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REHTORIN TERVEHDYS
Tervetuloa Seinäjoen ammattikorkeakouluun!

Lukuvuosi 2005-2006 on Seinäjoen ammattikorkeakoulun kymmenes toimintavuosi vakinai-
sena ammattikorkeakouluna. Ammattikorkeakoulumme jatkaa kehitystyötään yhtenä uuden 
korkeakoulumuodon valtakunnallisena ja maakunnallisena suunnannäyttäjänä. 

Ammattikorkeakoulumme tarjoaa opetusta 22 koulutusohjelmassa noin 4400 opiskelijalle. 
Nuorten koulutuksen rinnalla tarjotaan aikuisille mahdollisuuksia suorittaa tutkintoja tai nii-
den pohjalle rakentuvia ammatillisia erikoistumisopintoja. Vuosittain opintonsa aloittaa noin 
1000 opiskelijaa. Opetuksen ja opiskelumuotojen kehittäminen on edelleen ammattikorkea-
koulun tärkein kehitystehtävä. 

Ammattikorkeakoulussamme ovat edustettuna kaikki työ- ja elinkeinoelämän kannalta kes-
keiset koulutusalat: tekniikka, informaatioteknologia, liiketalous, kulttuuri, sosiaali- ja terve-
ysala, luonnonvara-ala sekä ravitsemisala. Ammattikorkeakoulumme kahdeksan koulutusyk-
sikköä sijaitsevat Seinäjoella, Ilmajoella, Jurvassa, Kauhajoella, Kauhavalla ja Ähtärissä.

Ammattikorkeakoulun toiminta vahvistuu ylempien ammattikorkeakoulututkintojen vakiin-
tumisen myötä. Lukuvuonna 2005-2006 näitä tutkintoja toteutetaan liiketaloudessa ja sosiaa-
lialalla. Tätä tarjontaa on tarkoitus laajentaa lähivuosina.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on vakiinnuttanut paikkansa merkittävänä alueellisena kor-
keakouluna. Tästä ovat osoituksena Seinäjoen ammattikorkeakoulun saamat tunnustukset 
aluekehityksessä ja kansainvälisessä toiminnassa. Yhteistyö ympäröivän työ- ja elinkeinoelä-
män kanssa on tiivistä ja sen edelleen kehittäminen yksi keskeinen painopistealue. 

Tähän opinto-oppaaseen on koottu Seinäjoen ammattikorkeakoulun koko koulutustarjonta. 
Oppaasta löytyvät kaikki 22 koulutusohjelmaa opintojaksokuvauksineen sekä yleisinformaa-
tiota opiskelusta Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. 

Parhainta menestystä opinnoissasi ja hyvää opiskeluaikaa!

Seinäjoella 28. kesäkuuta 2005

Tapio Varmola
ammattikorkeakoulun rehtori 
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TOIMITTAJAN TERVEHDYS
Energiaa opintoihin

Opinto-opas alkaa orientoivalla yleisosalla, jossa on opiskelijalle hyödyllistä perustietoa opin-
noista. Yleisosaa seuraa seitsemän koulutusalaa valtakunnallisen luokituksen mukaisessa jär-
jestyksessä. Koulutusohjelmat järjestyvät alojen alle aakkosin opintojaksoineen ja -kuvauksi-
neen.

Adjektiivit vaiherikas, antoisa, opettava ja palkitseva kuvaavat opinto-oppaan toimituspro-
sessia. Lähdin luottavaisena työhön edellisen oppaan toimittamisesta viisastuneena. Pereh-
tyminen eri koulutusalojen maailmaan on kuin pitkäkestoinen urheilusuoritus, jossa itsensä 
ylittämiseen vaaditaan valmistautumista, harjoittelua, tahtoa. Lopputulos on käsissäsi – opin-
to-opas.

ECTS-muutoksen myötä havaitsin koulutusohjelmien runsaan kehitystyön. Yksiköissä on 
koostettu huolellisesti opintokokonaisuudet. Opiskelijalle muutos merkinnee ajantasaisia 
opintosisältöjä ja opiskelumuotoja. Ei kannata säikähtää oppaan paksuutta, sillä se kuvaa 
SeAMK:n monialaisuutta ja siitä voi poimia yhä uusia ja uusia tiedonjyväsiä.

Toivon, että myös lukija kokee ahaa-elämyksiä oman alansa ulkopuolellakin. Tavoitteellisen 
työn ohella kannattaa tutustua opiskelupaikkakunnan vapaa-ajan tarjontaan ja ammentaa 
elinvoimaa harrastuksista. SeAMK:n yksiköiden aktiivisuus näkyy jokaisella paikkakunnalla. 
Luonto tarjoaa vireän elämän vastapainoksi energialähteen. Toivottavasti saat nauttia älyllisis-
tä oivalluksista ja opiskelijayhteisön yhteenkuuluvuudentunteesta.

SeAMK:ssa kannattaa kurkistaa, mitä naapuriyksikössä tapahtuu. Vaikka yksiköt toimivat eri 
paikkakunnilla, yhteistyö toimii. Jokaisessa on runsaasti vaihtoehtoja valittavaksi, opinnot voi 
ulottaa helposti myös kansainvälisiin korkeakouluihin. Modernit opetusmenetelmät antavat 
lisäpotkua opiskelulle. Silti ei parane unohtaa luovuutta ja käden taitoja. SeAMK:ssa niitä ar-
vostetaan ja niiden kehittämiseen ohjataan.

Uusi opiskelija on kuin rinkkaa pakkaamassa. Opinto-opas sisältää tarvikkeet, joita matkan 
varrella tarvitaan. Toivon, että opas on kartta opinnoillesi, näyttäen reitin kohti tavoitteita-
si. Motivaatio on suurin voimavarasi, muistathan vaalia sitä. Lopussa ahkerointi palkitaan ja 
työnteosta saa ansaitun kiitoksen. Kaikki on viime kädessä itsestäsi kiinni.

Opintokarttasi on tässä. Energiaa ja uteliasta mieltä opintoihisi. Reippain askelin maaliin asti.

Antti Ahola
opinto-oppaan toimittaja
tietojenkäsittelyn tradenomi SeAMK, 2003
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OSA I 
SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (Seinäjoki Polytechnic)
PL 412 (Keskuskatu 34), 60101 Seinäjoki
p. 020 124 5000, f. 020 124 5001
seamk.toimisto@seamk.fi 
www.seamk.fi 

AMMATTIKORKEAKOULUN HALLINTO 

Seinäjoen ammattikorkeakoulua ylläpi-
tää Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, jonka 
omistajana on 14 eteläpohjalaista kuntaa. 
Kuntayhtymä ylläpitää ammattikorkeakou-
lun lisäksi ammatillista peruskoulutusta 
tarjoavaa Seinäjoen koulutuskeskusta, kor-
keakoulukirjastoa sekä tutkimus- ja kehitys-
toiminnan yksiköitä. Koko kuntayhtymän 
palveluksessa on noin 900 henkilöä.

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyt-
tää kuntalain mukaisesti asetettu yhtymä-
valtuusto ja toimeenpanovaltaa käyttää yh-
tymähallitus. Kuntayhtymän johtaja on KT 
Tapio Varmola, joka toimii samalla ammatti-
korkeakoulun rehtorina. 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun toimintaa 
johtaa ammattikorkeakoululain mukainen 
hallitus, jonka puheenjohtajana toimii am-
mattikorkeakoulun rehtori. Hallitukseen 
kuuluu ammattikorkeakoulun opettajien, 
henkilökunnan ja opiskelijoiden sekä työ- ja 
elinkeinoelämän edustajia. Opettajien, hen-
kilökunnan ja opiskelijoiden edustajat on 

valittu lokakuussa 2004 pidettyjen vaalien 
tulosten mukaisesti. Ammattikorkeakoulun 
hallitus valmistelee ammattikorkeakoulun 
toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talous-
arvion. Se myös nimittää tulosyksiköiden 
johtajat ja yliopettajat ja hyväksyy tärkeim-
mät yhteistyösopimukset. Lisäksi sille kuu-
luu muita opetuksen ja tutkimus- ja kehitys-
toiminnan suuntaamiseen liittyviä asioita.

Ammattikorkeakoulun toiminnassa on kak-
si keskeistä tulosaluetta: opetus ja tutkimus- 
ja kehitystoiminta. Opetuksen tulosalueen 
johdossa on vs. vararehtori HTT Jouni Nis-
kanen ja tutkimus- ja kehitystoiminnan tu-
losaluetta johtaa tutkimusjohtaja MMT Asko 
Peltola. Ammattikorkeakoulun yhteisiä hal-
linto- ja koordinaatiotehtäviä hoidetaan am-
mattikorkeakoulun toimistossa, joka sijait-
see Seinäjoen Kampustalossa.

Ammattikorkeakouluopetus toteutetaan 
kahdeksassa koulutusyksikössä, jotka toi-
mivat yksikönjohtajien johdolla.
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AMMATTIKORKEAKOULUN ORGANISAATIO

AMMATTIKORKEAKOULUN TARJOAMA KOULUTUS 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu on monia-
lainen ja monipuolinen ammattikorkea-
koulu. Se tarjoaa kahdeksassa koulutus-
yksikössään ammattikorkeakouluopetusta 
kulttuurialalla, yhteiskuntatieteiden, liiketa-
louden ja hallinnon alalla, luonnontieteiden 
alalla, tekniikan ja liikenteen alalla, luon-
nonvara- ja ympäristöalalla, sosiaali- ja ter-
veysalalla sekä ravitsemis- ja talousalalla. 

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavia 
koulutusohjelmia on yhteensä 22 ja ylem-
pään ammattikorkeakoulututkintoon johta-
via kaksi. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa 
on noin 4400 tutkinto-opiskelijaa, vuosittain 
noin 870 aloituspaikkaa nuorten koulutuk-
sessa, aikuisopiskelijoiden vuotuinen määrä 
noin 550 ja henkilökuntaa noin 4400. 

KOULUTUSYKSIKÖT 
Ammattikorkeakoulumme koulutusyksiköt 
sijaitsevat Etelä-Pohjanmaan alueella: Ilma-

Kulttuurialan ja muotoilun yksikkö

Jurvassa ja Seinäjoella toimiva Kulttuurialan 
ja muotoilun yksikkö tarjoaa monipuolista 
kulttuurialan koulutusta. Artenomin (AMK) 
ja muotoilijan (AMK) tutkintoihin johtavaa 
koulutusta annetaan Muotoilun koulutus-
ohjelmassa (240 op) Jurvassa. Konservaat-

torin (AMK) tutkintoon johtavaa koulutusta 
annetaan Konservoinnin koulutusohjelmas-
sa (240 op) Seinäjoella. Kulttuurituottajan 
(AMK) tutkintoon johtavaa koulutusta an-
netaan Kulttuurituotannon koulutusohjel-
massa (240 op) Seinäjoella. Yksikön johtaja-
na toimii TaM Irmeli Jussila.   

joella, Jurvassa, Kauhajoella, Kauhavalla, 
Seinäjoella ja Ähtärissä.
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Yksikkö toimii Etelä-Pohjanmaan alueel-
la kulttuurialan ja muotoilun kehittäjänä ja 
kouluttajana. Ajanmukaiset innovaatioym-
päristöt esim. konsepti-/ käytettävyyslabo-
ratoriot ja medialaboratorio luovat edellytyk-
set motivoituneelle, yhteistoiminnalliselle 
oppimiselle ja soveltavalle tutkimus- ja ke-
hitystoiminnalle.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kulttuurialan ja muotoilun yksikkö, 
Jurva (Muotoilu)
Kotikouluntie 1/PL 4, 66301 Jurva
p. 020 124 5900, f. 020 124 5901
kulttuuri.opintotoimisto@seamk.fi 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kulttuurialan ja muotoilun yksikkö, 
Seinäjoki (Kulttuurituotanto)
Kampusranta 9 A, 60320 Seinäjoki
p. 020 124 4903, f. 020 124 4909
kulttuuri.opintotoimisto@seamk.fi 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kulttuurialan ja muotoilun yksikkö, 
Seinäjoki (Konservointi)
Törnäväntie 26, 60200 Seinäjoki
p. 020 124 5312, f. 020 124 5337
kulttuuri.opintotoimisto@seamk.fi 

Liiketalouden yksikkö

Liiketalouden yksikkö antaa tradenomin tut-
kintoon johtavaa koulutusta Liiketalouden 
koulutusohjelmassa, Kirjasto- ja tietopalve-
lun koulutusohjelmassa ja englanninkieli-
sessä Degree Programme in International 
Business -koulutusohjelmassa. Koulutusoh-
jelmat ovat laajuudeltaan 210 op. Liiketalou-
den yksikön johtajana toimii FL Kalevi Kar-
janlahti.

Liiketalouden yksikön toiminnassa on kes-
keistä laaja yhteistyö yritysprojekteissa alu-
een elinkeinoelämän kanssa sekä kansain-
välisyys opinnoissa. Liiketalouden yksikkö 
toteuttaa myös yrittäjyyden ja liiketoimin-
taosaamisen ylempää ammattikorkeakou-
lututkinto-ohjelmaa yhdessä Keski-Poh-
janmaan ja Vaasan ammattikorkeakoulujen 
kanssa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Liiketalouden yksikkö
Koulukatu 41, 60100 Seinäjoki
p. 020 124 5400, f. 020 124 5401
liiketalous.opintotoimisto@seamk.fi 

Yrittäjyyden yksikkö

Kauhavalla toimiva Yrittäjyyden yksikkö an-
taa tradenomin tutkintoon johtavaa koulu-
tusta Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan 
liikkeenjohdon koulutusohjelmassa (240 op) 
sekä vuoden 2007 loppuun saakka Tietojen-
käsittelyn koulutusohjelmassa (210 op). Li-
säksi Yrittäjyyden yksikkö järjestää yhdessä 
Liiketalouden yksikön kanssa englanninkie-
lisen koulutusohjelman Degree Programme 
in International Business (210 op). Yrittäjyy-
den yksikön johtajana toimii KTL Anne Ka-
tajamäki.

Yksikön vahvuuksia ovat vahva työelämä-
suuntautuminen esimerkiksi toimeksiantoi-
na tehtävien opinnäyte- ym. töiden kautta, 
kansainvälisyys opinnoissa ja asenteissa ja 
valtakunnallisestikin mitaten erittäin onnis-
tunut työllistyminen opintojen jälkeen. 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Yrittäjyyden yksikkö
Kauppatie 109/PL 11, 62201 KAUHAVA
p. 020 124 5399, f. 020 124 5388
yrittajyys.opintotoimisto@seamk.fi 

ICT-yksikkö

ICT-yksikkö (Informaatio- ja kommunikaa-
tioteknologian yksikkö) järjestää tietojenkä-
sittelyn ja tietotekniikan koulutusta Seinä-
joella Framissa, joka tarjoaa modernit tilat, 
ajantasaisen välineistön ja mahdollisuuden 
projektitoimintaan samassa rakennukses-
sa sijaitsevien yritysten kanssa. Tradenomin 
tutkintoon johtavaa koulutusta annetaan 
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa (210 
op) ja insinöörin (AMK) tutkintoon johta-
vaa koulutusta Tietotekniikan koulutusoh-
jelmassa (240 op). Yksikön johtajana toimii 
TkT Jukka Aarnio. 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
ICT-yksikkö
Kampusranta 9 A, 60320 Seinäjoki
p. 020 124 4903, f. 020 124 4909
ict.opintotoimisto@seamk.fi  

Tekniikan yksikkö

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Tekniikan 
yksikkö toimii Seinäjoella. Yksikkö tarjoaa 
insinöörin (AMK, 240 op) tutkintoon johta-
vaa koulutusta seuraavissa koulutusohjel-
missa: Auto- ja kuljetustekniikka, Bio- ja elin-
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tarviketekniikka, Kone- ja tuotantotekniikka, 
Puutekniikka ja Rakennustekniikka. Yksikön 
johtajana toimii DI Pauli Huhtamäki.    

Tekniikan yksikön ajanmukaiset tilat labora-
torioineen tarjoavat tasokkaan opiskeluym-
päristön. Opiskelijat voivat myös osallistua 
yrityksille suunnattuihin tutkimus- ja kehit-
tämishankkeisiin ja hyödyntää laajaa kan-
sainvälistä verkostoa ulkomailla opiskellen.  

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tekniikan yksikkö
Törnäväntie 26, 60200 Seinäjoki
p. 020 124 5300, f. 020 124 5301
tekniikka.opintotoimisto@seamk.fi 

Maa- ja metsätalouden yksikkö

Maa- ja metsätalouden yksikkö toimii kah-
della paikkakunnalla. Maaseutualan koulu-
tusta annetaan Ilmajoella ja metsäalan kou-
lutusta Ähtärin Tuomarniemellä. Yksikön 
johtajana toimii MMT Antti Pasila ja varajoh-
tajana MMT Tapani Tasanen.

Agrologin (AMK) tutkintoon johtavaa kou-
lutusta annetaan Maaseutuelinkeinojen kou-
lutusohjelmassa (240 op) Ilmajoella. Ilmajo-
elta valmistuvat agrologit ovat monipuolisia 
taitajia ja haluttuja työntekijöitä. IMO:lla on 
hyvä yhteishenki, tekniikaltaan nykyaikai-
set opiskelupuitteet ja aktiivista maaseudun 
elinkeinoja kehittävää hanketoimintaa.  

Ähtärin Tuomarniemellä annetaan metsä-
talousinsinöörin (AMK) tutkintoon johtavaa 
koulutusta Metsätalouden koulutusohjel-
massa (240 op) sekä Metsä- ja puutalouden 
markkinoinnin koulutusohjelmassa (240 
op). Tuomarniemellä on annettu metsäope-
tusta jo yli sata vuotta. Ympäristö tarjoaa 
hyvät mahdollisuudet teorian ja käytännön 
yhdistämiseen ja metsäluonnon käyttöön 
opetuspaikkana.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki
Ilmajoentie 525, 60800 Ilmajoki
p. 020 124 5700, f. 020 124 5701
maa.opintotoimisto@seamk.fi 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ähtäri
Tuomarniementie 55, 63700 Ähtäri
p. 020 124 5800, f. 020 124 5801
metsa.opintotoimisto@seamk.fi 

 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Seinäjoella sijaitseva Sosiaali- ja terveysalan 
yksikkö tarjoaa koulutusta Kampusalueel-
la ja Koskenalantiellä. Koulutusta annetaan 
seuraavissa ammattikorkeakoulututkintoi-
hin johtavissa koulutusohjelmissa: Fysio-
terapian koulutusohjelma (fysioterapeutti 
AMK, 210 op), Hoitotyön koulutusohjelma 
(sairaanhoitaja AMK, 210 op tai terveyden-
hoitaja AMK, 240 op), Sosiaalialan koulutus-
ohjelma (sosionomi AMK, 210 op) ja Van-
hustyön koulutusohjelma (geronomi AMK, 
210 op). Sosiaali- ja terveysalan yksikön joh-
taja on YTT Leena Niemi ja va. varajohtajana 
toimii TtM Helena Koskinen.   

Sosiaali- ja terveysalan yksikkö tarjoaa laa-
dukasta ammattikorkeakoulutusta, mo-
ni-puolisia erikoistumisopintoja, lisä- ja 
täydennyskoulutusta sekä ylempään korkea-
koulututkintoon johtavaa koulutusta. 
 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Sosiaali- ja terveysalan yksikkö
Keskuskatu 32 E/PL 158, 60101 Seinäjoki
p. 020 124 5100, f. 020 124 5101
sosiaali.opintotoimisto@seamk.fi 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Sosiaali- ja terveysalan yksikkö
Koskenalantie 17, 60220 Seinäjoki
p. 020 124 5157, f. 020 124 5151
terveys.opintotoimisto@seamk.fi 

Ravitsemisalan yksikkö

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ravitse-
misalan yksikkö toimii Kauhajoella. Paikka-
kunta erottuu edukseen mm. logistiikan ja 
ravitsemisalan osaamisella. Ravitsemisalan 
yksikkö tarjoaa restonomin (AMK) tutkin-
toon johtavaa koulutusta Palvelujen tuot-
tamisen ja johtamisen koulutusohjelmassa 
(210 op). 

Opiskelussa painotetaan yrittäjyyteen, työ-
elämälähtöiseen hanketoimintaan sekä kan-
sainväliseen yhteistyöhön liittyviä taitoja. 
Yksikön johtajan virka on täytettävänä tä-
män oppaan toimittamisen ajankohtana.  

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ravitsemisalan yksikkö
Topeeka 47/PL 19, 61801 Kauhajoki
p. 020 124 5600, f. 020 124 5601
ravitsemisala.opintotoimisto@seamk.fi 
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OPISKELIJAVALINTA 
Ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmiin 
haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa. Vie-
raskielisiin ja aikuisille tarkoitettuihin koulu-
tusohjelmiin on erillinen haku. Hakuun liit-
tyviä tehtäviä hoitaa ammattikorkeakoulun 
opintotoimiston yhteydessä toimiva haku-
toimisto. Useimpiin koulutusohjelmiin jär-
jestetään valintakoe, johon ammattikorkea-
koulu kutsuu hakijan kirjeitse. Lopulliseen 
opiskelijavalintaan vaikuttaa tavallisesti va-
lintakokeen lisäksi koulumenestys, ensim-
mäinen hakutoive ja työkokemus sekä kult-
tuurialalla usein myös ennakkotehtävä.

Pääsyvaatimuksena ammattikorkeakouluun 
on pääsääntöisesti joko 
- lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto, 
- International Baccalaureate-, Reifeprü-

fung- tai European Baccalaureate -tut-
kinto 

- ammatillinen perustutkinto 
- opistoasteen tai ammatillisen korkea-as-

teen tutkinto 
- nk. yhdistelmäopinnot 
- aikuiskoulutuksena suoritettu ammatilli-

nen perustutkinto tai ammattitutkinto 
- edellä mainittuja tutkintoja vastaavat ul-

komaiset opinnot 

Kelpoisuusvaatimukset ammattikorkeakou-
luopintoihin on kokonaisuudessaan esitetty 
ammattikorkeakouluopinnoista annetussa 
laissa (L 351/2003, § 20).

Ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnan 
perusteista ja valintakokeen järjestämises-
tä päättää ammattikorkeakoulu itse, mutta 
ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet teke-
mään laajaa valintayhteistyötä ja noudatta-
maan yhdessä sovittuja yleisiä alakohtaisia 
valintaperusteita. Tarkemmat tiedot pääsy-
vaatimuksista ja valintaperusteista löytyvät 
vuosittain julkaistavasta valtakunnallises-
ta Ammattikorkeakoulujen valintaoppaasta 
sekä ammattikorkeakoulukohtaisesta Haki-
jan oppaasta. 

Opiskelupaikan vastaanottaminen 

Opiskelijaksi hyväksytyn tulee toimittaa mää-
räaikana opiskelupaikan vastaanottamisil-
moitus ammattikorkeakouluun. Jollei hän si-
tä tee, hän menettää tarjotun opiskelupaikan. 
Opiskelijaksi hyväksytyn kirjallinen ilmoitus 
opiskelupaikan vastaanottamisesta on aina 
sitova eikä sitä voi perua tai muuttaa.

AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOT 
Ammattikorkeakoulujärjestelmä pohjautuu 
Suomen kansallisiin ja alueellisiin koulutus-
tarpeisiin. Ammattikorkeakoulut tarjoavat 
käytännönläheisen korkeakouluvaihtoeh-
don ja edustamiensa alojen korkeinta amma-
tillista opetusta. Opiskelija hankkii koulutuk-
sensa aikana sekä työelämässä vaadittavat 

LUKUVUODEN KULKU 
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa lukuvuo-
den opetuksellinen kesto yksiköissä on 34-
38 viikkoa.  Ammattikorkeakouluasetuksen 
mukaan (16.6.2004/497) yhden lukuvuoden 
opintojen suorittaminen edellyttää opiskeli-
jalta keskimäärin 1 600 tunnin työpanosta, 
mikä tuottaa 60 opintopistettä. 

Lukuvuosi jakautuu syyslukukauteen ja ke-
vätlukukauteen. Syyslukukausi alkaa pää-
sääntöisesti syyskuun alussa ja päättyy noin 
viikkoa ennen joulua. Kevätlukukausi alkaa 
tammikuun alussa ja päättyy toukokuun lo-
pussa. Opetuksellinen lukuvuosi voi kuiten-

kin alkaa ja päättyä eri yksiköissä koulutus-
alan vaatimukset huomioiden jonkin verran 
eri aikoina. Myös lukuvuoden jaksotus yksi-
köissä vaihtelee. 

Lokakuuhun ja maaliskuuhun pyritään 
opiskelijoille järjestämään itsenäisen opiske-
lun viikko, johon ei sijoiteta läsnäoloa vaa-
tivia opintoja. Joulun aikana opinnoissa on 
noin kahden viikon tauko.

Valmistumispäiviä on lukuvuodessa neljä: 
lokakuussa, joulukuussa, maaliskuussa ja 
toukokuussa. 

teoreettiset tiedot että asiantuntijalta edelly-
tettävän käytännön ammattitaidon. 

Opetus ammattikorkeakoulussa on tie-
depohjaista, mutta käytännöllisesti suun-
tautunutta. Ammattikorkeakouluopiskelu 
muodostuu monipuolisista opetus- ja opis-
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kelumenetelmistä, joissa kontaktiopiskelun 
määrä on totuttua pienempi ja opiskelijan 
vastuu omista opinnoista korostuu. Tieto uu-
siutuu muuttuvassa ja kehittyvässä yhteis-
kunnassa nopeasti. Tästä syystä opiskelus-
sa korostuvat erityisesti tiedonhankkimis- ja 
viestintätaidot sekä omien opiskelu- ja oppi-
mistaitojen ylläpitäminen ja kehittäminen. 
On myös tärkeätä, että ammattikorkeakou-
lun opiskelijat sisäistävät jo opiskeluaika-
naan elinikäisen oppimisen asenteen. 

Ammattikorkeakouluopintojen tavoitteena 
on kouluttaa oma-aloitteisia, luovia ja yhteis-
työkykyisiä sekä kansainvälisesti orientoitu-
neita asiantuntijoita, jotka toimivat jatkuvasti 
muuttuvassa ja kehittyvässä yhteiskunnassa 
alansa suunnittelu-, kehittämis-, neuvonta-, 
koulutus- ja esimiestehtävissä sekä yrittäjinä. 

Kansainvälisyys on yksi ammattikorkea-
koulujen vahvuuksista ja osa tämän päi-

vän työelämää. Opiskelija voi suorittaa osan 
opinnoistaan tai harjoittelustaan ulkomailla. 
Ulkomailla suoritetut opinnot luetaan hy-
väksi kotimaiseen tutkintoon. Ammattikor-
keakoulut tarjoavat myös kokonaan vieras-
kielisiä koulutusohjelmia sekä yksittäisiä 
vieraskielisiä opintojaksoja. Ammattikor-
keakouluissa opiskelee myös ulkomaisia 
opiskelijoita eri puolilta maailmaa.

Yhteistyö elinkeino-, työ- ja kulttuurielämän, 
erilaisten yritysten ja julkisten organisaatioi-
den kanssa on hyvin keskeinen osa ammat-
tikorkeakoulun toimintaa. Harjoittelu, eri-
laiset projektit ja opinnäytetyö toteutetaan 
yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa. 
Monien opiskelijoiden mielestä työharjoit-
telu on yksi parhaimmista ammattikorkea-
kouluopiskelun vaiheista. Harjoittelupaikka 
voi vaikuttaa merkittävästi omaan tulevai-
suuteen ja siitä voi tulla ensimmäinen varsi-
nainen työpaikka valmistumisen jälkeen. 

Ammattikorkeakouluopintojen rakenne
Ammattikorkeakouluopinnot järjestetään 
koulutusohjelmina, joiden laajuus vaihte-
lee 210–240 opintopisteeseen ja suoritusaika 
3,5-4 vuoteen koulutusohjelmasta riippuen. 

Koulutusohjelma on opintokokonaisuus, jo-
ka suuntautuu johonkin työelämän amma-
tillista asiantuntemusta edellyttävään tehtä-
väalueeseen ja sen kehittämisen. Seinäjoen 
ammattikorkeakoulussa on 22 erilaista am-
mattikorkeakoulututkintoon johtavaa kou-
lutusohjelmaa, joista useimmissa on lisäksi 
valittavana erilaisia suuntautumisvaihtoeh-
toja tai painopistealueita. 

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavat 
opinnot koostuvat perus- ja ammattiopin-
noista, harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä. 

Opinnot ja niihin kuuluva opetus järjes-
tetään opintojaksoina. Opintojaksot ovat 
pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti va-
littavia. Koulutusohjelman opetussuunni-
telmassa määritellään kunkin opintojakson 
laajuus opintopisteinä, tavoitteet, sisältö, kir-
jallisuus/opiskelumateriaali, oppimismene-
telmät, arviointi sekä mahdollisesti vaaditta-
vat edeltävät opinnot.

Opintojen mitoituksen peruste on opintopis-
te. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyt-
tämän työmäärän mukaan. Yhden lukuvuo-
den opintojen suorittamiseen keskimäärin 

vaadittava 1 600 tunnin työpanos vastaa 60 
opintopistettä.

Perusopinnot

Perusopinnot antavat opiskelijalle yleiskuvan 
koulutusohjelmasta sekä koulutusohjelman 
tehtäväalueeseen liittyvästä ammattialasta. 
Teoreettisten valmiuksien kehittäminen, ta-
loudellinen toiminta, ympäristön huomioon-
ottaminen ja kansainvälisyys kuuluvat olen-
naisena osana perusopintoihin. Opinnoissa 
perehdytään myös opiskelumenetelmiin se-
kä kehitetään erityisesti kieli- ja viestintätai-
toja. Perusopintojen laajuus vaihtelee koulu-
tusaloittain. 

Ammattiopinnot

Ammattiopinnoissa tutustutaan koulutus-
ohjelman ammatillisen tehtäväalueen kes-
keisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellu-
tuksiin sekä niiden tieteellisiin, teknisiin tai 
taiteellisiin perusteisiin. Ammattiopinnot 
luovat pohjaa opiskelijan itsenäiseen työs-
kentelyyn tehtäväalueen asiantuntijatehtä-
vissä. Ammattiopinnot ovat joko pakollisia, 
vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia.
 
Vapaasti valittavat opinnot

Vapaasti valittavat opinnot voi suorittaa jo-
ko Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tai 
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muissa koti- tai ulkomaisissa korkeakou-
luissa. Vapaasti valittavien opintojen hy-
väksymisestä ja sisällyttämisestä tutkintoon 
päättää ammattikorkeakoulu. 

Harjoittelu

Harjoittelun tarkoituksena on, että opiskeli-
ja perehtyy oman ammattialansa tehtäviin, 
käytäntöihin ja kulttuureihin todellisessa 
työympäristössä, ja että hän oppii sovelta-
maan oppimaansa käytännössä. Työharjoit-
telu on ohjattua ja se jakautuu ajallisesti use-
aan osaan. Harjoittelu on pakollinen ja sen 
laajuus on 30–85 opintopistettä koulutusoh-
jelmasta riippuen.

Tutkintojen tuottama kelpoisuus

Ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoi-
suuden julkiseen virkaan tai tehtävään, johon 
vaaditaan korkeakoulututkinto, korkeakou-
lussa suoritettu tutkinto, korkeakoulun lop-
pututkinto tai alempi korkeakoulututkinto 
(A464/1998). 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuot-
taa julkiseen virkaan alakohtaisesti saman 
kelpoisuuden kuin yliopistoissa ja muissa 
korkeakouluissa suoritettu maisteritasoinen 
tutkinto. 

Lisätietoja ylemmästä ammattikorkeakou-
lututkinnosta löytyy tämän oppaan aikuis-
koulutusta koskevasta osasta. 

Suomalaiset ammattikorkeakoulututkinnot 
vastaavat muissa Euroopan maissa vastaa-
vissa korkeakouluissa suoritettuja tutkintoja.

Verkko-opinnot 

Verkko-opintojen tavoitteena on tarjota kaikil-
le opiskelijoille vaihtoehtoisia opintojaksojen 
suorittamistapoja. Tavoitteena on, että jokai-
sella opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa 
osa opinnoistaan verkko-opintoina (n. 30 op).  

Verkko-opiskelulla tarkoitetaan tietoverk-

OPINTOKÄYTÄNTEET
Opiskelijalla on oikeus suorittaa ammatti-
korkeakoulututkintoon johtavat opinnot asi-
anomaisen koulutusohjelman ja sen opetus-
suunnitelman sekä ammattikorkeakoulun 
tutkintosäännössä määrättyjen perusteiden 

 
Opinnäytetyö

Opintojen loppuvaiheeseen sijoittuvalla 
opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa valmiu-
tensa soveltaa tietojaan ja taitojaan ammat-
tiopintoihin liittyvissä käytännön asian-
tuntijatehtävissä. Opinnäytetyö voi olla 
esimerkiksi selvitys- tai tutkimustyö tai pro-
jektiluontoinen tuotekehitys- tai suunnitte-
lutyö. Opinnäytetyö laaditaan kirjallisen ra-
portin muotoon. Opinnäytetyön laajuus on 
15 opintopistettä. Opinnäytetyön loppuvai-
heessa opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen, 
jossa hän osoittaa äidinkielen taitonsa ja pe-
rehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan. 

kojen välityksellä tapahtuvaa oppimista.  
Opinnot perustuvat kokonaan tai osittain 
tietoverkkojen, erityisesti Internetin kaut-
ta saataviin ja siellä oleviin aineistoihin ja 
palveluihin.  Verkko-opetus toteutetaan 
usein erityisen verkko-oppimisympäristön 
(Moodle tai WebCT) välityksellä. Verkko-
oppimisympäristöä voidaan kutsua siten 
opettajan ja oppilaiden yhteiseksi toiminta-
tilaksi.  Ympäristö tarjoaa opettajalle moni-
puoliset mahdollisuudet suunnitella ja to-
teuttaa verkko-opetusta sekä ohjata oppijan 
oppimisprosessia. Opiskelijalle ympäristö 
on helppokäyttöinen ja antaa mahdollisuu-
den opiskella joustavasti eri tilanteissa.

Ammattikorkeakoulujen yhteinen verkko-
opintotarjonta löytyy Virtuaaliammattikor-
keakoulun portaalista (www.virtuaaliamk.
fi ). Portaalissa olevan eOpintotoimiston 
kautta voit hakeutua myös toisten ammat-
tikorkeakoulujen tarjoamiin verkko-opin-
toihin.  Näihin opintoihin hakeutuminen 
tapahtuu yhteistyössä oman yksikön kou-
lutusohjelmapäällikön tai opinto-ohjaajan 
kanssa. Tutustu siis etukäteen verkko-opin-
noista annettuihin ohjeisiin. Lisätietoja verk-
ko-opinnoista antaa myös verkko-opetuk-
sen koordinaattori Päivi Kiviranta, p. 040 
8304111, paivi.kiviranta@seamk.fi .

mukaisesti. Opiskelijan opintosuunnitelma 
perustuu opintojen aloitusvuoden opetus-
suunnitelmaan. Opetussuunnitelmat vah-
vistetaan lukuvuosittain, mistä voi aiheutua 
muutoksia opintojaksotarjontaan. 
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Tutkintosääntö
Ammattikorkeakoulun opintoihin, opiske-
luun ja tutkintoihin liittyvät yleiset ohjeet 
ja määräykset on esitelty tutkintosäännös-
sä. Tutkintosääntö on asiakirja, johon jokai-
sen opiskelijan on syytä tutustua. Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun tutkintosääntö löy-
tyy intranet-osoitteesta: http://intra.seamk.
fi /yleinen/tutkintosaanto.htm.

Opiskelijaksi ilmoittautuminen
Opiskelijaksi hyväksytyn, joka on ilmoitta-
nut ottavansa vastaan opiskelupaikan, tulee 
ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla 
ilmoittautua ammattikorkeakouluun, minkä 
jälkeen hänet merkitään opiskelijaksi. Opis-
kelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava 
läsnä olevaksi tai poissaolevaksi ammattikor-
keakoulun määräämällä tavalla. Opiskelija, 
joka ei ole ilmoittautunut säädetyllä tavalla, 
menettää opiskeluoikeutensa.

a) Uuden opiskelijan ilmoittautuminen
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tutkin-
toon johtavassa koulutuksessa opintonsa 
aloitta van uuden opiskelijan on ilmoittau-
duttava opiskelijaksi samanaikaisesti kun 
ilmoittaa vas taanottavansa tarjotun opiske-
lupaikan. Ilmoittautuminen tapahtuu henki-
lötietolomakkeella ja ilmoittautuminen teh-
dään koko lukuvuodeksi. 

b) Opintojen aloittamista lykänneen opiske-
lijan ilmoittautuminen 
Opiskelupaikan vastaanottaneen, mutta heti 
poissaolevaksi ilmoittautuneen opiskelijan 
on ilmoittauduttava seuraavana lukuvuote-
na samassa aikataulussa kuin kyseisen kou-
lutusohjelman tai suuntautumisvaihtoeh-
don uudet opiskelijat.   

c) Opintojaan jatkavan opiskelijan ilmoittau-
tuminen
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa opinto-
jaan jatkavan opiskelijan on ilmoittaudutta-
va koko lukuvuodeksi kerrallaan 15.4.–10.9. 
välisenä aikana. Ilmoittautuminen tehdään 
WinhaPro opetushallintojärjestelmän opis-
kelijaliittymän WinhaWillen kautta. 

Ilmoittautumistietoa voi muuttaa ilmoit-
tautumisaikana (15.4.-10.9.) tai lukukausien 
vaihtu essa (1.-15.1.).

Opiskeluoikeus
Kokopäiväopiskelijan on suoritettava opin-
not viimeistään yhtä vuotta niiden laajuut-
ta pitemmässä ajassa. Opiskelija voi teke-
mänsä poissaoloilmoituksen perusteella olla 
poissa yhteensä kahden lukuvuoden ajan. 
Tätä aikaa ei lasketa opintojen enimmäisai-
kaan. Poissaolevaksi ilmoittautunut opiske-
lija ei voi harjoittaa opintojaan eikä hänellä 
ole oikeutta opintotukeen.

Opiskeluoikeuden menettämisen osalta 
noudatetaan, mitä ammattikorkeakoululais-
sa (351/2003) on säädetty. Opiskelijan tulee 
osallistua opintojakson työmuotoihin siten, 
että opintojaksojen tavoitteet saavutetaan. 
Opintojakson alussa ilmoitetaan työskente-
ly- ja suoritustavat sekä arviointi.

Tentteihin ilmoittautuminen
Opintojakson päätteeksi järjestettävä tentti 
ei edellytä erikseen ilmoittautumista, ellei 
toisin sovita.  Muihin tentteihin ilmoittau-
dutaan sitovasti yhtä viikkoa ennen tenttiä. 

Yksiköt järjestävät harkintansa mukaan myös 
yleisiä tenttipäiviä ja/tai uusinta- ja korotus-
tenttipäiviä, joista ilmoitetaan tarkemmin yk-
sikkökohtaisissa manuaaleissa. Perusteeton 
poissaolo lasketaan suorituskerraksi. 

Opintojen arviointi
Opintojen arviointi on osa oppimis- ja ope-
tusprosessia, jonka tarkoituksena on selvit-
tää opintojakson tavoitteiden saavuttamista. 
Arviointi tapahtuu suullisten tai kirjallisten 
kuulustelujen, harjoitustöiden tai muiden 
arviointimenetelmien avulla. Arviointiin si-
sältyy (opintojaksosta riippuen) tietojen ja 
taitojen arvioinnin lisäksi asenteiden sekä 
työskentelytapojen havainnointiin perustu-
va arviointi. Arvosteluasteikko on seuraava: 
kiitettävä K(5), hyvä H(4-3), tyydyttävä T(2-
1), hylätty (0) tai hyväksytty/ hylätty.

Arviointi annetaan kuukauden kuluessa ar-
vioitavasta suorituksesta, ellei toisin sovita, 
ja opintosuoritus kirjataan opintosuoritusre-
kisteriin. Opiskelijalla on oikeus saada tieto 
arviointiperusteiden soveltamisesta häneen. 
Opintosuoritusten tuloksia säilytetään vähin-
tään kuusi kuukautta tulosten julkistamises-
ta. Opintosuorituksen arviointiin tyytymätön 
opiskelija voi pyytää siihen oikaisua ko. opet-
tajalta ja edelleen tutkintolautakunnalta.  
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Opintosuoritukset WinhaWillestä

Opetushallintojärjestelmä Winhan opiske-
lijaliittymän WinhaWillen kautta opiskelija 
voi seurata opintojensa etenemistä, sekä il-
moittautua mm. vapaasti valittaville opin-
tojaksoille. Voidakseen käyttää WinhaWilleä 
opiskelija tarvitsee käyttäjätunnukset, jotka 
hän saa oman koulutusyksikkönsä opinto-
toimistosta. 

Opintojaksojen koodit

Jokaisella Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
koulutustarjontaan kuuluvalla kurssilla on 
oma koodinsa, joka noudattaa tiettyä koo-
dijärjestelmää. Koodeja voit tarvita esimer-
kiksi ilmoittautuessasi opintojaksoille. Ope-
tushallintojärjestelmä WinhaWillen käyttö 
perustuu kyseisille koodeille. 

Esim. koodi KH14AAIL080 kertoo opinto-
jaksosta seuraavat tiedot: 
- opetuksen tason: K = korkea-asteen kou-

lutus
- koulutusyksikön: H = Kulttuurialan- ja 

muotoilun yksikkö
- koulutusohjelman: 14 = Muotoilun kou-

lutusohjelma
- luokittelun: A = perusopinnot
- opintojakson: AIL080 = Valokuvaus

Todistukset

Valmistuvan opiskelijan tulee ilmoittaa ai-
otusta valmistumisestaan yksikkönsä opin-
totoimistoon 2 kk ennen valmistumista sekä 
anoa tutkintotodistusta viimeistään 2 viik-
koa ennen valmistumispäivää. Valmistumis-
ta koskevat tarkemmat ohjeet, tarvittavat 
lomakkeet sekä lukuvuoden valmistumis-
päivät löytyvät intranetistä osoitteesta intra.
seamk.fi /opiskelijat/opintoasiainhallinto/

Ammattikorkeakoulu/yksikkö antaa opis-
kelijalle hänen suorittamastaan tutkinnosta 
tutkintotodistuksen. Tutkintotodistuksesta ja 
sen liitteistä käyvät ilmi opiskelijan suoritta-
mat opintojaksot, niiden laajuudet ja arvosa-
nat, kielitaito sekä kypsyysnäytteen kieli. 

Opiskelija on oikeutettu pyynnöstä saamaan 
englanninkielisen tutkintotodistuksen. 
Tutkintotodistuksen englanninkielinen liite 
(Diploma Supplement) annetaan jokaiselle 
opiskelijalle. Diploma Supplement sisältää 
Suomen koulutusjärjestelmän kuvauksen, 
oman koulutusalan ja koulutusohjelman ku-
vauksen sekä englanninkielisen opintorekis-
teriotteen.

Opiskelun aikana opiskelija saa pyynnöstä 
virallisen opintosuoritusotteen yksikkönsä 
opintotoimistosta.

ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND 
ACCUMULATION SYSTEM 
Euroopassa koulutus on keskellä merkittä-
vää muutosta, joka vaikuttaa myös suoma-
laiseen korkeakoulutukseen. Tavoitteena on 
synnyttää yhteinen eurooppalainen korkea-
koulutusalue vuoteen 2010 mennessä. Tar-
koituksena on lisätä eurooppalaisen korkea-
koulutuksen kilpailukykyä ja vetovoimaa 
muihin maanosiin verrattuna. 

ECTS (European Credit Transfer and Ac-
cumulation system) -järjestelmä kehitettiin 
alunperin opintosuoritusten siirtoa varten 
kansainvälisessä vaihdossa. Nyt ECTS on 
Euroopassa laajasti käytetty opiskelijakes-
keinen opintosuoritusten ja arvosanojen 
kertymis- ja siirtojärjestelmä, joka perustuu 
opiskelijan työmäärään eli opintojen kuor-
mittavuuteen suhteessa saavutettaviin ta-
voitteisiin, jotka ilmaistaan oppimistuloksi-
na ja kompetensseina.

Diploma Supplement
Suomessa on muutettu tutkintorakenne vas-
taamaan eurooppalaista tavoitetta, opintojen 
mitoitusjärjestelmä on muuttumassa ja tutkin-
tojen ymmärrettävyyttä on lisätty tutkintoto-
distuksen liitteen (DS, Diploma Supplement) 
käyttöönottamisella. Diploma Supplement 
sisältää tiedot ammattikorkeakoulusta ja to-
distuksessa tarkoitetuista opinnoista ja opin-
tosuorituksista sekä niiden tasosta ja asemas-
ta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä, ja se 
annetaan kaikille Seinäjoen ammattikorkea-
koulutusta valmistuville.

Opintojen mitoitus
Opintojen mitoitus muuttuu vuonna 2005. 
Tähän saakka käytössä olleiden opintoviik-
kojen tilalle tulevat opintopisteet. Opintovii-
kon määritelmä on ollut, että yksi opintoviik-
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ko vastaa keskimäärin 40 tuntia opiskelijan 
työtä. Opintopiste määritellään niin, että yh-
den lukuvuoden päätoiminen opiskelu vas-
taa 60 opintopistettä. Tuohon työmäärään 
sisältyy kaikki opiskelijan tekemä työ kuten 
luennot, seminaarit, itsenäinen työskentely, 
projektit, tentteihin valmistautuminen jne.

Suomessa ammattikorkeakoulut ja yliopistot 
siirtyvät opintojen mitoituksessa opintopiste-
järjestelmään. vuoden 2005 aikana. Seinäjo-
en ammattikorkeakoulussa opintopisteiden 
käyttöön siirryttiin 1.1.2005. Jatkavien opis-
kelijoiden osalta siirtyminen opintopisteisiin 
on tapahtunut teknisenä muutoksena muut-
tamalla opintoviikot opintopisteiksi kertoi-
mella 1,5. Vuonna 2005 aloittavat opiskelijat 
noudattavat käsillä olevaa uutta opetussuun-
nitelmaa, jonka pohjana ovat ECTS-järjestel-
män mukaiset periaatteet.

ECTS Eurooppaan suuntautuvassa 
opiskelijavaihdossa

Eurooppalaiseen yhteistyökorkeakouluun 
vaihtoon aikova opiskelija hakee opintoihin 
hakemuslomakkeella (Student Application 
Form). Opiskelijavaihtoon hyväksytty opis-
kelija täyttää ennen vaihtoon lähtöään op-
pimissopimuksen (Learning Agreement) ja 
sopii opinnoistaan yksikön ECTS/ kv-koordi-
naattorin ja koulutusohjelmapäällikön kans-
sa. Learning Agreement -lomakkeen allekir-
joittavat omassa korkeakoulussa SeAMK:n 
ja yksikön ECTS -koordinaattorit. Learning 

Agreement lähetetään vastaanottavaan kor-
keakouluun, joka vahvistaa suunnitelman. 
Opintosuunnitelmaa voidaan tarvittaessa 
muuttaa esimerkiksi kurssitarjonnan muu-
tosten johdosta, jolloin muutoslomakkeen 
vahvistavat allekirjoituksellaan sekä opiske-
lija että lähettävän ja vastaanottavan korkea-
koulun edustajat.
Ennen vaihdosta paluutaan opiskelija pyy-
tää ulkomaisesta korkeakoulusta mukaansa 
opintosuoritusotteen (Transcript of Records), 
johon on merkitty suoritetut opintojaksot, 
arvosanat sekä ansaitut opintopisteet se-
kä vastaanottavan korkeakoulun että ECTS-
järjestelmän mukaisesti. Palattuaan vaihdos-
ta opiskelija toimittaa opintosuoritusotteen 
kv-koordinaattorille/koulutusohjelmapääl-
likölle opintojen hyväksilukemista varten. 
Suoritukset kirjataan opintorekisteriin ECTS-
järjestelmän mukaisia vastaavuuksia noudat-
taen.

SeAMK:n ECTS-koordinaattorit

Seinäjoen ammattikorkeakoulun ECTS-
koordinaattoreina (Institutional ECTS Coor-
dinator) toimivat yliopettaja Päivö Laine ja 
kansainvälisten asioiden päällikkö Helli Ki-
tinoja. Yksiköiden ECTS-koordinaattorei-
na (Departmental ECTS Coordinator) kan-
sainvälisten vaihtojen yhteydessä toimivat 
yksiköiden kansainvälisten asioiden koor-
dinaattorit. He antavat myös tarkempia tie-
toja ECTS-järjestelmästä ja siihen liittyvistä 
lomakkeista.

KESKEISET TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄDÖKSET 
Ammattikorkeakoulun toiminta perustuu 
ammattikorkeakoulua koskevaan lainsää-
däntöön, Opetusministeriön päätöksiin ja 
määräyksiin, Opetushallituksen ohjeisiin, 
ammattikorkeakoulun omiin sisäisiin sään-
töihin, sekä ammattikorkeakoulujen välisiin 
yhteisiin sopimuksiin.  Alla olevaan luette-
loon on koottu toimintaa ohjaavat keskei-
simmät säädökset. Lakeihin, asetuksiin ja 
niihin tulleisiin muutoksiin voi tutustua 
osoitteessa www.fi nlex.fi / 

351/2003 Ammattikorkeakoululaki 
352/2003 Valtioneuvoston asetus ammatti-
korkeakouluista 
353/2003 Valtioneuvoston asetus ammatti-
korkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä 
354/2003 Valtioneuvoston asetus ammat-
tikorkeakoulujen opetuksesta perittävien 
maksujen perusteista 

355/2003 Opetusministeriön asetus eräi-
den opintojen tuottamasta kelpoisuudesta 
ammattikorkeakouluopintoi hin 
65/1994 Opintotukilaki 
260/1994 Opintotukiasetus 
1058/1998 Laki opiskelijavalintarekisteristä 
ja ylioppilastutkintorekisteristä
464/1998  Asetus korkeakoulututkintojen 
järjestelmästä
635/1998 Laki opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta
820/1992 Asetus opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta
434/2003 Hallintolaki 
586/1996 Hallintolainkäyttölaki 
621/1999 Laki viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta 
13/2003  Laki sähköisestä asioinnista vi-
ranomaistoiminnassa 
14/2003 Laki sähköisistä allekirjoituksista
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365/1995 Kuntalaki
10.3.2004 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän 
perussopimus 
22.11.2004 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän 

OSA II 
YLEISINFORMAATIOTA OPISKELIJOILLE 
OPISKELUTILAT JA VÄLINEET
Seinäjoen ammattikorkeakoulun kaikki yk-
siköt tarjoavat mahdollisuuden opiskella 
tekniikaltaan ja välineistöltään nykyaikaisis-
sa oppimisympäristöissä. Ajanmukaiset tilat 
luovat edellytykset monipuoliseen ja aktii-
viseen oppimiseen. Opiskelijat voivat myös 
osallistua tutkimus- ja kehittämishankkei-
siin sekä hyödyntää ammattikorkeakoulun 
yksiköiden laajaa kansainvälistä verkostoa 
ulkomailla opiskellen. 

Tietotekniikkapalvelut 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietokoneet 
on kytketty Seinäjoen koulutuskuntayhtymän 
verkkoon, joka kuuluu Seinäjoella toimivien 
yliopistoyksiköiden ja Seinäjoen amk:n etäyk-
siköiden verkkojen kanssa FUNET-verkkoon 
(Finnish University and research NETwork). 
Omien käyttösäännösten lisäksi käyttäjiä kos-
kevat siis myös FUNET:in käyttösäännöt.

Käyttösäännöt hyväksyttyään opiskelijat saa-
vat sähköpostiosoitteen ja käyttäjätunnuksen 
tietoverkkoon. Käyttäjätunnus ja siihen liit-
tyvä salasana ovat henkilökohtaisia ja jokai-
sen tulee aina käyttää omaa tunnustaan. Hy-
vien työskentelyolojen mahdollistamiseksi 
käyttäjien tulee tuntea vastuunsa järjestel-
mien käytöstä ja ottaa huomioon muut jär-
jestelmän käyttäjät. Käyttäjien tulee huoleh-
tia yhteiseen tietoturvallisuuteen liittyvistä 
asioista. Kaikkien kuntayhtymän tietoteknii-
kan käyttäjien tulee noudattaa Seinäjoen kou-
lutuskuntayhtymän tietojärjestelmien käyttö-
sääntöjen lisäksi myös muita kuntayhtymän 
tietojärjestelmistä antamia sääntöjä ja ohjeita, 
hyviä tapoja sekä Suomen lakia. Käyttösään-
nöt löytyvät osoitteesta http://www.seamk.
fi /kayttosaannot

Tunnukset ja sähköpostiosoite ovat käytet-
tävissä koko opiskeluajan edellyttäen, et-
tä käyttösääntöjä noudatetaan. Käyttösään-
törikkomusten vuoksi tunnukset voidaan 
poistaa käytöstä määräajaksi. Tunnukset sul-
jetaan myös siinä tapauksessa, että opiskeli-

hallintosääntö 
18.3.2005 Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
johtosääntö 
1.8.2005 Tutkintosääntö 

ja ilmoittautuu poissaolevaksi. Tunnukset 
suljetaan 14 vuorokauden kuluttua valmis-
tumisesta. Sähköpostin ja kotihakemiston si-
sältö säilytetään valmistumisen jälkeen vä-
hintään kuukauden ajan, minkä jälkeen ne 
poistetaan. Käyttäjätunnusta tarvitaan aina 
kirjauduttaessa ammattikorkeakoulun tie-
tokoneelle. Sama tunnus on käytettävissä 
kaikkien koulutusyksiköiden koneilla.

Sähköpostijärjestelmänä on Microsoft 
Exchange ja opiskelijoiden osalta postit lue-
taan selainpohjaisen Outlook Web Access 
– käyttöliittymän avulla osoitteesta https://
mail.seamk.fi /exchange. Sähköpostiosoitteet 
ovat mahdollisuuksien mukaan muotoa etu-
nimi.sukunimi@seamk.fi 

Opiskelijoille jaetaan käyttäjätunnukset 
myös Winha-opiskelijahallintojärjestel-
mään. Näitä tunnuksia käyttäen opiskeli-
ja voi tarkastaa henkilötietonsa ja muuttaa 
osoitetietonsa. Opiskelija voi myös seurata 
HOPS:iaan ja suorituksiaan sekä suorittaa 
pakollisen läsnäoloilmoittautumisen. Kir-
jautuminen Winha-järjestelmään tapahtuu 
osoitteesta http://winha.seamk.fi . Koulu-
tusyksikkökohtaisesti voidaan jakaa myös 
muita käyttäjätunnuksia, mutta niistä tiedo-
tetaan erikseen.

SeAMK:n tietohallinto vastaa ohjelmistoista 
ja lisenssien hallinnasta, toimintojen kehit-
tämisestä, verkkojen ja laitteiston kehityk-
sestä ja ylläpidosta. Atk-tuki on hajautettu 
koulutusyksiköihin ja se vastaa paikallisesta 
laitteistosta ja yksikön käyttäjätunnuksista. 
Winha-tunnuksista vastaa oman koulutus-
yksikön opintotoimisto.

Esteetön korkeakouluopiskelu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu pyrkii toi-
minnassaan huomioimaan myös vammai-
sen henkilön opiskelumahdollisuudet hä-
nen kykyjensä ja edellytystensä mukaisesti 
sekä koulutusalan vaatimukset huomioiden. 
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Tämä tarkoittaa mm. fyysisten tilojen liikku-
misesteiden poistamista mahdollisuuksien 
mukaan ja huomion kiinnittämistä tarvitta-
essa myös opetusmateriaalien ja opetusme-
netelmien soveltuvuuteen vammaisille opis-
kelijoille. 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun eri yksi-
köiden ja muiden korkeakoulujen käytän-
nön järjestelyihin vammaisen opiskelijan 
kannalta voi tutustua Opetushallituksen toi-
mittamasta Esteetön korkeakouluopiskelu – 
oppaasta.  Opas sisältää myös korkeakoulu-
sektoria koskevia yleistietoja koulutukseen 
hakemisesta, opintojen rahoituksesta, palve-

luista ja tukitoimista, opiskelijoiden tervey-
denhuollosta sekä ulkomaisista opinnoista. 
 
eOppimiskeskus

Etelä-Pohjanmaan eOppimiskeskus on ope-
tusalan osaajien yhteinen toimintafoorumi, 
virtuaali- ja verkko-oppimisen keskus, jon-
ka keskeinen teema on uuteen teknologiaan 
nojautuvan oppimisen tukeminen.
eOppimiskekuksen sivuilta löytyvät tiedot 
niistä koulutuksista, jotka on mahdollista 
suorittaa osin tai kokonaan virtuaalisesti tie-
toverkkojen kautta. Lisää tietoja palveluista 
saa Päivi Kivirannalta, puh. 040 830 4111.

OPISKELUN TUKIPALVELUT

Opintotoimistopalvelut

Jokaisessa Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
yksikössä toimii oma opintotoimisto, joka 
palvelee opiskelijoita erilaisissa opintoihin 
liittyvissä asioissa sekä opintososiaalisissa 
kysymyksissä. Opintotoimistojen aukiolo-
ajat vaihtelevat yksiköittäin. 

Koulutusyksiköiden opintotoimistojen yhteystie-
dot löytyvät tämän opinto-oppaan takakannesta. 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun keskitetty 
opintotoimisto/hakutoimisto toimii ammat-
tikorkeakoulun toimiston yhteydessä Sei-
näjoen Kampusalueella. Opintotoimiston/
hakutoimiston tehtäviin kuuluvat opiskeli-
joiden hakeutumiseen ja valintaan liittyvät 
asiat, opintotuki- ja opiskeluoikeuskysymyk-
set sekä yleinen opiskeluun ja opintoasian-
hallintoon liittyvä neuvonta ja ohjaus. Opin-
totoimisto palvelee hakijoita, opiskelijoita ja 
sidosryhmien asiakkaita lukukausien aikana 
kaikkina arkipäivinä klo 8.00–15.45. 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintotoimisto/Hakutoimisto
PL 412 (käyntiosoite: Keskuskatu 34)
60101 Seinäjoki
p. 020 124 5023, 020 124 5018, f. 020 124 5022
opintoasiaintoimisto@seamk.fi ,
 hakutoimisto@seamk.fi 

Opintotuki 

Ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien 
opiskelijoiden opintotuki myönnetään kor-
keakoulusäädöksiä soveltaen ja korkeakou-
lusummilla. Korkeakoululla tarkoitetaan kor-

keakoululaitoksen kehittämisestä annetussa 
laissa (1052/1986) mainittuja oppilaitoksia, 
kuvataideakatemiaa ja ammattikorkeakou-
lulaissa (351/2003) tarkoitettuja ammattikor-
keakouluja.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa toimii opin-
totukilautakunta. Lautakunnan toiminnasta 
on määrätty laissa ja asetuksessa. Opintotu-
kilautakunnalla on myös ammattikorkeakou-
lun hallituksen vahvistama ohjesääntö, jos-
sa annetaan tarkemmat määräykset asioiden 
käsittelemisestä ja ratkaisemisesta. Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinto-
tukipäätökset tekee 19.7.2005 alkaen Kansan-
eläkelaitoksen Seinäjoen Vakuutuspiiri.

Tutkinnon säännönmukainen suoritusaika 
ja tukikuukausien enimmäismäärä 1.8.2005 
jälkeen aloittavilla opiskelijoilla:
- 210 op tutkinnoissa, 3,5 lukuvuotta, 42 

tukikuukautta
- 240 op tutkinnoissa, 4 lukuvuotta, 46 tu-

kikuukautta
Kaikkia korkeakouluopintoja varten opinto-
tukea voi saada enintään 70 kk.

Kelan Seinäjoen toimisto neuvoo opiskelijoita:
palvelunumero 020 434 0636
Kalevankatu 17 A 
postiosoite: PL 134, 60101 Seinäjoki. 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opintotu-
kilautakunta neuvoo opiskelijoita: 
opintotukilautakunnan sihteeri Päivi Mar-
jomäki, puhelin 020 124 5008, faksi 020 124 
5022, paivi.marjomaki@seamk.fi 
Keskuskatu 34, 2. kerros (Kampustalo) pos-
tiosoite: PL 412, 60101 Seinäjoki
Opintotukilautakunnan puheenjohtajana 
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toimii koulutusohjelmapäällikkö Erkki Rait-
tila, erkki.raittila@seamk.fi . 

Kansaneläkelaitoksen Opintotukikeskuksen 
puhelinpalveluautomaatti:
020 434 0110 suomenkielinen palvelu
020 434 0120 ruotsinkielinen palvelu
Internet: www.kela.fi  (Opiskelijalle -valikko)

Opintotukiasioissa saat neuvoja myös kou-
lutusyksikkösi opintotoimistosta.

Ateriat
Seinäjoen ammattikorkeakoulun jokaisen 
yksikön yhteydessä tai sen lähietäisyydellä 
toimii lounasravintola, jossa opiskelijat voi-
vat aterioida opiskelijahintaan.

Asuminen 
Seinäjoella opiskelevien asuntotilanne on 
hyvä, sillä valittavana on runsaasti opiskeli-
ja-asuntoja eri puolilla kaupunkia. Opiskeli-
ja-asuntoja välittää Seinäjoen kaupungin 
omistama Kiinteistö Oy Marttilan kortteeri 
(http://www.marttilankortteeri.fi/). 
Keskustassa Marttilan kortteerissa on kun-
tosali kaikkien opiskelija-asunnoissa asu-
vien vapaassa käytössä. Jokaisessa asunto-
kohteessa on pesutupa, saunoja sekä muuta 
yhteistilaa. Opiskelija-asunnoissa on kiin-
teät internetyhteydet. Opiskelija-asuntojen 
sijainti on erinomainen ja lähellä keskus-
tan palveluja. Asuntojen haku tapahtuu lo-
makkeilla, joita on saatavissa mm. opin-
totoimistosta. Vapaita asuntoja välittävät 
myös paikalliset kiinteistövälitystoimistot 
(http://www.seinajoki.fi /muuttajan_opas/
kiinteistonvalittajat.html).

Ilmajoella opiskelijat voivat asua yksikön 
yhteydessä sijaitsevassa asuntolassa tai Il-
majoen keskustassa Palonkortteeri -opiske-
lija-asuntolassa.

Yksikön välittömässä läheisyydessä sijait-
sevan asuntolan soluasunnoissa on neljä 
kahden hengen huonetta ja yhteiset oleske-
lu- ja saniteettitilat. Opiskelijoiden käytös-
sä on opiskelijaravintola Vakka, itsepalvelu-
pesula, uusi kuntosali, urheilusali ja saunat. 
Asuntoa voi hakea lomakkeella, jonka saa 
yksikön toimistosta. Lisätietoja saa asunto-
lanhoitaja Pentti Päivärinnalta puh. 0201 245 
708 iltaisin klo 18-22. 

Palonkortteerissa (Kauppatie 26, 60800 Ilma-

joki) on opiskelija- ja nuorisoasuntoja. Solu-
asuntoja, yksiöitä ja perheasuntoja haetaan yk-
sikön opintotoimistosta tai Ilmajoen kunnan 
isännöintitoimistosta saatavalla hakulomak-
keella. Hakemukset ja lisätietoja: Ilmajoen 
kunta/Nelli Hemminki, PL 23, 60800 Ilmajoki
puh. (06) 4191 260, gsm. 044 4191 260. 

Ähtärissä Tuomarniemellä lukuvuonna 
2005–2006 vain ensimmäisen lukuvuoden 
opiskelijoilla ja kurssiopiskelijoilla on oike-
us asumiseen asuntolassa. Osa asuntolois-
ta on remontissa, joka valmistuu keväällä 
2006. Suurin osa asunnoista on neljän huo-
neen soluasuntoja, joissa on nykyaikaiset 
keittiöt. Asuntolassa on mahdollisuus sau-
nomiseen. Oppilaitoksella on äskettäin ra-
kennettu uudet liikunta- ja kuntosalit, myös 
harrasteita varten on varattu runsaasti tilo-
ja ja välineitä. Lisäksi opiskelijoiden käytös-
sä ovat Ähtärin kaupungin tarjoamat liikun-
ta- ja harrastusmahdollisuudet. Lisätietoja 
ja asunnon varaus asuntolanhoitajalta puh. 
040 830 4141 tai sähköpostitse asuntola.
tuomarniemi@seamk.fi 

Kauhajoella SeAMK:n opiskelijoilla on mah-
dollisuus asua yksikön läheisyydessä si-
jaitsevassa asuntolassa. Moderni rivitalo-
tyyppinen asuntola on valmistunut v. 1988. 
Viihtyisissä neljän huoneen soluissa asutaan 
yhden hengen huoneissa. Olohuoneen ja 
keittiönurkkauksen lisäksi soluissa on kak-
si wc:tä ja suihku. Uusi opiskelija-asuntola 
valmistui syksyllä v. 2002 oppilaitoksen lä-
heisyyteen. Asuntolassa on viihtyisiä ja ny-
kyaikaisesti varusteltuja yksiöitä. Vuokra-
ukset hoitaa Suupohjan Tili-Isäntä Ay puh. 
(06) 231 3445 maanantai-torstai klo 12-17. 
Asuntoja välittävät myös muut paikalliset 
toimistot mm. Kiinteistö Oy Kauhajoen Rin-
nekartano. www.rinnekartano.com

Kauhavalla opiskelija-asuntoja on Yrittä-
jyyden yksikön välittömässä läheisyydessä. 
Kaksikerroksiset talot on rakennettu vuo-
sina 1983 - 1998. Suurin osa asunnoista on 
kahden ja kolmen huoneen soluasuntoja, 
jossa jokaisella on oma huone. Tarjolla on 
myös joitakin yksiöitä. Asunnot ovat kalus-
tettuja ja jokaisessa huoneessa on nettiyhte-
ys.  Asuntolat omistaa Tuppiroska Oy, jol-
la on myös rivitalokaksioita kävelymatkan 
päässä oppilaitoksesta. Lisätietoja asunnois-
ta saat internetistä osoitteesta: http://www.
kauhava.fi/palvelut/tekninen/vuokraas/
vuokra.htm tai Seija Mäkiseltä puh. 050 341 
7234, 06 2181 422.
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Jurvassa SeAMK:n opiskelijat voivat hakea 
Jurvan kunnan opiskelija-asuntoja, joista 
lähimmät ovat Kulttuurialan ja muotoilun 
yksikön pihapiirissä. Opiskelija-asuntoja 
on myös Jurvan keskustassa (2 km). Asun-
not ovat solutyyppisiä, niissä on kaluste-
tut huoneet ja yhteinen keittiö/oleskelutila. 
Tarjolla on myös joitakin yksiöitä ja perhe-
asuntoja. Hakulomakkeita saa yksikön opin-

totoimistosta. Voit vuokrata asunnon myös 
yksityiseltä tai kysyä kunnan vuokra-asun-
toja. Lisätietoja asumisesta antavat seuraa-
vat henkilöt: Jurvan vuokrakodit, toimitus-
johtaja Matti Syrjälä puh. (06) 367 1243 tai 
0400–669027, jurvanvuokrakodit.matti@pp.
inet.fi  tai Aila Rätti puh. (06) 367 1278, jurva-
vuokrakodit.aila@pp.inet.fi 

Opiskelijoiden hyvinvointipalvelut
Opiskeluterveydenhuolto
Kaikilla Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
sijaintipaikkakunnilla opiskelijaterveyden-
huolto on järjestetty yhteistyössä paikka-
kunnan terveystoimen kanssa. Opiskelijater-
veydenhuolto koskee kaikkia opiskelijoita 
kotikunnasta riippumatta (L66/1972, 14 §). 
Terveydenhuoltoon sisältyvät terveydenhoi-
to, sairaanhoito, opiskeluympäristön tervey-
dellisten olojen valvonta sekä hammashuol-
to. Työstä vastaavat yksiköiden koko- tai 
osapäiväiset terveydenhoitajat yhdessä ter-
veyskeskuslääkärin tai opiskelijaterveyden-
huollon vastuulääkärin kanssa. 

Terveydenhoitajien vastaanottoajoista ilmoi-
tetaan kussakin yksikössä erikseen. Lää-kä-
rin vastaanotolle pääsee ajanvarauksella. 

SeAMK:n eri opiskelupaikkakuntien opis-
keluterveydenhuollon palvelut löydät osoit-
teesta http://intra.seamk.fi /opiskelijat/hy-
vinvointipalvelut/

Opiskelijoiden suun terveydenhuolto
Kaikilla Seinäjoen seudun terveysyhtymän 
alueen ammattikorkeakoulun opiskelijoilla 
on mahdollisuus suun terveydenhuoltoon 
Seinäjoen seudun terveysyhtymän terveys-
keskuksessa. Suun terveydenhoito on mak-
sutonta alle 18-vuotiaille, muilta peritään 
asiakasmaksuasetuksen mukaiset maksut.

Ulkokuntalaisten opiskelijoiden suun tervey-
denhuollosta vastaavat syksystä 2005 lähtien 
hammaslääkäri Jukka Haapajärvi ja hammas-
hoitaja Tarja Malkamäki. Vastaanotto sijaitsee 
Keskushammashoitolan (Keskuskatu 32, I-
rappu) 2. kerroksessa. Ajanvaraus p. 4255 431 
tai 4255 425. Opiskelijan on tarvittaessa kyet-
tävä todistamaan opiskeluoikeutensa (opis-
kelijakortti, todistus oppilaitoksesta).

Opiskelijat, joiden kotikunta on Seinäjoki, 
Nurmo tai Ylistaro, voivat varata ajan ham-
mashoitoon muiden kuntalaisten tavoin 
omasta hammashoitolasta. Lisätietoa suun 

terveydenhuollosta löytyy Internetistä osoit-
teesta www.tk.sjk.fi  kohdasta palvelut.

Opiskelijapsykologi
Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelija-
psykologina toimii psykologi Pirkko Viita-
saari. Ajanvaraus ja yhteydenotot puh. (06) 
4255582, käyntiosoite: Keskuskatu 32 i. 

Opiskelijapastori
Opiskelijapastorin palveluihin voit tutustua 
NETPastori -sivuilla osoitteessa www.seinajo-
enseurakunta.fi  /netpastori/. NETpastori on 
opiskelijoita varten perustettu palvelu, josta 
opiskelijapappi on helppo löytää. Keskustelu-
palstalla voit jakaa ajatuksiasi muiden kanssa 
ja ajanvarausosiosta voit varata henkilökoh-
taisen tapaamisajan. Opiskelijapastori Helena 
Turjan yhteystiedot löytyvät ko. sivuilta.  
 
Vakuutukset
Seinäjoen ammattikorkeakoulun lakisäätei-
nen tapaturmavakuutus kattaa opiskelijoil-
le sattuvat vahingot käytännön opetuksessa 
tai työharjoittelussa. Edellytyksenä tapatur-
man korvaamiselle on, että tapaturma on 
sattunut opetussuunnitelman tai tutkintope-
rusteiden mukaisissa opiskelulle ominaisis-
sa olosuhteissa. Tapaturma korvataan myös 
silloin, kun se on sattunut siirryttäessä välit-
tömästi oppilaitoksesta tai asunnosta koulu-
tuksen tai opetuksen järjestäjän osoittamaan 
työharjoittelupaikkaan tai takaisin.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on voi-
massa tietyin ehdoin myös ulkomailla. Ul-
komaille opiskelemaan tai työharjoitteluun 
lähtevän opiskelijan tulee aina erikseen sel-
vittää vakuutukset ja muu sosiaaliturva sekä 
kohdemaan kansallisen lainsäädännön vaa-
timukset. Kansainväliseen opiskeluun liitty-
vissä vakuutusturva-asioissa tulee kääntyä 
yksikön kv- koordinaattorin tai SeAMK:n 
kansainvälisten asioiden päällikön Helli Ki-
tinojan puoleen.  
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Ammattikorkeakoululla on myös vapaaeh-
toinen opiskelijoiden ryhmätapaturmava-
kuutus, jonka vakuutusturva on voimassa 
varsinaisella kouluajalla, opetuksen aikana, 
voimisteltaessa, välitunneilla sekä otettaessa 
osaa koulun opetussuunnitelman puitteissa 
järjestämiin yhteisiin urheilusuorituksiin, ret-
keilyihin, käynteihin näyttelyissä, museois-
sa, tehtaissa jne. sekä matkalla suorinta tietä 
kouluun tai koulusta. Vakuutus on tietyin eh-
doin voimassa kaikkialla maailmassa. 

Täydelliset tiedot Seinäjoen ammattikor-
keakoulun opiskelijoiden vakuutuksis-
ta saa vakuutusyhtiö Pohjolasta. Ammatti-
korkeakoulun yhteyshenkilö Pohjolassa on 
yhteyspäällikkö Pekka Saari, puh. 010 558 
4867, fax. 010 558 4093, pekka.saari@pohjola.
fi . Lisätietoja voi kysyä myös Seinäjoen am-
mattikorkeakoulun hallintojohtaja Keijo 
Kurkikankaalta, puh. 020 124 5003, keijo.
kurkikangas@seamk.fi 

Vakuutusyhtiön korvaushakemuslomakkei-
ta saa opintotoimistoista.

Vapaa-aika ja liikunta

Seinäjoki
Seinäjoella voi harrastaa monipuolisesti erilais-
ta liikuntaa kaikkina vuodenaikoina. Kaupun-
gin alueella toimii 60 urheiluseuraa ja heidän 
edustamansa lajivalikoima on monipuolinen. 
Kaupungissa on monia liikunta- ja kuntosa-
leja, tekojäärata sekä uimahalli. Kaupunki-
alueen välittömässä läheisyydessä on useita 
kuntoreittejä ja luontopolkuja sekä laavuja. 
Kaupunki tunnetaan monista tapahtumistaan: 
Provinssirock kerää kesäkuussa rock-musii-
kin ystävät Törnävänsaarelle ja Tangomark-
kinat viihdemusiikin ystävät iloiseen tanssi- ja 
musiikkitapahtumaan heinäkuussa. Seinäjo-
en kaupunginteatterin katsojaluvut ovat kor-
keat. Lisätietoja Seinäjoen kaupungin moni-
puolisesta vapaa-ajan, kulttuurin ja liikunnan 
harrastusmahdollisuuksista saat osoitteesta 
http://www.seinajoki.fi /

Ilmajoki
Ilmajoen kunnan alueella on yhteensä 75 
yleisessä käytössä olevaa liikuntapaikkaa: 
mm. ulkokenttiä, sisäliikuntatiloja, uimaloi-
ta, maastoliikuntapaikkoja ja erityisurhei-
lulaitoksia. Ilmajoki-hallissa on iso liikun-
tasali, kunto- ja voimailusali, harjoitustiloja 
painijoille sekä erillinen pienliikuntatila. Il-
majoki tunnetaan musiikkijuhlistaan sekä 
vireästä kulttuurielämästään. Ilmajoen näh-
tävyyksiä ovat mm. Yli-Lauroselan talo-
museo, Ilkan patsas, tyylipuhtaat talonpoi-
kaistalot sekä Alajoki-maisema. Lisätietoja 
Ilmajoen kunnan kulttuuri-, vapaa-ajan- ja 
liikuntapalveluista saat osoitteesta www.il-
majoki.fi /palvelut.asp

Ähtäri
Ähtärissä on runsaasti mahdollisuuksia 
harrastaa liikuntaa ja nauttia kulttuurista. 
Kaupunki on tunnettu erilaisten tapahtu-
mien järjestelypaikkakuntana ja siellä pa-

nostetaan erityisesti nuorten viihtymiseen. 
Ähtärin monipuolinen luonto metsineen ja 
vesineen tarjoaa erilaisia luontoharrastus-
mahdollisuuksia. Myös Maa- ja metsätalo-
uden yksikköön Tuomarniemelle on äsket-
täin rakennettu uudet liikunta- ja kuntosalit 
ja myös muita harrasteita varten on varattu 
runsaasti tiloja ja välineitä. Ähtärin nähtä-
vyyksiin kuuluvat mm. Ähtärin eläinpuis-
to, Mini-Suomi, kotieläinpuisto, Villa Poho-
la, Pirkanpohjan taidekeskus ja automuseo. 
Lisätietoja Ähtärin kulttuuri-, liikunta- ja 
vapaa-aikatoiminnasta löydät osoitteesta 
http://www.ahtari.fi /256499.aspx

Kauhajoki
Kauhajoen kaupungin vapaa-aikatoimi jär-
jestää monenlaista vapaa-aikatoimintaa. 
Toiminta on keskittynyt liikunnan osalta lä-
hinnä Virkistysuimala-urheilutalolle ja sen 
läheisyydessä oleville ulkoliikuntapaikoil-
le sekä nuorisotoimen osalta nuorisotalolle. 
Luonto on Kauhajoen matkailunähtävyys. 
Kaksi kansallispuistoa ja Hyypänjokilaak-
son maisema pysäyttävät kulkijan ihaile-
maan luonnon moninaisuutta. Kauhajoen 
monet museot ja kunnostetut historialliset 
rakennukset vievät kävijän ajassa taakse-
päin. Lisätietoja Kauhajoen vapaa-aika- ja 
liikuntamahdollisuuksista saat osoitteesta 
http://www.kauhajoki.fi /

Kauhava
Kauhava on liikuntaystävällinen kaupunki, 
jossa on erittäin hyvät ja toimivat liikunta-
paikat. Liikuntapaikat keskittyvät Urheilu-
puistoon ja sen vieressä sijaitsevaan koulu-
keskukseen. Urheilupuistossa on jäähalli ja 
urheilukenttä, jossa on täydelliset eri yleis-
urheilulajien suorituspaikat. Urheilupuis-
ton alueella sijaitsee lisäksi palloilukenttä ja 
beach volley -kenttä. Kauhava on myös mu-
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seoiden ja kulttuurin kaupunki, jossa teatte-
ri- ja elokuvaharrastus on vahvaa. Kauhavan 
runsaisiin liikunta-, kulttuuri ja vapaa-ajan 
mahdollisuuksiin voit tutustua osoitteessa 
www.kauhava.fi 

Jurva 
Jurvan puhdas ja vaihteleva luonto tarjoaa 
erilaisia luontoharrastusmahdollisuuksia. 
Kulttuurialan ja muotoilun yksikön omien 
liikuntatilojen (liikuntasali ja punttisali) li-
säksi Jurvan kunnan liikuntamahdollisuuk-

sien tarjonta on runsasta: urheilu-, pesäpal-
lo- ja jalkapallokentät, jääkiekkokaukalo, 
tenniskenttä, urheiluhalli sekä valaistu la-
tuverkosto ja moottorikelkkareitit. Jurva 
tunnetaan maailmalla huonekalualasta ja 
lähialueilla vilkkaasta harrastajanäyttelijä-
toiminnastaan. Jurvan Harrastajanäyttelijöil-
lä on jopa oma EU:n rahoituksen ja talkoo-
työn tuloksena toteutettu Teatteri! Lisätietoja 
Jurvan liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajantoi-
minnoista saat osoitteesta www.jurva.fi 

OPISKELIJAN OHJAUS- JA NEUVONTAPALVELUT 
Opintojen ohjaus ja neuvonta on ammatti-
korkeakoulun keskeinen toimintamuoto. 
Jokainen SeAMK:n yksikkö tarjoaa opiske-
lijoilleen ohjausta ja neuvontaa opiskelijan 
sekä koulutusalan tarpeet ja vaatimukset 
huomioiden. Opintojen ohjausta koordinoi-
vat yksiköissä ohjauksen osa-alueesta riip-
puen opinto-ohjaajat, kv-koordinaattorit 
sekä harjoittelusta vastaavat opettajat, mut-
ta itse ohjausprosessiin osallistuvat kaikki 
opettajat, opiskelijatutorit sekä opintotoi-
mistot ja kirjastot.
 
Opintojen ohjaus
Opintojen ohjauksen tarkoituksena on tukea 
opiskelijoita koulutuksen yleisten tavoittei-
den saavuttamisessa, ammatilliseen suuntau-
tumiseen liittyvissä yksilöllisissä valinnoissa 
ja urasuunnittelussa, opintojen etenemisessä 
sekä myös mahdollisissa opiskeluun liittyvis-
sä ongelmatilanteissa. Ohjaus- ja neuvonta-
palveluja annetaan opiskelijan polun kaikis-
sa vaiheissa niin ryhmille kuin opiskelijoiden 
yksilöllisiä tarpeita vastaavasti. Keskeisen te-
kijän ohjauksessa muodostaa opiskelijan oma 
aktiivisuus ja halu saada ohjausta. 

Opiskelijatutortoiminta
Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelija-
tutorit ovat tehtäväänsä koulutettuja ylem-
pien vuosikurssien opiskelijoita, jotka osal-
listuvat uusien opiskelijoiden ohjaamiseen 
erityisesti opintojen alkuvaiheessa. Opiske-
lijatutor toimii vertaisohjaajana, joka auttaa 
uutta opiskelijaa sopeutumaan ammattikor-
keakoulumaailmaan ja opiskelupaikkakun-
taan. Opiskelijatutoreilla on keskeinen rooli 
myös ammattikorkeakoulun markkinoinnis-
sa ja erilaisissa ammattikorkeakouluopintoi-
hin liittyvissä edustustehtävissä.

Opiskelijan työelämäneuvonta 
Ammattikorkeakoulussa opiskeleva raken-
taa opiskeluaikanaan aktiivisesti suhteitaan 
työelämään. Erilaiset työympäristöt ja teh-
täväkentät tulevat tutuiksi käytännöllisis-
sä projektiopinnoissa, työpaikkavierailuilla, 
harjoittelujaksoilla ja työelämään kytketty-
jen seminaarien ja opinnäytetöiden kautta. 
Nämä kokemukset ja kontaktit viitoittavat 
tietä opiskelijan ammatillisille suuntautu-
misvalinnoille ja valmentavat häntä työelä-
mää varten.

Opiskelijan tukena työelämäkontaktien ra-
kentamisessa on koulutusyksikköjen työ-
elämäneuvonnasta vastaava henkilökunta: 
ohjaajien avustuksella opiskelija saa tietoa 
erilaisista harjoittelupaikoista ja -mahdolli-
suuksista, suunnittelee ammatillista tulevai-
suuttaan ja hahmottaa paikkaansa työmark-
kinoilla. Tämän ohella hänellä on tukenaan 
internetissä opinnäyteaiheiden välitykseen 
erikoistunut EP-tutkielmatori (ep-tutkielma-
tori.fi ) ja työelämän informaatiopalvelu Kit-
katta.net (www.kitkatta.net). Valmistumisen 
tai esimerkiksi kesätöiden lähestyessä opis-
kelija voi tukeutua ammattikorkeakoulujen 
yhteiseen työnvälityspalveluun Jobstepiin, 
joka tarjoaa myös mahdollisuuden sähköi-
sen ansioluettelon laatimiseen. Työelämän-
euvonnan asioissa käänny ensinnä harjoit-
telun ohjauksesta vastaavan henkilön tai 
koulutusohjelmapäällikkösi puoleen.

Kansainvälisen opiskelun ohjaus 
Kansainvälisen opiskelun ohjauksen tavoit-
teena on opiskelijan kokonaisvaltainen tuke-
minen hänen opiskeluprosessissaan, amma-
tillisessa kehittymisessään ja kansainväliseen 
opiskeluun liittyvässä elämäntilanteessaan. 
Kansainvälisen opiskelun ohjaukseen sisäl-
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tyy ulkomaille opiskelemaan lähtevien opis-
kelijoiden ohjaus, ammattikorkeakouluun 
saapuvien ulkomaisten vaihto- ja tutkinto-
opiskelijoiden ohjaus sekä omien opiskelijoi-
den ohjaaminen kotikansainvälistymisessä. 
Kansainvälisen opiskelun ohjaus ja neuvon-
ta jakautuvat opiskelun sisällölliseen ohjauk-
seen sekä opetusjärjestelyihin ja opiskelun tu-
kitoimintoihin liittyvään ohjaukseen.

Lukivaikeudet kielten ja 
viestinnän opetuksessa 

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa pyritään 
ottamaan huomioon lukivaikeuksista kärsi-
vät opiskelijat kielten ja viestinnän opetukses-
sa. Mikäli opiskelijalla on diagnosoitu lukivai-
keus, joka ilmenee yhdessä tai useammassa 
kielessä, suositellaan asiantuntijan lausunnon 
toimittamista yksikön kieltenopetuksesta vas-
taavalle opettajalle. Tällöin opiskelijalla on oi-
keus pyytää erityisjärjestelyjä kielten ja vies-
tinnän opintojaksojen tenttitilanteissa. 

Mikäli lukivaikeutta ei ole virallisesti diag-
nosoitu, mutta opiskelijalla on mahdollisista 
lukivaikeuteen viittaavista syistä ylivoimai-
sia vaikeuksia selviytyä normaaleista kielten 
ja viestinnän opintojaksojen tenttitilanteista, 
suositellaan kääntymistä joko oman yksi-

kön opinto-ohjaajan tai Seinäjoen ammatti-
korkeakoulun kielipalveluyksikön puoleen 
(kielipalvelut@seamk.fi ). Nämä tahot opas-
tavat ulkopuolisen asiantuntijan lausunnon 
hankkimisessa. 

Lukivaikeudesta kärsivien opiskelijoiden 
kielten ja viestinnän opintojaksosuoritusten 
arvioinnissa pyritään arvioinnin lieventämi-
sen sijaan ensisijaisesti helpottamaan tentti-
järjestelyjä esim. seuraavin keinoin:  
- Järjestetään tarpeeksi aikaa suorittaa 

tentti (lisäaika). 
- Tarjotaan mahdollisuus tehdä tentti häi-

riöttömässä tilassa. 
- Annetaan mahdollisuus pitää tauko tent-

tiosioitten välillä. 
- Annetaan mahdollisuus täydentää tent-

tiä suullisessa kokeessa (erityisesti vie-
raissa kielissä). 

- Mikäli opiskelija kokee kynällä kirjoit-
tamisen liian hankalaksi/ uuvuttavak-
si, hänelle voidaan tarjota mahdollisuus 
tehdä tentti tietokoneella. 

Soveltuvista koejärjestelyistä sovitaan opis-
kelijan ja opettajan kesken. 
Ollakseen oikeutettu tenttitilanteiden eri-
tyisjärjestelyihin opiskelijan pitää toimittaa 
oppilaitokseensa asiantuntijan lausunto lu-
kivaikeudestansa.

KIRJASTO- JA INFORMAATIOPALVELUT 
Seinäjoen korkeakoulukirjasto

Seinäjoen korkeakoulukirjasto muodostaa 
kirjastoverkon, jonka osia ovat Kampuskir-
jasto ja Terveyskirjasto sekä opetusyksiköis-
sä sijaitsevat kirjaston toimipisteet.  Kirjastot 
ovat avoimia kaikille käyttäjille. Kirjastoihin 
hankitaan opintoja ja päättötöiden tekemis-
tä tukevaa kirjallisuutta, aikakauslehtiä ja 
elektronista aineistoa. 

Ammattikorkeakouluopetuksessa painote-
taan itsenäistä tiedonhankintaa. Seinäjoen 
korkeakoulukirjaston henkilökunta osallis-
tuu sekä tiedonhankinnan opetukseen että 
tarjoaa käyttäjäkoulutusta kirjastoissa. Kai-
kissa kirjastoissa on opiskelijoiden käytet-
tävissä työasemia itsenäistä tiedonhakua 
ja työskentelyä varten. Tavoitteena on, että 
opiskelijat oppivat käyttämään oman alansa 
keskeisiä tiedonlähteitä sekä alueen kaikkia 
kirjasto- ja tietopalveluresursseja. 

Seinäjoen korkeakoulukirjaston aineistore-

kisteri on selattavissa osoitteessa: http://
plari.amkit.fi                     

Kirjaston toimipisteet ja aukioloajat löyty-
vät Seinäjoen korkeakoulukirjaston sivuilta: 
http://www.seamk.fi /kirjasto

KAMPUSKIRJASTO
Keskuskatu 34 (Kampustalo) 
60100 Seinäjoki 
p. 020 124 5040 (neuvonta)
seamk.kirjasto@seamk.fi   
  
TERVEYSKIRJASTO
Koskenalantie 16
60220 Seinäjoki 
p. 020 124 5230 (neuvonta)
terveys.kirjasto@seamk.fi 

MUOTOILUN KIRJASTO
Kotikouluntie 1
66300 Jurva
p. 020 124 5915
muotoilu.kirjasto@seamk.fi 
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LIIKETALOUDEN KIRJASTO  
Koulukatu 41   
60100 Seinäjoki   
p. 020 124 5455    
kauppa.kirjasto@seamk.fi  

MAASEUTUALAN KIRJASTO 
Ilmajoentie 525   
60800 Ilmajoki 
p. 020 124 5711 
maaseutu.kirjasto@seamk.fi 
         
METSÄALAN KIRJASTO
Tuomarniementie 55
63700 Ähtäri
p. 020 124 5830                                                    
metsa.kirjasto@seamk.fi 

RAVITSEMISALAN KIRJASTO 
Topeeka 47   
61800 Kauhajoki   
p. 020 124 5641   
ravitsemis.kirjasto@seamk.fi    

TEKNIIKAN KIRJASTO
Törnäväntie 26
6200 Seinäjoki
p. 020 124 5325
tekniikka.kirjasto@seamk.fi 

YRITTÄJYYDEN KIRJASTO 
Kauppatie 88 
62200 Kauhava
p. 06 431 4443
kirjasto@kauhava.fi 

KIELIPALVELUYKSIKKÖ 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun kielipalve-
luyksikön tehtävänä on:
- luoda edellytyksiä korkeatasoiselle kiel-

ten opetukselle ja laajalle kielitarjonnalle
- auttaa ammattikorkeakoulun henkilös-

töä kielipalvelukysymyksissä
- edistää ammattikorkeakoulun ja työelä-

män välisiä yhteyksiä kansainvälisessä 
toimintaympäristössä

Palvelemme opiskelijoita ja henkilöstöä tar-
joamalla mm.:

- tietoa ammattikorkeakoulun kielitarjon-
nasta

- kieliopintoja tarpeen vaatiessa esim. har-
vinaisista kielistä

- ulkomaisille opiskelijoille suomen kielen 
opetusta

- ruotsin ja englannin kursseja tukemaan 
pakollisia kieliopintoja

Toimipisteemme on Liiketalouden yksikös-
sä osoitteessa:
Koulukatu 41, 60100 Seinäjoki
Tutustu myös www-sivuihimme osoittees-
sa: http://www.seamk.fi /palvelut/palve-
luyksikot/kielipalvelu.htm

Päivö Laine
Kielten yliopettaja
paivo.laine@seamk.fi 
p. 020 124 5409, 040 830 4175

Heli Simon
Kielten koordinaattori, saksan opettaja
heli.simon@seamk.fi 
p. 020 124 5415, 040 830 4129

YRITYSTALLI 
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on yrittä-
jäksi aikoville luotu mahdollisuus osallistua 
opiskeluprosessiin, joka tukee opiskelijan 
osaamisintensiivisen liikeidean kehittämis-
tä. Yritystallitoiminnan puitteissa opiskelija 
voi oikeasti ryhtyä yrittäjäksi jo opiskelles-
saan, jos hän niin haluaa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opis-
kelija saa käyttöönsä ammattikorkeakoulun 
henkilöstön erityisosaamisen sekä kaikki 
saatavilla olevat palvelut Seinäjoen ammat-
tikorkeakoulusta ja sen yhteistyökump-
paneilta. Opiskelija voi liittää yritysidean 
kehittämisen ja yrittäjänä toimimisen henki-
lökohtaiseen opintosuunnitelmaansa opin-
toviikkoina. Koulutusohjelmakohtaisesti ja 
opiskelijakohtaisesti sovitaan, mihin opin-
tojen osa-alueeseen yrittäjänä toimiminen 
voidaan lukea. Yritystoiminnan eri osatoi-
mintoja voidaan kytkeä opintojaksojen har-
joitustöihin, opiskelijaprojekteihin, harjoit-
teluun, opinnäytetyöhön jne. 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Yritystalli 
on mukana Länsi-Suomen yrityskiihdyttä-
möverkostossa, jolloin SeAMK:n opiskeli-
joilla on mahdollisuus verkostoyhteistyöhön 
myös Satakunnan ja Turun ammattikorkea-
koulujen opiskelijayrittäjien kanssa.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Helena Hannu, 
p. 020 124 5261, helena.hannu@seamk.fi  
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OPISKELIJAKUNTATOIMINTA 
SAMO ry

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelija-
kuntatoiminnasta vastaa Seinäjoen Ammat-
tikorkeakoulun Opiskelijat - SAMO ry., joka 
on ammattikorkeakouluopiskelijoiden alu-
eellinen edunvalvontajärjestö. 

SAMOon eli opiskelijakuntaan kuuluvat 
kaikki, jotka ovat maksaneet SAMOn jäsen-
maksun, samalla jäsenet kuuluvat oman am-
mattikorkeakouluyksikkönsä koulutusala-
järjestöön. Jäsenyyden tunnuksena jokainen 
jäsenmaksunsa maksanut saa sinisen opis-
kelijakortin, joka oikeuttaa SAMOn neu-
vottelemiin alueellisiin sekä valtakunnalli-
siin jäsenetuihin. Lisäksi jokainen SAMOn 
jäsen saa neljä kertaa vuodessa ilmestyvän 
SAMOlainen-lehden, joka on tärkeä osa SA-
MOn tiedotustoimintaa.

1.8.2005 voimaan tulevan ammattikorkeakou-
lulakiuudistuksen myötä syntyy uusi lakisää-
teinen opiskelijakunta, jonka toiminnan alta 
SAMO ry väistää 1.8.2006 mennessä. Luku-
vuonna 2005-2006 muutos ei vaikuta opiske-
lijoiden arkeen, vaan SAMO ry jatkaa toimin-
taansa ja valmistautuu siirtämään tehtävänsä 
uudelle opiskelijakunnalle. Tulevista muutok-
sista tiedotetaan informaatiotilaisuuksissa, 
nettisivuilla, SAMOlaisessa yms. Ajantasaista 
tietoa saat osoitteesta www.samo.fi 

Ylintä päätösvaltaa SAMOssa käyttää opiske-
lijoista vaalein valittu edustajisto. Toimeen-
panovaltaa käyttää edustajiston valitsema 
hallitus. Toiminta jakautuu vastuualueisiin, 
joita ovat sosiaalipolitiikka, koulutuspolitiik-
ka, tutortoiminta, kansainvälisyys, kulttuuri 
ja liikunta. Toimielinten lisäksi SAMOssa toi-
mivat erilaiset työryhmät kuten koulutuspo-
liittinen Käpälä-projekti ja sosiaalipoliittinen 
Tuntosarvityöryhmä. 

Sosiaalipolitiikassa kiinnitetään huomio-
ta mm. opiskelijoiden terveydenhuoltoon, 
asumiseen ja ruokaloiden toimintaan; ruoan 
hintaan ja laatuun.

Koulutuspolitiikalla eli ammattikorkeakou-
lupolitiikalla pyritään vaikuttamaan koulu-
tukseen, sen laatuun ja kehittämiseen sekä 
puuttumaan epäkohtiin.

Tutortoiminnan tarkoituksena on tarjota 
vertaisohjausta erityisesti uusille opiskeli-
joille heidän tutustuessa uuteen opiskeluyh-
teisöön ja aloittaessa opinnot. Tutortoiminta 
ei kuitenkaan lopu ensimmäiseen vuoteen 
vaan tutorit tarjoavat tukeaan koko opiske-
luajan läpi. SAMO kouluttaa uusia tutoreita 
ja organisoi tutortoimintaa SeAMKissa. 

Kansainvälisessä toiminnassa kehitetään 
kansainvälistä ilmapiiriä SeAMKissa. Ke-
hittämistyöhön kuuluvat mm. kansainvä-
liset teemapäivät, vaihto-opiskelijoille jär-
jestettävät aktiivit sekä vaihtoon lähtevien 
orientaatiotilaisuudet. Vaihdossa olleiden 
opiskelijoiden kokemuksia jaetaan esimer-
kiksi SAMOlaisessa tarkoituksena kannus-
taa opiskelijoita lähtemään vaihtoon.  

Liikunnan vastuualueella järjestetään liikun-
ta-tapahtumia ja turnauksia opiskelijoille, 
matkoja urheilutapahtumiin sekä paranne-
taan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opis-
kelijoiden liikuntamahdollisuuksia, esimer-
kiksi liikuntapaikka-alennuksien muodossa. 

Kulttuuritoiminnan iso osa ovat erilaiset 
juhlat haalaribileistä risteilyihin ja Vappurie-
haan. Tarkoituksena on myös tarjota opiske-
lijahintaisia palveluita teatterin, taidenäytte-
lyiden ja musiikkitoiminnan saralla. 

Lisätietoja SAMOsta ja opiskelijakuntatoi-
minnasta löytyy osoitteesta www.samo.fi 

KANSAINVÄLISYYS OPISKELUSSA
Kansainvälisyys opinnoissa

Kansainvälisyys kuuluu ammattikorkea-
kouluopintoihin. Opiskelun aikana pereh-
dytään siihen, millaisia haasteita kansainvä-
listyminen tuo eri alojen asiantuntijoille sekä 
miten kansainvälisyyttä voidaan hyödyntää 
oman alan ja alueen kehityksessä. Koulu-
tuksen aikana opiskelija omaksuu työelä-

män edellyttämät kansainvälisen toiminnan 
valmiudet, joita tarvitaan työskenneltäessä 
ulkomailla tai kansainvälisissä projekteissa, 
mutta myös työskenneltäessä kotimaassa. 
Kielitaidon ja monikulttuurisen osaamisen 
lisäksi korkeakoulusta valmistuva opiskeli-
ja tarvitsee valmiuksia uusimman tutkitun 
tiedon ja tietoliikenneyhteyksien hyödyntä-
miseen, laaja-alaista näkemystä ja tietoutta 
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yhteiskunnan eri sektoreilta sekä innovatii-
visuutta, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja 
herkkyyttä kohdata erilaisia tilanteita.  

Vieraskielistä koulutusta on tarjolla vuosit-
tain noin 310 ECTS opintopistettä. Opintoja 
voivat suorittaa SeAMK:n omat opiskelijat 
sekä ulkomaiset vaihto- ja tutkinto-opiskeli-
jat. Degree Programme in International Busi-
ness on kokonaan englanninkielinen koulu-
tusohjelma. Tämän lisäksi on tarjolla useita 
noin lukukauden mittaisia englanninkielisiä 
opintokokonaisuuksia eri aloilla. Myös osa 
opiskelumateriaalista on vieraskielistä. 

Vieraan kielen ja kulttuurin opintoja on tar-
jolla laaja valikoima. Ammattikorkeakoulu-
tutkintoon johtavaan koulutukseen sisältyy 
pakollisena molempien kotimaisten kielten 
ja yhden tai kahden vieraan kielen opiskelua. 
Kieliä on mahdollista opiskella myös vapaas-
ti valittavina opintoina tavoitteena kielitaidon 
syventäminen tai uuden kielen ja kulttuurin 
opiskelu. Ulkomaisille vaihto- ja tutkinto-
opiskelijoille tarjotaan suomen kielen ja kult-
tuurin opintoja ympäri lukuvuoden. 

Liikkuvuus 
Verkostoituminen kansainvälisesti ja kansal-
lisesti on kansainvälisen toiminnan edellytys. 
SeAMK:lla on yhteistyökorkeakouluja 33 eri 
maassa, Euroopassa noin 115 sekä Aasiassa, 
Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Venäjällä, Aust-
raliassa ja Afrikassa yhteensä noin 25. 

Opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon on mahdol-
lisuus kaikilla SeAMK:n opiskelijoilla ja erityi-
sesti kannustetaan lähtemään ns. pitkään eli 
vähintään kolme kuukautta kestävään vaih-
toon. Opiskelijoista noin joka viides lähtee 
vuosittain pitkään vaihtoon ulkomaille keski-
määräisen opiskelu- tai harjoitteluajan ollessa 
5kk. Näistä puolet lähtee vaihtoon EU:n kou-
lutusohjelmien kautta. Lisäksi lyhyempään 
vaihtoon lähtee yli 300 opiskelijaa vuosittain. 
Suosituimmat kohdemaat ovat Saksa, Baltian 
maat ja Espanja. Lähtijöitä on myös mm. Yh-
dysvaltoihin, Kiinaan, Japaniin, Ugandaan, 
Australiaan, Argentiinaan ja itäisen Euroopan 
maihin. Pienen ja keskisuuren yritystoimin-
nan liikkeenjohdon koulutusohjelman kaik-
ki opiskelijat opiskelevat vähintään yhden 
lukukauden ulkomaisessa korkeakoulussa, 
samoin liiketalouden yksikön englanninkie-
lisen koulutusohjelman opiskelijat. Harjoit-
telun voi suorittaa ulkomailla myös itse han-
kitussa harjoittelupaikassa, mikäli se vastaa 

opiskelun tavoitteita. Kesäksi voi anoa har-
joittelijavaihtoon mm. työvoimatoimiston tai 
Cimon kautta. Lisäksi yhteistyökorkeakou-
lut auttavat löytämään kohdemaasta halutun 
harjoittelupaikan. Myös opinnäytetyön teke-
minen on mahdollista kansainvälisessä vaih-
dossa. ECTS (European Credit Transfer and 
Accumulation System) ja Diploma Supple-
ment ovat käytössä SeAMK:ssa. 

Saapuvien vaihto-opiskelijoiden määrä on 
lähellä lähtevien opiskelijoiden määrää. Ul-
komaisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille 
on tarjolla orientoivia opintoja ja sosiaalista 
ohjelmaa koko lukuvuoden ajan. SeAMK:n 
tutor-opiskelijat ja opiskelijayhdistys SAMO 
ovat aktiivisesti järjestelyissä mukana, mikä 
on osa ns. ”kotikansainvälistymistä”. 

Opiskelija- ja harjoittelijavaihtoa tuetaan 
taloudellisesti. Valtion opintorahaa se-
kä asumislisää on mahdollista saada myös 
ulkomaanopiskelun ajalta. Ammattikorkea-
koulun vakuutusten lisäksi opiskelija tar-
vitsee myös oman vakuutuksen ulkomailla 
suoritettavien opintojen ajalle. Sosiaalitur-
van ja sairausvakuutuksen turvaamiseksi 
vaihtojakson ajalle opiskelijan tulee käydä 
Kelan toimistossa ennen vaihtoon lähtemis-
tään. Toimistosta saa tarvittavat lomakkeet 
Y38, E128, E111, eurooppalainen sairaanhoi-
tokortti). Ennen matkaa tulee laatia myös 
rokotussuunnitelma terveydenhoitajan tai 
lääkärin kanssa. Tarkempaa tietoa vaihtoon 
liittyvistä järjestelyistä opiskelija saa SeAMK:
n kv-asioista vastaavilta henkilöiltä.

Kansainväliset hankkeet ja 
kansainväliset konferenssit
SeAMK:ssa on käynnissä noin 30 kansainvä-
listä tutkimus- ja kehittämishanketta. Opin-
näytetyön tekeminen hankkeisiin liittyen 
on mahdollista kotimaassa tai ulkomailla. 
Hankkeisiin saattaa liittyä myös opiskelua 
tai harjoittelua ulkomailla. 

Kansainvälisten konferenssien ja seminaa-
rien isännöinti vuosittain tukee osaltaan 
SeAMK:n opiskelijoiden ja henkilökun-
nan ammatillista kasvua ja urakehitystä. 
Opiskelijoille on tarjolla konferenssiavus-
tajakoulutusta ennen konferensseissa ja se-
minaareissa avustajana toimimista. Sekä 
konferenssiavustajakoulutuksesta että kon-
ferenssiavustajana toimimisesta myönne-
tään erillinen todistus.
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Ohjaus, neuvonta ja tiedottami-
nen kansainvälisissä asioissa

Kansainvälisissä asioissa ohjaavat ja neuvo-
vat kv-asioista vastaavat henkilöt yksiköissä 
ja kv-palveluissa sekä myös opinto-ohjaajat, 
koulutusohjelmavastaavat, opintojaksojen 

opettajat ja opiskelijatutorit. Tietoa saa lisäk-
si yksiköiden kv-päiviltä, orientaatiotilai-
suuksista sekä www-sivuilta, intranetistä ja 
opiskelijoiden kv-postituslistan kautta. 

SeAMK:n kansainvälisistä asioista vastaavat henkilöt:
ICT-yksikkö:  Markku Kärkkäinen (markku.karkkainen@seamk.fi )
Kulttuurialan ja muotoilun yksikkö:  Eija Pennanen (eija.pennanen@seamk.fi ) 
Liiketalouden yksikkö:  Ritva Leppänen (ritva.leppanen@seamk.fi ) 
Maa- ja metsätalouden yksikkö: Heikki Harmanen/maa (heikki.harmanen@seamk.fi ) 
  Pirkko Kivinen/metsä (pirkko.kivinen@seamk.fi ) 
Ravitsemisalan yksikkö:  Tuija Pitkäkoski (tuija.pitkakoski@seamk.fi ) 
Sosiaali- ja terveysalan yksikkö: Helena Järvi/sosiaali (helena.jarvi@seamk.fi )
 Tanja Ala-Hiiro/terveys (tanja.ala-hiiro@seamk.fi )  
Tekniikan yksikkö: Tapio Pihlajaniemi (tapio.pihlajaniemi@seamk.fi ) 
Yrittäjyyden yksikkö:  Marjo Arola (marjo.arola@seamk.fi ) 
Kv -palvelut:  Helli Kitinoja, kv-asiain päällikkö 
 (helli.kitinoja@seamk.fi ) 
 Tiina Peltola, kv-asiain suunnittelija 
 (tiina.peltola@seamk.fi ) 
Opiskelijakunta SAMO:  (kv.samo@seamk.fi )

AIKUISKOULUTUS 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun yksiköis-
sä järjestetään aikuiskoulutusta tutkintoon 
johtavana koulutuksena, erikoistumisopin-
toina, ylempinä ammattikorkeakoulututkin-
toina, avoimena AMK-opetuksena tai muu-
na aikuiskoulutuksen palvelutoimintana. 
Aikuiskoulutustarjonta vaihtelee kysynnän 
ja työelämän tarpeiden mukaan lukuvuo-
sittain. Seinäjoen ammattikorkeakoulun ta-
voitteena on kehittää aikuiskoulutustaan si-
ten, että se vastaa yhä paremmin kasvavaan 
ja muuttuvaan aikuiskoulutuskysyntään. 
Aikuiskoulutuksen keinoin tarjotaan työssä 
oleville mahdollisuuksia osaamisen ylläpi-
toon ja kehittämiseen sekä lisäkoulutuksen 
keinoin tuotetaan uusia osaavia työntekijöi-
tä elinkeinoelämän tarpeisiin

Tutkintoon johtava aikuiskoulutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa ai-
kuisväestölle suunnattuja ammattikor-
keakoulututkintoon johtavia koulutus-
ohjelmia. Koulutustarjonta suunnataan 
työelämän tarpeiden mukaan ja koulutus-
kysyntää vastaavasti, mistä johtuen tarjon-
ta vaihtelee vuosittain. Opetussuunnitel-
mat pohjautuvat nuorten koulutuksessa 
hyväksyttyihin suunnitelmiin. Tutkintoon 

johtavien opintojen laajuus on koulutus-
ohjelmasta riippuen joko 210 op tai 240 op. 

Ammattikorkeakoulu voi tarjota ammatti-
korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta 
myös aiemman vastaavan alan opistoasteen, 
ammatillisen korkea-asteen tai korkeakou-
lututkinnon suorittaneille. Tällöin aiempi 
tutkinto voi korvata osan ammattikorkea-
koulututkintoon vaadittavista opinnoista. 
Lisätietoja opintojen hyväksi luvusta ja opis-
keluajoista antavat koulutusyksiköt.

Edellisten lisäksi ammattikorkeakoulu voi 
tarjota valtakunnalliseen tai alueelliseen 
erityistarpeeseen perustuvaa ammattikor-
keakoulututkintoon johtavaa muuntokou-
lutusta, jolloin perustana olevaa tutkintoa 
täydennetään koulutuksellisen painopiste-
alan ammattikorkeakoulututkinnoksi. 

Tutkintoon johtavien aikuiskoulutusohjel-
mien hakumenettely vaihtelee koulutus-
aloittain ja koulutusohjelmittain. Koulu-
tukseen haetaan erillishaun kautta suoraan 
yksikköön. Haku tapahtuu koulutusohjel-
masta riippuen joko vapaamuotoisella hake-
muksella tai erillisellä hakemuslomakkeella. 
Hakulomakkeen saa tilaamalla sen koulu-
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tusohjelman järjestävän yksikön opintotoi-
mistosta. Joihinkin koulutusohjelmiin järjes-
tetään myös pääsykokeet.
 
Opiskelijaksi ottamisesta, pääsyvaatimuk-
sista ja valintamenettelystä on säädetty am-
mattikorkeakoululaissa (L351/2003) sekä 
asetuksessa ammattikorkeakoulujen yhteis-
hakujärjestelmästä (A353/2003).

Ylempään ammattikorkeakoulu-
tutkintoon johtava koulutus

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on uu-
si korkeakoulututkinto. Ylempään ammatti-
korkeakoulututkintoon johtavien opintojen 
tarkoituksena on ammattikorkeakoulutut-
kinnon ja työelämän kehittämisen asettami-
en vaatimusten pohjalta antaa riittävä tie-
to- ja taitoperusta sekä valmiudet erityistä 
asiantuntemusta vaativissa työelämän kehit-
tämis- ja muissa tehtävissä toimimista var-
ten.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon 
johtavat opinnot on tarkoitettu henkilöille, 
jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakou-
lututkinnon tai muun soveltuvan korkea-
koulututkinnon ja joilla on kolmen vuoden 
työkokemus asianomaiselta alalta. Jatko-
tutkintojen laajuus on 60–90 opintopistettä 
alasta riippuen ja ne tarjoavat uusia mah-
dollisuuksia uralla etenemiseen.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on kak-
si vahvistettua ylempään ammattikorkea-
koulututkintoon johtavaa koulutusohjel-
maa: Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen 
koulutusohjelma, tradenomi (ylempi AMK) 
ja Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi 
(ylempi AMK). Lisätietoja näistä koulutuk-
sista antavat Liiketalouden yksikön ja Sosi-
aali- ja terveysalan yksikön opintotoimistot. 
Opintotoimistojen yhteystiedot löytyvät tä-
män opinto-oppaan takakannesta. Vuonna 
2006 alkavista uusista ylemmistä ammatti-
korkeakoulututkinnoista löytyy tietoa www.
seamk.fi /opiskelu/aikuiskoulutus

Ammatilliset erikoistumisopinnot

Ammattikorkeakoulujen erikoistumisopin-
not ovat ammattikorkeakoulututkintoon 
pohjautuvia, laajoja täydennyskoulutusko-
konaisuuksia. Erikoistumisopinnot ovat kor-
keatasoisia, ammatillista erityisosaamista 
tuottavia opintokokonaisuuksia. Ammatil-

listen erikoistumisopintojen laajuus on 30–
60 opintopistettä. Erikoistumisopintojen kor-
keatasoisuus taataan ammattikorkeakoulun 
oman laadunvarmistusjärjestelmän ja opin-
tojen valtakunnallisen rekisteröinnin avulla.

Lisätietoja tarjolla olevista ammatillisista eri-
koistumisopinnoista saa Seinäjoen ammatti-
korkeakoulun koulutusyksikköjen opinto-
toimistoista.

Ammatillisiin erikoistumisopintoihin hae-
taan erillishaun kautta suoraan yksikköön. 
Hakuaika vaihtelee ohjelmittain. Haku- ym. 
ajoista ilmoitetaan lehdissä sekä Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun www-sivuilla www.
seamk.fi 

Avoin ammattikorkeakouluopetus

Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen 
opinnot ovat kaikille tarjolla olevia, pää-
sääntöisesti tutkintoon johtavien koulutus-
ohjelmien opetussuunnitelmien mukaisia 
opintojaksoja ja kokonaisuuksia. Avoimen 
ammattikorkeakoulun opiskelijana voi myös 
suorittaa ammattikorkeakoulun koulutus-
ohjelmien tutkintoon johtavan opintojakso-
jen osia. Avoimessa ammattikorkeakoulus-
sa suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi 
opiskelijan tutkintoon johtavissa opinnois-
sa samoilla perusteilla kuin muutkin opin-
tosuoritukset. Avoimen ammattikorkeakou-
lun koulutustarjonnasta ilmoitetaan lehdissä 
sekä www-sivuilla www.seamk.fi 

Muu aikuiskoulutuksen 
palvelutoiminta

Seinäjoen ammattikorkeakoulun aikuiskou-
lutuksen palvelutoiminta on joustava ja mo-
nipuolinen aikuiskoulutustoiminnan muoto, 
joka toteutetaan yhteistyössä koulutuksen ra-
hoittajien ja tilaajien kanssa. Palvelutoiminta 
on kestoltaan yleensä muuta aikuiskoulutus-
toimintaa lyhyempää ja projektiluonteista.

Palvelutoiminnassa käytetään kouluttaji-
na ja asiantuntijoina ammattikorkeakoulun 
omia opettajia sekä ulkopuolisia asiantun-
tijoita. Tärkeimmät yhteistyötahot ovat työ-
elämä, lääninhallituksen sivistysosasto, Työ-
voima- ja elinkeinokeskus sekä Euroopan 
sosiaalirahasto (ESR). 
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Lisätietoja aikuiskoulutuksesta

Seinäjoen ammattikorkeakoulun aikuis-
koulutuksesta saa ajantasaista lisätietoa 
kotisivuilta www.seamk.fi /opiskelu/ai-
kuiskoulutus sekä jokaisen yksikön opin-
totoimistosta, joiden yhteystiedot löytyvät 
tämän opinto-oppaan takakannesta. Esite-

tilaukset ja muut tiedustelut aikuiskoulu-
tuksesta voi lähettää sähköpostitse osoit-
teeseen: aikuiskoulutus@seamk.fi . Lisäksi 
täydennyskoulutuspäällikkö Irma Jaakko-
la, p. 020 124 5024 (irma.jaakkola@seamk.
fi ) vastaa aikuiskoulutukseen liittyviin ky-
selyihin.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA
Ammattikorkeakoulun tehtäviin kuuluvat 
opetus, tutkimus- ja kehitystoiminta sekä 
oman alueensa kehittäminen. Tutkimus- ja 
kehityshankkeiden merkitys ammattikor-
keakouluissa on jatkuvasti kasvanut. Seinä-
joen ammatti korkeakoulussa tutkimus- ja 
kehitystoiminta nivoutuu läheisesti opetuk-
seen ja ympäröivän alueen  työ- ja elinkeino-
elämän kehittämiseen.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tutki-
mus- ja kehitystyö on ensisijaisesti sovelta-
vaa tutkimusta. Kehitys hankkeilla ja erilai-
silla työelämäpalveluilla on suuri merkitys. 
Toiminnasta suurin osa toteutetaan Etelä-
Pohjanmaalla, mutta palveluja suunnataan 
yhä useammin maakunnan ja Suomenkin 
rajojen ulkopuolelle.
 
Opiskelijoiden tekemät opinnäytetyöt ovat 
tärkeä voimavara ammattikorkeakoulun 
tutkimus- ja kehitys toiminnassa. Opinnäy-
tetöitä valmistuu vuosittain useita satoja. 
Opinnäyte työn kautta opiskelija saa vahvan 
tuntuman käytännön työelämään. Usein 
se myös avaa portin työpaikkaan. Tutki-
musosaamista vahvistavat opettajien oma 
tutkimus toiminta ja yliopistolliset jatko-
opinnäytteet.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tutkimus- 
ja kehitystyötä toteutetaan sekä opetusyksi-
köissä että erillisyksiköissä. Tutkimus- ja ke-
hitystyöhön erikoistuneita yksiköitä ovat 
sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehi-
tystoiminnan yksikkö SoTe sekä yritysten 
kehittämiseen ja konsultointiin keskittyvä 
SC-Research. Liiketalouden yksikössä si-
jaitsevat markkinatutkimuspalvelut-yksik-
kö ja SeiTek Yrityspalvelut. Framissa toi-
mii SeiTek Teknologiapalvelut, joka tarjoaa 
tutkimus-, kehitys- ja testauspalveluja sekä 
koulutusta ja asiantuntijapalveluja yritysten 

tarpeisiin tekniikan yksikön koulutusaloilla. 
SeiTek Teknologiapalveluilla on toimipisteet 
myös Kauhajoella Teknologiakeskus Logis-
tiassa ja Alavudella elinkeinotalossa.

SoTe

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehi-
tystoiminnan yksikön (SoTe) tavoitteena on 
edistää Etelä-Pohjanmaan väestön terveyt-
tä ja hyvinvointia, kehittää sosiaali- ja ter-
veysalan palveluja ja alalla työskentelevien 
osaamista. Tavoitteisiin pyritään tutkimus- 
ja kehitystoiminnan sekä arviointi-, konsul-
taatio- ja koulutuspalvelujen avulla. Toimin-
ta perustuu keskeisesti työelämän tarpeisiin. 
Yksikkö on verkostoitunut alan toimijoiden 
kanssa alueellisesti, valtakunnallisesti ja 
kansainvälisesti. Opiskelijat voivat osallis-
tua SoTe:n toimintaan mm. työharjoittelun 
ja opinnäytetyön merkeissä.
 
SC-Research

Yksikkö on erikoistunut tutkimus-, kehittä-
mis- ja konsultointitoimeksiantoihin. SC-Re-
searchin erikoistumisalueina ovat innovaa-
tiotoiminta, osaamisintensiiviset palvelut, 
palveluinnovaatiot ja palveluliiketoimin-
ta sekä arviointitoiminta. Toiminnan lähtö-
kohtana on asiakaskohtaiseen tarpeeseen 
perustuva analyysi, jonka pohjalta suunni-
tellaan tarvittavat toimenpiteet. Toiminnan 
tarkoituksena on tuottaa toimeksiantajalle 
konkreettisia, selkeästi muotoiltuja ehdo-
tuksia kehittämisen suuntalinjoiksi. SC-Re-
searchin vahvuutena on monipuolinen ana-
lyyttinen osaaminen, projektien hallinnasta 
ja kansainvälisestä toiminnasta kertynyt ko-
kemus sekä kattava kansainvälinen partne-
riverkosto.
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OSA III
KOULUTUSOHJELMIA KOSKEVAT TIEDOT 
Ovat seuraavilla sivuilla lueteltu koulutus-
aloittain.
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      KULTTUURIALA
KULTTUURIALAN JA MUOTOILUN YKSIKKÖ
www.seamk.fi /kulttuurialajamuotoilu 
kulttuuri.opintotoimisto@seamk.fi 

Muotoilu, Jurva
Kotikouluntie 1, 66300 Jurva
Puh. 020 124 5400, Faksi 020 124 5901 (klo 11.00-15.00)

Kulttuurituotanto, Seinäjoki
Kampusranta 9 A, 60320 Seinäjoki
Puh. 020 124 4946  , Faksi 020 124 5986

Konservointi, Seinäjoki
Törnäväntie 26, 60200 Seinäjoki
Puh. 020 124 5312, Faksi 020 124 5337

 Yksikön tarjoamat koulutusohjelmat:
 Konservoinnin koulutusohjelma (Seinäjoki)   s. 31
 Kulttuurituotannon koulutusohjelma (Seinäjoki)  s. 43
 Muotoilun koulutusohjelma    s. 63
 
 Yksikön johtaja: Irmeli Jussila

 Opinto-ohjaajat:
 Tuija Huusko (tuija.huusko@seamk.fi ), 040 830 4227
 Hannu Ruokonen (hannu.ruokonen@seamk.fi ), 040 830 4226

 Kv-koordinaattori /ECTS-koordinaattori:
 Eija Pennanen (eija.pennanen@seamk.fi ), 040 830 4272

LIIKETALOUDEN YKSIKKÖ
www.seamk.fi /liiketalous 
liiketalous.opintotoimisto@seamk.fi 
Koulukatu 41, 60100 Seinäjoki
Puh. 020 124 5400, Faksi 020 124 5401

 Yksikön tarjoamat koulutusohjelmat:
 Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma   s. 93
 Degree Programme in International Business
    (Liiketalouden ja hallinnon ala s. 111)  
 Liiketalouden koulutusohjelma
    (Liiketalouden ja hallinnon ala s. 121)

 Yksikön johtaja: Kalevi Karjanlahti

 Opinto-ohjaaja: 
 Ari Virkamäki (ari.virkamaki@seamk.fi ), 040 830 2373

 Kv-koordinaattori /ECTS-koordinaattori:
 Ritva Leppänen (ritva.leppanen@seamk.fi ), 020 124 5420
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Konservoinnin koulutusohjelma
Rakennuskonservoinnin suuntautumisvaihtoehto

Koulutuksen toteutus:
Kulttuurialan ja muotoilun yksikkö, 
Törnäväntie 26, 60200 Seinäjoki

Koulutusohjelmapäällikkö:
Matti Laine
040 830 4152
matti.laine@seamk.fi 

Tutkinto ja sen tuottama kelpoisuus:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkin-
to, joka antaa opiskelijalle valmiudet toi-
mia monipuolisissa rakennuskonservointi- 
ja restaurointitehtävissä julkisyhteisöjen ja 
yritysten palveluksessa tai itsenäisenä yrit-
täjänä. Konservaattori voi toimia ohjaajana, 
suunnittelijana tai asiantuntijana vanhojen 
rakennusten säilyttävissä korjauksissa sekä 
suorittaa vaativia konservointitoimenpitei-
tä.

Tutkintonimike:
Konservaattori (AMK)

Laajuus opintopisteinä: 
240 op

Tavoitteet:
Opintojen yleistavoitteet: Konservoinnin 
koulutusohjelman tavoitteena on pereh-
dyttää opiskelija rakennuskonservointiin, 
perinteisiin rakennustekniikoihin, konser-
voitaviin ja konservoinnissa käytettäviin 
materiaaleihin sekä rakennetun ympäristön 
historiaan. Koulutuksessa keskitytään en-
sisijaisesti puurakennusten ja niiden pinta-
käsittelyjen konservointiin. Tavoitteena on 
harjaannuttaa opiskelijat myös kansainväli-
seen kanssakäymiseen. 
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 KONSERVOINNIN KOULUTUSOHJELMA       
 Rakennuskonservoinnin suuntautumisvaihtoehto 240 op       

    I II III IV YHT.
 PERUSOPINNOT 12 9 9  30
   Tietotekniikan soveltaminen 6    
   Kieliopinnot 3 6   
   Viestintätaito  3   
   Informatiikka 3    
   Yrittäjyys ja markkinointi   9  
 AMMATTIOPINNOT 42 54 57  153

 Teknis-luonnontieteellisten aineiden moduuli     33
   Fysiikka 3    
   Kemia 3  4  
   Rakennustekniikan perusteet 3 3   
   Rakennusfysiikka  3   
   Betoni- ja metallirakenteet   3  
   Tutkimusmenetelmät   2 3  
   Mikrobiologia  3   
   Ilmasto ja ilmansaasteet  3   
  Puurakenteiden konservoinnin moduuli      41
   Puu ja historialliset puurakenteet 4,5 4,5 5  
   Puurakenteiden konservointi  10,5 7,5 9  
  Muurattujen rakenteiden konservoinnin moduuli     19
   Muuratut rakenteet   7 3  
   Muurattujen rakenteiden konservointi    9  
  Pintakäsittelyn ja runkoa täydentävien 
  materiaalien konservoinnin moduuli      30
   Pintakäsittelymateriaalit ja -tekniikat 7,5 4,5   
   Pintakäsittelyjen konservointi  4,5 10,5  
   Runkoa täydentävien materiaalien konservointi   3  
  Taide- ja museoaineiden moduuli     30
   Rakennetun ympäristön historia  4,5 4,5   
   Dokumentointi 4,5 4,5   
   Ammattietiikka  3 3  
   Seminaarit ja työkohdevierailut 1,5  4,5  
 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 1,5 3 3 4,5 12
 HARJOITTELU    30 30
 OPINNÄYTETYÖ    15 15
 YHTEENSÄ 55,5 66 69 49,5 240
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Opintojaksokokonaisuudet ja -kuvaukset

PERUSOPINNOT
 
Tietotekniikan soveltaminen

Opettajat: Juhani Haarala, artenomi AMK ja 
Alpo Anttonen, DI
Tavoitteet: Osio 1: Opiskelija tuntee tieto-
tekniikan toimintaperiaatteet ja ammatti-
korkeakoulun tietokoneympäristön ja hän 
osaa käyttää opiskelussa tarvittavia tekstin-
käsittely-, taulukkolaskenta-, grafi ikka- ym. 
ohjelmia sekä välineitä ja laitteita tehokkaas-
ti hyväkseen. Osio 2: Opiskelija saa perus-
tiedot rakennusten piirtämiseen soveltu-
van ArchiCAD-järjestelmän käytöstä. Osio 
3: Opiskelija tuntee digitaalisen kuvan ra-
kenteen, ominaisuudet, käsitteet ja tiedosto-
muodot sekä osaa käyttää kuvalle tehtäviä 
muokkaustoimintoja sekä perus- ja värisää-
töjä. 
Sisältö: Osio 1: Tutustutaan tietotekniikan 
toimintaperiaatteisiin ja ammattikorkeakou-
lun tietokoneympäristöön. Mikrotietoko-
ne, oheislaitteet ja niiden käyttö, internetin 
ja sähköpostin käyttö, tekstinkäsittely, tau-
lukkolaskenta, grafi ikkaohjelmat, verkko-
sivun tekeminen, skannaus ja tietokoneen 
avulla tapahtuva kuvamateriaalin tallen-
nus ja muokkaus. Osio 2: ArchiCAD-ohjel-
man käyttö rakennuspiirustusten laatimi-
sen apuvälineenä, ohjelman käyttöliittymä 
ja toimintaperiaatteet, tietokoneella mallin-
taminen. Osio 3: Digitaalisen kuvan raken-
ne, ominaisuudet, käsitteet ja tiedostomuo-
dot sekä kuvan muokkaus. Kuvamateriaalin 
käyttö ja käsittely. Kuvien, grafi ikan ja fi lmin 
digitointi, muokkaus, käyttö ja arkistointi.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Sovellus-
ohjelmien ja laitteiden käsikirjat ja ohjelmi-
en opetusmonisteet; luentomuistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot, tietokone-
työskentely /-käyttö, harjoitustyöt, itsenäi-
nen opiskelu
Arviointi: Hyväksytysti suoritetut harjoi-
tustyöt ja tentit
Edeltävät opinnot: Osio 1 tulee olla suoritet-
tuna ennen osioita 2 ja 3

Tunnus
KH12AT100

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukuvuosi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Kieliopinnot

Englanti 

Tunnus
KH12AK100

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukuvuosi
1. ja 2. vuosi

Opetuskieli
englanti

Opintopisteet
6

Opettaja: Tapio Pihlajaniemi, FK 
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee konservaat-
torin ammatissa tarvittavan kirjallisen ja 
suullisen englannin kielen.
Sisältö: Konservointi-, restaurointi- ja ra-
kennusalan sanasto. Luettu, kirjoitettu ja 
puhuttu kieli alan termistöä käyttäen. Suul-
linen esitelmä. Työhakemuksen teko. Koko-
ustekniikkaa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan kurssin alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, käännös-
tehtävät, esitelmät, kuullunymmärtämis- ja 
keskusteluharjoitukset, kielilaboratorio
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppi-
tunneille. Hyväksytyt harjoitustyöt ja tentti

Ruotsi 

Tunnus
KH12AK101

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukuvuosi
2. vuosi

Opetuskieli
ruotsi

Opintopisteet
3

Opettaja: Ilona Haapanen, FM 
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee konservaat-
torin ammatissa tarvittavan kirjallisen ja 
suullisen ruotsin kielen.
Sisältö: Yleiskielisiä ja oman alan tekstejä, 
rakennus- ja konservointialan sanasto, luet-
tu, kirjoitettu ja puhuttu kieli
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan kurssin alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, käännös-
tehtävät, esitelmät, kuullunymmärtämis- ja 
keskusteluharjoitukset
Arviointi: Hyväksytyt harjoitustyöt ja tent-
ti sekä aktiivinen osallistuminen oppitun-
neille
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Viestintätaito

Tunnus
KH12AK10051

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukuvuosi
2. vuosi 

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Suvi Torkki, FM
Tavoitteet: Konservaattorin ammatissa tar-
vittavan kirjallisen ja suullisen viestinnän 
hallitseminen.
Sisältö: Kielenhuolto, asiatekstin laatiminen 
ja tekstin ulkoasu. Kokous- ja neuvottelutai-
don perusteet ja asiakirjat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali sekä opinnäytetyön suoritusoh-
jeet; luentomuistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työt
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen lähi-
opetukseen ja puheviestinnän harjoitteluun, 
hyväksytysti suoritetut kirjalliset harjoitus-
tehtävät sekä tentti

Informatiikka

Tunnus
KH12AK102

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukuvuosi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Risto Känsälä, FM ja Silja Saari-
koski, informaatikko
Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija 
hallitsee perustiedot oman alansa tiedon-
hankintakanavista ja valmiudet erilaisten 
tiedonlähteiden itsenäiseen käyttöön.
Sisältö: Kirjastopalvelut verkossa, tiedon 
haun perusteet ja tiedonhaku erilaisista tie-
tokannoista, tiedonhaku internetistä, oman 
alan keskeiset tiedon tuottajat, tiedon arvi-
ointi. Kerätyn tiedon kirjaaminen muistiin ja 
muokkaaminen konservointikohdetta kos-
kevaksi arkistotutkimusraportiksi ja raken-
nushistorialliseksi selvitykseksi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kirjasto-
jen ja arkistojen omat ohjeet, mm. Kansallis-
arkisto: Asiakkaan opas. Opettajan aineisto 
ja luentomuistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set. Tentti
Arviointi: Harjoitustyö ja aktiivinen osallis-
tuminen luennoille

Yrittäjyys ja markkinointi

Tunnus
KH12AY100

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukuvuosi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Opettajat: Lasse Tarhala, DI ja Ilkka Louko-
la, DI  
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee ja tuntee yri-
tystoiminnan, markkinoinnin sekä kustan-
nuslaskennan toimintatavat ja merkityksen 
omalla ammattialallaan.
Sisältö: Osio 1: Yritystoimintaan perehtymi-
nen. Yrityksen perustaminen ja sen toimin-
not. Keskeiset talouskäsitteet ja taloushallin-
to. Osio 2: Asiakaskeskeinen markkinointi 
menetelmineen ja strategioineen. Kilpailu-
keinot ja markkinoinnin kannattavuus. Osio 
3: Konservointityön kustannusten suunnitte-
lu. Määrälaskenta, hinnoittelu ja käyttökus-
tannukset, tarjouslaskenta, materiaalitoimin-
not ja aikataulut sekä yleiset sopimusehdot
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Määrä-
laskentaohjeet ja luennoitsijan materiaali, 
YSE1998. Luentomuistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
tehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppi-
tunneille, hyväksytyt harjoitustyöt ja tentti

AMMATTIOPINNOT

Teknis-luonnontieteellisten  
aineiden moduuli
Laajuus: 33 op
Tavoitteet: Ammattiopinnot suoritettuaan 
opiskelija tietää ja hallitsee perinteisen ra-
kennuksen ja sen konservoinnin.

Fysiikka

Tunnus
KH12AK10081

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukuvuosi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Heikki Kokkonen, FM
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee fysikaalisen 
laskutehtävän suoritusperiaatteen ja vasta-
uksen tarkkuuden. Opiskelija hallitsee omaa 
alaa lähellä olevien fysiikan käsitteiden pe-
ruskohdat.
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Sisältö: Suure- ja mittayksikköjärjestelmä, 
mekaniikka, energia, valo- ja värioppi, ydin-
fysiikka ja lämpöoppi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali sekä luentomuistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luento-opetus, ryh-
mätyöt, laskuharjoittelu ja itsenäinen työs-
kentely
Arviointi: Tentti ja laskuharjoitustehtävät

Kemia 

Tunnus
KH12BK100

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukuvuosi
1. ja 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
7

Tavoitteet: Opiskelija tuntee ja hallitsee kon-
servointiin liittyvät kemialliset ilmiöt ja nii-
den perusteet.
Sisältö: Osio 1: Epäorgaanisen ja orgaanisen 
kemian peruskäsitteiden kertaus ja sovellu-
tukset konservointiin materiaaliryhmittäin. 
Osio 2: Tutustutaan värikemiaan sekä pig-
menttien kemiallisiin ja fysikaalisiin omi-
naisuuksiin. Tehdään pigmenttianalytiikan 
käytännön kokeita. Sovellusesimerkkeinä 
vanhat, historialliset pigmentit. Tutustutaan 
konservoinnissa esiintyvien luonnon liimo-
jen, lakkojen ja maalien sideaineiden kemi-
aan ja analytiikkaan
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Science 
for Conservators -kirjat: 1 Introduction to 
Materials ja 2 Cleaning; Giorgie Torraca: So-
lubility and Solvents for Conservation Prob-
lems; Ulla Knuutinen: Pigmentit; Hans-Pe-
ter Schamm: Historische Materialen und 
Ihre Identifi zierung; Maschalein-Kleiner: 
Vanhat sideaineet, lakat ja kiinnitteet; Mills 
and White: The Organic Chemistry of Mu-
seum Objects; opettajan materiaali ja luento-
muistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot, laboratorio-
työskentely ja harjoitustehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppi-
tunneille, tentit ja harjoitustehtävät

Rakennetekniikan perusteet

Tunnus
KH12BK40030

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukuvuosi
1. ja 2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Outi Orhanen, konservaattori /ra-
kennusinsinööri
Tavoitteet: Opiskelija tuntee nykyaikaisen 

rakentamisen rakenteet, tekniikat ja mate-
riaalit.
Sisältö: Osio 1: Rakennusprojektin osapuolet 
ja tehtäväalueet. Rakennusluvan hakemisen 
periaatteet. Rakennuskonservaattorin ase-
ma ja vastuukysymykset rakennusprojektis-
sa. Kokonaiskuvan luominen rakennuksesta 
teknisenä ja materiaalisena kokonaisuutena. 
Rakennuksen tekninen toiminta sekä raken-
nusosien nimitykset ja tehtävät. Rakentami-
seen liittyvät piirustukset ja niiden lukutai-
to. Osio 2: Rakennuksen runkorakenteet ja 
rakenteiden vahvistamis- ja korjausmenetel-
mät.  Pohjarakentaminen sisältäen maalajit, 
niiden ominaisuudet ja kuivatuksen. Vanhat 
perustamistavat ja niihin syntyneiden vau-
rioiden vahvistamis- ja korjausmenetelmät. 
Alapohjarakenteet sekä kantavat rakenteet. 
Rakennuksen LVIS -tekniikka.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali ja luentomuistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
tehtävät
Arviointi: Harjoitustehtävät ja tentti

Rakennusfysiikka  

Tunnus
KH12BK40031

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukuvuosi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tuntee rakennuksiin 
kohdistuvat fysikaaliset ilmiöt ja rasitukset.
Sisältö: Rakenteiden rakennusfysikaalinen 
toiminta ja merkitys sekä niihin liittyvät 
määräykset ja ohjeet. Rakennuksen ilman-
paineet ja ilmavirtaukset. Lämmön ja kosteu-
den siirtyminen, rakennusosien kuivuminen 
ja kaasujen läpäisevyys. Rakenteellinen pal-
oturvallisuus. Kosteuden mittausvälineet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Siikanen 
Unto: Rakennusfysiikka; Suomen rakenta-
mismääräyskokoelma RakMk. Luennoitsi-
jan materiaali sekä luentomuistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus- ja 
laboratoriotyöt
Arviointi: Harjoitus- ja laboratoriotyöt sekä 
tentti

Betoni- ja metallirakenteet
 

Tunnus
KH12BK40061

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukuvuosi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3
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Opettaja: Outi Orhanen, konservaattori /ra-
kennusinsinööri
Tavoitteet: Opiskelija tuntee betoni- ja me-
tallirakenteet ja niiden ominaisuudet.
Sisältö: Betonirakenteiden historia, valmis-
tusmenetelmät ja käyttö. Metallin käsitte-
lytavat, valaminen, takominen, hitsaus, jne. 
Metallirakenteet. Metallien elektrolyysi ja 
hiekkapuhallus, hitsaus, juottaminen ja ti-
naus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoit-
sijan materiaali; Betoni Suomessa 1860-1960; 
Suomen rakennustaiteen museo: Rautaiset 
rakenteet -rauta ja teräs suomalaisessa ark-
kitehtuurissa. Luentomuistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot, opintokäyn-
nit ja harjoitustyöt 
Arviointi: Osallistuminen luennoille, hyväk-
sytysti suoritetut harjoitustehtävät ja tentti

Tutkimusmenetelmät 

Tunnus
KH12BT4000

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukuvuosi
2. ja 3. vuosi 

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Liisukka Oksa, konservaattori
Tavoitteet: Oppilas tuntee ja osaa erilaiset 
materiaaleihin liittyvät tutkimusmenetel-
mät konservoinnin alalta.
Sisältö: Materiaalien tutkimus- ja ajoitus-
menetelmät mm. dendrokronologia, radio-
hiiliajoitus, termoluminesenssi ja siitepö-
lytutkimus; Materiaalien, rakenteiden ja 
olosuhteiden tutkimusmenetelmät ja -lait-
teet; Näytepreparaattien valmistus ja mik-
roskopointi; Tutkimuslaitteiden käyttö ja 
käytännön sovellukset; Ultravioletti-, infra-
puna- ja röntgenkuvaus tutkimusvälineinä 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoit-
sijoiden materiaali sekä käytettävien laittei-
den ja ohjelmien käsikirjat. Luentomuistiin-
panot
Oppimismenetelmät: Luennot, kuvaus- ja 
laboratorioharjoitukset
Arviointi: Hyväksytysti suoritettu tentti /
raportti ja käytännön harjoitustyöt

Mikrobiologia 

Tunnus
KH12BK60071

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukuvuosi
2. vuosi 

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Marjatta Salminen, DI  
Tavoitteet: Opiskelija tuntee bakteerien, ho-
meitten ja sienten tunnistamisen sekä kas-
vun edellytykset rakenteissa.
Sisältö: Mikrobiologian perusteet. Mikrobien 
luokittelu, kasvuvaatimukset ja biohajonnan 
mekanismit rakennusmateriaaleissa. Mikro-
biviljelyt. Desinfi ointi ym. torjuntakeinot
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Allsopp-
Seal: An Introduction to Biodeterioration; 
Luotonen-Viitanen: Rakennusten mikrobi- ja 
hyönteisongelmat; Salkinoja-Salonen: Ylei-
nen mikrobiologia. Luentomuistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot, kirjalliset 
tehtävät sekä laboratoriotyöskentely
Arviointi: Hyväksytyt harjoitustyöt ja tentti

Ilmasto ja ilmansaasteet

Tunnus
KH12BK50111

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukuvuosi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Hannu Pyy, FM 
Tavoitteet: Opiskelija tuntee ympäristön 
olosuhteet sekä niiden vaikutukset ja osaa 
reagoida niihin tarvittaessa.
Sisältö: Ilmasto ja sää. Ilmaston muutos ja il-
mansaasteet sekä niiden vaikutukset materi-
aaleihin. Ilmansaasteiden aiheuttamien vau-
rioiden poistaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoit-
sijan materiaali. Seinäjoen seudun ilmanlaa-
tu -vuosiraportit. Luentomuistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
työt ja opintokäynnit
Arviointi: Osallistuminen luennoille, käy-
tännön harjoitustöihin ja opintokäynneille 
sekä hyväksytysti suoritettu tentti

Puurakenteiden 
konservoinnin moduuli
 
Laajuus: 41 op
Tavoitteet: Opiskelijalle muodostuu koko-
naiskuva vanhoista puurakenteista sekä nii-
den säilyttämisestä.

Puu ja historialliset puurakenteet

Tunnus
KH12BP100

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukuvuosi
1.- 3.vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
14
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Opettaja: Matti Laine, KteO, konservaattori
Tavoitteet: Opiskelija tuntee puun materiaa-
lina sekä puun säilymis- ja vaurioitumispro-
sessit. Opiskelija hallitsee vanhat puuraken-
teet sekä niiden valmistuksen.
Sisältö: Rakennuksissa ja kiinteissä sisus-
tuksissa käytetty puumateriaali. Puun ra-
kenne ja puulajien tunnistus (visuaalisesti 
makrorakenne ja puuanatomian avulla mik-
rorakenne), kasvu, käyttö ja ominaisuudet. 
Puun vaurioitumisprosessit (puutuholaiset, 
lahotyypit, vettynyt puu). Puunsuojaus- ja 
konservointimenetelmät. Rakennusten van-
hat ja nykyiset puurakenteet, rakenteisiin 
käytetyt materiaalit, rakenneosien mitoitus, 
liitokset, toiminta ja nimitykset. Rakentei-
den valmistus. Puujalosteet ja erikoisteknii-
kat mm. rakennuslevyt ja parketit. Puuin-
tarsia
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luen-
noitsijan materiaali; Pyykkö: Puuanatomi-
an kurssi; Helsingin yliopiston kasvitieteen 
laitoksen moniste 84; Fagerstedt, jne.: Mikä 
puu -mistä puusta; Sweingruber: Mikros-
kopische Holzanatomie; Itämies, Viro: Si-
sätilojen tuholaiset; Metsälä: Puukirja; Kai-
la, Pietarila, Tomminen: Talo kautta aikojen, 
julkisivujen historia; Kaila, Vihavainen, Ek-
bom: Rakennuskonservointi; Alan vanha 
kirjallisuus. Luentomuistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
tehtävät ja käytännön harjoitustyöt
Arviointi: Osallistuminen luennoille, hy-
väksytysti suoritetut harjoitustehtävät, labo-
ratorioharjoitukset ja tentti

Puurakenteiden konservointi

Tunnus
KH12BP101

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukuvuosi
1.- 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
27

Opettaja: Matti Laine, KteO, konservaattori
Tavoitteet: Opiskelija tuntee ja hallitsee ra-
kennusten säilyttämisen eri vaihtoehdot ja 
tekniikat.
Sisältö: Rakennuskonservoinnin eri työme-
netelmät ja -vaiheet. Konservointikohteen, 
dokumentoinnin, vauriokartoituksen, kon-
servointisuunnitelman laatimisen. Ennalta-
ehkäisevät konservointitoimenpiteet. Vaih-
toehtoiset tekniikat säilymisen kannalta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoit-
sijan materiaali; Alan vanha kirjallisuus; 
Kaila, Vihavainen, Ekbom: Rakennuskon-

servointi; Museoviraston korjauskortisto; 
Talo kautta aikojen, osat 1 ja 2. B.M; Feilden: 
Building Conservation. Luentomuistiinpa-
not
Oppimismenetelmät: Luennot, kirjalli-
set harjoitustyöt, laboratorioharjoitukset, 
käytännön työjaksot. Opetus muodostuu 
pääosin käytännön työstä konservointi-
kohteissa. Puumateriaalin konservointi. 
Restaurointi- ja rekonstruointi sekä uusien 
rakenteiden lisääminen vanhan täydennyk-
seksi. Runkoa täydentävien  rakennusosien 
konservointi (ikkunat, ovet, levy- ja viilu-
pinnat, kiinteät kalusteet, katteet, jne.). Kon-
servointikertomuksen ja hoito-ohjelman laa-
timinen
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen harjoi-
tustöihin ja työjaksoille sekä tentit

Muurattujen rakenteiden 
konservoinnin moduuli 
Laajuus: 19 op
Tavoitteet: Opiskelijalle muodostuu mo-
duulin suoritettuaan kokonaiskuva muurat-
tujen rakenteiden materiaaleista ja työtek-
niikoista. Opiskelija hallitsee muurattujen 
sekä luonnonkivirakenteiden konservoin-
nin periaatteet.

Muuratut rakenteet

Tunnus
KH12BM100

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukuvuosi
2. ja 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
10

Opettaja: Outi Orhanen, konservaattori /ra-
kennusinsinööri
Tavoitteet: Opiskelija tuntee tiilen ja luon-
nonkiven materiaalina sekä niistä valmiste-
tut rakenteet.
Sisältö: Luonnonkiven ja tiilen ominaisuu-
det ja vaurioituminen. Rakenteiden vahvis-
tus, valmistus, kiinnittäminen, tuenta, puh-
distus ja korjaus. Luonnonkivestä ja tiilestä 
muuratut rakenteet ja niiden historia. Ra-
kenteiden toteutustavat ja käyttö. Perustus-, 
alapohja-, seinä-, ja kattorakenteet sekä tuli-
sijat ja hormistot
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoit-
sijan oma materiaali; Ringbom: Stone, Style 
& Truth; Dürhkop-Saretok-Sneck-Svendsen: 
Laasti, muuraus, rappaus; Feilden: Con-
servation of Historic Buildings; Byggforsk-
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ningsrådet: Äldre murverkshus. Reparatio-
ner och ombyggnad; Luentomuistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot, opintokäyn-
nit ja harjoitustehtävät
Arviointi: Osallistuminen luennoille ja opin-
tokäynneille, hyväksytysti suoritetut harjoi-
tustehtävät, laboratorioharjoitukset ja tentti

Muurattujen rakenteiden 
konservointi
 

Tunnus
KH12BM101

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukuvuosi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Opettaja: Kari Uotila, FT
Tavoitteet: Opiskelija tuntee tiilestä ja luon-
nonkivestä muurattujen rakenteiden vauri-
oitumistavat ja hallitsee rakenteiden konser-
voinnin periaatteet.
Sisältö: Muurattujen rakenteiden vauriot. 
Kivi- ja tiilirakenteiden säilyttämisen peri-
aatteet ja menetelmät. Luonnonkiven ja tii-
len konservointimenetelmät. Ennaltaehkäi-
sevät toimenpiteet, muurauskappaleiden ja 
rakenteiden vahvistaminen, tuenta, puhdis-
tus jne. Muurattuihin rakenteisiin liittyvät, 
muuta materiaalia olevat, rakenteet ja pin-
takäsittelyt
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoit-
sijan materiaali; Dürhkop, Saretok, Sneck, 
Svendsen: Laasti, muuraus, rappaus; Rå-
man: Uudet laastit vanhoissa kivimuureis-
sa; Perander, ym.: Historiallisten kiviraken-
teiden laastit; Byggforskningsrådet: Äldre 
murverkshus; Feilden: Conservation of His-
toric buildings; ICCROM: Structural Con-
servation of Stone Masonry; Lahdensivu, 
Jukka (2004): Luonnokiviverhottujen mas-
siivitiiliseinien vaurioituminen ja korjauspe-
riaatteet. Solin, Ben & Kuula-Väisänen, Pirjo 
& Ermala, Sakari (2004): Luonnonkiven res-
taurointi. Solin, Ben & Kuula-Väisänen, Pir-
jo & Ermala, Sakari (2004): Luonnonkiven 
restauroinnin ja konservoinnin peruskemia. 
Luentomuistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot, kirjalliset ja 
käytännön harjoitustyöt
Arviointi: Harjoitustyöt ja tentti

Pintakäsittelyjen ja run-
koa täydentävien 
materiaalien konser-
voinnin moduuli
Laajuus: 30 op
Tavoitteet: Opintokokonaisuuden suoritet-
tuaan opiskelija tuntee pintakäsittelyihin 
sekä runkoon liittyvien muiden materiaali-
en ominaisuudet sekä niiden konservoinnin 
tekniikat 

Pintakäsittelymateriaalit 
ja -tekniikat

Tunnus
KH12BT100

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukuvuosi
1. ja 2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
12

Opettaja: Liisukka Oksa, konservaattori
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy perinteisiin 
pintakäsittelymateriaaleihin ja -tekniikoi-
hin. Hän tuntee materiaalien yhteensopi-
vuuden ja käyttäytymisen rakenteissa sekä 
niiden historiaa. Hän suoriutuu maalaus-, 
paperointi- ja pingoitustöistä. Hän hallitsee 
koriste- ja mukailumaalausmenetelmiä ja 
sekä kipsitöitä. Hän ymmärtää konservoi-
van lähestymistavan.
Sisältö: Perinteiset sideaineet, lakat ja maa-
lit. Materiaalien historia, tapetit ja maalaus-
alustat. Pohjustustyöt. Maalaus- ja tapetoin-
timenetelmät. Öljykultaus, kipsityöt
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Mascha-
lein, Kleiner: Vanhat sideaineet, lakat ja kiin-
nitteet; Talo kautta aikojen, osat 1 ja 2; Van-
hat maalausalan kirjat; Dörner: Maaliaineet 
ja niiden käyttö taidemaalauksessa; Kilju-
nen: Taidemaalarin materiaalioppi; Maa-
lialan materiaalioppi; Knuutinen: Paperin 
säilyvyyden kemia; Råman: Uudet laas-
tit vanhoissa kivimuureissa; Perander, ym.: 
Historiallisten kivirakenteiden laastit; Lu-
ennoitsijan oma materiaali; Pietarila: Väri ja 
tyyli; Kaila, Pietarila, Tomminen: Talo kaut-
ta aikojen, julkisivujen historia; Heikkinen, 
jne.: Talo kautta aikojen kiinteän sisustuk-
sen historia; Alan vanha kirjallisuus. Luen-
tomuistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot, käytännön 
harjoitukset, laboratoriotyöskentely, portfo-
lio
Arviointi: Harjoitustehtävät, portfolio ja 
tentti
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Pintakäsittelyjen konservointi

Tunnus
KH12BT101

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukuvuosi
2. ja 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
15

Opettaja: Liisukka Oksa, konservaattori
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee erilaisten 
pintojen puhdistukset, vahvistukset ja vä-
rin kiinnityksen. Tunnistaa eri materiaalit ja 
osaa ottaa näytteitä sekä analysoida niitä.
Sisältö: Konservointimenetelmät, restau-
rointimenetelmät, puhdistusmenetelmät, 
materiaalien vanheneminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoit-
sijan materiaali. Kaila, Vihavainen, Ekbom: 
Rakennuskonservointi. Talo kautta aikojen, 
osat 1 ja 2. Valmistuneiden opinnäytetyöt. 
Pietarila: Väri ja tyyli. Luentomuistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
tehtävät ja käytännön harjoitustyöt
Arviointi: Harjoitustyöt ja tentti

Runkoa täydentävät materiaalit

Tunnus
KC12BK60042

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukuvuosi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Anna Häkäri, konservaattori; 
Heikki Häyhä, konservaattori ja Päivi Ukko-
nen, konservaattori 
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy rakennuk-
siin liittyviin muihin materiaaleihin sekä nii-
den konservointiin.
Sisältö: Lasin, keramiikan, tekstiilin ja pape-
rin materiaaliset ominaisuudet, vaurioitu-
mismekanismit ja konservointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Matiskai-
nen: Suomalaisen lasin historia; Jylhä-Vuo-
rio: Keramiikan materiaalit; Knuutinen: Pa-
perin säilyvyyden kemia; Luennoitsijan 
materiaali sekä luentomuistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot, kirjalliset ja 
käytännön harjoitustyöt
Arviointi: Osallistuminen oppitunneille, 
harjoitustyöt ja tentti

Taide- ja museoaineiden 
moduuli
Laajuus: 30 op

Tavoitteet: Opiskelijalla on kokonaiskuva 
rakennetun ympäristön kehityksestä sekä 
dokumentoinnista ja ammattietiikasta.

Rakennetun ympäristön historia

Tunnus
KH12BR1000

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukuvuosi
1. ja 2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Tavoitteet: Opiskelijalla on kokonaiskuva 
suomalaisen rakennuskannan historiallisis-
ta vaiheista ja tyyleistä.
Sisältö: Kulttuurihistoriaa ja rakentamista 
Suomessa Ruotsin vallan aikana 1500-luvul-
ta 1800-luvun alkuun. 1800- ja 1900- lukujen 
kulttuurihistoriaa ja rakentamista Suomessa 
empirestä jälleenrakentamiskauteen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opetta-
jan materiaali; Ars Suomen taide 1-6 ja Talo 
kautta aikojen I ja II. Luentomuistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työt 
Arviointi: Osallistuminen luennoille ja tent-
ti

Dokumentointi 

Tunnus
KH12BD1000

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukuvuosi
1. ja 2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Opettajat: Matti Laine, KteO, konservaattori 
ja Liisukka Oksa, konservaattori
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee dokumen-
toinnin periaatteet ja menetelmät ja osaa so-
veltaa niitä eri kohteissa.
Sisältö: Konservointityön dokumentoin-
nin perusteet ja menetelmät. Kirjallisen do-
kumentointi-raportin sekä siihen liittyvien 
mittausten, piirustusten, valokuvien ja tut-
kimusten tekeminen ja esittäminen. Valo-
kuvauksen merkitys konservoinnissa, va-
lokuvauksen perusteet ja säilyvä valokuva. 
Kameratyypit, fi lmi- ja paperimateriaalit, 
kemikaalit ja niiden säilytys. Konservointi-
kohteen historian, materiaalien ja rakentei-
den selvittäminen ja tallentaminen muistiin 
ennen konservointityöhön ryhtymistä. Do-
kumentointimateriaalin käyttö ja arkistointi. 
Digitaalikuvaus. Fotogrammetrisen kuva-
uksen perusteet. Rakenteiden mittaus täky-
metrillä ja aineiston käsittely
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Heino-
nen, Lahti: Museologian perusteet, osa: do-
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kumentointi; Valokuvauksesta luennoitsijan 
materiaali; Laitteiden käsikirjat ja luennoit-
sijan materiaali; Fickler: Bebyggelsedoku-
mentation med fotogrammetri; Martikainen, 
Santala: Rakennusmittaus. Luentomuistiin-
panot
Oppimismenetelmät: Luennot ja käytännön 
harjoitustyöt mm. mittaus, piirtäminen, va-
lokuvaus ja kuvien valmistaminen
Arviointi: Hyväksytyt harjoitustyöt ja tentti

Ammattietiikka

Tunnus
KH12BA1000

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukuvuosi
2. ja 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Ammattietiikan osio

Tavoitteet: Opiskelija tutustuu konservaat-
torin ammattialaan ja siihen liittyvään prob-
lematiikkaan ja etiikkaan. Lisäksi opiskeli-
jalla on käsitys konservoinnin historiasta ja 
kehityksestä. 
Sisältö: Konservointiin ja konservaattorin 
ammattialaan tutustuminen. Konservoin-
nin etiikka ja fi losofi a. Tutustuminen eri 
konservointialoihin ja konservaattoreihin 
sekä heidän työympäristöihinsä. Rakennus-
konservaattorin tehtäväalue ja tulevaisuus. 
Rakennuskonservoinnin ja -restauroinnin 
historia ja teoria. Konservointikäsitysten 
muuttuminen ja kehittyminen eri vuosisa-
doilla.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoit-
sijan oma materiaali; Kansainväliset suosi-
tukset; Jokilehto: A History of Architectural 
Conservation. Luentomuistiinpanot.
Oppimismenetelmät: Luennot ja osallistu-
minen opintokäynneille
Arviointi: Tentti ja harjoitustyö

Rakennussuojelun osio
 
Tavoitteet: Opiskelija tutustuu rakennus-
suojelun ongelmakenttään, suojelun erilai-
siin mahdollisuuksiin ja toimintatapoihin.
Sisältö: Rakennussuojelun käsitteet ja lain-
säädäntö. Keinot rakennussuojelun toteut-
tamiseen Suomessa. Suojeluprosessi ja sii-
hen osallistuvat asiantuntijaorganisaatiot 
ja viranomaiset. Rakennuskonservaattorin 
osuus suojeluprosessissa. Rakennuslainsää-
däntö ja kaavoitus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoit-
sijan oma materiaali; Kansainväliset säädök-

set ja suositukset; Laki- ja säädösmateriaali. 
Luentomuistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
tehtävät
Arviointi: Läsnäolo luennoilla ja harjoitus-
tehtävät

Museologian osio

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää museolai-
toksen toimintatavan sekä tutustuu konser-
vointitoimintaan museoissa.
Sisältö: Konservointitoiminta museoissa. 
Museon tehtävät ja sitä koskeva lainsäädän-
tö. Museoturvallisuus. Museoesineistö ja sen 
käsittely. Ilmaston säätely oikeiden säilytys-
olosuhteiden luomiseksi sekä rakennuksille 
että esineistölle. Säilytysolosuhteiden koste-
us, lämpötila, valo, seuranta ja mittaukset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: De 
Guichen: Climate in Museums; Heinonen-
Lahti: Museologian perusteet; Thompson: 
Museum Environment; Tomminen: Sisäil-
maston säätely vanhoissa rakennuksissa; 
Suomen Museoliiton suositukset. Luento-
muistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot, seminaarit 
ja opintokäynnit
Arviointi: Läsnäolo luennoilla sekä hyväk-
sytysti suoritetut harjoitustyöt ja tentti

Seminaarit ja työkohdevierailut

Tunnus
KH12BK50121

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukuvuosi
1. ja 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Tavoitteet: Opiskelija tuntee konservointia-
laa ja siihen liittyviä tahoja sekä tutustuu 
ajankohtaisiin  alan keskustelunaiheisiin.
Sisältö: Tutustuminen konservointikohtei-
siin sekä keskeisiin konservointialan lai-
toksiin ja yhteistyötahoihin. Osallistuminen 
ajankohtaisiin seminaareihin sekä alan uu-
simman tiedon hankkiminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoit-
sijan materiaali ja kohteista saatava materi-
aali sekä luentomuistiinpanot
Oppimismenetelmät: Osallistuminen opin-
tokäynneille, seminaareihin ja luennoille
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ja hy-
väksytyt harjoitustyöt
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VAPAASTI VALITTAVAT 
OPINNOT

Tunnus
KH12BV1000

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukuvuosi
1.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
12

       
Tavoitteet: Vapaasti valittavien opintojen 
avulla opiskelija voi täydentää tietojaan ja 
taitojaan eri osa-alueilla (esim. kielitaitoa, 
käsityötaitoja). Opiskelija voi valita opinto-
jaksoja ammattikorkeakoulun muista yksi-
köistä tai toisesta ammattikorkeakoulusta. 
Sisältö: Vapaasti valittavien opintojen kaut-
ta opiskelija voi myös syventää tietojaan ra-
kennuskonservoinnin alalla mm. seuraavilla 
erikoiskursseilla: 

ArchiCAD:in jatkokurssi  
1,5 op  II-IV
Tapetin valmistus   
3 op  II-IV
Kultaus    
3 op  II-IV 
Koristemaalaus   
1,5 op  II-IV
Kipsikurssi    
3 op  II-IV 
Näyttelyrakentamisen perusteet 
3 op  II-IV 
Työkoneet ja turvallisuus  
1,5 op  I
Profi ilihöylän valmistus  
1,5 op  II

HARJOITTELU  

Tunnus
KH12BH1000

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukuvuosi
2.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
30

       
Tavoitteet: Opiskelija syventää oman suun-
tautumisalansa tietoja ja taitoja sekä tutus-
tuu ammattialaan ja soveltaa oppimiaan asi-
oita käytäntöön.
Sisältö: Työskentelyä omalla ammattialalla 
asiantuntijan ohjauksessa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kaikki 
käytettävissä oleva materiaali
Oppimismenetelmät: Käytännön työtä ke-
säloma-aikoina sekä yksi lukukausi koulu-
tusajasta 
Arviointi: Työtodistukset ja harjoittelura-
portit 

OPINNÄYTETYÖ   

Tunnus
KH14BSAK020

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukuvuosi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
15

Tavoitteet: Opiskelija oppii itsenäisesti käyt-
tämään opiskelun aikana hankkimiaan taito-
ja sekä suorittamaan konservointiprojektin.
Sisältö: Itsenäisesti tehty rakennuskonser-
vointiin liittyvä teorian ja käytännön yhdis-
tävä opinnäytetyö, josta on laadittu kirjal-
linen raportti. Työ ja sen tulokset esitellään 
loppuseminaarissa.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kaikki 
käytettävissä oleva materiaali. Koulutusoh-
jelman omat ohjeet
Oppimismenetelmät: Opinnäytetyön teke-
misestä on laadittu oppilaitoksen erillinen 
ohje
Arviointi: Kirjallinen raportti, tulosten esit-
tely seminaarissa sekä kypsyysnäyte
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Kulttuurituotannon koulutusohjelma
Koulutuksen toteutus:
ICT -yksikkö, Seinäjoki (Kampusranta 9A)

Koulutusohjelmapäällikkö:
Jussi Kareinen
020 124 5980, 040 830 4193
jussi.kareinen@seamk.fi 

Tutkinto ja sen tuottama kelpoisuus:
AMK -tutkinto. Tutkinto antaa kelpoisuuden 
toimia julkisella, yksityisellä tai kolmannel-
la sektorilla erilaisissa tuotannollisissa tehtä-
vissä. Sosiokulttuurisen työn suuntautumis-
vaihtoehdon koulutus antaa kelpoisuuden 
toimia mm. nuoriso- kulttuuri-, sosiaali- ja 
vapaa-aikatoiminnan sektorin erilaisissa oh-
jaajan tai projektin vetäjän tehtävissä.

Mediatuottamisen suuntautumisvaihtoeh-
dossa koulutusohjelmasta valmistunut voi 
työskennellä mm. itsenäisissä tuotantoyhti-
öissä, yrittäjänä, julkisen palvelun mediassa 
tai tilaustuotantojen projektipäällikkönä.

Tutkintonimike: 
Kulttuurituottaja AMK

Laajuus opintopisteinä: 
240 op

Suuntautumisvaihtoehdot:
Mediatuottaminen
Sosiokulttuurinen työ

Tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa mo-
dernin kulttuuri- ja yhteisötyön asiantunti-
joita (sosiokulttuurisen suuntautumisvaih-
toehto) sekä asiantuntijoita jotka osaavat 
analysoida, suunnitella kehittää ja toteuttaa 
mediatuotantoja, joissa hyödynnetään säh-
köistä mediaa (mediatuottamisen suuntau-
tumisvaihtoehto).
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 KULTTUURITUOTANNON KOULUTUSOHJELMA         
Sosiokulttuurisen työn suuntautumisvaihtoehto 240 op
         
    I II III IV YHT.  
 PERUSOPINNOT (molemmille yhteiset) 20 16 2 3 41  
   Tietotekniikka (sis. tiedonhankinnan) 2  2    
   Etiikka  2     
   Viestintä 6      
   Ryhmätyön perusteet 3      
   Asiakaspalvelu  3     
   Kulttuuripolitiikka  3     
   Projektin hallinnan perusteet 3      
   Tiedottamisen perusteet 3      
   Markkinoinnin perusteet  5     
   Yrittäjyys    3   
  Kieliopinnot     6  
   Englanti 3      
   Ruotsi  3     
 AMMATTIOPINNOT 32 15 38 0 85  
 KAIKILLE YHTEISET AMMATTIOPINNOT        
  Sosiokulttuurisen työn tietoperusta     15  
   Sosiokulttuurisen työn historiallis-teoreettiset lähtökohdat 3      
   Kansalaistoiminta 3      
   Yksilö ja yhteiskunta 3      
   Monikulttuurisuus   3    
   Kulttuurin tutkimus  3     
  Luovan toiminnan menetelmien opintokokonaisuus     35  
   Draamamentelmät I 7      
   Draamamentelmät II 7      
   Draamamentelmät III  7     
   Musiikki 4      
   Kuvallinen ilmaisu 5      
   Videotyö  5     
  Projektityön opintokokonaisuus     15  
   Projektin johtaminen   3    
   Kirjanpidon perusteet   3    
   Projektin rahoitus   3    
   Verkostoituminen   3    
   Projektin ositus   3    
   Tapahtumatuotannon opintokokonaisuus         20  
   Ideasta tapahtumaksi   3    
   Aikataulutus   3    
   Sponsorointi   3    
   Tapahtuman budjetointi   5    
   Tuotantotekniikan perusteet   3    
   Sosiokulttuurinen tapahtuma   3    
 SYVENTÄVÄT OPINNOT 5 8 15 6 34  
   Tuotanto I 5      
   Tuotanto II  8     
   Tuotanto III   7    
   Tuotanto IV   8    
   Tutkimustoiminta    6   
 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 5 3 5 7 20  
   Vapaavalinnaiset 5 3 5 7   
 HARJOITTELU  20  25 45  
 OPINNÄYTETYÖ    15 15  
 YHTEENSÄ     240  
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KULTTUURITUOTANNON KOULUTUSOHJELMA 240 op        
Mediatuottamisen suuntautumisvaihtoehto 240 op         
    
    I II III IV YHT.   
PERUSOPINNOT (molemmille yhteiset)  20 8 8 5 41   
  Tietotekniikka (sis. tiedonhankinnan)  2   2    
  Etiikka    2     
  Viestintä  6       
  Ryhmätyön perusteet  3       
  Asiakaspalvelu   3      
  Kulttuuripolitiikka     3     
  Projektin hallinnan perusteet  3       
  Tiedottamisen perusteet  3       
  Markkinoinnin perusteet   5      
  Yrittäjyys     3    
 Kieliopinnot      6   
  Englanti  3       
  Ruotsi    3     
AMMATTIOPINNOT  40 28 21  89   
KAIKILLE YHTEISET AMMATTIOPINNOT         
 Mediateknologia      49   
  Johdatus uusmediaan   6      
  Verkkomedian ohjelmoinnin perusteet    4     
  Av-tuotannon perusteet  8       
  Digitaalinen kuvankäsittely  3       
  Dvd-työpaja  3       
  Verkkoanimaation harjoituspaja   3      
  Televisiotuotannon ominaispiirteet   6      
  3-D animaation perusteet   4      
  Ääni  6       
  Mediatekniikan perusteet   6      
 Tuottajuus, eli projektinhallinta- ja tuotantotaidot     19   
  Kirjanpidon perusteet    3     
  Tuottajan työkalut   7       
  Tekijänoikeudet ja av-tuotantojen lainsäädäntö  4       
  Uusmedian projektinhallinta    5     
 Sisältöosaaminen      17   
  Käsikirjoittaminen (sis. Formaattipajan)  5  3     
  Visuaalinen ja graafinen suunnittelu    3     
  Elokuvan historia  4       
  Elokuva-analyysi    3     
  Epälineaarisen suunnittelun perusteet   3      
SYVENTÄVÄT OPINNOT  5 6 13 11 35   
  Tuotanto I  5       
  Tuotanto II   6      
  Tuotanto III    8     
  Tuotanto IV    5     
  Tuotanto V     5    
  Tutkimustoiminta     6    
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT   3 6 6 15   
 Vapaavalinnaiset   3 6 6    
HARJOITTELU   20  25 45  
OPINNÄYTETYÖ     15 15  
YHTEENSÄ      240   
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Opintojaksokokonaisuudet ja -kuvaukset

PERUSOPINNOT
Tietotekniikka 
(sis. tiedonhankinnan)

Tunnus
KH13APE1340

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. ja 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2 ja 2

Opettajat: Esa Leikkari, FM ja Leena Eleni-
us, FM
Tavoitteet: Harjaantuminen käyttämään 
tietokonetta työvälineenä, tietotekniikan ja 
tekstinkäsittelyn perusteiden hallinta, esi-
tysgrafi ikan tuottaminen tietokoneella, tie-
donhankinnan perusteiden hallinta.
Sisältö: Tutustutaan laiteympäristöön, säh-
köpostiohjelmaan, esitysgrafi ikkaohjelmaan 
sekä käydään läpi tiedonhankinnan yleisim-
mät muodot
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, harjoitustyö
Arviointi: 1-5, Arviointi määräytyy tehtyjen 
harjoitusten ja harjoitustyön pohjalta.

Etiikka

Tunnus
KH13KJY1250

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Tavoitteet: Annetaan rakennuspuita oman 
eettisen näkemyksen kehittämiseksi.
Sisältö: Tutustutaan erilaisiin eettisiin suun-
tauksiin, tarkastellaan etiikkaa ja moraalia 
eri medioissa, tutustutaan tuottajan ammat-
tietiikkaan
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Luennot, itsenäiset 
harjoitustehtävät mm. oman alustuksen ra-
kentaminen, ryhmätehtävät
Arviointi: 1-5, Opintojakson arvosana muo-
dostuu kahdesta osasta: tentti 50 % ja harjoi-
tukset 50 %. Kummatkin osiot on suoritetta-
va hyväksyttävästi.

Viestintä

Tunnus
KH13APE1340

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Riikka Järvelä, FM
Tavoitteet: Opiskelija kykenee tuottamaan 
eri tyyppistä tekstiä ja ymmärtää missä yh-
teydessä niitä voi käyttää (kirjallinen vies-
tintä); Oman viestijäkuvan päivittäminen 
ohjaavan palautteen ja itse arvioinnin avul-
la. Viestintätilanteissa toimiminen ja niiden 
analysoiminen. Keskeisten teorioiden ym-
märtäminen (esiintymistaito); Oman ryh-
märoolin ja viestintätapojen tunnistaminen. 
Pienryhmäviestintä- ja palautteenantotaito-
jen kehittyminen sekä erilaisten pienryhmä-
viestinnän teorioiden tuntemus sekä kyky 
käyttää niitä opiskelussa ja tulevassa amma-
tissa (pienryhmäviestintä).
Sisältö: 
Kirjallisen viestinnän osuus: Kieleen liittyvi-
en normien ja oikeakielisyyden hallinta. Tie-
teellisen kieleen totuttautuminen. Harjaantu-
minen ymmärtämään ammatillisia kieltä ja 
tekstejä. Prosessikirjoittamiseen ja tieteellisen 
esitystavan standardeihin harjaantuminen
Esiintymistaidon osuus: Yksilöviestintään 
keskittyvä käytännön harjoituskurssi, jol-
la keskitytään oman viestijäkuvan päivittä-
miseen, puheviestintätilanteissa toimimisen 
harjoittelun ja analysointiin. Luento-osuu-
dessa esitellään keskinäisviestinnän teorioi-
ta ja malleja
Pienryhmäviestinnän osuus: Kurssi, jolla poh-
ditaan ryhmää ja omaa ryhmäkäyttäytymis-
tä viestinnän kannalta. Käydään läpi perus-
teoriat ja tieto ja harjoitellaan käytännössä 
erilaisia ryhmäviestintätilanteita ja analysoi-
daan toimintaa niissä          
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Materiaali 
jaetaan kursseilla kurssimonisteen muodos-
sa. Tutustutaan myös alan artikkeleihin.
Oppimismenetelmät: Luennot, opetuskes-
kustelu, tehtävät (sekä tunnilla että kotona) 
ja ryhmätyöt
Arviointi: Numeroin (1-5). Kurssien hyväk-
sytty suorittaminen edellyttää 80 % läsnä-
oloa. Numero rakentuu ensimmäisellä tun-
nilla ilmoitettuun tapaan, numerosta 60 % 
osallistumisesta ja annettujen tehtävien te-
kemisestä, 40 % tentistä.
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Ryhmätyön perusteet

Tunnus
KH13SMV2550

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Olli-Pekka Ahtiainen, KM
Tavoitteet: Perehdytään ryhmään ilmiönä, 
ryhmän toimintaan ja ryhmän ohjaajuuteen.
Sisältö: Ryhmän vaiheet, ryhmädynamiik-
ka; Rooliteoria; Ohjaajuuden perusteita; 
Ryhmän prosessiin vaikuttaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Raimo 
Niemistö: Ryhmän luovuus ja kehitysehdot; 
Opetusmonisteet
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, op-
pimispäiväkirja, ryhmätentti
Arviointi: Hyväksytty /hylätty. Kurssin hy-
väksytty suorittaminen edellyttää aktiivista 
läsnäoloa kaikilla kontaktitunneilla ja annet-
tavien välitehtävien asianmukaista suoritta-
mista.

Asiakaspalvelu

Tunnus
KH13PHP1050

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3 

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää mitä hyvä 
asiakaspalvelu merkitsee yrityksen kilpailu-
keinona
Sisältö: Asiakaspalvelun perusteet: Tarjouk-
set, tarjouspyynnöt
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Sovitaan 
erikseen
Oppimismenetelmät: Luento- ja harjoitus-
kurssi. Suoritus läsnäolo, harjoitustehtävät 
ja tentti
Arviointi: 1-5

Kulttuuripolitiikka

Tunnus
KH13PHT0300

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Arto Juurakko, FM
Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelijalla 
on hyvä yleiskuva kulttuuripolitiikan ra-
kenteista ja mekanismeista.
Sisältö: Suomalainen kulttuuripolitiikka ja 
kulttuurihallinnon rakenne, valtiolliset tu-

kimuodot, taidetoimikuntien rooli. Kan-
salaisjärjestöjen ja erilaisten säätiöiden ja 
rahastojen merkitys; Pohjoismainen kult-
tuuripolitiikka, kulttuuripoliittinen pää-
töksenteko, pohjoismaiset kulttuuriyhteis-
työjärjestöt ja -instituutiot. Pohjoismaisen 
ministerineuvoston toiminta kulttuurin alu-
eella; Euroopan unionin kulttuuripolitiikka, 
EU:n rakenne ja päätöksenteko, kulttuuri- 
ja media-alan elimet ja rahastot sekä niiden 
toiminta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
tehtävät
Arviointi: 1-5

Projektin hallinnan perusteet

Tunnus
KH13PHP0150

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Kari Salo, FT, YTM, KM
Tavoitteet: Projektityöskentelyn perusteiden 
ymmärtäminen. Opiskelija ymmärtää pro-
jektisuunnitelman pedagogisena välineenä 
kulttuurituotannon opiskelussa.
Sisältö: Peruskäsitteisiin tutustuminen, pro-
jektisuunnitelman rakentaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus ja it-
senäinen työskentely
Arviointi: 1-5

Tiedottamisen perusteet

Tunnus
KH13PHT0050

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Joukkotiedotuksen toimintata-
poihin ja merkitykseen tutustuminen, verk-
koviestinnän ja projektitiedottamisen eri-
tyispiirteiden ymmärtäminen.
Sisältö: Joukkoviestinnän perusteoriat, si-
säinen /ulkoinen viestintä, tiedotussuunni-
telman laatiminen, tiedotustilaisuuden jär-
jestäminen, tiedotteen tekeminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Aineisto 
jaetaan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, ryh-
mätyöskentely, vierailukäynnit ja kirjatentti
Arviointi: 1-5
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Markkinoinnin perusteet

Tunnus
KH13PHP1150

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija pys-
tyy tekemään markkinointisuunnitelman. 
Hän ymmärtää markkinoinnin merkityksen 
liiketoiminnassa.
Sisältö: Aiheina ovat: markkinoinnin perus-
teet, neuvottelutaito, vuorovaikutteisuus, 
mainonta, tuotteistaminen ja tuotteen sovel-
taminen eri medioihin ja oheistuotteet, mie-
likuvamainonta,
brandi, luovan tuotteen markkinointi, sekä 
sponsorointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan kurssin alussa
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, har-
joitukset ja tentti
Arviointi: 1-5

Yrittäjyys

Tunnus
KH13MLK1130

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelijalla on perustiedot yri-
tystoiminnasta ja valmius oman yrityksen 
perustamiseen.
Sisältö: Liikeideat ja yrittäjyys, innovointi. 
Ansaintalogiikka ja liiketoimintamallit. Yri-
tyksen perustaminen. Liiketoiminnan ke-
hittäminen ja rahoitusratkaisut. Yrityksen 
kasvaminen ja pääomasijoittajat, riskirahoit-
tamisen hankinta ja käyttö. Yritysstrategiat, 
arvoketjut ja -verkot
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, har-
joitukset ja tentti
Arviointi: 1-5

Kieliopinnot
Laajuus: 6 op
Tavoitteet: Saavuttaa englannin ja ruotsin 
kielissä sellainen kirjallinen ja suullinen tai-
to, joka kulttuurialan ammatin harjoittami-
sen ja ammatillisen kehityksen kannalta on 
välttämätön.

Englanti

Tunnus
KH13APE0541

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
englanti

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on el-
vyttää työelämässä tarvittava puhekieli sekä 
saada opiskelija rohkeasti käyttämään kieli-
taitoaan. Tavoitteena on myös sulauttaa am-
mattisanasto jo hallittavaan käyttösanas-
toon.
Sisältö: 1. Työelämässä tarvittava jokapäi-
väinen fraseologia sekä erilaisissa viestin-
tätilanteissa käytettävä terminologia. 2. Etä-
tehtävien ja median kautta opittava alan 
ammattisanasto. 3. Opiskelijan oma CV. 4. 
Suullisen alustuksen pitäminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Aineisto 
jaetaan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Luennot, itsenäiset 
harjoitustehtävät (mm. oman alustuksen ra-
kentaminen), ryhmätehtävät
Arviointi: 1-5

Ruotsi

Tunnus
KH13APE0542

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Annikki Hautakoski, FM
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on el-
vyttää työelämässä tarvittava puhekieli sekä 
saada opiskelija rohkeasti käyttämään kieli-
taitoaan. Tavoitteena on myös sulauttaa am-
mattisanasto jo hallittavaan käyttösanas-
toon.
Sisältö: 1. Työelämässä tarvittava jokapäi-
väinen fraseologia sekä erilaisissa viestintä-
tilanteissa käytettävä terminologia (bl a tele-
fonspråk). 2. Etätehtävien ja median kautta 
opittava alan ammattisanasto. 3. Opiskelijan 
oma CV. 4. Pari- /ryhmäkeskusteluna toteu-
tettava, suullinen koeosio sekä kirjallinen 
koeosio
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Aineisto 
jaetaan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Luennot, itsenäiset 
harjoitustehtävät (mm. oman alustuksen ra-
kentaminen) ja ryhmätehtävät
Arviointi: 1-5



www.seamk.fi

49Kulttuurituotannon koulutusohjelma

Sosiokulttuurisen työn 
suuntautumisvaihtoehto

KAIKILLE YHTEISET 
AMMATTIOPINNOT

Sosiokulttuurisen 
työn tietoperusta
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Ymmärtää sosiokulttuurinen vii-
tekehys ja sosiokulttuurisen työn erityispiir-
teet

Sosiokulttuurisen työn historiallis- 
teoreettiset lähtökohdat

Tunnus
KH13BKE1050

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Timo Toikko, YTT
Tavoitteet: Opiskelijalla on teoreettinen tie-
toperusta luovan toiminnan menetelmien 
opintokokonaisuutta varten.
Sisältö: 1. Sosiokulttuurisen työn perinteet: 
Yhteisötyön perinne, yhteisötaiteen perinne. 
2. Sosiokulttuurisen työn lähtökohdat: Pe-
rinteinen, kriittinen, radikaali. 3. Sosiokult-
tuurisen työn sisältö: Paulo Freire, Augusto 
Boal, Sosiokulttuurisen työn lähestymista-
vat: perinteinen, kriittinen ja radikaali; Sosi-
okulttuurisen työn vaiheet. 4. Teorian asema 
sosiokulttuurisessa työssä: Tutkimukselli-
suus, analyyttisuus, käsitteellisyys
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Luennot, luentopäi-
väkirja, tentti
Arviointi: 1-5

Kansalaistoiminta

Tunnus
KH13BKE1150

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jussi Kareinen, FM
Tavoitteet: Kansalaistoiminnan käsit-
teistöön ja käytänteisiin tutustuminen.
Sisältö: Kansalaistoiminnan käsitteistö -yh-

teiskunnallinen murros ja yksilöllistyminen, 
rakenteellis-hallinnolliset muutokset ja kan-
sainvälistyminen, kollektiivisen toiminnan 
perusta ja muodot muuttuvat, vapaaehtois-
työn tulevaisuus, ammattilaistuva järjestö-
työ, järjestöt ja yhdistykset valtion kyljessä, 
siirtymä keskuksettomaan yhteiskuntaan, 
työyhteiskunnan murros, kansalaistoimin-
nan arvot -kansallinen tehtävä vai itseis-
arvo, kansalaistoiminnan mahdolliset ke-
hityssuunnat ja tulevaisuuden haasteet ja 
käytänteisiin tutustuminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Harju: 
Yhteisellä asialla
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, vie-
railukäynnit ja kirjallisuus
Arviointi: 1-5

Yksilö ja yhteiskunta

Tunnus
KH13BKE1250

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Kari Jokiranta, YTM
Tavoitteet: Yhteiskunnan muutoksen ja ra-
kenteiden sekä yksilön elämän välisen suh-
teen hahmottaminen. Yhteiskunnallista ajat-
telua jäsentävien näkökulmien tekeminen 
näkyväksi sosiologista käsitteistöä esittele-
mällä.
Sisältö: Rikollisuus ja poikkeava käyttäy-
tyminen, yhteiskuntafi losofi a, huumeet yh-
teiskunnallisena ongelmana, perhesosiolo-
gia, yhteiskuntapolitiikka
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, kir-
jallisuus ja ryhmätyöskentely
Arviointi: 1-5

Monikulttuurisuus

Tunnus
KH13BKE1350

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Jussi Kareinen, FM ja Riikka Jär-
velä, FM
Tavoitteet: Opiskelijalla on tiedolliset val-
miudet toimia monikulttuurisessa ympäris-
tössä.
Sisältö: Monikulttuurisuuteen liittyvään 
käsitteistöön tutustuminen; Kansainväliset 
säädökset ja Suomen maahanmuuttopoli-
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tiikka; Kulttuurien välinen viestintä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut har-
joitukset 
Arviointi: 1-5
Edeltävät opinnot: Viestintä-opintojakson 
suorittaminen

Kulttuurin tutkimus

Tunnus
KH13BKE1450

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Arto Juurakko, FM
Tavoitteet: Erilaisten kulttuuristen muoto-
jen ja elämäntapojen havainnointiin ja tul-
kintaan harjaantuminen.
Sisältö: Kulttuuritutkimuksen traditioihin 
ja peruskäsitteisiin perehtyminen; kulttuu-
risten tekijöiden merkityksen ymmärtämi-
nen yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen elä-
mässä ja elintavassa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus ja it-
senäinen työskentely
Arviointi: 1-5
Edeltävät opinnot: Kulttuuripolitiikan kurs-
si

Luovan toiminnan 
menetelmien opinto-
kokonaisuus
Laajuus: 35 op
Tavoitteet: Opiskelija tuntee erilaisia luovan 
toiminnan menetelmiä sekä osaa soveltaa 
niitä ryhmien kanssa työskennellessä

Draamamenetelmät I

Tunnus
KH13SMV2550

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
7

Opettaja: Jouni Piekkari, FM
Tavoitteet : Opintojakson käytyään opis-
kelija: hahmottaa osallistavan draaman la-
jityyppejä (genres) ja niiden pyrkimyksiä; 
hahmottaa draaman käytön mahdollisuuk-
sia ja historiaa osallistavassa sosiokulttuu-

risessa työssä; omakohtainen kokemus pro-
sessidraamasta ja foorumiteatterista sekä 
performanssista; kykenee suunnittelemaan 
yksinkertaisen draamatarinan (drama pre-
text); saanut kokemuksen foorumiteatterissa 
näyttelemisestä tai siinä yleisönä olemisesta; 
saanut kokemuksen jonkin kohderyhmän 
kanssa työskentelystä osallistavan draaman 
avulla opettajan ollessa päävastuussa vetä-
misestä
Sisältö: Kts. tavoitteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Jaetaan 
ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, ryh-
mätehtävät, ohjatut harjoitukset ja tentti
Arviointi: Hyväksytty /hylätty

Draamamenetelmät II

Tunnus
KH13SMV2650

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
7

Opettaja: Jouni Piekkari, FM
Tavoitteet: Kurssin päätyttyä opiskelija: ky-
kenee hahmottamaan osallistavan draaman 
dramaturgian työstämisen vaiheet; hallitsee 
/hahmottaa erilaisia yleisövuorovaikuttei-
sia draamatekniikoita; kykenee toimimaan 
vuorovaikutteisen esityksen jokerina /ve-
täjänä (erikoistuville); hahmottaa vastuuky-
symyksiä ja luo tarvittavia strategioita (työn 
etiikka ja psyykkinen turvallisuus); ymmär-
tää käytännön työn kautta valistusteatterin 
ja osallistavan (participatory) lähestymista-
van eron; hallitsee draamatyöhön soveltu-
vat toimintatutkimuksen perustekniikoita 
(aineiston keruu ja analysointi); tuotannon 
erityiskysymykset; hahmottaa omaa suh-
dettaan teemaan (päihteet tms.); kykenee ra-
kentamaan kohderyhmälle soveltuvan osal-
listavan draaman; ymmärtää verkostotyön 
merkityksen ongelmakeskeisessä draama-
työskentelyssä; on syventänyt ymmärrys-
tään osallistavan draaman historiallisista ja 
metodisista perusteista.
Sisältö: Kts. tavoitteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Jaetaan 
ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Ohjatut harjoitukset, 
itsenäiset tehtävät
Arviointi: Hyväksytty / hylätty
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Draamamenetelmät III

Tunnus
KH13SMV2750

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
7

Opettaja: Riitta Räty, näyttelijä, FIA
Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija: ra-
kentaa pretext muotoisen draamaprosessin; 
saa valmiuksia toimia ryhmässä luovasti ja 
hengittävästi; ymmärtää draamasopimuk-
sen sekä prosessin rakentamisen merkityk-
sen; kykenee sijoittamaan opitut työtavat 
laajempaan kulttuuritietoiseen, vuorovai-
kutteiseen työkenttään.
Sisältö: Perehtyminen soveltavan ja osallis-
tavan draaman materiaalikenttään; pereh-
tyminen työpajatyöskentelyyn sen raken-
tajana, vetäjänä, osallistujana ja arvioijana; 
prosessisuunnitelman rakentaminen ryh-
mätyönä; raportointi työpajasta ja itsearvi-
ointi draamaprosessista vetäjänä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Allan 
Owens & Keith Barber: Draama toimii; Al-
lan Owens & Keith Barber: Draama suun-
nistus -prosessidraaman arviointi ja refl ek-
tointi; Augusto Boal: Games for Actors and 
Non-Actors; Pekka Korhonen -Anna-Lena 
Östern: Katarsis; Draama, teatteri ja kasva-
tus
Oppimismenetelmät: Ohjatut harjoitukset, 
itsenäiset tehtävät
Arviointi: Hyväksytty /hylätty
Edeltävät opinnot: Draamamenetelmät I

Musiikki

Tunnus
KH13SMV2850

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Arto Juurakko, FM
Tavoitteet: Oppia hyödyntämään musiikin 
mahdollisuuksia ryhmien kanssa tehtäväs-
sä työssä.
Sisältö: Opintojakso tutustuttaa opiskelijat 
musiikin käyttöön sosiokulttuurisen työn 
välineenä, vahvistaa omia musiikillisia tai-
toja, kehittää valmiuksia käyttää musiikkia 
ryhmien kanssa toimimiseen.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan myöhemmin 
Oppimismenetelmät: Ohjatut harjoitukset
Arviointi: Hyväksytty /hylätty

Kuvallinen ilmaisu

Tunnus
KH13SMV2950

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Tavoitteet: Opetella helposti omaksutta-
via tekniikoita joita voi hyödyntää ryhmien 
kanssa työskennellessä. Tutustuminen eri-
laisiin materiaaleihin. 
Sisältö: Huovutus, pajutyöt, metallityöt
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan myöhemmin 
Oppimismenetelmät: Ohjatut harjoitukset 
(huom. opetus tapahtuu muotoilun ko:n ti-
loissa, Jurvassa)
Arviointi: Hyväksytty /hylätty

Videotyö

Tunnus
KH13SMV3050

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Pekko Hokkanen, medianomi 
AMK
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija: hallitsee kameran manuaalikäytön, 
hallitsee kuvaamisen peruskäsitteet, ym-
märtää elokuvailmaisun perusteet, hallitsee 
valaistuksen ja äänityksen perusteet, hallit-
see editointiohjelman ja leikkaamisen perus-
teet.
Sisältö: Videotyön perusteet: kuvakoot, kuva-
kulmat, kamera-ajot, sommittelu, suljinaika, 
aukko, valaistus, äänitys
Editointi ja elokuvallisuus: Oman ilmaisun ke-
hittäminen, jatkuvuus, kuvakerronta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
materiaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, käy-
tännön harjoitukset ja itsenäinen työ
Arviointi: Hyväksytty /hylätty

Projektityön 
opintokokonaisuus
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää projekti-
työn eri osa-alueet ja opintokokonaisuuden 
suoritettuaan hänellä on tiedolliset ja taidol-
liset valmiudet projektin onnistuneeseen 
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läpiviemiseen. Opiskelija pystyy hyödyn-
tämään projektityön taitoja jo opiskelujen ai-
kana erityisesti työelämäjaksolla.

Projektin johtaminen

Tunnus
KH13PHP0550

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Kari Salo, FT, YTM, KM
Tavoitteet: Opiskelijalla on tiedolliset valmi-
udet vetää projekti.
Sisältö: Suunnitteluun, päätöksentekoon ja 
tehtävänantoon sekä ohjaukseen ja valvon-
taan perehtyminen, organisaatio- ja johta-
mismallit, ohjausryhmän rooliin tutustumi-
nen 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Luennot ja itsenäiset 
tehtävät
Arviointi: 1-5
Edeltävät opinnot: Projektinhallinnan pe-
rusteet 

Kirjanpidon perusteet

Tunnus
KH13PHP2050

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tietää kirjanpidon ja 
tilinpäätöksen periaatteet ja osaa laatia ta-
sekirjan.
Sisältö: Kirjanpito ja tilinpäätös, raportointi 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Jaetaan 
ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, har-
joitustehtävät
Arviointi: 1-5

Projektin rahoitus

Tunnus
KH13PHP0650

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija osaa hakea tarvittavaa 
rahoitusta oikeista lähteistä.
Sisältö: Eri rahoituslähteisiin (EU, RAY) tu-
tustuminen, riskien hallinta, projektikaari ja 
rahoitus, rahoituksen suunnittelu ja rahoi-

tuspaletin luominen, hakumenettely
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, oman 
rahoitussuunnitelman ja rahoitushakemuk-
sen laatiminen (ryhmätyö) ja vierailevat lu-
ennoitsijat
Arviointi: 1-5

Verkostoituminen

Tunnus
KH13PHP2150

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jussi Kareinen, FM
Tavoitteet: Verkostossa toimimisen periaat-
teen ymmärtäminen, verkoston kokoami-
nen ja verkostotyöskentely.
Sisältö: Ryhmässä mietitään eri näkökulmis-
ta, miten verkostoitua, säilyttää ja uudistaa 
verkostojaan sekä käyttää niitä tarkoituksen-
mukaisesti. Verkostoituminen ei koskaan sai-
si olla yksipuolista, vaan sen tulisi hyödyttää 
kaikkia osapuolia. Miten helpottaa verkostoi-
tumista
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus ja it-
senäinen työskentely
Arviointi: 1-5

Projektin ositus

Tunnus
KH13PHP2250

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija kykenee resurssoi-
maan projektikokonaisuuden tehokkaam-
min.
Sisältö: Projektin jakaminen vastuukoko-
naisuuksiin, osa-aikataulutus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Jaetaan 
ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
tehtävät, tentti
Arviointi: 1-5
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Tapahtumatuotannon 
opintokokonaisuus
Laajuus: 20 op
Tavoitteet: Opiskelija hahmottaa tapahtu-
man tuottamiseen liittyvät eri osa-alueet 
ja ymmärtää kunkin osa-alueen erityistar-
peet. Opiskelija osaa soveltaa tapahtuman-
tuottamiseen projektinhallinnan periaattei-
ta. Opintokokonaisuuden suoritettuaan hän 
kykenee järjestämään yleisötapahtuman.

Ideasta tapahtumaksi

Tunnus
KH13PHP2350

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Idean jalostaminen toteuttamis-
kelpoiseksi tuotannoksi.
Sisältö: Tapahtuman prosessi, tapahtuman 
eri muodot, ideointivaihe
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Luennot, ryhmätyöt, 
itsenäiset tehtävät
Arviointi: 1-5

Aikataulutus

Tunnus
KH13PHP2450

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija osaa 
aikatauluttaa tuotannon ja hänellä on käsi-
tys tuotannon eri osa-alueisiin ajallisista re-
sursseista.
Sisältö: Aikataulun laatiminen ja tapahtu-
man ositus, tehtävät, kesto, toteutusajan-
kohta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Luennot, itsenäiset 
harjoitustehtävät
Arviointi: 1-5

Sponsorointi

Tunnus
KH13PHP2550

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija osaa 
tehdä sponsorointisopimuksen.
Sisältö: Yritysyhteistyön merkitys, sopi-
muksen laatiminen, yrityskäyntiin valmen-
tautuminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Jaetaan 
ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, har-
joitustehtävät (sopimuksen tekeminen), yri-
tyskäynti
Arviointi: 1-5

Tapahtuman budjetointi

Tunnus
KH13PHP2650

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelijalla 
on hyvä yleiskuva tapahtumatuotannon ta-
loudesta ja hän osaa tehdä realistisen budje-
tin tapahtumaan.
Sisältö: Budjetin laatiminen, rahoituksen 
suunnittelu, tekijänoikeuskorvaukset, ta-
pahtumatekniikan kustannukset, lupamak-
sut, yhteistyösopimukset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, har-
joitustehtävät
Arviointi: 1-5

Tuotantotekniikan perusteet

Tunnus
KH13PHP2750

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelijalla on hyvät perustie-
dot ääni- ja valotekniikan perusteista ja hän 
kykene arvioimaan tapahtumien tuotanto-
teknisiä tarpeita.
Sisältö: Ääni- ja valotekniikan terminologia 
(mm. mittayksiköt), ääni- ja valotekniikan 
perusteet    
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Jaetaan 
ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus
Arviointi: 1-5
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Sosiokulttuurinen tapahtuma

Tunnus
KH13PHP2850

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija kykenee tuottamaan 
ryhmän omista lähtökohdista lähtevän ta-
pahtuman ja toimimaan fasilitaattorina.
Sisältö: Yhteisöllisyys ja tapahtumatuotan-
to
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Jaetaan 
ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, har-
joitustyöt
Arviointi: 1-5

SYVENTÄVÄT OPINNOT
Tuotanto I

Tunnus
KH13STK0550

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on pe-
rehtyä sosiokulttuurisen tuottamisen käy-
täntöihin, oppia integroimaan erilaisia 
sosiokulttuurisen työn välineitä, oppia työs-
kentelemään erilaisten
kansalaisryhmien kanssa.
Sisältö: Muotoutuu tuotannon teeman ja 
kohderyhmän mukaisesti
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Jaetaan 
kurssin alussa
Oppimismenetelmät: Ohjatut harjoitukset 
ja itsenäinen työskentely
Arviointi: 1-5

Tuotanto II

Tunnus
KH13STK0650

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
8

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on pe-
rehtyä sosiokulttuurisen tuottamisen käy-
täntöihin, oppia integroimaan erilaisia 
sosiokulttuurisen työn välineitä, oppia työs-
kentelemään erilaisten kansalaisryhmien 
kanssa. Erityinen painoarvo on oman vetä-

jyyden harjoittelussa. 
Sisältö: Ilmoitetaan lukuvuoden aikana 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Jaetaan 
jakson alussa
Oppimismenetelmät: Ryhmätyöskentely 
ohjaavan opettajan johdolla
Arviointi: 1-5

Tuotanto III

Tunnus
KH13STK0750

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
7

Tavoitteet: Soveltaa tapahtumatuotannon ja 
projektitoiminnan opintokokonaisuutta.
Sisältö: Tapahtumatuotannon rakentami-
nen 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan myöhemmin
Oppimismenetelmät: Itsenäinen työskente-
ly ohjaavan opettajan johdolla
Arviointi: 1-5

Tuotanto IV

Tunnus
KH13STK0850

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
8

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on op-
pia integroimaan erilaisia sosiokulttuurisen 
työn välineitä, oppia työskentelemään eri-
laisten kansalaisryhmien kanssa, syventää 
projektihallinnan osaamista, syventää ta-
pahtumantuottamisen osaamista.
Sisältö: Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa 
itsenäisesti sisällön suhteen vapaavalintai-
sen tuotannon, joka on mahdollista tehdä 
myös pari- tai ryhmätyönä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan myöhemmin
Oppimismenetelmät: Itsenäinen työs-
kentely ohjaavan opettajan johdolla 
 
Tutkimustoiminta

Tunnus
KH13TJK0550

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Kari Salo FT, YTM, KM
Tavoitteet: Opiskelija tuntee erilaisia tutki-
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musmenetelmiä ja osaa soveltaa niitä opin-
näytetyöhönsä.
Sisältö: Toimintatutkimus, laadullinen tut-
kimus, määrällinen tutkimus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
työt
Arviointi: 1-5

HARJOITTELU
Työharjoittelu I

Tunnus
KH13STK0550

Tyyppi
pakollinen

Taso
syventävät

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
20

Opettaja: Jussi Kareinen, FM ja Arto Juurak-
ko, FM
Tavoitteet: Sosiokulttuurisen työn käytän-
töön ja toimintaympäristöön tutustuminen.
Sisältö: Ohjattu työharjoittelu etukäteen so-
vitussa paikassa
Oppimismenetelmät: Ohjattu harjoittelu
Arviointi: Hyväksytty /hylätty

Työharjoittelu II

Tunnus
KH13STK0650

Tyyppi
pakollinen

Taso
syventävät

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
25

Opettaja: Jussi Kareinen, FM ja Arto Juurak-
ko, FM
Tavoitteet: Opiskelija osaa soveltaa työyh-
teisössä koulussa oppimaansa ja hän pääsee 
itsenäisesti toteuttamaan oman projektiko-
konaisuuden. Harjoittelu pyritään integroi-
maan osaksi opinnäytetyötä.
Sisältö: Ohjattu työharjoittelu etukäteen so-
vitussa paikassa
Oppimismenetelmät: Ohjattu harjoittelu
Arviointi: Hyväksytty /hylätty

OPINNÄYTETYÖ

Tunnus
KH13TJK0450

Tyyppi
pakollinen

Taso
syventävät

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
15

Opettaja: Kari Salo, FT, YTM, KM
Tavoitteet: Oman osaamisen julkituomisen 
kehittäminen.
Sisältö: Kirjallinen tutkielma tai toiminnalli-
nen projektikokonaisuus
Oppimismenetelmät: Ohjattu harjoittelu
Arviointi: Hyväksytty /hylätty

Mediatuottamisen
suuntautumisvaihtoehto

KAIKILLE YHTEISET 
AMMATTIOPINNOT

Mediateknologia
Laajuus: 49 op
Tavoitteet: Opintokokonaisuuden suoritet-
tuaan opiskelijalla on perustiedot eri me-
diaelementeistä ja hän ymmärtää tuottajan 
näkökulmasta mitä osaamista kukin väline 
tarvitsee.

Johdatus uusmediaan

Tunnus
KH13NKE0010

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Esa Leikkari, FM
Tavoitteet: Johdatus internetin historiaan, 
www-sivujen tuottaminen, HTML-kieli, si-
vujen taustat, lomakkeet, kehykset, kuvien 
linkitys, sivujen julkaiseminen, kehittyneim-
mät www-työvälineet.
Sisältö: Dreamweaver-ohjelman perustei-
den hallinta, web-sivuston toteuttaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, har-
joitustyön tekeminen
Arviointi: 1-5, Arviointi muodostuu harjoi-
tusten tekemisen, harjoitustyön ja tentin yh-
teistuloksesta
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Verkkomedian ohjelmoinnin 
perusteet

Tunnus
KH13NKE0100

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Esa Leikkari, FM
Tavoitteet: Johdatus verkko-ohjelmointiin, 
tutustutaan eri ohjelmointikielien ominai-
suuksiin, harjoitellaan perusohjelmointira-
kenteiden tekemistä, tutustutaan kuvauskie-
len perusteisiin ja valmiisiin toteutuksiin.
Sisältö: HTML kuvauskielen perusteiden 
kertaus, JavaScript, Java appletit, CGI, PHP
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, har-
joitukset ja tentti
Arviointi: 1-5, Arviointi määräytyy tehtyjen 
harjoitusten ja tentin pohjalta

Av-tuotannon perusteet

Tunnus
KH13NKE0110

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
8

Tavoitteet: Tutustutaan AV-tuotannon kes-
keisiin työvälineisiin ja vaiheisiin, ideoidaan 
ja toteutetaan pieni videotuotanto ryhmä-
työnä.
Sisältö: Videoilmaisun perusteet, videotuo-
tannon välineet, videotuotannon vaiheet, 
ryhmätyönä tehtävä lyhyt videotuotanto, 
kirjatentti
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Pekka 
Korvenoja: TV-kameratyön perusteet, ilmoi-
tetaan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, har-
joitustyöt ja pienimuotoinen projektityö
Arviointi: Hyväksytty /hylätty

Digitaalinen kuvankäsittely

Tunnus
KH13NKE0050

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jaakko Peltonen, Arkkitehti SAFA
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää kuvankä-
sittelyohjelmien mahdollisuudet digitaali-
sissa tuotannoissa ja osaa soveltaa niitä eri 

formaateissa.
Sisältö: Opetellaan www-tuottamisen ku-
vankäsittelyn perusteet ja suositeltavat ku-
vaformaatit. Kurssilla opitaan myös korjai-
lemaan kuvaa teknisesti harjoitusten avulla 
ja tehdään luovaa kuvamanipulaatiota.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, itse-
näiset harjoitustyöt
Arviointi: 1-5

Dvd-työpaja

Tunnus
KH13NKE0060

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelijat tutustuvat DVD-tuo-
tannon eri vaiheisiin ja osallistuvat DVD-le-
vyn sisällön koostamiseen. Opiskelijat saa-
vat käsityksen DVD-levyn ominaisuuksista 
ja mahdollisuuksista jakeluformaattina.
Sisältö: DVD-formaatti, DVD-tuotannon eri 
vaiheet, DVD-tuotanto-ohjelmaan tutustu-
minen, DVD-levyn tekeminen, Yrityskäynti
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, har-
joitukset ja yrityskäynti
Arviointi: 1-5, Arvio määräytyy harjoitusten 
ja harjoitustyön perusteella

Verkkoanimaation harjoituspaja

Tunnus
KH13NKE0070

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Tutustutaan animaation ja gra-
fi ikan mahdollisuuksiin webbi-sivujen ku-
vittamisessa. Tutustutaan animaatiotekniik-
koihin. Harjoitellaan vuorovaikutteisten 
animaatioiden ja multimediakäyttöliittymi-
en luomista.
Sisältö: Macromedia Flash perusteet 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: 1-5, Arviointi muodostuu harjoi-
tusten tekemisen ja harjoitustyön yhteistu-
loksesta
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Televisiotuotannon ominaispiirteet

Tunnus
KH13PHT0310

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Tavoitteet: Tutustutaan TV-studiotyösken-
telyyn, opiskelijat käyvät läpi tv-studiotyös-
kentelyn eri vaiheet ja työroolit. Kurssin lo-
puttua opiskelijat pystyvät toteuttamaan 
pienimuotoisen studio-tuotannon.
Sisältö: Toteutetaan monikameraohjaus /
taltiointi studiossa sekä perehdytään ohjaa-
jan, valaisevan kuvaajan, tv-äänittäjän, ku-
vatarkkaajan ja koko monikameraryhmän 
työprosesseihin
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Luento- ja harjoitus-
kurssi. Suoritus läsnäolo, harjoitustehtävät
Arviointi: 1-5

3-D animaation perusteet

Tunnus
KH13NKE0150

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelijat tutustuvat kolmiulot-
teisen animaation tekemiseen. Opiskelijat 
saavat perusmallinnuksen ja -animaation te-
kemiseen vaadittavan tietotaidon.
Sisältö: 3D-muotoilun käsitteet, tiedosto-
muodot ja niiden konversiot, valaistus, ren-
daus, animointi, hahmoanimaatio, maise-
mamallinnus, Hardwaren mahdollisuudet, 
3D-ohjelmat, erikoisohjelmat, digitaalinen 
lavastus, plug-in-ohjelmat, motion capture 
(liikkeenkaappaus), 3D-skannaus, 3D-mal-
linnuksen erilaiset käyttöalueet, 3D-mallin 
jälkikäsittely, 3D-tuotannon suunnittelu, ti-
lallisten virtuaaliympäristöjen rakentaminen 
verkkoon
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: 1-5

Ääni

Tunnus
KH13NKE0160

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää äänen mer-
kityksen kerronnallisena elementtinä av-
tuotannoissa.
Sisältö: Kenttä-äänityksen perusteet, ääni-
suunnittelun perusteet, äänen jälkikäsitte-
lyn perusteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus ja 
harjoitukset
Arviointi: 1-5

Mediatekniikan perusteet

Tunnus
KH13NKE0160

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää erilaisten 
formaattien ominaisuudet ja rajat, osaa so-
veltaa tätä tietoa töissään.
Sisältö: Tarkastellaan teknisiä vaatimuksia, 
joita sisällön tuottaminen erilaisiin alustoi-
hin asettaa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Luento- ja harjoitus-
kurssi. Suoritus läsnäolo, harjoitustehtävät 
ja tentti
Arviointi: 1-5

Tuottajuus, eli projektin-
hallinta- ja tuotantotaidot
Laajuus: 19 op
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää projekti-
työn eri osa-alueet ja opintokokonaisuuden 
suoritettuaan hänellä on tiedolliset ja tai-
dolliset valmiudet projektin onnistuneeseen 
läpiviemiseen. Opiskelija pystyy hyödyn-
tämään projektityön taitoja jo opiskelujen ai-
kana -erityisesti työelämäjaksolla. Opiskelija 
saa perustiedot digitaalisen videotuotannon 
ja uusmediaprojektin läpiviemiseen.
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Kirjanpidon perusteet

Tunnus
KH13PHP2050

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tietää kirjanpidon ja 
tilinpäätöksen periaatteet ja osaa laatia ta-
sekirjan.
Sisältö: Kirjanpito ja tilinpäätös, raportointi 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
työt, tentti
Arviointi: 1-5

Tuottajan työkalut

Tunnus
KH13PHT0400

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
7

Opettaja: Petri Männistö, medianomi AMK
Tavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelijal-
la on valmius tuotantosuunnitelman teke-
miseen ja sen esittelyyn.
Sisältö: Tuottajan ammattikuva; tuotannon 
ennakkosuunnittelu, tuotannon kehittely, 
aikataulutus, budjetointi, jälkituotanto; oh-
jelmasijoittelu, kohderyhmät, katsojatutki-
mukset; Tv-yhtiöt ja independent-tuotan-
toyhtiöt kotimaassa ja ulkomailla; myynti 
ja markkinat; digitaalinen jakeluverkko ja 
alueelliset ohjelmaikkunat; tv-tuotannon 
käytännöt; puretaan käsikirjoitus tuotan-
tokustannuksiksi. Harjoitellaan aiheen ja 
suunnitelma myymistä rahoittajille
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Jaetaan 
ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
työt, tentti
Arviointi: 1-5

Tekijänoikeudet ja 
av-tuotantojen lainsäädäntö

Tunnus
KH13PHT0410

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Jaakko Eskola
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää sopimuksen 
merkityksen ja osaa laatia sopimuspohjan. 

Sisältö: Perustiedot työlainsäädännöstä, so-
pimusoikeudesta, viestinnän laeista ja teki-
jänoikeuksista, tekijänoikeudet ja lähioikeu-
det, teollisuusoikeudet, AV-alalle tyypilliset 
sopimukset ja tavanomaiset sopimuslausek-
keet, jakelusopimukset, rahoitussopimukset, 
kotimainen ja pohjoismainen lainsäädäntö 
ja sopimusjuridiikka, EU ja muu kansainvä-
linen lainsäädäntö ja sopimusjuridiikka
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, har-
joitukset ja tentti
Arviointi: 1-5

Uusmedian projektinhallinta

Tunnus
KH13PHT0420

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Tavoitteet: Opiskelija kykenee tuottamaan 
uusmediaprojektin.
Sisältö: Uusmediaprojektin suunnittelu, tar-
peiden analysointi, toteuttamisen ja doku-
mentoinnin eri vaiheet, erilaiset työnkuvat, 
yhteistyö eri tasojen kesken, aikataulutus, 
riskienhallinta, uusmediaprojektin ominais-
piirteet ja tiimityö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Jaetaan 
ensimmäisellä kerralla  
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, har-
joitukset ja projektisuunnitelman laatimi-
nen
Arviointi: 1-5

Sisältöosaaminen
Laajuus: 17 op
Tavoitteet: Opiskelijalla on perustiedot dra-
maturgiasta ja visuaalisen suunnittelusta. 
Hän ymmärtää eri medioiden erityisvaa-
timukset sisällöntuotannon kannalta. Elo-
kuvan historia ja -analyysi -kurssit antavat 
opiskelijalle viitekehyksen sisällön tuotta-
miseen. 

Käsikirjoittaminen 
(sis. Formaattipajan)

Tunnus
KH13MSK0150

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. ja 3.vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5 ja 3
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Tavoitteet: Jakson käytyään opiskelijalla on 
perustiedot käsikirjoittamisesta ja hän osaa 
diagnosoida käsikirjoituksen vahvuuksia ja 
heikkouksia.
Sisältö: Klassisen draaman perusteet, ker-
ronnan lainalaisuudet ja eri traditiot; henki-
löt, aika, paikka, konfl iktit; diagnosoidaan 
käsikirjoituksen vahvuudet ja heikkoudet; 
puretaan käsikirjoitus tuotantokustannuk-
siksi; tutustutaan käsikirjoittajan apuvä-
lineisiin; uusien formaattien ideoiminen, 
synopsisten ja tuotantosuunnitelmien har-
joitteleminen 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan myöhemmin
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, har-
joitustehtävät (käsikirjoituksen tekeminen), 
tentti
Arviointi: 1-5

Visuaalinen ja graafi nen suunnittelu

Tunnus
KH13MSK0020

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Pertti Riskumäki, graafi kko AMK
Tavoitteet: Opiskelija saa perustiedot graafi -
sen suunnittelun keskeisimmistä osa-alueis-
ta: värit, sommittelu ja typografi a. Opiskelija 
ymmärtää värien, sommittelun ja typografi -
an lainalaisuuksia ja osaa soveltaa niitä käy-
täntöön joko suunnittelutyön tilaajana tai 
itse pienimuotoisten suunnittelutöiden te-
kemiseen.
Sisältö: Kurssilla käydään läpi värien, som-
mittelun ja typografi an perusteita ja tehdään 
niiden pohjalta harjoitustöitä. Kurssilla 
suunnitellaan ja toteutetaan logo (liikemerk-
ki), käyntikortti, lehtimainos, pienimuotoi-
nen esite. Työt tehdään joko tietokoneella 
kuvankäsittelyohjelmia hyväksikäyttäen tai 
käsin riippuen opiskelijoiden valmiuksista
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus ja 
harjoitustyö
Arviointi: 1-5

Elokuvan historia

Tunnus
KH13MSK0160

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Jukka Saarela, FM
Tavoitteet: Opiskelija tutustuu elokuvan 
historiaan sekä esteettiseltä kannalta että 
kaupallisena ilmiönä. Kuinka elokuvan käy-
tännöt media-muotona ovat muuttuneet 
tai normalisoituneet ajan kuluessa eri puo-
lilla maailmaa. Mitenkä elokuvan teon tek-
niikan eri osat ovat muuttuneet ja mitenkä 
taloudelliset tuotanto-olosuhteet ovat muo-
vanneet elokuvan tekemistä ja elokuvan es-
tetiikkaa.
Sisältö: Tutustutaan lähinnä länsimaisen 
elokuvan historiaan ja opitaan tuntemaan 
elokuvan eri tyylit, periodit, lajit ja niiden 
historiallinen kehittyminen. Perehdytään 
genren käsitteeseen ja tarkastellaan eloku-
van muuttumista kohti nykyistä muotoaan 
taloudellisteknisessä viitekehyksessä.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan myöhemmin
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, itse-
näinen työskentely, ryhmätyöt, elokuvien 
katsominen, tentti
Arviointi: Harjoitukset 40 % ja tentti 60 %, 
1-5

Elokuva-analyysi

Tunnus
KH13MSK0060

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Jakson käytyään opiskelija ym-
märtää sisällöllisen viitekehyksen, johon 
mediatuotannot paljolti perustuvat.
Sisältö: Opitaan tuntemaan elokuva-analyy-
sin peruskäsitteet ja elokuvailmaisun keinot 
sekä harjaannutaan elokuvan analyysimeto-
deihin ja elokuvan lähilukuun.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Jaetaan 
ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus ja it-
senäiset harjoitustyöt
Arviointi: 1-5
Edeltävät opinnot: Elokuvan historia -kurs-
si

Epälineaarisen suunnittelun 
perusteet

Tunnus
KH13MSK0170

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3
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Tavoitteet: Opiskelija kykenee jakson suori-
tettuaan suunnittelemaan uusmediatuotan-
non käsikirjoituksen.
Sisältö: Perehdytään epälineaariseen ker-
ronnan ominaispiirteisiin. Tarkastellaan 
vuorovaikutteisen ja epälineaarisen kerron-
nan rakenteita
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Jaetaan 
ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
työt, tentti
Arviointi: 1-5
Edeltävät opinnot: Käsikirjoittaminen -
opintojakson suoritus  

SYVENTÄVÄT OPINNOT
Tuotanto I

Tunnus
KH13MLK1160

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Tavoitteet: Opiskelija kykenee toimimaan 
digitaalisen videotuotannon työryhmän jä-
senenä ja hän pääsee tutustumaan koko tuo-
tannon kaareen.
Sisältö: Digitaalinen videotuotanto
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan myöhemmin
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, har-
joitustyö, työn esittely
Arviointi: 1-5
Edeltävät opinnot: Av-tuotannon perusteet

Tuotanto II

Tunnus
KH13MLK1170

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Tavoitteet: Opiskelija pääsee tutustumaan 
uusmedian tuottamiseen pienryhmän jäse-
nenä.
Sisältö: www -tuotanto
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Jaetaan 
ensimmäisellä kerralla
Oppimismenetelmät: 
Ohjatut harjoitukset
Arviointi: 1-5

Tuotanto III

Tunnus
KH13MLK1180

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
8

Tavoitteet: Opiskelija tutustuu dokumentin 
tuottamiseen työryhmän jäsenenä.
Sisältö: Dokumenttituotanto
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Jaetaan 
kurssin alkaessa
Oppimismenetelmät: Ohjatut harjoitukset
Arviointi: 1-5

Tuotanto IV

Tunnus
KH13MLK1190

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Tavoitteet: Opiskelija tutustuu nettitelevi-
sion ominaispiirteisiin ja tuottaa ohjelmaa 
koulutusohjelman omaan webbi-televisi-
oon.
Sisältö: Web-televisiotuotanto
Kirjallisuus /opiskelumateriaali:
Jaetaan kurssin alussa
Oppimismenetelmät: Ohjatut harjoitukset
Arviointi: 1-5

Tuotanto V

Tunnus
KH13MLK1200

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Tavoitteet: Opiskelija tuottaa välineen suh-
teen vapaavalintaisen mediatuotannon, jos-
sa työn tilaaja tulee koulun ulkopuolelta.
Sisältö: Vapaavalintainen koulun ulkopuo-
linen toimeksianto
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan myöhemmin
Oppimismenetelmät: Ohjatut harjoitukset
Arviointi: 1-5

Tutkimustoiminta

Tunnus
KH13TJK0550

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6
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Tavoitteet: Tutustutaan laadullisen, mää-
rällisen ja toimintatutkimuksen perustei-
siin, tutkimustraditioihin ja päämetodeihin 
soveltaen niitä kulttuurintuotantoalan tyy-
pillisiin tutkimus- ja kehittämisprojektien 
prosesseihin. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija: hallitsee keskeiset tutkimusme-
netelmiin liittyvät peruskäsitteet, on pereh-
tynyt tutkimustiedon käyttöön, ymmärtää 
tutkimusprosessin eri vaiheiden merkityk-
set, osaa toteuttaa ja kirjoittaa opinnäyte-
työn tutkimusmenetelmällisiltä osin.
Sisältö: Tutkimus- ja kehittämistyön taus-
taideat, pääkäsitteet ja prosessit; tutkimus- 
ja kehittämistyön toteuttaminen ja kirjoitta-
minen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan myöhemmin
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
työt
Arviointi: 1-5

HARJOITTELU
Työharjoittelu I

Tunnus
KH13STK0550

Tyyppi
pakollinen

Taso
syventävät

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
20

Opettajat: Jukka Saarela, FM ja Esa Leikka-
ri, FM
Tavoitteet: Mediatuottamisen toimintaym-
päristöön tutustuminen
Sisältö: Ohjattu työharjoittelu etukäteen so-
vitussa paikassa
Oppimismenetelmät: Ohjattu harjoittelu
Arviointi: Hyväksytty /hylätty

Työharjoittelu II

Tunnus
KH13STK0650

Tyyppi
pakollinen

Taso
syventävät

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
25

Opettajat: Jukka Saarela, FM ja Esa Leikka-
ri, FM
Tavoitteet: Opiskelija osaa soveltaa työyh-
teisössä koulussa oppimaansa ja hän pääsee 
itsenäisesti toteuttamaan oman projektiko-
konaisuuden. Harjoittelu pyritään integroi-
maan osaksi opinnäytetyötä.
Sisältö: Ohjattu työharjoittelu etukäteen so-
vitussa paikassa
Oppimismenetelmät: Ohjattu harjoittelu
Arviointi: Hyväksytty /hylätty

OPINNÄYTETYÖ

Tunnus
KH13TJK0450

Tyyppi
pakollinen

Taso
syventävät

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
30

Opettaja: Kari Salo, FT, YTM, KM
Tavoitteet: Oman osaamisen julkituomisen 
kehittäminen.
Sisältö: Kirjallinen tutkielma tai toiminnalli-
nen projektikokonaisuus
Oppimismenetelmät: Ohjattu harjoittelu
Arviointi: Hyväksytty /hylätty

VAPAASTI VALITTAVAT 
OPINNOT
Opiskelija voi valita vvo-opintoja koko am-
mattikorkeakoulun yleisestä vvo-tarjonnas-
ta. Kurssit löytyvät Intrasta. Kulttuurituo-
tannon koulutusohjelmassa pyritään lisäksi 
toteuttamaan 2-5 opintopisteen laajuisia jo-
takin tiettyä koulutusohjelman aihealuetta 
syventäviä vapaavalintaisia opintoja. Kysei-
set opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti oman 
koulutusohjelman opiskelijoille ja niistä il-
moitetaan lukukausien aikana.

Vapaavalintaisiksi opinnoiksi voidaan hy-
väksyä myös alaan liittyviä projektitöitä jot-
ka hyväksytetään etukäteen opettajalla.
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Muotoilun koulutusohjelma

Koulutuksen toteutus:
Kulttuurialan ja muotoilun yksikkö, Jurva

Koulutusohjelmapäällikkö:
Jaana Liukkonen
040 830 3970
jaana.liukkonen@seamk.fi 

Tutkinto ja sen tuottama kelpoisuus:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike: 
Muotoilija (AMK) ja Artenomi (AMK)

Laajuus opintopisteinä:
240 op

Suuntautumisvaihtoehdot:
Muotoilun suuntautumisvaihtoehto
Taidon suuntautumisvaihtoehto

Tavoitteet:
Muotoilun koulutusohjelman tavoittee-
na on kouluttaa käyttäjälähtöisesti ajatte-
levia, kansainvälisesti verkottuneita muo-
toilijoita sekä artenomeja. Muotoiluala on 
tunnustettu merkittäväksi osaksi teollisuu-
den kilpailukykyä. Tavoitteena on kouluttaa 
tulevaisuuden ammattilaisia jotka ovat luo-
via, ammattitaitoisia, esiintymis- ja ryhmä-
työtaitoisia, itsenäiseen työskentelyyn ky-
keneviä sekä tietotekniikkaa hyödyntäviä. 
Opiskeluaikana tehdään työelämäpainot-
teisia projekteja, joissa kunkin ammattialan 
ammattikäytännöt tulevat tutuiksi. Käy-
tössä ovat monipuoliset ja hyvin varustel-
lut työpajat. Opintoihin kuuluu keskeisenä 
osana myös messuosaaminen ja graafi nen 
suunnittelu. Osa opinnoista voidaan suorit-
taa kansainvälisenä vaihto-opintoina ulko-
maisissa yhteistyöoppilaitoksissa. 

Muotoilun suuntautumisvaihtoehdossa kes-
kitytään käyttäjälähtöiseen muotoiluun ja 
tuotekehitykseen kaluste- sisustustekstiili-, 
sekä vaatetusaloilla. Muotoilija toimii mo-
nialaisessa työympäristössä yhdessä mui-
den alojen ammattilaisten kanssa joita ovat 
mm. kaupan ja markkinoinnin sekä tuotan-
to- ja materiaalitekniikan alojen edustajat. 
Valmistuneilla on valmiuksia toimia verkot-
tuneina pienyrittäjinä tai teollisuutta palve-
levina muotoilijoina. Lisäksi muotoilija amk 

voi toimia mm. monipuolisissa asiantuntija 
ja tuotekehitystehtävissä sekä tuote- ja yri-
tyskuvan visualisoijana. 

Kalustemuotoilualalla keskitytään teolliseen 
sekä pienteolliseen kalustesuunnitteluun. 
Opiskelu on projektimaista ja käytännön-
läheistä. Kalustesuunnitteluprojekteissa tu-
tustutaan puu-, metalli- ja muovimateriaa-
leihin harjoitustöiden ja luentojen kautta. 
Työelämään tutustutaan yritysyhteistyöpro-
jektien sekä työharjoittelun avulla. Kaluste-
muotoilija koulutuksen tavoitteena on saada 
valmiudet toimia mm. muotoilijana, yrittä-
jänä, projektien vetäjänä, innovaatioiden ke-
hittäjänä sekä konsultointitehtävissä. 

Sisustustekstiilimuotoilualalla keskitytään pai-
nettujen ja kudottujen kankaiden suunnitte-
luun ja valmistustekniikoihin. Sisustussuun-
nitteluprojekteissa perehdytään yksityisasun-
tojen sekä julkisten tilojen suunnitteluun. Pro-
jektiopintojen edetessä opiskelija suuntautuu 
painettujen tuotteiden suunnitteluun, kudot-
tujen kankaiden suunnitteluun tai sisustus-
suunnitteluun. Ammattitaito koostuu luovasta 
ideointikyvystä, tekstiili- ja sisustusmateriaali-
en tuntemuksesta, sisustustekstiilien merki-
tyksen ymmärtämisestä eri käyttökohteissa, 
monipuolisesta tekstiilien valmistustekniikoi-
den osaamisesta. Sisustustekstiilialan koulu-
tuksen tavoitteena on antaa valmiuksia toimia 
mm. pienteollisuudessa, itsenäisenä yrittäjä-
nä, projektien vetäjänä, ohjaustehtävissä, kau-
pan palveluksessa 

Vaatetusmuotoilualalla keskitytään vaatetus-
materiaaleihin ja vaateviestintään. Vaatetus-
suunnittelua opiskellaan työelämälähtöises-
ti projekteissa yksittäisille asiakkaille sekä 
erilaisille kohderyhmille. Muotitrendit, vi-
suaaliset ilmaisutaidot ja monipuoliset tie-
donhankintataidot sekä ammatillisen tieto-
tekniikan hallinta ovat tärkeä osa opintoja. 
Ammattitaito koostuu mm. ideointikyvyis-
tä, vaatetusmateriaalien tuntemuksesta, ma-
teriaalien ja mallien yhteensopivuudesta, 
vartalon muodon ja liikkeen ymmärtämi-
sestä, esitysteknisistä taidoista, valmistuk-
sen perustaidoista, monipuolisista vaatteen 
kaavoitustaidoista sekä hyvien yhteistyötai-
tojen hallinnasta. 
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omia erityisosaamisen alueita muotoilun nä-
kökulmasta. Opiskelu on projektimaista ja 
käytännönläheistä. Työelämään tutustutaan 
yritysyhteistyöprojektien sekä työharjoitte-
lun avulla. Taitajan vahvuutena on käsityön 
erityistaitojen monipuolinen huippuosaami-
nen ja hänellä on valmiudet toimia pienyrit-
täjänä uniikkituotteiden ja piensarjatuotan-
non valmistajana, protojen valmistajana tai 
ohjaustehtävissä. 

Vaatetussuunnittelija koulutuksen tavoittee-
na on antaa valmiuksia toimia mm. piente-
ollisuudessa, itsenäisenä yrittäjänä, projek-
tien vetäjänä tai teollisena suunnittelijana.

Taidon suuntautumisvaihtoehdossa keski-
tytään kalustealan uniikki- ja piensarjatuo-
tannon taitojen syventämiseen. Erityisenä 
painotuksena on koristeveistotaidon sovel-
taminen ja kehittäminen kalustesuunnit-
telussa. Opinnoissa kehitetään opiskelijan 
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MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA         
taidon suuntautumisvaihtoehto 240 op
   I II III IV YHT.   
PERUSOPINNOT 11 13 6 10 40   
 Orientoivat opinnot 2    2   
 Kieli- ja viestintäopinnot     8   
  Englanti 3       
  Ruotsi  3      
  Suullisen viestinnän perusteet 1       
  Projektiraportoinnin perusteet   1     
 Modernin muotoilun ja taiteen historia 3    3   
 Yritystoiminta     16   
  Sopimusjuridiikka 2       
  Kustannus- ja tarjouslaskenta  2       
  Markkinointi  3  2    
  Yritystoiminnan perusteet   2     
  Ammattiosaamisen markkinointi    5    
 Tutkimusopinnot     11   
  Ammatillinen tutkielma  4      
  Tutkimusmenetelmien perusteet   3     
  Tiedonhankinta  1  1    
  Opinnäyteprosessi    2    
AMMATTIOPINNOT 41 39 17 35 132   
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON YHTEISET 
AMMATTIOPINNOT     31    
 Taideopinnot     2   
  Elävän mallin piirustus 2       
 Esitystekniikkaopinnot     9   
  Portfolion perusteet 2       
  Digitaalinen kuvankäsittely 3       
  Graafisen muotoilun perusteet  2      
  Tuotekuvaus  2      
 Taito-opinnot     15   
  Muotoilu 2  5      
  Muotoilu 3   2     
  Ohjaustoiminta / Yrittäjyysprojekti    5    
 Näyttelysuunnittelu ja messutoiminta  8   8   
ALAKOHTAISET AMMATTIOPINNOT     101    
 Alan perusteet 34       
 Mallistoprojektit  22      
 Yhteistyöprojektit   15     
 Syventävät projektit    30    
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 8 8 7  23   
HARJOITTELU   30  30   
OPINNÄYTETYÖ    15 15   
YHTEENSÄ 60 60 60 60 240   
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MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA        
muotoilun suuntautumisvaihtoehto 240 op        

    I II III IV YHT. 
PERUSOPINNOT  11 13 6 10 40 
 Orientoivat opinnot  2    2 
 Kieli- ja viestintäopinnot      8 
  Englanti  3     
  Ruotsi   3    
  Suullisen viestinnän perusteet  1     
  Projektiraportoinnin perusteet    1   
 Modernin muotoilun ja taiteen historia  3    3 
 Yritystoiminta      16 
  Sopimusjuridiikka  2     
  Kustannus- ja tarjouslaskenta   2     
  Markkinointi   3  2  
  Yritystoiminnan perusteet    2   
  Ammattiosaamisen markkinointi     5  
 Tutkimusopinnot      11 
  Ammatillinen tutkielma   4    
  Tutkimusmenetelmien perusteet    3   
  Tiedonhankinta   1  1  
  Opinnäyteprosessi    2  
AMMATTIOPINNOT  49 39 17 35 140 
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON YHTEISET AMMATTIOPINNOT    52 
 Taideopinnot      10 
  Elävän mallin piirustus  2     
  Väritiedon ja kuvallisen sommittelun perusteet  2     
  Piirustus ja maalaus   3    
  Plastinen sommittelu    3   
 Esitystekniikkaopinnot      12 
  Portfolion perusteet  2     
  Alakohtaiset esitystekniikat  3     
  Digitaalinen kuvankäsittely  3     
  Graafisen muotoilun perusteet   2    
  Tuotekuvaus   2    
 Muotoilutoiminta      22 
  Muotoilu 1  5     
  Muotoilu 2   5    
  Muotoilu 3    2   
  Tuotekonseptointiprojekti     10  
 Näyttelysuunnittelu ja messutoiminta   8   8 
ALAKOHTAISET AMMATTIOPINNOT      88 
 Alan perusteet  32     
 Mallistoprojektit   19    
 Yhteistyöprojektit    12   
 Syventävät projektit     25  
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT   8 7  15 
HARJOITTELU    30  30 
OPINNÄYTETYÖ     15 15
YHTEENSÄ  60 60 60 60 240 
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Opintojaksokokonaisuudet ja -kuvaukset

PERUSOPINNOT

Orientoivat opinnot
Laajuus: 2 op
Tavoitteet: Opiskelija tutustuu koulutusoh-
jelmansa sisältöön ja työympäristöön. Hän 
tutustuu kirjastoon ja osaa käyttää sitä am-
matillisen tiedonhankinnan paikkana. Hän 
tutustuu oppilaitoksessa käytettävään atk-
järjestelmään. Ryhmissä opiskellaan oppi-
mistaitoja sekä harjoitellaan tiimityö- ja vuo-
rovaikutustaitoja.
 

Tunnus
KH14AAOR001

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettajat: Opinto-ohjaaja, alan opettajat, 
henkilöstö
Sisältö: Opintojen kulku, opiskelu muotoilun 
koulutusohjelmassa, ohjattu työskentely /it-
senäinen työskentely /projektityöskentely, 
tutorointi /palaute /arviointi /itsearviointi, 
vuorovaikutustaidot, atk-taidot, kirjasto
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opetus-
suunnitelma 2005, Opsin manuaali 2005-
2006
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, itsenäinen työskentely 
Arviointi: Hyväksytty /hylätty
 

Kieli- ja viestintäopinnot 
Laajuus: 8 op
Tavoitteet: Opiskelija kykenee viestimään 
monipuolisesti ammattialalleen tyypillisis-
sä tilanteissa. Opiskelija osaa tuottaa kirjal-
lista materiaalia eri kielillä kontekstiltaan 
erilaisissa tilanteissa. Opiskelija kykenee 
toimimaan suullisissa viestintätilanteissa 
eri kielillä ammattialan sanastoa hyödyntä-
en. Opiskelija tuntee projektiraportoinnin 
perusteet ja kykenee laatimaan suunnitte-
luprosessia vastaavan raportin. Opiskelija 
tuntee prosessikirjoittamisen työskentelyta-
van ja osaa edetä sen mukaisesti tekstiään 
työstäen.

Englanti 

Tunnus
KH14AAKI001

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi / englanti

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija kehittää ja vahvistaa 
kielitaitoaan. Hän ymmärtää ja osaa käyt-
tää oman alan keskeistä termistöä sekä pu-
heessa että kirjoituksessa. Opiskelija saa-
vuttaa sellaisen englannin kielen taidon, 
jota käyttämällä hän osaa toimia muotoilu-
alan työmarkkinoilla omassa ammatissaan.  
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa 
antaa henkilötietojaan ja kuvata koulutus- 
ja työkokemustaan sekä tuotteitaan; selviy-
tyy työnhakutilanteista kohdekielellä; osaa 
kuvailla työpaikkaansa, sen palveluja ja toi-
mintoja ; osaa viestiä suullisesti ja kirjallises-
ti työtilanteiden edellyttämällä tavalla.
Sisältö: Itsestä ja koulutuksesta kertominen; 
oman tuotteen esittely kirjallisesti ja suulli-
sesti; työnhakutilanteet, CV:n laatiminen; 
omien työtehtävien ja työpaikan esittely 
suullisesti ja kirjallisesti; tiedotteen, muisti-
on, raportin ja /tai yhteenvedon laatiminen 
ja sähköinen viestintä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
laatima materiaali
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset 
kuten dialogit ryhmäkeskustelut ja esitel-
mät; kirjalliset oppimistehtävät 
Arviointi: Suullisen kielitaidon aktiivinen 
osoittaminen (mm. suulliset esitykset ja dia-
logiharjoitukset), kirjallisten tehtävien ja 
harjoitusten suorittaminen, portfolio. Kaik-
ki osiot on suoritettava hyväksyttävästi. Hy-
väksytty arvosanalla 1-5
Edeltävät opinnot: Englannin keskeisten ra-
kenteiden hallinta 

Ruotsi 

Tunnus
KH14AAKI002

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi / ruotsi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija pystyy toimimaan 
muotoilualan työmarkkinoilla ruotsin kie-
lellä. Hän pystyy vuorovaikutteiseen asia-
kaslähtöiseen viestintään sekä suullisesti 
että kirjallisesti ja kykenee hankkimaan ja 
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hyödyntämään oman alaansa liittyvää tie-
toa. Hänellä on myönteinen asenne oppi-
miseen ja realistinen käsitys kielitaidostaan. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa 
kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työko-
kemuksistaan, selviytyy työnhakutilanteis-
ta kohdekielellä, osaa viestiä asiakaslähtöi-
sesti ja esitellä omia tuotteitaan, tunnistaa ja 
osaa käyttää oman alansa keskeistä termino-
logiaa.
Sisältö: Henkilö- ja koulutustaustastaan ker-
tominen; työnhakutilanteet, työpaikkahaas-
tattelut ja CV:n laatiminen; työhön liittyvi-
en toimintojen kuvailu, tuotteiden esittely; 
småprat, puhelut, tapaamiset, mielipiteen 
ilmaisut ja perustelut; kirjallinen viestintä: 
sähköpostiviestit, yhteenvedot (esim. refe-
rointi, raportointi, tiedotteen laatiminen) 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
laatima materiaali
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset 
kuten dialogit ryhmäkeskustelut ja esitel-
mät; kirjalliset oppimistehtävät 
Arviointi: Suullisen kielitaidon aktiivinen 
osoittaminen (mm. suulliset esitykset ja dia-
logiharjoitukset), kirjallisten tehtävien ja 
harjoitusten suorittaminen, portfolio. Kaik-
ki osiot on suoritettava hyväksyttävästi. Hy-
väksytty arvosanalla 1-5
Edeltävät opinnot: Ruotsin keskeisten ra-
kenteiden hallinta 

Suullisen viestinnän perusteet

Tunnus
KH14AAKI003

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
1

Opettaja: Suvi Torkki, YTM
Tavoitteet: Opiskelija tutustuu alalleen tyy-
pillisiin suullisiin viestintätilanteisiin. Opis-
kelija hahmottaa suunnitteluprosessin kul-
kua ja kykenee esittämään sen muille omia 
vahvuuksiaan ja heikkouksiaan tiedostaen. 
Sisältö: Esiintymistaidon perusteet, muotoi-
lualan tyypilliset esiintymistilanteet, esityk-
sen laatiminen, palautteen antaminen
Kirjallisuus: Irma Repo, Tahvo Nuutinen: 
Viestintätaito -Verkko-opas (2004)
Oppimismenetelmät: Luento, harjoitukset, 
itsenäinen työskentely 
Arviointi: Hyväksytty /hylätty

Projektiraportoinnin perusteet

Tunnus
KH14AAKI004

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
1

Tavoitteet: Opiskelija kykenee laatimaan 
suunnitteluprosessiaan vastaavan raportin. 
Opiskelija ymmärtää raportoinnin keskeiset 
periaatteet ja osaa soveltaa niitä suunnittelu-
prosessiaan kuvatessaan.
Sisältö: Raportoinnin perusteet: argumen-
tointi, asiateksti, viittaaminen; projektira-
portin tuottaminen ja arviointi
Kirjallisuus: Hirsjärvi, Remes, Sajavaara: 
Tutki ja kirjoita, 2004, Tammi
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja pienryhmätyöskentely, itsenäinen työs-
kentely
Arviointi: Hyväksytty /hylätty
Edeltävät opinnot: Suullisen viestinnän pe-
rusteet

Modernin muotoilun 
ja taiteen historia
Laajuus: 3 op
Tavoitteet: Tavoitteena on ymmärtää länsi-
maisen kulttuurin, kuvataiteen ja lähiym-
päristön tuotteiden (arkkitehtuuri, sisustus, 
tekstiilit, kalustus, pukeutuminen, graafi nen 
suunnittelu) tyylien historian laajat kehitys-
kaaret renessanssista nykypäivään.

Tunnus
KH14AAMT001

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Jaana Liukkonen, TaM; Sirkku 
Ylinen, TaM ja Esa Savola, TaM 
Sisältö: Tyylikausien erityspiirteet, moder-
nin muotoilun kehittyminen 
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alus-
sa
Oppimismenetelmät: Luennot, excursiot, 
tentti
Arviointi: Hyväksytty /hylätty
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Yritystoiminta
Laajuus: 16 op
Tavoitteet: Yritystoimintamoduulissa opis-
kelija tutustuu yritystoiminnan, kustannus-
laskennan, markkinoinnin ja sopimusjuri-
diikan perusteisiin.

Sopimusjuridiikka 

Tunnus
KH14AAYT001

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Esa Antero Savola, TaM
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt sopi-
muksiin sekä tekijänoikeuksien ja teollisoi-
keuksien perusteisiin. Opintojakson suori-
tettuaan opiskelija: hallitsee tekijänoikeuden 
ja teollisoikeuksien muodostumisen perus-
teet, on perehtynyt tyypillisiin muotoilualan 
ammatillisiin sopimustilanteisiin, osaa so-
veltaa hyvän ammatillisen sopimuskäytän-
nön perusteita omissa projekteissaan.
Sisältö: Immateriaali- ja sopimusoikeuden 
perusteet; tekijänoikeudet, teollisoikeudet; 
sopimusmallit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Haar-
mann. 2001. Immateriaalioikeuden oppikir-
ja. Luentomonisteet
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, itsenäinen työskentely 
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5

Kustannus- ja tarjouslaskenta

Tunnus
KH14AAYT002

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Merja Juppo, muotoilija amk, KtO
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää tuotteiden-
sa ja palveluidensa hinnoittelumenetelmiä 
sekä kustannuslaskennan periaatteet. Asian-
tuntijatyön hinnoittelu, tarjous ja laskutus. 
Opiskelija tuntee tuotteidensa ja palvelui-
densa hinnoitteluun vaikuttavat periaatteet; 
opiskelija osaa tehdä tarjouksen omasta 
työstään ja palveluistaan.
Sisältö: Eri hinnoittelu menetelmät, kustan-
nuslaskennan periaatteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-

set, itsenäinen työskentely 
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5

Markkinointi 1 

Tunnus 
KH14AAYT003

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tutustuu yrityksen 
markkinointitoimintoihin ja niiden yhte-
yksiin tuotekehityksen ja muotoilun toi-
minta-alueella. Tuoteidean markkinointi ja 
tuotteistaminen. Kuluttajakäyttäytymisen 
perusteita.
Sisältö: Asiakkaalle arvoa luovat tekijät; 
uusien tuotteiden innovaatioaste ja ajoitus; 
käytettävyys, kohdistuvuus, erilaisuus, ase-
mointi markkinoille; tuotemerkitykset, kult-
tuuri-ilmasto, ajankuva, kulutustottumuk-
set; jakelukanavan valinta 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Sipilä, J. 
1999. Asiantuntijapalveluiden markkinoin-
ti. WSOY; Sipilä, J. 1999. Asiantuntijapalve-
luiden tuotteistaminen. WSOY; Dubois, B. 
2000. Understanding the Consumer. Prenti-
ce Hall
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, itsenäinen työskentely, tentti 
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5

Markkinointi 2 

Tunnus 
KH14AAYT004

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Tavoitteet: Opiskelija tutustuu markkinoin-
tiviestinnän osatekijöihin, tehtäviin, vai-
kutuksiin, suunnitteluun, mielikuvien ra-
kentamiseen ja vaikuttamiseen. Opiskelija 
ymmärtää, että muotoilutoiminta yltää laa-
jennetun tuotekäsityksen mukaisesti myös 
markkinointiviestintään. 
Sisältö: Markkinointiviestinnän perusteet, 
myyntityö, yrityksen graafi nen ohjeistus ja 
mielikuvien rakentaminen, myynnin edistä-
minen, suhdetoiminta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Sipilä, J. 
1999. Asiantuntijapalveluiden markkinoin-
ti. WSOY; Sipilä, J. 1999. Asiantuntijapalve-
luiden tuotteistaminen. WSOY; Dubois, B. 
2000. Understanding the Consumer. Prenti-
ce Hall
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Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, itsenäinen työskentely 
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5

Yritystoiminnan perusteet 

Tunnus
KH14AAYT005

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Merja Juppo, muotoilija amk, KtO
Tavoitteet: Opiskelija tutustuu eri yritys-
muotoihin sekä yritystoiminnan perustei-
siin. Opiskelija laatii liiketoimintasuunnitel-
man aloittavalle yritykselle. Opiskelija osaa 
hakea apua oman yritystoiminnan suunnit-
teluun ja perustamiseen.
Sisältö: Yritysmuodot, liiketoimintasuunni-
telman teko
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Yrityksen 
perustajan opas. 2003. Keskuskauppakama-
ri
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, itsenäinen työskentely 
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5
 
Ammattiosaamisen 
markkinointi 

Tunnus
KH14AAYT006

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettajat: Alan opettajat, yliopettajat
Tavoitteet: Opiskelija saa ohjausta työmark-
kinoille siirtymistä tai jatko-opintoja varten. 
Opiskelija tekee oman urasuunnitelman-
sa ja tuotteistaa oman ammattiosaamisensa 
sekä suunnittelee ja valmistaa omaa ammat-
tiosaamistaan markkinoivan portfolion.
Sisältö: Oman osaamisen tuotteistaminen; 
oman osaamisen esittämisen portfolio, säh-
köinen muoto; cv; työhaastattelu; työ /opis-
keluhakemus; rekrypalvelut; työntekijän oi-
keudet ja velvollisuudet
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, itsenäinen työskentely 
Arviointi. Hyväksytty /hylätty 

Tutkimusopinnot
Laajuus: 10 op 
Tavoitteet: Opiskelija tuntee ja osaa käyt-
tää erilaisia muotoilussa keskeisiä tiedon-

hankinta- ja tutkimusmenetelmiä. Opiske-
lija hahmottaa eri tiedontarpeista nousevien 
tutkimusmenetelmien perusteet. Opiskelija 
tuntee tutkimuseettisen käytännön. Opis-
kelija kykenee valitsemaan ja soveltamaan 
eri tutkimusmenetelmiä omiin tiedonhan-
kinnan kohteisiinsa tutkimuseettisiä peri-
aatteita noudattaen. Opiskelija kykenee ra-
jaamaan tutkimusongelman ja laatimaan 
aiheestaan tutkielman. Opiskelija hallitsee 
lähdekritiikin ja osoittaa aineiston tulkin-
nassa kulttuurinlukutaitoa ja ymmärrystä.

Ammatillinen tutkielma 

Tunnus
KH14AATU001

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettajat: Suvi Torkki, YTM, alan opettajat
Tavoitteet: Opiskelija kykenee laatimaan 
omalta ammatilliselta alaltaan tutkielman 
rajaamastaan ongelmasta. Opiskelija tutus-
tuu erilaisiin aineistotyyppeihin ja analyy-
simenetelmiin ja kykenee soveltamaan niitä 
omaan työhönsä. Opiskelija harjoittaa kult-
tuurinlukutaitoaan erilaisissa medioissa ja 
suhtautuu lähteisiinsä kriittisesti. Opiskelija 
osaa laatia tekstiä prosessina ja syventää tai-
tojaan kielen huollossa.
Sisältö: Tutkielman laatiminen: tutkimus-
kirjoittamisen perusteet; analyysimenetel-
mien soveltaminen alalle tyypilliseen mate-
riaaliin
Kirjallisuus: Hirsjärvi S., Remes P., Saja-
vaara P.: Tutki ja kirjoita, 2004. Tammi; Hii-
denmaa P.: Suomen kieli -Who cares? 2003. 
Otava; Anttila P., Tutkimisen taito ja tiedon-
hankinta. 1996. Akatiimi; Seppänen J.: Kat-
seen voima. 2001. Vastapaino; Tutkielman 
aiheeseen liittyvä suositeltava kirjallisuus
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja pienryhmätyöskentely, itsenäinen työs-
kentely 
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5, tut-
kielman arvosana

Tutkimusmenetelmien perusteet 

Tunnus
KH14AATU002

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tuntee ja osaa käyt-
tää erilaisia muotoilussa keskeisiä tiedon-
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hankinta- ja tutkimusmenetelmiä. Opiske-
lija hahmottaa eri tiedontarpeista nousevien 
tutkimusmenetelmien perusteet. Opiskelija 
tuntee tutkimuseettisen käytännön. Opiske-
lija kykenee valitsemaan ja soveltamaan eri 
tutkimusmenetelmiä omiin tiedonhankin-
nan kohteisiinsa tutkimuseettisiä periaattei-
ta noudattaen.
Sisältö: Laadullinen ja määrällinen tutki-
mus; eri tutkimusmenetelmiä: haastattelu, 
kysely, havainnointi eri tyyppeineen (esim. 
luotain); tutkimusetiikan perusteet
Kirjallisuus: Metsämuuronen J.: Laadul-
lisen tutkimuksen perusteet. 2001.Interna-
tional Methelp; Alasuutari P.,: Laadullinen 
tutkimus. 1999.Vastapaino; Ikkunoita tutki-
musmetodeihin I ja II. 2001. toim. Aaltola J., 
Valli R. PS-Kustannus
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, itsenäinen työskentely, tentti
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5

Tiedonhankinta 1

Tunnus
KH14AATU004

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
1

Tiedonhankinta 2

Tunnus
KH14AATU005

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
1

Opettaja: Leena Elenius, FM
Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskeli-
ja saa kokonaiskuvan tiedonhankinnasta, 
perehtyy muotoilualan tiedonlähteisiin ja 
oppii tiedonhaun perusteet. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija ymmärtää tiedon-
hankinnan merkityksen ja on perehtynyt tie-
don tuotantoon ja tiedon hankintakanaviin. 
Opiskelija hallitsee tiedonhakuprosessin pe-
rusteet teoriassa ja käytännössä ja osaa käyt-
tää kirjastopalveluja ja tietokantoja sekä tun-
tee erilaisia verkkotiedonhaun menetelmiä. 
Opiskelija tuntee oman alansa keskeiset tie-
donlähteet.
Sisältö: Tiedonhankinnan lähtökohdat; in-
formaatiolukutaito, tiedon lajit ja tuotan-
to, tiedonlähteet ja hankintakanavat, tiedon 
arviointi, tiedonhakuprosessi; tietokannat; 
muotoilualan keskeiset kirja- ja artikkelitie-
tokannat; verkkotiedonhaku; verkkotiedon-
haun välineitä ja menetelmiä; muotoilualan 

keskeisiä kotimaisia verkkopalveluja ja tie-
dontuottajia
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
jakama opiskelumateriaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, itsenäinen työskentely
Arviointi: Opintojakso arvioidaan harjoitus-
tehtävien perusteella. Hyväksytty /hylätty

Opinnäyteprosessi

Tunnus
KH14AATU003

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettajat: Yliopettajat, alan opettajat
Tavoitteet: Opiskelija kehittelee omaan 
suuntautumiseen ja kiinnostavaan aihealu-
eeseen liittyviä syventävien projektien ja 
opinnäytetyön aiheita ja valitsee niistä so-
pivimmat sekä esittelee ne alakohtaisessa 
aiheseminaarissa. Opiskelija jäsentää opin-
näytetyötään koskevan prosessin. Opiske-
lija kykenee laatimaan vaatimukset täyttä-
vän opinnäytetyön raportin ja esittämään 
sen. Opiskelija kykenee ottamaan osaa semi-
naarimuotoiseen työskentelyyn ja perehtyy 
muiden aiheisiin.
Sisältö: Opinnäytetyön aiheen valinta, opin-
näytetyön suunnittelu, prosessin seuranta 
välivaiheineen, ohjaukseen osallistuminen, 
seminaarityöskentely, opponointi
Kirjallisuus: Vilkka H. Toiminnallinen opin-
näytetyö. 2003. Tammi; Hirsjärvi, Remes, 
Sajavaara, Tutki ja kirjoita. 2004. Tammi
Oppimismenetelmät: Pienryhmätyöskente-
ly /ohjaus, seminaarityöskentely, itsenäinen 
työskentely, tutorointi
Arviointi: Hyväksytty /hylätty
Edeltävät opinnot: Ammatillinen tutkielma, 
projektiraportoinnin perusteet

AMMATTIOPINNOT

Suuntautumisvaihtoehdon 
yhteiset ammattiopinnot

Taideopinnot
Laajuus: 2-10 op
Tavoitteet: Taideopintojen tavoitteena on 
kasvattaa ja kehittää muotoilijaopiskelijoi-
den taiteellista ilmaisua
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Elävän mallin piirustus 
(muotoilun ja taidon sv)

Tunnus
KH14BYTA001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Mikael Paajanen, kuvataiteilija
Tavoitteet: Opiskelija oppii hahmottamaan 
kolmiulotteisen kohteen mittasuhteiden siir-
täminen kaksiulotteiselle pinnalle, harjaan-
nuttaa käden ja silmän yhteistyötä. Opiskelija 
harjaantuu piirtämään käsivaraisesti ihmis-
hahmoa, nopeita croquis-tutkielmia, muo-
to- ja valööritutkielmia hiilellä ja liidulla sekä 
hahmottamaan muoto- ja mittasuhteita.
Sisältö: Ihmisvartalon mittasuhteet ja anato-
mia, valaistuksen vaikutus muotoon
Oppimismenetelmät: Harjoitukset
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5, it-
searviointi, portfolioarviointi, luonnoskirja, 
prosessiarviointi

Väritiedon ja kuvallisen som-
mittelun perusteet 
(muotoilun sv)

Tunnus
KH14BYTA002

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettajat: Jaana Liukkonen, TaM ja Mikael 
Paajanen, kuvataiteilija
Tavoitteet: Opiskelija oppii havainnoimaan 
värejä analyyttisesti sekä käyttämään niitä 
systemaattisesti ja persoonallisesti omassa 
työssään. Opintojaksossa tutustutaan näke-
misen fysiologiaan ja värien psykologiseen 
vaikutukseen, värien historiaan ja niiden 
kulttuurisidonnaisuuteen sekä värijärjestel-
miin. Opiskelija omaksuu kuvallisen ilmai-
sun ja sommittelun perusteet piirtäessään ja 
maalatessaan käsivaraisesti. Opiskelija op-
pii ilmaisemaan kokonaisuuden, jossa muo-
dot, koot, sävyt ja kuviot toimivat kokonai-
suudessa. 
Sisältö: Näkemisen ja havainnoinnin fy-
siologia, värin kulttuurisidonnaisuus, väri-
mieltymykset,  värien symboliikka, värijär-
jestelmät, sommittelun perustekijät
Oppimismenetelmät: Luennot, työskentely 
väripajassa ja taidepajassa
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5, port-
folioarviointi, prosessiarviointi 

Piirustus ja maalaus 
(muotoilun sv)

Tunnus
KH14BYTA003

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Mikael Paajanen, kuvataiteilija
Tavoitteet: Opiskelija kehittää omaa taiteel-
lista ilmaisuaan, kokonaisuuksien hahmot-
tamista sekä oppii analysoida sommitelman 
rakenteita. Opiskelija oppii kuvaamaan eri-
laisia tunnelma- ja värikokonaisuuksia.
Sisältö: Akvarellimaalaus /pastellipiirus-
tus, öljy- ja akryylimaalaus, hiilipiirustus
Oppimismenetelmät: Harjoitukset
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5

Plastinen sommittelu
(muotoilun sv)

Tunnus
KH14BYTA004

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Mikael Paajanen, kuvataiteilija
Tavoitteet: Opiskelija kehittää omaa kolmi-
ulotteista ilmaisuaan. Opiskelija oppii nä-
kemään ja hahmottamaan kolmiulotteisia 
muotoja ja muotoyhdistelmiä. Opiskelija 
oppii tuntemaan muodon sisäisiä energioi-
ta ja jännitteitä. 
Sisältö: Kuvanveisto
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, itsenäinen työskentely 
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5

Esitystekniikkaopinnot
Laajuus: 9-12 op
Tavoitteet: Moduulissa opiskelija kehit-
tää ammatillisia esitysteknisiä taitojaan joi-
ta hän pystyy hyödyntämään ammatillises-
sa toiminnassa. Opiskelija oppii esittämään 
ajatuksensa ymmärrettävässä visuaalisessa 
muodossa.
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Portfolion perusteet 
(muotoilun ja taidon sv)

Tunnus
KH14BYET001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Esa Antero Savola, TaM
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt amma-
tillisen portfolion perusteisiin. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija: hallitsee portfolion 
tavoitekuvauksen, tuotantosuunnitelman ja 
taittosuunnitelman; hallitsee kurssiportfoli-
on, oppimiskansion ja ammatillisen portfo-
lion suunnittelun; on perehtynyt erilaisiin 
portfoliotekniikoihin ja osaa koota oman 
persoonallisen portfolion; osaa soveltaa 
kurssi-, oppimis- ja ammatillisen portfolion 
perusteita omissa projekteissaan.
Sisältö: Kurssiportfolion, oppimiskansion 
ja ammatillisen portfolion suunnittelun pe-
rusteet
Oppimismenetelmät: Harjoitukset, itsenäi-
nen työskentely 
Arviointi: Hyväksytty /hylätty, portfolioar-
viointi 

Alakohtaiset esitystekniikat 
(muotoilun sv)

Tunnus
KH14BYET002

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Jaana Liukkonen, TaM; Merja 
Juppo, muotoilija amk, KtO ja Sirkku Yli-
nen, TaM, NN
Tavoitteet: Kalustesuunnittelu: Opitaan laati-
maan työpiirustukset omista tuotteista teol-
lista valmistusta varten. Vaatetussuunnittelu: 
Tavoitteena on luoda opiskelijalle ammatilli-
nen ja kokonaisvaltainen käsitys alalle tyypil-
lisistä tavoista dokumentoida ja havainnol-
listaa ideoita ja tuotteita. Opiskelija kehittää 
omaa persoonallista kuvallisen ilmaisun tyy-
liään. Sisustussuunnittelu ja tekstiilisuunnitte-
lu: Opiskelija harjaantuu esittämään ajatuksi-
aan kuvallisesti ymmärrettävässä muodossa. 
Opiskelija oppii tekstiilipinnan käsittelyä, 
sen suhteita ja muotoja ja kehittää omaa in-
novatiivista ja uutta etsivää otetta omassa il-
maisussaan. Tekstiili-, väri- ja tilasuunnitte-
lun esitystekniikat.
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-

set, itsenäinen työskentely 
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5

Digitaalinen kuvankäsittely 
(muotoilun ja taidon sv)

Tunnus
KH14BYET003

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Juhani Haarala, muotoilija amk
Tavoitteet: Opiskelija saa perustaidot di-
gitaalisesta kuvankäsittelystä. Opiskelija 
hallitsee Photoshopin käytön omassa työs-
kentelyssään ja harjaannuttaa sitä edelleen 
projekteissaan. 
Sisältö: Keskeiset kuvankäsittelyohjelmistot 
ja niiden erityispiirteet; ohjelmistojen perus-
piirtotyökalut, ohjelmistojen perusvalikot; 
tallennus, tiedostomuodot ja tiedostojen, 
siirrettävyys; Photoshop 7.0 peruskurssi; 
Painter 5.0 peruskurssi; skanneri; digitaali-
kamera
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: www.
jkto.fi /tutornet
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, itsenäinen työskentely 
Arviointi: Hyväksytty /hylätty

Graafi sen muotoilun perusteet 
(muotoilun ja taidon sv)

Tunnus
KH14BYET004

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Esa Antero Savola, TaM
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt graa-
fi sen suunnittelun ja muotoilun tehtäviin ja 
mahdollisuuksiin muotoilun lisäarvoteki-
jänä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
hallitsee keskeiset graafi sen muotoilun pe-
ruskäsitteet; on perehtynyt graafi seen työs-
kentelyyn kuvankäsittely- tai grafi ikkaohjel-
mistolla; osaa soveltaa graafi sen suunnittelun 
perusteita omissa projekteissaan.
Sisältö: Typografi a, väri, taittosuunnittelu, 
valmistustekniikat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Brusila 
2002. Typografi a. Kieltä vai visuaalisuutta; 
Loiri 2004. Typo; Pieni käytösopas typogra-
fi an laatijalle   
Oppimismenetelmät: Harjoitukset, itsenäi-
nen työskentely 
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Arviointi: Hyväksytty /hylätty, portfolioar-
viointi 

Tuotekuvaus 
(muotoilun ja taidon sv)

Tunnus
KH14BYET005

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Kaj Kusnetsov, valokuvaaja
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt tuottei-
den ulko- ja studiovalokuvauksen perustei-
siin. Opiskelija oppii tuotekuvauksen perus-
teita ja tuottaa kuvamateriaalia näyttely- ja 
messuprojektiin. Opintojakson suoritettu-
aan opiskelija: hallitsee tuotekuvauksen pe-
rusteet digitaalikameralla, on perehtynyt 
tyypillisiin kuvamuokkaustoimintoihin ku-
vankäsittelyohjelmistoilla, osaa soveltaa 
tuotekuvauksen tekniikkaa ja perusteita 
omissa projekteissaan.
Sisältö: Tuotevalokuvauksen perusteet: ku-
vaus, kuvankäsittely- ja muokkaus; valais-
tustekniikat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opinto-
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, itsenäinen työskentely 
Arviointi: Hyväksytty /hylätty, portfolioar-
viointi 

Muotoilutoiminta / 
Taito-opinnot
Laajuus: 15-17 op
Tavoitteet: Muotoilutoiminnan moduulissa 
opiskelija perehtyy muotoilun kulttuuriseen 
merkitykseen, muotoilun rooliin liiketoi-
minnassa ja tuotekehityksessä, ammatillisiin 
tehtäviin tuotekonseptoinnissa ja tuotemuo-
toilussa, ammattikäytäntöihin ammatinhar-
joittajana ja yrittäjänä sekä tuoteviestinnän 
periaatteisiin.

Muotoilu 1 
(muotoilun sv)

Tunnus
KH14BYMU001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Jussi Ahola, teollinen muotoilija

Tavoitteet: Perehdytään muotoilijan ammat-
tikuvaan sekä tuotemuotoilun ja tuotevies-
tinnän perusteisiin.
Sisältö: Muotoilun ammatillisen toiminnan 
piirteet käsityössä, taidekäsityössä, taidete-
ollisessa muotoilussa ja teollisessa muotoi-
lussa; muotoilun ja tuotekehityksen rooli 
osana yrityksen toimintoja; muotoilun ylei-
set tavoitteet, vastuukysymykset ja kritee-
rit; yleisimmät suunnitteluprosessin mallit 
ja työtavat tuotemuotoilussa; luovan toi-
minnan ja suunnittelun piirteitä sekä ideoi-
den tuottamismenetelmät tuotemuotoilus-
sa; muodon hahmottamisen periaatteita ja 
menetelmiä; esineiden ja tuotteiden visuaa-
lisia viittaussuhteita eri kulttuuriyhteyksis-
sä; erilaisten makuympäristöjen ja kulutta-
jakulttuurien piirteiden hahmottaminen; 
esineellisen viestinnän ja tuotteen merkitys-
ten rakentaminen osana tuotesuunnittelua
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kettunen, 
I. 2001. Muodon palapeli. WSOY; Melgin, E. 
2000. Julkiseksi. TaiK; Karvonen, E. 1999. Elä-
mää mielikuvayhteiskunnassa. Gaudeamus
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
tehtävät, itsenäinen työskentely
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1 - 5 

Muotoilu 2 
(muotoilun ja taidon sv)

Tunnus
KH14BYMU002

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Tavoitteet: Perehdytään käyttäjäkeskeisen 
muotoilun ja tuotekonseptoinnin periaattei-
siin ja käytäntöihin sekä muotoilijan vastuu-
kysymyksiin tuotekehityksessä.
Sisältö: Muotoilun rooli integroidussa tuo-
tekehityksessä: käyttäjäkeskeisen muotoi-
lun perusteet ja käyttäjätieto konseptoin-
nissa; määrittävän, kehittävän ja visioivan 
tuotekonseptoinnin liiketoiminnalliset roo-
lit; tulevaisuuden ennakointi osana kon-
septointia, mm. toimintaympäristön muu-
tossuuntien kartoittaminen (peste-analyysi; 
poliittiset, ekonomiset, sosiaaliset, tekno-
logiset ja ekologiset tekijät); määrittävän ja 
kehittävän tuotekonseptoinnin tavoitteet, 
työtavat ja vaiheistettu konseptin tuottamis-
menetelmä sekä konseptin esitystavat ja ar-
viointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Keinonen. 
T. (toim.), 2000. Miten käytettävyys muotoil-
laan? Taik, julkaisu B61; Keinonen. T., Jääs-
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kö. V. (toim.), 2004. Tuotekonseptointi. Tek-
nologiainfo Teknova Oy; Kokkonen. V., & al, 
2005. Visioiva tuotekonseptointi. Teknologi-
ainfo Teknova Oy; Cagan. C., Vogel. C.M., 
2003. Kehitä kärkituote, ideasta innovaa-
tioksi. Talentum; Klein. N., 2001. NoLogo, 
tähtäimessä brändivaltiaat. WSOY; Gaude-
amus; Papanek. V.1995. The Green Impera-
tive. Thames and Hudson
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
tehtävät, itsenäinen työskentely, tentti 
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5, it-
searviointi, portfolioarviointi, prosessiarvi-
ointi 

Muotoilu 3 
(muotoilun ja taidon sv)

Tunnus
KH14BYMY003

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Tavoitteet: Opiskelija oppii jäsentämään, 
suunnittelemaan ja hallitsemaan tuotekehi-
tys- ja muotoiluprosessia sekä perehtyy tyy-
pillisiin muotoilijan ammatilliseen toimin-
taan liittyviin tehtäviin.
Sisältö: Toimeksiannon analyysi ja mää-
rittely; projektin suunnittelu, tavoitteiden 
määrittely, tiedonhankinnan ja suunnitte-
lumenetelmien valinta sekä aikataulun laa-
dinta; muotoiluprojektin valmistelu ja hal-
linta; suunnittelu, organisointi, resursointi, 
seuranta, raportointi ja jälkihoito; tulosten 
esittäminen ja viestintämateriaalin tuotta-
minen muotoiluprojektin pohjalta; muotoi-
lijan ammattikäytäntöön liittyvät tehtävät 
ammatinharjoittajana tai yrittäjänä; muo-
toilun tuotteistaminen, tarjousten laadinta 
ja muotoilutyön hinnoittelun periaatteet ja 
veloitusperusteet; tyypillisimmät muotoilun 
sopimusmallit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, itsenäinen työskentely 
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5

Tuotekonseptointiprojekti 
(muotoilun sv)

Tunnus Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
10

Tavoitteet: Opiskelija oppii soveltamaan 
tuotekonseptoinnin lähestymistapoja ja työ-
tapoja omiin ammattialakohtaisiin muotoi-
luprojekteihinsa. Lähtökohtana opiskelijan 
projekti- tai tuoteidea jalostetaan se tuote-
konseptoinnin menetelmin suunniteltavan 
tuotteen kuvaukseksi.
Sisältö: Tuotekonseptoinnin tavoitteet ja lii-
ketoiminnalliset tehtävät; konseptoinnin in-
novaatioprosessi; tulevaisuuden ennakointi 
osana konseptointia; tulevaisuuden enna-
kointiprosessi, tiedon hankinta, muokkaus 
ja analysointi, vaihtoehtoisten tulevaisuuk-
sien rakentaminen, arviointi ja valinta; käyt-
täjätieto konseptoinnissa, käyttäjätiedon 
hankinta ja tulkinta, käyttäjä osana suun-
nitteluprosessia; idean tai tuotemahdolli-
suuden esittämisen työkaluja: vertauskuva, 
skenaario, suunnitteluveturi; tuotekonsepti-
en ideointi, esitystavat, arviointi ja valinta; 
projektisuunnitelman laatiminen tuotemuo-
toiluvaihetta varten
Oppimismenetelmät: Luennot, ammatti-
alakohtaiset suunnitteluprojektit, itsenäinen 
työskentely 
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5, itse-
arviointi, portfolioarviointi 
Edeltävät opinnot: Muotoilu 1, 2, 3

Ohjaustoiminta / Yrittäjyysprojekti
(taidon sv)

Tunnus
KH14BYOY001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Tavoitteet: Opiskelija valitsee joko ohjaus-
toimintataitojensa kehittämistä tukevan pro-
jektin tai kehittää omaa yritysideaansa
Sisältö: Opetuksen /kurssin suunnittelu op-
pilaan lähtötaso huomioiden; erilaiset oppi-
jat; ohjaustoiminnan taitojen kehittäminen 
tai oman yritysidean kehittäminen
Oppimismenetelmät: Luennot, itsenäinen 
työskentely, tutoroinnit
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5

Näyttelysuunnittelu 
ja messutoiminta 
(muotoilun ja taidon sv)

Laajuus: 8 op
Tavoitteet: Opiskelija osaa organisoida, 
suunnitella ja toteuttaa tiimityönä projek-
tien tuloksista näyttelykokonaisuuden tai 
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messuosaston, ja esitellä sekä omia että mui-
den töitä markkinointiviestinnällisissä vuo-
rovaikutustilanteissa. Näyttelyn tilan /mes-
suosaston suunnittelu ja toteutus, graafi sen 
aineiston suunnittelu ja valmistaminen sekä 
näyttelyn tai messuosallistumisen organi-
sointi tehdään tiimityönä siten, että jokaisel-
la opiskelijalla on oma vastuualueensa hoi-
dettavanaan. Suunnittelussa huomioidaan 
koulutusyksikön yrityskuva. Projektitiimejä 
voi olla samanaikaisesti useita keskittyen eri 
näyttely- tai messuteemoihin.

Tunnus
KH14BYNM001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
8

Opettajat: Leena Vainionpää ja Sirkku Yli-
nen, TaM
Sisältö: Näyttely- /messusuunnittelun pe-
rusteet, pr-materiaalin tuottaminen, näytte-
lytoiminnan ja messutoiminnan organisoin-
ti
Oppimismenetelmät: Luennot, kokonais-
valtainen näyttely- tai messuosaston suun-
nittelu ja toteutus, projektin edetessä väliesit-
telyt harjoitukset, itsenäinen työskentely 
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5, itse-
arviointi, projektikansio, prosessiarviointi 

Alakohtaiset 
ammattiopinnot

KALUSTEALA 
(muotoilun sv)

1. VUOSI

Puumoduuli
Laajuus: 9 op
Tavoitteet: Moduulissa opiskelija osaa val-
mistaa puusta kaluste- ja/tai pienesineitä, 
joihin hän soveltaa puuntyöstön eri teknii-
koita. Hän oppii työturvallisuuden ja työ-
suojelun perusasiat koneiden käytön yhtey-
dessä. Opiskelija osaa tehdä idealuonnoksia 
luonnostelemalla ja valmistamalla pienois-
malleja. Lopullisesta suunnitelmasta opis-
kelija osaa tehdä työpiirustukset, esitysku-
vat ja protomallin.

Puuntyöstön perusteet 

Tunnus
KH14BAKA100

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt täys-
puun käsintyöstön perusasioihin ja puuse-
pän peruskoneiden käyttöön. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija: ymmärtää työtur-
vallisuusnäkökohdat, osaa kone- ja käsin-
työstön perusteet, osaa valita raaka-aineen, 
on perehtynyt eri liitostekniikoihin, osaa vii-
meistellä tuotteen.
Sisältö: Kone- ja käsintyöstö; raaka-aineen 
valinta ja katkaisu, särmäys ja höyläys; lii-
malevyn valmistus, määrämittoihin sahaus, 
paloittelu; liitokset; kokoonpano; pintakäsit-
tely; pienesineiden valmistus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Laakko-
nen, P. (1996). Puutekniikka 1: Muoto, raken-
ne ja tekninen piirustus; Kuikka, K. & Kune-
lius, K. (1998). Puutekniikka 2: Materiaalit
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5. Itse-
arviointi, portfolioarviointi, prosessiarvioin-
ti. Prosessin arviointi edellyttää läsnäoloa 
sekä osallistumista väli- ja loppukritiikkiin.

Konseptimuotoilu 1 

Tunnus
KH14BAKA110

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Sirkku Ylinen, TaM
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt luon-
nostelutekniikkaan, pienoismallien valmis-
tukseen sekä teknisten piirustusten piirtämi-
seen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
alkaa hahmottaa ja ymmärtää suunnittelu-
prosessia, osaa koota portfolion, osaa suun-
nitteluasiakirjojen laatimisen perusteet.
Sisältö: Luonnostelu, pienoismallien val-
mistus, teknisten piirustusten piirtäminen, 
esityskuvan laatiminen, töiden esittely
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
monisteet
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5. Itse-
arviointi, portfolioarviointi, prosessiarvioin-
ti. Prosessin arviointi edellyttää läsnäoloa 
sekä osallistumista väli- ja loppukritiikkiin.
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Tuotemuotoilu 1 

Tunnus
KH14BAKA120

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Sirkku Ylinen, TaM
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt esineen 
suunnitteluun ja valmistukseen briefi n poh-
jalta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
osaa lukea mittapiirustuksia, osaa valmistaa 
proton suunnitelman pohjalta, osaa doku-
mentoida ja esitellä suunnitelman, ymmär-
tää esinesuunnittelun perusteita.
Sisältö: Protomallin valmistus työpiirustus-
ten mukaan ryhmässä ja /tai yksilötyönä; 
dokumentointi, portfolio, valmiin työn esit-
täminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Holm-
berg, K. (2000). Kalustemuotoiludesign
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5. Itse-
arviointi, portfolioarviointi, prosessiarvioin-
ti. Prosessin arviointi edellyttää läsnäoloa 
sekä osallistumista väli- ja loppukritiikkiin.

Metalli- ja muovimoduuli
Laajuus: 14 op
Tavoitteet: Moduulissa opiskelija oppii me-
tallin ja muovin työstömenetelmiä sekä teo-
riassa että käytännössä. Opiskelija perehtyy 
tiedon hankintaan, konseptointiin, raken-
teen ja muodon kehittelyyn ja osaa doku-
mentoida harjoituksen vaiheet. 

Metalli- ja muovityöstön perusteet
 

Tunnus
KH14BAKA130

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1.vuosi, syksy, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt metal-
lin ja muovin työstön perusasioihin. Opinto-
jakson suoritettuaan opiskelija: osaa käyttää 
metallin ja muovin perustyöstökoneita, osaa 
valita raaka-aineen, on perehtynyt eri liitos-
tekniikoihin, osaa yhdistellä eri materiaaleja, 
osaa pintakäsitellä ja viimeistellä tuotteen.
Sisältö: Metalliputken työstäminen, levy-
työt, aineliitostekniikka, lastuamistekniik-
ka, pintakäsittely; muovimuotin valmista-
minen, muovin työstäminen; metalliesineen 

valmistus, muoviesineen valmistus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ansahar-
ju, T. & Ilomäki, O. (1980). Materiaalitek-
niikka. WSOY; Autio, A. (1996). Metallityöt. 
WSOY. Holmberg, K. (2000)
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5. Itse-
arviointi, portfolioarviointi, prosessiarvioin-
ti. Prosessin arviointi edellyttää läsnäoloa 
sekä osallistumista väli- ja loppukritiikkiin.
Edeltävät opinnot: Puumoduuli

Konseptimuotoilu 2 

Tunnus
KH14BAKA140

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Sirkku Ylinen, TaM
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt tiedon 
hankintaan. Idean pohjalta hän tekee kokei-
luja ja kehittelee rakenteita ja muotoja sekä 
dokumentoi suunnitteluprosessin vaiheet. 
Opiskelija laatii aikataulun ja työsuunnitel-
man proton valmistusprosessille. Opintojak-
son suoritettuaan opiskelija: osaa arvioida 
omaa ajankäyttöään, osaa koota portfolion 
dokumentoinnin pohjalta, ymmärtää mate-
riaalikokeilujen merkityksen.
Sisältö: Idean etsiminen, kokeilut, luonnok-
set; pienoismallit, tekniset piirustukset; työn 
esittely
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Rihlama, 
S. (2000). Valaistus ja värit sisustussuunnit-
telussa. Rakennustieto; Luentomonisteet
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5. Itse-
arviointi, portfolioarviointi, prosessiarvioin-
ti. Prosessin arviointi edellyttää läsnäoloa 
sekä osallistumista väli- ja loppukritiikkiin.
Edeltävät opinnot: Puumoduuli 

Tuotemuotoilu 2 

Tunnus
KH14BAKA150

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
7

Opettaja: Sirkku Ylinen, TaM
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt esineen 
suunnitteluun ja valmistukseen briefi n poh-
jalta. Opintojakson suoritettuaan opiskeli-
ja: osaa dokumentoida ja esitellä suunnitel-
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man, ymmärtää muotoilun perusteita, osaa 
työstää ja muotoilla eri materiaaleja.
Sisältö: Protomallin suunnittelu ja valmis-
tus; dokumentointi, portfolio, valmiin työn 
esittäminen
Kirjallisuus/opiskelumateriaali: Holmberg, 
K. (2000). Kalustemuotoiludesign. LAMK
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5. Itse-
arviointi, portfolioarviointi, prosessiarvioin-
ti. Prosessin arviointi edellyttää läsnäoloa 
sekä osallistumista väli- ja loppukritiikkiin.
Edeltävät opinnot: Puumoduuli 

Ergonomiamoduuli
Laajuus: 9 op
Tavoitteet: Moduulissa opiskelija on pereh-
tynyt tuote-ergonomiaan ja osaa soveltaa 
mitoitusta tuotteen käyttötarkoituksen mu-
kaan. Opiskelija osaa etsiä ja yhdistellä eri 
materiaaleja toimivaksi kokonaisuudeksi. 

Konseptimuotoilu 3 

Tunnus
KH14BAKA160

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Sirkku Ylinen, TaM
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt tuo-
te-ergonomiaan, mitoitukseen, muotojen 
toimivuuteen ja tasapainoisuuteen. Idean 
pohjalta hän tekee ergonomiakokeiluja ja 
kehittelee muotoja sekä dokumentoi suun-
nitteluprosessin vaiheet. Opintojakson suo-
ritettuaan opiskelija: osaa arvioida omaa 
ajankäyttöään ja osaa laatia aikataulun, osaa 
laatia oppimispäiväkirjan, osaa laatia digi-
taalisen portfolion.
Sisältö: Aikataulun laadinta, kokeilut, luon-
nokset; puun, muovin ja metallin ominai-
suuksien tutkimista; pienoismallit, tekniset 
piirustukset, oppimispäiväkirja; detaljimal-
lit, tuotannollinen proto; työn esittely 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali. Jussila, 
A., Kuikka, K., Mononen, M., Voutilainen, 
M., Vuorenmaa, M. 1999. Puutekniikka 3: 
Tuotantotekniikka. Otava
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5. Itse-
arviointi, portfolioarviointi, prosessiarvioin-
ti. Prosessin arviointi edellyttää läsnäoloa 
sekä osallistumista väli- ja loppukritiikkiin.

Edeltävät opinnot: Metalli- ja muovimo-
duuli 

Tuotemuotoilu 3 

Tunnus
KH14BAKA170

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Sirkku Ylinen, TaM
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt esineen 
ergonomiaan osana suunnitteluprosessia. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa 
dokumentoida ja esitellä suunnitelman, ym-
märtää ergonomian perusteita muotoilussa, 
osaa työstää ja muotoilla eri materiaaleja.
Sisältö: Protomallin suunnittelu ja valmis-
tus; dokumentointi, portfolio; valmiin työn 
esittäminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
monisteet
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5. Itse-
arviointi, portfolioarviointi, prosessiarvioin-
ti. Prosessin arviointi edellyttää läsnäoloa 
sekä osallistumista väli- ja loppukritiikkiin.
Edeltävät opinnot: Metalli- ja muovimo-
duuli 

2. VUOSI

Kokeellinen innovaatioprojekti 

Tunnus
KH14BAKA200

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Opettaja: Sirkku Ylinen, TaM
Tavoitteet: Opintojaksossa opiskelija kehit-
tää muotoiluideologisia näkemyksiään. Pro-
jektissa keskitytään materiaalien valintaan, 
muotoihin, rakenteisiin, valmistusteknii-
koihin ja erilaisiin käyttömahdollisuuksiin. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa 
hakea tietoa eri materiaaleista ja käyttää nii-
tä luovasti, osaa laatia oppimispäiväkirjan, 
osaa laatia digitaalisen portfolion.
Sisältö: Käsivarainen luonnostelu, esitys-
kuvat; 3D-mallinnus ja visualisointi; pie-
noismallit, hahmomallit, detaljimallit; useita 
materiaalikokeiluja, materiaalikartta malli-
kokeiluista; protomallin suunnittelu ja val-
mistus saadun tietouden pohjalta; dokumen-



www.seamk.fi

79Muotoilun koulutusohjelma

tointi, portfolio, valmiin työn esittäminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali. Keino-
nen, T.& Jääskö, V. (toim.). 2004; Tuotekon-
septointi. Teknologiateollisuus ry; Luento-
monisteet
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5. Pro-
jektin tavoitteiden mukaisten arviointikri-
teerien pohjalta arvioidaan tuote /tuotteet 
sekä siihen kuuluvat suunnitteluasiakirjat. 
Prosessin arviointi edellyttää läsnäoloa sekä 
osallistumista väli- ja loppukritiikkiin.
Edeltävät opinnot: 1. vuoden opinnot

Käyttäjälähtöinen 
teollinen mallistoprojekti 

Tunnus
KH14BAKA210

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
10

Opettaja: Sirkku Ylinen, TaM
Tavoitteet: Opintojaksossa opiskelija suun-
nittelee teollisesti valmistettavan kaluste- tai 
kalusteperheen, joka vastaa virtuaalisen tai 
reaalisen yrityksen tavoitteisiin. Opintojak-
son suoritettuaan opiskelija: osaa huomioi-
da teollisen valmistettavuuden, ymmärtää 
tuotantoprosessia, osaa käyttää kuvallisia 
tutkimusvälineitä käyttäjälähtöisten muo-
toiluongelmien ratkaisuun.
Sisältö: Käsivarainen luonnostelu, digitaali-
set esityskuvat; tuotekonseptit pienois-, de-
talji- ja hahmomalleilla; suunnitteluproses-
sin raportointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Keinonen, 
T. (toim.). 2000. Miten käytettävyys muotoil-
laan? TAIK. Fang Hai. 2001.Yrjö Kukkapu-
ro. Furniture Designer. Southeast Universi-
ty Press
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set, yritysvierailut
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5. Pro-
jektin tavoitteiden mukaisten arviointikri-
teerien pohjalta arvioidaan tuote sekä siihen 
kuuluvat suunnitteluasiakirjat. Prosessin ar-
viointi edellyttää läsnäoloa sekä osallistu-
mista väli- ja loppukritiikkiin.
Edeltävät opinnot: Kokeellinen innovaatio-
projekti

3. VUOSI

Yhteistyöprojektit 

Tunnus
KH14BAKA300

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
11

Opettaja: Jaakko Purtanen, ins.
Tavoitteet: Projekti suoritetaan tiimityönä ja 
yrityksen kanssa yhteistyössä. Projektin tuo-
toksena on teollisuusyrityksen tuotantoon 
soveltuva kaluste, kalusteperhe tai mallisto. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: ym-
märtää yrityksen tuotantoprosessia, osaa pe-
rehtyä briefi n mukaiseen käyttäjäkonteks-
tiin, osaa rakentaa tuotteen konseptin, osaa 
visualisoida tuotekonseptin käyttäjän maku-
maailma- ja muotokielitaulujen perusteella.
Sisältö: Yrityksen briefi n mukainen käyttä-
jäkontekstiin perehtyminen, käytettävyys-
tutkimus; makumaailma- ja muotokieli-
taulujen rakentaminen, tuotteen konseptin 
visualisoiminen; pienois-, detalji-, hahmo- ja 
koemallit sekä prototyyppi, tuotteen tuotan-
toon suunnittelu; tuotesuunnitteluraportti
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Jordan, 
Patrick W.2000. Designing Pleasurable Prod-
ucts. Taylor & Francis
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set, yritysvierailut
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5. Pro-
jektin tavoitteiden mukaisten arviointikri-
teerien pohjalta arvioidaan tuote sekä siihen 
kuuluvat suunnitteluasiakirjat. Prosessin ar-
viointi edellyttää läsnäoloa sekä osallistu-
mista väli- ja loppukritiikkiin.
Edeltävät opinnot: 2. vuoden opinnot

4. VUOSI

Tuotemuotoiluprojekti 

Tunnus
KH14BAKSV01

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
10

Opettaja: Jaakko Purtanen, ins.
Tavoitteet: Aikaisemmin suunnitellun kon-
septin /proton /tuotteen jatkokehitte-
ly markkinointia ja tuotteistamista varten. 
Tuotemuotoiluprojekti, joka suoritetaan tii-
mi- tai yksilötyönä. Projektin tuotoksena 
ammattimaisesti dokumentoitu tuote tai 
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mallisto. Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija: osaa tuottaa ammatillisesti laaduk-
kaita dokumentteja, hallitsee konseptin ke-
hittelyn tuotemuotoilun kautta, ymmärtää 
tuotteen tai malliston tuotteistamisen vaa-
timukset.
Sisältö: Ammattimaisten dokumenttien hi-
ominen tuotteistamisen vaatimuksien mu-
kaisiksi, tuotteistamisen vaatimusten tut-
kiminen ja määrittely, teollisen konsepti- ja 
tuotemuotoiluprosessin itsenäinen hallinta 
ja aikataulutus
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5. Pro-
jektin tavoitteiden mukaisten arviointikri-
teerien pohjalta arvioidaan tuote sekä siihen 
kuuluvat suunnitteluasiakirjat. Prosessin ar-
viointi edellyttää läsnäoloa sekä osallistu-
mista väli- ja loppukritiikkiin.
Edeltävät opinnot: 3. vuoden opinnot

KALUSTEALA
(taidon sv)

1. VUOSI

Muotokielimoduuli
Laajuus: 14 op
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy eri aikakau-
sien tyylisuuntauksiin. Näiden pohjalta val-
mistetaan pienimuotoisia harjoitustöitä. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: tun-
nistaa aikakausien ominaispiirteitä, oppii 
hahmottamaan kolmiulotteisesti, oppii mo-
nipuolisesti erilaisia puuntyöstömenetel-
miä, ymmärtää hyvin hoidettujen työväli-
neiden merkityksen.

Tunnus
KH14BAKT100

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
14

Sisältö: Museokäynnit, kuviomallien piirtä-
minen, plastinen muotoilu; veistäminen, in-
tarsia, sorvaus; työvälinehuolto
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
monisteet. Rettelbusch, E. 1986. Tyylikäsi-
kirja: ornamentiikka, huonekalut, sisustus. 
Turku Lehtikirjakauppa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työt
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5. Itse-
arviointi, portfolioarviointi, prosessiarvioin-
ti. Prosessin arviointi edellyttää läsnäoloa 
sekä osallistumista väli- ja loppukritiikkiin.

Kalustesuunnittelun 
moduuli
Laajuus: 20 op
Tavoitteet: Opiskelija syventyy eri aikakau-
sien tyyleihin tutkimalla niitä piirtäen ja 
tehden plastisia malleja. Tutkimusten ja ko-
keilujen pohjalta opiskelija suunnittelee ja 
valmistaa tuotteen sovellettuna nykyaikaan. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa 
soveltaa eri aikakausien ominaispiirteitä, 
oppii tekemään mallipiirustuksia ja osamal-
leja, oppii suunnittelemaan tuotteen käyt-
täjälähtöisesti, oppii huomioimaan ergono-
mian tuotteen mitoituksessa, on tutustunut 
pienvalutekniikoihin.

Tunnus
KH14BAKT110

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
20

Sisältö: Museokäynnit, kuviomallien piirtä-
minen, plastinen muotoilu; veistäminen; in-
tarsia; sorvaus; valumallit, valaminen; ergo-
nomia; käyttäjälähtöinen suunnittelu
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
monisteet. Stenros, A. (toim.) 1999. Visioita. 
Moderni suomalainen muotoilu. Otava
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työt
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5. Itse-
arviointi, portfolioarviointi, prosessiarvioin-
ti. Prosessin arviointi edellyttää läsnäoloa 
sekä osallistumista väli- ja loppukritiikkiin.

2. VUOSI

Muoto, materiaali, raken-
ne ja tekniikka moduuli
Laajuus: 9 op
Tavoitteet: Opiskelija syventyy eri materiaa-
leihin, materiaaliyhdistelmiin, rakenteisiin 
ja tekniikoihin. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija: on kasvattanut materiaalitun-
temusta, osaa yhdistellä eri materiaaleja, 
hallitsee kalusteen mittasuhteita, hallitsee 
perusmuotojen ja orgaanisten muotojen 
käyttöä.

Tunnus
KH14BAKT200

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9
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Sisältö: Kokeilumallit eri materiaaleilla; 
plastinen sommittelu; rakenteet, liitokset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
monisteet; Lefteri, C. 2001; Plastic: Materi-
als for Inspirational Design. Rockport Pub-
lishers; Lefteri, C. 2003; Wood: Materials for 
Inspirational Design. Rotovision; Lefteri, C. 
2003; Ceramics: Materials for Inspirational 
Design. Rotovision; Lefteri, C. 2004; Metals: 
Materials for Inspirational Design. Rotovi-
sion; Lefteri, C. 2004; Glass: Materials for In-
spirational Design. Rotovision
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työt
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5. Itse-
arviointi, portfolioarviointi, prosessiarvioin-
ti. Prosessin arviointi edellyttää läsnäoloa 
sekä osallistumista väli- ja loppukritiikkiin.

Käyttäjälähtöinen 
uniikkituote -projekti 

Tunnus
KH14BAKT210

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
13

Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmis-
taa käyttäjälähtöisen uniikkituotteen. Opin-
tojakson suoritettuaan opiskelija: osaa hyö-
dyntää kuvallisia tutkimustapoja, osaa ottaa 
huomioon käyttäjän asettamat kriteerit, osaa 
ottaa huomioon eri materiaalien ominaisuu-
det.
Sisältö: Piirtäminen, valokuvaus, sommitte-
lu, estetiikka; plastinen muotoilu, veistämi-
nen; käyttäjälähtöisyys; laadukas valmista-
minen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
monisteet; Keinonen, T. 2000. Miten käy-
tettävyys muotoillaan? TAIK; Kettunen, I. 
2001. Muodon palapeli. WSOY
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työt
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5. Itse-
arviointi, portfolioarviointi, prosessiarvioin-
ti. Prosessin arviointi edellyttää läsnäoloa 
sekä osallistumista väli- ja loppukritiikkiin.

3. VUOSI

Sisustusprojekti 

Tunnus
KH14BAKT300

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
15

Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja val-
mistaa kokonaissisustuksia. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija: osaa tunnistaa eri 
aikakausien tyypilliset sisustusmateriaalit, 
osaa tuottaa valitulle aikakaudelle ominai-
sen tuotteen ja /tai sisustuksellisen yksityis-
kohdan.
Sisältö: Pienoismallit, hahmomallit; museo-
käynnit, piirtäminen; väri- ja materiaalikar-
tat; tuotteen valmistus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
monisteet; Alan sisustuslehdet; Heikkinen, 
M. [et al.] 1989. Talo kautta aikojen. Raken-
tajain kustannus; Sarajas-Korte, S. [et al.] 
1990. Ars: Suomen taide. Weilin + Göös
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työt
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5. Itse-
arviointi, portfolioarviointi, prosessiarvioin-
ti. Prosessin arviointi edellyttää läsnäoloa 
sekä osallistumista väli- ja loppukritiikkiin.

4. VUOSI

Syventävä käsityömuotoilun 
projekti 

Tunnus
KH14BAKT400

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, syksy, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
12

Tavoitteet: Opiskelija syventää ammatillista 
valmiuttaan jatkamalla aikaisemman projek-
tin pohjalta tiedonhankintaa, konseptointia ja 
kehittelyä. Projekti tukee opinnäytetyön teke-
mistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
hallitsee suunnittelukokonaisuuksia ja pro-
sessia, hahmottaa omaa ammatillista identi-
teettiään, osaa hankkia tietoa itsenäisesti.
Sisältö: Tiedonhankinta, konseptointi, ke-
hittely; tuotteen valmistus; portfolio
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luen-
tomonisteet; Keinonen, T., Jääskö, V. 2004. 
Tuotekonseptointi. Teknologiateollisuus
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työt
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Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5. Itse-
arviointi, portfolioarviointi, prosessiarvioin-
ti. Prosessin arviointi edellyttää läsnäoloa 
sekä osallistumista väli- ja loppukritiikkiin.

Alakohtaiset 
ammattiopinnot

SISUSTUSTEKSTIILIALA 
(muotoilun sv)

1. VUOSI

Kudotun tekstiilin 
perusteet 
Laajuus: 12 op
Tavoitteet: Moduulissa pohditaan ja kokeil-
laan miten ideat jalostuvat käyttökelpoisiksi 
tekstiilipinnoiksi. Tavoitteena on oppia ym-
märtämään miten kankaanrakenteet ja mate-
riaalit vaikuttavat tekstiilien ominaisuuksiin 
ja ulkonäköön. Opiskelija perehtyy kankaan-
kudonnan perusteisiin ja materiaalihallintaan 
pienimuotoisten harjoitustehtävien kautta.

Struktuurisuunnittelu 1 

Tunnus
KH14BASI100

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Merja Juppo, muotoilija amk, KtO
Tavoitteet: Mikä on kudottu tekstiili? Min-
kälaisia kudottuja tekstiilistruktuureja on 
olemassa? Miten väri vaikuttaa kudotus-
sa pinnassa? Opintojaksossa tutustutaan 
keskeisiin kudotun kankaan suunnitte-
luun vaikuttaviin tekijöihin ja menetelmiin. 
Opiskelija oppii käyttämään erilaisia teks-
tiilistruktuureiden ilmaisutekniikoita sekä 
hahmottaman suunnitteluprosessin eri vai-
heita harjoitustehtävissä. Opiskelija harjaan-
tuu ideoidensa perusteltuun esittelyyn. 
Sisältö: Kudotun tekstiilin suunnittelupro-
sessin vaiheet, harjoitustehtävät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Willman, 
L. & Forss, M. Kudontakirja, 1996
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, itsenäinen työskentely 
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5, it-
searviointi, portfolioarviointi, prosessiarvi-
ointi 

Kudonnan perusteet 

Tunnus
KH14BASI110

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Opettajat: Merja Juppo, muotoilija amk, 
KtO ja Ulla-Maija Tuomisto, KtO
Tavoitteet: Mikä on sidos ja miten se vai-
kuttaa pinnan rakenteeseen, kankaan tun-
tuun ja käyttöominaisuuksiin? Opintojak-
sossa perehdytään sidosten muodostamisen 
perusteisiin. Opiskelija harjaantuu hyödyn-
tämään tietotekniikkaa sidossuunnittelussa 
ja valmistuksessa. Opiskelija ymmärtää eri 
tekstiilimateriaalien ominaisuuksia ja oppii 
valitsemaan oikeita materiaaleja käyttötar-
koituksen mukaisesti. Opintojaksossa kiin-
nitetään huomiota ergonomiseen työsken-
telyyn. 
Sisältö: Sidostiedon perusteet, kudonnan 
perusteet, atk-kudonnan perusteet, materi-
aalitiedon perusteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Marku-
la, R. Tekstiilitieto 1999; Harjunmäki, U. & 
Kivistö, H. Kankaankutojan työvälineoppi; 
Harjunmäki, U. & Kivistö, H. & Turkia, A. & 
Lähteenmäki, E. Kankaankutojan sidosoppi 
1988; Silpala, E. Kuvia kutomalla, 1992
Oppimismenetelmät. Luennot, harjoituk-
set, itsenäinen työskentely, tentti
Arviointi. Hyväksytty arvosanalla 1-5, itse-
arviointi, tentit, prosessiarviointi, tuotosar-
vionti

Painetun tekstiilin 
perusteet
Laajuus: 12 op
Tavoitteet: Moduulissa harjaannutaan työs-
tämään ideoita käyttökelpoisiksi toistuviksi 
kuviopinnoiksi. Opiskelija oppii hahmotta-
maan painokankaat osana sisustuksellista 
kokonaisuutta sekä painokankaan valmis-
tuksen ja tekstiilivärjäyksen perusteet har-
joitustehtävien kautta.

Kuviosuunnittelu 1 

Tunnus
KH14BASI120

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4
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Opettaja: Jaana Liukkonen, TaM
Tavoitteet: Mikä on kuvio ja miten se tois-
tuu? Mistä kuviot syntyvät? Minkälaisia 
painettuja kankaita on olemassa? Miten 
väri vaikuttaa painetussa kangaspinnassa? 
Opintojaksossa tutustutaan keskeisiin pai-
netun kankaan suunnitteluun vaikuttaviin 
tekijöihin kuten toistoon ja erilaisiin raport-
tijärjestelmiin sekä luonnostelumenetelmiin. 
Opiskelija hahmottaa painokankaan suun-
nitteluprosessin eri vaiheet sekä oppii esittä-
mään täsmällisiä luonnoksia ja esittelemään 
ne perustellusti myös muille. 
Sisältö: Painokankaan suunnitteluprosessin 
vaiheet, harjoitustehtävät, PhotoShop 7 pai-
nokuosisuunnittelussa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Mc Na-
mara, A. & Snelling, P. Design and Practice 
for Printed Textiles. 1995
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, itsenäinen työskentely 
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5, itse-
arviointi, portfolioarviointi 

Tekstiilipainon ja 
värjäyksen perusteet 

Tunnus
KH14BASI130

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
8

Opettaja: Jaana Liukkonen, TaM
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää kankaanpai-
non ja tekstiilivärjäyksen eri työvaiheet sekä 
sen, miten ne vaikuttavat lopullisen tuotteen 
laatuun. Opintojaksossa perehdytään eri 
tekstiilimateriaalien kemiallisiin ja fysikaa-
lisiin ominaisuuksiin. Opiskelija harjaantuu 
valmistamaan ja huoltamaan painossa käy-
tettäviä työvälineitä. Painon ja värjäyksen 
keskeisiin työtapoihin tutustutaan kokei-
levassa työpajassa. Opiskelija oppii tuotta-
maan luonnoksen mukaista painokangasta. 
Sisältö: Värjäyksen perusteet, kankaanpai-
non perusteet, eri värimenetelmien perus-
teet, työsuojelun perusteet, materiaalitieto
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Forss, M. 
Värimenetelmät, värjäys, maalaus, kankaan-
painanta. 2000; Työsuojelun peruskurssi, 
1999; Markkula L. 1999.Tekstiilitieto.WSOY
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, itsenäinen työskentely, tentti
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5, itse-
arviointi, portfolioarviointi, tuotosarviointi, 
prosessiarviointi

Sisustussuunnittelun 
perusteet 
Laajuus: 8 op
Tavoitteet: Miten asiakkaan tarpeet huomi-
oidaan sisustussuunnittelussa? Miten väri ja 
valo muokkaavat tilaa? Miten eri asumisen 
toiminnot rakentavat tilaa? Opiskelija op-
pii työskentelemään sisustuksellisten koko-
naisuuksien kanssa sekä harjaantuu asiak-
kaan kanssa työskentelyyn sekä ottamaan 
huomioon tilaajan näkemykset omassa työs-
sään. Opiskelija ymmärtää arkkitehtipiir-
roksia ja oppii esittämään ideansa siististi 
ja ymmärrettävästi asiakkaalleen. Opinto-
jaksossa tutustutaan erilaisiin sisustuksessa 
käytettäviin pintamateriaaleihin sekä niiden 
käyttöominaisuuksiin.

Sisustussuunnittelu 1 

Tunnus
KH14BASI140

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
8

Opettaja: Nina Kari, sisustussuunnittelija
Sisältö: Piirustusmerkinnät; mittakaava, 
asumismitoitus; värin ja valaistuksen vai-
kutus tilassa; perspektiivipiirtäminen; sisus-
tusmateriaalit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Smith, R. 
Perspektiivin perusteet. 1996
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset, 
itsenäinen työskentely 
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5, it-
searviointi, portfolioarviointi, prosessiarvi-
ointi 

2. VUOSI

Kudottu mallisto
Laajuus: 7 op
Tavoitteet: Moduulissa yhdistyy aikaisem-
min opitut sidosrakenteet ja kuviotoiston 
mekanismit kuviollisiksi kudotuiksi kan-
kaiksi. Moduulissa perehdytään teolliseen 
kankaanvalmistukseen ja teollisuudelle 
suunnittelun erityispiirteisiin. Moduulissa 
harjaannutaan myös huomioimaan asiak-
kaan tarpeet ja sisustustrendit ideoinnin läh-
tökohtana.
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Stuktuurisuunnittelu 2 
 

Tunnus
KH14BASI200

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Merja Juppo, muotoilija amk
Tavoitteet: Miten luon teollisesti kudotun 
malliston? Mitä rajoitteita ja mahdollisuuk-
sia on teollisessa kudonnassa? Opiskeli-
ja harjaantuu ottamaan huomioon suunnit-
telussaan esimerkiksi toimeksiantajan tai 
käyttäjän vaatimukset, käyttötarkoituksen 
ja vallitsevat trendit.
Sisältö: Yrityskäynnit, jacquard-kankaiden 
suunnittelun perusteet, Photoshop, oman 
malliston suunnittelu
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: TC-1 ku-
tojan manuaali 1
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, itsenäinen työskentely
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5, it-
searviointi, portfolioarviointi, prosessiarvi-
ointi 
Edeltävät opinnot: Kudotun kankaan pe-
rusteet

Teollinen kudonta 

Tunnus
KH14BASI210

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Merja Juppo, muotoilija amk
Tavoitteet: Mitä tapahtuu kun voidaan kont-
rolloida yksittäisten loimilankojen toimin-
taa? Miten eri sidospinnat toimivat erilaisis-
sa kuviopinnoissa? Miten materiaalit ja värit 
vaikuttavat kuvion muodostukseen? Opis-
kelija tutustuu teollisen kudonnan tekniseen 
suunnitteluun sekä teolliseen kudontaan.
Sisältö: Teollinen kudonta-jakso, jacquard-
kudonnan perusteet, sidostieto, malliston 
valmistus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: TC-1 ku-
tojan manuaalit 2 ja 3; Harjunmäki, U. & 
Kivistö, H. & Turkia, A. & Lähteenmäki, E. 
Kankaankutojan sidosoppi 1988
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, itsenäinen työskentely, tentti 
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5, it-
searviointi, portfolioarviointi, prosessiarvi-
ointi 
Edeltävät opinnot: Kudotun kankaan pe-
rusteet

Painomallisto
Laajuus: 6 op
Tavoitteet: Moduulissa perehdytään laa-
jemman yhtenäisen sisustuksellisen paino-
kangasmalliston luomiseen. Tavoitteena on 
oppia huomioimaan tulevia trendejä ja hyö-
dyntämään niitä ideointiprosessin lähtökoh-
tana.

Kuviosuunnittelu 2 

Tunnus
KH14BASI220

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Jaana Liukkonen, TaM
Tavoitteet: Miten luon yhtenäisen ja mie-
lenkiintoisen ajassa olevan painomallis-
ton? Miten sovitan omat taiteelliset intressi-
ni kaupallisesti järkevään muotoon? Miten 
huomioin suunnittelussa nykyiset ja tule-
vat trendit? Miten käyttäjäryhmä huomioi-
daan malliston suunnittelussa? Opiskelija 
oppii huomioimaan ja harjaantumaan ajan 
ilmiöiden näkemisessä sekä hyödyntämään 
niitä omassa suunnittelutyössään. Opiske-
lija oppii tuottamaan myyntilaatuisia pai-
nokuosiluonnoksia käsin piirtämällä sekä 
atk-avusteisesti sekä tutustuu painokuosien 
myynnin pääperiaatteisiin eri tilanteissa.
Sisältö: Mallistoajattelun perusteet, Prima-
Vision painokuosisuunnittelussa, teollinen 
raporttikoko, myyntitapahtuma
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opinto-
monisteet
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, itsenäinen työskentely
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5, it-
searviointi, portfolioarviointi, prosessiarvi-
ointi 
Edeltävät opinnot: Painetun kankaan pe-
rusteet

Tekstiilipaino 

Tunnus
KH14BASI230

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Jaana Liukkonen, TaM
Tavoitteet: Opiskelija harjaannuttaa kan-
kaanpainon perusvalmiuksiaan ja toteuttaa 
oman painokankaansa sovittuun kohtee-
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seen. Opiskelija oppii valitsemaan oikeat vä-
rimenetelmät luonnoksen mukaisesti.
Sisältö: Tekstiilipainon rutiinien syventämi-
nen, teollinen painokangasvalmistukseen 
tutustuminen
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, itsenäinen työskentely 
Arviointi: Hyväksytty /hylätty
Edeltävät opinnot: Painetun kankaan pe-
rusteet

Sisustussuunnittelu
Laajuus: 6 op
Tavoitteet: Moduulissa perehdytään julkis-
ten tilojen suunnittelun perusteisiin ja siihen 
mikä merkitys tilasuunnittelulla on imagon 
luomisessa.

Sisustussuunnittelu 2 

Tunnus
KH14BASI240

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Juha Mäkelä, TaM ja Juhani Haa-
rala, artenomi amk
Tavoitteet: Miten sisustussuunnittelulla 
voidaan vaikuttaa julkistentilojen kokemi-
seen miellyttävänä? Mikä merkitys tiloil-
la on yrityksen imagon luomisessa? Miten 
tilasuunnittelussa huomioidaan eri käyt-
tötarkoitukset ja käyttäjäryhmät? Mikä on 
tilasuunnittelun suhde arkkitehtuuriin? 
Opiskelija harjaantuu huomiomaan eri 
tyyppisten julkisten tilojen tilasuunnittelun 
pääperiaatteita harjoitustehtävissään. Opis-
kelija oppii käyttämään mallinnusohjelmaa 
tilasuunnittelun apuna.
Sisältö: Viz- mallinnusohjelma; julkisten ti-
lojen viranomaismääräykset; julkisten tilo-
jen sisustusmateriaalit, kesto-ominaisuudet, 
huollettavuus, turvallisuus; eri toimintojen 
ja käyttäjäryhmien vaatimukset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Raken-
nustieto, RT-kortisto; Rihlama, S. Valaistus 
ja värit sisustussuunnittelussa. 2000
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, itsenäinen työskentely 
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5, it-
searviointi, portfolioarviointi, prosessiarvi-
ointi
Edeltävät opinnot: Sisustussuunnittelun pe-
rusteet

3. VUOSI

Yhteistyöprojektit
Laajuus: 12 op
Tavoitteet: Kudonnan tuotekehitysprojek-
tissa opiskelija tutustuu kolmiulotteisten 
kudottujen kankaiden sidoksiin, tasora-
kenteisiin sekä viimeistysmenetelmiin sekä 
opiskelija valitsee yhden alla olevista pro-
jekteista, jossa hän syventää haluamaan-
sa ammattialan osa-aluetta. Yhteistyöpro-
jektien aikana harjaannutaan huomioimaan 
asiakkaan /käyttäjän tarpeita ja kartoitta-
maan niitä eri tavoin. Opiskelija suunnitte-
lee yritykselle, yhteisölle tai yksityisasiak-
kaalle pienen malliston /tuotteen, jossa hän 
ottaa huomioon yrityksen jo olemassa ole-
van tuotekonseptin tai asiakkaan tarpeet. 
Moduuliin yhdistyy tutkimusmenetelmien 
käyttäjätiedon hankinta. Projekti raportoi-
daan ont-ohjeiden mukaisesti.

Kudonnan tuotekehitysprojekti 

Tunnus
KH14BASI300

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
7

Opettaja: Ulla-Maija Tuomisto, KtO
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää miten kol-
miulotteinen pinta ja tekstiilirakenne muo-
dostuu. Opiskelija tutustuu kolmiulotteisiin 
viimeistysmenetelmiin ja osaa soveltaa niitä 
eri materiaaleihin.
Sisältö: Monitasoiset tekstiilirakenteet, vii-
meistykset, lisälangalliset sidokset
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, itsenäinen työskentely
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5, itse-
arviointi, työkansio, prosessiarviointi, tuo-
tosarviointi
Edeltävät opinnot: Teollinen kudonta

Seripainon yhteistyöprojekti

Tunnus
KH14BASI310

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Jaana Liukkonen, TaM
Tavoitteet: Opintojaksossa harjaannutaan 
asiakkaan kanssa toimimiseen, sekä kartoi-
tetaan luotaimen tai muun tiedonhankinnan 
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menetelmän avulla kohderyhmän tarpeita 
joihin vastataan tuotteen suunnittelussa.
Sisältö: Oman pienen malliston suunnittelu 
yhteistyössä yrityksen/ asiakkaan kanssa, 
tiedonhankinta kohderyhmästä, asiakkaan 
kanssa työskentely, raportointi, käyttäjäläh-
töinen muotoilu
Oppimismenetelmät: Itsenäinen työskente-
ly, tutoroinnit 
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5, port-
folioarviointi, raportti 

Sisustussuunnittelun projekti 

Tunnus
KH14BASI320

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Tavoitteet: Opintojaksossa harjaannutaan 
asiakkaan kanssa toimimiseen, sekä kartoi-
tetaan luotaimen tai muun tiedonhankinnan 
menetelmän avulla asiakkaan sisustukselli-
sia tarpeita joihin vastataan suunnittelussa.
Sisältö: Asiakaslähtöinen sisustussuunnit-
telu, tiedonhankinta, asiakkaan kanssa työs-
kentely, raportointi, käyttäjälähtöinen muo-
toilu
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5, port-
folioarviointi, raportti

Kudonnan yhteistyöprojekti 

Tunnus
KH14BASI330

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Ulla-Maija Tuomisto, KtO
Tavoitteet: Opintojaksossa harjaannutaan 
asiakkaan kanssa toimimiseen, sekä kartoi-
tetaan luotaimen tai muun tiedonhankinnan 
menetelmän avulla kohderyhmän tarpeita 
joihin vastataan tuotteen suunnittelussa
Sisältö: Oman pienen malliston suunnittelu 
yhteistyössä yrityksen /asiakkaan kanssa, 
tiedonhankinta kohderyhmästä, asiakkaan 
kanssa työskentely, raportointi, käyttäjäläh-
töinen muotoilu
Oppimismenetelmät: Itsenäinen työskente-
ly, tutoroinnit 
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5, port-
folioarviointi, raportti

4. VUOSI

Vaihtoehtoinen syventävä 
tuotemuotoiluprojekti
Laajuus: 10 op
Tavoitteet: Ammattialakohtaisista vaihto-
ehtoisista syventävistä projekteista valitaan 
yksi, jossa syvennetään kolmantena vuotena 
valittua aihealuetta. Projekti raportoidaan 
ont-ohjeiden mukaisesti.

Kudonnan syventävä projekti

Tunnus
KH14BAKSV02

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
10

Opettaja: Ulla-Maija Tuomisto, KtO
Tavoitteet: Opiskelija tutustuu julkisen tilan 
tekstiilisuunnitteluun ja valmistukseen
Sisältö: Valaistus, ripustus, tekstiili osana 
tila arkkitehtuuria ja tekstiilin funktio tilas-
sa
Oppimismenetelmät: Itsenäinen opiskelu ja 
tutoroinnit ja ryhmätutoroinnit
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5, ra-
portti- , prosessi- ja tuotosarviointi

Seripainon syventävä projekti 

Tunnus
KH14BAKSV03

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
10

Opettaja: Jaana Liukkonen, TaM
Tavoitteet: Opintojaksossa tutustutaan eri-
tyyppisten tuotteiden kuviosuunnitteluun 
ja niiden erityispiirteisiin. Opiskelija tai 
opiskelijaryhmä hankkii itselleen yhteistyö-
yrityksen. Suunnittelun kohteena voivat olla 
esimerkiksi tapetit, lahjapaperit, lattiapinta-
materiaalit jne. Opiskelija perehtyy myös 
erilaisiin painolaitteistoihin sekä niiden 
mahdollisuuksiin että rajoituksiin. Opiskeli-
ja laatii briefi n yhdessä yrityksensä /asiak-
kaansa kanssa.
Sisältö: Teollisuuden painolaitteistot, yritys-
käynnit, oman malliston suunnittelu yhteis-
työssä yrityksen /asiakkaan kanssa, asiak-
kaan kanssa työskentely
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opinto-
monisteet
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Oppimismenetelmät: Itsenäinen työskente-
ly, tutoroinnit, ryhmätutoroinnit
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5, ra-
portti- , prosessi- ja tuotosarviointi

Sisustussuunnittelun 
syventävä projekti 
  

Tunnus
KH14BAKSV04

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
10

Tavoitteet: Sisältö: kiinteät tilan kalusteet 
ja niiden suunnittelu, piirustusmerkinnät, 
mallinnusohjelmistojen käyttö, kosteiden ti-
lojen sisustaminen
Oppimismenetelmät: Itsenäinen työskente-
ly, tutoroinnit, ryhmätutoroinnit
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5, ra-
portti- , prosessi- ja tuotosarviointi

Alakohtaiset 
ammattiopinnot
VAATETUSALA 
(muotoilun sv)

1. VUOSI

Vaatetussuunnittelun perusteet

Tunnus
KH14BAVA100

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Tuija Huusko, muotoilija amk, Kä-
TaO
Tavoitteet: Mitä pukeutuminen on? Mitä 
viestimme pukeutumisellamme? Miten 
materiaalit ja värit vaikuttavat kokonaisil-
meeseen? Opintojaksossa tutustutaan vaa-
tetussuunnittelun peruselementteihin: kol-
miulotteiseen muotoon, linjoihin, silhuettiin, 
suhteisiin, materiaaliin ja väriin. Opiskelija 
esittää ideoitaan ja suunnitelmiaan visuaa-
lisessa muodossa ja hahmottaa erilaisia ku-
luttajaryhmiä. Opitaan suunnitteluprosessi 
ideasta valmiiksi tuotteeksi. Suunnitellaan 
ja toteutetaan vuoriton yläosan vaate. Pereh-
dytään kaavoitukseen ja harjoitellaan kuo-
sittelua eri vartalotyypeille. Käydään läpi 

vaatteenvalmistuksen perusteita ja opitaan 
työpajan koneiden ja laitteiden käyttöä.
Sisältö: Valmiin kaavan muuntaminen mit-
tojen- ja mallinmukaiseksi; harjoitellaan yk-
sityiskohtien valmistusta + valmistetaan 
tuote; teeman ideointia; vaatteen suunnitte-
lua; vartalon mittasuhteiden hahmottamis-
ta; värien vaikutus pukeutumisessa; suun-
nitelmien esittely visuaalisessa muodossa; 
esitystekniikka
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Eberle, 
ym. (suom.) Pirkko Luoto.2002. Ammattina 
vaate. WSOY; Kangas, S-L ym. 1994. Vaate-
tusalan ammattitekniikka. Työtapakortisto 
1-6 . Otava; 
Döllel, ym. (suom.) Raija Tähkiö 2002. Muo-
tipiirtäminen, väri ja tyyli. WSOY
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, itsenäinen työskentely
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5, itse-
arviointi, prosessi- ja tuotosarviointi

Vaatteiden kaavoituksen perusteet

Tunnus
KH14BAVA110

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Tuija Huusko, muotoilija amk, Kä-
TaO
Tavoitteet: Miten kaavoitan peruskaavasta 
mallikuvan näköisen vaatteen? Miten sovi-
tan vaatteita asiakkaalle? Miten siirrän sovi-
tusmuutoksia kaavaan? Opitaan erilaisten 
vaatteiden kaavoituksen (kuosittelun) pe-
rusteita manuaalisesti sekä atk:lla. Harjoitel-
laan vaatteen työtapojen teknistä piirtämistä 
(poikkileikkauskuvat). Opiskelija kaavoit-
taa, valmistaa ja sovittaa protoja erilaisista 
vaatteista. 
Sisältö: Kuositteluharjoituksia 1/4 ja 1/1 
koossa, protojen valmistus ja sovitus, am-
matillinen atk (kaavoitus ja poikkileikkaus-
kuvat)
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Anttila, 
R & Jokinen, R. 2000. Sovitus ja muotoilu. 
Opetushallitus; Joseph-Amstrong, H. 2000. 
Patternmaking for fashion design. Long-
man; Rundschau ammattilehdet; opintomo-
nisteet
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, itsenäinen työskentely 
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5, itse-
arviointi, prosessi- ja tuotosarviointi
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Vaatetussuunnittelu

Tunnus
KH14BAVA120

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
15

Tavoitteet: Miten rakentaa toimiva ja per-
soonallinen mallisto? Kuinka huomion koh-
deryhmän suunnittelussa ja markkinoin-
nissa? Miten kokoan näyttävän ja myyvän 
portfolion mallistosta ja ideoistani? Opiske-
lija perehtyy suunnittelutyössä tarvittaviin 
menetelmiin. Hän hahmottaa luovan pro-
sessin eri vaiheita. Hän oppii kartoittamaan 
eri kohderyhmien pukeutumistarpeita. 
Opiskelija suunnittelee mallistoja sovituille 
kohderyhmille ja huomioi materiaalien so-
veltuvuuden käyttötarkoitukseen. Osa mal-
listoista kaavoitetaan ja valmistetaan ryh-
mätyönä. Suunnittelussa perehdytään myös 
painokuvion suunnitteluun. Opitaan itse-
ohjautuvuutta ja oman työn aikataulutusta. 
Refl ektoidaan oppimiskokemuksia.
Sisältö: Esitystekniikka, PrimaVision, mal-
listojen suunnittelu, kaavoitus ja valmistus, 
kohderyhmät, materiaalitietous,  portfolioi-
den suunnittelu ja toteutus, kokemukselli-
nen oppiminen (refl ektointi), oman työsken-
telyn suunnittelua (itseohjautuvuus)
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Eberle, 
ym. (suom.) Pirkko Luoto. 2002. Ammattina 
vaate. WSOY; Markkula L. 1999. Tekstiilitie-
to. WSOY; Döllel, ym. (suom.) Kaija Tähkiö. 
2002. Muotipiirtäminen, väri ja tyyli. WSOY; 
Drake, N. 1987. Fashion illustration today. 
Thames and Hudson
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, itsenäinen työskentely
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5, itse-
arviointi, prosessin arviointi, portfolion ar-
viointi

Malliston suunnittelu ja mal-
likappaleiden valmistus

Tunnus
KH14BAVA130

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Tuija Huusko, muotoilija amk, Kä-
TaO
Tavoitteet: Kuinka suunnittelen ja toteutan 
innovatiivisen malliston? Mitä ovat käyttäji-
en tarpeet? Miten kokoan malliston teeman 
ympärille? Mistä haen tietoa tulevista tren-

deistä? Opiskelija syventää tietämystään 
teollisesta malliston suunnittelusta, sekä 
ymmärtää kohderyhmän ja markkinoinnin 
merkityksen kaupallisen malliston suun-
nittelussa. Suunnitellaan mallisto sovitulle 
kohderyhmälle. Mallistosta toteutetaan yksi 
asukokonaisuus valmiiksi käyttötuotteeksi. 
Hinnoitellaan malliston tuotteita ja kartoite-
taan valmistus- ja markkinointiväyliä. Mal-
listosta suunnitellaan ja toteutetaan esittely-
materiaalia.
Sisältö: Käyttäjälähtöinen suunnittelu, mal-
listojen suunnittelua, mitoitus ja kaavoitus,  
sarjatuotantoon tutustuminen, tuotetiedot ja 
hinnoittelu
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Eberle, 
ym. (suom.) Pirkko Luoto. 2002. Ammattina 
vaate. WSOY; opintomonisteet
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, itsenäinen työskentely
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5; itse-
arviointi, prosessin arviointi, portfolion ar-
viointi

2. VUOSI

Imagopukeutuminen

Tunnus
KH14BAVA200

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Tavoitteet: Kuinka pukeudun eri tilantei-
siin? Miten huomion eri vartalotyypit ja pu-
keutumistyylit suunnittelussa? Miten värit 
ja muoti vaikuttavat pukeutumiseen? Mitä 
viestimme pukeutumisellamme? Opiskelija 
hahmottaa pukeutumiskulttuurin kehityk-
sen eri aikakausina, sekä perehtyy pukeutu-
miseen liittyviin merkityksiin ja vaatevies-
tintään.
Sisältö: Kohderyhmän määrittely, tilanne-
pukeutuminen /etiketti, eri vartalotyypit, 
trendit /muoti,  vaatteen erilaiset merkityk-
set ja viestit, pukeutumisen historiaan pe-
rehtyminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan kurssin alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, museokäynnit, itsenäinen työskentely
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5, itse-
arviointi, prosessin arviointi, portfolion ar-
viointi
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Esiintymisvaatteiden suunnittelu

Tunnus
KH14BAVA210

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettajat: Tuija Huusko, muotoilija amk ja 
Jaana Liukkonen, TaM
Tavoitteet: Miten ideoin ja toteutan esiinty-
misasun? Mitä materiaalivalinnoissa tulee 
huomioida? Miten huomion esiintyjän ima-
gon osana vaateviestintää? Opiskelija pereh-
tyy uniikkivaatteen suunnitteluun ja valmis-
tukseen.
Sisältö: Vaatteen viestit ja merkitykset, 
uniikkivaatteen suunnittelu ja toteutus, eri-
koismateriaalit,  kaavoitus /muotoilu, port-
folio esittelykäyttöön
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Eberle, 
ym. (suom.) Pirkko Luoto. 2002. Ammattina 
vaate. WSOY; internet; ammattilehdet
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, yrityskäynnit, itsenäinen työskentely
Arviointi: Itsearviointi, prosessi- ja tuotos-
arviointi

Mallistoprojekti

Tunnus
KH14BAVA220

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Opettajat: Tuija Huusko, muotoilija amk, 
KäTaO ja Jaana Liukkonen, TaM
Tavoitteet: Miten suunnittelen ja kokoan te-
ollisesti valmistettavan malliston? Miten yh-
distän painokuosit mallistooni? Miten hah-
motan luovaa prosessia? Kuinka huomion 
vallitsevat trendit ja kohderyhmän työssäni? 
Kuinka toimitaan ammattimessuilla? Miten 
myyn mallistoani? Opiskelijalle muodostuu 
yleiskuva teollisen malliston suunnittelu, 
valmistus - ja markkinointiprosessista. Hän 
ymmärtää brändin ja kohderyhmän merki-
tyksen malliston suunnittelussa. Suunnitel-
laan ja toteutetaan mallisto. Hyödynnetään 
ammatillisia atk-ohjelmia suunnittelussa ja 
kaavoituksessa. Opiskelija perehtyy teolli-
seen vaatteen valmistukseen. Mallistokoko-
naisuuteen sisältyy myös esitemateriaalin 
suunnittelua ja toteutusta.
Sisältö: Mallistosuunnittelu, vaatetusma-
teriaalit ja lisätarvikkeet, messukäytänteet, 
mitoitus ja kaavoitus, protojen valmistus -
mallikappaleiden valmistuttaminen, am-

matillisen tietotekniikan hyödyntäminen, 
esittelymateriaalien suunnittelu ja toteutus, 
vaatetusteollisuuteen tutustuminen, englan-
nin kielinen portfolio
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Eberle, 
ym. (suom.) Pirkko Luoto. 2002. Ammattina 
vaate. WSOY; internet, ammattilehdet
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, yrityskäynnit, itsenäinen työskentely
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5; Itse-
arviointi, prosessi- ja tuotos arviointi, port-
folio

3. VUOSI 

Yhteistyöprojekti

Tunnus
KH14BAVA300

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Tavoitteet: Opiskelija harjaantuu vastuulli-
seen itsenäiseen työskentelyyn ja syventää 
haluamaansa ammattialan osa-aluetta. Hän 
perehtyy oman alan ammatillisiin käytän-
teihin. Yhteistyöprojektit ovat opiskelijan 
omia tai ryhmän yhteistyönä toteutettavia 
suunnittelu- ja tuotekehitys toimeksiantoja. 
Projektin aikana pyritään kartoittamaan ja 
huomioimaan asiakkaan /käyttäjän tarpei-
ta ja huomioimaan ne keskeisinä suunnitte-
lun lähtökohtina. Opiskelija ymmärtää am-
matillisen roolinsa yrityksen suunnittelu- ja 
markkinointitiimissä.
Sisältö: Yritysyhteistyö kumppanin /opiske-
lijayhteistyöprojektin kumppanien valinta; 
projektien suunnittelu, tavoitteiden määrit-
tely, aikataulutus; ammattitietouden syventä-
minen ja laajentaminen;  projektiraportti
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opiskeli-
jaryhmän kanssa hankitaan tarvittavat oppi-
mismateriaalit
Oppimismenetelmät: Itsenäinen työskente-
ly ja tiedonhankinta, yhteisiä luentoja sovi-
tuista aiheista, tutor-ohjaus
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5; itse-
arviointi koko projektista, prosessi- ja tuoto-
sarviointi

Näytösprojekti

Tunnus
KH14BAVA310

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5
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Tavoitteet: Opiskelija perehtyy ammattialan 
markkinointi, tiedotus ja pr-käytänteisiin. 
Hän pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan 
tiimityönä näytös /näyttelykokonaisuuden. 
Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat näy-
töksen /näyttelyn, jossa esitellään monipuo-
lisesti opiskelijoiden osaamista. Opiskelija 
hahmottaa kokonaisuuden ja pystyy hoita-
maan vastuullisesti sovittuja tehtäviä.
Sisältö: Näytöksen ideointi ja koordinoin-
ti, yhteistyö alueen yrittäjien kanssa (ver-
kostoituminen), markkinointi materiaalien 
suunnittelu ja toteutus, tapahtuman järjes-
täminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Internet, 
ammattilehdet
Oppimismenetelmät: Itsenäinen työskente-
ly, tutoroinnit
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5, itse-
arviointi, prosessin arviointi, produktion ar-
viointi

4.VUOSI

Tuotemuotoiluprojekti

Tunnus
KH14BAKSV05

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
10

Tavoitteet: Opiskelija toimii projektin vas-
tuullisena vetäjänä suunnitteluprojektissa 
ja syventää haluamaansa ammattialan osa-
aluetta. Hän perehtyy oman alansa kan-
sainvälisiin käytäntöihin. Hän suunnittelee 
myyntimalliston kansainvälisille markki-
noille.
Sisältö: Yritysyhteistyö kumppanin /opis-
kelijayhteistyöprojektin kumppanien va-
linta; projektien suunnittelu, tavoitteiden 
määrittely, aikataulutus; ammattitietouden 
syventäminen; malliston suunnittelu kan-
sainvälisille markkinoille; mallistoportfo-
lio; sarjatuotannon suunnittelu; ryhmätyönä 
tuotteiden valmistus /alihankintana valmis-
tuttaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opiskeli-
jaryhmän kanssa hankitaan tarvittavat oppi-
mismateriaalit
Oppimismenetelmät: Itsenäinen työskente-
ly ja tiedonhankinta, yhteisiä luentoja sovi-
tuista aiheista, tutor-ohjaus
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5; itse-
arviointi koko projektista, prosessi- ja tuoto-
sarviointi

VAPAASTI VALITTAVAT 
OPINNOT 

Tunnus
KH14DD

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. ja 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
15

Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Opiskelija laajentaa ja /tai sy-
ventää ammatillista osaamistaan. Valinnai-
sia opintoja voi myös integroida ammatil-
lisiin projekteihin. Opiskelijat valitsevat 
vuosittain vaihtuvasta kurssitarjonnasta 15 
opintopistettä. Katso myös SeAMKin yhtei-
nen tarjonta.
Suoritustapa ja arviointi: Kunkin kurssin 
vaatimusten mukaan. Hyväksytty -hylätty 
tai Hyväksytty arvosanalla 1-5

TYÖHARJOITTELU

Tunnus
KH14

Tyyppi
pakollinen

Taso
työharjoittelu

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
30

Opettajat: Tuija Huusko, muotoilija amk, 
KtO; Merja Juppo, muotoilija amk, KtO ja 
Jaakko Purtanen, ins.
Tavoitteet: Tavoitteena on oppia työelämäs-
sä tarvittavia valmiuksia; yrittävää asennet-
ta, tehokkuutta, tavoitteellisuutta, ammat-
titaitoa, yhteistyö- ja kommunikointitaitoja. 
Työharjoittelu on tärkeä osa ammatti-identi-
teetin kehittymistä ja ammattiin kasvamista. 
Opiskelija hakee omaa ammatillista suun-
tautumista kehittäviä työharjoittelu paik-
koja. Opintoprojektit voivat jatkua työhar-
joitteluna tai työharjoittelu voi tuottaa uusia 
projekteja ja opinnäytetyön aiheita. Opiske-
lija määrittelee tarkemmat oppimistavoitteet 
ja suunnittelee harjoittelun ajankohdat yh-
dessä ohjaajan ja työpaikan ohjaajan kanssa. 
Harjoittelusuunnitelma ja tavoitteet hyväk-
sytetään ohjaajalla ennen harjoittelun alkua. 
Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla.
Sisältö: Oma urasuunnitelma; harjoittelu-
paikan kartoitus ja valinta; harjoittelura-
portti; harjoitteluseminaari
Arviointi: Hyväksytty /hylätty; työharjoit-
telu raportti
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SYVENTÄVÄT OPINNOT 
JA OPINNÄYTETYÖ 
Laajuus: 60 op
Tavoitteet: Syventävät projektit koostu-
vat projekteista, joissa syvennetään alan ja 
suuntautumisvaihtoehdon osaamista. Opis-
kelija määrittelee tavoitteensa ja laatii aika-
taulun projekteistaan. Syventäviin opintoi-
hin ja opinnäytetyöhön kuuluvat pakolliset 
aiheseminaarit, väliseminaarit sekä lopulli-
sen työn esittelyseminaaritilaisuudet. 

4. VUODEN SYVENTÄVÄT 
OPINNOT KOOSTUVAT 

Perusopinnoista: 
Opinnäyteprosessi 
2 op (KH14AATU003)
Tiedonhankinta 1 op (KH14AATU005)
Markkinointi 2 op (KH14AAYT004)
Oman osaamisen markkinointi 5 op 
(KH14AAYT006)

Ammattiopinnoista:
Syventävä materiaalitiedon ja ammattitek-
niikan projekti 5 op
Opinnäytetyö sekä kypsyysnäyte 15 op

Muotoilun sv:n tuotekonseptointiprojekti 10 
op (KH14BYMU004)
Muotoilun sv:n oman alan tuotemuotoilu-
projekti 10 op (KH14BAKSV)
Syventävä projekti 10 op

Taidon sv:n ohjaustoiminnan /yrittäjyyden 
projekti 5 op (KH14BYOY001)
Taidon sv:n syventävä käsityömuotoilun 
projekti 12 op (KH14BAKT400)
Syventävä projekti 13 op

Syventävä materiaalitiedon ja 
ammattitekniikan projekti 
(muotoilun ja taidon sv)

Tunnus
KH14BAKSV06

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Tavoitteet: Opiskelija harjaantuu tutkimaan 
ja tuottamaan tietoa oman alansa materiaa-
leista ja menetelmistä. Projekti voi olla oma 
kokonaisuutensa tai liittyä omaan syventä-
vään projektiin tai opinnäytetyöhön.

Sisältö: Itsenäinen materiaali /ammatti-
tekninen kartoitustyöskentely, itsenäinen ja 
monipuolinen tiedonhankinta, raportointi
Oppimismenetelmät: Itsenäinen työskente-
ly, tutoroinnit 
Arviointi: Prosessi ja tuotosarviointi, raport-
ti; Hyväksytty arvosanalla 1-5

Syventävä projekti 
(muotoilun ja taidon sv)

Tunnus
KH14BAKSV07

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi 

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
10 / 13

Opettajat: Yliopettajat, alan opettajat
Tavoitteet: Projektissa opiskelija syventää 
alan ja suuntautumisvaihtoehdon osaamis-
taan. Opiskelija määrittelee tavoitteensa ja 
laatii aikataulun projektistaan. Opiskeli-
ja harjaantuu työelämälähtöiseen ammat-
timaiseen työskentelyyn. Opiskelija valit-
see oman kiinnostuksensa perusteella oman 
projektinsa. Syventävä projekti voi olla esi-
merkiksi yritysyhteistyönä tapahtuva muo-
toilu- tai tuotekehitystoimeksianto, vaativa 
asiakastyö, oman yrityksen malliston muo-
toilutehtävä ym.
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5

Opinnäytetyö 
(muotoilun ja taidon sv)

Tunnus
KH14BAKSV100

Tyyppi
pakollinen

Taso
opinnäyte

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi 

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
15

Opettajat: Yliopettajat, alan opettajat
Tavoitteet: Opinnäytetyö on ammattikor-
keakoulu tutkintoon kuuluva prosessi, joka 
osoittaa opiskelijan ammatillisen valmiuden 
ja kypsyyden. Opiskelijalta edellytetään luo-
vaa ongelmanratkaisukykyä ja perehtymis-
tä menetelmällisiin sekä esitysteknisten väli-
neiden käyttöön. Opinnäytetyöstä on erilliset 
ohjeet (Intra), jossa selostetaan tarkemmin 
opinnäyteyön vaatimukset ja suoritustapa.
Sisältö: Tuotekehitysprosessi, esineelliset 
tuotokset, kirjallinen raportti
Arviointi: Hyväksytty arvosanalla 1-5
Edeltävät opinnot: Opintoja on suoritettu 
vähintään 180 op sekä opinnäytetyön aihe 
on hyväksytty sekä neljännen vuoden pro-
jektit on aloitettu.
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Kypsyysnäyte 
(muotoilun ja taidon sv)

Tunnus
KH14BAKSV200

Tyyppi
pakollinen

Taso
opinnäyte

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi 

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
0

Opettajat: Yliopettajat
Tavoitteet: Asetus ammattikorkeakoulu-
opinnoista 3.3.1995/256, 10§ määrittelee 
kypsyysnäytteen seuraavasti: ”Ammattikor-
keakoulututkintoa varten opiskelijan on kir-
joitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyys-
näyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan 
ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.”
Kypsyysnäyte on valvottu tenttitilaisuus, 
joka kestää noin 2 tuntia.
Arviointi: Hyväksytty /hylätty
Edeltävät opinnot: Opinnäytetyö on hyväk-
sytty
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Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma

Koulutuksen toteutus:
Liiketalouden yksikkö, Seinäjoki

Koulutusohjelmapäällikkö:
Pirkko Vuorela
020 124 5432
pirkko.vuorela@seamk.fi 

Tutkinto ja sen tuottama kelpoisuus: 
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkin-
to. Tutkinto antaa kelpoisuuden erilaisiin 
kirjasto- ja tietopalvelualan tehtäviin.

Tutkintonimike: 
Tradenomi

Laajuus opintopisteinä: 
210 op

Tavoitteet:
Ammattiala ja opintojen yleiskuvaus:
Kirjasto- ja tietopalvelualan tehtävänä on 
toteuttaa yhteiskunnan ja organisaatioiden 
tietohuoltoa. Kirjasto- ja tietopalvelut toimi-
vat verkostona, johon kuuluu yleisiä ja tie-
teellisiä kirjastoja, oppilaitoskirjastoja sekä 
erilaisia yritysten ja organisaatioiden tieto-
palveluja. Tieto- ja viestintätekniikan nopea 
kehittyminen muuttaa koko ajan henkilös-
tön osaamisvaatimuksia. Tarvitaan tiedon-
hallinnan ja kulttuurin sisältöjen tuntijoita, 
opastajia tiedonhankintaan, sähköiseen asi-
ointiin ja tietojärjestelmien käyttöön. Vuo-
rovaikutus- ja ilmaisutaidot sekä tieto- ja 
viestintätekniikan monipuolinen osaaminen 
ovat alalla välttämättömiä.

Kirjasto ja tietopalvelun koulutusohjelma 
on Seinäjoen ammattikorkeakoulussa sijoi-
tettu Liiketalouden yksikköön. Tutkintoni-
mikkeenä on kaupalliseen alaan viittaava 
tradenomi ja opintoihin sisältyy myös lii-
ketaloudellisia perusopintoja. Opintosuun-
nitelma on laadittu konstruktivistisen op-
pimiskäsityksen lähtökohdista. Opintojen 
ydinaineksia ovat erilaisten aineistojen ja 
niiden tuotantokanavien tuntemus, aineis-
tojen organisointi käyttöön, monipuoliset 

tietojenkäsittelytaidot, tiedonhakutaidot 
sekä vuorovaikutteiseen toimintaan liittyvät 
taidot erilaisissa toimintaympäristöissä. Elä-
vä yhteys työelämään on tavoitteena koko 
opiskelun ajan. Opintoihin sisältyvä amma-
tillisesti tavoitteellinen työharjoittelu suori-
tetaan kolmannen opiskeluvuoden aikana. 
Aihe opinnäytetyöhön saadaan useimmiten 
työharjoittelun aikana työelämästä. Opetus-
suunnitelman toteuttamisessa pyritään op-
pimiskeskeisyyteen ja oppijalähtöisyyteen. 
Tavoitteena on painottaa opetusmenetel-
miä, joissa opiskelija on aktiivinen toimija, 
kuten projektioppimista, ongelmalähtöistä 
oppimista, vertaisoppimista, tutkivaa oppi-
mista ja case-oppimista. Opintojaksoja voi-
daan suorittaa myös virtuaaliopintoina, jol-
loin projekteissa toimimisen tavoin voidaan 
poiketa opinto-oppaassa esitetyistä toteu-
tusmuodoista.

Opintojen tavoitteet:
Liiketalouden perusteiden hallinnan lisäksi 
koulutusohjelman suorittanut opiskelija
- tuntee kirjasto- ja tietopalveluorganisaati-
oiden ja niiden toimintamuotojen kehityk-
sen, nykytilan, tulevaisuuden visiot ja mer-
kityksen yhteiskunnan tietohuollossa
- ymmärtää tiedon ja julkaisujen tuotanto-
prosesseja, on perehtynyt erilaisiin aineis-
toihin ja tietää kirjastojen kokoelmien muo-
dostamisen ja kehittämisen periaatteet ja 
menetelmät
- tuntee menetelmät ja välineet julkaisutieto-
jen tallentamisessa ja käyttöön saattamisessa 
ja osaa soveltaa tietoja käytännössä
- ymmärtää asiakaskeskeisesti tiedonhank-
innan prosessien ominaispiirteet
- tuntee tiedonhaun menetelmät ja osaa ha-
kea tietoa erilaisissa tiedonhakuympäris-
töissä
- osaa käyttää monipuolisesti tieto- ja vies-
tintätekniikkaa erilaisissa ympäristöissä
- on syventynyt verkkojulkaisemisen ja -pal-
veluiden laajaan kenttään
- kykenee toimimaan itsenäisesti alan käy-
täntöjen kehittämistehtävissä
- osaa toimia vuorovaikutteisissa tilanteissa 
työyhteisössä ja asiakkaiden kanssa
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 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUN KOULUTUSOHJELMA 210 op
          
    I II III IV      YHT. 
 PERUSOPINNOT 60 1 1  62 
  Perusteet kirjasto- ja tietopalvelualalle     14 
   Kirjasto- ja tietopalvelutoiminnan perusteet 5     
   Tieto ja tiedonhaun perusteet 4     
   Tiedonhankinta 2     
   Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 1 1 1   
  Tietokone työvälineenä     15 
   Tietojenkäsittelyn perusteet 5     
   Toimistotekniikan perusteet 4     
   Johdatus verkkotuottamiseen 4     
   Verkkoviestintä 2     
  Liiketalouden perusteita     17 
   Yritystoiminnan perusteet 3     
   Laskentatoimen perusteet 5     
   Oikeustieteen perusteet 4     
   Markkinoinnin perusteet 5     
  Kieli- ja viestintäopinnot     16 
   Yritysviestintä 4     
   Affärssvenska 1 (ks. Kieliopinnot) 4     
   English 1 (ks. Kieliopinnot) 4     
   Kieliohjelmasta 4 op 4     
 AMMATTIOPINNOT  54 26 13 91 
 KAIKILLE YHTEISET AMMATTIAINEMODUULIT        
  Aineistot ja kokoelmatyö  15   15 
  Tiedontallennus ja -haku  6 7  13 
  Kirjasto- ja tietopalveluorganisaatioiden toiminta  5 5 5 15 
  Tietojenkäsittely  9 7  16 
  Opinnäytetyöprosessia tukevat opinnot     10 
   Tilastotieteen perusteet  4    
   Tutkimustyö ja opinnäytetyöprosessi  2 2 2  
  Kieliopinnot     10 
   English for Librarians  3    
   Bibliotekssvenska  3    
   Kieliohjelmasta 4 op    4  
 VAIHTOEHTOISET OPINTOKOKONAISUUDET  6 4 2 12 
  Ohjaus- ja opetustaidot       
  Verkkopalvelut       
  Kirjallisuus ja kulttuuri       
  Kieli- tai yritystoiminnan tai muut hopsin mukaiset 
  opinnot      
 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT  6 4 2 12 
   Myös vaihtoehtoisten opintojen kokonaisuuksia      
 HARJOITTELU   30  30 
 OPINNÄYTETYÖ    15 15 
 YHTEENSÄ  60 60 60 30 210 
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Opintokokonaisuudet ja -kuvaukset

PERUSOPINNOT

Perusteet kirjasto- ja 
tietopalvelualalle
Laajuus: 14 op
Tavoitteet: Opintokokonaisuuden suoritet-
tuaan opiskelija tuntee kirjastojen yhteis-
kunnallisen merkityksen ja kirjastojen toi-
minnan osana yhteiskunnan tietohuoltoa. 
Hän tietää, miten kirjastot ja tietopalvelulai-
tokset ovat kehittyneet ja millaisia ovat nii-
den toimintamuodot ja palvelut sekä millai-
nen henkilöstö palveluja tuottaa. Hän tuntee 
tiedonhaun peruskäsitteistön ja hänellä on 
perustiedot ja -taidot tiedonhausta ja erilai-
sista hakupalveluista. Opiskelija osaa suun-
nitella myös omaa opiskeluaan ja ammatil-
lista suuntautumistaan.

Kirjasto- ja tietopalvelu-
toiminnan perusteet

Tunnus
KD18AITP002

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Pirkko Vuorela, YTM
Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelijalla 
on yleiskuva erityisesti suomalaisesta kirjas-
toverkosta osana yhteiskunnan tietohuoltoa, 
sen kehityksestä, nykytilasta ja tulevaisuu-
den visioista. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija tuntee kirjasto- ja tietopalveluor-
ganisaatioiden toimintamuodot ja palvelut 
sekä millainen henkilöstö palveluja tuottaa.
Sisältö: Yleinen länsimainen kirjastojen his-
toria lyhyesti, Suomen kirjastojen kehitys-
vaiheet yhteiskunnallisessa viitekehyksessä, 
erilaiset kirjastot ja tietopalveluorganisaati-
ot sekä niiden toimintamuodot ja palvelut, 
alan tulevaisuudennäkymät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Tenttiin 
valitaan kaksi seuraavista: Kirjastojen vuosi-
sata: yleiset kirjastot Suomessa 1900-luvulla, 
toim. Mäkinen, I. 1999; Tiedon tie: johdatus 
informaatiotutkimukseen, toim. Mäkinen, I. 
1999; Digimaan kartta: puheenvuoroja di-
gitaaliseen tietohuoltoon, toim. Kekki, K. 
& Salminen, O. 2002; Vatanen, P. 2002: Sää-
ty-yhteiskunnan kirjastosta kansalaisyhteis-

kunnan kirjastoksi
Oppimismenetelmät: Luennot (24 h) ja 
pienryhmätyöskentely (joista oppimispäivä-
kirja), pienryhmätentti (edellyttää itsenäistä 
opiskelua)
Arviointi: Oppimispäiväkirjan, tentin ja 
opiskelijan oman arvioinnin perusteella

Tieto ja tiedonhaun perusteet

Tunnus
KD18AITP001

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Aki Kangas, YTK
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija tuntee tiedonhaun peruskäsitteistön 
ja hänellä on pohja myöhemmille tiedon-
hankinnan ja -haun ammatillisille opinnoil-
le. Opiskelijalla on perustiedot ja -taidot 
tiedonhausta ja erilaisista tiedonlähteistä. 
Opiskelija osaa myös arvioida kriittisesti tie-
donhaun tuloksia.
Sisältö: ”Informaatio” ja ”tieto” -käsitteiden 
analysointi; tiedonhaun peruskäsitteet; tie-
tokantatyypit, rakenne ja hakumenetelmät; 
verkkotiedonhaun perusteet; tiedonhaun 
tulosten arvioinnin perusteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Alaterä, 
Anu & Halttunen, Kai (2002): Tiedonhaun 
perusteet. Muu materiaali ilmoitetaan kurs-
sin yhteydessä
Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut ja it-
senäiset harjoitukset. Sovitusta aineistosta 
kirjallinen tentti.
Arviointi: Harjoitusten ja tentin perusteella

Tiedonhankinta

Tunnus
KD07APTU030

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Jaana Latvanen, YTM
Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija 
perehtyy sekä kirjasto- ja kulttuurialan että 
liiketalouden tiedonlähteisiin ja tuntee näi-
den alojen tiedontuottajia ja tiedonhankin-
takanavia.
Sisältö: Kirjasto- ja kulttuurialan tiedon-
tuottajat ja -lähteet (ammatillinen tieto, tut-
kimustieto, tietokannat ja verkkoresurssit), 
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liiketaloudellisen tiedon tuotanto ja tiedon-
lähteet (ammatillinen tieto, tutkimustieto, 
tietokannat ja verkkoresurssit)
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
jakama opiskelumateriaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
tehtävät
Arviointi: Opintojakso arvioidaan harjoitus-
tehtävien perusteella. Hyväksytty /hylätty.
Edeltävät opinnot: Tieto ja tiedonhaun pe-
rusteet

Opiskelutaidot ja 
ammatillinen kasvu

Tunnus
KD18AITP003

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1.- 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tuntee ammattikor-
keakoulun toiminnot, oppimisympäristön ja 
-yhteisön sekä koulutusohjelmat ja oppimis-
menetelmät. Opiskelija tuntee omat opis-
kelutaitonsa ja osaa kehittää niitä. Hän tie-
dostaa vastuunsa oppijana ja myöhemmin 
vaikuttajana työyhteisössä. Opiskelija osaa 
tuoda ilmi oman osaamisensa työnhakuti-
lanteessa. Tavoitteena on myös opiskelijan 
oman ammatillisen suuntautumisen vahvis-
taminen ja valmiudet hakeutua työelämän 
erilaisiin tehtäviin.
Sisältö: Ammattikorkeakoulun opiskelu-
miljöö, terveydenhoito, opintotuki ja muut 
tukitoiminnot; erilaiset oppimismenetelmät 
ja oman oppimisen arviointi ja kehittämi-
nen; oman alan ammattikuva ja työtehtävät; 
oma ammatillinen suuntautuminen, henki-
lökohtaisen opiskelusuunnitelman rakenta-
minen; kelpoisuusvaatimukset ja nimikkeet 
oman alan työtehtävissä; työharjoittelu- ja 
työnhakuvalmennus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opinto-
oppaat ja muu jaettava materiaali
Oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistu-
minen ja tehtävien suorittaminen
Arviointi: Hyväksytty

Tietokone työvälineenä
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Tietokone työvälineenä -opinto-
kokonaisuuden tavoitteena on, että opiskeli-
ja ymmärtää tietojenkäsittelyn merkityksen 
tämän päivän työelämässä. Hänellä on sel-
lainen tietokoneen ja tietoverkkojen käyttö-

taito, josta hänelle on hyötyä sekä opinnois-
sa että tulevissa työtehtävissään. Tavoitteena 
on myös, että opiskelija innostuu itsenäises-
ti kehittämään omaa käyttötaitoaan ja hyö-
dyntämään sitä entistä paremmin oman työ-
yhteisönsä hyväksi.

Tietojenkäsittelyn perusteet

Tunnus
KD18AITT005

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija 
ymmärtää tietojenkäsittelyn peruskäsitteet, 
tietokoneen ja oheislaitteiden, ohjelmiston 
ja tietoverkkojen perustoiminnot. Opiskelija 
osaa hyödyntää käyttöjärjestelmän, tärkeim-
pien työvälineohjelmien sekä tietoverkkojen 
toimintoja omassa työssään liiketoiminnas-
sa.
Sisältö: Tietojenkäsittelyn peruskäsitteistö; 
tiedon esittäminen, tietokoneen rakenne ja 
toimintaperiaate; laitteistot ja ohjelmistot; 
lähiverkot ja internet; tietoturvan perusteet; 
käyttöjärjestelmän käyttö; työvälineohjelmi-
en käyttö: sähköposti, taulukkolaskenta, tie-
donhallinnan perusteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hyppö-
nen, Malmirae, Mäkelä. 2004. Tietokoneen 
käyttötaito 1 Offi ce 2003 -ohjelmille. Jyväs-
kylä: Docendo. Opettajan materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut lai-
teharjoitukset, itsenäiset harjoitukset    
Arviointi: Teoria- ja laitetentti, itsenäiset 
harjoitukset, muu näyttö, arviointi arvosa-
noin 1-5

Toimistotekniikan perusteet

Tunnus
KD07APTO001

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on saa-
vuttaa toimistotyön valmiudet ja hänellä on 
näkemys toimistotyön merkityksestä orga-
nisaatiossa sekä toimistosta työympäristönä. 
Opiskelijalla on toimistotyössä tarvittavien 
tekstinkäsittelyn ja esitysgrafi ikkaohjelman 
käyttötaito. Hän osaa tuottaa ja muokata sel-
keitä, standardinmukaisia asiakirjoja hyväl-
lä äidinkielellä. Hän pystyy hoitamaan ylei-
simmät taloushallinnon toimistotehtävät.
Sisältö: Toimisto työympäristönä: toimis-
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totarvikkeet, viestintävälineet, arkistoin-
ti, kierrätys, toimistoergonomia, tietoturva, 
toimistotyön kehittäminen; näppäilytaito 
(kymmensormijärjestelmä); tekstinkäsittely 
ja asiakirjatyöskentely; esitysgrafi ikka; ta-
loushallinnon toimistotyöt
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali. Hyppönen, Malmirae, Mäkelä. 
2004. Tietokoneen käyttötaito 1 Offi ce 2003 
-ohjelmille. Jyväskylä: Docendo
Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut har-
joitukset, ryhmätyö, itsenäiset harjoitukset
Arviointi: Ryhmätyö ja tentti, muu näyttö, 
arviointi arvosanoin 1-5

Johdatus verkkotuottamiseen

Tunnus
KD18AITT006

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Osmo Mäkiniemi, FM
Tavoitteet: Opiskelija tietää toimivan verk-
kopalvelun merkityksen kirjastoille ja muil-
le organisaatiolle. Opiskelija osaa suunni-
tella ja toteuttaa toimivan verkkopalvelun 
(verkkosivuston) käytössä olevalla verkko-
julkaisuohjelmalla. Hän osaa julkaista verk-
kosivuston internetissä.
Sisältö: Verkkopalvelujen merkitys kirjas-
toille ja muille tietopalveluorganisaatiolle, 
katsaus verkkopalvelujen toteutusteknii-
koihin, verkkopalvelun suunnittelun ja to-
teutuksen apuvälineet, verkkopalvelun to-
teuttaminen www-julkaisuohjelmalla (esim. 
FrontPage-ohjelmalla), verkkosivuston jul-
kaiseminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut har-
joitukset, harjoitustyö
Arviointi: Harjoitustyö, muu näyttö, arvi-
ointi arvosanoin 1-5
Edeltävät opinnot: Tietojenkäsittelyn perus-
teet

Verkkoviestintä

Tunnus
KD18BISU001

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Osmo Mäkiniemi, FM
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää verkkovies-
tinnän merkityksen nykypäivän työelämäs-

sä. Opiskelija tuntee eri verkkoviestinnän 
muodot ja osaa arvioida niiden käytettä-
vyyttä tietopalveluorganisaatiossa. Opis-
kelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti 
yleisimpiä verkkoviestinnän välineitä.
Sisältö: Verkkoviestinnän määrittelyä, verk-
koviestinnän teknologiaa, verkkoviestintä 
eri verkkopalveluissa, verkkoviestintävä-
lineiden käyttö, verkkoon kirjoittaminen, 
verkkoviestinnän käytettävyys, verkkovies-
tinnän tulevaisuus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
kirjallinen materiaali, verkkomateriaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja laitehar-
joitukset, toteutus osaksi tai kokonaan verk-
ko-opintoina
Arviointi: Itsenäiset harjoitukset ja niiden 
arviointi arvosanoin 1-5
Edeltävät opinnot: Tietojenkäsittelyn perus-
teet

Liiketalouden perusteita
Laajuus: 17 op
Tavoitteet: Opintokokonaisuus sisältää pe-
rustietoja ja -taitoja yritystoiminnasta, oike-
ustieteestä, markkinoinnista ja laskentatoi-
mesta. Tavoitteena on, että opiskelija tuntee 
yrityksen perustamiseen ja yrittäjyyteen 
sekä yrityksen toimintaan liittyvät tehtä-
väalueet. Opintokokonaisuus antaa pohjan 
myöhemmille, myös julkisten organisaati-
oiden hallintoa, taloutta ja toimintaa käsit-
televille opinnoille. Opintokokonaisuuteen 
kuuluvat kurssit voidaan suorittaa myös 
osallistumalla harjoitusyritystoimintaan, 
jolloin voidaan poiketa kuvatuista toteutta-
mis- ja arviointitavoista.

Yritystoiminnan perusteet

Tunnus
KD18AIYR001

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt yrit-
tämiseen, yritystoiminnan edellytyksiin ja 
kannattavan yritystoiminnan perusteisiin 
muuttuvassa toimintaympäristössä. Opis-
kelija ymmärtää yritystoimintaa kokonai-
suutena ja on perehtynyt yrityksen eri osa-
toimintoihin ja niiden välisiin yhteyksiin.
Sisältö: Yrittäminen ja yritystoiminnan kes-
keiset käsitteet: yrittäjyys ja yrityksen pe-
rustaminen; yritystoiminnan peruskäsitteet; 
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kannattavan ja tuottavan liiketoiminnan 
edellytykset, liiketoimintaprosessien tehok-
kuus; yritystoiminnan toimintaympäristö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Viitala & 
Jylhä: Menestyvä yritys: liiketoimintaosaa-
misen perusteet. Business Edita. 2001. Opet-
tajan osoittama muu aineisto
Oppimismenetelmät: Luennot, case- ja 
muut harjoitukset, tentti
Arviointi: Arvioitavat suoritukset riippuvat 
toteutustavasta. Opintojakso arvioidaan as-
teikolla 1-5

Laskentatoimen perusteet

Tunnus
KD07APLA010

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Pekka Saarikoski, KTM
Tavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskeli-
ja hallitsee ulkoisen laskentatoimen käsit-
teistön, lakisääteiset tehtävät ja menetelmät. 
Kuvataan se ympäristö, jossa kirjanpito syn-
tyy, ja opiskelija oppii tuntemaan ja tulkit-
semaan kirjanpidon tuottamien raporttien 
sisältöä. Kurssin suorittaminen antaa opis-
kelijalle yleiskäsityksen kirjanpidosta ja sen 
hoitamisesta yrityksessä. Kurssin suoritettu-
aan opiskelijalla on valmiudet valita opinto-
ja laskentatoimen muilta osa-alueilta.
Sisältö: Kirjanpidon peruskäsitteet, tili-
kauden kokonaisuus ja tilinpäätösrapor-
tit. Keskeinen osa kurssin suorittamista on 
harjoitusten tekeminen. Erityistä huomiota 
kiinnitetään kirjanpidon tuottamiin viralli-
siin ja lakisääteisiin raportteihin. Tutustu-
taan kirjanpitoasetukseen ja -lakiin keskei-
simmiltä osin.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Tomperi: 
Käytännön kirjanpito. Tomperi & Keskinen: 
Käytännön kirjanpito -harjoituskirja
Oppimismenetelmät: Luennot ja luennoilla 
tehtävät harjoitukset
Arviointi: Tentti

Oikeustieteen perusteet

Tunnus
KD07APOI01

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Marja Salonen, VT
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt Suomen 
oikeusjärjestelmään, tärkeimpiin oikeustie-

teen käsitteisiin ja sopimuksen syntypro-
sessiin sekä luotto- ja vakuusjärjestelmän 
keskeisiin säännöksiin Opintojakson suori-
tettuaan opiskelija: saa ratkaista yksinkertai-
sia oikeustapauksia ja on sen myötä oppinut 
analyyttistä ajattelutapaa; osaa hakea oikeu-
dellista tietoa eri tietolähteistä; hallitsee kes-
keiset oikeudelliset käsitteet; omaa valmiu-
det sopimusosapuolena toimimiseen ja osaa 
laatia sopimuksia, joita eivät rasita esim. 
tulkinnalliset ongelmat; ymmärtää velalli-
sen oikeudellisen aseman sekä takauksen ja 
panttauksen oikeudellisen merkityksen.
Sisältö: Suomen oikeusjärjestelmä; oikeu-
delliset käsitteet; sopimusoikeus, kauppala-
ki, kuluttajansuojalaki; velkasuhde ja velan 
vakuudet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hyväri-
nen-Hulkko-Ohvo-Varjola-Vahvelainen: Yk-
sityisoikeuden perusteet (2002)
Oppimismenetelmät: Luennot ja oikeusta-
pausharjoitukset
Arviointi: Arvosana annetaan kirjallisen 
tentin perusteella

Markkinoinnin perusteet

Tunnus
KD07APMA010

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Sirkku Rantalainen, KTM
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee markkinoin-
nin peruskäsitteet, hänelle kehittyy mark-
kinointilähtöinen ajattelutapa ja hän osaa 
myös toimia asiakassuuntaisesti muuttu-
vassa toimintaympäristössä. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija: ymmärtää asiakas-
suuntaisen toimintatavan ja markkinoinnin 
merkityksen organisaation toiminnan kehit-
tämisessä, osaa analysoida muuttuvaa mark-
kinoinnin toimintaympäristöä, osaa toimia  
joustavasti erilaisten sisäisten ja ulkoisten 
asiakkaiden kanssa, ymmärtää markkinoin-
nin kilpailukeinojen kokonaisuuden ja osaa 
soveltaa markkinoinnin keinoja  käytännön 
tilanteissa.
Sisältö: Markkinoinnin merkitys ja tehtävät, 
nykyaikainen markkinointiajattelu, markki-
noinnin toimintaympäristöt, segmentointi, 
markkinoinnin kilpailukeinot
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Berg-
ström, S & Leppänen, A. (2003). Yrityksen 
asiakasmarkkinointi
Oppimismenetelmät: Luennot ja pienryh-
mätyöskentely (läsnäoloa vaativia sekä 
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pienryhmätyöskentely että ryhmätöiden kä-
sittely)
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahdesta osasta: tentti 50 % ja ryhmätyöt 
50 %. Kummatkin osiot on suoritettava hy-
väksyttävästi

Kieli- ja viestintäopinnot 
Laajuus: 16 op
Tavoitteet: Kieli- ja viestintäopintojen ta-
voitteena on, että opiskelija saavuttaa ruot-
sin kielessä ja vähintään yhdessä vieraassa 
kielessä työelämässä tarvittavan monipuoli-
sen kielitaidon. Opiskelija osaa hankkia tie-
toa kohdekielillä eri menetelmin ja välittää 
viestinsä tilanteen edellyttämällä tavalla. 
Hän tiedostaa kulttuurierojen vaikutuksen 
viestintään ja osaa toimia eri kulttuureista 
tulevien ihmisten kanssa. Hän osaa käyttää 
itselleen sopivia oppimisstrategioita ja pys-
tyy itsearvioinnin kautta muodostamaan 
realistisen käsityksen kielitaidostaan. Äidin-
kielellään opiskelija kehittää viestintäval-
miuksiaan ja saa kokonaiskuvan viestinnän 
roolista strategisena työvälineenä. 

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneilta 
edellytetään lisäksi ”Englantia ja ruotsia amk-
opiskelijoille” -kurssien suorittamista.

Yritysviestintä

Tunnus
KD18AISU001

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt yritys-
viestinnän teoriaan ja käytäntöihin. Opinto-
jakson suoritettuaan opiskelija: pystyy toi-
mimaan tarkoituksenmukaisesti yritysten 
viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa; osaa 
ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja 
alan vaatimukset; osaa viestiä jäsentynees-
ti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti; haluaa 
kehittää viestintätaitojaan osana omaa am-
mattitaitoaan.
Sisältö: Yritysviestinnän peruskäsitteet; hy-
vän tekstin ominaispiirteet; tekstilajit mm. 
liikekirjeet, raportit, työnhaun tekstit; ko-
kous- ja neuvottelutaidon perusteet; esiinty-
mistaidon perusteet; tiedottaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kortetjär-
vi-Nurmi, Kuronen & Ollikainen (2002): Yri-
tyksen viestintä.
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitukset

Arviointi: Opintojakson arviointi muodos-
tuu kahdesta osasta: tentti 50 % ja harjoituk-
set 50 %. Kummatkin osiot on suoritettava 
hyväksyttävästi.

Affärssvenska 1- ja English 1 -opintojakso-
jen kuvaukset näet luvusta Kieliopinnot Liike-
talouden yksikössä.

AMMATTIOPINNOT

Kaikille yhteiset 
ammattiaineopinnot

Aineistot ja kokoelmatyö
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Opiskelija tuntee erilaiset jul-
kaisutyypit ja niiden kustannus- ja jakelu-
verkoston ja tietää mistä ja miten kirjastot 
hankkivat aineistot kokoelmiinsa sekä mil-
laisilla periaatteilla kokoelmia muodoste-
taan. Opintokokonaisuuden suoritettuaan 
opiskelija tuntee myös kokoelmien muodos-
tamiseen ja käyttöön vaikuttavat tekijänoi-
keussäädökset.

Julkaisujen tuotanto 
ja julkaisukanavat

Tunnus
KD07BITP114

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Pirkko Vuorela, YTM
Tavoitteet: Tavoitteena on kirjastojen ko-
koelmiin sisältyvien erilaisten aineistojen 
kustannustoiminnan, tuotannon ja jakelu-
verkoston tuntemus. Opiskelijat perehtyvät 
myös kirjastojen omaan julkaisutoimintaan.
Sisältö: Kustannustoiminta, tuotanto ja ja-
keluverkosto: kirja-aineisto, lehdet, ääni- ja 
kuvatallenteet, sähköiset julkaisut
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opiskeli-
joiden oma tiedonhankinta, muu materiaali 
ilmoitetaan kurssin alussa.
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työ
Arviointi: Harjoitustyön perusteella
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Kokoelmatyö

Tunnus
KD07BITP115

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Pirkko Vuorela, YTM
Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija 
tuntee kirjastojen kokoelmatyön eri vaiheet 
yhteisön tiedontarpeiden tutkimisesta koko-
elmien arviointimenetelmiin ja että hän osaa 
soveltaa tietojaan käytännössä.
Sisältö: Kokoelmatyön eri vaiheet, erityises-
ti kokoelmien arviointikeinot ja -välineet; 
bibliometriset menetelmät lyhyesti; aineis-
tojen järjestäminen asiakkaiden käyttöön
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan myöhemmin
Oppimismenetelmät: Johdantoluennot, har-
joitustyö ja kirjalliseen aineistoon perustuva 
tentti. Harjoitustyö ja tentti voidaan korvata 
jonkin kirjaston kokoelmien arviointiprojek-
tiin osallistumisella.
Arviointi: Tentin ja harjoitustyön perusteel-
la (kokoelman arviointiprojektista laaditun 
raportin perusteella)
Edeltävät opinnot: Kirjasto- ja tietopalvelu-
toiminnan perusteet, Julkaisutuotanto ja jul-
kaisukanavat

Tekijänoikeus

Tunnus
KD07BITP116

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Marja Salonen, VT
Tavoitteet: Opiskelija tuntee kirjastojen toi-
minnassa, erityisesti kokoelmien muodosta-
misessa ja käytössä huomioon otettavat teki-
jänoikeussäädökset.
Sisältö: Tekijänoikeuslain sisältö, säädösten 
vaikutukset kirjaston toimintaan, tekijänoi-
keudet tietoverkkoympäristössä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Poroila, 
Heikki: Tekijänoikeus ja kirjastot, uusin p.; 
Muu materiaali ilmoitetaan kurssin yhtey-
dessä
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja kirjallinen tentti
Arviointi: Harjoitustehtävien ja tentin pe-
rusteella
 

Tiedonlähteet

Tunnus
KD07BITP118

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija tuntee eri alojen kes-
keiset tiedonlähteet, osaa käyttää niitä ja ar-
vioida niiden laatua.
Sisältö: Käsitellään käytännön harjoitusten 
avulla seuraavia asioita: tiedonlähteiden 
tyypit ja niiden keskinäinen suhde, tiedon-
lähteen tarkoituksenmukainen valinta eri-
laisiin tiedonhakutehtäviin, tiedonlähteiden 
laadun arviointi, alakohtaiset keskeiset tie-
donlähteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan kurssin alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, demot, oh-
jatut ja itsenäiset harjoitustehtävät. Tentti
Arviointi: Harjoitustehtävien ja tentin pe-
rusteella
Edeltävät opinnot: Tiedonhankinta, Tieto ja 
tiedonhaun perusteet

Tiedontallennus ja -haku
Laajuus: 13 op
Tavoitteet: Opiskelija tuntee erilaisten jul-
kaisujen kuvailun periaatteet, keinot ja väli-
neet sekä kuvailun merkityksen tiedonhaus-
sa. Tavoitteena on myös tiedonhankinnan 
prosessin vaiheiden tuntemus, erityisesti 
neuvonta- ja tietopalvelun vuorovaikutusti-
lanteet asiakkaiden kanssa.

Tiedontallennuksen menetelmät

Tunnus
KD07BITP117

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Tavoitteet: Opiskelija tuntee julkaisutietojen 
tallennuksen periaatteet, keinot ja välineet.
Sisältö: Julkaisujen sisällön ja ulkoasun ku-
vailun menetelmät ja välineet (luokitus, lu-
ettelointi ja indeksointi), erityisesti suoma-
laiset sovellukset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan kurssin alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
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Tiedonhankinta ja -haku

Tunnus
KD07BTTT201

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
7

Tavoitteet: Perehdyttää asiakaslähtöisesti 
tiedonhankinnan prosessin teoreettisiin jä-
sennyksiin ja tiedonhaun tekniikkaan sekä 
erilaisten hakupalveluiden käyttöön ja löy-
detyn tiedon arviointiin.
Sisältö: Yleisimmät tiedonhankinnan pro-
sessin jäsennykset; tiedonhakutapahtuma 
osana tiedonhankintaprosessia, vuorovai-
kutus asiakkaan kanssa; internet-tiedonha-
kupalvelut ja niiden ominaisuudet; tiedon-
haun tulosten arvioinnin kriteerit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan kurssin alussa

Kirjasto- ja tietopalvelu-
organisaatioiden toiminta
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia kirjasto- 
ja tietopalveluorganisaatiossa vaativissakin 
asiantuntijatehtävissä sekä yksilönä että tii-
min vastuullisena jäsenenä. Opiskelija ym-
märtää alan organisaatioiden toiminnan ja 
talouden perusteet sekä osaa toimia vas-
tuullisissa kehittämis- ja esimiestehtävissä. 
Opiskelija osaa suunnitella ja kehittää pal-
veluita sekä markkinoida niitä.

Julkiset organisaatiot 
ja niiden talous

Tunnus
KD18BIYR001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Ulla Autio, KTM
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää kirjasto- ja 
tietopalveluorganisaatioiden toiminnan ja 
talouden perusteet sekä osaa toimia vastuul-
lisissa alan kehittämistehtävissä.
Sisältö: Julkiset organisaatiot: lainsäädän-
nöllinen perusta, julkisten organisaatioi-
den tehtävät, julkisten organisaatioiden or-
ganisaatio- ja toimintamuodot, julkisten 
organisaatioiden ohjaus- ja johtamismuo-
dot, julkisten organisaatioiden toiminnan 

kehittäminen; Julkinen talous: julkisen talou-
den erityispiirteet, talouden suunnittelu ja 
seuranta julkisissa organisaatiossa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lauslahti, 
S. Menestyvä kunta. WSOY 2003. (soveltu-
vin osin) sekä muu opettajan osoittama ai-
neisto
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, sovellustehtävät
Arviointi: Toteutuksesta riippuen asteikol-
la 1-5
Edeltävät opinnot: Yritystoiminta 

Henkilöstöjohtaminen 
julkisissa organisaatioissa

Tunnus
KD18BIHA001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Autio Ulla, KTM
Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia vastuulli-
sesti tiimeissä ja verkostoissa ja osaa kehit-
tää omia vuorovaikutus- ja tiimitaitojaan. 
Opiskelija osaa toimia vaativissakin asia-
kaspalvelutehtävissä. Opiskelija tietää, mitä 
henkilöstöjohtaminen on ja osaa toimia esi-
miestehtävissä julkisissa organisaatioissa.
Sisältö: Vuorovaikutustaidot: persoonallisuu-
den merkitys vuorovaikutuksessa, kuunte-
leminen ja viestintä; Tiimitaidot: toiminta tii-
missä, tiimiroolit, tiimin vetäjänä toiminen, 
tiimin toiminnan kehittäminen; Henkilöstö-
johtaminen: henkilöstöjohtamisen käsite, esi-
miestyö, työntekijän oikeudellisen aseman 
sääntely: työ- ja virkamiesoikeuden perus-
teita
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Viitala, 
R. Henkilöstöjohtaminen. 2001. Edita sekä 
opettajan osoittama muu aineisto
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, sovellustehtävät
Arviointi: Toteutuksesta riippuen asteikol-
la 1-5
Edeltävät opinnot: Julkiset organisaatiot ja 
niiden talous 

Kirjaston toiminnan suunnittelu

Tunnus
KD07BITP202

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Pirkko Vuorela, YTM
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Tavoitteet: Opiskelija tuntee erilaisia toi-
minnan ja palvelujen suunnittelumenetel-
miä ja osaa soveltaa niitä kirjasto- ja tieto-
palvelujen asiakaslähtöiseen kehittämiseen. 
Hän tuntee palvelujen markkinoinnin käsit-
teistön ja markkinointikeinot ja osaa sovel-
taa niitä kirjasto- ja tietopalvelujen markki-
noinnin suunnitteluun.
Sisältö: Erilaiset kehittämisen ja suunnitte-
lun koulukunnat, esim. strateginen suunnit-
telu; palvelujen laadun arviointimenetelmät; 
kirjasto- ja tietopalvelujen markkinoinnin 
suunnittelu
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson yhteydessä
Oppimismenetelmät: Luennot ja ryhmä-
työt. Muu suorittamistapa sovitaan erikseen
Arviointi: Arvioinnissa käytetään opettajan 
arviointia, itse- ja vertaisarviointia

Tietojenkäsittely
Laajuus: 16 op
Tavoitteet: Opiskelija osaa hyödyntää mo-
nipuolisesti tietotekniikkaa kirjaston palve-
lujen ja toiminnan kehittämisessä ja tuntee 
tietotekniikan käyttöön liittyvät tietoturva-
periaatteet ja muut oikeudelliset näkökul-
mat.

Kirjastojen tietojärjestelmät

Tunnus
KD18BITP200

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Osmo Mäkiniemi, FM
Tavoitteet: Opiskelija tuntee yleisten ja tie-
teellisten kirjastojen tietojärjestelmien kehi-
tyksen ja nykytilan sekä tietää tulevaisuuden 
näkymät. Opiskelija tuntee kirjastojen tieto-
järjestelmien ja palvelujen edellyttämät stan-
dardit. Opiskelija tietää kirjastojärjestelmän 
toimintaperiaatteet ja Suomessa käytössä 
olevien kirjastojärjestelmien keskeiset omi-
naisuudet. Opiskelija tuntee tietojärjestelmi-
en hankintaprosessin vaiheet ja osaa toimia 
jäsenenä hankinta- ja kehittämisprojekteissa.
Sisältö: Tietojärjestelmän käsite, kirjastojen 
tietojärjestelmät, kirjastojärjestelmät ja nii-
den toiminnot, kirjastojärjestelmien tietotek-
ninen ympäristö, käytössä olevat kirjastojär-
jestelmät Suomessa, katsaus tietoteknisiin 
standardeihin, kirjastojen tietojärjestelmien 
kehittämis- ja hankintaprosessi

Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Saarti, Jar-
mo, toim. (2002). Kirjastojärjestelmän hank-
kijan opas, BTJ Kirjastopalvelu Oy, Helsinki. 
Opettajan materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, itsenäiset 
harjoitukset
Arviointi: Itsenäiset harjoitukset, tentti, ar-
viointi arvosanoin 1-5
Edeltävät opinnot: Tietojenkäsittelyn perus-
teet

Tietoverkot ja tietoturva

Tunnus
KD18BITP003

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Osmo Mäkiniemi, FM
Tavoitteet: Osmo Mäkiniemi, FM Opiskelija 
tuntee tietoverkkojen rakenteen, toimintape-
riaatteet ja standardit kirjasto- ja tietopalve-
lujen näkökulmasta. Opiskelija osaa käyttää 
lähiverkon ja internetin sovelluksia. Opiske-
lija tuntee tietoturvan osa-alueet. Hän ky-
kenee tunnistamaan erityisesti informaatio-
työympäristössä tietoturvaan liittyvät riskit 
ja löytämään keskeiset tietoturvaongelmien 
ratkaisukeinot.
Sisältö: Tietoliikenteen perusteita, tietolii-
kenneverkot (dataverkot, televerkot, langa-
ton tiedonsiirto), lähiverkot, tietoverkkojen 
palvelut (internet), kirjastot ja tietoliikenne, 
tietoturvallisuuteen liittyvä käsitteistö, tieto-
turvan osa-alueet, yritysten ja julkisten pal-
velujen tietoturvariskit, salausmenetelmät, 
tietokoneen tietoturva, tietoverkkojen tieto-
turva, organisaatioiden tietoturvaratkaisut
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut har-
joitukset, ryhmätyöskentely, itsenäiset har-
joitukset
Arviointi: Itsenäiset harjoitukset ja tentti, 
muu näyttö, arviointi arvosanoin 1-5

Tietokannan suunnittelu ja hallinta

Tunnus
KD17BTTT107

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3.vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija tuntee tiedonhallin-
nan peruskäsitteet. Opiskelija osaa suunni-
tella ja toteuttaa relaationtietokannan käy-
tössä olevalla tietokantaohjelmalla.
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Sisältö: Tietokannat kirjasto- ja tietopalve-
lualalla, tiedonhallinnan keskeiset käsitteet, 
relaatiotietokannan suunnittelu ja mallinta-
minen, tietokantaohjelman ominaisuudet ja 
toiminnot, tietokannan toteuttaminen käy-
tössä olevalla tietokantaohjelmalla, tieto-
kannan hallinta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut har-
joitukset, harjoitustyö
Arviointi: Harjoitustyön arviointi, muu 
näyttö, arviointi arvosanoin 1-5
Edeltävät opinnot: Tietojenkäsittelyn perus-
teet

Tietotekniikka- ja 
informaatio-oikeus

Tunnus
KD18BITT001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Marja Salonen, VT
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt tiedon-
käsittelyyn ja tiedonvälittämiseen liittyviin 
oikeudellisiin ongelmiin sekä oikeudellisen 
tiedon hakuun. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija: tietää, miten sopimus syntyy tie-
toverkkoympäristössä; osaa tehdä laitehan-
kinta-, lisenssi- yms. ATK-sopimuksia; osaa 
ottaa huomioon tekijänoikeuskysymykset ja 
yksityisyyden suojan tietoverkossa toimies-
saan; osaa hakea oikeudellista tietoa eri tie-
tolähteistä.
Sisältö: Oikeustoimilaki, henkilötietolaki 
ja tekijänoikeuslaki verkkoympäristöön so-
vellettuna; oikeudellisen tiedon hakeminen 
(erityisesti Finlexistä)
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja tiedonha-
kuharjoitukset
Arviointi: Arvosana annetaan harjoituksiin 
osallistumisen ja kirjallisen tentin perusteel-
la

Opinnäytetyöprosessia 
tukevat opinnot
Laajuus: 10 op
Tavoitteet: Opiskelija osaa tutkimustyön 
perusteet sekä perehtyy tarkemmin oman 
opinnäytetyönsä kannalta keskeisiin tutki-

mus- ja kehittämistyön menetelmiin. Opis-
kelija osaa kuvata tutkimusprosessiaan, pe-
rustella siinä tekemiänsä valintoja ja tuottaa 
tutkimusraportin. 

Tilastotieteen perusteet

Tunnus
KD07APTI010

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää tilastotie-
teen peruskäsitteet sekä perehtyy aineiston 
hankintaan ja valmiiden tilastojen käyttöön. 
Hän osaa käsitellä tilastoaineistoja ja esittää 
tuloksia tunnuslukujen, taulukoiden ja ku-
vioiden avulla Excel-taulukkolaskentaoh-
jelmaa käyttäen. Hän osaa myös analysoida 
saamiaan tuloksia.
Sisältö: Peruskäsitteet, otantamenetelmät, 
mitta-asteikot, tunnusluvut, korrelaatio, 
graafi nen esittäminen, Excel-taulukkolas-
kentaohjelman funktioita, Pivot-taulukot 
sekä tilastoihin liittyvien apuohjelmien käyt-
tö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan kurssin alkaessa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set (sekä yksilötehtävinä tehtäviä kotitehtä-
viä että oppitunneilla tehtäviä harjoituksia 
tietokoneella)
Arviointi: Tentti ja harjoitukset

Tutkimustyö ja opinnäytetyöprosessi

Tunnus
KD07CPTU001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. ja 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija tuntee tutkimustyön 
perusteet ja tutkimusprosessin sekä osaa 
raportoida tutkimuksen /kehittämistyön 
tulokset. Opiskelija osaa esitellä tutkimus-
aihettaan ja tutkimustuloksiaan sekä har-
jaantuu arvioimaan muiden tutkimuspro-
sessia.  
Sisältö:  1. Johdatus tutkimus- ja kehittä-
mistyöhön: tutkimusaihe, tutkimusprosessi, 
keskeiset menetelmät. 2. Tutkimuskirjoitta-
minen: tieteellisen tekstin vaatimukset, asia-
tyyli, kielenhuolto, prosessikirjoittaminen, 
lähteiden käyttö, tekstiviittaustekniikka, 
opinnäytetyön ulkoasu. 3. Seminaarityös-
kentely: tutkimusaiheiden ja tutkimustulos-
ten käsittely ryhmässä.
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Oppimismenetelmät: Luennot ja seminaari-
työskentely
Arviointi: Hyväksytty /hylätty, osallistumi-
sen ja tentin perusteella

Yksi seuraavista vaihtoehdoista:

Tilastoaineiston käsittely 

Tunnus
KD07BITI110

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Tarja Heikkilä, FM
Tavoitteet: Opiskelija tutustuu kvantitatii-
visen tutkimuksen eri vaiheisiin sekä osaa 
syöttää ja käsitellä tutkimusaineiston SPSS 
for Windows -tilasto-ohjelmaa apuna käyt-
täen. Lisäksi opiskelija ymmärtää tulosten 
tulkinnan kannalta tärkeät tilastollisen päät-
telyn periaatteet. Opintojakson rinnalle so-
pii hyvin esim. projektityönä toteutettava 
pienimuotoinen kyselytutkimus.
Sisältö: Kvantitatiivinen tutkimusprosessi, 
SPSS-ohjelman perusteet, tutkimusaineiston 
syöttö ja käsittely, tulosten esittäminen tun-
nuslukujen taulukoiden ja kuvioiden avulla, 
esimerkkejä riippuvuustarkasteluista (kor-
relaatiot, ristiintaulukointi, Khiin neliö-testi, 
keskiarvojen vertailutestit), tulosten analy-
sointi, tutkimuksen luotettavuuden arviointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Heikkilä 
Tarja (2004 tai uudempi): Tilastollinen tutki-
mus. Lisämateriaali
Oppimismenetelmät: Laiteläheiset luennot 
ja harjoitukset sekä harjoitustyö
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu tentin ja harjoitusten perusteella.
Edeltävät opinnot: Tilastotieteen perusteet 

Kvalitatiivinen tutkimus

Tunnus
KD07BKTU110

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.tai 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella kva-
litatiivisen tutkimusasetelman, kerätä vaa-
dittavan aineiston ja analysoida sitä erilaisia 
tekniikoita hyödyntäen.
Sisältö: Kvalitatiivisen tutkimuksen omi-
naispiirteet ja prosessi, keskeiset kvalitatii-
viset tutkimusmenetelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali

Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja harjoitustyö
Arviointi: Harjoitustyö

Kehittämishankkeen toteuttaminen

Tunnus
KD07BKTU113

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.tai 3.vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Autio Ulla, KTM
Tavoitteet: Tavoitteena on tukea kehittämis-
hankkeena toteutettavan opinnäytetyön te-
koprosessia lisäämällä ymmärtämystä siitä, 
miten kehittämishanke eroaa tutkimuksesta, 
mitkä ovat kehittämishankkeen tavoitteet ja 
millaisia työmuotoja voidaan käyttää.
Sisältö: Kehittämishankkeen tavoitteet ja 
tarkoitus, erilaisia menetelmiä kehittämis-
hankkeen toteuttamiseksi, kehittämishank-
keen raportointi ja arviointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Määritel-
lään myöhemmin
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja oman kehittämishankkeen suunnitelma
Arviointi: Kehittämishankesuunnitelma ar-
vioidaan asteikolla 1-5

Kieliopinnot
Laajuus: 10 op
Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija 
saavuttaa ruotsin kielessä ja vähintään yh-
dessä vieraassa kielessä työelämässä tarvit-
tavan monipuolisen kirjallisen ja suullisen 
kielitaidon. Kieliopinnoissa painottuvat eri-
laisten viestintävalmiuksien kehittäminen ja 
kulttuurierojen huomioon ottaminen. Myös 
oman ammattitaidon kehittäminen vieras-
kielisen ammattikirjallisuuden avulla on 
keskeistä.

English for Librarians

Tunnus
KD18CYEN001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi, englanti

Opintopisteet
3

Opettaja: Päivö Laine, FT
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelijaa osaa keskeisen kirjasto- ja tietopalve-
lualan sanaston ja osaa viestiä suullisesti ja 
kirjallisesti alan työtehtäviin liittyvissä tilan-
teissa.
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Sisältö: Asiakkaana kirjastossa, kirjaston ti-
lat ja palvelut, kokoelmat, tiedonhankinta, 
kirjaston organisaatio ja henkilöstö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
laatima materiaali, verkkomateriaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, itse-
näinen verkkotyöskentely
Arviointi: Suulliset ja kirjalliset tuotokset, 
kirjallinen koe

Bibliotekssvenska

Tunnus
KD07CYRU120

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi, ruotsi

Opintopisteet
3

Opettaja: Päivi Seppälä, FM
Tavoitteet: Opiskelija osaa kirjasto- ja tieto-
palvelualan peruskäsitteet. Hän ymmärtää 
alan tekstiä ja puhetta ja selviytyy suullisesti 
ja kirjallisesti alan asiakaspalvelu- ja muissa 
viestintätilanteissa. 
Sisältö: Kirjastojen kotisivut; kirjasto- ja tie-
topalvelualan sanasto ja tekstit; kirjastoverk-
ko, kirjastojen materiaalit, tilat ja toiminnot; 
henkilökunta ja työtehtävät; asiakaspalvelu- 
ja muut viestintätilanteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kirjasto-
jen kotisivut, opettajan ilmoittama aineisto
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, suul-
liset ja kirjalliset harjoitukset, itsenäinen tie-
donhaku, pari- ja ryhmätyöt
Arviointi: Osallistuminen opetukseen ja 
harjoituksiin, suulliset ja kirjalliset tuotok-
set, esitelmä, kirjallinen tentti
Edeltävät opinnot: Affärssvenska 1

Vaihtoehtoiset
opintokokonaisuudet
Laajuus: 12 op
Tavoitteet: Vaihtoehtoisilla opinnoilla opis-
kelija voi syventää ammatillista suuntautu-
mistaan kirjasto- ja tietopalvelualan erilaisiin 
tehtäviin. Vaihtoehtoisia kokonaisuuksia jär-
jestetään vuorovuosina seuraavista aiheista: 
työelämässä tarvittavat ohjaus- ja opetustai-
dot, verkkopalvelut, kirjallisuus ja kulttuu-
ri, yritystoimintaan liittyvät opinnot (hopsin 
perusteella)

Ohjaus- ja opetustaidot
Laajuus: 12 op
Tavoitteet: Opiskelijat osaavat suunnitella ja 
toteuttaa erilaisia kirjastoalan koulutustapah-
tumia oppivan organisaation ja osaamisen ke-
hittämisen näkökulmista. Tavoitteena on myös 
vahvistaa tiimityöskentelyssä ja johtamisessa 
tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Opintokoko-
naisuus toteutetaan keväällä 2006.

Kouluttajana ja ohjaajana 
toimiminen 

Tunnus
KD18DVKI020

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Ulla Autio, KTM
Tavoitteet: Antaa perustietoja oppimista 
koskevista erilaisista oppimisnäkemyksistä 
ja antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa 
erilaisia koulutus- ja ohjaustapahtumia työ-
yhteisössä.
Sisältö: Oppimisteoriat, opetuksen suunnit-
telu, erilaiset opetusmuodot ja opetuksen ar-
vioinnin perusteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Määritel-
lään myöhemmin
Oppimismenetelmät: Monimuoto-opetus: 
luennot, itsenäiset tehtävät, essee
Arviointi: Essee arvioidaan asteikolla 1-5

Esimies osaamisen kehittäjänä

Tunnus
KD18DVKI022

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Autio Ulla, KTM
Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija 
ymmärtää esimiehen roolin osaamisen ke-
hittäjänä ja tuntee siihen liittyviä toiminta-
tapoja ja haasteita.
Sisältö: Vuorovaikutuksen perusteet, tiimin 
ja ryhmien toiminta ja ohjaaminen, organi-
saation kehittäminen oppivaksi organisaa-
tioksi, esimiehen toiminta osaamisen johta-
jana
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Määritel-
lään myöhemmin
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, essee
Arviointi: Essee arvioidaan asteikolla 1-5
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Verkko-opettaminen

Tunnus
KD18DVKI021

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. - 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Mäkiniemi Osmo, FM
Tavoitteet: Tutustua verkko-opetuksen eri-
tyispiirteisiin sekä verkko-opetusympäris-
töihin ja verkko-opetuksen toteuttamiseen.
Sisältö: Verkko-opetuksen erityispiirteet, 
verkko-opetusympäristöt, opetuksen toteut-
taminen verkkoympäristössä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Määritel-
lään myöhemmin
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, tehtävät
Arviointi: Harjoitustehtävä arvioidaan as-
teikolla 1-5
Edeltävät opinnot: Kouluttajana ja ohjaaja-
na toimiminen 

Verkkopalvelut
Laajuus: 12 op
Tavoitteet: Opiskelija muodostaa kokonais-
näkemyksen verkkopalvelujen tuotantopro-
sesseista ja perehtyy sisällöntuotannon eri 
osa-alueisiin, kuten toiminnalliseen ja graa-
fi seen suunnitteluun sekä tekniseen toteu-
tukseen huomioiden palvelun käytettävyys. 
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, yllä-
pitää ja kehittää organisaation verkkopal-
veluita. Opintokokonaisuus toteutetaan ke-
väällä 2006.

Verkkopalvelun suunnittelu
ja toteutus 

Tunnus
KD07DVVV010

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. - 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Osmo Mäkiniemi, FM
Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ja to-
teuttaa käytettävyydeltään toimivan, vuo-
rovaikutteisen verkkopalvelun (verkko-
sivuston) standardia merkkauskieltä ja 
tyylisivukieltä käyttäen. Opiskelija osaa 
käyttää www-julkaisuohjelmaa verkkopal-
velun toteutuksessa. Opiskelija osaa julkais-
ta verkkosivuston www-palvelimella.
Sisältö: Verkkopalvelun käytettävyys ja es-
teettömyys, verkkopalvelun suunnittelu ja 

suunnitteluohjeet, XHTML- ja CSS-kielet, 
XHTML- ja CSS-validaattoreiden käyttö, 
verkkojulkaisuohjelman (esim. Dreamwea-
ver) käyttö verkkopalvelun toteutuksessa, 
verkkosivuston julkaiseminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut lai-
teharjoitukset, harjoitustyö
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ja jat-
kuva näyttö, harjoitustyö, arviointi arvosa-
noin 1-5
Edeltävät opinnot: Johdatus verkkotuotta-
miseen 

WWW ja tietokannat

Tunnus
KD07DVVV011

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. – 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Osmo Mäkiniemi, FM
Tavoitteet: Opiskelija tietää tietokantojen 
käyttömahdollisuudet ja tekniset toteutusta-
vat verkkopalvelussa. Opiskelija osaa luoda 
tietokannan ja liittää sen osaksi verkkopal-
velua. Opiskelija osaa julkaista tietokantaa 
hyödyntävän palvelun internetissä.
Sisältö: Tietokannan suunnittelu ja luomi-
nen, tietokannan käyttöliittymän suunnitte-
lu www-selaimelle, www-tietokannan testa-
us ja julkaiseminen palvelimella
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja laitehar-
joitukset, harjoitustyö
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, harjoi-
tustyön arviointi, arviointi arvosanoin 1-5
Edeltävät opinnot: Johdatus verkkotuotta-
miseen

Verkkopalvelun grafi ikka

Tunnus
KD07DVV013

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. – 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tietää tärkeimmät tie-
tokonegrafi ikan muodot ja tuntee niiden 
käyttömahdollisuudet verkkopalvelussa. 
Opiskelija osaa luoda ja muokata verkko-
palvelun grafi ikkaa siihen sopivilla laitteilla 
ja sovelluksilla: skannerit, digitaalikamerat 
ja kuvankäsittelyohjelmat.
Sisältö: Johdatus tietokonegrafi ikkaan, vek-
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torigrafi ikkaohjelman käyttö, pikseligrafi ik-
kaohjelman käyttö, julkaiseminen pdf-for-
maatissa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Ohjatut laiteharjoi-
tukset, itsenäiset harjoitukset
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, itse-
näiset harjoitukset, laitetentti, arviointi ar-
vosanoin 1-5
Edeltävät opinnot: Tietojenkäsittelyn perus-
teet

Kirjallisuus ja kulttuuri
Laajuus: 12 op
Tavoitteet: Tavoitteena on lisätä kokoel-
miin valittavan aineiston tuntemusta ja jo-
kapäiväisessä neuvontatyössä tarvittavaa 
aineistoihin liittyvää asiantuntemusta. Kir-
jallisuuden lisäksi voi valita perustietoutta 
musiikista ja elokuvataiteesta.

Kirjallisuuden historia ja tyylit

Tunnus
KD18CTTP003

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. – 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Perehtyminen eurooppalaisen 
kirjallisuuden tyylisuuntiin ja merkittäviin 
kirjailijoihin ja heidän teoksiinsa Antiikis-
ta nykypäiviin (seuraava toteutus keväällä 
2007).
Sisältö: Eurooppalaisen kirjallisuuden his-
toria pääpiirteissään, viime vuosien kirjal-
lisuuden suuntaviivat ja keskeiset teokset. 
Yksityiskohtaisemmat tiedot opintojaksosta 
myöhemmin

Suomen kirjallisuuden 
historiaa ja uusia tuulia

Tunnus
KD18CTTP003

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. – 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Suomen kirjallisuuden historian 
sekä nykykirjallisuuden tuntemus pääpiir-
teissään (seuraava toteutus keväällä 2007)
Sisältö: Yksityiskohtaisemmat tiedot sisäl-
löstä ja toteutuksesta myöhemmin

Musiikin tyylit ja lajit

Tunnus
KD18DVKI011

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Arto Juurakko, FM
Tavoitteet: Perustiedot eurooppalaisen mu-
siikin historiasta ja tyylisuunnista, yleisku-
va erilaisista musiikkikulttuureista (seuraa-
va toteutus keväällä 2006)
Sisältö: Tyylisuunnat ja lajit (esim. taidemu-
siikki, pop & jazz-musiikki, kansanmusiik-
ki), keskeiset säveltäjät ja esittäjät

Elokuvataiteen perusteet

Tunnus
KD18CIEL001

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Marita Nyrhinen, FK
Tavoitteet: Opiskelija on tutustunut eloku-
van historiaan ja keskeisiin suuntauksiin ja 
lajityyppeihin, elokuva-ilmaisun keinoihin 
sekä niiden analyysimetodeihin (seuraava 
toteutus keväällä 2007).
Sisältö: Elokuvan lähiluvun harjoittaminen. 
Varauduttava katsomaan elokuva elokuva-
teatterissa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Henry 
Bacon: Audiovisuaalisen kerronnan teoria, 
2000. Muu materiaali ilmoitetaan kurssin 
alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, analyysi- ja 
kritiikkiharjoitukset, ryhmä- ja yksilösuori-
tukset. Läsnäolo välttämätön

VAPAASTI VALITTAVAT 
OPINNOT
Laajuus: 12 op
Tavoitteet: Opiskelijat voivat valita opinto-
jaksoja Liiketalouden yksikön sisäisestä tai 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteisestä 
vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta. 
Tiedot tarjolla olevista vapaasti valittavista 
opinnoista löytyvät verkkosivuilta ja opis-
kelijoille jaettavasta manuaalista.
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HARJOITTELU JA 
OPINNÄYTETYÖ
Harjoittelu

Tunnus
KD07HYTH121

Tyyppi
pakollinen

Taso
harjoittelu

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, syksy

Opetuskieli
Suomi

Opintopisteet
30

Tavoitteet: Opiskelija perehtyy oman am-
mattialansa tehtäviin, käytäntöihin ja kult-
tuureihin todellisessa työympäristössä ja 
oppii soveltamaan oppimaansa käytännös-
sä. Opiskelija saa monipuolisen kuvan koh-
deorganisaation tai -yrityksen toiminnasta. 
Opiskelijalla on mahdollisuus saada työhar-
joittelusta virikkeitä tai aiheen opinnäyte-
työlleen.
Sisältö: Työharjoittelupaikan hakeminen, 
työharjoittelun suorittaminen ja raportointi 
(alku-, väli- ja loppuraportit)
Oppimismenetelmät: Työssä oppiminen, 
raporttien laadinta
Arviointi: Hyväksytty /hylätty

Opinnäytetyö

Tunnus
KD07FYOT200

Tyyppi
pakollinen

Taso
opinnäytetyö

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
15

Tavoitteet: Opinnäytetyö on mahdollista 

tehdä itsenäisenä työnä tai osana laajempaa 
tutkimus- tai kehittämishanketta. Tavoittee-
na on, että opiskelija kykenee soveltamaan 
opinnoissa hankittuja teoreettisia tietoja 
oman tutkimuksen laatimisessa. Opinnäy-
tetyöprosessissa opiskelija oppii ongelmien 
ratkaisua, projektityöskentelyä, tutkimuk-
sellista ja kehittävää ajattelutapaa, itsenäistä 
tiedon hankintaa ja tulosten kirjallista esit-
tämistä. Opiskelija osaa raportissaan esittää 
tutkimuksensa tulokset loogisesti käyttäen 
virheetöntä kieltä ja ammatillista ja tieteel-
listä terminologiaa. Opinnäytetyöprosessi 
antaa myös tilaa luovuudelle, kokeilulle ja 
omaperäisille sovelluksille.
Sisältö: Aiheen valinnasta vastaa opiskelija 
itse, usein aihe löytyy työharjoittelun aika-
na toimeksiantona. Aiheen valinnasta ja täs-
mennyksestä opiskelija keskustelee työnsä 
ohjaajan kanssa, tutkimussuunnitelmansa 
(ja valmiin työnsä) hän esittelee seminaaris-
sa. Prosessin aikana opiskelija pitää aktiivi-
sesti yhteyttä työnsä ohjaajaan. Opinnäyte-
työhön liittyy kypsyysnäyte, jossa opiskelija 
osoittaa hallitsevansa työnsä sisällön sekä 
kykenevänsä selkeään ja johdonmukaiseen 
kirjalliseen esitykseen.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Tutki-
muksen tekemiseen ja omaan aiheeseen liit-
tyvä aineisto. Sovitaan työn ohjaajan kans-
sa.
Arviointi: Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
opinnäytetöiden arviointikriteereiden pe-
rusteella.
Edeltävät opinnot: Tutkimustyö ja opinnäy-
tetyöprosessi
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 Opinto-ohjaaja: 
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Degree Programme in International Business
Objectives:
The aim of the Degree Programme in Inter-
national Business, which is taught in Eng-
lish, is to prepare the students for specialised 
tasks in international business and marke-
ting. The programme gives an overall pictu-
re of business management and focuses on 
the international operations of companies 
and organisations. The operational environ-
ment of today’s enterprises is based on in-
ternational networks to an increasing extent. 
Having completed their studies the students 
master international business operations, 
marketing and managerial issues. The study 
programme is based on a good understan-
ding of entrepreneurship and small and me-
dium-sized enterprises. An important aim 
is to acquire good practical language skills, 
achieved through working and studying ab-
road during an international period of one 
academic year. At the fi nal stage of their stu-
dies the students are given an opportunity 
to deepen their knowledge of the business 
and culture of a target area of their choice in 
connection with their practical training and 
thesis work.

Polytechnic unit offering 
the programme:
Seinäjoki Business School, Seinäjoki

Head of the degree programme: 
Ville-Pekka Mäkeläinen
Tel. +358 20 124 5411
Email: ville-pekka.makelainen@seamk.fi 

Degree and qualifi cation awarded: 
Bachelor of Business Administration (BBA)

Length of the programme: 
210 ECTS credits

Specialisations:
The students are taken into two specialisa-
tion lines: International Business, which is 
meant for all degree students, or Interna-
tional Business Management, Top-Athletic 
Education, which is an alternative for stu-
dents who want to combine target-oriented 
athletic training with BBA studies. The Pro-
gramme is organized together with Kuorta-
ne Sports Institute. The structure of studies 
is the same for both lines, but there may be 
differences in the practical implementation 
of the courses. 
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DEGREE PROGRAMME IN INTERNATIONAL BUSINESS     
International Business / International Business Management, 
Top-Athletic Education 210 ects credits        
   
             ECTS    
BASICS OF BUSINESS STUDIES    60    
 Basics of Business Operations    21    
  Introduction to Polytechnic Studies    1    
  Introduction to Business Operations    4    
  Basics of Marketing    4    
  Basics of Accounting    4    
  Basics of Law    4    
  Basics of Economics    4    
 Methodology Studies    16    
  Basics of Business Mathematics    4    
  Basics of Business Information Technology    4    
  Word Processing and Office Skills    3    
  Basics of Statistics    3    
  Research and  ormation Retrieval    2    
 Language Studies    20    
  English    6    
  Swedish    6    
  Foreign Language 2    4    
  Intercultural Communication    2    
  Business Communication (Finnish)    2    
 Elective studies    3    
PROFESSIONAL STUDIES    60    
 International Business    51    
  International Business Operations    5    
  Cross-Cultural Business    5    
  Internationalization of the Firm    5    
  Business-to-Business Marketing    3    
   Marketing Communication in Multicultural Environment  3    
  International Human Resources    3    
  Marketing Management    3    
  Marketing courses    12    
  Management courses    12    
 Language Studies    9    
  Foreign Language 2    4    
  Foreign Language      5    
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 or Gateway Programme    30    
  Finnish Language, Culture and Society    1,5    
  Russian Language    3    
  Russian History, Literature and Culture    1,5    
  Cross Cultural Management    1,5    
   Survey on Lithuanian History and Socio-Economic Environment  3    
  Business Environment in Russia    3    
  Doing Business in the Baltic States and Russia    3    
  Financial Accounting in Russia     1,5    
   Business Environment and Macro-Economy of the Baltic States  3    
  Legal Aspects of Foreign Trade, EU-Financing    3    
  Study Tour to the Baltic Area    3    
  Final Report    3    
INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES IN THE TARGET AREA  60    
 International Business Studies in the Target Area  30    
  Europe    30    
  Gateway    30    
  Japan    30    
  Latin America    30    
  North-America    30    
 International Work Placement    30    
  International Work Placement    30    
RESEARCH AND THESIS    30   
 Thesis    21    
  Bachelor’s Thesis    15    
  Intopia (International business strategy)    6    
 Elective Studies    9    
  Elective Studies from Intl Programme    4    
  Elective Studies    5    
REQUIRED CREDITS    210    
   
          
 
          
 
          
 
          
 

  ECTS 
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BASICS OF 
BUSINESS STUDIES
Extent: 60 ECTS
Objectives: The student is acquainted with 
the establishment of a company and its op-
erations. The student understands how the 
company is connected to its different inter-
est groups on regional, national and on in-
ternational level. The student understands 
basics of accounting and bookkeeping. After 
completing this study module student mas-
ters the basic issues of business, marketing, 
accounting, law and economics. 

Introduction to Polytechnic Studies

Course code
KD19APOP020

Type of course
compulsory

Level of course
basic studies

Year and semester
1. year

Language of instruction  
English

ECTS credits
1

Lecturer: Ville-Pekka Mäkeläinen, Lic.tech.
Objectives: The student gets to know the 
new study environment and familiarizes 
with different ways of learning and inde-
pendent study. Students are advised to plan 
already a personal curriculum which culmi-
nates in the development of the third year 
studies abroad (both studying period and an 
internship).
Course contents: Structure of the polytech-
nic degree, Planning a personal curriculum, 
Effective learning methods
Course literature /study material: Material 
given by the lecturer
Learning methods: Lectures, group work 
and personal discussions; personal develop-
ment plan
Assessment: Reports & group work

Introduction to Business Operations

Course code
KD07DVHO123

Type of course
compulsory

Level of course
basic studies

Year and semester
1 year

Language of instruction 
English

ECTS credits
4

Lecturer: Miia Koski, M.Sc. (Econ.)
Objectives: The student becomes familiar 
with entrepreneurship, business operations 
and the basics of administration. 
Course contents: Organisation and admi-
nistration; entrepreneurship and characte-
ristics of an entrepreneur; operational pro-
cess and working environment of a fi rm

Course literature /study material: To be an-
nounced
Learning methods: Lectures, exercises, 
group assignments, written examination, 
major part of the course could take place in 
an simulation environment
Assessment: To be announced

Basics of Marketing

Course code
KD19APMA010

Type of course
compulsory

Level of course
basic studies

Year and semester
1. year

Language of instruction 
English

ECTS credits
4

Lecturer: Miia Koski, M.Sc. (Econ.)
Objectives: To learn basic terms, theories 
and tools, which are used when planning 
marketing.
Course contents: Analyzing marketing en-
vironment, positioning and differentiating, 
segmenting markets and defi ning target 
group, marketing mix
Course literature /study material: Philip 
Kotler: Principles of Marketing; Miia Koski: 
Basics of Marketing -course material. 
Learning methods: Lectures and group 
exercises (during lessons). Working report 
and presentation
Assessment: Working report and presenta-
tion. Exam

Basics of Accounting

Course code
KD019APLA010

Type of course
compulsory

Level of course
basic studies

Year and semester
1. year

Language of instruction 
English

ECTS credits
4

Objectives: The student gets to know the 
concepts, tasks and methods of fi nancial ac-
counting. The course gives an overall pictu-
re of accounting and its implementation in 
a fi rm. 
Course contents: Basic concepts of: accoun-
ting, accounting period, auditing reports
Course literature /study material: To be an-
nounced
Learning methods: Lectures and exercises
Assessment: Written examination and exer-
cises
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Basics of Law

Course code
KD19APOI010

Type of course
compulsory

Level of course
basic studies

Year and semester
1. year

Language of instruction 
English

ECTS credits
4

Lecturer: Marja Salonen, Master of Law
Objectives: The aim of the course is to learn 
Finnish juridical system and legal concepts.
The student becomes familiar with general 
company forms in Finland, contractual law 
and civil procedure. After fi nishing the cour-
se the student: masters essential legal con-
cepts, knows how to make a contract, mas-
ters main points of general company forms 
in Finland, understands the civil procedure 
in Finland.
Course contents: Finnish juridical system, 
most important legal concepts, main points 
of company law, contract law, main points of 
procedural code
Course literature /study material: Nina 
Meincke: Law profi le of Finland 
Learning methods: Lectures and exercises
Assessment: Written exam

Basics of Economics

Course code
KD19APKT010

Type of course
compulsory

Level of course
basic studies

Year and semester
1. year

Language of instruction
English

ECTS credits
4

Objectives: The student gets to know the 
basic concepts, structure and operations of 
economics.
Course contents: Basics of price formation, 
basics of international trade, economic fl uc-
tuation, economic growth, time series
Course literature /study material: To be an-
nounced later 
Learning methods: Lectures and exercises
Assessment: Exercises and written exami-
nation

Basics of Business Mathematics

Course code
KD19APMT010

Type of course
compulsory

Level of course
basic studies

Year and semester
1 year

Language of instruction
English

ECTS credits
4

Objectives: The student is able to solve busi-
ness mathematical problems.
Course contents: Percentage calculation and 

its applications, indexes, interest calculati-
on and its applications, compound interest 
calculations, currencies, credits, investment 
calculations
Course literature /study material: To be an-
nounced
Learning methods: Independent practice, 
lectures and exercises
Assessment: Examination

Basics of Business 
Information Technology

Course code
KD19APTT010

Type of course
compulsory

Level of course
basic studies

Year and semester
1. year

Language of instruction
English

ECTS credits
4

Lecturer: Osmo Mäkiniemi, M.Sc.
Objectives: The student understands the 
basic concepts of information technology, 
knows the structure, operations and periph-
erals of a computer as well as different uses 
of a computer. He /she masters the operat-
ing system of a microcomputer and knows 
how to make a use of different tool pro-
grams.
Course contents: Impact of information 
technology, basic concepts, hardware, soft-
ware, computer practice, operating system, 
tool programs
Course literature /study material: To be an-
nounced later 
Learning methods: Lectures, exercises on a 
computer
Assessment: Examination and assignments

Word Processing and Offi ce Skills

Course code
KD19APTO010

Type of course
compulsory

Level of course
basic studies

Year and semester
1. year

Language of instruction
English

ECTS credits
3

Lecturer: Osmo Mäkiniemi, M.Sc.
Objectives: The student gets the necessary 
word processing and presentation skills to 
be able to do written assignments, reports 
and graphical presentations and gets an ove-
rall idea of offi ce work.
Course contents: Keyboard skills and word 
processing applications, management of the 
alphanumeric keyboard, basics of word pro-
cessing, basics of graphical presentation, 
content and organization of offi ce work, of-
fi ce systems and applications
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Course literature /study material: To be an-
nounced later 
Learning methods: Lectures, exercises on a 
computer
Assessment: Test and assignments

Basics of Statistics

Course code
KD19APTI010

Type of course
compulsory

Level of course
basic studies

Year and semester
1. year

Language of instruction
English

ECTS credits
3

Objectives: The student gets to know with 
the concepts of statistics, how to collect, pro-
cess, adapt and represent information.
Course contents: Collecting information, 
sampling methods, measuring, frequency 
distributions, classifi cation, graphic repre-
sentation, parameters, correlation, regressi-
on, time series
Course literature /study material: To be an-
nounced 
Learning methods: Lectures, exercises (also 
on a computer) and independent practice
Assessment: To be announced

Research and Information Retrieval

Course code
KD19APTU020

Type of course
compulsory

Level of course
basic studies

Year and semester
1. year

Language of instruction
English

ECTS credits
2

Lecturer: Ville-Pekka Mäkeläinen, Lic.tech. 
and Jaana Latvanen, M.Soc.Sc.
Objectives: The student masters basic infor-
mation search processes and methods and 
gets to know the usage of different informa-
tion sources.
Course contents: Research and develop-
ment activities in polytechnic, research and 
information providers in business and eco-
nomics, research and information retrieval 
process, information sources and methods 
in information retrieval
Course literature /study material: Material 
given by the lecturers 
Learning methods: Lectures and exercises
Assessment: Exercises

Intercultural Communication

Course code
KD06DNMA651

Type of course
compulsory

Level of course
basic studies

Year and semester
1. year

Language of instruction
English

ECTS credits
2

Lecturer: Ritva Leppänen M.Sc. (Econ.)
Objectives: The aim of the course is to learn 
to act as an active member in an internatio-
nal environment so that the student knows 
and appreciates cultures of different count-
ries and can behave naturally with peop-
le who come from different cultural backg-
rounds. 
Course contents: Comparison of cultures, 
verbal and non-verbal communication in 
cultural encounters
Course literature /study material: Material 
given by the lecturer
Learning methods: Lectures, applications 
and comment diary
Assessment: To be announced later

Business Communication (Finnish)

Course code
KD19CYEN161

Type of course
compulsory

Level of course
basic studies

Year and semester
1. year

Language of instruction
Finnish

ECTS credits
2

Objectives: The goal is to improve the oral 
and written communication skills of the stu-
dent in the area of business. 
Course contents: Communication in busi-
ness environment
Course literature /study material: To be an-
nounced later 
Learning methods: Lectures and exercises
Assessment: To be announced later

PROFESSIONAL STUDIES
Extent: 60 ECTS
Objectives: The student is acquainted with 
the international business environment. This 
includes cultural environment and operati-
on modes of international business as well 
as issues from management and marketing. 
The goal is that after completing this study 
module the student is able to plan, execute 
and evaluate business operations in interna-
tional business environment with special ex-
pertise in chosen fi elds of management and 
/or marketing. 
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International Business Operations

Course code
KD06CNMA630

Type of course
compulsory

Level of course
professional 
studies

Year and semester
2. year

Language of instruction
English

ECTS credits
5

Objectives: The student knows the different 
forms and modes of international business 
operations, their advantages and disadvan-
tages particularly from small and medium-
sized fi rm’s viewpoint. 
Course contents: Export operations, fran-
chising operations, licensing operations, di-
rect foreign investments etc.
Course literature /study material: To be an-
nounced later
Learning methods: Lectures and group 
work 
Assessment: To be announced later
Prerequisites: Basics of Business Opera-
tions 

Cross-Cultural Business

Course code
KD06CBNMA650

Type of course
compulsory

Level of course
professional 
studies

Year and semester
2. year

Language of instruction
English

ECTS credits
5

Lecturer: Tina Magaard, PhD
Objectives: The student understands the dy-
namics of cross-cultural interaction in busi-
ness contexts and gets skills in confronting 
different cultures and culture shock in pro-
fessional environment.
Course contents: Building blocks of cul-
tures
Course literature /study material: To be an-
nounced
Learning methods: Lectures and group 
work 
Assessment: To be announced
Prerequisites: Basics of Business Opera-
tions 

Internationalization of the Firm

Course code
KD06BNMA640

Type of course
compulsory

Level of course
professional 
studies

Year and semester
2. year

Language of instruction
English

ECTS credits
5

Objectives: The student understands the 
dynamics and strategies of internationaliza-
tion of the fi rm, particularly from a SME’s 
viewpoint.
Course contents: Internationalization strate-
gies of companies
Course literature /study material: To be an-
nounced
Learning methods: Lectures and group 
work 
Assessment: To be announced later
Prerequisites: Basics of Business Opera-
tions 

Business-to-Business Marketing

Course code
KD06BNMA620

Type of course
compulsory

Level of course
professional 
studies

Year and semester
2. year

Language of instruction
English

ECTS credits
3

Lecturer: Ville-Pekka Mäkeläinen, Lic.tech.
Objectives: The student knows the dynam-
ics of buyer-seller interaction and inter com-
pany networks and their importance in busi-
ness-to-business marketing.
Course contents: Relationship marketing 
and its role in b-to-b marketing, formation 
of competitive advantage in b-to-b markets, 
organizational purchasing behaviour, diffu-
sion process of innovations, segmentations 
in b-to-b markets etc.
Course literature /study material: Material 
given by the lecturer
Learning methods: Lectures and group 
work 
Assessment: To be announced later
Prerequisites: Basics of Business Opera-
tions 

Marketing Communication in 
Multicultural Environment 

Course code
KD06BNMA011

Type of course
compulsory

Level of course
professional 
studies

Year and semester
2. year

Language of instruction
English

ECTS credits
3

Lecturer: Miia Koski, M.Sc. (Econ.)
Objectives: To learn how cultural aspects 
change the marketing communications. Stu-
dents will learn how to avoid biggest mis-
takes in multicultural marketing communi-
cations and how to select the best possible 
promotion mix according to cultural differ-
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ences. Also the students will learn how pro-
cess proceeds and an organization works in 
multicultural marketing organization. 
Course contents: How culture effects on 
segmentation, product positioning, target 
group defi nitions and marketing campaign 
planning. What kind of limits multicultural 
environment defi nes for marketing commu-
nications. Planning marketing communica-
tions and a marketing campaign to multicul-
tural markets.
Course literature /study material: Miia Ko-
ski: Multi-Cultural Marketing Communica-
tion -course material
Learning methods: Lectures and working-
report to be completed in small-groups. Also 
supervision to small-group work provided
Assessment: Working report and presenta-
tion
Prerequisites: Basics of Business Studies 

International Human Resources 

Course code
KD06BNMA640

Type of course
compulsory

Level of course
professional 
studies

Year and semester
2. year

Language of instruction
English

ECTS credits
3

Lecturer: Miia Koski, M.Sc. (Econ.)
Objectives: To learn challenges of interna-
tional human resource management and 
ways how to create a successful human re-
source policy for an international company.
Course contents: Challenges of internation-
al human resource management; Recruit-
ment, selection, training, compensation, 
performance appraisal, adjustment and re-
patriation of international employees; Inter-
nationalization process of fi rms and human 
resource issues
Course literature /study material: Miia Ko-
ski, International Human Resources -course 
material. 
Harzing, A-W. & Ruysseveldt, J-V. 2004. In-
ternational Human Resource Management.
Learning methods: Lectures and group ex-
ercises during lessons. Working report and 
presentation
Assessment: Working report, presentation 
and evaluation. Group exercises made dur-
ing lessons.
Prerequisites: Basics of Business Studies 

Marketing Management

Course code
KD03BBA/12

Type of course
compulsory

Level of course
professional 
studies

Year and semester
2. year

Language of instruction
English

ECTS credits
3

Lecturer: Miia Koski, M.Sc. (Econ.)
Objectives: To learn practical strategic mar-
keting management issues and theoretical 
tools for strategy and marketing planning.
Course contents: Building Customer Sat-
isfaction, Analyzing Marketing Opportu-
nities, Market Information and Demand, 
Consumer Markets and Buying Behavior, 
Business Markets and Buying Behavior, An-
alyzing Industries and Competitors, Iden-
tifying Market Segments, Selecting Target 
Markets, Differentiating and positioning the 
Market Offering, Managing Life-Cycle Strat-
egies
Course literature /study material: Philip 
Kotler: Marketing management; Miia Koski: 
Marketing Management -course material. 
Learning methods: Lectures and group ex-
ercises (during lessons). Working report and 
presentation
Assessment: Working report, presentation 
and evaluation. Group exercises made dur-
ing lessons
Prerequisites: Basics of business studies 

Marketing courses

Extent: 12 ECTS credits

Management courses

Extent: 12 ECTS credits
For information about Gateway Programme 
look at course descriptions from Finnish 
School of SME Business Administration’s 
curriculum.

INTERNATIONAL 
BUSINESS STUDIES 
IN THE TARGET AREA
Extent: 60 ECTS
Objectives: The student deepens his /her 
knowledge about a chosen target area by 
studying during one semester in a co-ope-
rational institution of Seinäjoki Business 
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School /Polytechnic abroad. The courses 
are chosen by the student together with the 
head of Degree Programme of International 
Business from the courses provided by the 
chosen institution. The knowledge acqui-
red through these studies are strengthened 
with an internship period in either this same 
country or if chosen in another country.

International Business
Studies in the Target Area

Extent: 30 ECTS credits

International Work Placement

Extent: 30 ECTS credits
Objectives: The student becomes familiar 
with tasks, practices and culture in a wor-
king life environment. The student gets 
to know a good view of the target compa-
ny and its various operations. The student 
would also have a possibility to get ideas for 
his /her bachelor thesis from this experien-
ce.
Course contents: Finding an internship, 
completion of the internship and reports 
from the working period

RESEARCH AND THESIS
Extent: 30 ECTS
Objectives: This main focus in the last mo-
dule is on bachelor’s thesis. Preceding stu-
dies have concentrated on preparing the 
student for the thesis. This is the moment to 
carry out the most challenging project du-
ring their studies. Other courses in this mo-
dule are elective studies and Intopia.

Bachelor’s thesis:

Course code
KD19FYOT200

Type of course
compulsory

Level of course
thesis

Year and semester
4. year

Language of instruction
English

ECTS credits
15

Lecturer: Depends on the subject of the the-
sis
Objectives: The student is able to use scien-
tifi c methods, theories and criticism in ma-
king his /her own small research study. The 
student can write a research report (mono-

graph) presenting his fi ndings in a logical 
way and using grammatically proper langu-
age and professional vocabulary. 
Course literature /study material: To be ne-
gotiated on individual basis with the super-
visor. This issue depends on the study to-
pic. 
Assessment: Based on existing categories of 
evaluation
Prerequisites: Professional Studies

Intopia

Course code
KD06CNMA730

Type of course
compulsory

Level of course
professional 
studies

Year and semester
2. year

Language of instruction
English

ECTS credits
6

Lecturer: Miia Koski, M.Sc. (Econ.), Ville-
Pekka Mäkeläinen Lic. tech., Sirkku Ranta-
lainen M.Sc. (Econ.), Pekka Saarikoski, M.Sc. 
(Econ.)
Objectives: To introduce students to practi-
cal strategic management issues of a multi-
national company by using a computerized 
business simulation programme. The cour-
se will give a comprehensive and integrated 
view of different management disciplines 
such as marketing, fi nance, production, ad-
ministration and logistics.
Course contents: Basics of international bu-
siness from following areas: marketing, fi -
nance, production, administration and lo-
gistics
Course literature /study material: Literatu-
re of Intopia business simulation
Learning methods: Lectures and group 
work in simulation environment
Assessment: Tests, reports, Intopia simulati-
on process and presentations
Prerequisites: Basics of Business Studies

LANGUAGE STUDIES
Finnish students are required to study a mi-
nimum of:
- English, 6 credits; Swedish, 6 credits; Fin-
nish, 2 credits
Other language studies, 13 credits:
- Foreign language 2, 8 credits; elective fo-
reign languages, 5 credits
Foreign students are required to study Fin-
nish instead of the Swedish language.
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Liiketalouden koulutusohjelma

Koulutuksen toteutus:
Liiketalouden yksikkö, Seinäjoki

Koulutusohjelmapäällikkö:
Päivö Laine
020 124 5409
paivo.laine@seamk.fi 

Tutkinto ja sen tuottama kelpoisuus:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike: 
Tradenomi

Laajuus opintopisteinä: 
210 op

Suuntautuminen:
Yhteisten opintojen jälkeen opiskelija va-
litsee vaihtoehtoisista jollekin liiketoimin-
taosaamisen osa-alueelle erityisvalmiuksia 
antavista opintokokonaisuuksista eli mo-
duuleista kolme 12 op:n moduulia. 

Tavoitteet:
Koulutusohjelman tavoitteena on, että opis-
kelijat saavuttavat monipuolisen liiketoi-
mintaosaamisen erityisesti alueen pk-yritys-
ten tarpeiden näkökulmasta. Ensimmäisenä 
ja toisena opintovuonna perehdytään moni-
puolisesti yritystoiminnan ydinosaamiseen 
ja opiskelija saa valmiudet toimia liiketoi-
minnan eri osa-alueilla. Yhteisten opinto-
kokonaisuuksien jälkeen opiskelijalla on 
mahdollisuus valita erikoistumismoduulei-
ta, jotka suoritettuaan opiskelija pystyy toi-
mimaan asiantuntijana tietyllä yritystoimin-
nan alueella. 

Markkinoinnin erikoistumismoduulien ta-
voitteena on, että opiskelija pystyy suo-
riutumaan monipuolisesti markkinoinnin 

käytännön tehtävistä sekä suunnittelu- ja 
johtotehtävistä. Laskentatoimen erikoistu-
mismoduulit suorittaneella on taidot yl-
läpitää ja kehittää johdon suunnittelun ja 
päätöksenteon tukemiseksi tarvittavia las-
kentatoimen informaatiojärjestelmiä sekä 
valmiudet käyttää laskentatoimen tietoja ja 
menetelmiä taloudellisessa suunnittelussa, 
päätöksenteossa ja johtamisessa. Yrityshal-
linnon ja yrittäjyyden erikoistumismoduulit 
suorittaneella on syventävää tietoa yrittäjyy-
destä, yritystoiminnasta, henkilöstöjohtami-
sesta ja hallinnosta sekä valmiudet toimia 
yritysten ja muiden organisaatioiden yleis-
johdollisissa ja asiantuntijatehtävissä 

Opetussuunnitelman toteuttamisessa pyri-
tään oppimiskeskeisyyteen ja oppijalähtöi-
syyteen. Tavoitteena on painottaa opetus-
menetelmiä, joissa opiskelija on aktiivinen 
toimija, kuten projektioppimista, ongel-
malähtöistä oppimista, vertaisoppimis-
ta, tutkivaa oppimista ja case-oppimista. 
Opintojen toteutuksessa otetaan erityises-
ti huomioon lisääntyvä projektitoiminta ja 
sen yhteydessä tapahtuva oppiminen. Täl-
löin opintoja voidaan joustavasti suorittaa 
yritysyhteistyöhankkeissa henkilökohtaisen 
opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojak-
soja voidaan suorittaa myös virtuaaliopin-
toina, jolloin projekteissa toimimisen tavoin 
voidaan poiketa opinto-oppaassa esitetyistä 
toteutusmuodoista. 

Koulutusohjelman tavoitteena on myös 
opiskelijan kansainvälisyysvalmiuksien ke-
hittyminen. Liiketalouden yksikön kansain-
väliset yhteistyöverkostot ja sen tarjoama 
vieraskielinen opetus luovat puitteet opiske-
lija- ja luennoitsijavaihdolle sekä monikan-
sallisille projekteille ja antavat opiskelijalle 
mahdollisuuden oppia toimimaan monikan-
sallisessa ja -kulttuurisessa ympäristössä.    
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LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 210 op       
     
     I II III IV YHT. 
PERUSOPINNOT   54 6  1 61 
 Liiketoiminnan perusteet        23 
  Yritystoiminnan perusteet   5     
  Markkinoinnin perusteet   5     
  Laskentatoimen perusteet   5     
  Oikeustieteen perusteet   4     
  Kansantalouden perusteet   4     
 Menetelmät ja työvälineet        17 
  Talousmatematiikan perusteet   5     
  Tietojenkäsittelyn perusteet   5     
  Toimistotekniikan perusteet   4     
  Tilastotieteen perusteet    3    
 Kieli- ja viestintäopinnot        16 
  Yritysviestintä   4     
  Ruotsin kieli ja vieraat kielet   12     
 Opiskeluprosessia tukevat opinnot       5 
  Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu   1 1  1  
  Tiedonhankinta    2    
AMMATTIOPINNOT   6 48 26 12 92 
KAIKILLE YHTEISET AMMATTIOPINNOT       39 
 Yrityshallinto /yrittäjyys 
 (Yksilö yritystoiminnan tukijana ja kehittäjänä)    6 4  
 Markkinointi 
 (Markkinointi muuttuvassa toimintaympäristössä)  10  
 Laskentatoimi (Johdatus taloushallintoon)    10 
 Liiketoimintaosaamista tukevat opinnot 
 (seuraavista valitaan vöhintään kolme 3 op:n opintojaksoa:  9
  Palkkahallinto,  Taulukkolaskenta, Tilastoaineiston 
  käsittely, Työoikeus, Johdatus verkkotuottamiseen  
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT (3x12)= 36 op     36
  Laskentatoimi /Markkinointi /
  Yrityshallinto ja yrittäjyys /Verkkopalvelut/    7 19 10 
  International Business      
 Kieli- ja viestintäopinnot     8 3  11 
 Tutkimustyötä tukevat opinnot      4 2 6 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT    6 4 2  12 
HARJOITTELU     30  30 
OPINNÄYTETYÖ      15 15 
YHTEENSÄ   60 60 60 30 210 
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Opintokokonaisuudet ja -kuvaukset

PERUSOPINNOT

Liiketoiminnan perusteet
Laajuus: 23 op
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt yrityk-
sen perustamiseen ja toimintaan. Opiskeli-
ja ymmärtää toimintaprosessin, jossa yritys 
hankkii tuotannontekijöitä ja yhdistää ne 
tuotantoprosessissaan ja markkinoi ne saa-
dakseen tuloja. Opiskelija osaa tarkastella 
yritystä vuorovaikutuksessa eri sidosryh-
mien kansa niin alueellisella, kansallisella 
kuin kansainvälisellä tasollakin. Opiskeli-
ja ymmärtää yrityksen talousprosessin ja 
osaa kirjanpidon perusteet. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija hallitsee perustie-
dot yritystoiminnasta, markkinoinnista, las-
kentatoimesta sekä oikeustieteestä ja kan-
santaloustieteestä. Opintojakso voidaan 
toteuttaa osittain myös osallistumalla har-
joitusyrityksen toimintaan.

Yritystoiminnan perusteet

Tunnus
KD07APYR003

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt yrit-
tämiseen, yritystoiminnan edellytyksiin ja 
kannattavan yritystoiminnan perusteisiin 
muuttuvassa toimintaympäristössä. Opis-
kelija ymmärtää yritystoimintaa kokonai-
suutena ja on perehtynyt yrityksen eri osa-
toimintoihin ja niiden välisiin yhteyksiin.    
Sisältö: Yrittäminen ja yritystoiminnan kes-
keiset käsitteet: yrittäjyys ja yrityksen pe-
rustaminen; yritystoiminnan peruskäsitteet; 
kannattavan ja tuottavan liiketoiminnan 
edellytykset, liiketoimintaprosessien tehok-
kuus; yritystoiminnan toimintaympäristö; 
liiketoiminnan organisointi; yritystoimin-
nan ohjausjärjestelmät; esim. balanced sco-
re card, laatujohtaminen, strateginen johta-
minen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Viitala & 
Jylhä: Menestyvä yritys: liiketoimintaosaa-
misen perusteet. Business Edita. 2001. Opet-
tajan osoittama muu aineisto
Oppimismenetelmät: Luennot, case- ja 
muut harjoitukset, tentti
Arviointi: Arvioitavat suoritukset riippuvat 

toteutustavasta. Opintojakso arvioidaan as-
teikolla 1-5

Markkinoinnin perusteet

Tunnus
KD07APMA010

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Sirkku Rantalainen, KTM
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy markkinoin-
nin peruskäsitteisiin, hänelle kehittyy mark-
kinointilähtöinen ajattelutapa ja hän osaa 
myös toimia asiakassuuntaisesti muuttu-
vassa liiketoimintaympäristössä. Opinto-
jakson suoritettuaan opiskelija: ymmärtää 
asiakassuuntaisen toimintatavan ja markki-
noinnin merkityksen organisaation toimin-
nan kehittämisessä, osaa analysoida muut-
tuvaa markkinoinnin toimintaympäristöä, 
osaa toimia joustavasti erilaisten sisäisten 
ja ulkoisten asiakkaiden kanssa, ymmärtää 
markkinoinnin kilpailukeinojen kokonai-
suuden ja osaa soveltaa markkinoinnin kei-
noja käytännön tilanteissa.
Sisältö: Markkinoinnin merkitys ja tehtävät, 
nykyaikainen markkinointiajattelu, markki-
noinnin toimintaympäristöt, segmentointi, 
markkinoinnin kilpailukeinot
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Berg-
ström, S & Leppänen, A. (2003). Yrityksen 
asiakasmarkkinointi
Oppimismenetelmät: Luennot ja pienryh-
mätyöskentely (läsnäoloa vaativia sekä 
pienryhmätyöskentely että ryhmätöiden kä-
sittely)
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahdesta osasta: tentti 50 % ja ryhmätyöt 
50 %. Kummatkin osiot on suoritettava hy-
väksyttävästi.

Laskentatoimen perusteet

Tunnus
KD07APLA010

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Pekka Saarikoski, KTM
Tavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskeli-
ja hallitsee ulkoisen laskentatoimen käsit-
teistön, lakisääteiset tehtävät ja menetelmät. 
Kuvataan se ympäristö, jossa kirjanpito syn-
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tyy, ja opiskelija oppii tuntemaan ja tulkit-
semaan kirjanpidon tuottamien raporttien 
sisältöä. Kurssin suorittaminen antaa opis-
kelijalle yleiskäsityksen kirjanpidosta ja sen 
hoitamisesta yrityksessä. Kurssin suoritettu-
aan opiskelijalla on valmiudet valita opinto-
ja laskentatoimen muilta osa-alueilta.
Sisältö: Kirjanpidon peruskäsitteet, tili-
kauden kokonaisuus ja tilinpäätösrapor-
tit. Keskeinen osa kurssin suorittamista on 
harjoitusten tekeminen. Erityistä huomiota 
kiinnitetään kirjanpidon tuottamiin viralli-
siin ja lakisääteisiin raportteihin. Tutustu-
taan kirjanpitoasetukseen ja -lakiin keskei-
simmiltä osin
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Tomperi: 
Käytännön kirjanpito; Tomperi & Keskinen: 
Käytännön kirjanpito -Harjoituskirja
Oppimismenetelmät: Luennot ja luennoilla 
tehtävät harjoitukset
Arviointi: Tentti

Oikeustieteen perusteet

Tunnus
KD07APOI010

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Marja Salonen, VT
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt Suomen 
oikeusjärjestelmään, tärkeimpiin oikeustie-
teen käsitteisiin ja sopimuksen syntypro-
sessiin sekä luotto- ja vakuusjärjestelmän 
keskeisiin säännöksiin. Opintojakson suori-
tettuaan opiskelija: osaa ratkaista yksinker-
taisia oikeustapauksia ja on sen myötä op-
pinut analyyttistä ajattelutapaa, osaa hakea 
oikeudellista tietoa eri tietolähteistä, hallit-
see keskeiset oikeudelliset käsitteet, omaa 
valmiudet sopimusosapuolena toimimiseen 
ja osaa laatia sopimuksia, joita eivät rasi-
ta esim. tulkinnalliset ongelmat, ymmärtää 
velallisen oikeudellisen aseman sekä taka-
uksen ja panttauksen oikeudellisen merki-
tyksen.
Sisältö: Suomen oikeusjärjestelmä; oikeu-
delliset käsitteet; sopimusoikeus, kauppala-
ki, kuluttajansuojalaki; velkasuhde ja velan 
vakuudet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hyväri-
nen -Hulkko -Ohvo -Varjola -Vahvelainen: 
Yksityisoikeuden perusteet (2002)
Oppimismenetelmät: Luennot ja oikeusta-
pausharjoitukset
Arviointi: Arvosana annetaan kirjallisen 
tentin perusteella

Kansantalouden perusteet

Tunnus
KD07APKT001

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt kansan-
talouden, sen perusyksiköiden ja talousjär-
jestelmien peruskäsitteisiin ja kansantalo-
ustieteen ajattelutapaan sekä keskeisimpiin 
kokonaistaloudellisiin riippuvuussuhtei-
siin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
hallitsee keskeiset kansantalouteen liittyvät 
peruskäsitteet; on perehtynyt taloustilasto-
jen käyttöön; hallitsee yrityksen toiminnan 
erilaisissa kilpailumuodoissa; ymmärtää ta-
loudellisen kasvun, infl aation ja rahapoli-
tiikan, koron sekä valuuttakurssin välisiä 
riippuvuuksia pitkällä tähtäimellä; tuntee 
kansantalouden syklisen käyttäytymisen 
syyt ja seuraukset.
Sisältö: Mikrotaloustieteen alkeet: kysyntä, 
tarjonta, kuluttaja, yritys, markkinat, kilpai-
lu. Kansantulokäsitteet: kansantulon määräy-
tyminen, kulutus, investoinnit, säästäminen, 
raha, pankit, suhdanteet, taloudellinen kas-
vu, talousjärjestelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Pekkari-
nen, J. & Sutela, P. (2002). Kansantaloustiede
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set (sekä yksilötehtävinä tehtäviä www-har-
joituksia että läsnäoloa vaativia ryhmäteh-
täviä)
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahdesta osasta: tentti 70 % ja harjoituk-
set 30 %. Kummatkin osiot on suoritettava 
hyväksyttävästi 

Menetelmät ja työvälineet
Laajuus: 17 op
Tavoitteet: Opiskelijalla on liiketalouden 
alan matemaattiset ja tilastolliset perusval-
miudet. Opiskelija osaa hyödyntää tietoko-
netta opinnoissaan ja tulevassa työssään ja 
tuntee liiketalouden käytännön työhön liit-
tyvät perussovellukset.

Talousmatematiikan perusteet

Tunnus
KD07APMT010

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5
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Tavoitteet: Opiskelijalla on opintojakson 
suoritettuaan talouselämässä tarvittavat 
matemaattiset perusvalmiudet. Hän osaa 
soveltaa prosentti-, korko- ja koronkorko-
laskua talouselämän keskeisissä laskentati-
lanteissa.  
Sisältö: Prosenttilaskun sovellukset: Erilais-
ten verojen laskeminen, hinnoittelu, indek-
sit, infl aatio, defl aatio, valuutat, devalvaatio, 
revalvaatio. Korko- ja koronkorkolaskun sovel-
lukset: koron laskeminen lyhyellä ja pitkäl-
lä aikavälillä, pääomien kehitystä kuvaavat 
laskelmat, reaalinen korkonata, jaksolli-
set suoritukset, rahoitusmuodot, todellinen 
vuosikorko, investointilaskelmat.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Saarinen, 
P. & Kolttola, E. & Pöso, J. (2004). Liike-elä-
män matematiikkaa
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
(myös tietokoneella) ja itsenäinen harjoittelu
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahden välikokeen ja harjoitusten yh-
teispistemäärän perusteella. Jos välikokei-
den yhteispistemäärä ei riitä hyväksyttyyn 
suoritukseen, on suoritettava koko opinto-
jakson uusintatentti.

Tietojenkäsittelyn perusteet

Tunnus
KD07APTT001

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää tietojenkä-
sittelyn peruskäsitteet, tietokoneen ja oheis-
laitteiden, ohjelmiston ja tietoverkkojen pe-
rustoiminnot. Opiskelija osaa hyödyntää 
käyttöjärjestelmän, tärkeimpien työväline-
ohjelmien sekä tietoverkkojen toimintoja 
omassa työssään liiketoiminnassa. 
Sisältö: Tietojenkäsittelyn peruskäsitteistö, 
tiedon esittäminen, tietokoneen rakenne ja 
toimintaperiaate, laitteistot ja ohjelmistot, 
lähiverkot ja Internet, tietoturvan perusteet, 
käyttöjärjestelmän käyttö, työvälineohjelmi-
en käyttö: sähköposti, taulukkolaskenta, tie-
donhallinnan perusteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hyppö-
nen, Malmirae, Mäkelä. 2004. Tietokoneen 
käyttötaito 1 Offi ce 2003 -ohjelmille; Jyväs-
kylä: Docendo; opettajan materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut lai-
teharjoitukset, itsenäiset harjoitukset    
Arviointi: Teoria- ja laitetentti, itsenäiset 
harjoitukset, muu näyttö, arviointi arvosa-
noin 1-5

Toimistotekniikan perusteet

Tunnus
KD07APTO001

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelijan tavoitteena on saa-
vuttaa toimistotyön valmiudet ja hänellä on 
näkemys toimistotyön merkityksestä orga-
nisaatiossa sekä toimistosta työympäristönä. 
Opiskelijalla on toimistotyössä tarvittavien 
tekstinkäsittelyn ja esitysgrafi ikkaohjelman 
käyttötaito. Hän osaa tuottaa ja muokata sel-
keitä, standardinmukaisia asiakirjoja hyväl-
lä äidinkielellä. Hän pystyy hoitamaan ylei-
simmät taloushallinnon toimistotehtävät.
Sisältö: Toimisto työympäristönä: toimis-
totarvikkeet, viestintävälineet, arkistoin-
ti, kierrätys, toimistoergonomia, tietoturva, 
toimistotyön kehittäminen; näppäilytaito 
(kymmensormijärjestelmä); tekstinkäsittely 
ja asiakirjatyöskentely; esitysgrafi ikka; ta-
loushallinnon toimistotyöt
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali; Hyppönen, Malmirae, Mäkelä. 
2004. Tietokoneen käyttötaito 1 Offi ce 2003 
-ohjelmille; Jyväskylä: Docendo
Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut har-
joitukset, ryhmätyö, itsenäiset harjoitukset
Arviointi: Ryhmätyö ja tentti, muu näyttö, 
arviointi arvosanoin 1-5

Tilastotieteen perusteet

Tunnus
D07APTI010

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Tarja Heikkilä FM /Hannu Tuu-
ri YTM
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt tilas-
totieteen peruskäsitteisiin, aineiston han-
kintaan, käsittelyyn, muokkaamiseen, 
kuvaamiseen ja yksinkertaisimpiin analy-
sointimenetelmiin. Opintojakson suoritet-
tuaan opiskelija: omaa tilastojen ja tutki-
mustulosten kriittisen lukutaidon; hallitsee 
perusmetodit luotettavan tutkimusaineiston 
hankkimiseksi; hallitsee tulosten esittämisen 
tunnuslukujen, taulukoiden ja kuvioiden 
avulla; hallitsee perusmetodit riippuvuuk-
sien tarkasteluun;  ymmärtää tilastollisen 
testauksen perusidean ja tilastollisen päät-
telyn periaatteet; hallitsee taulukkolasken-
taohjelman tilastolliset perusominaisuudet: 
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tunnusluvut, riippuvuuksien tutkiminen ja 
tilastokuvioiden tekeminen.
Sisältö: Tilastotieteen peruskäsitteet, otan-
tamenetelmät ja kokeellisen tutkimuksen 
perusteet, muuttujien jakaumat ja tunnus-
luvut, kvantitatiivisten tulosten graafi nen 
esittäminen, korrelaatio, tilastollisen testa-
uksen perusteet ja muutamia esimerkkejä ti-
lastollisista testeistä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alkaessa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set (sekä yksilötehtävinä tehtäviä kotitehtä-
viä että oppitunneilla tehtäviä harjoitusteh-
täviä tietokoneella)
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu tentin ja harjoitusten perusteella

Kieli- ja viestintäopinnot
Laajuus: Perusopinnot 16 op, Ammattiopin-
not 11 op
Tavoitteet: Liiketalouden koulutusohjel-
massa kieli- ja viestintäopintojen tavoitteena 
on, että opiskelija saavuttaa ruotsin kielessä 
sekä vähintään yhdessä vieraassa kielessä 
työelämässä tarvittavan monipuolisen kie-
litaidon. Opiskelija osaa hakea uutta tietoa 
kohdekielillä eri menetelmin ja välittää vies-
tinsä tilanteen edellyttämällä tavalla. Hän 
tiedostaa kulttuurierojen vaikutuksen vies-
tintään ja osaa toimia eri kulttuureista tule-
vien ihmisten kanssa. Hän osaa myös käyt-
tää itselleen sopivia oppimisstrategioita ja 
pystyy itsearvioinnin kautta muodostamaan 
realistisen käsityksen kielitaidostaan. Äidin-
kielellään opiskelija kehittää viestintäval-
miuksiaan ja saa kokonaiskuvan viestinnän 
roolista strategisena työvälineenä.
Opintojaksot:
Perusopinnot:
Yritysviestintä  4 op
Affärssvenska 1  4 op
Business English  4 op
Vaihtoehtoiset kieliopinnot 4 op
Ammattiopinnot:
Vaihtoehtoiset kieliopinnot 11 op

Vaihtoehtoisiin opintoihin pitää sisältyä vä-
hintään 2 op ruotsia. Tarkemmat kuvaukset 
opinnoista näet luvusta Kieliopinnot Liiketa-
louden yksikössä.

Yritysviestintä

Tunnus
KD18AISU001

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt yritys-
viestinnän teoriaan ja käytäntöihin. Opinto-
jakson suoritettuaan opiskelija: pystyy toi-
mimaan tarkoituksenmukaisesti yritysten 
viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa; osaa 
ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja 
alan vaatimukset; osaa viestiä jäsentynees-
ti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti; haluaa 
kehittää viestintätaitojaan osana omaa am-
mattitaitoaan.
Sisältö: Yritysviestinnän peruskäsitteet; hy-
vän tekstin ominaispiirteet; tekstilajit mm. 
liikekirjeet, raportit, työnhaun tekstit; ko-
kous- ja neuvottelutaidon perusteet; esiinty-
mistaidon perusteet; tiedottaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kortet-
järvi -Nurmi, Kuronen & Ollikainen (2002): 
Yrityksen viestintä
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Opintojakson arviointi muodos-
tuu kahdesta osasta: tentti 50 % ja harjoituk-
set 50 %. Kummatkin osiot on suoritettava 
hyväksyttävästi.

Opiskeluprosessia 
tukevat opinnot
Laajuus: 5 op
Tavoitteet: Opiskelija tutustuu opiskelu-
ympäristöönsä, opetussuunnitelmaan ja eri 
oppimismenetelmiin. Opiskelija osaa laatia 
opintosuunnitelmansa omien tavoitteidensa 
pohjalta. Opiskelija tuntee tiedonhaun pe-
rusteet. 

Opiskelutaidot ja 
ammatillinen kasvu

Tunnus
KD18AITP003

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tuntee ammattikor-
keakoulun toiminnot, oppimisympäristön- 
ja -yhteisön sekä koulutusohjelmat ja oppi-
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mismenetelmät. Opiskelija osaa tiedonhaun 
perusteet sekä suhtautuu tietoon kriittisesti. 
Opiskelija tuntee omat opiskelutaitonsa ja 
osaa kehittää niitä. Hän tiedostaa vastuun-
sa oppijana ja myöhemmin vaikuttajana työ-
yhteisössä. Opiskelija osaa tuoda ilmi oman 
osaamisensa työnhakutilanteessa.  
Sisältö: Ammattikorkeakoulun opiskelu-
miljöö, terveydenhoito, opintotuki ja muut 
tukitoiminnot; erilaiset oppimismenetelmät 
ja oman oppimisen arviointi ja kehittämi-
nen; kirjastopalvelut ja tiedonhakujärjestel-
mät sekä tietohallinnan perusteet; tiedon ja 
informaation kriittinen arviointi, tieteelli-
sen tiedon ominaispiirteet; oman alan am-
mattikuva ja työtehtävät; oma ammatillinen 
suuntautuminen, henkilökohtaisen opetus-
suunnitelman rakentaminen; kelpoisuus-
vaatimukset ja nimikkeet oman alan työteh-
tävissä; työnhakuvalmennus 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opinto-
oppaat ja muu jaettava materiaali
Oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistu-
minen ja tehtävien suorittaminen
Arviointi: Hyväksytty

Tiedonhankinta

Tunnus
KD07APTU030

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Jaana Latvanen, YM
Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskeli-
ja saa kokonaiskuvan tiedonhankinnasta, 
perehtyy liiketalouden tiedonlähteisiin ja 
oppii tiedonhaun perusteet. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija: ymmärtää tiedon-
hankinnan merkityksen, on perehtynyt tie-
don tuotantoon ja tiedon hankintakanaviin, 
hallitsee tiedonhakuprosessin perusteet teo-
riassa ja käytännössä, osaa käyttää kirjasto-
palveluja ja tietokantoja sekä tuntee erilai-
sia verkkotiedonhaun menetelmiä, tuntee 
oman alansa keskeiset tiedonlähteet.
Sisältö: Tiedonhankinnan lähtökohdat: Infor-
maatiolukutaito, tiedon lajit ja tuotanto, tie-
donlähteet ja hankintakanavat, tiedon ar-
viointi, tiedonhakuprosessi. Tietokannat: 
Liiketalouden keskeiset kirja- ja artikkelitie-
tokannat. Verkkotiedonhaku: Verkkotiedon-
haun välineitä ja menetelmiä, liiketalouden 
keskeisiä kotimaisia verkkopalveluja ja tie-
dontuottajia
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
jakama opiskelumateriaali

Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
tehtävät
Arviointi: Opintojakso arvioidaan harjoitus-
tehtävien perusteella. Hyväksytty /hylätty
Edeltävät opinnot: Opiskelutaidot ja amma-
tillinen kasvu, 1. vuoden osuus

Ammatillisen perustutkinnon 
suorittaneiden opetussuunnitelma

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet 
(ensisijaisesti merkonomit), joilla ei ole lu-
kion päättötodistusta, suorittavat seuraavat 
opintojaksot:
- Ruotsia amk-opintoihin, 3 op
- Englantia amk-opintoihin, 3 op
- Matematiikkaa amk-opintoihin, 3 op

Kaupallisen perustutkinnon suorittaneet 
suorittavat liiketoiminnan perusteet 14 opin-
topisteen laajuisina harjoitusyritystoimin-
taan osallistumalla tai tekemällä yrityksen 
perustamisprosessiin liittyvän laajan case-
tehtävän. Ammatillisen perustutkinnon 
suorittaneet, joilla on lukion päättötodis-
tuksessa vähintään keskipitkän oppimäärän 
mukainen hyväksytty arvosana ruotsissa ja 
englannissa sekä hyväksytty arvosana mate-
matiikassa, saavat hyväksytysti suoritetusta 
laajennetusta harjoitusyritystoiminnasta tai 
case-tehtävästä 23 opintopistettä.

Opintojaksojen Ruotsia amk-opintoihin ja 
Englantia amk-opintoihin kuvaukset näet 
luvusta Kieliopinnot Liiketalouden yksikössä.

Matematiikkaa amk-opintoihin

Tunnus
KD07APMT021

Tyyppi
pakollinen *)

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

*) pakollinen vain toisen asteen ammatilli-
sen tutkinnon suorittaneille. Muut voivat 
osallistua opintojaksolle, mutta eivät saa 
opintopisteitä.

Opettaja: Seppo Mäki, FM
Tavoitteet: Opiskelijalla on kurssin jälkeen 
tarvittavat valmiudet talousmatematiikan ja 
tilastotieteen opintojaksojen suorittamiseen.
Sisältö: Polynomit, yhtälöt, juuret, logarit-
mit, lukujonot, funktiot, derivaatta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alkaessa
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
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ja itsenäinen harjoittelu 
Arviointi: Opintojakson arviointi hyväksyt-
ty /hylätty tentin ja harjoitustehtävien näy-
tön perusteella 

AMMATTIOPINNOT

KAIKILLE YHTEISET 
AMMATTIAINEOPINNOT

OPINTOKOKONAISUUS A1

Yksilö yritystoiminnan 
tukijana ja kehittäjänä
Laajuus: 10 op
Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia yksilöta-
solla organisaatiossa uuden liiketoiminnan 
luomisessa ja kehittämisessä. Opiskelija ym-
märtää organisaation toiminnan perusteet ja 
uuden liiketoiminnan luomisen ja olemassa 
olevan liiketoiminnan kehittämisen merki-
tyksen. 

Organisaatiokäyttäytyminen

Tunnus
KD07BHHA101

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. ja 2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia vastuul-
lisesti organisaation jäsenenä asiantuntija-
tehtävissä niin yksilö- kuin ryhmätasolla. 
Opiskelija on perehtynyt organisaatiokäyt-
täytymisen perusteisiin ja siihen vaikutta-
viin tekijöihin. Opiskelija ymmärtää vuoro-
vaikutustaitojen merkityksen ja hänellä on 
kyky hallita ja kehittää omia vuorovaiku-
tustaitojaan. Opiskelija osaa toimia vastuul-
lisesti tiimeissä ja verkostoissa yhteistyössä 
toisten kanssa (tiimitaidot)
Sisältö: Organisaatiokäyttäytymisen perusteet: 
yksilö organisaatiossa, mm. motivaatio, työ-
tyytyväisyys; ryhmät ja tiimit sekä toiminta 
tiimeissä; organisaation rakenne ja johtami-
nen. Vuorovaikutustaidot: persoonallisuuden 
vaikutus vuorovaikutukseen; kuuntelu; sa-
naton ja sanallinen viestintä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lämsä & 
Hautala: Organisaatiokäyttäytymisen pe-
rusteet. Edita. 2004. Sekä muu opettajan 
osoittama aineisto

Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, tehtävät ja tentti
Arviointi: Toteutustavasta riippuen astei-
kolla 1-5
Edeltävät opinnot: Yritystoiminta 

Projektityö ja laatujohtaminen

Tunnus
KD07BHYYR006

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää projekti-
toiminnan merkityksen ja työskentelytavat 
sekä osaa suunnitella ja toteuttaa vastuulli-
sesti projektin sekä arvioida projektia. Opis-
kelija ymmärtää, että yritystoiminnan me-
nestymisen edellytyksenä on toiminnan 
jatkuva kehittäminen esimerkiksi laatujoh-
tamista hyödyntäen ja hänellä on valmiuk-
sia kehittämistoimintaan.
Sisältö: Projektitoiminta: Projektitoiminnan 
merkitys, projektisuunnitelma, projektin to-
teutus, projektin arviointi. Yritystoiminnan 
kehittäminen: Laatujohtaminen ja sen toteut-
taminen, muita johtamismenetelmiä kehittä-
misen avuksi.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Määritel-
lään myöhemmin
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, sovellustehtävät sekä tentti
Arviointi: Opintojakson toteutustavasta 
riippuen asteikolla 1-5

Uuden liiketoiminnan 
luominen ja kehittäminen

Tunnus
KD07BHYR006

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää uuden lii-
ketoiminnan luomisen perusasiat. Lisäk-
si opiskelija osaa toimia olemassa olevassa 
yrityksessä uuden liiketoiminnan kehittä-
mistehtävissä. Opiskelija ymmärtää, että lii-
ketoiminnan luomisen edellytyksenä ovat 
yksilöiden taidot toimia aktiivisesti ja vas-
tuullisesti uuden liiketoiminnan kehittä-
mistehtävissä. Kurssin suoritettuaan opis-
kelijan oletetaan ymmärtävän paremmin: 
yrittäjyyden aseman taloudellisen kasvun 
moottorina; yrittäjän keskeisten taitojen ja 
ominaisuuksien merkityksen liiketoimintaa 
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käynnistettäessä; yrittäjyyden eri muotojen 
merkityksen innovaatioiden kanavoina; lii-
ketoiminnan luomisprosessin eri ulottuvuu-
det ja vaiheet.
Sisältö: Yrittämisen keskeiset käsitteet: yrit-
täjä, yrittäjyys, innovaatiot ja liiketoiminnan 
luominen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Case-esi-
merkit yrittäjämäisestä toiminnasta; Muu 
tunneilla jaettava materiaali
Oppimismenetelmät: Luennointia, keskus-
teluja, case-analyysit, ryhmätyöskentelyä. 
Opintojakso pyrkii yhdistämään teoriaa ja 
käytäntöä. 
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu yksilötehtävästä ja ryhmätyöstä

OPINTOKOKONAISUUS A2

Markkinointi muuttuvassa 
toimintaympäristössä
Laajuus: 10 op
Tavoitteet: Opintokokonaisuuden suoritet-
tuaan opiskelija tuntee markkinoinnin kil-
pailuympäristön perinteisen 4 P:n kuten 
myös palvelujen markkinoinnin näkökul-
masta. Hän tietää tuotteen, hinnan, saata-
vuuden ja viestinnän merkityksen markki-
noinnin kilpailukeinoina ja osaa hyödyntää 
em. kilpailukeinoja markkinoinnin suunnit-
telussa ja toteutuksessa. Opiskelija pystyy 
myös markkinoimaan palveluja ottaen huo-
mioon palvelujen erityisominaisuudet. 

Markkinoinnin kilpailukeinot

Tunnus
KD07BMMA130

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Sirkku Rantalainen, KTM
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee kilpailukeino-
jen suunnitelmallisen käytön kilpailuedun 
luomisessa ja osaa soveltaa niitä palvelui-
hin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
osaa suunnitella yritykselle tehokkaan kil-
pailukeinojen yhdistelmän tuotteen elinkaa-
ren eri vaiheissa; ymmärtää tuotteen kerrok-
sellisuuden ja sen vaikutuksen tuotekuvan 
rakentamisessa; tuntee toimintaperiaatteet, 
joita tarjooman suunnittelun yhteydessä 
noudatetaan; hallitsee hintatason ja hinnan 
määrittämisen kustannukset ja markkinoin-

nilliset tekijät huomioon ottaen sekä osaa 
operoida hinnalla markkinoiden ja kilpailu-
tilanteen muuttuessa; osaa valita yritykselle 
sopivat markkinointikanavat ja arvioida nii-
den tehokkuutta.
Sisältö: Tuotteeseen ja tuoteryhmiin kohdis-
tuvat päätökset, tuotekehitys, hinnoitteluun 
vaikuttavat tekijät ja erilaiset lähestymista-
vat hinnoittelussa, hintastrategiat ja hinnoit-
telumenetelmät, hintajousto ja hinnalla ope-
rointi, markkinointikanavan suunnitteluun 
ja johtamiseen liittyvät päätökset, ulkoinen 
sekä sisäinen saatavuus, tuotteen elinkaa-
ristrategiat, palvelujen erityispiirteet ja nii-
den vaikutus kilpailukeinojen käyttöön
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kotler, 
P., Armstrong,G., Saunders, J. & Wong, V. 
(2001). Principles of Marketing. Luvut 13-14, 
16-17 ja 21; Ylikoski, Tuire (2000). Unohtuiko 
asiakas? (soveltuvin osin); Luennoitsijan lu-
ennoilla jakama oheismateriaali 
Oppimismenetelmät: Luennot ja pienryh-
mätyöskentely 
Arviointi: Opintojakso muodostuu kahdes-
ta osasta: tentti 50 % ja pienryhmätyösken-
tely 50 %. Kummatkin osiot on suoritettava 
hyväksyttävästi.

Kokonaisvaltainen 
markkinointiviestintä

Tunnus
KD07BMMA002

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Sirkku Rantalainen, KTM
Tavoitteet: Opiskelija tietää viestinnän pe-
rusteoriat ja tehtävät sekä osaa suunnitella ja 
toteuttaa markkinointiviestintää tavoitteelli-
sesti ja integroidusti erilaisissa organisaati-
oissa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
tuntee markkinointiviestinnän vaikutukset 
ja merkityksen yritysimagon ja brandin ra-
kentamisessa; osaa vertailla markkinoin-
tiviestinnän keinoja ja muotoja sekä laatia 
tehokkaan markkinointiviestintäsuunnitel-
man; osaa suunnitella ja toteuttaa yksittäi-
sen mainoskampanjan.
Sisältö: Markkinointiviestinnän vaikutukset 
ja erilaiset vaikutusmallit, viestinnän roo-
li yritysimagon ja brandin rakentamisessa, 
markkinointiviestinnän keinot ja suunnitte-
luprosessi, mainonnan suunnittelu erityis-
piirteineen, mediasuunnittelu, integroitu 
viestintäajattelu
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Vuokko, 
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Pirjo (2003). Markkinointiviestintä merkitys, 
vaikutus ja keinot; Luennoitsijan luennoilla 
jakama oheismateriaali
Oppimismenetelmät: Luennot, pienryhmä-
työskentely ja yritysprojekti pienryhmissä 
Arviointi: Opintojakso muodostuu kahdes-
ta osasta: tentti 50 %, yritysprojekti ja pien-
ryhmätyöskentely 50 %

Asiakaspalvelu kilpailukeinona

Tunnus
KD07BMMA180

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Sirkku Rantalainen, KTM
Tavoitteet: Opiskelija tuntee palvelujen 
markkinoinnin erityispiirteet. Opiskelija 
osaa markkinoida palveluja ottamalla huo-
mioon asiakkaan osana palvelun tuotanto- 
ja kulutusprosessia sekä palvelun laadun 
kehittämisprosessia. Opiskelija ymmärtää 
palvelujen markkinoinnin roolin suhde-
markkinoinnin näkökulmasta. 
Sisältö: Palvelujen erityispiirteet, asiakas 
osana palvelun tuotanto- ja kulutusproses-
sia, palvelun laadun kehittäminen, palve-
lutilanteet ja niiden johtaminen, palvelujen 
markkinoinnin rooli asiakassuhteiden yl-
läpitäjänä, henkilökohtainen esiintyminen 
asiakaspalvelussa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Pesonen, 
H-L., Lehtonen, J. & Toskala, A. (2002). Asia-
kaspalvelu vuorovaikutuksena. Markki-
nointia, viestintää, psykologiaa. Luennoitsi-
jan luennoilla jakama oheismateriaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja pienryh-
mätyöskentely, harjoitukset
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahdesta osasta: tentti 40 % ja pienryh-
mäharjoitukset 60 %. Kummatkin osiot on 
suoritettava hyväksyttävästi.

OPINTOKOKONAISUUS A3

Johdatus taloushallintoon
Laajuus: 10 op
Tavoitteet: Opintokokonaisuuden suoritet-
tuaan opiskelija hallitsee henkilöyhtiöitä ja 
osakeyhtiöitä koskevat säännökset. Opis-
kelija ymmärtää kustannusten käyttäytymi-
sen ja kannattavuuden välttämättömyyden 
yritystoiminnassa. Kannattavuutta tarkas-

tellaan useasta eri näkökulmasta. Opiske-
lija hallitsee operatiivisen laskentatoimen 
peruskäsitteistön, osaa hyödyntää sitä käy-
tännössä ja oppii laatimaan liiketoimintaan 
liittyviä katetuottolaskelmia erilaisissa suun-
nittelu-, ohjaus- ja päätöksentekotilanteissa. 
Lisäksi opiskelija hallitsee peruskysymykset 
laskentajärjestelmistä ja niiden luomisesta. 
Perehdytään myös kirjanpidon hoitamiseen 
koneellisesti.

Yhteisöoikeus

Tunnus
KD07BLOI111

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Marja Salonen, VT
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt henki-
löyhtiöitä ja osakeyhtiöitä koskeviin keskei-
siin säännöksiin sekä kaupparekisteri- ja toi-
minimilakiin. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija: tietää, minkälainen yhtiön toimi-
nimen tulee lain mukaan olla; tuntee kaup-
parekisterin merkityksen; hallitsee sekä 
osakeyhtiön että henkilöyhtiöiden perusta-
misprosessit; on perehtynyt eri yhtiömuo-
tojen velkavastuuta koskeviin säännök-
siin; tuntee yhtiöiden edustamista koskevat 
säännökset.
Sisältö: Toiminimilaki, kaupparekisterilaki, 
laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhti-
östä, osakeyhtiölaki
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoit-
sijan ilmoittama kirjallisuus
Oppimismenetelmät: Luennot ja oikeusta-
pausharjoitukset
Arviointi: Arvosana annetaan kirjallisen 
tentin perusteella
Edeltävät opinnot: Oikeustieteen perusteet 

Sisäisen laskentatoimen 
perusteet ja budjetointi

Tunnus
KD07BLLA003

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Pekka Saarikoski, KTM
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee johdon las-
kentatoimen perusteet, tehtävät ja sen eri-
laiset hyväksikäyttömahdollisuudet yri-
tyksessä. Opiskelija ymmärtää sisäisen 
laskentatoimen roolin hyväksikäyttöteh-
tävänä erilaisiin laskelmiin tukeutumalla. 
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Opiskelija tunnistaa budjetointiprosessin 
periaatteet.
Sisältö: Sisältö painottuu erityisesti kate-
tuottolaskentaan ja kustannuslaskentaan. 
Perehdytään myös tuotekohtaisiin kannat-
tavuuslaskelmiin ja keskeisimpiin tunnus-
lukuihin. Budjetti-suunnittelun yleiset pe-
riaatteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Jaettava 
luentomoniste. Neilimo & Uusi-Rauva. Joh-
don laskentatoimi; Luennoitsijan ilmoitta-
min osin
Oppimismenetelmät: Luennot ja luennoilla 
tehtävät harjoitukset
Arviointi: Tentti
Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perus-
teet 

Atk-kirjanpito ja arvonlisäverotus

Tunnus
KD07BLLA004

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Pekka Saarikoski, KTM
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee jonkin kirjan-
pidon atk-sovelluksen ja sen yhteydessä ti-
liöinnin sekä atk-kirjanpidon teknisen toteu-
tuksen. Kurssin alkuosa on luento-osuutta, 
jossa käydään läpi alv:n keskeisimmät pe-
riaatteet ja kirjauskäytännöt. Mahdollisim-
man paljon käytetään aikaa laite-työskente-
lyyn.
Sisältö: Yrityksen tilikausikohtaisten tapah-
tumien käsittely kirjanpito-ohjelmalla. Ti-
linavauksen, tilikauden tositeaineiston sekä 
tilinpäätöksen tekeminen koneellisesti. Har-
joitukset pyritään tekemään kokonaan laite-
työskentelyllä. 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Tompe-
ri -Keskinen: Käytännön kirjanpito -Harjoi-
tuskirja
Oppimismenetelmät: Koneella tehtävät 
harjoitukset
Arviointi: Luennoilla tehtävät harjoitustyöt 
ja tentti
Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perus-
teet 

Liiketoimintaosaamista 
tukevat opinnot
Laajuus: 9 op
Seuraavista valitaan kolme opintojaksoa:
- Palkkahallinto 3 op

- Taulukkolaskenta 3 op
- Tilastoaineiston käsittely 3 op
- Työoikeus 3 op
- Johdatus verkkotuottamiseen 3 op

Palkkahallinto

Tunnus
KD07BHHA003

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Autio Ulla, KTM ja Saarikoski 
Pekka, KTM 
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt eri 
palkkausjärjestelmiin, työn vaativuuden ar-
viointiin palkkauksen perusteena, palkan 
määräytymisen perusteisiin ja palkanlas-
kentajärjestelmiin. Opiskelija hallitsee palk-
kahallinnon tehtävät käytännössä.
Sisältö: Palkkahallinto osana henkilöstöjohtami-
sen tehtäväkenttää: Tapoja vaikuttaa henkilös-
tön motivaatioon, eri palkkausjärjestelmät, 
työn vaativuuden arviointijärjestelmiä, palk-
kahallinnon organisointi. Käytännön palkan-
laskenta: Perehtyminen palkanlaskentajärjes-
telmään, palkanlaskennan vaiheet ja toteutus, 
palkkaan vaikuttavat tekijät (esim. erilaiset 
lisät, luontoisedut ja korvaukset, erilaisten 
poissaolojen vaikutus, vuosilomapalkka), ti-
litykset ja palkkalaskennan raportit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lahti, Ta-
rumo & Vartiainen: Palkkausjärjestelmien 
kehittäminen. Edita. 2004. (soveltuvin osin); 
Opettajan osoittama muu aineisto
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, laiteharjoitukset, tentti ja laitetentti
Arviointi: Tentti ja laitetentti arvioidaan as-
teikolla 1-5

Taulukkolaskenta

Tunnus
KD07BLMT120

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Tarja Heikkilä, FM
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelijalla on valmius suunnitella, toteuttaa ja 
käyttää erilaisia laskentamalleja sekä esittää 
tuloksia graafi sesti. Hän osaa käyttää myös 
Excel-taulukkolaskentaohjelman erikoistoi-
mintoja tehtävien ratkaisemiseen.
Sisältö: Excel-taulukkolaskentaohjelmalla 
mm. laskutukseen, palkkoihin, verotukseen, 
luottoihin, budjetointiin ja investointeihin 
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liittyviä laskelmia. Sovellustehtäviä ratkais-
taessa käytetään Excelin funktioita, Pivot-
taulukkotoimintoja, tietokantatoimintoja, 
tavoitteen hakua ja ratkaisinta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alkaessa
Oppimismenetelmät: Laiteläheiset luennot, 
Excel-harjoitukset ja itsenäinen harjoittelu
Arviointi: Opintojaksoon arvosana muo-
dostuu laitetentin ja Excel-harjoitusten pe-
rusteella. Kummatkin osiot on suoritettava 
hyväksytysti.
Edeltävät opinnot: Talousmatematiikan ja 
tietojenkäsittelyn perusteet 

Tilastoaineiston käsittely

Tunnus
KD07BITI110

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Tarja Heikkilä, FM
Tavoitteet: Opiskelija tutustuu kvantitatii-
visen tutkimuksen eri vaiheisiin sekä osaa 
syöttää ja käsitellä tutkimusaineiston SPSS 
for Windows -tilasto-ohjelmaa apuna käyt-
täen. Lisäksi opiskelija ymmärtää tulosten 
tulkinnan kannalta tärkeät tilastollisen päät-
telyn periaatteet. Opintojakson rinnalle so-
pii hyvin esim. projektityönä toteutettava 
pienimuotoinen kyselytutkimus.
Sisältö: Kvantitatiivinen tutkimusprosessi, 
SPSS-ohjelman perusteet, tutkimusaineiston 
syöttö ja käsittely, tulosten esittäminen tun-
nuslukujen taulukoiden ja kuvioiden avulla, 
esimerkkejä riippuvuustarkasteluista (kor-
relaatiot, ristiintaulukointi, Khiin neliö-testi, 
keskiarvojen vertailutestit), tulosten analy-
sointi, tutkimuksen luotettavuuden arviointi  
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Heikkilä 
Tarja (2004 tai uudempi): Tilastollinen tut-
kimus. 
Lisämateriaali
Oppimismenetelmät: Laiteläheiset luennot 
ja harjoitukset sekä harjoitustyö
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu tentin ja harjoitusten perusteella
Edeltävät opinnot: Tilastotieteen perusteet

Työoikeus

Tunnus
KD07BHOI210

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Marja Salonen, VT
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt mm. 
työsopimuksen tekemiseen, irtisanomissuo-
jaan, työehtosopimuksiin sekä työntekijän 
sosiaaliturvaan liittyviin säännöksiin. Opin-
tojakson suoritettuaan opiskelija: osaa laatia 
työsopimuksen; tietää oikeutensa ja velvol-
lisuutensa työntekijänä; ymmärtää työehto-
sopimusjärjestelmän; tuntee työttömyystur-
vaa ynnä muuta työntekijän sosiaaliturvaa 
koskevan lainsäädännön.
Sisältö: Työsopimuksen solmiminen; työn-
tekijän oikeudet ja velvollisuudet; työnte-
kijän lomauttaminen ja irtisanominen sekä 
työsuhteen purkaminen; työehtosopimuk-
set ja yhteistoimintalaki; työtapaturmaa, 
eläkkeitä ja työttömyysturvaa koskeva lain-
säädäntö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kairinen, 
Martti: Työoikeus perusteineen 2001
Oppimismenetelmät: Luennot ja oikeusta-
pausharjoitukset
Arviointi: Arvosana annetaan kirjallisen 
tentin perusteella
Edeltävät opinnot: Oikeustieteen perusteet 

Johdatus verkkotuottamiseen

Tunnus
KD07BTTT001

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Osmo Mäkiniemi, FM
Tavoitteet: Opiskelija tietää toimivan verk-
kopalvelun merkityksen yrityksille ja muille 
organisaatioille. Opiskelija osaa suunnitella 
ja toteuttaa toimivan verkkopalvelun (verk-
kosivuston) käytössä olevalla verkkojulkai-
suohjelmalla. Hän osaa julkaista verkkosi-
vuston Internetissä. 
Sisältö: Verkkopalvelujen merkitys yrityk-
sille ja muille organisaatioille, katsaus verk-
kopalvelujen toteutustekniikoihin, verk-
kopalvelun suunnittelun ja toteutuksen 
apuvälineet, verkkopalvelun toteuttaminen 
www-julkaisuohjelmalla (esim. FrontPage-
ohjelmalla), verkkosivuston julkaiseminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut har-
joitukset, harjoitustyö
Arviointi: Harjoitustyö, muu näyttö, arvi-
ointi arvosanoin 1-5
Edeltävät opinnot: Tietojenkäsittelyn perus-
teet
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VAIHTOEHTOISET 
AMMATTIAINEOPINNOT
Opiskelija valitsee vaihtoehtoisista ammat-
tiaineopintokokonaisuuksista E1-E11 kolme 
12 op:n opintokokonaisuutta. Opintojaksoja 
voidaan suorittaa myös soveltuvasti yritys-
yhteistyöprojekteissa henkilökohtaisen ope-
tussuunnitelman mukaisesti.

OPINTOKOKONAISUUS E1

Ulkoinen laskentatoimi
Laajuus: 12 op
Tavoitteet: Tarkastellaan kirjanpidon eri-
tyiskysymyksiä, kuten vaihto-omaisuuden 
arvostuksen, osatuloutuksen, suunnitel-
manmukaisten poistojen ja rahoitustoimen 
kirjauksia. Opiskelija hallitsee, miten yrityk-
siä ja niiden omistajia verotetaan eri yritys-
muodoissa. Tarkastelun kohteena on myös 
yrityksen verotettavan tulon määräytymi-
nen. Tilinpäätössuunnittelun osalta tarkas-
tellaan tavoitetulokseen vaikuttavia seikko-
ja ja yrityksen käytettävissä olevia keinoja. 
Tutustutaan tilintarkastusprosessiin, tilin-
tarkastuslainsäädäntöön sekä yleisimpiin 
tarkastuskohteisiin ja tilanteisiin.

Yritysverotus ja tilin-
päätössuunnittelu

Tunnus
KD07CLLA001

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Erkki Kytönen, KTT
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää yritysvero-
tuksen perusteet ja käytännön toteutuksen.
Sisältö: Opintojakson aikana perehdytään 
EVL:n perusteisiin ja rakenteeseen sekä 
TVL:ään yritys-
verotusta koskevilta osin.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Tomperi: 
Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu; Ve-
rohallinnon verkkomateriaali (www.vero.
fi ); Luentomoniste
Oppimismenetelmät: Luennot ja luennoilla 
tehtävät harjoitukset
Arviointi: Tentti

Kirjanpidon jatkokurssi ja 
tilinpäätössuunnittelu

Tunnus
KD07CLLA002

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.- 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Pekka Saarikoski, KTM
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee yrityksen 
kirjanpidon erityiskysymykset, tilinpäätös-
problematiikan sekä tilinpäätössuunnitte-
luun liittyvät keskeisimmät taustavaikutta-
jat. Opiskelija tunnistaa erot kirjanpidollisen, 
verotuksellisen ja operatiivisen tuloksen-
suunnittelun välillä. Kurssiin sisältyvät asiat 
selvitetään teorialuennoilla ja luennoituun 
asiaan kytketään manuaalisesti tehtäviä har-
joituksia.
Sisältö: Kirjanpidon ja jaksottamisen eri-
tyiskysymykset sekä osakeyhtiön erityis-
piirteitä. Omistajan mahdollisuudet varojen 
nostamisiin eri yritysmuodoissa sekä tilin-
päätössuunnittelun tärkeimmät kriteerit eri 
yritysmuodoissa. Tutustutaan sekä kirjanpi-
tolain että -asetuksen keskeisimpiin kohtiin
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Tompe-
ri: Kehittyvä kirjanpitotaito +harjoituskirja; 
Kirjanpitolaki; Kirjanpitoasetus
Oppimismenetelmät: Luennot 
Arviointi: Tunneilla tehtävät harjoitustyöt 
+tentti
Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perus-
teet 

Tilintarkastus

Tunnus
KD07BLLA240

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.- 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Pekka Saarikoski, KTM
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää tilintarkas-
tusprosessin ja tilintarkastuslainsäädäntöön 
liittyvät keskeisimmät vaatimukset. Opiske-
lija kykenee muodostamaan oikean ja riittä-
vän kuvan yrityksen taloudellisesta asemas-
ta.
Sisältö: Tilintarkastuksen yleinen sisältö, 
hallinnon tarkastus, kirjanpidon ja tilinpää-
töksen tarkastus sekä tilintarkastuksen ra-
portit. Tilintarkastuksen lainsäädäntö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kokko-
nen: Tilintarkastuksen perusteet ja käytäntö. 
KHT-yhdistys: Tilintarkastuskertomukset ja 
tilintarkastajan lausunnot
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Oppimismenetelmät: Luennot ja luennoilla 
tehtävät harjoitukset
Arviointi: Tentti

OPINTOKOKONAISUUS E2

Johdon laskentatoimi
Laajuus: 12 op
Tavoitteet: Opintokokonaisuuden tavoit-
teena on antaa opiskelijalla kuva johdon 
laskentatoimen hyväksikäyttötilanteista 
yrityksen päätöksenteossa. Opintokokonai-
suus keskittyy johdon laskentatoimen me-
netelmiin, joita voidaan käyttää apuna niin 
liiketoiminnan suunnittelussa kuin menes-
tymisen arvioinnissakin. Tällöin tarkastel-
laan kustannuslaskennan tekniikoita, kuten 
lisäys- ja toimintolaskentaan. Lisäksi tarkas-
tellaan suunnittelua ja arviointia tukevia las-
kentatoimen tekniikoita, kuten budjetointia 
ja tuloskorttiajattelua. Opintokokonaisuu-
dessa tutustutaan myös toiminnanohjaus-
järjestelmiin, joita voidaan käyttää johtami-
sen apuna.

Kustannusjohtaminen 
ja suoritusmittaus

Tunnus
KD07CLLA310

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Aapo Länsiluoto, KTT
Tavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskeli-
ja ymmärtää johdon laskentatoimen tuot-
taman informaation hyväksikäyttömahdol-
lisuuksia yritysjohdon operatiivisessa ja 
strategisessa päätöksenteossa.
Sisältö: Kurssilla keskitytään johdon lasken-
tatoimen tekniikoista muun muassa toimin-
tolaskentaan (activity-based costing) ja suo-
rituskykymittaristoon (balanced scorecard).
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Järvenpää 
M., Partanen V. & Tuomela T.S., Moderni ta-
loushallinto, Edita. Soveltuvin osin; Neilimo 
K. & Uusi-Rauva E., Johdon laskentatoimi, 
Edita, Helsinki. Soveltuvin osin; Lumijär-
vi O.P., Toimintolaskenta käytännössä. TAI 
Horngren C., Foster G & Datar S., Cost Ac-
counting. A Managerial Emphasis, Engle-
wood Cliffs, Prentice Hall. Soveltuvin osin; 
Luentomoniste: Länsiluoto, Kustannusjoh-
taminen & suoritemittaus; Luennoitsijan 
mahdollisesti jakama lisämateriaali

Oppimismenetelmät: Luennot, luennoilla 
tehtävät harjoitukset ja caset
Arviointi: Sovitaan kurssin aikana
Edeltävät opinnot: Sisäisen laskentatoimen 
perusteet 

Budjetointi ja sisäinen raportointi

Tunnus
KD07CLLA190

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Aapo Länsiluoto, KTT
Tavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskeli-
ja ymmärtää taloudellisen suunnittelun ja 
tarkkailun merkityksen yrityksen johtami-
sessa.
Sisältö: Kurssilla keskitytään budjettisuun-
nitteluun, -tarkkailuun ja sisäiseen rapor-
tointiin, yrityksen taloudelliseen ohjaukseen 
sekä tulosyksikköorganisaation ohjaukseen.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Neilimo 
K. & Uusi-Rauva E., Johdon laskentatoimi, 
Edita, Helsinki. Luennoitsijan ilmoittamin 
osin. Vuoden 2001 painoksesta luvut 11-13;  
Järvenpää M., Partanen V. & Tuomela T.S., 
Moderni taloushallinto, Edita. Luennoitsijan 
ilmoittamin osin. Vuoden 2001 painoksesta 
luvut 8-10; Länsiluoto A., Luentomoniste; 
Luennoitsijan mahdollisesti jakama lisäma-
teriaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja luennoilla 
tehtävät harjoitukset
Arviointi: Sovitaan opintojakson aikana
Edeltävät opinnot: Sisäisen laskentatoimen 
perusteet 

Toiminnanohjausjärjestelmät

Tunnus
KD07CLLA132

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Heikki Siltala, tradenomi
Tavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskeli-
jalla on kokonaisvaltainen käsitys yrityksen 
toiminnanohjausjärjestelmästä.
Sisältö: Kurssilla keskitytään integroidun 
järjestelmän käyttöön ja tilaus-toimitusket-
jun hallintaan. Kurssilla käytetään seuraavia 
toiminnanohjausjärjestelmän moduuleita: 
asiakas /toimittajahallinta, tarjouslaskenta, 
myyntitilaukset, laskutus /myyntireskont-
ra, ostotilaukset, ostoreskontra, varastonval-
vonta
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Kirjallisuus /opiskelumateriaali. Berglund, 
Järvenpää, Lehtinen ja Ylinen (2002). Toi-
minnan ohjausjärjestelmien hyväksikäytön 
nykytila Keski-Pohjanmaan, Seinäjoen ja 
Vaasan ammattikorkeakoulujen toimialueel-
la; Luennoitsijan ilmoittama lisämateriaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja case-har-
joitukset
Arviointi: Tentti, case-harjoitukset
Edeltävät opinnot: Sisäisen laskentatoimen 
perusteet, Atk-kirjanpito +arvonlisävero 

Talouselämän funktiot

Tunnus
KD07CLLA003

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Tarja Heikkilä, FM
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy talouselä-
män funktioihin sekä oppii näkemään ta-
louselämän ilmiöiden välisiä yhteyksiä ja 
muodostamaan matemaattisia malleja näis-
tä ilmiöistä.
Sisältö: Kysyntä-, tarjonta-, kustannus-, 
tuotto- ja tulosfunktiot; lineaariset ja ei-line-
aariset mallit; derivaatta, osittaisderivaatta, 
ääriarvot; hinta- ja tulojoustot; Excel- harjoi-
tuksia
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alkaessa
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
(myös tietokoneella) ja itsenäinen harjoitte-
lu 
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu tentin ja harjoitusten yhteispistemäärän 
perusteella. Tentti on suoritettava hyväksy-
tysti.
Edeltävät opinnot: Talousmatematiikan pe-
rusteet

OPINTOKOKONAISUUS E3

Tilinpäätös- ja 
rahoitusanalyysit
Laajuus: 12 op
Tavoitteet: Rahoituksen opintokokonaisuu-
den tavoitteena syventää opiskelijan val-
miuksia käyttää laskentatoimen tietoja ja 
menetelmiä rahoituksen suunnittelussa, 
päätöksenteossa ja analysoinnissa, sekä aut-
taa ymmärtämään ja tutkimaan yrityksen 
rahaprosesseja modernissa yritysympäris-

tössä. Tavoitteena on antaa opiskelijalle hy-
vät lähtökohdat kehittyä rahoituksen suun-
nitteluun, toteutukseen ja valvontaan sekä 
rahoitusmarkkinoihin liittyviin vaativiinkin 
työtehtäviin. Keskeisiä tarkasteltavia koko-
naisuuksia ovat tilinpäätösanalyysit, lyhyen 
ja pitkän aikavälin rahoitussuunnittelu, ra-
hoitusmarkkinoiden toiminta, rahoitusläh-
teet ja kansainvälinen rahoitus.

Tilinpäätösanalyysi

Tunnus
KD07CLLA270

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Erkki Kytönen, KTT
Tavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskeli-
ja ymmärtää laskentatoimen näkökulmasta 
suoritettavaan yksittäisten yritysten toimin-
taedellytysten analyysin ja analyysitietojen 
hyväksikäyttömahdollisuudet.
Sisältö: Keskeisin sisältö käsittelee tilinpää-
tösanalyysin tarkoitusta ja periaatteita, pe-
rustietoaineiston muokkaamista, perinteis-
tä suhdelukuanalyysiä, virtalaskelmia ja 
markkinaperusteisia tunnuslukuja case-tar-
kasteluna.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kallun-
ki-Kytönen 2004: Uusi tilinpäätösanalyysi; 
Bergevin: Financial Statement Analysis: An 
Integrated Approach; Yritystutkimusneu-
vottelukunta: Yritystutkimuksen tilinpää-
tösanalyysi; Luennoilla jaettava luentomo-
niste
Oppimismenetelmät: Luennot ja luennoilla 
tehtävät harjoitukset
Arviointi: Tentti

Investointi- ja rahoitussuunnittelu

Tunnus
KD07CLLA290

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Erkki Kytönen, KTT
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee ja ymmärtää 
yrityksen investointien ja rahoituksen suun-
nittelun ja ohjauksen.
Sisältö: Investointien suunnittelu, investoin-
tiprosessi, investointien strateginen arvioin-
ti, pääomarakenne ja kustannukset, epävar-
muuden huomioonottaminen investointien 
suunnittelussa, yrityksen arvon määrittä-
minen
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Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Niskanen 
-Niskanen: Yritysrahoitus; Brealey -Myers -
Marcus: Fundamentals of corporate fi nance, 
international edition (Luennoitsijan ilmoit-
tamat kohdat); Muu opettajan ilmoittama 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, case-harjoi-
tukset, laskuharjoitukset
Arviointi: Tentti

Henkilöverotus

Tunnus
KD07BLO250

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Marja Salonen, VT
Tavoitteet: Opiskelijalle muodostuu pää-
piirteinen kuva henkilöverotuksesta. Opin-
tojakson suoritettuaan opiskelija: tuntee 
verotuksen organisaation, hallitsee joitain 
TVL:n säännöksiä, osaa hakea muutosta ve-
rotukseen.
Sisältö: Eräitä TVL:n säännöksiä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennot
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
tehtävät
Arviointi: Arvosana annetaan kirjallisen 
tentin perusteella
Edeltävät opinnot: Oikeustieteen perusteet

OPINTOKOKONAISUUS E4

Markkinatiedon hankinta 
ja hyödyntäminen asia-
kassuhteen eri vaiheissa
Laajuus: 12 op
Tavoitteet: Opintokokonaisuuden suoritet-
tuaan opiskelija osaa hankkia tutkimustietoa 
markkinoista kvantitatiivisen tutkimuksen 
avulla. Opinnoissaan opiskelija oppii myös 
käyttämään hyödyksi tätä tietoa. Markki-
natutkimustiedon hyödyntämistä käydään 
läpi asiakassuhteen johtamisen näkökul-
masta sekä keskittyen kuluttajakäyttäyty-
miseen. Molempia käsitteitä käydään läpi 
opintokokonaisuuden kursseilla myös teo-
reettisesti. 

Markkinointitutkimus,  
aineistosta raportiksi

Tunnus
KD07BMMA130

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Sirkku Rantalainen, KTM
Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ja to-
teuttaa markkinointitutkimuksia sekä käyt-
tää niitä tehokkaasti yrityksen markkinoin-
tia koskevassa päätöksenteossa. 
Sisältö: Markkinointitutkimus päätöksen-
teon näkökulmasta, eettiset kysymykset, 
markkinointitutkimuksen suunnittelu, tut-
kimusmenetelmät, tutkimussuunnitelman 
laatiminen, kysymysten laatiminen, tutki-
muksen toteutus, tietojen käsittely ja analy-
sointi, tulosten raportointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Aaker, D., 
Kumar, V. & Day, G. (1998). Marketing re-
search soveltuvin osin; Luennoitsijan luen-
noilla jakama oheismateriaali
Oppimismenetelmät: Luennot, pienryhmä-
työskentely ja pienimuotoinen kyselytutki-
mus projektityönä 
Arviointi: Opintojakso muodostuu kahdes-
ta osasta: tentti 50 %, pienryhmätyöskentely 
ja projektityö 50 %. Kaikki osiot tulee suorit-
taa hyväksytysti.
Edeltävät opinnot: Opintojakson rinnalla 
tulee suorittaa Tilastoaineiston käsittely 3 
op.

Kuluttajakäyttäytyminen

Tunnus
KD07BMMA170

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Terhi Kortesmäki, KTL
Tavoitteet: Opiskelijoilla on valmiudet ym-
märtää kuluttajien tarpeita sekä osto- ja ku-
lutuskäyttäytymistä. Opiskelijat ovat pe-
rehtyneitä kuluttajan käyttäytymiseen sekä 
yksilönä että ryhmän jäsenenä samoin kuin 
kulutuskulttuuriin ja kulutuksen merkityk-
sen ymmärtämiseen nyky-yhteiskunnassa. 
Opiskelija osaa hyödyntää kuluttajatietoa 
markkinoinnin päätöksenteossa, innovaa-
tiotoiminnassa ja tuotekehityksessä.
Sisältö: Kulutusyhteiskuntamme luonne; 
Kuluttajatiedon keruu; Tarpeet, motiivit, 
arvot, asenteet ja sidonnaisuus; Kuluttajan 
osto- ja kulutuskäyttäytyminen; Erilaiset ku-
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luttajatyypit; Kulttuurit ja elämäntyylit 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Solomon, 
M. & Bamessy, G. & Askegaard, S. Consu-
mer Behaviour -European Perspective; Lu-
ennoitsijan luennoilla jakama oheismateri-
aali 
Oppimismenetelmät: Luennot ja pienryh-
mätyöskentely
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahdesta osasta: tentti 50 % ja ryhmätyö 
50 %. Kummatkin osiot on suoritettava hy-
väksyttävästi.

Asiakassuhteen johtaminen

Tunnus
KD07BMMA181

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Ville-Pekka Mäkeläinen, TkL ja 
Sirkku Rantalainen, KTM
Tavoitteet: Opiskelijat tuntevat suhdemark-
kinoinnin erityispiirteet erityisesti palvelu-
jen markkinoinnin, b-to-b markkinoinnin ja 
kestokulutushyödykkeiden markkinoinnin 
näkökulmasta. Opiskelija osaa ottaa huo-
mioon tuotteen /palvelun luonteenpiirteet 
markkinoidessaan em. tuotetta /palvelua 
sen elinkaaren eri vaiheissa erilaisille asiak-
kaille. Opiskelija ymmärtää suhdemarkki-
noinnin roolin tuotteen /palvelun elinkaa-
ren eri vaiheissa asiakassuhteen ylläpitäjänä 
ja kehittäjänä. 
Sisältö: Suhdemarkkinointi; Palvelujen 
markkinointi, kestokulutushyödykkeiden 
markkinointi ja b-to-b markkinointi; Tuot-
teiden /palvelujen markkinointi sen elin-
kaaren eri vaiheissa; Asiakkuuden hallinta 
asiakkuuden elinkaarella
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Gummes-
son, Evert (2004) Suhdemarkkinointi 4 P:stä 
30 R:ään; Mäntyneva, Mikko (2001) Asiak-
kuudenhallinta; Luennoitsijan luennoilla ja-
kama oheismateriaali 
Oppimismenetelmät: Luennot ja pienryh-
mätyöskentely; Harjoitukset
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahdesta osasta: tentti 50 %, ryhmätyö 
50 %. Kummatkin osiot on suoritettava hy-
väksyttävästi.

OPINTOKOKONAISUUS E5

Markkinoinnin 
suunnittelu ja johtaminen
Laajuus: 12 op
Tavoitteet: Opintokokonaisuuden suoritet-
tuaan opiskelija pystyy toimimaan suunni-
telmallisesti kilpailutilanteessa markkinoil-
la. Opiskelija pystyy sekä strategisen tason 
että operatiivisen tason ratkaisuihin em. ti-
lanteessa. Opiskelija hallitsee myös merk-
kituotteeseen ja taloudellisiin kysymyksiin 
liittyvät erityiskysymykset kilpailutilantees-
sa. 

Markkinointisuunnitelma 
yrityksen työkalun

Tunnus
KD07CMMA002

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Ohjaava opettaja valitaan projek-
tin mukaan
Tavoitteet: Opiskelija saa valmiudet yrityk-
sen markkinointitoiminnan analysoimiseen; 
Opiskelija osaa laatia yrityksen markkinoin-
tisuunnitelman; Opiskelija osaa soveltaa 
markkinointisuunnitelmaa yrityksen mark-
kinointitoiminnan kehittämiseen.
Sisältö: Toiminta-ajatus, Liikeidea, SWOT-
analyysi, Markkinoinnin painopisteet, 
Markkinointisuunnitelma
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lahtinen, 
J. & Isoviita, A. Markkinoinnin suunnittelu
Oppimismenetelmät: Johdatusluennot, 
pienryhmätyöskentely ja työn esittely
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu projektityön tekemisestä ja esityksestä
Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perus-
teet 

Kilpailustrategian valinta

Tunnus
KD07CMMA003

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Terhi Kortesmäki, KTL
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää markki-
noinnin strategisen ja operatiivisen johta-
misen merkityksen markkinointitoimen-
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piteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Opiskelijalla on valmiuksia arvioida yrityk-
sen kilpailuasemaa suhteessa vallitsevaan 
markkinatilanteeseen. Opiskelija ymmärtää 
kilpailuasemaa määrittävien markkinointi-
toimenpiteiden vaikutukset kilpailutilantee-
seen markkinapaikalla.
Sisältö: Markkinoinnin strateginen ja ope-
ratiivinen johtaminen; Markkina-analyysi; 
Kilpailuaseman määrittäminen; Asemoin-
tistrategiat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hooley, 
G. J. & Saunders, J. Competitive Positioning; 
Kotler, P. Marketing Management. 9th Edi-
tion. Kappaleet 2,3,8,12,13.
Trout, J. & Hafren, G. Erilaistu tai kuole. Sel-
viytyminen tappavan kilpailun aikakautena
Oppimismenetelmät: Luennot ja pienryh-
mätyöskentely
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahdesta osasta: oppimispäiväkirja 30 
% & ja ryhmätyö 70 %. Kummatkin osiot on 
suoritettava hyväksyttävästi.
Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perus-
teet 

Merkkituotteen johtaminen

Tunnus
KD07BMMA161

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Terhi Kortesmäki, KTL
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää brandin ra-
kentamisen merkityksen yrityksen kilpailu-
edun saavuttamisessa ja yrityksen markki-
na-aseman löytämisessä. Opiskelija tuntee ja 
osaa soveltaa brandin rakentamisen ja kehit-
tämisen keinoja. Opiskelija osaa toimia in-
novatiivisesti ja luovasti brandin rakentami-
seen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.
Sisältö: Brandit vs. tuotteet; Brandin per-
soonallisuus; Brandien merkitys kuluttajille 
ja yrityksille; Vahvan brandin rakentamisen 
osa-alueet; Brandin elinkaaren hallinta 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Aaker, D. 
Building Strong Brands; Laakso, H. Bran-
dit kilpailuetuna. Miten rakennan ja kehitän 
tuotemerkkiä; Luennoitsijan luennoilla jaka-
ma oheismateriaali 
Oppimismenetelmät: Luennot ja pienryh-
mätyöskentely
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahdesta osasta: tentti 50 & ja ryhmätyö 
50 %. Kummatkin osiot on suoritettava hy-
väksyttävästi.

Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perus-
teet

Markkinoinnin taloudellinen ohjaus

Tunnus
KD07BMMA171

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Aapo Länsiluoto, KTT
Tavoitteet: Opiskelija tuntee kuinka talou-
dellista informaatiota voidaan käyttää hy-
väksi tuotetta ja hintaa koskevia markki-
nointipäätöksiä tehtäessä.
Sisältö: Katetuottoanalyysi; Tuotekohtainen 
kustannuslaskenta; Hinnoittelu
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Neilimo, 
Kari ja Uusi-Rauva, Erkki (2005) Johdon las-
kentatoimi; Luennoitsijan luennoilla jakama 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Kurssin opettaja määrittelee myö-
hemmin

Markkinointioikeus

Tunnus
KD07BMOI121

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Marja Salonen, VT
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt kes-
keisiin markkinaoikeudellisiin säännöksiin 
ja tekijänoikeuden merkitykseen erityises-
ti tietoverkossa toimittaessa. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija: hallitsee kilpailuoi-
keutta koskevan lainsäädännön; tuntee tuot-
teen turvallisuuteen liittyvät lait; osaa ottaa 
markkinoinnissa huomioon yksityisyyden 
suojan; tuntee tekijänoikeuslain erityises-
ti verkkoympäristössä toimiessaan; tietää, 
minkälainen tuotemerkin on lain mukaan 
oltava.
Sisältö: Laki sopimattomasta menettelystä 
elinkeinotoiminnassa, tuotevastuulaki, laki 
kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten 
turvallisuudesta, tavaramerkkilaki, tekijän-
oikeuslaki, henkilötietolaki
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoit-
sijan ilmoittama kirjallisuus
Oppimismenetelmät: Luennot ja oikeusta-
pausharjoitukset
Arviointi: Arvosana annetaan kirjallisen 
tentin perusteella
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OPINTOKOKONAISUUS E6

Markkinoinnin 
vaihtoehtoiset opinnot
Laajuus: 12 op
Tavoitteet: Opiskelija voi syventää tietä-
mystään jostakin markkinoinnin erityisalu-
eesta. Tämän valinnan hän voi tehdä omien 
tarpeidensa mukaan. Opintojakson kurssit 
käsittelevät pääosin seuraavia osa-alueita: 
kansainvälisyys, tutkimus ja sen tekeminen 
sekä tietotekniikan sovellukset.

Kansainvälisen liiketoiminnan 
simulaatio (INTOPIA)

Tunnus
KD07BMMA171

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettajat: Miia Koski, KTM; Ville-Pekka 
Mäkeläinen, TkL; Sirkku Rantalainen, KTM 
ja Pekka Saarikoski, KTM
Tavoitteet: Opiskelija oppii tuntemaan ja toi-
mimaan käytännön strategisen johtamisen 
kysymysten parissa kansainvälisessä yrityk-
sessä käyttäen hyväksi simulaatio-ohjelmaa. 
Kurssi antaa monipuolisen kuvan johtami-
sen eri osa-alueista, kuten esim.: markkinoin-
ti, rahoitus, tuotanto, hallinto ja logistiikka.
Sisältö: Kansainvälisen liiketoiminnan pe-
rusteita seuraavilta alueilta: markkinointi, 
rahoitus, tuotanto, hallinto ja logistiikka 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Intopia-
simulaation kirjallisuutta
Oppimismenetelmät: Luennot ja ryhmä-
työskentely simulaatioympäristössä
Arviointi: Tentit, raportit, Intopia-simulaa-
tio ja presentaatiot

Markkinoinnin strategisen 
johtamisen simulaatio (MARKSTRAT)

Tunnus
KD07BMMA172

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Sirkku Rantalainen, KTM
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on, että 
opiskelija tuntee markkinoinnin strategisen 
johtamisen kysymykset ja osaa soveltaa op-
pimiaan tietoja markkinoinnin ongelmien 

ratkaisemiseen monikulttuurisessa ympä-
ristössä simulaatio-ohjelmaa hyväksi käyt-
täen. Opintojakso toteutetaan vuorovuosina 
eri yhteistyökorkeakouluissa eri maissa.
Sisältö: Markkinoiden analysointi, mark-
kinoinnin kohderyhmien valinta, asemoin-
ti, markkinointitutkimusten hyväksikäyttö 
päätöksenteon tukena, tuotekehitys, mark-
kinointimixin suunnittelu, budjetointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Markstrat 
for Executives -manuaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja ryhmä-
työskentely simulaatioympäristössä 
Arviointi: Simulaatioprosessi, presentaatiot 
ja raportit

Markkinointi kansainvälistyvässä 
ympäristössä

Tunnus
KD07BMMA171

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Päivi Marttila-Lampinen
Tavoitteet: Perehdyttää opiskelijan mark-
kinoinnin erityisvaatimuksiin kansainvä-
lisessä toimintaympäristössä. Opiskelijal-
la on opintojakson suoritettuaan valmiudet 
ottaa huomioon nämä vaatimukset tehdes-
sään päätöksiä kansainvälisessä ympäristös-
sä toimittaessa. 
Sisältö: Kansainvälisen liiketoiminnan kult-
tuurinen ympäristö; Markkinoinnin johta-
minen kansainvälisessä toimintaympäristös-
sä (kilpailukeinot); Markkinoinnin strategiat 
ja liiketoimintaoperaatiot kansainvälisessä 
ympäristössä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kurssin 
opettajan määrittelemä materiaali 
Oppimismenetelmät. Luennot ja pienryh-
mätyöskentely; Harjoitukset
Arviointi: Kurssin opettaja määrittelee myö-
hemmin

Markkinoinnin projektityö

Tunnus
KD07BMMA171

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2-8

Opettaja: Ohjaava opettaja valitaan projek-
tin mukaan
Tavoitteet: Opiskelija oppii hyödyntämään 
omia tietojaan ja taitojaan käytännön mark-
kinointi-ongelmien /haasteiden ratkaisemi-
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seksi käytännön ympäristössä yrityksissä ja 
yhteisöissä.
Sisältö. Määritellään kunkin toimeksiannon 
mukaan
Oppimismenetelmät: Määritellään kunkin 
toimeksiannon mukaan
Arviointi: Raportti tai vastaava projektin 
tuotos

Mestarimyyjäkoulutus

Tunnus
KD07BMMA51

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Sirkku Rantalainen, KTM
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee jonkin tietyn 
vähittäiskaupan tuoteryhmän tuotetietou-
den tai toimintoon liittyvät asiat. Tavoittee-
na on, että opiskelija suoriutuu käytännön 
työtehtävistä ko. alueella.
Sisältö: Vaihtoehtoisesti jokin seuraavista: 
elintarvike, tuore-elintarvike, kassa, kodin-
tarvike, koti, vapaa-aika, pukeutuminen, 
kenkä, urheilu, Musta Pörssi, maatalous tai 
rauta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: K-Kaup-
piasliiton vuosittain päivittämä opintolinja-
kohtainen kirja
Oppimismenetelmät: Itsenäinen työsken-
tely laajojen opintotehtävien avulla verkko-
ympäristössä 
Arviointi: Opintotehtävät, joissa hyväksytty 
suoritus edellyttää 50 % linjan maksimipis-
teistä valtakunnallisesti

OPINTOKOKONAISUUS E7

Henkilöstöjohtaminen
Laajuus: 12 op
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää henkilös-
tövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen 
sekä osaamisen tunnistamisen ja kehittämi-
sen merkityksen liiketoiminnan kehittämi-
selle. Opiskelija ymmärtää muutosproses-
seja ja niiden hallintaa yrityksen toiminnan 
kehittämisessä.

Henkilöstövoimavarojen johtaminen

Tunnus
KD07CHHA001

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt henki-
löstöjohtamisen tehtäväkenttään sekä hen-
kilöstöresurssien ohjaukseen osana yritys-
toimintaa ja sen kehittämistä.
Sisältö: Strateginen henkilöstöjohtaminen; 
Henkilöstöjohtamisen käsite ja sisältö sekä 
eri osa-alueet; Henkilöstöjohtamisen käy-
tännön tehtäviä; Henkilöstöjohtamisen ke-
hittäminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Viita-
la: Henkilöstöjohtaminen. Edita.2002 sekä 
opettajan osoittama aineisto
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, erilaiset sovellus- ym. tehtävät ja tentti
Arviointi: Toteutustavasta riippuen astei-
kolla 1-5
Edeltävät opinnot: Yksilö yritystoiminnan 
toimijana ja kehittäjänä

Osaamisen johtaminen

Tunnus
KD07CHHA251

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Autio Ulla, KTM
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää osaamisen 
tunnistamisen, hallinnan ja kehittämisen 
merkityksen liiketoiminnan kehittämiselle. 
Opiskelija on perehtynyt erilaisiin tapoihin 
arvioida, tunnistaa ja kehittää osaamista or-
ganisaatiossa.
Sisältö: Keskeiset käsitteet: Osaaminen ja op-
piminen yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasolla; 
Organisaation osaamisen tunnistaminen: Osaa-
miskartoitukset, kehityskeskustelut, henki-
löstötilinpäätökset; Osaamisen kehittäminen: 
Eri tapoja kehittää osaamista organisaatios-
sa, Esimies osaamisen johtajana
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Sydän-
maanlakka: Älykäs organisaatio. Kauppa-
kaari. 2000. Sekä muu opettajan osoittama 
aineisto
Oppimismenetelmät: Luennot, vierailija-
luennot, harjoitukset, tehtävät ja tentti
Arviointi: Toteutuksesta riippuen opinto-
jakso arvioidaan asteikolla 1-5
Edeltävät opinnot: Henkilöstövoimavarojen 
johtaminen  
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Muutoksenhallinta

Tunnus
KD07CHHA002

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Autio Ulla, KTM
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää muutos-
prosesseja ja niiden hallintaa yrityksen toi-
minnan kehittämisessä. Opiskelijalla on 
valmiuksia organisaation muutosprosessin 
hallintaan.
Sisältö: Muutos: Käsite ja erilaisia muutok-
sen tyyppejä, onnistuneen muutoksen läh-
tökohtia, muutosprosessin ongelmakoh-
tia; Muutosprosessin johtaminen: Muutoksen 
valmistelu ja suunnitelmien laatiminen; re-
surssien varmistaminen ja valtuuttaminen; 
sitouttaminen, viestintä ja motivointi sekä 
kannustaminen ja inspirointi; muutoksen 
toteuttaminen ja ohjaus; valvonta ja seuran-
ta; muutoksen vakiinnuttaminen ja juurrut-
taminen koko työyhteisöön; uudelleenarvi-
ointi ja palautteen antaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan myöhemmin
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, tehtävät, tentti
Arviointi: Toteutuksesta riippuen asteikol-
la 1-5
Edeltävät opinnot: Muut henkilöstöjohta-
misen moduulin opintojaksot 

OPINTOKOKONAISUUS E8

Liiketoiminnan synnyt-
täminen, kehittäminen 
ja jatkaminen
Laajuus: 12 op
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy uuden liike-
toiminnan luomiseen, olemassa olevan liike-
toiminnan kehittämiseen ja jatkamiseen liit-
tyviin haasteisiin ja käytännön menetelmiin. 
Opiskelijalla on valmiudet kehittää strategi-
sia yritystason suunnitelmia (liiketoiminta-, 
sukupolvenvaihdos- ja kasvusuunnitelmia). 
Opiskelija ymmärtää innovatiivisten liike-
toimintaideoiden, verkostojen ja jatkuvan 
kehittämisen merkityksen menestyvän yrit-
tämisen taustalla muuttuvassa toimintaym-
päristössä.

Liiketoimintasuunnitelmat ja 
yrityksen perustamisprosessi

Tunnus
KD07CHYR004

Tyyppi
vapaasti valittava

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Erno Tornikoski, KTL
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt uu-
den liiketoiminnan perustamiseen vaadit-
taviin keskeisiin tehtäviin, kuten uuden 
liikeidean arviointiin ja liiketoimintasuunni-
telmaan laatimiseen. Opintojakson suoritet-
tuaan opiskelija: hallitsee liiketoimintasuun-
nitelman keskeisen sisällön, sen elementit, 
ja kuinka ne sopivat yhteen; tietää miksi ja 
milloin liiketoimintasuunnitelma laaditaan; 
kokee liiketoimintasuunnitelman laatimisen 
vaikean, mutta välttämättömän prosessin, 
jonka kaikki yrittäjät käyvät läpi suunnitel-
lessaan uuden liiketoiminnan aloittamista.
Sisältö: Opintojakso tarjoaa opiskelijoil-
le mahdollisuuden soveltaa liiketaloudel-
lista koulutusta ja kokemustaan erittäin 
käytännönläheiseen projektiin. Työskente-
lemällä pienryhmissä, opiskelijat valmista-
vat kattavan strategia uuden liiketoiminnan 
aloittamiseksi ryhmätöinä. Opiskelijat etsi-
vät uudelle tuotteelle /palvelulle markki-
nat, suunnittelevat markkinoinnin, myyn-
nin, kehittämisen ja liiketoimintaprosessit, 
ja laativat tarpeelliset rahoitukselliset las-
kelmat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: McKinsey 
& Company (2001). Ideasta kasvuyrityksek-
si. ISBN 951-0-25225-5; Lawrence & Moyes 
(2001). Writing a Successful Business Plan 
(opetusmoniste); Esimerkit liiketoiminta-
suunnitelmista; Muu tunneilla jaettava ma-
teriaali
Oppimismenetelmät: Perustuu tutkivan 
oppimisen periaatteisiin. Kontaktitunteja 
(ryhmien esityksiä, keskusteluja, luentoja) ja 
ryhmien itsenäistä työskentelyä
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu välitehtävistä, lopullisesta liiketoiminta-
suunnitelmasta, sen esittämisestä ja vertais-
arvioinnista
Edeltävät opinnot: Yritystoiminnan perus-
teet 
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Verkostot liiketoiminnan 
synnyttämisessä ja kehittämisessä 

Tunnus
KD07CHYR005

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Elina Varamäki, KTT
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy verkostoitu-
misen erilaisiin malleihin ja ymmärtää, mikä 
merkitys verkostoitumisella on liiketoimin-
nan synnyttämisessä ja kehittämisessä.
Sisältö: Verkostoitumisen käsitteet, ydin-
osaaminen ja verkostoituminen, kahdenvä-
lisen ja monenkeskisen verkostoitumisen 
mallit, verkostoitumisen lisäarvot yrityksen 
elinkaaren eri vaiheissa, yhteistyön käyn-
nistäminen ja kehittäminen, onnistumisen 
edellytykset sekä ongelmat, verkoston joh-
taminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoit-
sijan jakama materiaali; Vesalainen (2002). 
Yhteistyön malleja. Käsikirja yhteistyön 
edistäjille (www.yrittajakoulu.com/yritta-
jyyden oppia/yrityksen johtaminen); Va-
ramäki, (2002). Pk-yritysten monenkeskei-
nen yhteistyö. Akateeminen yrittäjäkoulu 
(www.yrittajakoulu.com/yrittajyyden op-
pia/yrityksen johtaminen); Niemelä (2002). 
Menestyvä yritysverkosto -Verkostonraken-
tajan ABC
Oppimismenetelmät: Luennot, keskustelut 
ja ryhmien itsenäinen työskentely
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu harjoitustehtävästä ja sen esittämisestä
Edeltävät opinnot: Yritystoiminnan perus-
teet 

Perheyrittäjyys ja 
sukupolvenvaihdoksen suunnittelu

Tunnus
KD07CHYR006

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Elina Varamäki, KTT
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy perheyrityk-
siä koskeviin erityiskysymyksiin, kuten per-
heen ja työn yhdistämiseen, johtamiseen ja 
päätöksentekoon perheyrityksessä ja erityi-
sesti sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun 
ja toteuttamiseen.     
Sisältö: Perheyritysten erityispiirteet; hal-
litustyöskentely perheyrityksessä; paris-

kuntajohtaminen; sukupolvenvaihdoksen 
suunnittelu ja toteuttaminen omistuksen, 
liikkeenjohdollisen vastuun ja osaamisen 
siirtymisen näkökulmasta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoit-
sijan jakama materiaali; Koiranen: Juuret ja 
siivet; Koiranen: Perheyrittäjyys -huomioita 
suku- ja perheyrityksistä. Akateeminen yrit-
täjäkoulu: www.yrittajakoulu.com
Oppimismenetelmät: Luennot, vierailijat ja 
case-harjoitukset
Arviointi: Opintojakson arvosana muo-
dostuu kahdesta osasta: paritentti 70 % ja 
case-tehtävä 30 %. Molemmat osiot on suo-
ritettava hyväksytysti. Vaihtoehtoinen suo-
ritustapa on sukupolvenvaihdossuunnitel-
man laatiminen omalle perheyritykselle. 
Edeltävät opinnot: Yritystoiminnan perus-
teet 

Liiketoiminnan kasvattaminen
ja kehittäminen

Tunnus
KD07CHYR008

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettajat: Elina Varamäki, KTT; Erno Torni-
koski, KTL; vierailijat
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt ole-
massa olevan liiketoiminnan kasvattamisen 
ja kehittämisen keskeisiin haasteisiin pk-yri-
tyksen näkökulmasta. Opintojakson suori-
tettuaan opiskelija kykenee laatimaan kas-
vustrategian pk-yritykselle.
Sisältö: Olemassa olevan liikeidean edel-
leen kehittäminen, kasvun lähteet, sisäiset 
ja ulkoiset kasvustrategiat, kasvuvaiheet, 
kasvun rahoitus, kasvun hallinta ja kasvun 
haasteet, konsultoinnin rooli pk-yrityksen 
kehityksen edistämisessä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luen-
noitsijoiden jakama materiaali; Virtanen, M. 
(2001). Liiketoiminnan suunnittelu ja kas-
vurahoitus (www.yrittajakoulu.com); Rou-
tamaa, V. (2001). Yrityksen kasvu ja orga-
nisoituminen (www.yrittajakoulu.com); 
Halttunen, J. (2004). Teollisten perheyritys-
ten kasvudynamiikan systeemiteoreettinen 
tarkastelu. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 
Studies in Business and Economics 30
Oppimismenetelmät: Kontaktitunteja, ryh-
mätyöskentelyä
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu ryhmätyön arvosanasta
Edeltävät opinnot: Yritystoiminnan perusteet
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OPINTOKOKONAISUUS E9

Verkkopalvelut
Laajuus: 12 op
Tavoitteet: Opiskelija muodostaa kokonais-
näkemyksen verkkopalvelujen tuotantopro-
sesseista ja perehtyy sisällöntuotannon eri 
osa-alueisiin, kuten toiminnalliseen ja graa-
fi seen suunnitteluun sekä tekniseen toteu-
tukseen huomioiden palvelun käytettävyys. 
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, yllä-
pitää ja kehittää organisaation verkkopalve-
luita.

Verkkopalvelun suunnittelu 
ja toteutus

Tunnus
KD07DVVV010

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Osmo Mäkiniemi, FM
Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ja to-
teuttaa käytettävyydeltään toimivan, vuo-
rovaikutteisen verkkopalvelun (verkko-
sivuston) standardia merkkauskieltä ja 
tyylisivukieltä käyttäen. Opiskelija osaa 
käyttää www-julkaisuohjelmaa verkkopal-
velun toteutuksessa. Opiskelija osaa julkais-
ta verkkosivuston www-palvelimella.
Sisältö: Verkkopalvelun käytettävyys ja es-
teettömyys, verkkopalvelun suunnittelu ja 
suunnitteluohjeet, XHTML- ja CSS-kielet, 
XHTML- ja CSS-validaattoreiden käyttö, 
verkkojulkaisuohjelman (esim. Dreamwea-
ver) käyttö verkkopalvelun toteutuksessa, 
verkkosivuston julkaiseminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut lai-
teharjoitukset, harjoitustyö
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ja jat-
kuva näyttö, harjoitustyö, arviointi arvosa-
noin 1-5 
Edeltävät opinnot: Johdatus verkkotuotta-
miseen 

WWW ja tietokannat

Tunnus
KD07DVVV011

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Osmo Mäkiniemi, FM
Tavoitteet: Opiskelija tietää tietokantojen 
käyttömahdollisuudet ja tekniset toteutusta-
vat verkkopalvelussa. Opiskelija osaa luoda 
tietokannan ja liittää sen osaksi verkkopal-
velua. Opiskelija osaa julkaista tietokantaa 
hyödyntävän palvelun Internetissä.
Sisältö: Tietokannan suunnittelu ja luomi-
nen, tietokannan käyttöliittymän suunnitte-
lu www-selaimelle, www-tietokannan testa-
us ja julkaiseminen palvelimella
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja laitehar-
joitukset, harjoitustyö
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, harjoi-
tustyön arviointi, arviointi arvosanoin 1-5
Edeltävät opinnot: Johdatus verkkotuotta-
miseen

Verkkopalvelun grafi ikka

Tunnus
KD07DVV013

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.-4.vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tietää tärkeimmät tie-
tokonegrafi ikan muodot ja tuntee niiden 
käyttömahdollisuudet verkkopalvelussa. 
Opiskelija osaa luoda ja muokata verkko-
palvelun grafi ikkaa siihen sopivilla laitteilla 
ja sovelluksilla: skannerit, digitaalikamerat 
ja kuvankäsittelyohjelmat.
Sisältö: Johdatus tietokonegrafi ikkaan, vek-
torigrafi ikkaohjelman käyttö, pikseligrafi ik-
kaohjelman käyttö, julkaiseminen pdf-for-
maatissa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Ohjatut laiteharjoi-
tukset, itsenäiset harjoitukset
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, itse-
näiset harjoitukset, laitetentti, arviointi ar-
vosanoin 1-5
Edeltävät opinnot: Tietojenkäsittelyn perus-
teet

Hypermedian tuottaminen

Tunnus
KD07DVVV012

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.-4.vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opintojaksolla tutustutaan hy-
permediaesityksen suunnitteluun ja toteu-
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tukseen hyödyntäen hypermediakehitintä. 
Opiskelija osaa liittää hypermediaesityksen 
osaksi verkkopalvelua ja arvioida sen mer-
kitystä verkkopalvelun käytettävyydelle.
Sisältö: Hypermediaesityksen suunnittelu; 
äänen, kuvan ja videon tuottaminen ja edi-
tointi; hypermediaesityksen toteutus hyper-
mediakehittimellä; hypermediaesityksen 
tallentaminen optiselle levylle (CD/DVD); 
hypermediaesityksen liittäminen osaksi 
verkkopalvelua
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan myöhemmin  
Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut lai-
teharjoitukset, harjoitustyö
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, harjoi-
tustyön arviointi, arviointi arvosanoin 1-5
Edeltävät opinnot: Tietojenkäsittelyn perus-
teet

OPINTOKOKONAISUUS 
E10

International Business 1
Extent: 15 cp
Objectives: The student gets to know the 
basis of international business. This includes 
different modes of operation in international 
markets, the strategies of internationalizati-
on and the cultural environment of interna-
tional business. After completing the studies 
in this module the student is able to evalua-
te, plan and execute decisions in the above-
mentioned areas.
Course units: International Business Opera-
tions 5 cp, Internationalization of the Firm 5 
cp, Cross-Cultural Business 5 cp

OPINTOKOKONAISUUS 
E11

International Business 2
Extent: 9 cp
Objectives: The student learns how to ma-
nage strategic management issues in the 
areas of marketing, fi nance, production, ad-
ministration and logistics in a simulation en-
vironment. In addition, the student can dee-
pen his/her studies on a chosen topic e.g. 
based on a certain market area.
Course units: Intopia 6 cp and 3 cp out of 
the following course units: Business to Busi-

ness Marketing 3 cp, Japanese Management 
2 cp, Marketing Communication in Multi-
cultural Environment 3 cp, Seminar on Busi-
ness in Baltic Area 2 cp, Seminar on Business 
in Scandinavia 2 cp +additional area speci-
fi c seminars

Tutkimustyötä tukevat 
opinnot
Laajuus: 6 op
Tavoitteet: Opiskelija kehittää ammattiku-
vaansa ja valmistautuu työmarkkinoita var-
ten. Opiskelija osaa tutkimustyön perusteet 
sekä perehtyy tarkemmin oman opinnäyte-
työnsä kannalta keskeisiin tutkimus- ja ke-
hittämistyön menetelmiin. Opiskelija osaa 
kuvata tutkimusprosessiaan, perustella sii-
nä tekemiänsä valintoja ja tuottaa tutkimus-
raportin.

Tutkimustyö ja opinnäytetyöprosessi

Tunnus
KD07CPTU001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. ja 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija tuntee tutkimustyön 
perusteet ja tutkimusprosessin sekä osaa 
raportoida tutkimuksen /kehittämistyön 
tulokset. Opiskelija osaa esitellä tutkimus-
aihettaan ja tutkimustuloksiaan sekä har-
jaantuu arvioimaan muiden tutkimuspro-
sessia.  
Sisältö: 1. Johdatus tutkimus- ja kehittämis-
työhön: tutkimusaihe, tutkimusprosessi, 
keskeiset menetelmät. 2. Tutkimuskirjoitta-
minen: tieteellisen tekstin vaatimukset, asia-
tyyli, kielenhuolto, prosessikirjoittaminen, 
lähteiden käyttö, tekstiviittaustekniikka, 
opinnäytetyön ulkoasu. 3. Seminaarityös-
kentely: tutkimusaiheiden ja tutkimustulos-
ten käsittely ryhmässä.
Oppimismenetelmät: Luennot ja seminaari-
työskentely
Arviointi: Hyväksytty /hylätty, osallistumi-
sen ja tentin perusteella

Yksi seuraavista vaihtoehdoista:
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Kvantitatiivinen tutkimus

Tunnus
KD07CPTU002

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Tarja Heikkilä, FM
Tavoitteet: Opiskelija osaa käsitellä kvan-
titatiivisen tutkimusaineiston tilasto-ohjel-
maa apuna käyttäen sekä tulkita ja raportoi-
da saamansa tulokset. Opiskelija syventää 
tietämystään tilastollisista testeistä ja osaa 
valita omaan aineistoon sopivat tilastolliset 
menetelmät muuttujien välisten yhteyksien 
selvittämiseksi. 
Sisältö: SPSS-ohjelman perusteiden lyhyt 
kertaus, opintojaksolle osallistuvien aineis-
toihin sopivat tilastolliset menetelmät (mm. 
kysymysryhmien tulosten esittäminen, vari-
anssianalyysi, t-testi, ei-parametriset testit). 
Osa opetuksesta eritytetään osallistujien ai-
neistojen sisällön ja työn etenemisen perus-
teella pienryhmissä tai henkilökohtaisena 
ohjauksena annettavaksi. 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Heikkilä 
Tarja (2004 tai uudempi): Tilastollinen tutki-
mus; Lisämateriaali
Oppimismenetelmät: Laiteläheiset luennot 
ja harjoitukset sekä harjoitustyö
Arviointi: Osallistumisen ja harjoitustyön 
perusteella arviointi hyväksytty /hylätty
Edeltävät opinnot: Tilastoaineiston käsitte-
ly

Kvalitatiivinen tutkimus

Tunnus
KD07BKTU110

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella kva-
litatiivisen tutkimusasetelman, kerätä vaa-
dittavan aineiston ja analysoida sitä erilaisia 
tekniikoita hyödyntäen.
Sisältö: Kvalitatiivisen tutkimuksen omi-
naispiirteet ja prosessi, keskeiset kvalitatii-
viset tutkimusmenetelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja harjoitustyö
Arviointi: Harjoitustyö

Kehittämishankkeen toteuttaminen

Tunnus
KD07BKTU113

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Autio Ulla, KTM
Tavoitteet: Tavoitteena on tukea kehittämis-
hankkeena toteutettavan opinnäytetyön te-
koprosessia lisäämällä ymmärtämystä siitä, 
miten kehittämishanke eroaa tutkimuksesta, 
mitkä ovat kehittämishankkeen tavoitteet ja 
millaisia työmuotoja voidaan käyttää.
Sisältö: Kehittämishankkeen tavoitteet ja 
tarkoitus, erilaisia menetelmiä kehittämis-
hankkeen toteuttamiseksi, kehittämishank-
keen raportointi ja arviointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Määritel-
lään myöhemmin
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja oman kehittämishankkeen suunnitelma
Arviointi: Kehittämishankesuunnitelma ar-
vioidaan asteikolla 1-5

HARJOITTELU

Tunnus
KD07HYHH121

Tyyppi
pakollinen

Taso
harjoittelu

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, syksy

Opetuskieli Opintopisteet
30

Tavoitteet: Opiskelija perehtyy oman am-
mattialansa tehtäviin, käytäntöihin ja kult-
tuureihin todellisessa työympäristössä ja 
oppii soveltamaan oppimaansa käytännös-
sä. Opiskelija saa monipuolisen kuvan koh-
deyrityksen tai -organisaation toiminnasta. 
Opiskelijalla on mahdollisuus saada työhar-
joittelusta virikkeitä tai aiheen opinnäyte-
työlleen.
Sisältö: Työharjoittelupaikan hakeminen, 
työharjoittelun suorittaminen ja raportointi 
(alku-, väli- ja loppuraportit)
Oppimismenetelmät: Työssä oppiminen, 
raporttien laadinta
Arviointi: Hyväksytty /hylätty

OPINNÄYTETYÖ

Tunnus
KD07FYOT200

Tyyppi
pakollinen

Taso
opinnäytetyö

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
15
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Tavoitteet: Opinnäytetyö on mahdollista 
tehdä itsenäisenä työnä tai osana laajempaa 
tutkimus- tai kehittämishanketta. Tavoittee-
na on, että opiskelija kykenee soveltamaan 
opinnoissa hankittuja teoreettisia tietoja 
oman tutkimuksen laatimisessa. Opinnäy-
tetyöprosessissa opiskelija oppii ongelmien 
ratkaisua, projektityöskentelyä, tutkimuk-
sellista ja kehittävää ajattelutapaa, itsenäistä 
tiedon hankintaa ja tulosten kirjallista esit-
tämistä. Opiskelija osaa raportissaan esittää 
tutkimuksensa tulokset loogisesti käyttäen 
virheetöntä kieltä sekä ammatillista ja tie-
teellistä terminologiaa.  Opinnäytetyöpro-
sessi antaa myös tilaa luovuudelle, kokeilul-
le ja omaperäisille sovelluksille.
Sisältö: Opinnäytetyön aiheen valinnasta 
vastaa opiskelija itse, usein aihe löytyy työ-
harjoittelun aikana toimeksiantona. Aiheen 
valinnasta ja täsmennyksestä opiskelija kes-
kustelee ohjaajan kanssa, tutkimussuunni-
telmansa (ja valmiin työnsä) hän esittelee 
seminaarissa. Prosessin aikana opiskelija 
pitää aktiivisesti yhteyttä työnsä ohjaajaan. 
Opinnäytetyöhön liittyy kypsyysnäyte, jos-

sa opiskelija osoittaa hallitsevansa työnsä si-
sällön sekä kykenevänsä selkeään ja johdon-
mukaiseen kirjalliseen esitykseen. 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Tutki-
muksen tekemiseen ja omaan aiheeseen liit-
tyvä aineisto.  Sovitaan työn ohjaajan kans-
sa
Arviointi: Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
opinnäytetöiden arviointikriteereiden pe-
rusteella
Edeltävät opinnot: Tutkimustyö ja opinnäy-
tetyöprosessi

VAPAASTI VALITTA-
VAT OPINNOT
Laajuus: 12 op
Tavoitteet: Opiskelijat voivat valita opinto-
jaksoja Liiketalouden yksikön sisäisestä tai 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteisestä 
vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta. 
Tiedot tarjolla olevista vapaasti valittavista 
opinnoista löytyvät verkkosivuilta ja opis-
kelijoille jaettavasta manuaalista.

KIELIOPINNOT LIIKETALOUDEN YKSIKÖSSÄ
Kaikkiin koulutusohjelmiin kuuluu kieli-
opintoja, joiden tavoitteena on, että opiske-
lija saavuttaa ruotsin kielessä ja vähintään 
yhdessä vieraassa kielessä työelämässä tar-
vittavan monipuolisen kirjallisen ja suulli-
sen kielitaidon. Kieliopinnoissa painottuvat 
erilaisten viestintävalmiuksien kehittämi-
nen ja kulttuurierojen huomioon ottaminen. 

Myös oman ammattitaidon kehittäminen 
vieraskielisen ammattikirjallisuuden avul-
la on keskeistä. Tavoitteena on lisääntyvä 
yhteistyö substanssiaineiden ja kieltenope-
tuksen kesken. Vaadittavan vieraiden kiel-
ten opinnot ovat eri koulutusohjelmissa seu-
raavat:

Kieliopintojen määrä ja sijoittuminen koulutusohjelmittain

Koulutusohjelma Kielten lukumäärä (ruotsi mukaan lukien) Perusopinnot Ammatti-opinnot Yhteensä

Liiketalouden ko 2 12 11 23

Kirjasto- ja tietopalvelun ko 2 12 10 22

Degree Programme in International Business 3 16 9 25

Opiskelijat voivat ottaa kieliä myös vapaasti 
valittaviin opintoihinsa. Ruotsin kieltä tulee 
kaikilla olla vähintään 6 op kieliohjelmassa. 
Englannin kielessä ensimmäisen vuoden 4 
op:n opintojakso on kaikille pakollinen. 

Liiketalouden perustutkinnon suorittanei-
den, joilla ei ole lukion päättötodistusta, on 
edellä mainitun kieliohjelman lisäksi suori-
tettava perusopintovaiheessa ruotsin ja eng-
lannin kielen 3 op:n opintojaksot (Ruotsia /

englantia amk-opintoihin), jotka merkitään 
heidän henkilökohtaiseen opetussuunnitel-
maansa. Näitä opintoja suositellaan kaikil-
le opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet 
ao. kielen ylioppilastutkintoa, joiden yliop-
pilastutkintoarvosana on a tai b tai joiden 
aiemmista kieliopinnoista on kulunut pitkä 
aika. Opintojen tarve testataan lähtötasoko-
keessa. Tällöin näistä opintojaksoista ei ker-
ry opintopisteitä.
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Useissa kielissä on tarjolla myös alkeiskurs-
seja. Saadakseen alkeiskurssin opintoviikot 
täysimääräisinä pakollisiin kieliopintoihin-
sa opiskelijan on osallistuttava myös kysei-
sen kielen jatkokurssille, mikäli sellainen on 
tarjolla. 

Ruotsin kieli

Ruotsia amk-opintoihin

Tunnus
KD07DWRU050

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija pystyy viestimään 
monipuolisemmin sekä suullisesti että kir-
jallisesti ruotsin kielellä. Hänen sanava-
rastonsa on laajentunut ja hän osaa ruotsin 
kielen perusrakenteet. Hän pystyy kirjoitta-
maan yhtenäistä lauserakenteiltaan vaihte-
levaa tekstiä. Hän suhtautuu myönteisesti 
oman kielitaitonsa kehittämiseen.
Sisältö: Perusrakenteiden harjoittelu, tekstit, 
puhe- ja kuunteluharjoitukset, kirjoitelmat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan kurssin alussa
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, suul-
liset ja kirjalliset harjoitukset, kielistudiohar-
joitukset sekä tietokoneavusteiset harjoituk-
set
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen ja harjoituksiin. Kirjallinen koe

Affärssvenska 1

Tunnus
KD07AYRU020

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija osaa viestiä jokapäi-
väisissä kielenkäyttötilanteissa ja liikealan 
tavanomaisissa työtehtävissä kirjallisesti ja 
suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hank-
kia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tie-
toa ja osaa käyttää liikealan perusterminolo-
giaa. Hänellä on myönteinen asenne oman 
kielitaitonsa kehittämiseen. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija: osaa kertoa itses-
tään, koulutuksestaan ja työkokemukses-
taan; osaa kertoa oman alansa työpaikoista 
ja niiden toiminnoista; osaa käyttää liikealan 
perusterminologiaa; osaa antaa neuvoja ja 
ohjeita työhön liittyvissä tilanteissa; osaa 
kuvailla yrityksiä ja niiden toimintoja.

Sisältö: Itsestä ja koulutuksesta kertominen; 
CV; työympäristöt ja työtehtävät sekä työ-
hön liittyvät toiminnot; småprat, puhelin-
viestintä ja sähköinen viestintä; neuvojen ja 
ohjeiden antaminen työhön liittyvissä tilan-
teissa; yritysesittelyt
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan myöhemmin
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset 
kuten pari- ja ryhmäkeskustelut ja esittelyt, 
kirjalliset harjoitukset, tietokoneavusteiset 
harjoitukset
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen sekä suullisiin ja kirjallisiin harjoi-
tuksiin, kirjallinen ja suullinen tentti. Kaikki 
osiot suoritettava hyväksytysti.

Affärssvenska 2

Tunnus
KD07AYRU030

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. 2. tai 3. vuosi

Opetuskieli Opintopisteet
2

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää pohjois-
maisesta yhteiskunta- ja talouselämästä ker-
tovia tekstejä ja ohjelmia. Hän pystyy vies-
timään vuorovaikutteisesti sekä suullisesti 
että kirjallisesti kyseisistä asioista sekä osaa 
itsenäisesti hakea tietoa niistä.
Sisältö: Yhteiskunnalliset ja taloudelliset 
tekstit ja ohjelmat, tiedonhaku, kirjoitelman 
ja /tai referaatin laatiminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama aineisto
Oppimismenetelmät: Suulliset ja kirjalliset 
harjoitukset, kontaktiopetus, tietokoneavus-
teiset harjoitukset, kuunteluharjoitukset
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen, kirjoitelma ja /tai referaatti, kirjal-
linen tentti, johon sisältyy luetun ja kuullun 
ymmärtämisen testaus
Edeltävät opinnot: Affärssvenska 1

Affärskommunikation

Tunnus
KD07CYRU100

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija selviytyy suullisesti ja kirjallisesti lii-
kesuhteen käynnistämiseen, kyselyihin, 
tarjouspyyntöihin, tarjouksiin ja tilauksiin 
liittyvissä liikeviestintätilanteissa.
Sisältö: Liikesuhteen käynnistämiseen liit-
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tyvä viestintä, kyselyt ja tarjouspyynnöt, tar-
joukset, tilauksiin liittyvä viestintä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan myöhemmin
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, suul-
liset ja kirjalliset harjoitukset      
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen ja suullisiin ja kirjallisiin harjoituk-
siin, tentti
Edeltävät opinnot: Affärssvenska 1 

Marknadsföringssvenska

Tunnus
KD07CYRU170

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3. vuosi 

Opetuskieli Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija osaa markkinoinnin, 
myynnin ja mainonnan peruskäsitteet. Hän 
osaa viestiä vuorovaikutteisesti ja selviytyy 
suullisesti ja kirjallisesti alan työtehtävissä.
Sisältö: Markkinointiin ja myyntiin liittyviä 
tekstejä, markkinoinnin ja myynnin perus-
käsitteitä, messut ja tuote-esittelyt, myynti-
keskustelut, mainonta 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, suul-
liset ja kirjalliset harjoitukset, kuunteluhar-
joitukset, tietokoneavusteiset harjoitukset, 
pari- ja ryhmätyöt
Arviointi: Osallistuminen opetukseen, suul-
liset ja kirjalliset harjoitukset, ryhmäesitys, 
kirjallinen tentti
Edeltävät opinnot: Affärssvenska 1

Affärskontakter och PR

Tunnus
KD07CYRU171

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3. vuosi

Opetuskieli Opintopisteet
2

Tavoitteet: Opiskelija pystyy vuorovaikut-
teisesti kommunikoimaan suullisesti eri-
laisissa liike-elämän tilanteissa sekä osaa 
hoitaa myös kyseisiin tilanteisiin liittyvän 
kirjallisen viestinnän.
Sisältö: Liikematkat ja vierailut; asiakastie-
dotteet; suhdetoimintaan liittyvä viestintä, 
kuten esim. onnittelut, kiitokset ja terveh-
dykset; puheet; kokous- ja neuvottelusanas-
toa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, suul-

liset ja kirjalliset harjoitukset
Arviointi: Osallistuminen opetukseen ja 
harjoituksiin, kirjalliset tuotokset, suulliset 
tuotokset
Edeltävät opinnot: Affärssvenska 1

Redovisningssvenska

Tunnus
KD07CYRU160

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3. vuosi

Opetuskieli Opintopisteet
2

Tavoitteet: Opiskelija osaa laskentatoimen ja 
pankki- ja rahoitustoiminnan peruskäsittei-
tä. Hän ymmärtää oman alansa tekstiä ja pu-
hetta ja pystyy suullisesti ja kirjallisesti vies-
timään alaan liittyvistä asioista.
Sisältö: Laskentatoimen ja pankki- ja rahoi-
tustoiminnan peruskäsitteitä, yritystalou-
teen ja pankki- ja rahoitustoimintaan liit-
tyviä tekstejä, yritysten vuosikertomuksia, 
pankkien ja rahoituslaitosten palveluja
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama aineisto
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, suul-
liset ja kirjalliset harjoitukset
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen ja harjoituksiin, kirjalliset ja suulli-
set tuotokset, kirjallinen tentti
Edeltävät opinnot: Affärssvenska 1

Förvaltningssvenska

Tunnus
KD07CYRU180

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3. vuosi

Opetuskieli Opintopisteet
2

Tavoitteet: Opiskelija osaa yrityshallintoon, 
julkishallintoon ja yhteiskunnalliseen toi-
mintaan ja järjestöihin liittyviä peruskäsit-
teitä. Hän ymmärtää alan tekstiä ja puhet-
ta ja selviytyy kirjallisesti ja suullisesti alan 
palvelu- sekä muissa viestintätilanteissa.
Sisältö: Yritys- ja julkishallinnon peruskäsit-
teitä ja toimintoja, yritys- ja julkishallinnon 
alaan liittyviä tekstejä, järjestöjen toiminta, 
työnhakutilanteet, kokoukset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama aineisto
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, suul-
liset ja kirjalliset harjoitukset
Arviointi: Osallistuminen opetukseen ja 
harjoituksiin, kirjalliset ja suulliset tuotok-
set, kirjallinen koe
Edeltävät opinnot: Affärssvenska 1
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Bibliotekssvenska

Tunnus
KD07CYRU120

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija osaa kirjasto- ja tieto-
palvelualan peruskäsitteet. Hän ymmärtää 
alan tekstiä ja puhetta ja selviytyy suullisesti 
ja kirjallisesti alan asiakaspalvelu- ja muissa 
viestintätilanteissa. 
Sisältö: Kirjastojen kotisivut; kirjasto- ja tie-
topalvelualan sanasto ja tekstit; kirjastoverk-
ko, kirjastojen materiaalit, tilat ja toiminnot; 
henkilökunta ja työtehtävät; asiakaspalvelu- 
ja muut viestintätilanteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kirjasto-
jen kotisivut, opettajan ilmoittama aineisto
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, suul-
liset ja kirjalliset harjoitukset, itsenäinen tie-
donhaku, pari- ja ryhmätyöt
Arviointi: Osallistuminen opetukseen ja 
harjoituksiin, suulliset ja kirjalliset tuotok-
set, esitelmä, kirjallinen tentti
Edeltävät opinnot: Affärssvenska 1

Nordisk litteratur

Tunnus
KD07AYRU070

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3. vuosi

Opetuskieli Opintopisteet
2

Tavoitteet: Opiskelija tuntee uudempaa 
pohjoismaista kirjallisuutta sekä merkittä-
vimpiä pohjoismaisia kirjailijoita. Hänellä 
on valmiuksia ja intoa lukea pohjoismaista 
kirjallisuutta alkukielellä.
Sisältö: Pohjoismaisen kirjallisuuden pää-
piirteet, huomattavimpia pohjoismaisia kir-
jailijoita ja teoksia, omatoiminen perehty-
minen sovittuun määrään ruotsinkielisiä 
teoksia ja niiden esittely 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ohjeiden mukaisesti
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, itse-
näiset harjoitukset, suulliset ja kirjalliset teh-
tävät
Arviointi: Osallistuminen opetukseen ja har-
joituksiin, suulliset ja kirjalliset tuotokset
Edeltävät opinnot: Affärssvenska 1

Studiebesök 

Tunnus
KD07CYRU301

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3. vuosi

Opetuskieli Opintopisteet
2

Tavoitteet: Opiskelija tuntee ruotsalaista 
yrityselämää ja kulttuuria. Hän osaa järjes-
tää yrityskäyntejä ja hän osaa sopia tapaami-
sista ja raportoida vierailuista. Hän pystyy 
itsenäisesti hakemaan asiaan liittyvää tietoa 
ja hyödyntämään sitä.
Sisältö: Opintomatka: yritysvierailut Ruot-
sissa ja ruotsalaiseen kulttuuriin tutustumi-
nen sovittuna ajankohtana. Matkan suun-
nittelu- ja järjestelykokoukset; yhteydenotot 
yrityksiin ja yrityskäyntijärjestelyt; muut 
matkajärjestelyt, esim. matkatoimistossa 
asiointi; case-tehtävät matkan aikana; rapor-
tointi matkan jälkeen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kohde-
yritysten kotisivut
Oppimismenetelmät: Matka- ja yritysvie-
railujärjestelyt käytännössä, yrityskäynnit, 
kulttuuriin tutustuminen, suulliset ja kirjal-
liset tehtävät
Arviointi: Aktiivisuus järjestelyihin osal-
listumisessa ja yrityskäynneillä, suulliset ja 
kirjalliset raportit
Edeltävät opinnot: Affärssvenska 1
Huom. Opiskelijat vastaavat itse matkan 
kustannuksista

Affärssvenska 3

Tunnus
KD07CYRU021

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. tai 2. vuosi 

Opetuskieli Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija osaa logistiikan, säh-
köisen kaupankäynnin ja ympäristönsuo-
jelun aihepiireihin kuuluvaa sanastoa. Hän 
osaa työtehtävissään viestiä kyseisistä asi-
oista kirjallisesti ja suullisesti.
Sisältö: Markkinoinnin, hallinnon, laskenta-
toimen ja IT-alan tekstejä; ostot ja sähköinen 
kaupankäynti; pakkaukset; varastointi; huo-
linta ja kuljetukset; IT logistiikassa; yhteis-
kuntavastuu ja ympäristön suojelu
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Tuula-
Riitta Virrankare: Optimalt! Logistiksvens-
ka, 2003, lehtiartikkelit, yritysten kotisivut
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, suul-
liset ja kirjalliset harjoitukset, ryhmätyöt, tie-
donhaku
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Arviointi: Jatkuva näyttö, suulliset ja kirjal-
liset tuotokset, kirjallinen tentti
Edeltävät opinnot: Affärssvenska 1

Svenska i affärskontakter 1 
(aikuissovellus iltaopetuksena)

Tunnus
KD07AYRU090

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija osaa viestiä jokapäi-
väisissä kielenkäyttötilanteissa ja liikealan 
tavanomaisissa työtehtävissä kirjallisesti ja 
suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hank-
kia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tie-
toa ja osaa käyttää liikealan perusterminolo-
giaa. Hänellä on myönteinen asenne oman 
kielitaitonsa kehittämiseen. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija: osaa kertoa itses-
tään, koulutuksestaan ja työkokemukses-
taan; osaa kertoa oman alansa työpaikoista 
ja niiden toiminnoista; osaa käyttää liikealan 
perusterminologiaa; osaa antaa neuvoja ja 
ohjeita työhön liittyvissä tilanteissa; osaa 
kertoa yrityksistä ja niiden toiminnoista.
Sisältö: Itsestä ja koulutuksesta kertominen; 
CV; työympäristöt ja työtehtävät sekä työhön 
liittyvät toiminnot; småprat, puhelinviestin-
tä ja sähköinen viestintä; neuvojen ja ohjei-
den antaminen työhön liittyvissä tilanteissa; 
yritysesittelyt; ajankohtaiset alan tekstit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan myöhemmin
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset 
kuten pari- ja ryhmäkeskustelut ja esittelyt, 
kirjalliset harjoitukset, tietokoneavusteiset 
harjoitukset
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen sekä suullisiin ja kirjallisiin harjoi-
tuksiin, kirjallinen ja suullinen tentti. Kaikki 
osiot suoritettava hyväksytysti.

 Svenska i affärskontakter 2 
(aikuissovellus iltaopetuksena)

Tunnus
KD07AYRU100

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää pohjois-
maisesta yhteiskunta- ja talouselämästä ker-
tovia tekstejä ja ohjelmia. Hän pystyy vies-
timään vuorovaikutteisesti sekä suullisesti 
että kirjallisesti edellä mainituista asioista 

sekä suuntautumisensa mukaisista asioista 
ja osaa itsenäisesti hakea tietoa niistä. Hän 
pystyy toimimaan ruotsin kielellä oman 
alansa työtehtävissä.
Sisältö: Yhteiskunnalliset ja taloudelliset 
tekstit ja ohjelmat, tiedonhaku, kirjoitelman 
ja /tai referaatin laatiminen, suuntautumisen 
mukaan noudatetaan opintojakson Mark-
nadsföringssvenska, Förvaltningssvenska tai 
Redovisningssvenska ops-kuvausta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama aineisto
Oppimismenetelmät: Suulliset ja kirjalliset 
harjoitukset, kontaktiopetus, tietokoneavus-
teiset harjoitukset, kuunteluharjoitukset
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen, kirjalliset ja suulliset tuotokset, kir-
jallinen loppukoe  
Edeltävät opinnot: Svenska i affärskontak-
ter 1

Englannin kieli

Englantia amk-opintoihin

Tunnus
KD07DWEN050

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli Opintopisteet
3

Opettaja: Marja Matikka, FM
Tavoitteet: Opiskelija kertaa ja vahvistaa 
monipuolisesti englannin kielen taitoaan 
ennen koulutusalakohtaisten kieliopintojen 
alkamista. Opintojakso kartuttaa opiskeli-
jan opintopisteitä mikäli se kuuluu hänen 
henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaansa 
(HOPS).
Sisältö: Kielen rakenteita harjoittavia teh-
täviä ja liiketalouden sanastoa kartuttavia 
tekstejä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama aineisto 
Oppimismenetelmät: Suulliset ja kirjalliset 
harjoitukset, kontaktiopetus, kuunteluhar-
joitukset
Arviointi: Jatkuva näyttö, kirjallinen loppu-
tentti

Business English /English 1

Tunnus
KD07AYEN020

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli Opintopisteet
4

Opettaja: Marja Matikka, FM



www.seamk.fi

151Liiketalouden koulutusohjelma

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää liikekielen 
peruskäsitteet ja osaa perussanaston. Hän 
osaa viestiä opiskeluun, omaan työhön ja 
yritykseen liittyvistä asioista ja selviytyy jo-
kapäiväisistä kielenkäyttötilanteista hyvää 
kielitaitoa osoittaen.
Sisältö: Koulutus, työelämä, työnhaku, elin-
keinoelämä, tuotteet ja palvelut, kaupan ala, 
liiketoiminta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Airas-
Junkkari: New Business Friend 1, WSOY 
1998 tai myöh.
Oppimismenetelmät: Suulliset ja kirjalliset 
harjoitukset, kontaktiopetus, ryhmätyöt
Arviointi: Jatkuva näyttö, kirjallinen loppu-
tentti
 
Business Communication

Tunnus
KD07CYEN160

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli Opintopisteet
3

Opettaja: Marja Matikka, FM
Tavoitteet: Opiskelija saavuttaa valmiudet 
selviytyä liikeviestinnän kirjallisista ja suul-
lisista kielenkäyttötilanteista ja osaa ottaa 
niissä huomioon kulttuurien väliset erot.
Sisältö: Yritysviestintä, liikekirjeet, esityk-
set, kokoukset, neuvottelut ja puhelinvies-
tintä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Airas-
Junkkari: New Business Friend 3, WSOY 
2001 
Oppimismenetelmät: Suulliset ja kirjalliset 
harjoitukset, kontaktiopetus, kuunteluhar-
joitukset
Arviointi: Jatkuva näyttö, kirjallinen loppu-
tentti
Edeltävät opinnot: Business English /Eng-
lish 1 -opintojakson suoritus

Marketing English

Tunnus
KD07CYEN120

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Marja Matikka, FM
Tavoitteet: Opiskelija oppii markkinoinnin 
englanninkielistä käsitteistöä ja sanastoa 
sekä saavuttaa valmiuksia selviytyä markki-
noinnin tilanteista englannin kielellä
Sisältö: Markkinointia käsitteleviä tekstejä 
ja äänitteitä, kansainväliset messut ja näyt-

telyt sekä tuote-esittelyt
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama aineisto 
Oppimismenetelmät: Suulliset ja kirjalliset 
harjoitukset, kontaktiopetus, kuunteluhar-
joitukset
Arviointi: Jatkuva näyttö, kirjallinen loppu-
tentti
Edeltävät opinnot: Business Communica-
tion  

Financial English

Tunnus
KD07CYEN120

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3. vuosi

Opetuskieli Opintopisteet
2

Tavoitteet: Opiskelija tuntee laskentatoimen 
ja pankki- ja rahoitustoiminnan englannin-
kieliset peruskäsitteet ja osaa viestiä aihe-
piiriin liittyvissä kommunikaatiotilanteissa 
suullisesti ja kirjallisesti ja ymmärtää hyvin 
alan tekstejä.
Sisältö: Laskentatoimen terminologia: kirjan-
pito, tilinpäätös, johdon laskentatoimi; pank-
ki- ja rahoitustoiminnan terminologia; toi-
mintakertomukset ja taloudelliset katsaukset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, suul-
liset ja kirjalliset harjoitukset, case-tehtävä 
Arviointi: Jatkuva näyttö, suulliset ja kirjal-
liset tuotokset, kirjallinen koe

Administrative English

Tunnus
KD07CYEN140

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3. vuosi

Opetuskieli Opintopisteet
2

Opettaja: Ilpo Kempas, FL
Tavoitteet: Opiskelija oppii tuntemaan yri-
tyshallintoon, julkishallintoon ja kansain-
välisiin järjestöihin liittyvät peruskäsitteet. 
Hän oppii ymmärtämään oman alansa teks-
tiä ja puhetta ja keskustelemaan aihepiiriin 
liittyvistä asioista.
Sisältö: Yrityshallinnon ja julkishallinnon 
sanasto, alan tekstit ja artikkelit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, suul-
liset ja kirjalliset harjoitukset 
Arviointi: Jatkuva näyttö, suulliset ja kirjal-
liset tuotokset, kirjallinen koe
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English for librarians

Tunnus
KD18CYEN001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli Opintopisteet

Opettaja: Päivö Laine, FT
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelijaa osaa keskeisen kirjasto- ja tietopalve-
lualan sanaston ja osaa viestiä suullisesti ja 
kirjallisesti alan työtehtäviin liittyvissä tilan-
teissa.
Sisältö: Asiakkaana kirjastossa, kirjaston ti-
lat ja palvelut, kokoelmat, tiedonhankinta, 
kirjaston organisaatio ja henkilöstö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
laatima materiaali, verkkomateriaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, itse-
näinen verkkotyöskentely
Arviointi: Suulliset ja kirjalliset tuotokset, 
kirjallinen koe

British and American literature

Tunnus
KD07CYEN220

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli Opintopisteet
1,5

Tavoitteet: Opiskelija saa yleiskuvan uu-
demmasta englanninkielisestä kirjallisuu-
desta ja kirjallisuuden kehityksen pääpiir-
teistä.
Sisältö: Brittiläinen ja amerikkalainen sekä 
lyhyesti muu englanninkielinen kirjallisuus 
eri tyylikausina
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama aineisto
Oppimismenetelmät: Luennot, kontakti-
opetus, kirjaraportti
Arviointi: Jatkuva näyttö, kirjallinen loppu-
tentti

Spoken English

Tunnus
KD07WEN113

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli Opintopisteet
2

Opettaja: Cory Isaacs, B.Com
Tavoitteet: The aim of the course is to get the 
students to speak English with confi dence 
and train them in listening comprehension. 
After taking the course, the student: is able 

to actively take part in conversations; com-
prehend spoken English and the various 
pronunciations; exchange thoughts and 
opinions with others using the English lan-
guage.
Sisältö: Business small talk, giving advice 
and instructions, presenting and discussing 
a topic, article discussions 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Teacher’s 
own material; students’ own material
Oppimismenetelmät: Dialogues, discus-
sions, listening exercises, role plays  
Arviointi: Active participation in classroom 
work; spoken test 

Writing skills

Tunnus
KD07CYEN330

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli Opintopisteet
2

Opettaja: Cory Isaacs, B.Com
Tavoitteet: The student learns to distinguish 
between formal and informal business com-
munication. After having taking the course, 
the student: is able to identify differences be-
tween American and Finnish business mes-
sages; is able to express himself /herself 
accurately in various styles of written com-
munications; becomes aware of the impor-
tance of writing tone.
Sisältö: Memos, reports, summaries, busi-
ness letters, e-mails 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Teacher’s 
own material 
Oppimismenetelmät: Written exercises
Arviointi: Written test, portfolio 

Finnish-English Translation

Tunnus
KD07CYEN190

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli Opintopisteet
2

Opettaja: Ilpo Kempas, FL
Tavoitteet: Opiskelija oppii kääntämään 
alakohtaisia tekstejä suomesta englantiin 
apuneuvoin kehittäen samalla kirjallista il-
maisutaitoaan. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija: hyödyntää tehokkaasti sanakir-
joja ja Internetiä englanninkielistä tekstiä 
tuottaessaan; tiedostaa, mitä kääntäminen 
toimintana on ja mitä seikkoja on otettava 
huomioon käännettäessä kielestä toiseen; 
tiedostaa suomen ja englannin kielen raken-
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teelliset erot.
Sisältö: Kirjalliset käännösharjoitukset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
antama materiaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus; kir-
jalliset oppimistehtävät, jotka puretaan op-
pitunneilla
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppi-
tunneilla tapahtuvaan työskentelyyn; kir-
jallisten tehtävien ja harjoitusten suorittami-
nen; tentti toteutetaan määräajan sisällä (24 
tuntia) palautettavana käännöstehtävänä
Edeltävät opinnot: Business English /Eng-
lish I, jotka opiskelijan tulee olla suorittanut 
vähintään arvosanalla H3

British studies  

Tunnus
KD07CYEN281

Tyyppi
vapaasti valittava

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli Opintopisteet
3

Opettaja: Marja Matikka, FM
Tavoitteet: Opiskelija tutustuu ulkomaan-
kaupassa ja kansainvälisessä toiminnassa 
tarpeellisiin taustatietoihin brittiläisellä alu-
eella
Sisältö: Brittiläinen yhteiskunta ja kulttuuri, 
kulttuurien välinen yritysviestintä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: James 
O’Driscoll, Britain, Oxford University Press 
sekä opettajan ilmoittama aineisto
Oppimismenetelmät: Luennot, kontakti-
opetus, tutkielma
Arviointi: Jatkuva näyttö, kirjallinen loppu-
tentti

Basics of business English 
(aikuissovellus iltaopetuksena) 

Tunnus
KD07BYEN310

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli Opintopisteet
4

Opettaja: Marja Matikka, FM
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää liikekielen 
peruskäsitteet ja osaa perussanaston. Hän 
osaa viestiä opiskeluun, omaan työhön ja 
yritykseen liittyvistä asioista ja selviytyy jo-
kapäiväisistä kielenkäyttötilanteista hyvää 
kielitaitoa osoittaen.
Sisältö: Koulutus, työelämä, työnhaku, elin-
keinoelämä, tuotteet ja palvelut, kaupan ala, 
liiketoiminta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Airas-

Junkkari: New Business Friend 1, WSOY 
1998 tai myöh.
Oppimismenetelmät: Suulliset ja kirjalliset 
harjoitukset, kontaktiopetus, kuunteluhar-
joitukset
Arviointi: Jatkuva näyttö, kirjallinen loppu-
tentti

English for business and administra-
tion 
(aikuissovellus iltaopetuksena) 

Tunnus
KD07BYEN320

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli Opintopisteet
4

Opettaja: Marja Matikka, FM
Tavoitteet: Opiskelija tuntee yrityshallin-
toon, julkishallintoon ja kansainvälisiin yri-
tyksiin ja järjestöihin liittyvät peruskäsitteet. 
Hän ymmärtää oman alansa tekstiä ja pu-
hetta ja osaa keskustella aihepiiriin liittyvis-
tä asioista. 
Sisältö: Yritykset ja julkishallinto, liiketoi-
minta ja viestintä, kokousten ja neuvottelu-
jen kieli, esitykset 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama aineisto
Oppimismenetelmät: Suulliset ja kirjalliset 
harjoitukset, kontaktiopetus, yritysesittelyt
Arviointi: Jatkuva näyttö, kirjallinen loppu-
tentti
Edeltävät opinnot: Basics of Business Eng-
lish

Saksan kieli

Liikesaksan perusteet

Tunnus
KD07AYSA051

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli Opintopisteet
2

Opettaja: Tuula Stenbacka, FM
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy liikesaksan 
sanastoon ja aiheisiin ja kielen keskeisten ra-
kenteiden käyttö vahvistuu. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija: tuntee talouselä-
män terminologiaa; osaa viestiä opintoihin, 
työelämään ja liike-elämään liittyviä asioita.
Sisältö: Esittäytyminen, työpaikan ja -tehtä-
vien esittely, myynti- ja ostotilanne, vapaa-
ajanvietosta kertominen, small talk
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan kurssin alussa



www.seamk.fi

154 LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, kir-
jalliset ja suulliset harjoitukset sekä kirjalli-
nen koe 
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen tunti-
työskentelyyn, kirjalliset ja suulliset harjoi-
tukset, kirjallinen koe
Edeltävät opinnot: Lukion lyhyt oppimäärä 
tai vastaavat tiedot 

Talouselämän saksaa

Tunnus
KD07AYSA052

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli Opintopisteet
4

Opettaja: Tuula Stenbacka, FM 
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy talouselä-
män kieleen sekä saksankielisten maiden 
kulttuuri- ja tapatietouteen ja oppii työ- ja 
talouselämän viestintätilanteissa tarvitta-
vaa kieltä kirjallisesti ja suullisesti. Opinto-
jakson suoritettuaan opiskelija: osaa kertoa 
työtehtävistä, yrityksestä ja opinnoistaan ja 
hallitsee työnhakutilanteen kohdekielellä; 
osaa kertoa kotimaastaan, ja kotipaikkakun-
nastaan; selviytyy työmatkoihin liittyvistä 
tilanteista.
Sisältö: Koulutuksesta ja työkokemuksesta 
kertominen; työnhaku, CV:n laatiminen, työ-
paikkahaastattelu; työpaikan organisaatio 
ja työtehtävät; suomalainen ja saksalainen 
koulutusjärjestelmä; puhelinkeskustelut; 
ravintola- ja hotellitilanteet; matkajärjeste-
lyt; messut; sähköpostiviestintä; Saksan ja 
Suomen väliset kulttuurierot liike-elämässä; 
Suomi-tietoutta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Rakkolai-
nen, Tuomiala-Mäkelä, Bürkel: Deutsch im 
Berusfsleben. Edita.
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, kir-
jalliset ja suulliset harjoitukset, kirjallinen 
koe
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen tunti-
työskentelyyn, kirjalliset ja suulliset harjoi-
tukset, kirjallinen koe
Edeltävät opinnot: Lukion lyhyt oppimäärä 
tai vastaavat tiedot 

Saksa, liikeviestintä 1

Tunnus
KD07AYSA030

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli Opintopisteet
3

Opettaja: Tuula Stenbacka, FM
Tavoitteet: Opiskelija oppii laatimaan lii-
keviestinnässä tarvittavat liikekirjeet ja op-
pii samalla vientitoiminnassa tarvittavaa 
terminologiaa. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija osaa: toimia liikeviestinnän tär-
keimmissä kielenkäyttötilanteissa; laatia ta-
vallisimmat liikekirjeet; toimia viestintäti-
lanteissa myös puhelimitse.
Sisältö: Kontaktin luominen liikekumppa-
niin tai organisaatioon; kyselyt, tarjoukset, 
tilaukset, tilauksen vahvistukset; puhelin- ja 
sähköpostiviestit; myyntineuvottelut 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan kurssin alussa 
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, kir-
jalliset ja suulliset harjoitukset sekä kirjalli-
nen koe 
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen tun-
tityöskentelyyn, liikekirjeet +käännökset -
portfolio, suulliset harjoitukset, kirjallinen 
koe
Edeltävät opinnot: Lukion lyhyt oppimäärä 
tai vastaavat tiedot 

Saksa, liikeviestintä 2

Tunnus
KD07CYSA150

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli Opintopisteet
2

Opettaja: Tuula Stenbacka, FM
Tavoitteet: Liikeviestintä 1 -opintojakson 
laajentaminen ja syventäminen, painotus 
suullisessa viestinnässä.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
Osaa toimia liike- ja yritysviestinnässä esiin-
tyvissä keskeisissä tilanteissa, saa varmuut-
ta ongelma- ja neuvottelutilanteisiin liitty-
vässä kielenkäytössä
Sisältö: Kirjalliset ja suulliset reklamaatiot ja 
niihin vastaaminen, yritysesittely, myynti- ja 
neuvottelutilanteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan kurssin alussa 
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, kir-
jalliset ja suulliset harjoitukset
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen tunti-
työskentelyyn, suullisten harjoitusten teke-
minen, suullinen esitys, kotitentti
Edeltävät opinnot: Lukion lyhyt oppimäärä 
tai vastaavat tiedot, liikeviestintä 1   
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Mündliche Kommunikation

Tunnus
KD07CYSA121

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli Opintopisteet
2

Opettaja: Tuula Stenbacka, FM  
Tavoitteet: Opiskelija kartuttaa sanavaras-
toaan, aktivoi suullista ilmaisuaan; Opin-
tojakson suoritettuaan opiskelija saa rohke-
utta selviytyä arkipäivän tilanteista saksan 
kielellä.
Sisältö: Opinnoista ja työpaikasta kertomi-
nen; harrastukset; päivän kulku; perhe, ko-
tipaikka; eri virastoissa asiointi; vierailulla 
saksalaisessa perheessä -small talk -kulttuu-
rierot; matkustaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan kurssin alussa 
Oppimismenetelmät: Osallistuminen puhe- 
ja keskusteluharjoituksiin  
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen har-
joituksiin, tehtävien suorittaminen hyväk-
sytysti

Kultur- und Landeskunde

Tunnus
KD07CYSA304

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli Opintopisteet
3

Opettaja: Tuula Stenbacka, FM 
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija on perehtynyt syvällisemmin johon-
kin kulttuurin tai maantuntemuksen osa-
alueeseen.
Sisältö: Saksankielisten maiden yhteiskun-
ta, elinkeinoelämä ja kulttuuri
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan kurssin alussa 
Oppimismenetelmät: Verkko-opiskelu, 
kontaktiopetus, vertaisoppiminen
Arviointi: Kirjallinen työ ja kurssilla vaadi-
tut tehtävät
Edeltävät opinnot: Lukion lyhyt oppimäärä 
tai vastaavat tiedot   

Saksa B1

Tunnus
KD07AYSA020

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli Opintopisteet
4

Opettaja: Tuula Stenbacka, FM
Tavoitteet: Opiskelija oppii saksan kielen 
perusteet ja tutustuu saksankielisiin maihin 
ja niiden kulttuuri- ja tapatietouteen. Opin-
tojakson suoritettuaan opiskelija: osaa kom-
munikoida kohdekielellä arkipäivän tilan-
teissa; osaa kertoa itsestään, opinnoistaan, 
työpaikastaan, perheestään ja asumisestaan 
sekä asioida ravintolassa.
Sisältö: Esittäytyminen ja henkilötiedot, 
opiskelu, työajat ja -tehtävät, yrityksen toi-
mitilat, ravintolassa, perhe ja asuminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kauppi-
Simon: Fahrplan, tekstit ja sanastot; Kaup-
pi-Simon: Fahrplan, kielioppi ja harjoitukset 
(Tammi)
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, kir-
jalliset ja suulliset harjoitukset
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen tunti-
työskentelyyn, kirjalliset ja suulliset harjoi-
tukset, 2 kirjallista koetta
 
Saksa B2

Tunnus
KD07AYSA101

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli Opintopisteet
4

Opettaja: Tuula Stenbacka, FM
Tavoitteet: Opiskelija oppii käyttämään kie-
len rakenteita laajemmin ja varmemmin ja 
hänen sanavarastonsa laajenee (jatkokurs-
si Saksa B1:lle). Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija: selviytyy kohdekielellä matka-
järjestelyissä, esim. lentokentällä ja hotellis-
sa, osaa puhelinterminologiaa ja osaa kertoa 
kotikaupungistaan ja -maastaan sekä neu-
voa saksankielisen henkilön oikeaan osoit-
teeseen.
Sisältö: Kotipaikkaesittely, puhelimessa, 
hotellihuoneen tilaaminen, matka Münche-
niin, lentokentällä, yleisillä kulkuneuvoilla 
matkustaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kauppi-
Simon: Fahrplan, tekstit ja sanastot; Kaup-
pi-Simon: Fahrplan, kielioppi ja harjoitukset 
(Tammi)
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, kir-
jalliset ja suulliset harjoitukset
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen tunti-
työskentelyyn, kirjalliset ja suulliset harjoi-
tukset, 1 kirjallinen koe
Edeltävät opinnot: Saksa B1 tai vastaavat 
tiedot  
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Saksa B3

Tunnus
KD07CYSA141

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli Opintopisteet
4

Opettaja: Tuula Stenbacka, FM
Tavoitteet: Opiskelija osaa ilmaista itseään 
kohdekielellä työssä ja vapaa-aikana tarvit-
tavissa tilanteissa sekä osaa laatia myös lii-
ke-elämän kirjallisia viestejä. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija: osaa toimia työn-
hakutilanteissa, osaa kuvailla työtään ja sii-
hen liittyviä toimintoja ja tuotteita, tunnistaa 
kulttuurieroja, osaa keskustella epäviralli-
sissa tilanteissa.
Sisältö: Työpäivän kulku, työpaikkahaas-
tattelu, harrastukset ja vapaa-aika, osto- ja 
myyntitilanteet, työ ja tuotteet, maat ja kult-
tuurierot, small talk ja kohtelias käytös, suh-
detoiminta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kauppi-
Simon: Fahrplan 2, teksti- ja harjoituskirja 
(Tammi)
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, kir-
jalliset ja suulliset harjoitukset
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen tunti-
työskentelyyn, kirjalliset ja suulliset harjoi-
tukset, 1 kirjallinen koe
Edeltävät opinnot: Saksa B1 ja B2 tai vastaa-
vat tiedot 

Espanjan kieli

Opintojaksot:
Nimi            Suositeltava ajankohta                    Laajuus
Espanja 1   1. vuosi   4 op
Espanja 2  1. vuosi   4 op
Espanja 3   2. vuosi   4 op
Espanja 4   3. vuosi   4 op

Kaikki opintojaksot edustavat lähtötasoa B 
(alkava kieli), mutta kursseilla edetään suh-
teellisen nopeasti. Espanjan kielen opetuk-
sen tavoitteena on tarjota opiskelijalle riittä-
vät valmiudet opiskella espanjankielisessä 
yhteistyöoppilaitoksessa sekä selviytyä es-
panjankielisessä toimintaympäristössä työ-
elämässä. Opintojaksojen suorittaminen me-
nestyksekkäästi edellyttääkin opiskelijalta 
säännöllistä osallistumista opetukseen sekä 
annettujen tehtävien tekemistä.

Espanja 1

Tunnus
KD07AYES010

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli Opintopisteet
4

Opettaja: Ilpo Kempas, FL
Tavoitteet: Opiskelija oppii espanjan kie-
len perusteet. Hän ymmärtää ja osaa käyt-
tää kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita 
sekä puheessa että kirjoituksessa. Opinto-
jakson suoritettuaan opiskelija: osaa antaa 
henkilötietojaan, selviytyy tietyistä arkipäi-
vän kommunikaatiotilanteista kohdekielel-
lä, osaa kuvailla toimintaympäristöään sekä 
ilmaista mielipiteitään, osaa antaa neuvoja 
ja ohjeita arkipäivään liittyvissä tilanteissa, 
osaa kertoa kotimaastaan ja -paikkakunnas-
taan kohdekielellä.
Sisältö: Itsestä kertominen; ostostilanteet, 
ruoan tilaaminen ravintolassa, tien neuvo-
minen; oman kotipaikkakunnan esittely; 
neuvojen ja ohjeiden antaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kautto -
Laine -Lehmussaari: Entre Amigos
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus; kir-
jalliset ja suulliset oppimistehtävät 
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppi-
tunneilla tapahtuvaan työskentelyyn; kir-
jallisten tehtävien ja harjoitusten suoritta-
minen; kaksi tenttiä, joista molemmat on 
suoritettava hyväksyttävästi

Espanja 2

Tunnus
KD07CYES100

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli Opintopisteet
4

Opettajat: Ilpo Kempas, FL ja Julio Vallejo, 
arkkitehti
Tavoitteet: Opiskelija oppii lisää espanjan 
kielen perusteita. Hän ymmärtää ja osaa 
käyttää yhä enemmän kielen keskeisintä sa-
nastoa ja rakenteita sekä puheessa että kir-
joituksessa. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija: osaa keskustella matkustamiseen 
liittyvistä asioista, osaa keskustella men-
neistä tapahtumista menneen ajan aikamuo-
toja käyttäen, osaa keskustella terveydestä ja 
sairaudesta.
Sisältö: Menneen ajan aikamuodot, lisää os-
tostilanteita, matkustamiseen liittyvät tilan-
teet, Suomi-sanastoa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kautto -
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Laine -Lehmussaari: Entre Amigos
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus; kir-
jalliset ja suulliset oppimistehtävät; suulli-
sen kommunikaation harjoittelua natiivi-
opettajan johdolla 
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppi-
tunneilla tapahtuvaan työskentelyyn; kir-
jallisten tehtävien ja harjoitusten suorittami-
nen; kirjallinen ja suullinen tentti 
Edeltävät opinnot: Espanja 1  

Espanja 3

Tunnus
KD07CYES110

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli Opintopisteet
4

Opettajat: Ilpo Kempas, FL ja Julio Vallejo, 
arkkitehti
Tavoitteet: Opiskelija syventää espanjan kie-
len perusteiden hallintaansa. Hän ymmär-
tää ja osaa käyttää yhä enemmän kielen kes-
keisintä sanastoa ja rakenteita sekä puheessa 
että kirjoituksessa. Opintojakson suoritettu-
aan opiskelija: osaa antaa henkilötietojaan, 
selviytyy tietyistä arkipäivän kommunikaa-
tiotilanteista kohdekielellä, osaa kuvailla 
toimintaympäristöään sekä ilmaista mieli-
piteitään, osaa antaa neuvoja ja ohjeita ar-
kipäivään liittyvissä tilanteissa, osaa kertoa 
kotimaastaan ja -paikkakunnastaan kohde-
kielellä.
Sisältö: Tapahtuman kuvaaminen, Suomes-
ta kertominen, ruokatottumuksista kertomi-
nen, matkan valmisteleminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kautto -
Laine -Lehmussaari: Entre Amigos
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus; kir-
jalliset ja suulliset oppimistehtävät; suulli-
sen kommunikaation harjoittelua natiivi-
opettajan johdolla 
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppi-
tunneilla tapahtuvaan työskentelyyn; kir-
jallisten tehtävien ja harjoitusten suorittami-
nen; kirjallinen ja suullinen tentti
Edeltävät opinnot: Espanja 2  

Espanja 4

Tunnus
KD07CYES120

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli Opintopisteet
4

Opettaja: Ilpo Kempas, FL 
Tavoitteet: Opiskelija oppii ymmärtämään 

autenttista espanjankielistä asiatekstiä, myös 
liiketalouden alaan ja opiskelijan suuntau-
tumisvaihtoehtoon liittyvää. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija: kykenee lukemaan 
asiatekstiä apuvälinein, on perehtynyt lii-
ketalouden alan keskeisimmän sanastoon, 
osaa laatia virallisen kirjeen espanjaksi.
Sisältö: Liikekieli, opiskelijan omaan suun-
tautumisvaihtoehtoon liittyvä sanasto, es-
panjankielisen kirjeen laatiminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kaut-
to -Laine -Lehmussaari: Entre Amigos sekä 
opettajan jakama materiaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus; kir-
jalliset ja suulliset oppimistehtävät 
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppi-
tunneilla tapahtuvaan työskentelyyn; kir-
jallisten tehtävien ja harjoitusten suorittami-
nen; kirjallinen tentti
Edeltävät opinnot: Espanja 3  

Spanish 1

Tunnus
KD07CYES001

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
englanti

Opintopisteet
4

Opettaja: Ilpo Kempas, Lic.Phil.
Tavoitteet: The student learns the basics of 
Spanish. He understands and knows how 
to use the key vocabulary and structures 
in speech and writing. After having taken 
the course, the student: knows how to tell 
about himself, copes with certain everyday 
communication situations in the target lan-
guage, is able to describe his operational en-
vironment and express his opinions, is able 
to give advice and instructions in every-
day situations, is able to tell about his home 
country and place of residence in the target 
language.
Sisältö: Telling about oneself; purchase situ-
ations, ordering food in a restaurant, asking 
and telling the way to a place; presentation 
of one’s place of residence; giving advice 
and instructions 
Oppimismenetelmät: Classroom instruc-
tion; written and oral excercises
Arviointi: Active participation in classroom 
work; doing written excercises and assign-
ments; two examinations, both of which 
shall be passed by the student. 
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Spanish 2

Tunnus
KD07CYES002

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
englanti

Opintopisteet
4

Opettajat: Ilpo Kempas, Lic.Phil. and Julio 
Vallejo, Architect
Tavoitteet: The student learns more basics of 
the Spanish language. He increasingly un-
derstands and is able to use the key vocabu-
lary and structures of the language, both in 
speech and writing.
After having taken the course, the student: 
is able to talk about his interests and prefer-
ences, copes with certain telephone commu-
nication situations in the target language, is 
able to talk about pasts events, is able to talk 
about the weather.
Sisältö: Phone conversations, travel situ-
ations, weather expressions, talking about 
past events (studies, career, etc.)
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kattán-
Ibarra: Teach yourself Spanish
Oppimismenetelmät: Classroom instruc-
tion; written and oral excercises; practising 
oral communication with a native teacher  
Arviointi: Active participation in classroom 
work; doing written excercises and assign-
ments; a written and an oral examination 
Edeltävät opinnot: Spanish 1

Ranskan kieli

Opintojaksot:
Lähtötaso A = aikaisemmin kieltä lukeneet
Lähtötaso B = 1. opiskeluvuotenaan kielen 
alkeisopinnot suorittavat /suorittaneet

Nimi                       Lähtötaso        Laajuus  Suositeltava ajan- 
     kohta  Huom!
Ranska 1 B   B  4 op    1. vuosi
Ranska 2 B   B  4 op   2. vuosi
Ranska 3 B  B 2 op  2. vuosi 
Ranska 1 A   A  4 op   1. vuosi
Thème   A  2 op   1. vuosi
Ranska 2 A  A 4 op  2. vuosi 
Compréhension 
de textes   A  2 op  2.-3. vuosi  
       Itsenäinen opiskelu

Ranska 1 B

Tunnus
KD07AYRA010

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli Opintopisteet
4

Opettaja: Ilpo Kempas, FL
Tavoitteet: Opiskelija oppii ranskan kie-
len perusteet. Hän ymmärtää ja osaa käyt-
tää kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita 
sekä puheessa että kirjoituksessa. Opinto-
jakson suoritettuaan opiskelija: osaa antaa 
henkilötietojaan, selviytyy tietyistä arkipäi-
vän kommunikaatiotilanteista kohdekielel-
lä, osaa kuvailla toimintaympäristöään sekä 
ilmaista mielipiteitään, osaa antaa neuvoja 
ja ohjeita arkipäivään liittyvissä tilanteissa.
Sisältö: Omasta itsestä kertominen; ostosti-
lanteet, ruoan tilaaminen ravintolassa; oman 
kotipaikkakunnan esittely; neuvojen ja oh-
jeiden antaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
jakama materiaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus; kir-
jalliset ja suulliset oppimistehtävät 
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppi-
tunneilla tapahtuvaan työskentelyyn; kir-
jallisten tehtävien ja harjoitusten suoritta-
minen; kaksi tenttiä, joista molemmat on 
suoritettava hyväksyttävästi. 

Ranska 2 B

Tunnus
KD07CYRA100

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli Opintopisteet
4

Opettaja: Ilpo Kempas, FL
Tavoitteet: Opiskelija oppii lisää ranskan 
kielen perusteita. Hän ymmärtää ja osaa 
käyttää yhä enemmän kielen keskeisintä sa-
nastoa ja rakenteita sekä puheessa että kir-
joituksessa. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija: osaa kertoa tapahtumista käyttä-
en menneen ajan aikamuotoja; osaa kertoa 
harrastuksistaan; osaa keskustella tervey-
teen ja sairauteen liittyvistä asioista; osaa 
kertoa kotimaastaan ja -paikkakunnastaan 
kohdekielellä.
Sisältö: Harrastuksista kertominen, eri vies-
tintätilanteita, matkoista kertominen 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
jakama materiaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus; kir-
jalliset ja suulliset oppimistehtävät
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Arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppi-
tunneilla tapahtuvaan työskentelyyn; kir-
jallisten tehtävien ja harjoitusten suorittami-
nen; kirjallinen tentti
Edeltävät opinnot: Ranska 1 B  

Ranska 3 B

Tunnus
KD07CYRA103

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli Opintopisteet
2

Opettaja: Ilpo Kempas, FL
Tavoitteet: Opiskelija oppii lisää ranskan 
kielen perusteita. Hän ymmärtää ja osaa 
käyttää yhä enemmän kielen keskeisintä sa-
nastoa ja rakenteita sekä puheessa että kir-
joituksessa, sekä on perehtynyt kaupan ja 
talouden alueen kieleen. Opintojakson suo-
ritettuaan opiskelija: osaa kaupan ja talou-
den alueen kieltä, selviytyy tietyistä arkipäi-
vän kommunikaatiotilanteista kohdekielellä, 
osaa laatia virallisen kirjeen ranskaksi.
Sisältö: Liikekielen perusteet, liikekirjeiden 
laatiminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
jakama materiaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus; kir-
jalliset ja suulliset oppimistehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppi-
tunneilla tapahtuvaan työskentelyyn; kir-
jallisten tehtävien ja harjoitusten suorittami-
nen; kirjallinen tentti
Edeltävät opinnot: Ranska 2 B  

Ranska 1 A

Tunnus
KD07AYRA020

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli Opintopisteet
4

Opettaja: Ilpo Kempas, FL
Tavoitteet: Opiskelija kehittää ranskan kie-
len taitoaan eri osa-alueilla. Hän ymmärtää 
ja osaa käyttää yhä enemmän kielen keskei-
sintä sanastoa ja rakenteita sekä puheessa 
että kirjoituksessa. Opintojakson suoritet-
tuaan opiskelija: kykenee lukemaan rans-
kankielisiä asiatekstejä, selviytyy tietyistä 
arkipäivän kommunikaatiotilanteista koh-
dekielellä, kykenee ilmaisemaan itseään kir-
jallisesti.
Sisältö: Kieliopin osaamisen syventäminen, 
teksti- ja AV-materiaaliin perehtyminen, kie-
len tuottamisen harjoitteleminen

Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
jakama materiaali sekä jokin ranskan perus-
kielioppikirja
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus; kir-
jalliset ja suulliset oppimistehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppi-
tunneilla tapahtuvaan työskentelyyn; kir-
jallisten tehtävien ja harjoitusten suorittami-
nen; kirjallinen tentti 
Edeltävät opinnot: Lukiossa suoritetut opin-
not tai vastaavat tiedot  

Thème

Tunnus
KD07CYRA140

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli Opintopisteet
2

Opettaja: Ilpo Kempas, FL
Tavoitteet: Opiskelija osaa ilmaista itseään 
kirjallisesti sujuvalla ranskan kielellä sekä 
laajentaa sanavarastoaan. Hän oppii myös 
tiedostamaan keskeisiä eroja (sanasto, lau-
seoppi, fraseologia) hänen äidinkielensä ja 
kohdekielen välillä. Opintojakson suoritet-
tuaan opiskelija: kykenee tuottamaan mah-
dollisimman sujuvaa ja kieliopillisesti ”oi-
keata” kohdekielistä tekstiä, osaa hyödyntää 
tehokkaasti eri kirjallisen ilmaisun apuväli-
neitä.
Sisältö: Käännösharjoitukset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
jakama materiaali, jokin ranskan peruskieli-
oppikirja, sanakirjat, internet
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus; kir-
jalliset käännösharjoitukset
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppi-
tunneilla tapahtuvaan työskentelyyn; kir-
jallisten tehtävien ja harjoitusten suoritta-
minen; arvosana perustuu kolmen, kurssin 
loppuvaiheessa tehtävän käännöksen arvos-
teluun sekä opiskelijan pitämään oppimis-
päiväkirjaan, jossa opiskelija analysoi omaa 
oppimisprosessiaan 
Edeltävät opinnot: Ranska 1 A  

Ranska 2 A

Tunnus
KD07AYRA102

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli Opintopisteet
4

Opettaja: Ilpo Kempas, FL
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää ja osaa 
käyttää liikekieltä sekä puheessa että kirjoi-
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tuksessa. Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija: kykenee lukemaan ranskankielistä 
kaupan ja talouden alan tekstiä, selviytyy 
tietyistä liikekommunikaatiotilanteista koh-
dekielellä, kykenee laatimaan liikekirjeen 
ranskan kielellä.
Sisältö: Kaupan ja talouden kieli, tekstima-
teriaaliin perehtyminen, kielen tuottamisen 
harjoitteleminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
jakama materiaali sekä jokin ranskan perus-
kielioppikirja
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus; kir-
jalliset ja suulliset oppimistehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppi-
tunneilla tapahtuvaan työskentelyyn; kir-
jallisten tehtävien ja harjoitusten suorittami-
nen; kirjallinen tentti 
Edeltävät opinnot: Ranska 2 A

Portugalin kieli

Portugali 1

Tunnus
KD07AYPO010

Tyyppi
vapaasti valittava

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli Opintopisteet
4

Opettaja: Ilpo Kempas, FL
Tavoitteet: Opiskelija oppii portugalin kie-
len perusteet. Hän ymmärtää ja osaa käyt-
tää kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita 
sekä puheessa että kirjoituksessa. Opinto-
jakson suoritettuaan opiskelija: osaa antaa 
henkilötietojaan, selviytyy tietyistä arkipäi-
vän kommunikaatiotilanteista kohdekielel-
lä, osaa kuvailla toimintaympäristöään sekä 
ilmaista mielipiteitään, osaa antaa neuvoja 
ja ohjeita arkipäivään liittyvissä tilanteissa, 
osaa kertoa kotimaastaan ja -paikkakunnas-
taan kohdekielellä.
Sisältö: Omasta itsestä kertominen; ostosti-
lanteet, ruoan tilaaminen ravintolassa, tien 
neuvominen; oman kotipaikkakunnan esit-
tely; neuvojen ja ohjeiden antaminen
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus; kir-
jalliset ja suulliset oppimistehtävät 
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppi-
tunneilla tapahtuvaan työskentelyyn; kir-
jallisten tehtävien ja harjoitusten suoritta-
minen; kaksi tenttiä, joista molemmat on 
suoritettava hyväksyttävästi
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Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan 
liikkeenjohdon koulutusohjelma
Koulutuksen toteutus:
Yrittäjyyden yksikkö, Kauhava

Koulutusohjelmapäällikkö:
Pekka Nieminen
020 124 5371, 040 830 4212
pekka.nieminen@seamk.fi 

Tutkinto ja sen tuottama kelpoisuus:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike: 
Tradenomi

Laajuus: 
240 op

Suuntautumisvaihtoehdot:
Tuotantotalouden suuntautumisvaihtoehto
Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto
Tietohallinnon suuntautumisvaihtoehto
Yrittäjyyden suuntautumisvaihtoehto

Tavoitteet:
Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liik-
keenjohdon koulutusohjelman tavoitteena 
on kouluttaa kielitaitoisia, kansainvälises-
ti suuntautuneita liikkeenjohdon ammatti-
laisia erityisesti pienen ja keskisuuren yri-
tystoiminnan asiantuntija- ja johtotehtäviin. 
Lisäksi tavoitteena on antaa asenteelliset 
yrittäjyysvalmiudet pk-yrityksissä toimimi-
seen ja oman yrityksen perustamiseen.

Koulutusohjelman laajuus on 240 opintopis-
tettä, jonka suorittaminen kestää noin neljä 
vuotta. Ohjelma koostuu perusopinnoista, 
kieliopinnoista, ammattiopinnoista, kansain-
välistymisjaksosta, työharjoittelusta, syventä-
vistä ammattiopinnoista ja opinnäytetyöstä. 

Kansainvälisyys:
Koulutusohjelmassa korostuu kansain-
välisyys. Yrittäjyyden yksikön opiskelijat 
opiskelevat yhden lukukauden pääsään-
töisesti kolmannen opiskeluvuoden aika-
na ulkomaalaisessa korkeakoulussa. Nämä 
opinnot sisältyvät valinnaisiin opintoihin ja 
ovat osa opiskelijan henkilökohtaista opin-
tosuunnitelmaa. Niiden laajuus on 15-30 
opintopistettä. Opiskelupaikan ulkomail-
ta osoittaa ammattikorkeakoulu. Valintaa 

tehtäessä otetaan huomioon mahdollisuuk-
sien mukaan opiskelijan toiveet. Opiskelija 
voi hankkia ulkomaisen opiskelupaikkansa 
myös itse. Yrittäjyyden yksiköllä on yhteis-
työsopimuksia paitsi eurooppalaisten, myös 
Amerikassa, Australiassa ja Aasiassa sijait-
sevien korkeakoulujen kanssa.
Ulkomailla tapahtuvan opiskelun lisäksi 
opiskelija voi toteuttaa myös työharjoitte-
lunsa ulkomailla.

Kansainvälistymistä edistää myös koulu-
tusohjelman vahva vieraiden kielten opetus 
sekä koulutusyksikön ulkomaisten opiskeli-
joiden tuoma monikulttuurisuus. Yksikös-
sä toteutetaan vuosittain kevätlukukauden 
kestävä englanninkielinen koulutusohjelma 
Gateway -Doing Business in Finland and 
Her Neighbouring Areas: The Baltic States 
and Russia. Tähän ohjelmaan saapuu usei-
ta kymmeniä ulkomaalaisia opiskelijoita yh-
teistyökorkeakouluista.

Suuntautumisvaihtoehdot:
Tuotantotalouden suuntautumisvaihtoehdon 
painoalueet ovat strategia, laatu, logistiikka 
ja kustannusjohtaminen. Tuotantotalouden 
suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet 
mm. materiaali- ja taloushallinnon sekä laa-
dunkehittämistehtäviin.
Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdossa 
syvennytään sisäiseen ja ulkoiseen markki-
nointiin, yritysviestintään, markkinoinnin 
suunnitteluun ja johtamiseen sekä kansain-
väliseen liiketoimintaan.
Tietohallinnon suuntautumisvaihtoehdossa 
keskeiset opintokokonaisuudet ovat tiedon 
hallitseminen ja hyödyntäminen, toiminnan 
ohjaus sekä asiakkuuden hallinta ja johtami-
nen.
Yrittäjyyden suuntautumisvaihtoehto on tar-
koitettu niille, joilla on suunnitelmissaan joko 
siirtyä esim. perheyrityksensä palvelukseen 
tai joilla on toteuttamiskelpoinen liikeidea 
oman yrityksen perustamiseen. Suuntautu-
misvaihtoehtoon valitaan 6-10 opiskelijaa, 
jotka suorittavat opintojaan kahtena tiimi-
nä käyttäen tavanomaisen opiskelun ohella 
”omaa yritystä” oppimisympäristönä.
Suuntautumisvaihtoehto valitaan ensimmäi-
sen opintovuoden aikana.
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PIENEN JA KESKISUUREN YRITYSTOIMINNAN LIIKKEENJOHDON KOULUTUSOHJELMA   
Tuotantotalouden suuntautumisvaihtoehto 240 op       
Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto 240 op       
Tietohallinnon suuntautumisvaihtoehto 240 op       
Yrittäjyyden suuntautumisvaihtoehto 240 op       
  
   I II III IV YHT. 
PERUSOPINNOT     55 
 Yritystoiminta     10 
  Yrittäjyyden ulottuvuudet 3     
  Kansantaloustieteen perusteet 4     
  Liikkeenjohdon perusteet 3     
 Menetelmäopinnot     21 
  Talousmatematiikka 3     
  Tilastotiede ja tutkimus  3    
  Tietotekniikan perusteet 6     
  Työelämän viestintätaidot 3     
  Yritysviestintä  3    
  Projektinhallinta 3     
 Kieliopinnot *     24 
  Englanti 3 3, (3)  (3)  
  Saksa /Venäjä 3 3, (3)  (3)  
  Ruotsi 3 3, (3)  (3)  
AMMATTIOPINNOT     68 
 Yrittäjyys ja liikkeenjohto     19 
  Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen  5    
  Oppiva, innovoiva organisaatio  3    
  Pk-yrityksen strategia ja liikkeenjohto  5    
  Ihmisten johtaminen ja esimiestyö pk-yrityksessä    3  
  Pk-yritykset verkostotaloudessa    3  
 Taloushallinto ja juridiikka      22 
  Kirjanpito 3     
  Operatiivinen laskentatoimi 3 3    
  Yrittäjän ja yrityksen verotus 3     
  Yrityksen talouden suunnittelu, seuranta ja analysointi  3    
  Sisäinen yritysjuridiikka 4     
  Ulkoinen yritysjuridiikka    3  
 Markkinointi, tuotantotalous ja tietohallinto     27 
  Markkinoinnin johdanto-osa 4     
  Tuotantotalouden johdanto-osa 3      
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  Tietohallinnon johdanto-osa 3    
  Johdatus kansainväliseen kauppaan ja liiketoimintaan 3   
  Cross Cultural Management  3  
  Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen  5   
  Tuotekehitys 3     
  Ympäristövaikutusten hallinta    3 
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT     32 
 MARKKINOINTI (markkinoinnin sv)      
  Business-to-Business Marketing  3    
  Kuluttajakäyttäytyminen  3   
  Markkinoinnin ajankohtaiset teemat    3 
  Markkinointitutkimus  6    
  Markkinointiviestintä  6   
  Pk-yritys kansainvälisillä markkinoilla    6
  Simulation of Business Reality  5    
 TUOTANTOTALOUS (tuotantotalouden sv)    
  Hankintatoimi  3  
  Laatujohtaminen  3  
  Logistiikka  3    
  Projektiliiketoiminta  3   
  Strategia workshop    3  
  Teknologiajohtaminen  3   
  Tuotannon simulointi  3   
  Tuotannon suunnittelu ja ohjaus  5    
  Tuotantotalouden ajankohtaiset teemat    3 
  Yrityksen laatujärjestelmän rakentaminen    3
 TIETOHALLINTO (tietohallinnon sv)    
  Digitaalinen media  5 
  E-Business and E-Commerce Management    3  
  Immateriaalioikeus    3
  Tiedonhallinta  4  
  Tietohallinnon strateginen johtaminen    3  
  Tietojärjestelmän suunnittelu   3  
  Tietoliikenne ja tietoverkot    3 
  Tietoyhteiskunta  3    
  Toiminnanohjausjärjestelmät  5 
VALINNAISET OPINNOT     10
  Arvopaperit ja sijoittaminen     2
  Digitaalinen media     5

I           II          III          IV       YHT.
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  E-Business and E-Commerce Management     3
  Economics     3
  EU-projektitoiminta     3 
  Gateway     30
  Immateriaalioikeus     3
  Laatujohtaminen     3
  Palvelujen johtaminen     3
  Pk-yritysten kansainvälistymisen polut ja prosessi     5
  Projektityö elinkeinoelämälle     0-15
  Projektiliiketoiminta     3
  Toiminnanohjausjärjestelmät     5
  Verotuksen ajankohtaiset asiat     2
  Vieraat kielet 2-3 op/kurssi    
  Vähittäiskaupan toiminta ja tavarapeli     3
  Yrityksen laatu- ja kehittämisprosessit     3
OPINNOT ULKOMAILLA   15-30  30
TYÖHARJOITTELU   30  30
OPINNÄYTETYÖ    15  15 
YHTEENSÄ 63 65-68 60 49-52 240 

* Kieliopintoja tulee sisältyä opintoihin 24 opintopistettä. Sulkeisiin merkityistä opintoviikoista opiskelija voi itse 
valita 6 opintopistettä, joista 3 tulee suorittaa toisen vuoden kevätlukukaudella ja toiset 3 neljännen vuoden syyslu-
kukaudella.      
  
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 

    I           II           III         IV        YHT.
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Opintojaksokokonaisuudet ja -kuvaukset

PERUSOPINNOT
Laajuus: 55 op
Tavoitteet: Perusopinnot antavat opintojen 
etenemisen edellyttämiä valmiuksia ja tu-
kevat ammattiopintoaineiden omaksumis-
ta sekä luovat opiskelijalle laaja-alaisen nä-
kemyksen omasta ammattialasta. Riittävän 
kielitaidon ja kommunikaatiovalmiuksien 
luomiseksi Yrittäjyyden yksikössä opete-
taan jokaiselle opiskelijalle pakollisia vierai-
ta kieliä 24 opintopistettä.

Yritystoiminta
Laajuus: 10 op
Tavoitteet: Tavoitteena on perehdyttää opis-
kelija yrittäjyyden yhteiskunnalliseen mer-
kitykseen, yritysmuotoihin, kansantalouden 
osatekijöihin sekä yrityksen ohjaamisen ja 
johtamisen perusteisiin.

Yrittäjyyden ulottuvuudet

Tunnus
KE16BYYR100

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Tero Turunen, FM
Tavoitteet: Opintojakson hyväksyttävästi 
suoritettuaan opiskelija ymmärtää yrittäjyy-
den yhteiskunnallisen merkityksen, tuntee 
innovatiivisuuden merkitykseen liiketoi-
minnan käynnistämisessä, tuntee yrittäjältä 
vaadittavat ominaisuudet sekä tietää tavan-
omaiset yritysmuodot.
Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan yrittä-
jyyttä monitahoisena ilmiönä, yhtäältä kan-
santalouden osatekijänä ja toisaalta liike-
toimintana, joka vaatii yrittäjävalmiuksia, 
organisoitumista sekä innovatiivisuutta.

Kansantaloustieteen perusteet

Tunnus
KE16AYPE111

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskeli-
ja tietää kansataloustieteen peruskäsitteet, 
tuntee Suomen kansantalouden rakenteen, 

kehityksen ja aseman Euroopan Unionissa 
ja maailmantaloudessa.
Sisältö: Kansantaloustieteen peruskäsitteet, 
kansantalouden rakenne, talouden kasvu, 
infl aatio ja suhdannevaihtelut, talouspoli-
tiikka, kansainvälinen kauppa. Kansanta-
louden eri ilmiöiden käsittelyssä korostuu 
erityisesti yritysten näkökulma.

Liikkeenjohdon perusteet

Tunnus
KE16BYLI100

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on op-
pia ymmärtämään liikkeenjohdon tehtä-
väkenttää kokonaisuutena. Opintojaksolla 
perehdytään yritykseen organisaationa, luo-
daan katsaus organisaatioteorioihin ja eri-
laisiin rakenneratkaisuihin. Liikkeenjohdon 
tehtäväkenttää tarkastellaan ihmisten ja asi-
oiden johtamiseen liittyvistä näkökulmis-
ta tavoitteena käsitteellisen perustan luo-
minen. Opintojaksolla kiinnitetään erityistä 
huomiota opiskelijoiden kykyyn hallita alan 
terminologiaa ja käsitteistöä sekä kykyyn 
soveltaa sitä käytännön tilanteissa.
Sisältö: Liikkeenjohtoteoriat klassikoista 
nykypäivään, leadership, management, or-
ganisaatiomuodot, organisaation toiminnan 
alueet ja prosessit, organisaation kehitysvai-
heet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Vanhala, 
Laukkanen, Koskinen. Liiketoiminta ja joh-
taminen. Uusin painos
Oppimismenetelmät: Ryhmätentti, harjoi-
tustyö
Arviointi: Opintojakson arvosana määräy-
tyy tentistä (50 %) ja harjoitustehtävistä (50 
%). Molemmat suoritettava hyväksytysti

Menetelmäopinnot
Laajuus: 21 op
Tavoitteet: Menetelmäopintojen tavoittee-
na on antaa talousmatematiikassa ja tilas-
totieteessä, tietojenkäsittelyssä, suullisessa 
ja kirjallisessa viestinnässä sekä projektien 
hallinnassa sellaiset valmiudet, joita menes-
tyksellinen pk-yrityksen johtaminen edellyt-
tää.
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Talousmatematiikka

Tunnus
KE16AYPE130

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Leo Sippola, FM, DI
Tavoitteet: Opiskelija saavuttaa talousmate-
maattisen laskutaidon sekä valmiudet mate-
matiikan soveltamiseen ammattiopinnoissa. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: hal-
litsee talousmatematiikan peruskäsitteitä, 
on perehtynyt talousmatematiikan yleisiin 
menetelmiin, hallitsee korkolaskun eri muo-
doissaan, ymmärtää erilaisten luottojen ma-
temaattiset perusteet, on perehtynyt inves-
tointilaskelmiin.
Sisältö: Prosenttilasku, indeksit, korkolas-
ku, koronkorkolasku, valuutat, luotot, in-
vestointilaskelmat, arvopaperit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
moniste tai luennoitsijan ilmoittama kirja
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahdesta osasta: 1. välikoe 50 % ja 2. vä-
likoe 50 %. Kummatkin osiot on suoritettava 
hyväksyttävästi.

Tilastotiede ja tutkimus

Tunnus
KE16AYPE390

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Leo Sippola, FM, DI
Tavoitteet: Opiskelijalla on kyky ymmärtää 
ja tulkita tilastoja. Hänellä on valmius tilas-
tollisten menetelmien käyttöön empiirisessä 
tutkimuksessa. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija: tuntee tilastotieteen peruskäsit-
teet, on saanut ymmärryksen otantatutki-
muksesta ja otantamenetelmistä sekä ai-
neiston hankkimisesta, hallitsee tilastojen 
esittämisen ja perustunnusluvut, on pereh-
tynyt muutamiin tilastollisiin testeihin.
Sisältö: Opintojakso jakautuu kahteen 
osaan:
Käsiteltävät teemat osa 1: Peruskäsitteet, ti-
lastojen esittäminen, tunnusluvut, toden-
näköisyys, satunnaismuuttuja, todennäköi-
syysjakaumat, todennäköisyysmallit.
Käsiteltävät teemat osa 2: Käytetään SPSS-ti-
lasto-ohjelmaa, jolloin perehdytään tunnus-
lukuihin, tilastojen esittämiseen, korrelaa-

tioon, estimointiin, testaukseen ja tulosten 
tulkintaan.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
moniste tai kirja Tilastomatematiikka (Kar-
jalainen, Leila. 2003)
Oppimismenetelmät: Luennot, tilas-
to-ohjelmaharjoitukset ja harjoitustyö
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahdesta osasta: tentti 50 % ja harjoitus-
työ 50 %. Kummatkin osiot on suoritettava 
hyväksyttävästi

Tietotekniikan perusteet

Tunnus
KE16AY370

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy ja kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Hannu Palomäki, KTM
Tavoitteet: Opintojaksolla on tavoitteena 
oppia tuntemaan tietotekniikan toimintape-
riaatteet ja oppia hallitsemaan tietokoneen 
peruskäyttö, sekä sähköpostin ja internet-
selaimen käyttö ja toimintaperiaate. Lisäk-
si opintojaksolla opetellaan yleisimpien toi-
mistosovellusten käyttöä. 
Sisältö: Kurssilla tutustutaan yleisimpiin 
käyttöjärjestelmiin, laitteistoihin ja tietolii-
kenteen perusteisiin. Laitteistoista käsitel-
lään toimistoympäristössä käytettäviä lait-
teita. Lisäksi opiskellaan tekstinkäsittelyä, 
taulukkolaskentaa, esitysgrafi ikkaa ja tieto-
kantoja
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Paananen 
Juha, Tietotekniikan peruskirja
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja oppimistehtävät
Arviointi: Oppimispäiväkirja ja harjoitustyö 
sekä tentti

Työelämän viestintätaidot

Tunnus
KE16AYPE315

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, I moduuli syksy 
ja II moduuli kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Saija Råtts, FM
Tavoitteet: Opiskelija pystyy toimimaan tar-
koituksenmukaisesti työelämän viestintä- 
ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa ottaa 
huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alan 
vaatimukset sekä viestiä jäsentyneesti, ym-
märrettävästi ja vakuuttavasti. Hän osaa ja 
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haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän 
taitojaan osana omaa ammattitaitoaan.
Sisältö: Opintojakso koostuu kahdesta osi-
osta. Kirjallisista viestintätaidoista sekä 
esiintymistaito-osiosta. Molemmat osiot pe-
rehdyttävät sekä ryhmä- että asiantuntija-
viestintään. 
Työelämän ryhmäviestintätilanteet: sanalli-
nen ja sanaton vuorovaikutus, palaute, neu-
vottelu, kokous, esittämistekniikat, johta-
mistaito sekä tilannearvioiden työstäminen.
Asiantuntijaviestintä: tekstityypit ja -lajit, 
erilaiset tietolähteet ja niiden hyödyntämi-
nen ja analysointi, tekstin ja kielenhuolto.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoit-
sijan ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set (kurssin suorittaminen vaatii läsnäoloa)
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu aktiivisesta osallistumisesta sekä pakol-
listen kirjallisten ja suullisten harjoitustöi-
den suorittamisesta

Yritysviestintä

Tunnus
KE16BYMA180

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Saija Råtts, FM
Tavoitteet: Opiskelijalla on kokonaisnäke-
mys pienen ja keskisuuren yrityksen vies-
tinnän suunnittelusta ja käytännön toteu-
tuksesta. Opiskelija ymmärtää eri yhteisöjen 
tapoja hoitaa ulkoista ja sisäistä viestintää 
sekä omaa perusvalmiudet viestinnän hyö-
dyntämiseen yrityksen voimavarana. 
Sisältö: Sisäinen ja ulkoinen viestintä: in-
formointi, kiinnittäminen, perustoimintojen 
tuki, profi lointi; Viestinnän suunnittelun ja 
toteutuksen työkalut; Erilaiset viestintäkult-
tuurit; Esimiesviestintä; Kulttuurienvälisyys 
osana yritysviestintää
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Juholin, 
E. (2002). Communicare! Viestintä strategi-
asta käytäntöön
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoi-
tustyöt. Harjoitustöinä tehdään sekä yksi-
lö- että ryhmätehtäviä. Harjoitustehtävissä 
käsitellään yhteisöviestinnän eri osa-aluei-
ta sekä harjoitellaan yhteisön edustajana toi-
mimista.  
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu harjoitustöistä

Projektinhallinta

Tunnus
KE16BYTU140

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Leo Sippola, FM,DI
Tavoitteet: Tavoitteena on antaa opiskeli-
joille perustiedot ja -valmiudet osallistua 
projektityöhön sekä erilaisten projektien 
suunnitteluun ja valvontaan. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija: tietää projekteihin 
liittyvät käsitteet, ymmärtää projektisuun-
nitelman sisällön, on saanut ymmärryksen 
projektien aikasuunnittelusta ja ohjaami-
sesta, tietää miten projektin kehittäminen ja 
teknis-taloudellinen arviointi toimii.
Sisältö: Projektikäsitteistö ja sen hyödyntä-
minen, projektien ohjaus- ja hallintamene-
telmiä, toimintaverkko, projektin hallinta 
mikrolla
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luen-
tomoniste ja /tai luennoitsijan ilmoittama 
muu materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
tietokoneella ja harjoitustyö
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahdesta osasta: tentti 50 % ja harjoitus-
työ 50 %. Kummatkin osiot on suoritettava 
hyväksyttävästi

Kieliopinnot
Laajuus: 24 op 
Tavoitteet: Jokainen Yrittäjyyden yksikön 
pk-yritystoiminnan liikkeenjohdon koulu-
tusohjelman opiskelija opiskelee pakollisia 
vieraita kieliä 24 opintopistettä. Ensimmäi-
senä ja toisena opiskeluvuotenaan jokainen 
opiskelija opiskelee 3 opintopistettä eng-
lantia, ruotsia ja saksaa tai venäjää. Toisena 
opiskeluvuotenaan opiskelija valitsee lisäk-
si 3 opintopistettä joko englantia, ruotsia tai 
saksaa /venäjää. Valinta tulee suorittaa sen 
mukaan, minne aikoo vaihtoon kolmantena 
lukuvuonna. Esim. jos aikoo lähteä vaihtoon 
Saksaan, tulee valita saksan kieli. Neljänte-
nä opiskeluvuotenaan opiskelija valitsee jäl-
leen 3 opintopistettä joko englantia, ruotsia 
tai saksaa /venäjää. Pakollisten kieliopin-
tojen lisäksi opiskelija voi opiskella vapaa-
valintaisia kieliä, mm. venäjää, espanjaa tai 
ranskaa kulloisenkin opiskeluvuoden tar-
jonnan puitteissa.
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Introduction to Business English

Tunnus
KE16BYKI220

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
englanti

Opintopisteet
3

Opettaja: Päivi Finnilä, FM
Tavoitteet: Opiskelija tutustuu liike-elämän 
perussanastoon ja oppii käyttämään sitä 
niin kirjallisissa kuin suullisissakin viestin-
tätilanteissa. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija kykenee kertomaan yrityksen toi-
minnasta englanniksi sekä hallitsee talou-
teen liittyvän erikoissanaston.
Sisältö: Tutustutaan liike-elämässä tarvitta-
vaan uuteen sanastoon. Kirjallisten harjoi-
tusten lisäksi harjoitellaan suullista esiinty-
mistä niin ryhmässä kuin itsenäisestikin
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Airas & 
Junkkari (WSOY): New Business Friend I
Oppimismenetelmät: Luennot (80 % läsnä-
olopakko) sekä harjoitukset. Kurssin lopus-
sa yksilötyönä yritysesittely, jota työstetään 
koko kurssin ajan 
Arviointi: Tentti ja jatkuva näyttö
 
Business Communication

Tunnus
KE16BYKI290

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
englanti

Opintopisteet
3

Opettaja: Päivi Finnilä, FM
Tavoitteet: Opiskelija oppii kirjoittamaan lii-
kekirjeitä englannin kielen erityispiirteet ja 
kulttuurien väliset erot huomioon ottaen. 
Lisäksi opiskelija harjoittelee erilaisia suul-
lisen viestinnän tilanteita varten. Opintojak-
son suoritettuaan opiskelija: hallitsee liike-
toimintaan liittyvän kirjallisen viestinnän, 
ymmärtää kulttuurierojen vaikutuksen niin 
kirjallisessa kuin suullisessakin viestinnäs-
sä, opiskelijalla on valmiudet esiintymiseen 
englannin kielellä.
Sisältö: Erilaiset liikeviestinnän tilanteet ja 
suullisen esiintymistaidon harjaannutta-
minen. Lisäksi lisätään opiskelijoiden eng-
lanninkielisten maiden kulttuuritietämystä 
erilaisilla harjoituksilla. Mahdollisuuksien 
mukaan perehdytään myös tarkemmin eri 
suuntautumisvaihtoehtoihin liittyviin aihei-
siin ja teksteihin.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Airas & 
Junkkari (WSOY): New Business Friend 3
Oppimismenetelmät: Kirjalliset harjoituk-

set portfolion muodossa sekä suullinen esi-
tys vaihtokohteesta. Lisäksi kirjallisia ja 
suullisia harjoituksia luennoilla
Arviointi: Tentti, portfolio sekä suullinen 
esitys. Kaikki osiot tulee suorittaa hyväksyt-
tävästi
Edeltävät opinnot: Introduction to Business 
English 

Negotiations and meetings

Tunnus
KE16BYKI310

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
englanti

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelijalla on paremmat valmiudet suullisiin 
viestintätilanteisiin englannin kielellä.
Sisältö: Keskitytään liike-elämässä tarvitta-
van suullisen viestinnän taitojen kehittämi-
seen esimerkiksi kokous- ja neuvottelutilan-
teissa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot
Arviointi: Suullinen tentti

Company Operations in 
International Environments

Tunnus
KE16BYKI320

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, syksy

Opetuskieli
englanti

Opintopisteet
3

Opettaja: Päivi Finnilä, FM
Tavoitteet: Syventää opiskelijan ymmärtä-
mystä kansainvälisestä liiketoiminnasta ja 
mm. siihen liittyvästä dokumentoinnista. 
Myös kulttuurien väliset erot pyritään tuo-
maan esille. Lisäksi syvennetään tietoja ra-
hoitukseen ja kirjanpitoon liittyvissä asiois-
sa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija 
tuntee mm. vienti- ja tuontitoimintaan liit-
tyvät asiakirjat sekä kartuttaa perustietojaan 
ulkomaisille markkinoille menemisestä ja /
tai siellä toimimisesta.
Sisältö: Opiskelija /pienryhmä valitsee case-
yrityksen, jonka avulla selvitetään vienti-
toimintaan ja kansainvälisillä markkinoilla 
toimimiseen liittyviä erikoisvaatimuksia ja -
piirteitä englannin kielen näkökulmasta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Han-
nukainen, Fraser et al. (Edita): Big Deal
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
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set sekä case-yrityksen suullinen esittely
Arviointi: Suullinen tentti ja palautettavat 
harjoitukset

Saksa 1, Alkeisryhmä

Tunnus
KE16BYKI120

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Sanna Hirvonen, FM
Tavoitteet: Peruskielitaidon luominen, opin-
tojakson jälkeen opiskelija selviytyy jokapäi-
väisistä käytännön puhetilanteista. 
Sisältö: Peruskielioppi, puhetilanteet, hen-
kilö- ja koulutustaustastaan kertominen, 
helpohkojen tekstien ymmärtäminen, maan- 
ja kulttuurintuntemus, kuunteluharjoituk-
sia, kirjoitustehtäviä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kauppi & 
Simon. Fahrplan. Tammi
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset 
kuten dialogit, ryhmäkeskustelut sekä kir-
jalliset oppimistehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen. Suullisen kielitaidon ak-
tiivinen harjoittelu, kirjallisten tehtävien ja 
harjoitusten suorittaminen, tentit. Kaikki 
osiot on suoritettava hyväksyttävästi

Saksa 2, Alkeisryhmä

Tunnus
KE16BYKI140

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Sanna Hirvonen, FM
Tavoitteet: Peruskielitaidon kehittäminen ja 
liikeviestinnän perusteiden omaksuminen. 
Opintojakson jälkeen opiskelija selviytyy 
erilaisten käytännön puhetilanteiden lisäksi 
helpoista liike-elämän keskusteluista. 
Sisältö: Peruskieliopin laajentaminen, sa-
naston laajentaminen, puheharjoituksia, 
tekstin ymmärtäminen, Itävallan ja Sveitsin 
maan- ja kulttuurintuntemus, kuunteluhar-
joituksia, kirjoitusharjoituksia
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kauppi & 
Simon. Fahrplan. Tammi
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset 
kuten dialogit, ryhmäkeskustelut sekä kir-
jalliset oppimistehtävät 
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen. Suullisen kielitaidon ak-
tiivinen harjoittelu, kirjallisten tehtävien ja 

harjoitusten suorittaminen, tentit. Kaikki 
osiot on suoritettava hyväksyttävästi 
Edeltävät opinnot: Saksan alkeet 1   

Johdatus saksan liikeviestintään

Tunnus
KE16BYKI131

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Sanna Hirvonen, FM
Tavoitteet: Opiskelija omaksuu saksan kie-
len liikeviestinnän perusteet. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija pystyy vuorovaikut-
teiseen asiakaslähtöiseen viestintään sekä 
suullisesti että kirjallisesti ja kykenee hank-
kimaan ja hyödyntämään omaan alaansa 
liittyvää tietoa. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija: osaa kertoa itsestään, koulutuk-
sestaan ja työkokemuksistaan; osaa kertoa 
työympäristöstään sekä ympäröivästä yh-
teiskunnasta; osaa viestiä asiakaslähtöisesti; 
tunnistaa ja osaa käyttää oman alansa kes-
keistä terminologiaa.
Sisältö: Henkilö- ja koulutustaustastaan ker-
tominen; työympäristön ja työtehtävien ku-
vailu; työhön liittyvien toimintojen kuvailu; 
small talk, puhelut, tapaamiset; yritysvierai-
lut, messutilanteet; kirjallinen viestintä: säh-
köpostiviestit, vierailuohjelmat, yrityksestä 
kertominen, kontaktien luominen kohde-
maahan, tiedustelut
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Rakkolai-
nen, Tuomiala -Mäkelä & Bürkel. Deutsch 
im Berufsleben. Business Edita
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset 
kuten dialogit, ryhmäkeskustelut ja esitel-
mät; kirjalliset oppimistehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen. Suullisen kielitaidon aktii-
vinen harjoittelu (mm. suulliset esitykset ja 
dialogiharjoitukset), kirjallisten tehtävien ja 
harjoitusten suorittaminen, tentti tai kirjal-
linen portfolio. Kaikki osiot on suoritettava 
hyväksyttävästi
Edeltävät opinnot: Saksan keskeisten raken-
teiden hallinta

Saksan liikeviestintä

Tunnus
KE16BYKI340

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Sanna Hirvonen, FM
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Tavoitteet: Opiskelija kartuttaa talouselä-
män saksan sanavarastoa. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija pystyy käyttämään 
saksan kieltä menestyksekkäästi erilaisis-
sa liike-elämän kielenkäyttötilanteissa sekä 
suullisesti että kirjallisesti. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija pystyy laatimaan 
saksan kielellä erilaiset liikekirjeet sekä ym-
märtää ja osaa käsitellä myös kulttuuriero-
jen vaikutuksen viestinnässä. 
Sisältö: Talouselämän tekstien ymmärtämi-
nen ja laatiminen; työympäristön ja työelä-
män puhetilanteet; kuunteluharjoituksia; 
kirjallinen viestintä: liikekirjeet; yrityksen 
esittely ja yrityksestä kertominen sekä kirjal-
lisesti että suullisesti
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Rakkolai-
nen, Tuomiala -Mäkelä & Bürkel. Deutsch 
im Berufsleben. Business Edita
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset 
kuten dialogit, ryhmäkeskustelut ja esitel-
mät; kirjalliset oppimistehtävät 
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen. Suullisen kielitaidon aktii-
vinen harjoittelu (mm. suulliset esitykset ja 
dialogiharjoitukset), kirjallisten tehtävien ja 
harjoitusten suorittaminen, tentti tai kirjal-
linen portfolio. Kaikki osiot on suoritettava 
hyväksyttävästi. 
Edeltävät opinnot: Saksan keskeisten ra-
kenteiden hallinta sekä Johdatus saksan lii-
keviestintään -kurssi

Saksan suullinen viestintä

Tunnus
KE16BYKI330

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Sanna Hirvonen, FM
Tavoitteet: Opiskelija omaksuu saksan kie-
len puheviestinnän perusteet. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija pystyy vuorovai-
kutteiseen viestintään suullisesti. Opinto-
jakson tavoitteena on kartuttaa opiskelijan 
sanavarastoa ja valmentaa häntä erilaisiin 
työ- ja arkielämän puhetilanteisiin. Opinto-
jakso on tarkoitettu erityisesti Saksaan opis-
kelijavaihtoon lähteville. Opintojakson suo-
ritettuaan opiskelija selviytyy käytännön 
työ- ja arkielämän puhetilanteista sekä ym-
märtää saksalaisen ja suomalaisen puhevies-
tinnän erot. 
Sisältö: Henkilö- ja koulutustaustastaan 
kertominen; opiskelusanasto; suomalainen 
ja saksalainen koulutusjärjestelmä; työym-

päristön ja työtehtävien kuvailu; Saksan 
työmarkkinat; työnhakutilanteet, työpaik-
kahaastattelut ja CV:n laatiminen; työhön 
liittyvien toimintojen kuvailu; small talk, 
puhelut, tapaamiset; Arkielämän puhetilan-
teet, ostoksilla käynti, ravintolassa, tien neu-
vominen ja kysyminen, jne.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali 
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset 
kuten dialogit, ryhmäkeskustelut ja esitel-
mät; kirjalliset oppimistehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen. Suullisen kielitaidon aktii-
vinen harjoittelu (mm. suulliset esitykset ja 
dialogiharjoitukset), suullinen tentti  ja esi-
telmä. Kaikki osiot on suoritettava hyväk-
syttävästi
Edeltävät opinnot: Saksan keskeisten raken-
teiden hallinta    

Saksan suullinen ja kirjallinen 
liikeviestintä

Tunnus
KE16BYKI134

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Sanna Hirvonen, FM
Tavoitteet: Opiskelija omaksuu kurssilla 
työelämän ja liikeviestinnän erikoissanas-
ton. Opintojakson tavoitteena on edelleen 
kartuttaa opiskelijan sanavarastoa ja vahvis-
taa opiskelijan kirjallista ja suullista liikesak-
san hallintaa. Opintojakso on tarkoitettu eri-
tyisesti Saksassa opiskelijavaihdossa olleille, 
opintojaksolla pyritään ylläpitämään ja har-
joittamaan sekä suullista että kirjallista kieli-
taitoa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija 
selviytyy menestyksekkäästi vaativammis-
takin työelämän viestintätilanteista.
Sisältö: Talouselämän tekstit; small talk, ta-
paamiset; liikekirjeiden laatiminen; liike-
elämän asiakirjat; Saksan markkinat ja yri-
tyselämä; erilaiset liike-elämän suulliset 
tilanteet kuten neuvottelut, kokoukset jne.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali 
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset 
kuten dialogit, ryhmäkeskustelut ja esitel-
mät; kirjalliset oppimistehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen. Suullisen kielitaidon ak-
tiivinen harjoittelu (mm. suulliset esitykset 
ja dialogiharjoitukset), suullinen esitelmä ja 
kirjallinen harjoitustyö. Kaikki osiot on suo-
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ritettava hyväksyttävästi. 
Edeltävät opinnot: Saksan keskeisten raken-
teiden hallinta

Venäjä I (Alkeisryhmä)

Tunnus
KE16BYKI180

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Tanja Kuivinen
Tavoitteet: Peruskielitaidon luominen, opin-
tojakson jälkeen opiskelija selviytyy jokapäi-
väisistä käytännön puhetilanteista.
Sisältö: Peruskielioppi, puhetilanteet, hen-
kilö- ja koulutustaustastaan kertominen, 
helpohkojen tekstien ymmärtäminen, maan- 
ja kulttuurintuntemus, kuunteluharjoituk-
sia, kirjoitustehtäviä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset 
kuten dialogit, ryhmäkeskustelut sekä kir-
jalliset oppimistehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen. Suullisen kielitaidon ak-
tiivinen harjoittelu, kirjallisten tehtävien ja 
harjoitusten suorittaminen, tentit. Kaikki 
osiot on suoritettava hyväksyttävästi

Venäjä II (Alkeisryhmä)

Tunnus
KE16BYKI190

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Tanja Kuivinen
Tavoitteet: Peruskielitaidon kehittäminen ja 
liikeviestinnän perusteiden omaksuminen. 
Opintojakson jälkeen opiskelija selviytyy 
erilaisten käytännön puhetilanteiden lisäksi 
helpoista liike-elämän keskusteluista.
Sisältö: Peruskieliopin laajentaminen; sa-
naston laajentaminen; puheharjoituksia; 
tekstin ymmärtäminen; Venäjän maan- ja 
kulttuurintuntemus; kuunteluharjoituksia; 
kirjoitusharjoituksia
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset 
kuten dialogit, ryhmäkeskustelut sekä kir-
jalliset oppimistehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen. Suullisen kielitaidon ak-
tiivinen harjoittelu, kirjallisten tehtävien ja 

harjoitusten suorittaminen, tentit. Kaikki 
osiot on suoritettava hyväksyttävästi.
Edeltävät opinnot: Venäjän alkeet 1 

Venäjän suullinen viestintä

Tunnus
KE16BYKI350

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Tanja Kuivinen
Tavoitteet: Opiskelija omaksuu venäjän kie-
len puheviestinnän perusteet. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija pystyy vuorovai-
kutteiseen viestintään suullisesti. Opinto-
jakson tavoitteena on kartuttaa opiskelijan 
sanavarastoa ja valmentaa häntä erilaisiin 
työ- ja arkielämän puhetilanteisiin. Opin-
tojakso on tarkoitettu erityisesti Venäjälle 
opiskelijavaihtoon lähteville. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija selviytyy käytän-
nön työ- ja arkielämän puhetilanteista sekä 
ymmärtää venäläisen ja suomalaisen puhe-
viestinnän erot.
Sisältö: Henkilö- ja koulutustaustastaan 
kertominen; opiskelusanasto; suomalainen 
ja venäläinen koulutusjärjestelmä; small 
talk, puhelut, tapaamiset; arkielämän puhe-
tilanteet, ostoksilla käynti, tien neuvominen 
ja kysyminen, asiointi hotellissa jne.; venä-
läinen tapakulttuuri suomalaisille
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali 
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset 
kuten dialogit, ryhmäkeskustelut sekä kir-
jalliset oppimistehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen. Suullisen kielitaidon aktii-
vinen harjoittelu (mm. suulliset esitykset ja 
dialogiharjoitukset), suullinen tentti ja esi-
telmä. Kaikki osiot on suoritettava hyväk-
syttävästi.
Edeltävät opinnot: Venäjän keskeisten ra-
kenteiden hallinta

Venäjän liikeviestintä

Tunnus
KE16BYKI360  

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Tanja Kuivinen
Tavoitteet: Opiskelija omaksuu kurssilla 
työelämän ja liikeviestinnän erikoissanas-
ton. Opintojakson tavoitteena on edelleen 
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kartuttaa opiskelijan sanavarastoa ja vahvis-
taa opiskelijan kirjallista ja suullista liikeve-
näjän hallintaa. Opintojakso on tarkoitettu 
erityisesti Venäjällä opiskelijavaihdossa ol-
leille. Opintojaksolla pyritään ylläpitämään 
ja harjoittamaan sekä suullista että kirjallista 
kielitaitoa. Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija selviytyy vaativammistakin työelä-
män viestintätilanteista.
Sisältö: Talouselämän tekstit; small talk, 
tapaamiset; liikekirjeiden laatiminen; lii-
ke-elämän asiakirjat; Venäjän markkinat ja 
yrityselämä; erilaiset liike-elämän suulliset 
tilanteet kuten neuvottelut, kokoukset jne.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset 
kuten dialogit, ryhmäkeskustelut ja esitel-
mät; kirjalliset oppimistehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen. Suullisen kielitaidon ak-
tiivinen harjoittelu (mm. suulliset esitykset 
ja dialogiharjoitukset), suullinen esitelmä ja 
kirjallinen harjoitustyö. Kaikki osiot on suo-
ritettava hyväksyttävästi.
Edeltävät opinnot: Venäjän keskeisten ra-
kenteiden hallinta

Företagssvenska 1

Tunnus
KE16BYKI161

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Päivi Uitti, FM
Tavoitteet: Opiskelija pystyy toimimaan 
työmarkkinoilla ruotsin kielellä. Hän pys-
tyy vuorovaikutteiseen asiakaslähtöiseen 
viestintään sekä suullisesti että kirjallisesti 
ja kykenee hankkimaan ja hyödyntämään 
omaan alaansa liittyvää tietoa. Opintojak-
son suoritettuaan opiskelija: osaa kertoa it-
sestään, koulutuksestaan ja työkokemuksis-
taan; selviytyy työnhakutilanteista ruotsin 
kielellä; osaa kertoa työympäristöstään ja 
edustamastaan yrityksestä ja sen tuotevali-
koimasta; osaa viestiä asiakaslähtöisesti  ja 
selviää suullisista asiakaspalvelutilanteista, 
puhelinpalvelutilanteista ja opastustilanteis-
ta; osaa käyttää apuvälineitä ja etsiä oman 
alansa tietoa ruotsin kielellä eri lähteistä.
Sisältö: Henkilö- ja koulutustaustastaan ker-
tominen; työnhakutilanteet, työpaikkahaas-
tattelut ja CV:n laatiminen; työympäristön, 
työolojen ja työtehtävien kuvailu; yrityksen 
ja sen toiminnan kuvailu; småprat, puhelut, 

tapaamiset, opastamiset, mielipiteen ilmai-
sut ja perustelut; suulliset asiakaspalveluti-
lanteet; tuote-esittelyt ruotsin kielellä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
kurssin alussa ilmoittama materiaali 
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset 
kuten dialogit, ryhmäkeskustelut ja esitel-
mät; kirjalliset oppimistehtävät 
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen. Suullisen kielitaidon ak-
tiivinen harjoittelu (mm. suulliset esitykset 
ja dialogiharjoitukset), kirjallisten tehtävien 
ja harjoitusten suorittaminen, tentti. Kaikki 
osiot on suoritettava hyväksyttävästi. 
Edeltävät opinnot: Ruotsin keskeisten ra-
kenteiden hallinta   

Företagssvenska 2

Tunnus
KE16BYKI171

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Päivi Uitti, FM
Tavoitteet: Opiskelija pystyy vuorovaikut-
teiseen viestintään sujuvasti sekä suullises-
ti että kirjallisesti ja kykenee hankkimaan ja 
hyödyntämään omaan alaansa liittyvää tie-
toa sekä välittämään tietoja muille. Opinto-
jakson suoritettuaan opiskelija: osaa kertoa 
yksityiskohtaisesti työympäristöstään ja yri-
tyksistä; osaa toimia isäntänä ruotsinkielisil-
le yritysvieraille; osaa pitää pieniä puheita, 
perusteellisia tuote-esittelyjä ja yritysesitte-
lyjä; osaa laatia sähköpostiviestejä ja asiakir-
joja ruotsiksi; osaa käyttää apuvälineitä ja 
etsiä oman alansa tietoa ruotsin kielellä eri 
lähteistä; tuntee Suomen ja Ruotsin liike-elä-
män kulttuurieroja.
Sisältö: Yritysvierailuihin liittyvien suullis-
ten tilanteiden harjoittelu; sähköpostivies-
tien ja asiakirjojen laatiminen; Suomen ja 
Ruotsin liike-elämän kulttuurieroihin tutus-
tuminen; yritysten välinen suullinen viestin-
tä; småprat, puheet, esitelmät; neuvottelut ja 
raportointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
kurssin alussa ilmoittama materiaali 
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset 
kuten dialogit, ryhmäkeskustelut, puheet ja 
esitelmät; kirjalliset oppimistehtävät 
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen. Suullisen kielitaidon ak-
tiivinen harjoittelu (mm. suulliset esitykset 
ja dialogiharjoitukset), kirjallisten tehtävi-
en ja harjoitusten suorittaminen, kirjallinen 
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ja suullinen tentti tai portfolio ja suullinen 
tentti. Kaikki osiot on suoritettava hyväk-
syttävästi. 
Edeltävät opinnot: Företagssvenska 1   

Muntlig svenska

Tunnus
KE16BYKI162

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Minna Nyman, FM
Tavoitteet: Opiskelija selviytyy sujuvasti eri-
laisista työ- ja arkielämän suullisista kielen-
käyttötilanteista ja ymmärtää ruotsalaisen 
ja suomalaisen puheviestinnän eroja. Hän 
kartuttaa omaa sanavarastoaan ja saa var-
muutta suulliseen viestintäänsä. Hän pys-
tyy referoimaan suullisesti sekä yleis- että 
ammattikielisiä tekstejä ja osallistumaan 
aktiivisesti ruotsinkieliseen keskusteluun. 
Opintojakso on tarkoitettu erityisesti Ruot-
siin opiskelijavaihtoon lähteville. 
Sisältö: Erilaiset työ- ja arkielämän suulliset 
kielenkäyttötilanteet; lehtiartikkeleiden ja ra-
dio-ohjelmien suullista referointia; puheita, 
esitelmiä, keskusteluja, väittelyjä; småprat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
laatima materiaali 
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset 
kuten dialogit, ryhmäkeskustelut, puheet ja 
esitelmät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen. Suullisen kielitaidon aktii-
vinen harjoittelu (mm. suulliset esitykset ja 
dialogiharjoitukset), suullinen tentti
Edeltävät opinnot: Företagssvenska 1   

Företagssvenska 3

Tunnus
KE16BYKI172

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Päivi Uitti, FM
Tavoitteet: Opiskelija selviytyy sujuvas-
ti erilaisista vaativista työelämän suullisis-
ta ja kirjallisista kielenkäyttötilanteista. Hän 
kartuttaa omaa sanavarastoaan ja saa lisää 
varmuutta kirjalliseen ja suulliseen viestin-
täänsä. Hän pystyy kirjoittamaan tyylillises-
ti yhtenäisiä sekä yleis- että ammattikielisiä 
tekstejä, mm. pöytäkirjoja, muistioita ja ra-
portteja.
Sisältö: Erilaiset työ- ja arkielämän kirjoi-

tustehtävät; pöytäkirjojen, muistioiden ja ra-
porttien laadintaa; kokoukset ja neuvottelut 
ruotsin kielellä; esitelmiä, keskusteluja, väit-
telyjä; småprat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
laatima materiaali 
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset 
kuten dialogit, ryhmäkeskustelut ja esitel-
mät, kirjalliset oppimistehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen. Suullisen kielitaidon aktii-
vinen harjoittelu (mm. suulliset esitykset ja 
dialogiharjoitukset), kirjalliset harjoitukset, 
suullinen ja /tai kirjallinen tentti
Edeltävät opinnot: Företagssvenska 1 ja 2

AMMATTIOPINNOT
Laajuus: 68 op
Tavoitteet: Ammattiopinnot perehdyttävät 
opiskelijan  ammatillisten tehtäväalueiden 
keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja so-
velluksiin ja niiden tieteellisiin perusteisiin 
siten, että opiskelija kykenee menestykselli-
sesti toimimaan pk-yritysten johto-, esimies- 
ja asiantuntijatehtävissä.

Yrittäjyys ja liikkeenjohto
Laajuus: 19 op

Liiketoiminnan suunnittelu 
ja kehittäminen

Tunnus
KE16BYYR120

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy ja kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Tero Turunen, FM
Tavoitteet: Opiskelija oppii suunnittele-
maan, jopa toteuttamaan liiketoiminnallis-
tyyppisen kehittämishankkeen organisaati-
olle, joka voi olla vielä nollatilanteessa, tai 
olemassa oleva tai kuvitteellinen.
Sisältö: Tutustutaan liiketoiminnan suun-
nittelun apuvälineisiin: tietolähteisiin, me-
netelmiin, tukiorganisaatioihin ja opitaan 
hyödyntämään niitä. Laaditaan sekä ryh-
mä- että yksilötyötä vaativa kirjallinen lii-
ketoimintasuunnitelma. Oikeiden, olemassa 
olevien tai perustettavien yritysten (tai jul-
kishallinnon organisaatioiden ) käyttö ensi-
sijaisina oppimis- ja kehittämisympäristöinä 
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on tavoiteltavaa: osalle opiskelijoista kurssi 
on osa heidän yrityshautomotyyppiseen toi-
mintaan osallistumistaan
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kurssin 
ohjaajan jakama ja opiskelijan itse portfolio-
tyyppisesti kokoama
Oppimismenetelmät: Luennot, tiimityös-
kentely, kirjallinen suunnitelma
Arviointi: Määräytyy työskentelyprosessin 
ja tuotetun suunnitelman perusteella
Edeltävät opinnot: Liikkeenjohdon perus-
teet, Pk-yrityksen strategia ja liikkeenjohto

Oppiva, innovoiva organisaatio

Tunnus
KE16BYLI150

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Beata Taijala, ins., KTL
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt erityi-
sesti liiketaloustieteen piirissä käytävään, 
organisaatioita käsittelevään oppimiskes-
kusteluun sekä siihen liittyvään käytännön 
toimintaan. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija: hallitsee organisaation oppimi-
sen edellytykset, on perehtynyt oppimisen 
taustalla oleviin yksilöiden persoonallisuus-
piirteisiin, hallitsee organisaatiotason inno-
vaatiotoiminnan, ymmärtää organisaation 
oppimisen merkityksen yrityksen toimin-
nalle, tuntee liiketaloustieteellistä oppimis-
keskustelua.
Sisältö: Itsetuntemus oppimisen perustana: 
-millainen minä olen?, ura-ankkurit; Inno-
vaatio & luovuus:
-erilaiset luovuustyypit, yksilön ja orga-
nisaation innovaatiotoiminta, lateraalinen 
ajattelu; Oppiva organisaatio: -erilaisia mää-
ritelmiä ja rakenteita, oppimisen kuvaami-
nen tiedon hankinta-, muodostus- ja jalos-
tusprosessina
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoit-
sijan ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahdesta osasta: tentti 70 % ja harjoituk-
set 30 %. Kummatkin osiot on suoritettava 
hyväksyttävästi.
Edeltävät opinnot: Liikkeenjohdon perus-
teet 

 

Pk-yrityksen strategia 
ja liikkeenjohto

Tunnus
KE16BYLI110

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Pirjo Ojanperä, KTM
Tavoitteet: Tavoitteena on perehdyttää opis-
kelija kyselemään, kyseenalaistamaan, pe-
rustelemaan ja valitsemaan nykyisen liike-
toiminnan vaatimia eettisiä kysymyksiä ja 
liittämään ne yrityksen strategiatyöskente-
lyyn. Lisäksi perehdytään strategisen joh-
tamisen peruskysymyksiin sekä opetellaan 
käytännön valmiudet yrityksen strategia-
prosessiin läpivientiin.
Sisältö: Yrityksen eettiset kysymykset ja 
niiden merkitys, strategisen johtamisen kä-
sitteistö ja merkitys yrityksen menestyste-
kijänä, strategisen johtamisen tasot ja strate-
gianmuodostusprosessin vaiheet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Johnson 
& Scholes. (uusin painos). Exploring Corpo-
rate Strategy. Luennoitsijan ilmoittama muu 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustöi-
den tekeminen ja esitys, tentti
Arviointi: Harjoitustyö (50 %) ja tentti (50 
%)
Edeltävät opinnot: Liikkeenjohdon perus-
teet 

Ihmisten johtaminen ja 
esimiestyö pk-yrityksessä

Tunnus
KE16BYLI130

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Beata Taijala, ins., KTL
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt moder-
nin esimiestyön historiaan ja periaatteisiin 
sekä esimiestyön sisältöön ja kehittämiseen. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: hal-
litsee erilaiset esimiesroolit, on perehtynyt 
tilannejohtamisen teoriaan ja käytäntöön, 
hallitsee tiimityöskentelyn edellytykset, ym-
märtää esimiestyön monimuotoisuuden ja 
omaa valmiudet kehittää omaa esimiestyös-
kentelyään, tuntee ihmisten johtamisen tut-
kimisen tieteellisen taustan.
Sisältö: Management & leadership, organi-
saatiotutkimuksen lyhyt kertaus; johtajuu-
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den tarkastelua: virallinen, epävirallinen, 
aito; johtajaominaisuudet; johtamistyylit: 
erityisesti managerial grid & 3D; esimies-
käytös; suomalainen esimies
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
moniste, muu luennoitsijan ilmoittama ma-
teriaali
Oppimismenetelmät: Luennot, case ja itse-
näisesti pienryhmissä tehtävä harjoitustyö 
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahdesta osasta: tentti 60 % ja harjoitus-
työ 40 %. Kummatkin osiot on suoritettava 
hyväksyttävästi.
Edeltävät opinnot: Liikkeenjohdon perus-
teet, Oppiva, innovoiva organisaatio 

Pk-yritykset verkostotaloudessa

Tunnus
KE16BYLI140

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija perehtyy verkostota-
louden ja yritysyhteistyön peruskäsitteisiin 
ja saa valmiudet pk-yritysten verkostoitu-
misen edistämiseen.
Sisältö: Verkostotalous ja verkostoitumisil-
miö, verkostotyypit, virtuaaliorganisaatio, 
pk-yritysten yhteistyömallit, verkostoyritys
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoit-
sijan ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja tentti
Arviointi: Tentti
Edeltävät opinnot: Liikkeenjohdon perus-
teet 

Taloushallinto ja 
juridiikka
Laajuus: 22 op

Kirjanpito
   

Tunnus
KE16BYTA200

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1.vuosi,syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Raija Rauma, ekonomi
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt ulkoi-
sen laskentatoimen keskeisiin käsitteisiin, 
tehtäviin ja menetelmiin. Opintojakson suo-
ritettuaan opiskelija: hallitsee kirjanpidon 
tekniikan, tuntee laskentatoimen tietojärjes-

telmät, opiskelija on perehtynyt keskeiseen 
lainsäädäntöön
Sisältö: Liikekirjanpidon tekniikka, Kirjaus-
säännöt, Tilinpäätös, Kirjanpidon lainsää-
dännölliset puitteet, Atk-kirjanpito
Kirjallisuus/opiskelumateriaali: Ihantola 
& Leppänen. Yrityksen kirjanpito, perusteet 
ja sovellusharjoitukset. (uusin painos). Muu 
luennoitsijan ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set, aktiivinen osallistuminen lähiopetuk-
seen
Arviointi: Tentti, hyväksytty harjoitustyö

Operatiivinen laskentatoimi I

Tunnus
KE16BYTA110

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija 
hallitsee operatiivisen laskentatoimen kes-
keiset käsitteet. Lisäksi opiskelija ymmärtää 
laskentatoimen hyväksikäyttöön liittyvien 
laskentamallien perusteet ja hallitsee las-
kentatoimen keskeisten osa-alueiden perus-
laskentamallien käytön.
Sisältö: Laskentatoimen osa-alueet, kannat-
tavuus, taloudellisuus, tuottavuus, tuotto- ja 
kustannuskäsitteet, katetuottolaskenta, kus-
tannuslajilaskenta, suoritekohtainen kustan-
nuslaskenta, investointilaskelmat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Neilimo 
& Uusi-Rauva 2005. Johdon laskentatoimi. 
Edita
Oppimismenetelmät: Luennot ja luennoilla 
tehtävät harjoitustehtävät
Arviointi: Opintojakson arvosana määräy-
tyy tentistä (50 %) ja harjoitustehtävistä (50 
%). Molemmat suoritettava hyväksytysti.

Operatiivinen laskentatoimi II

Tunnus
KE16BYTA250

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on 
operatiivisen laskentatoimen ymmärtämyk-
sen ja osaamisen parantaminen sekä syven-
täminen niin, että opiskelija saa valmiudet 
toimia yrityksen taloushallinnon tehtävissä. 
Tavoitteena on myös perehdyttää opiskelija 
laskentatoimen uusiin menetelmiin ja suun-
tauksiin sekä strategiseen laskentatoimeen.
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Sisältö: Perinteinen kustannuslaskenta, toi-
mintolaskenta, tasapainotettu mittaristo, 
strategiaa toteuttavan ohjausjärjestelmän 
kehittäminen ja siihen liittyvän laskentajär-
jestelmän rakentaminen, taloushallinnon 
muutosprojektien johtaminen, budjetointi, 
tilinpäätösanalyysi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoit-
sijan ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Harjoitustyö
Arviointi: Opintojakson arvosana määräy-
tyy tehdyn harjoitustyön perusteella
Edeltävät opinnot: Operatiivinen laskenta-
toimi I

Yrittäjän ja yrityksen verotus

Tunnus
KE16BYJU130

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1.vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

    
Opettaja: Raija Rauma, ekonomi  
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt yrittä-
jän ja yrityksen toimintaan vaikuttaviin ve-
rotusmuotoihin. Opintojakso perehdyttää 
myös tilinpäätöksen suunnitteluun verotuk-
sellisista lähtökohdista. Opintojakson suori-
tettuaan opiskelija hallitsee keskeisimpien 
henkilökohtaiseen ja yritystoimintaan liitty-
vien käytännön veroasioiden hoitamisen.
Sisältö: Henkilökohtainen tuloverotus; En-
nakkoperintä; Tilinpäätössuunnittelu ja ve-
rotus; Elinkeinotoiminnan tuloverotus; Ar-
vonlisäverotus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Tomperi, 
Soile, Yritysverotus ja tilinpäätössuunnitte-
lu (uusin painos); Eskola, Anna & Lääkkö, 
Helena. Yrityksen arvonlisäverotus (uusin 
painos); Muu luennoitsijan ilmoittama ma-
teriaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set (www-harjoituksissa käytetään verohal-
linnon materiaalia)
Arviointi: Tentti ja hyväksytyt harjoitustyöt

Yrityksen talouden suunnittelu, 
seuranta ja analysointi

Tunnus
KE16BYTA260

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Ylermi Försti 
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee yritystoimin-

nan kannalta keskeisten kannattavuuden, 
maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden suun-
nitteluun liittyvät laskentamallit. Opiskelija 
pystyy opintojakson suoritettuaan analysoi-
maan yrityksen tilinpäätöksen perusteella 
toiminnan edellytyksiä perinteisen tunnus-
lukuanalyysin menetelmin.
Sisältö: Yrityksen talouden suunnittelu 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Soini & 
Viitala. 1998. Leivästä on kysymys. Yrittämi-
sen perusteet käytännön esimerkein
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
tehtävät
Arviointi: Tentti

Sisäinen yritysjuridiikka
 

Tunnus
KE16BYJU110

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1.vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Raija Rauma, ekonomi 
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt juridii-
kan luonteeseen, merkitykseen ja välineisiin. 
Opiskelija on myös perehtynyt yritysmuoto-
ja koskeviin säännöksiin sekä keskeiseen työ-
oikeuteen. Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija ymmärtää oikeusnormien liittymisen 
toisiinsa ja niiden muodostaman järjestel-
män. Opiskelija hallitsee yrityksen perusta-
misen ja hallinnon käytännön juridiset asiat.
Sisältö: Keskeiset oikeudelliset käsitteet, 
Suomen oikeusjärjestys, Oikeudellinen tie-
donhaku, Yritysmuotoja koskeva lainsää-
däntö, Työsopimuksen keskeiset normit, Ra-
hoituksen juridiset kysymykset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kivelä & 
Nordell, Yrittäjän oikeutta (uusin painos); 
Paanetoja, Jaana. Työoikeus tutuksi (uusin 
painos); Muu luennoitsijan ilmoittama ma-
teriaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Tentti; Osakeyhtiön perustami-
nen -harjoitustyö

Ulkoinen yritysjuridiikka

Tunnus
KE16BYJU120

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Osa I Markkinointi- ja sopimus oikeus

Opettaja: Vesa Annola, KTT, OTL
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Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on syventää 
opis ke li jan tietämystä keskeisistä mark ki-
noin tiin liittyvistä oikeussäännöksistä.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Sorsa. 
1998. Suomen markkinointioikeus. Saarni-
lehto. 1996. Sopimusoikeuden pe rus teet. Lu-
ennoitsijan ilmoittamat muut materiaalit
Oppimismenetelmät: Luennot ja tentti
Arviointi: Tentti

Osa II Ulkomaankauppa ja kan sain vä li nen 
sopimusoikeus

Opettaja: Juha Tolonen, OTT, VTM
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on syventää 
opis ke li jan tietämystä keskeisistä ulkomaan-
kauppaan ja kansainväliseen sopimusoikeu-
teen liittyvistä oikeussäännöksistä.
Sisältö: Opiskelijan tulee perehtyä keskeis-
ten kuljetusmuotojen juridisiin ongelmiin ja 
muihin huolintatehtäviin liittyviin oi ke us ky-
sy myk siin. Toisena alueena ovat muut kan-
sainvälisen kaupan eri tyis on gel mat juridii-
kan näkökulmasta.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Erma & 
Lehtinen & Tolonen. 1994. Ul ko maan kau-
pan käsikirja. Muu luennoitsijan ilmoittama 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja tentti
Arviointi: Tentti

Markkinointi, tuotanto-
talous ja tietohallinto
Laajuus: 27 op

Markkinoinnin johdanto-osa

Tunnus
KE16BYMA100

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1.vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Sanna Joensuu, FL
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää asiakasläh-
töisen markkinoinnin periaatteet ja toiminta-
tavat. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on 
kokonaiskuva markkinoinnin kilpailukei-
nojen käytöstä sekä perusvalmiudet mark-
kinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Sisältö: Markkinointiajattelun kehittymi-
nen; markkinointiympäristön ja markki-
nointimahdollisuuksien analysointi; kilpailu 
ja markkinoinnin kilpailukeinot; segmen-
tointi; markkinoinnin suunnittelun ja johta-
misen perusteet

Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Bergström 
& Leppänen 2001. Yrityksen asiakasmarkki-
nointi. 4.-6. painos. Edita. Helsinki
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
tehtävät, tentti
Arviointi: Harjoitustehtävät ja tentti

Tuotantotalouden johdanto-osa

Tunnus
KE16BYTU100

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jorma J. Imppola, DI
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on an-
taa opiskelijoille perustietoa val mis tus - tai 
palveluyri tyk sen tuotanto- ja materiaalitoi-
mintojen rakenteesta ja niihin liittyvistä ta-
voitteista ja toiminnoista. Kurssilla halutaan 
antaa opiskelijalle kuva yrityksen eri toimin-
tojen välisistä suhteista. Lisäksi tavoitteena 
on selvittää opiskelijalle eri tuotantotoimin-
tojen ja -muotojen, materiaalitoimintojen, 
yrityssuunnittelun ja osin myös kustannus-
laskennan tehtäviä ja tavoitteita.
Sisältö: Johdanto tuotantotalouteen: taus-
taa, talousprosessin toimijat sekä yritys, yrit-
täjä ja liikevoitto; Johdanto tuotantojärjestel-
miin: perusteet, tuotannon sidosryhmät ja 
järjestelmät, tuotanto yrityksen osana sekä 
tuotantotyypit; Johdantoa logistiikkaan: 
määritelmä, käsitteet ja virrat, logistiikan 
suhde yrityksen muihin toimintoihin sekä 
logistiikan keskeiset käsitteet ja tunnuslu-
vut. Logistiikan merkitys kansantaloudes-
sa; Yrityssuunnittelu: määrittely ja motiivit 
sekä rakenne ja toteutus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
materiaali; Harjoitustyömateriaali; Mietti-
nen, Pauli. 1993. Tuotannonohjaus ja logis-
tiikka
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustyö 
ja harjoitustyöseminaarit
Arviointi: Harjoitustyö

Tietohallinnon johdanto-osa

Tunnus
KE16AYPE411

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Hannu Palomäki, KTM
Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija 
saa selkeän kuvan tietohallintoon kuuluvis-
ta tehtävistä sekä sen merkityksestä organi-
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saatiossa. Lisäksi kurssilla saadaan kuva toi-
minnanohjausjärjestelmän toiminnasta.
Sisältö: Kurssilla tutustutaan organisaation 
ydin- ja tukitoimintoihin liittyviin tietohal-
lintotehtäviin ja käytettyihin järjestelmiin 
sekä kuullaan työelämän edustajien näke-
myksiä käytännön tietohallintotyöstä.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoil-
la ilmoitettava kirjallisuus ja muu materiaa-
li
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset
Arviointi: Oppimispäiväkirja

Johdatus kansainväliseen 
kauppaan ja liiketoimintaan

Tunnus
KE16BYKV100

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Marjo Arola, KTM
Tavoitteet: Opiskelijalla on opintojakson 
suoritettuaan kokonaiskuva kansainvälisen 
kaupan toiminnasta ja kansainvälisen lii-
ketoiminnan keskeisistä ominaispiirteistä. 
Opiskelija osaa asemoida Suomen kansain-
välisen kaupan järjestelmiin ja omaa käsi-
tyksen suomalaisten pk-yritysten kansain-
välistymismahdollisuuksista ja toiminnasta 
kansainvälisillä markkinoilla.
Sisältö: Suomen ulkomaankaupan rakenne, 
kehitys ja näkymät; yleistä kansainvälisestä 
kaupasta ja sen järjestelmistä; yrityksen kan-
sainvälisen toiminnan suunnittelu yleisel-
lä tasolla; kansainvälisen toiminnan edelly-
tykset; Suomen vienninedistämisjärjestelmä 
ja kansainvälistyvän yrityksen  informaatio-
lähteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Selin, Eri-
ca. 2004. Vientitoiminnan käsikirja. Soveltu-
vin, luennoitsijan ilmoittamin osin. Luento-
materiaali, artikkelit ja  muu luennoitsijan 
ilmoittama kirjallisuus
Oppimismenetelmät: Luennot, kirjallisuus, 
artikkelit, tiedonhaku internetistä ohjatusti. 
Tentti
Arviointi: Tentti

Cross Cultural Management 
/Kulttuuri- ja talousalueiden 
tuntemus

Course code
KE16BYKV130

Type of course
compulsory

Level of course
professional 
studies

Year and se-
mester
2. year, spring

Language of 
instruction
English

ECTS credits
3

Objectives: To develop awareness of the 
hidden infl uence of culture, with emphasis 
on management and business practices, to 
develop awareness of the type of challenges 
and problems when working international-
ly and to develop an understanding and ap-
preciation of working in another cultures.
Course contents: This course contributes to 
the development of knowledge, skills and 
understanding required to manage effecti-
vely with people from other cultures. It is 
aimed at creating the awareness of how to 
work with people from different cultures 
and to work in different countries. 
Course literature /study material: Adler, 
Nancy T. International. Dimensions of Orga-
nization Behaviour. Second Edition (partly). 
Harris, Philip R. & Moran, Robert T. Mana-
ging Cultural Differences. Second  Edition.  
Learning methods: Lectures and exercises
Assessment: Examination 60 %, exercise 40 
%

Markkinoinnin suunnittelu 
ja johtaminen

Tunnus
KE16BYMA120

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Tavoitteet: Opiskelijalla on syvällinen ym-
märrys markkinoinnin suunnittelusta ja 
johtamisesta integroituna kokonaisuutena. 
Opiskelijalla on valmiudet markkinoinnin 
suunnitteluun sekä strategisella että opera-
tiivisella tasolla. Opiskelija kykenee arvioi-
maan yrityksen kilpailuasemaa suhteessa 
markkinatilanteeseen sekä soveltamaan tie-
toja markkinoinnin suunnittelussa kilpai-
luedun saavuttamiseksi. Opiskelija näkee 
markkinoinnin kokonaisuutena, jossa myös 
sisäisellä markkinoinnilla on tärkeä rooli.
Sisältö: Markkinoinnin suunnittelun ja 
johtamisen peruskysymykset; Asiakas-
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tyytyväisyysjohtaminen, asiakaslähtöinen 
markkinointi- ja johtamisjärjestelmä; Mark-
kinoinnin suunnittelun lähtökohtatilanteen 
analysointi; Markkinoinnin tavoitteiden 
asettaminen, toimenpiteiden suunnittelu, 
arvioinnin suunnittelu; Markkinointisuun-
nitelmien käytännön toteutuksiin liittyvät 
ratkaisumallit ja ongelma-alueet; Sisäisen 
markkinoinnin johtaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoit-
sijan ilmoittama materiaali, artikkelit, kirjal-
lisuus: Kotler, P. 2003. Marketing Manage-
ment: Analysis, Planning and Control, 11th 
ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 
Luvut luennoitsijan ilmoituksen mukaan
Oppimismenetelmät: Opintojaksossa käsi-
teltävät erilaiset teoriat linkitetään käytän-
nön harjoitteisiin syvällisen ymmärryksen 
luomiseksi. Luennot, harjoitus- ja ryhmä-
työt
Arviointi: Tentti (soveltava), harjoitustyö
Edeltävät opinnot: Markkinoinnin johdan-
to-osa

Tuotekehitys

Tunnus
KE16BYTU160

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Beata Taijala, ins., KTL
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt tuote-
kehityksen historiaan, asiakaslähtöisyyden 
edellytyksiin ja toteutukseen sekä markki-
noinnin ja tuotekehityksen riippuvuussuh-
teisiin. Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija: hallitsee keskeiset tuotekehitykseen 
liittyvät peruskäsitteet, on perehtynyt eri 
asiakasnäkökulmiin (kokonaisasiakas), hal-
litsee tuotteen toimintoajattelun ja asia-
kaslähtöisen tuotekehityksen työkaluja, 
ymmärtää markkinatutkimuksen ja tuoteke-
hityksen välisen riippuvuussuhteen, tuntee 
luovan toiminnan työskentelytavat ja johta-
misen sekä tuotteen suojausmuodot 
Sisältö: Tuotekehitys prosessina: muuttumi-
nen eri aikakausina, tuoteidean löytäminen, 
tuotteen asemointi, luova toiminta, tuotteen 
suojausmuodot, tuotekehitystoiminnan ra-
hoitus; Erilaiset tuotekehityksen apuväli-
neet: FFT, QFD, laadun talo, kilpailuprofi ili, 
toimintoluokittelut
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
moniste, työkirja, muu luennoitsijan ilmoit-
tama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-

set ja itsenäisesti pienryhmissä tehtävä har-
joitustyö 
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kolmesta osasta: tentti 50 %, harjoitukset 
20 % ja harjoitustyö 30 %

Ympäristövaikutusten hallinta

Tunnus
KE16BYTU170

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jorma J. Imppola, DI
Tavoitteet: Opintojakso antaa opiskelijalle 
perustiedot ihmiseen ja hänen toimintaym-
päristöönsä vaikuttavista ympäristötekijöis-
tä, tuotantotoiminnan ja ympäristön väli-
sistä suhteista sekä siitä, miten tuotannossa 
käytetään ympäristöä ja sen erilaisia luon-
nonvaroja ja miten tuotanto vaikuttaa ym-
päristöönsä niin paikallisella, alueellisella 
kuin maailmanlaajuisellakin tavalla. Tavoit-
teena on kuvata niitä keinoja, joilla ihmisen 
ja tuotantotoiminnan haitallista vaikutta-
mista ympäristöön pyritään vähentämään.
Sisältö: Ympäristökäsitteet ja lyhyt johdanto 
ympäristön kemiaan; Ihminen ja rakennettu 
/luonnonympäristö; Kestävä kehitys: peri-
aatteet, toteutus ja vaikutukset ja vaatimuk-
set tuotantotoimintaan; Uusiutuvat ja uu-
siutumattomat luonnonvarat, niiden käyttö 
ja käytön vaikutukset; Energiantuotannon 
ja liikenteen ympäristövaikutukset ja niiden 
hallinta; Suomen vesialueet ja vesiensuojelu, 
jätevesien käsittely; Ilmansuojelu; Ympäris-
tölait ja -normit sekä kierrätys
Kirjallisuus / opiskelumateriaali: Luento-
materiaali; Tahvonen Olli. Ympäristö, hy-
vinvointi ja talous 1991 
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
työ, excursio ja harjoitustyöseminaarit
Arviointi: Tentti (50 %) ja harjoitustyö (50 
%)
 

SYVENTÄVÄT 
AMMATTIOPINNOT
Syventävillä opinnoilla opiskelija kehit-
tää asiantuntemustaan ammatillisen suun-
tautumisensa mukaan valitsemillaan pai-
nopistealueilla. Opinnot muo dos ta vat 
opiskelun ja työelämän välille rajapinnan, 
jossa opiskelija voi testata ja harjoitella val-
miuksiaan ennen siirtymistään työelämään.
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MARKKINOINTI 
(markkinoinnin sv)

Laajuus: 32 op
Tavoitteet: Markkinoinnin syventävissä 
opinnoissa opiskelija saa valmiudet toimia 
pk-yrityksen markkinoinnin johtotehtävis-
sä sekä kotimaisissa että kansainvälisissä 
verkostoituneissa toimintaympäristöissä. 
Opiskelija kehittyy markkinoinnin asian-
tuntijaksi, joka osaa soveltaa markkinoin-
nin teorioita työelämän käytännön tilantei-
siin. Opinnoissa korostetaan pk-yrityksen 
johdon näkökulmaa sekä yhdistetään mark-
kinoinnin eri osa-alueet ammatillista osaa-
mista tukevaksi kokonaisuudeksi.

Business-to-Business Marketing

Course code
KE16BYMA160 Type of course

compulsory

Level of course
Professional 
studies

Year and semester
2. year, fall

Language of 
instruction
English

 ECTS credits
 3

Lecturer: Philip Lewis, PhD
Objectives: Student has a thorough under-
standing of the importance of business-to-
business marketing activities and buyer be-
haviour in different business-to-business 
contexts and environments. Student under-
stands the challenges of marketing in busi-
ness markets in a global context and busi-
ness-to-business customer’s value chain.
Course contents: Characteristics of B-to-B 
marketing; Organizational marketing, struc-
ture of organisational buying; Organization-
al buying and marketing strategy; Relations 
marketing in a B-to-B company
Course literature /study material: Materials 
given out by the lecturer
Learning methods: Lectures, exercises
Assessment: Participation, exercises
Prerequisites: Markkinoinnin johdanto-osa

Kuluttajakäyttäytyminen

Tunnus
KE16BMMA221

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää kuluttajien 
ostokäyttäytymistä ja tarpeiden muodostu-
mista sekä osaa soveltaa tietoa markkinoin-

nin päätöksenteossa ja innovaatiotoiminnan 
lähteenä. Opiskelija ymmärtää kulutuskult-
tuurin ja kulutuksen merkityksen yhteis-
kunnassa.
Sisältö: Kuluttajan tarpeet ja niiden tutkimi-
nen; Ostokäyttäytymiseen vaikuttavat teki-
jät; Ryhmien ja alakulttuurien vaikutus; Ku-
luttamisen merkitys innovaatiotoiminnassa; 
Kulutuskulttuurin yhteiskunnalliset ulottu-
vuudet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoit-
sijan ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, oppimistehtävät
Arviointi: Oppimistehtävät
Edeltävät opinnot: Markkinoinnin johdanto 

Markkinoinnin ajankohtaiset teemat

Tunnus
KE16BMM152

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Sanna Joensuu, FL
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt markki-
noinnin ajankohtaisiin kysymyksiin ja osaa 
kriittisesti arvioida uusimman tutkimustie-
don merkitystä yrityksen markkinoinnissa. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: tun-
tee markkinoinnin ajankohtaiset teemat, on 
tietoinen markkinointiin liittyvästä uudesta 
tutkimustiedosta, osaa seurata alan kehitys-
tä, osaa kyseenalaistaa aiemmin oppimaan-
sa tietoa ja soveltaa uutta tietoa oman asian-
tuntijuuden kehittämisessä.
Sisältö: Markkinoinnin strategisen suun-
nittelun ajankohtaiset asiat, segmentoinnin 
ajankohtaiset asiat, postmodernismin vai-
kutus markkinointiin, sidosryhmäsuhteiden 
hallinta, vihreä markkinointi, informaatio-
teknologian vaikutus markkinointiin, globa-
lisaation ajankohtaiset asiat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
materiaali, luennoitsijan jakamat artikkelit, 
kirjallisuus: Ranchhod, A. 2004. Marketing 
strategies: A Twenty-fi rst Century Approach. 
Harlow, England: Prentice Hall
Oppimismenetelmät: Luennot, työryhmä-
työskentely, harjoitustyö, oppimispäiväkirja
Arviointi: Harjoitustyö 50 %, tentti 50 %, op-
pimispäiväkirja hyväksytty /hylätty
Edeltävät opinnot: Markkinoinnin johdan-
to-osa, Markkinoinnin suunnittelu ja johta-
minen
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Markkinointitutkimus

Tunnus
KE16BMMA211

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.vuosi, syys-kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Sanna Joensuu, FL
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää markki-
nointitutkimuksen merkityksen yrityksen 
liiketoiminnan kehittämisessä ja pystyy 
tuottamaan yritykselle lisäarvoa tuottavan 
markkinointitutkimuksen. Opintojakson 
jälkeen opiskelija: ymmärtää erilaisten tut-
kimusmenetelmien käytön markkinointi-
tutkimuksessa ja osaa soveltaa niitä, osaa 
suunnitella ja toteuttaa yritykselle lisäarvoa 
tuottavan markkinointitutkimuksen, hal-
litsee tutkimusprosessin, osaa toimia vas-
tuullisesti projektiryhmässä, osaa arvioida 
tutkimuksen onnistumista, omaa perusval-
miudet opinnäytetyön suunnittelua varten.
Sisältö: Markkinointitutkimuksen merkitys 
yrityksen liiketoiminnassa, tutkimusproses-
sin eteneminen, kvalitatiivisen ja kvantitatii-
visen tutkimuksen perusteet, tutkimuksen 
toteuttaminen, tutkimuksen arviointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
materiaali, omaan tutkimusaiheeseen liitty-
vä kirjallisuus, markkinointitutkimukseen 
liittyvä kirjallisuus oman valinnan mukaan, 
esim.: Lotti, L.: Markkinointitutkimuksen 
käsikirja; Aaker, D.: Marketing research; 
Crimp & Wright: The marketing research 
process
Oppimismenetelmät: Luennot, seminaa-
rityöskentely, projektityö ryhmässä: tutki-
mussuunnitelma yritykselle; toisen projekti-
ryhmän tutkimussuunnitelman opponointi; 
tutkimuksen toteuttaminen yritykselle, tut-
kimusraportti; toisen projektiryhmän tutki-
musraportin opponointi
Arviointi: Tutkimussuunnitelma 30 %, tut-
kimusraportti 70 %, kirjalliset opponoinnit 
hyväksytty /hylätty
Edeltävät opinnot: Markkinoinnin johdan-
to-osa

Markkinointiviestintä

Tunnus
KE16BMMA210

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.vuosi, syksy-kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Sanna Joensuu, FL
Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, to-

teuttaa ja arvioida tavoitteellista markkinoin-
tiviestintää pk-yrityksessä. Opintojakson 
jälkeen opiskelija: ymmärtää markkinoin-
tiviestinnän eri osa-alueet, osaa suunnitel-
la markkinointiviestintää sekä strategisella 
että operatiivisella tasolla, omaa valmiudet 
markkinointiviestinnän toteuttamiseen, ym-
märtää integroidun markkinointiviestinnän 
merkityksen, osaa toimia vastuullisesti pro-
jektiryhmässä.
Sisältö: Markkinointiviestinnän merkitys ja 
osa-alueet: mainonta, myynninedistäminen, 
myyntityö, pr; Markkinointiviestinnän ta-
voitteet ja markkinointiviestinnän suunnit-
telu; Markkinointiviestinnän kohderyhmät; 
Integroitu markkinointiviestintä; Markki-
nointiviestinnän toteuttaminen ja arviointi; 
Mainostoimistojen ja muiden alihankkijoi-
den rooli
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
materiaali; Kirjallisuus, toinen seuraavista: 
Vuokko, Pirjo: Markkinointiviestintä -mer-
kitys, vaikutus ja keinot. Helsinki, WSOY 
2003; Salin, Virpi: Pk-yrittäjän opas koko-
naisviestintään. Juva, WS Bookwell Oy 2002
Oppimismenetelmät: Luennot, oppimis-
päiväkirja, projektityöt ryhmässä: Moduuli 
1: Myynninedistämisprojekti Foodwest Oy:
n kanssa (syksy); Moduuli 2: Markkinointi-
viestinnän suunnittelu sekä siihen liittyvän 
osakokonaisuuden toteuttaminen yhteistyö-
yritykselle (kevät), sisältää harjoitukset Co-
relDraw-ohjelmalla; Tentti luennoista ja kir-
jallisuudesta
Arviointi: Tentti 50 %, Moduuli 1: hyväksyt-
ty /hylätty, Moduuli 2: 50 % arvosanasta (si-
sältää toimeksiantajan arvioinnin, opettajan 
arvioinnin sekä itsearvioinnin), oppimispäi-
väkirja: hyväksytty /hylätty
Edeltävät opinnot: Markkinoinnin johdan-
to-osa

Pk-yritys kansainvälisillä 
markkinoilla

Tunnus
KE16BMMA212

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4.vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Moduuli 1: Jorma Larimo KTT; Mo-
duuli 2: Irma-Liisa Pouttu-Anttila
Tavoitteet: Pk-yritys kansainvälisillä mark-
kinoilla -opintojakso koostuu kahdesta toi-
siaan täydentävästä moduulista. Moduuli 1:  
Kansainvälinen markkinointi 3 op: Opintojak-
son suoritettuaan opiskelija on perehtynyt 
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vientimarkkinoinnin ja ulkomaisten ope-
raatioiden suunnitteluun, toteutukseen ja 
johtamiseen sekä  huomioimaan eri mark-
kinaluiden ja kulttuurien erityispiirteet. 
Moduuli 2: Vienti- ja tuontitoiminnan käytän-
nön toimenpiteet 3 op: Opintojakson suoritet-
tuaan opiskelija tuntee vienti- ja tuontitoi-
minnan käytännön toimenpiteet tarjouksen 
tekemisestä toimituksen jälkiseurantaan. 
Opiskelija on perehtynyt kansainvälisessä 
kaupassa käytettäviin asiakirjoihin, niiden 
määräytymisperusteisiin ja käyttötarkoi-
tuksiin. Opiskelijalla on valmiudet vienti- ja 
tuontitapahtuman toiminnallisen kokonai-
suuden hahmottamiseen ja toteuttamiseen.
Sisältö: Moduuli 1: Vientimarkkinoinnin ja ul-
komaisten operaatioiden suunnitteluun ja toteut-
tamiseen sisältyvät keskeiset asiat: kansainväli-
set markkinatutkimukset ja kansainvälisten 
markkinoiden segmentointi; markkinointi ja 
menekinedistäminen; tuotteen sopeuttami-
nen; jakelutievaihtoehdot ja niiden vertailu; 
tärkeimmät kansainvälistymisvaihtoehdot
Moduuli 2: Vienti- ja tuontitoiminnan käytän-
teet sisältäen: tarjouksen valmistelu; vienti-
hinnoittelu; ulkomaankaupan maksutavat; 
vakuusvaihtoehdot; tarjous, tilaus, tilaus-
vahvistus; toimitus ja vakuutukset; vien-
nin asiakirjat; toimituksen jälkitoimenpiteet; 
tuontitoiminnan keskeiset asiat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Moduu-
li 1 ja 2: Selin, Erica. 2004. Vientitoiminnan 
käsikirja. Soveltuvin, luennoitsijan ilmoitta-
min osin. Luentomateriaali, artikkelit ja lu-
ennoitsija ilmoittama muu kirjallisuus
Oppimismenetelmät: Luennot, kirjallisuus, 
artikkelit, projektityö ja tentti
Arviointi: Moduuli 1: Tentti ja projektityö; 
Moduuli 2: Tentti
Edeltävät opinnot: Johdatus kansainväli-
seen kauppaan ja liiketoimintaan

Simulation of Business Reality

Course code
KE16BMMA217

Type of course
compulsory

Level of course
professional 
studies

Year and semester
2. year, fall

Language of 
instruction
English

ECTS credits
5

Lecturer: Grazina Strazdiene
Objectives: The student gets familiar with 
various situations of business reality by the 
means of simulations. After completing this 
course, the student has practical experience 
on organising offi ce work and dealing with 

business documents in international trade.
Course contents: Business enterprise; or-
ganising offi ce work  in international trade; 
international business correspondence; in-
ternational trading
Course literature /study material: Lectures, 
articles and other material announced by the 
lecturer
Learning methods: Practical training, work-
shops, description of the jobs, business let-
ters, Ms Power point presentations
Assessment: Participation in lectures, course 
assignment, written examination

TUOTANTOTALOUS 
(tuotantotalouden sv)

Laajuus: 32 op
Tavoitteet: Tuotantotalouden suuntautumis-
vaihtoehdon tavoitteena on antaa opiskeli-
joille kokonaisvaltainen käsitys yrityspro-
sesseista ja niiden johtamisesta. Opiskelijat 
oppivat ymmärtämään yrityksen eri toimin-
tojen keskinäiset suhteet, yrityksen toimin-
taan liittyvät tieto-, materiaali- ja rahavirrat 
sekä sen, miten nämä liittävät yrityksen toi-
siin yrityksiin (sidosryhmiin) ja yrityksen eri 
toiminnot toisiinsa sekä kokonaistaloudelli-
sesti että -laadullisesti.

Hankintatoimi

Tunnus
KE16BUTU122

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jorma J. Imppola, DI
Tavoitteet: Kurssin tavoite on perehdyttää 
opiskelija teollisen ja organisatorisen mate-
riaalien ja palveluiden hankintatoimen kes-
keisiin piirteisiin ja sen vaikutuksiin yri-
tyksen toiminnalle, taloudelle ja laadulle. 
Opiskelijalle halutaan synnyttää kokonais-
kuva siitä, miten hankintatoimen keinoin 
voidaan ohjata ja optimoida yritykseen tu-
levaa materiaali- ja palveluvirtaa. Kurssilla 
halutaan myös antaa valmiudet suunnitella 
ja kehittää yritysten ja julkisten organisaa-
tioiden hankintatointa monipuolisessa  toi-
mintaympäristössä.
Sisältö: Hankintatoimen käsite ja perusteet. 
Incoterms. Hankintatoimen asema yrityksen 
reaaliprosessissa ja merkitys yrityksen talou-
delle. Ostokäyttäytyminen ihmisten ja orga-
nisaatioiden tasolla, ostostrategiat. Ostotoi-
men prosessit. Toimittajan valinta. Make or 
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buy, keskittäminen vs. hajauttaminen. Yri-
tysten verkostoitumisen vaikutus hankinta-
toimeen. Yritysten koti- ja ulkomainen han-
kintatoimi. Pääomaintensiiviset hankinnat. 
Hankintatoimen ympäristöaspekti. Henki-
löstöhankinta (rekrytointi)
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
materiaali; Sakki, Jouni. Ostotoiminnan ke-
hittäminen. Ekonomia-sarja. Espoo 1982 (tai 
uudempi)
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustyö 
ja harjoitustyöseminaarit
Arviointi: Tentti (50 %) ja harjoitustyö (50 
%)
Edeltävät opinnot: Tuotantotalouden joh-
danto-osa

Laatujohtaminen

Tunnus
KE16BUTU270

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Beata Taijala, ins., KTL
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt laadun 
tuottamisen perusteisiin ja tuotteen ympä-
ristö-, valmistus- ja käyttöturvallisuuteen 
sekä laatujärjestelmiin ja niiden merkityk-
seen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
hallitsee keskeiset laadunhallinnan perus-
käsitteet, on perehtynyt laatuajattelun his-
torialliseen kehitykseen ja nykytrendeihin, 
hallitsee erilaiset laadunhallinnan perustyö-
kalut ja tilastollisen laadunvalvonnan alkeet, 
ymmärtää ISO 9000 laatujärjestelmän ja laa-
tupalkintojen sisällön ja merkityksen, tuntee 
tuoteturvallisuuslainsäädännön ja luotetta-
vuustekniikan ajattelutavan.
Sisältö: Erilaisia laatunäkemyksiä ja -mää-
ritelmiä; laadun kehittymisen historiaa; 
laadun mittaaminen ja laatumittarit; laatu-
kustannukset; palvelun laadun erityispiir-
teitä; laatutyökalut (7 perustyökalua); ISO 
9000 järjestelmän synty ja merkitys; laatu-
palkinnot; tuoteturvallisuuslainsäädäntö: 
kuluttajansuojalaki, tuoteturvallisuuslaki ja 
tuotevastuulaki; luotettavuustekniikan pe-
rusteita 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kume 
(1989) Laadunparantamisen tilastolliset me-
netelmät; Luentomoniste, työkirja, Taijala 
(1996 tai uudempi) Laadunvarmistusjärjes-
telmien avainkohtien kartoitus
Oppimismenetelmät: Luennot, tuntiharjoi-
tukset ja harjoitustyö
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-

tuu kolmesta osasta: tentti 60 %, tuntiharjoi-
tukset 10 % ja harjoitustyö 30 %

Logistiikka

Tunnus
KE16BUTU121

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jorma J. Imppola, DI
Tavoitteet: Kurssin tarkoitus on syventää 
opiskelijan logistista tietämystä niin kulje-
tusten suunnittelun ja toteutuksen, varas-
tojen suunnittelun ja hallinnan, logistisen 
asiakaspalvelun sekä kierrätyksen alueilta. 
Kurssilla halutaan synnyttää opiskelijalle 
kokonaisvaltainen kuva materiaalivirroista, 
niiden optimaalisesta suunnittelusta ja hal-
linnasta niin toiminnallisessa kuin taloudel-
lisessakin mielessä. Lisäksi opiskelijalle ha-
lutaan antaa tutkimusvalmiuksia logistiikan 
alalle. 
Sisältö: Kuljetukset ja niiden merkitys, lo-
gistinen ketju sekä jakelu; Kuljetussuunnit-
telu ja jakelukanavastrategiat; Dynaamiset 
jakelukanavat, pakkaus; Varastot ja niiden 
taloudellinen ja toiminnallinen merkitys. 
Materiaalitoimintojen ennustemenetelmät. 
Fyysinen varastointi, varastoinnin ja kulje-
tusten yhteys; Asiakaspalvelun merkitys, 
nopeus ja kustannukset. Asiakaspalvelustra-
tegiat ja palvelun hinnoittelu. Palvelukyvyn 
kehittäminen; Logistiikka ja kierrätys
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
materiaali; Ballou: Business Logistics Mana-
gement, toinen tai uudempi painos
Oppimismenetelmät: Luennot, excursio, 
harjoitustyö ja harjoitustyöseminaarit
Arviointi: Tentti (50 %) ja harjoitustyö (50 
%)
Edeltävät opinnot: Tuotantotalouden joh-
danto-osa

Projektiliiketoiminta

Tunnus
KE16CYVO254

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Beata Taijala, ins., KTL
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt nykyai-
kaiseen projektiliiketoimintaan ja siihen si-
sältyviin liiketoimintaprosesseihin sekä pro-
jektinhallinnassa käytettäviin työkaluihin ja 
laadittaviin dokumentaatioihin käytännön 
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näkökulmasta. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija: hallitsee keskeiset projektiliike-
toiminnan peruskäsitteet ja projektitoimin-
taan liittyvän dokumentaation, on pereh-
tynyt erilaisiin projektiyritystyyppeihin ja 
niiden erityispiirteisiin, hallitsee projekti-
työskentelyn usean yrityksen yhteisprojek-
teissa ja moniprojektiympäristössä, ymmär-
tää projektitoiminnan standardien luonteen 
ja tarkoituksen, tuntee projektiliiketoimin-
nan historiaa ja nykytilaa tutkimuksellisesta 
näkökulmasta.
Sisältö: Projektiliiketoiminnan kokonaiskon-
septi: projektiyritystyypit ja niiden toimin-
nan luonne, projektisalkun muodostaminen 
ja hallinta, asiakkaan ja toimittajan projek-
tien yhteensovittaminen, projektitoimintaan 
liittyvät standardit. Moniprojektiympäristö: 
usean yrityksen projektit, niiden hallinta ja 
koordinointi; erilaiset projekteissa tuotetta-
vat dokumentit ja niiden hallinta; globaali-
projektiorganisaatio
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Art-
to, Heinonen, Arenius, Kovanen, Nyberg 
(1998). Projektiliiketoiminta yrityksen me-
nestystekijäksi tai vastaava englanninkieli-
nen teos. Muu luennoitsijan ilmoittama ma-
teriaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja yritys-
verkkosimulaatioharjoitus (viimemainitus-
sa läsnäolo pakollinen)
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahdesta osasta: tentti 50 % ja harjoitus-
raportti 50 %. Kummatkin osiot on suoritet-
tava hyväksyttävästi.
Edeltävät opinnot: Projektinhallinta 

Strategia workshop

Tunnus
KE16BUTU290

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Beata Taijala, ins., KTL
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt yrityk-
sen erilaisiin strategioihin; niiden syntyyn 
ja kehittämiseen sekä nivoutumiseen ope-
ratiiviseen toimintaan. Opintojakson suori-
tettuaan opiskelija: hallitsee tavallisimpien 
strategiatyökalujen käytön strategianluon-
nin apuvälineinä, on perehtynyt erilaisiin 
osastrategioihin ja niiden merkitykseen yri-
tystoiminnassa, pystyy analysoimaan eri-
laisia yrityksiä strategisesta näkökulmasta, 
ymmärtää erilaisten strategiavaihtoehtojen 
olemassaolon ja merkityksen, tuntee strate-

gia-ajattelun syntyhistoriaa ja nykypäivää 
tutkimuksellisesta näkökulmasta. 
Sisältö: Tavallisimmat strategiatyökalut; 
strategiacaset; laatu-, teknologia-, henkilös-
tö- ja markkinointistrategiat; yritysten stra-
tegia-analyysicaset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
moniste, muu luennoitsijan ilmoittama ma-
teriaali
Oppimismenetelmät: Luennot, caset ja itse-
näisesti pienryhmissä tehtävä harjoitustyö 
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahdesta osasta: tentti 50 % ja harjoitus-
työ 50 %. Kummatkin osiot on suoritettava 
hyväksyttävästi.
Edeltävät opinnot: 1-3 vuoden tuotantota-
louden ammattiopinnot

Teknologiajohtaminen

Tunnus
KE16AYPE150

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Beata Taijala, ins., KTL
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt tekno-
logian olemukseen ja merkitykseen nykyai-
kaisessa yrityselämässä, sekä teknologiastra-
tegiaan osana yrityksen kokonaisstrategiaa. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: hal-
litsee keskeiset teknologiaan liittyvät pe-
ruskäsitteet, on perehtynyt erilaisiin tek-
nologian hankinta- ja hallintamenetelmiin, 
hallitsee teknologiastrategian luontiproses-
sin ja erilaiset teknologiatyökalut, ymmärtää 
teknologiapolitiikan synnyn ja merkityksen, 
tuntee skenaariotyöskentelyn osana tekno-
logiatrendien ennustamista.
Sisältö: Teknologia, teknologiapolitiik-
ka, teknologiastrategia ja sen merkitys 
yritykselle; teknologiastrategian luonti 
toimialakuvauksesta operatiiviseen teknolo-
giajohtamiseen; missiot, visiot ja skenaariot; 
teknologiapuut, teknologia /tuotematriisi, 
S-käyrä, technology road map, technology 
grid; teknologian hankinta ja hallinta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Mäkelin 
& Vepsäläinen (1994) Kilpailu kyvykkyydel-
lä; Teknologia-, tuotanto ja markkinointistra-
tegiat. Hakapaino Oy. Helsinki; Luentomo-
niste, luennoitsijan ilmoittamat rajaukset ja 
muu materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, oppimisteh-
tävät ja harjoitustyö
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahdesta osasta: oppimistehtävät TAI 
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tentti 50 % ja harjoitustyö 50 %
Edeltävät opinnot: Tuotekehitys

Tuotannon simulointi

Tunnus
KE16BUTU190

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on antaa 
opiskelijalle kokonaisnäkemys kappaleta-
varatuotannon teknistaloudellisesta simu-
loinnista. Tarkoitus on valmentaa opiskeli-
ja käyttämään tehokkaasti tehdasmalleja ja 
simulointia suunniteltaessa tuotantoyrityk-
sen tuotantoa ja siihen liittyviä muita toi-
mintoja.
Sisältö: Simuloinnin käsite, käyttötavat ja 
käyttötarve; Simuloinnin perusteet ja mal-
linnus, simulaattorin valinta, tulosten ar-
viointi ja hyödyntäminen päätöksenteossa; 
Simuloinnin käyttö työpisteen, solun, vers-
taan, tehtaan tuotannon, layoutin, materi-
aalivirtojen, kuljetusten, kapasiteetin, käyt-
tösuhteen ja automaation suunnittelussa; 
Kapeikkoajattelu, JOT ja OPT simuloinnin 
näkökulmasta; Harjoituksissa tutustutaan 
lähemmin simulointiohjelmaan
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, ja harjoituk-
set
Arviointi: Tentti ja hyväksytyt harjoitukset
Edeltävät opinnot: Tuotantotalouden joh-
danto-osa

Tuotannon suunnittelu ja ohjaus

Tunnus
KE16BUTU260

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Jorma J. Imppola, DI
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on antaa 
opiskelijalle kokonaiskuva yrityksen val-
mistusprosessin ja siihen liittyvän materi-
aalivirran hallinnan asiakas- ja tuotekoh-
taisesta ohjauksesta ja sen vaikutuksista 
kokonaisläpimenoaikoihin sekä yrityksen 
taloudellisen tuloksen muodostumiseen. 
Tavoitteena on myöskin antaa opiskelijalle 
kuva siitä, miten yrityksen sisäiset materi-
aalivirrat ovat kytköksissä sen ulkoisiin ma-
teriaalivirtoihin ja kuinka näiden synkrono-
innilla voidaan parantaa materiaalivirtojen 

kokonaistehokkuutta.
Sisältö: Tuotannonohjauksen käsite ja sen 
kehittyminen, tuotantomuodot ja tuotan-
totavat, tuotannon tekniset järjestelytavat; 
Tuotannon karkea- ja hieno-ohjaus, kapasi-
teetti ja sen käyttö; Läpivirtaus, varasto ja 
valmistuskustannukset, tahdistettu tuotan-
to, asetus- ja läpimenoajat sekä niiden mer-
kitys, imu- ja työntöohjaus; Yrityksen eri toi-
mintojen vaikutus tuotannonohjaukseen; 
JOT-tuotanto sekä Kanban: tavoitteet, tekni-
sesti korostuneet ja ihmiskorostuneet keinot; 
Sisäinen asiakkuus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
materiaali; Lapinleimu Ilkka, Kauppinen 
Veijo, Torvinen Seppo: Konepajan tuotanto-
tekniikka. Kone- ja metalliteollisuuden tuo-
tantojärjestelmät. 1997. Werner Söderström 
Osakeyhtiö; Tersine, Richard J. Production 
Operations Management: Concepts, Struc-
ture & Analysis, 2nd Edition
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustyö 
ja harjoitustyöseminaarit
Arviointi: Tentti (50 %) ja harjoitustyö (50 
%)
Edeltävät opinnot: Tuotantotalouden joh-
danto-osa

Tuotantotalouden ajan-
kohtaiset teemat

Tunnus
KE16BUTU215

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Beata Taijala, ins., KTL
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt erilai-
siin tuotantotoimintaan ja tuotantolaitoksiin 
liittyviin näkökulmiin ja määräyksiin sekä 
ajankohtaisiin tuotantotaloudellisiin erityis-
kysymyksiin. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija: hallitsee tuotantoyrityksen koko-
naiskuvan, on perehtynyt erilaisiin tuotanto-
toimintaa koskeviin viranomaismääräyksiin 
ja vaatimuksiin (yrityssuojelu, tuotantolai-
tosten rakennevaatimukset), hallitsee yri-
tyksen toiminnan laajasti tuotantotalouden 
näkökulmasta, ymmärtää yritysturvallisuu-
den ja siihen vaikuttavat osatekijät, tuntee 
teknisten kuvausjärjestelmien peruslähtö-
kohdat ja esitystavan.
Sisältö: Työsuojelu, turvallisuussuunnitel-
mat, rakenteellinen työturvallisuus, ergono-
mia, teknilliset kuvausjärjestelmät, vuosit-
tain vaihtuvat ajankohtaisteemat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
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moniste, muu luennoitsijan ilmoittama ma-
teriaali
Oppimismenetelmät: Luennot, pienryhmis-
sä toteutettavat harjoitukset, ryhmien laati-
mat aihealustukset ja harjoitustyöt
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu useasta osasta seuraavasti: ryhmätentti 
50 %, harjoitustyö 40 % ja aihealustus sekä 
tuntiaktiivisuus yhteensä 10 %
Edeltävät opinnot: 1-3 vuoden tuotantota-
louden ammattiopinnot 

Yrityksen laatujärjestel-
män rakentaminen

Tunnus
KE16BUTU280

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jorma J. Imppola, DI
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on 
antaa opiskelijalle perustiedot laatujärjes-
telmistä ja niiden rakenteesta sekä laatu-
palkinnoista ja niiden arviointikriteereistä. 
Erityistavoite on antaa opiskelijoille sekä 
valmiudet että kyky aktiivisesti osallistua 
joko tuotannollisen tai palveluyrityksen laa-
tujärjestelmän kehitystyöhön niin oman toi-
menkuvansa osalta kuin yleisemmälläkin 
tasolla. Kurssin tavoitteena on antaa opis-
kelijalle peruskäsitys laatuajattelusta, laatu-
vastuista ja laatujärjestelmän jatkuvasta ke-
hittämisestä sekä itsearvioinnista.
Sisältö: Katsaus laatustandardeihin ISO 
9000 ja ISO 9000:2000 sekä niiden keskei-
siin käytännön tason eroavuuksiin; Laatu-
ajattelu, laatutietoisuus, yksilön vastuu laa-
dun tuottajana ja laatujärjestelmän jatkuvan 
kehitystyön aktiivisena toimijana; Laatu-
järjestelmien arviointi ja sertifi ointi, laatu-
työ ja laadun itsearviointi; Laatupalkinnot 
(Suomen Laatupalkinto, European Quality 
Award, Malcolm Baldridge Quality Award 
eli ns. maailman laatupalkinto) laatujärjes-
telmän jatkuvan kehittämisen ja itsearvioin-
nin työkaluina
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustyö 
ja harjoitustyöseminaarit
Arviointi: Tentti (50 %) ja harjoitustyö (50 
%)
Edeltävät opinnot: Laatujohtaminen

TIETOHALLINTO 
(tietohallinnon sv)

Laajuus: 32 op
Tavoitteet: Suuntautumisvaihtoehdon opin-
not antavat valmiudet johtaa ja kehittää pk-
yrityksiä erityisesti nykyaikaisen tietojenkä-
sittelyn sovelluksia käyttäen sekä osallistua 
tietojärjestelmien suunnittelu-, hankinta- ja 
kehittämisprosesseihin yhteistyössä tieto-
jenkäsittelyn asiantuntijoiden kanssa.

Digitaalinen media

Tunnus
KE16BITI181

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on 
opettaa opiskelija tuntemaan digitaaliseen 
mediaan ja verkkotuottamiseen liittyviä 
laitteistoja, ohjelmistoja ja menetelmiä sekä 
käyttämään niitä verkottuneessa tietotek-
niikkaympäristössä.
Sisältö: Kuvan-, äänen- ja videonkäsitte-
ly, julkaisuohjelman käyttö, internet ja sen 
palvelut, oman aineiston tuottaminen inter-
net-verkkoon, hypermedia ja hypermedia-
aineiston suunnittelu ja tuottaminen, verk-
kohypermedian tuottaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoit-
sijan ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, laiteharjoi-
tukset ja demonstraatiot
Arviointi: Tentti, harjoitukset, harjoitustyö

E-Business and E-Commerce 
Management

Course code
KE16CYVO232

Type of course
compulsory

Level of course
professional 
studies

Year and semester
4. year, fall

Language of 
instruction
English

ECTS credits
3

Objectives: Student understands the mea-
ning and scope of e-business and e-commer-
ce. Student identifi es the key management 
decisions required by organizations moving 
to e-business and has the ability to evalua-
te e-business and e-commerce strategies wit-
hin an organization.
Course contents: Defi nitions of e-business 
and e-commerce; e-business infrastructure, 
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e-environment; e-business strategy, supply 
chain management, e-procurement, e-mar-
keting; customer relationship management
Course literature /study material: Materials 
given out by the lecturer
Learning methods: Lectures, exercises
Assessment: Exercises

Immateriaalioikeus

Tunnus
KE16BITI141

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Tavoitteena on saada selkeä kuva 
aineettomia oikeuksia suojaavasta kansalli-
sesta ja kansainvälisestä lainsäädännöstä
Sisältö: Käsiteltäviä asioita ovat muun mu-
assa tekijänoikeuslaki, patenttilaki, hyö-
dyllisyysmalli, tavaramerkkilaki, malli-
oikeuslaki, Bernin yleissopimus, Pariisin 
tekijänoikeussopimus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Haarman 
Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeuden perus-
teet, uusin painos, Takki Pekka: IT-sopimuk-
set: Käytännön käsikirja
Oppimismenetelmät: Luennot, tehtävät
Arviointi: Tentti

Tiedonhallinta

Tunnus
KE16BITI110

Tyyppi
pakollinen

Taso
syventävät ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Hannu Palomäki, KTM
Tavoitteet: Tavoitteena on oppia hallitse-
maan relaatiomallin mukaisia tietokantoja 
ja oppia käyttämään tiedonhallintajärjestel-
mää.
Sisältö: Relaatioteoria, relaatiotietokannan 
rakenne, suunnittelumenetelmät, tietokan-
tojen käsittelykieli SQL, tietokannanhallin-
tajärjestelmä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Elmasri 
& Navathe: Fundamentals of Database Sys-
tems; Lahtonen Tommi: SQL
Oppimismenetelmät: Luennot, oppimisteh-
tävät ja harjoitukset
Arviointi: Harjoitustyö ja tentti

Tietohallinnon strateginen 
johtaminen

Tunnus
KE16AYPE180

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Heikki Siltala
Tavoitteet: Opiskelija saa valmiuden osal-
listua tietojenkäsittelyn kokonaiskehittämi-
seen sekä tietohallinnon organisointiin ja 
johtamiseen
Sisältö: Tietojenkäsittelyn nykytila ja ke-
hitysnäkymät, tietojenkäsittelyn ja liiketoi-
minnan yhteys, tietohallinnon strateginen 
kehittäminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoi-
jan ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Tentti ja harjoitustyö

Tietojärjestelmän suunnittelu

Tunnus
KE16BITI131

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Hannu Palomäki, KTM
Tavoitteet: Opiskelija osaa tehdä esitutki-
muksen ja analysoida sen perusteella tulevat 
kehityskohteet. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija osaa myös määritellä ja suunnitel-
la tarvittavat tietojenkäsittelyratkaisut liike-
toimintaa tukeviksi.
Sisältö: Suunnitteluprosessi, tietokantojen-, 
toimintojen- ja käyttöliittymien suunnittelu 
ja niihin liittyvät menetelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Pohjonen 
Risto: Tietojärjestelmien kehittäminen 
Oppimismenetelmät: Luennot, oppimisteh-
tävät
Arviointi: Tentti & harjoitustyö

Tietoliikenne ja tietoverkot

Tunnus
KE16BITI170

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tuntee tietoliikenteen 
merkityksen tietojen välityksessä ja tietää 
tietoliikenteessä tarvittavat laitteet ja ohjel-
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mistot.
Sisältö: Verkkoteknologiat, tietoliikennelait-
teet, tietoliikenneohjelmistot ja palvelut, EDI 
/OVT
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoi-
jan ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Tentti

Tietoyhteiskunta

Tunnus
KE17AITI500

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija perehtyy käsitteeseen 
tietoyhteiskunta kansainvälisestä ja kansal-
lisesta näkökulmasta. 
Sisältö: Tietoyhteiskuntaa tarkastellaan toi-
saalta tietotekniikan, kansantalouden, sosio-
logian ja yhteiskuntapolitiikan sekä toisaalta 
kulttuurin, työelämän ja yksilön kannalta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoi-
jan ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Verkossa tapahtuva 
opiskelu (keskustelut, ryhmätyöt)
Arviointi: Kirjallinen raportti verkkoon ja 
sen esittely

Toiminnanohjausjärjestelmät

Tunnus
KE16BITI171

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Heikki Siltala
Tavoitteet: Tavoitteena on että opiskelija 
tuntee ja osaa hallita toiminnanohjaukseen 
liittyviä perustoimintoja tietojärjestelmää 
hyödyntäen
Sisältö: Case-yrityksen avulla opiskellaan 
tilaus-toimitusketju, materiaalihallinto, tuo-
tehallinta sekä valmistuksen ohjaus sekä nii-
hin liittyvät perustoiminnot. Toimintoja tar-
kastellaan myös talouden näkökulmasta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoi-
jan ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Osallistuminen luen-
toihin ja järjestelmien käyttöharjoituksiin
Arviointi: Arviointi tapahtuu näyttöperiaat-
teella

VALINNAISET OPINNOT
Laajuus: 10 op

Arvopaperit ja sijoittaminen

Tunnus
KE16BYTA190

Tyyppi
vapaasti valittava

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Tavoitteet: Opintojakso perehdyttää opis-
kelijan suoran rahoituksen eri muotoihin ja 
rahoitusmarkkinoiden toiminnan ymmärtä-
miseen. Tavoitteena on selvittää opiskelijalle 
myös tärkeimmät arvopaperi-instrumentit.     
Sisältö: Rahamarkkinoiden toiminta ja ra-
kenne, velka- ja johdannaisinstrumentit, 
osakkeet ja osakemarkkinat, sijoittaminen ja 
sijoitusstrategiat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoil-
la ilmoitettava kirjallisuus ja muu materiaa-
li
Oppimismenetelmät: Luennot ja tentti
Arviointi: Tentti

Digitaalinen media

Tunnus
KE16BITI181

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on 
opettaa opiskelija tuntemaan digitaaliseen 
mediaan ja verkkotuottamiseen liittyviä 
laitteistoja, ohjelmistoja ja menetelmiä sekä 
käyttämään niitä verkottuneessa tietotek-
niikkaympäristössä.
Sisältö: Kuvan-, äänen- ja videonkäsitte-
ly, julkaisuohjelman käyttö, internet ja sen 
palvelut, oman aineiston tuottaminen inter-
net-verkkoon, hypermedia ja hypermedia-
aineiston suunnittelu ja tuottaminen, verk-
kohypermedian tuottaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoit-
sijan ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, laiteharjoi-
tukset ja demonstraatiot
Arviointi: Tentti, harjoitukset, harjoitustyö
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E-Business and E-Commerce 
Management

Course code
KE16CYVO232

Type of course
elective

Level of course
professional 
studies

Year and semester Language of 
instruction
English

ECTS credits
3

Objectives: Student understands the mea-
ning and scope of e-business and e-commer-
ce. Student identifi es the key management 
decisions required by organizations moving 
to e-business and has the ability to evalua-
te e-business and e-commerce strategies wit-
hin an organization.
Course contents: Defi nitions of e-business 
and e-commerce; e-business infrastructure, 
e-environment; e-business strategy, supply 
chain management, e-procurement, e-mar-
keting; customer relationship management
Course literature /study material: Materials 
given out by the lecturer
Learning methods: Lectures, exercises
Assessment: Exercises

Economics

Course code
KE16CYVO872

Type of course
elective

Level of course
professional 
studies

Year and semester Language of 
instruction
English

ECTS credits
3

Objectives: After completing this course, 
the student is familiar with the basic con-
cepts of economics and is able to understand 
and discuss basic aspects of economic theo-
ry with real business life applications.
Course contents: Key concepts; demand, 
supply and market price; cost and revenue; 
competition, labour and enterprise; interna-
tional trade 
Course literature /study material: Harrison, 
Smith & Davies. Introductory Economics. 
MacMillan; Lectures, articles and other ma-
terial announced by the lecturer
Learning methods: Lectures, literature, arti-
cles, assignment, exam
Assessment: Participation in lectures, course 
assignment, written examination
Prerequisites: Kansantaloustieteen perusteet

EU-projektitoiminta

Tunnus
KE16CYVO261

Tyyppi
vapaasti valittava

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Euroopan unioniin kuuluminen 
antaa liiketoiminnallekin monia mielenkiin-
toisia kehittämismahdollisuuksia. Kurssilla 
annetaan niistä perustiedot.
Sisältö: Johdanto EU- rahoitukseen, Suomen 
kannalta keskeiset EU- rahoitusohjelmat, 
ideasta projektiksi, kv- projektitoiminnan 
yleisvaatimukset, EU- projektien hallinta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoit-
sijan ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistu-
minen luentoihin ja ryhmä /harjoitustyöt
Arviointi: Harjoitustyö

Gateway - Doing Business in 
Finland and Her Neighbouring 
Areas: The Baltic States and Russia

Course code
KE16CYVO120

Type of course
elective

Level of course
professional 
studies

Year and semester Language of 
instruction
English

ECTS credits
30

Lecturer: Professors and lecturers from Rus-
sia, Germany, Estonia, Lithuania, Finland
Objectives: After completing this pro-
gramme, the student has mental readiness 
for doing business with enterprises in this 
area. The programme offers foreign students 
an opportunity to deepen their knowledge 
of the history, culture and economy of Fin-
land, the Baltic area and Russia.
Course contents: The Finnish School of SME 
Business Administration offers a 30 ECTS -
programme in ”Doing Business in Finland 
and Her Neighbouring Areas: The Baltic 
States and Russia”. The programme is in-
tended for students of economics, technol-
ogy and social science who are interested 
in business activities in this area. This pro-
gramme is also suitable for those who are 
already involved in business life and are 
interested in trade with Finland, the Bal-
tic countries and Russia. The programme is 
available also to business degree students of 
the Finnish School of SME Business Admin-
istration.
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The programme includes courses in:
Languages 6 ECTS: Finnish language, culture 
and society; Russian /German language
Doing Business in Russia 7,5 ECTS: Russia -
Target for Business Making; Business Envi-
ronment in Russia; Financial Accounting in 
Russia
Doing Business in the Baltic States 6 ECTS: Do-
ing Business in the Baltic States and Russia; 
Business Environment in the Baltic States
General studies 10,5 ECTS: Cross Cultur-
al Management; Legal Aspects of Foreign 
Trade; European Economy Policies; Study 
Tour to the Baltic Area or St. Petersburg; Fi-
nal Report
Total: 30 ECTS
Course literature /study material: An-
nounced by the lecturers
Learning methods: Lectures, written assign-
ments, presentations, exams, company visits 
etc. The language of instruction is English.
Assessment: Each course has it’s own as-
sessment criteria, based either on exam, 
written assignment or presentation etc.

Immateriaalioikeus

Tunnus
KE16BITI141

Tyyppi
vapaasti valittava

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Tavoitteena on saada selkeä kuva 
aineettomia oikeuksia suojaavasta kansalli-
sesta ja kansainvälisestä lainsäädännöstä.
Sisältö: Käsiteltäviä asioita ovat muun mu-
assa tekijänoikeuslaki, patenttilaki, hyö-
dyllisyysmalli, tavaramerkkilaki, malli-
oikeuslaki, Bernin yleissopimus, Pariisin 
tekijänoikeussopimus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Haarman 
Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeuden perus-
teet, uusin painos, Takki Pekka: IT-sopimuk-
set: Käytännön käsikirja
Oppimismenetelmät: Luennot, tehtävät
Arviointi: Tentti

Laatujohtaminen

Tunnus
KE16BUTU270

Tyyppi
vapaasti valittava

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Beata Taijala, ins., KTL
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt laadun 
tuottamisen perusteisiin ja tuotteen ympä-

ristö-, valmistus- ja käyttöturvallisuuteen 
sekä laatujärjestelmiin ja niiden merkityk-
seen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
hallitsee keskeiset laadunhallinnan perus-
käsitteet, on perehtynyt laatuajattelun his-
torialliseen kehitykseen ja nykytrendeihin, 
hallitsee erilaiset laadunhallinnan perustyö-
kalut ja tilastollisen laadunvalvonnan alkeet, 
ymmärtää ISO 9000 laatujärjestelmän ja laa-
tupalkintojen sisällön ja merkityksen, tuntee 
tuoteturvallisuuslainsäädännön ja luotetta-
vuustekniikan ajattelutavan.
Sisältö: Erilaisia laatunäkemyksiä ja -mää-
ritelmiä; laadun kehittymisen historiaa; 
laadun mittaaminen ja laatumittarit; laatu-
kustannukset; palvelun laadun erityispiir-
teitä; laatutyökalut (7 perustyökalua); ISO 
9000 järjestelmän synty ja merkitys; laatu-
palkinnot; tuoteturvallisuuslainsäädäntö: 
kuluttajansuojalaki, tuoteturvallisuuslaki ja 
tuotevastuulaki; luotettavuustekniikan pe-
rusteita 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kume 
(1989) Laadunparantamisen tilastolliset me-
netelmät; Luentomoniste, työkirja; Taijala 
(1996 tai uudempi) Laadunvarmistusjärjes-
telmien avainkohtien kartoitus
Oppimismenetelmät: Luennot, tuntiharjoi-
tukset ja harjoitustyö
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kolmesta osasta: tentti 60 %, tuntiharjoi-
tukset 10 % ja harjoitustyö 30 %

Palvelujen johtaminen

Tunnus
KE16CYVO116

Tyyppi
vapaasti valittava

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää palvelulii-
ketoiminnan kasvavan roolin osaamisinten-
siivisessä taloudessa. Kurssin suorittaneilla 
on näkemys palvelujen tarjoamista mahdol-
lisuuksista sekä haasteista mm. oman yrityk-
sen asemoinnin, kehittämisen ja johtamisen 
näkökulmasta. Opiskelijalla on valmiudet 
palvelujen johtamiseen ja kehittämiseen.
Sisältö: Palvelujen tuottaminen, johtaminen 
ja markkinointi; Palvelutalouden kasvu ja 
osaamisintensiiviset palvelut; Palveluliike-
toiminta teollisuudessa; Palvelun laatu, pal-
velustrategia, palvelukulttuuri
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoit-
sijan ilmoittama /jakama materiaali; Grön-
roos C. 2001. Palveluiden johtaminen ja 
markkinointi. Helsinki. WSOY
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Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja tentti
Arviointi: Harjoitustyö 50 %, tentti 50 %

Pk-yritysten kansainvälistymisen 
polut ja prosessi

Tunnus
KE16CYVO125

Tyyppi
vapaasti valittava 

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Kirsti Sorama, KTM
Tavoitteet: Ymmärtää kansainvälistymi-
sen strategisen suunnittelun merkitys sekä 
kansainvälistymiseen liittyvät ongelmat ja 
esteet. Tunnistaa erilaisten kansainvälisty-
misen operaatiomuotojen käyttö yrityksen 
strategisen johtamisen näkökulmasta. 
Sisältö: Kurssi antaa näkökulmia kansainvä-
listyvän yrityksen johtamiseen ja kansainvä-
listymisen strategiseen suunnitteluun sekä 
erilaisten operaatiomuotojen valintaan
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ahokan-
gas, P. & T. Pihkala (2002). Kansainvälisty-
vä yritys. Helsinki: Edita Prime Oy; Karhu, 
K. (2002). Kansainvälisen liiketoiminnan kä-
sikirja. Helsinki: Edita Prima Oy; Caseja ja 
lehtiartikkeleja
Oppimismenetelmät: Luennot, ryhmätyöt, 
yrityshaastattelut
Arviointi: Kurssin lopuksi oppilaat tekevät 
yksin tai pareittain selvityksen valitseman-
sa yrityksen kansainvälistymisen kehitys-
polusta ja siihen vaikuttaneista seikoista. 
Opettaja arvioi kurssin suorituksen tehdyn 
raportin pohjalta.

Projektityö elinkeinoelämälle

Tunnus
KE16CYVO110

Tyyppi
vapaasti valittava

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
0-15

Opettaja: Sanna Joensuu, FL (koordinointi-
vastuu)
Tavoitteet: Tavoitteena on kehittää opiskeli-
jan suhteita yrityselämään ja /tai julkishal-
lintoon. Opiskelija harjaantuu tuottamaan 
yrityselämää palvelevaa asiantuntijapalve-
lua ja toimimaan projektissa vastuullisesti 
alusta loppuun. Tavoitteena on myös roh-
kaista opiskelijoita ideoimaan uusia hank-
keita ja käyttämään siten luovuuttaan sekä 
ongelmanratkaisutaitojaan.

Sisältö: Projektityö voi olla esimerkiksi 
markkinaselvitys, jonkin tapahtuman järjes-
täminen, toimenpiteiden suunnittelu ja to-
teutus tai markkinointimateriaalin tuottami-
nen yritykselle
Oppimismenetelmät: Projektityö tehdään 
yksin tai ryhmässä. Ideointivaiheen jälkeen 
hankkeesta laaditaan lyhyt vapaamuotoi-
nen hankesuunnitelma. Hankesuunnitel-
man pohjalta opettaja hyväksyy projektin 
toteutettavaksi. Projektista kirjoitetaan lop-
puraportti.
Arviointi: Projektiraporttien pohjalta vas-
taava opettaja arvioi työn sisällön ja laajuu-
den sekä antaa lausunnon työn hyväksilu-
kemisesta opintoihin.

Projektiliiketoiminta

Tunnus
KE16CYVO254

Tyyppi
vapaasti valittava

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Beata Taijala, ins., KTL
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt nykyai-
kaiseen projektiliiketoimintaan ja siihen si-
sältyviin liiketoimintaprosesseihin sekä pro-
jektinhallinnassa käytettäviin työkaluihin ja 
laadittaviin dokumentaatioihin käytännön 
näkökulmasta. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija: hallitsee keskeiset projektiliike-
toiminnan peruskäsitteet ja projektitoimin-
taan liittyvän dokumentaation, on pereh-
tynyt erilaisiin projektiyritystyyppeihin ja 
niiden erityispiirteisiin, hallitsee projekti-
työskentelyn usean yrityksen yhteisprojek-
teissa ja moniprojektiympäristössä, ymmär-
tää projektitoiminnan standardien luonteen 
ja tarkoituksen, tuntee projektiliiketoimin-
nan historiaa ja nykytilaa tutkimuksellisesta 
näkökulmasta.
Sisältö: Projektiliiketoiminnan kokonais-
konsepti: projektiyritystyypit ja niiden 
toiminnan luonne; projektisalkun muo-
dostaminen ja hallinta; asiakkaan ja toi-
mittajan projektien yhteensovittaminen; 
projektitoimintaan liittyvät standardit
Moniprojektiympäristö: usean yrityksen 
projektit, niiden hallinta ja koordinointi; eri-
laiset projekteissa tuotettavat dokumentit ja 
niiden hallinta; globaaliprojektiorganisaatio
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Art-
to, Heinonen, Arenius, Kovanen, Nyberg 
(1998); Projektiliiketoiminta yrityksen me-
nestystekijäksi tai vastaava englanninkieli-
nen teos. Muu luennoitsijan ilmoittama ma-
teriaali
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Oppimismenetelmät: Luennot ja yritys-
verkkosimulaatioharjoitus (viime mainitus-
sa läsnäolo pakollinen)
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahdesta osasta: tentti 50 % ja harjoitus-
raportti 50 %. Kummatkin osiot on suoritet-
tava hyväksyttävästi
Edeltävät opinnot: Projektinhallinta 

Toiminnanohjausjärjestelmät

Tunnus
KE16BITI171

Tyyppi
vapaasti valittava

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Heikki Siltala
Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija 
tuntee ja osaa hallita toiminnanohjaukseen 
liittyviä perustoimintoja tietojärjestelmää 
hyödyntäen.
Sisältö: Case-yrityksen avulla opiskellaan 
tilaus-toimitusketju, materiaalihallinto, tuo-
tehallinta sekä valmistuksen ohjaus sekä nii-
hin liittyvät perustoiminnot. Toimintoja tar-
kastellaan myös talouden näkökulmasta.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoi-
jan ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Osallistuminen luen-
toihin ja järjestelmien käyttöharjoituksiin
Arviointi: Arviointi tapahtuu näyttöperiaat-
teella

Verotuksen ajankohtaiset asiat

Tunnus
KE16BYJU140

Tyyppi
vapaasti valittava

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Tavoitteet: Tavoitteena on perehtyä vero-
tuksen ajankohtaisiin asioihin ja muutoksiin 
henkilöverotuksessa, yritysverotuksessa ja 
arvonlisäverotuksessa     
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Verohalli-
tuksen julkaisema materiaali (www.vero.fi )
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustyö
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen lähi-
opetukseen, harjoitustyö

Vähittäiskaupan toimin-
ta ja tavarapeli

Tunnus
KE16BYMA170

Tyyppi
vapaasti valittava

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Vesa Hilden
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää vähittäis-
kaupan toiminnan, tavarapelin ja ketju-
toiminnan kokonaisuuden. Opintojakson 
jälkeen opiskelija: tietää, mistä vähittäis-
kaupan alan yrityksen toiminta ja tavarapeli 
muodostuu ja mitkä asiat siihen vaikuttavat; 
hahmottaa ketjutoiminnan ja keskusliiketoi-
minnan rakenteet; tietää ja ymmärtää ketju-
toiminnan ja yksittäisen yrityksen kriittiset 
menestystekijät; ymmärtää keskusliikkei-
den ja ketjujen roolit ja päätöksentekojärjes-
telmät kaupankäynnissä.
Sisältö: Vähittäiskauppaan vaikuttavat te-
kijät ja menestymisen edellytykset (reuna-
ehdot); Vähittäiskaupan kriittiset menestys-
tekijät: ketjutoiminta, valikoimaratkaisut ja 
tavararyhmähallinta ketjussa, tietojärjestel-
mät päätöksenteon tukena ja informaation 
välittäjänä, ketjumarkkinointi; Tavarantoi-
mittajan mahdollisuudet tuottaa lisäarvoa 
vähittäiskaupalle ja ketjulle
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
materiaali, artikkelit, luennoitsijan ilmoitta-
ma /jakama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
työt, ryhmätyöt, tentti (tentin pääpaino käy-
tännön sovelluksissa, joita käydään läpi har-
joitus- ja ryhmätöissä)
Arviointi: Tentti, harjoitustyö

Yrityksen laatu- ja 
kehittämisprosessit

Tunnus
KE16CYVO126

Tyyppi
vapaasti valittava

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Kirsti Sorama, KTM
Tavoitteet: Tavoitteena perehtyä johtamis-
menetelmiin kehittämisprosessien apuväli-
neenä
Sisältö: Ymmärtää yrityksen kehittämispro-
sessien merkitys johtamisen apuvälineinä. 
Pääpaino laatuprosesseissa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
monisteet, artikkelit, muu luennoitsijan il-
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moittama /jakama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus- ja 
ryhmätyöt
Arviointi: Essee: ISO 9001/2000 periaatteet 
ja kehittämisvaiheet  

Vieraat kielet
Yrittäjyyden yksikössä tarjotaan vuosittain 
valinnaisia vieraiden kielten kursseja. Opis-
kelija voi valita kunkin lukukauden tarjon-
nan puitteissa valinnaisia kielikursseja.

Ulkomaisten luennoitsi-
 joiden intensiivikurssit 
Yrittäjyyden ammattikorkeakouluyksik-
kö toimii yhteistyössä ulkomaisten kor-
keakoulujen kanssa myös opettajavaihdon 
muodossa. Toteutus tapahtuu intensiiviope-
tuksena ja siitä tiedotetaan ilmoitustaululla. 
Vierailijoiden pitämät kurssit luetaan valin-
naisiin opintoihin. 

Muut valinnaiset opinnot
Valinnaisten opintojen tarjonta vaihtuu vuo-
sittain. Toteutuvista opintojaksoista tiedote-
taan Winhassa ja vvo-tarjottimella.

OPINNOT ULKOMAILLA
Laajuus: 15-30 op
Tavoitteet: Opiskeltuaan lukukauden ul-
komailla opiskelija omaa vähintään yhden 
vieraan kielen (kohdemaansa tai vastaan-
ottavan korkeakoulun opetuskielen) syväl-
lisemmän taidon. Opiskelija ymmärtää pa-
remmin eri kulttuurien olemassaolon ja 
niistä johtuvia erilaisia business-kulttuureja 
ja niissä toimimista. Ulkomaisen opiskelulu-
kukauden aikana opiskelijalle muodostuu 
henkilökohtaisia kansainvälisiä verkostoja, 
joita hän voi hyödyntää siirtyessään työelä-
mään. Ulkomainen opiskelulukukausi antaa 
opiskelijalle uusia tarkastelunäkökulmia ja 
siten syvällisemmän näkökulman ammat-
tiopintoihin.

Tunnus
KE16CYVO100

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
englanti/saksa/
ruotsi/venäjä

Opintopisteet
15-30

Opettaja: Eri professoreita, opettajia
Sisältö: Opiskelija suorittaa ulkomailla 15-
30 opintopistettä hänelle laaditun henkilö-
kohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. 
Ulkomailla suoritettavista opinnoista tulee 
laatia Learning Agreement ja hyväksyttää se 
koulutusohjelmapäälliköllä ennen vaihtoon 
lähtemistä. Opinnot ulkomailla koostuvat 
vapaavalintaisista koulutusohjelmaan so-
veltuvista opintojaksoista, jotka hyväksilu-
etaan tutkinto-opintoihin
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ulkomai-
set opinnot suoritetaan vastaanottavan kor-
keakoulun kirjallisuus- ja opiskelumateriaa-
livaatimusten mukaisesti.
Oppimismenetelmät: Opiskelija noudattaa 
oppimisprosessissaan vastaanottavan kor-
keakoulun käytänteitä. Opiskelija integroi-
tuu yhdeksi jäseneksi kansainväliseen opis-
kelijaryhmään.
Arviointi: Hyväksytty suoritusmerkintä tai 
arvosana ulkomailta antaa mahdollisuuden 
suoritusmerkintään Yrittäjyyden yksikössä. 
Opiskelija raportoi kolme kertaa vaihdon ai-
kana annettujen lomakepohjien mukaises-
ti. Hyväksytysti suoritetusta raportoinnista 
opiskelijalle voidaan myöntää 3 opintopis-
tettä osaksi ulkomailla suoritettuja opintoja.
Edeltävät opinnot: 100-120 opintopistet-
tä suoritettuna kotimaassa ennen vaihtoon 
lähtemistä. Ammattikorkeakoulun riittä-
väksi katsoma kielitaito.

TYÖHARJOITTELU
Laajuus: 30 op
Tavoitteet: Työharjoittelu perehdyttää opis-
kelijan ohjatusti erityisesti ammattiopinto-
jen kannalta keskeisiin käytännön työteh-
täviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen 
työelämässä.

Tunnus
KE16DYTY100

Tyyppi
pakollinen

Taso
harjoittelu

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
30

Sisältö: Työharjoittelu suoritetaan kolman-
nen opiskeluvuoden aikana joko syksyllä 
tai keväällä. Työharjoittelu on mahdollis-
ta suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla. 
Sen tulee olla opintojen tavoitteita vastaava 
kokonaisuus. Ammattikorkeakoulun on hy-
väksyttävä työharjoittelusta tehtävä suun-
nitelma viimeistään kahta viikkoa ennen 
harjoittelun aloittamista. Omassa tai perhe-
yrityksessä tapahtuvasta työharjoittelusta 
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on ennen harjoittelun aloittamisesta hankit-
tava ulkopuolinen lausunto työharjoittelun 
toteuttamisesta. Ennen opiskelun aloitta-
mista hankitusta työkokemuksesta voi kou-
lutusohjelmapäällikkö hyväksyä enintään 
15 opintopistettä ennakkoharjoitteluna. 
Kaikkien työharjoittelujaksojen on kestettä-
vä yhtäjaksoisesti vähintään neljä viikkoa. 
Opiskelijan tulee raportoida työharjoittelun 
edistymisestä ammattikorkeakoulun lomak-
keella. Ennen opiskelun alkua hankitusta 
työkokemuksesta on opiskelijan laadittava 
raportti. Opiskelijan on esitettävä työtodis-
tus harjoittelusta sen päätyttyä.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Yksikön 
antama työharjoitteluohjeisto

OPINNÄYTETYÖ
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Opinnäytetyön tavoitteena on 
kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia 
soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopin-
toihin liittyvässä käytännön asiantuntija-
tehtävässä. Opinnäytetyössä sovelletaan 
opinnoissa hankittuja teoreettisia tietoja ja 
tavoitteena on opiskelijan kasvu asiantun-
tijuuteen. Opinnäytetyö kehittää mm. opis-
kelijan ongelmien ratkaisua, projektityös-
kentelyä, tutkimuksellista ajattelutapaa, 
itsenäistä tiedon hankintaa ja tulosten kirjal-
lista esittämistä. Tavoitteena on myös kehit-
tää kriittisyyttä ja kykyä ratkaista ongelmia 
sekä luovuutta. Opinnäytetyö voi toimia sil-
tana työelämään.

Tunnus
KE16EYOP100

Tyyppi
pakollinen

Taso
opinnäytetyö

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
15

Sisältö: Opinnäytetyöt suuntautuvat useim-
miten soveltavaan, omaa toiminta-aluet-
ta palvelevaan tutkimus- ja kehitystyöhön. 
Opinnäytetyö voi olla kehittämishanke 

(esim. yrityksen nykykäytäntöjen paranta-
minen tai uusien suunnittelu), produktio /
tuotos (esim. uusien tuotteiden tai työväli-
neiden suunnittelu ja kehittäminen, opas, 
tapahtuma) tai empiirinen tutkimus (esim. 
toimintamallin kehittäminen, arviointitutki-
mus, teoreettinen tutkielma).  
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opiske-
lija tutustuu omaa aihettaan käsittelevään 
kirjallisuuteen. Lisäksi opinnäytetyöhön 
kuuluu metodologiaessee, jossa opiskeli-
ja tutustuu joko laadullisiin tai määrällisiin 
tutkimusmenetelmiin tai toiminnalliseen 
opinnäytetyöhön. Metodologiaesseen va-
linnaiset kirjat: Tarja Heikkilä. 2001, 3. uud. 
painos. Tilastollinen tutkimus. Edita; Sirkka 
Hirsjärvi ja Helena Hurme. 2001. Tutkimus-
haastattelu, teemahaastattelun teoria ja käy-
täntö. Yliopistopaino; Vilkka, H. & Airaksi-
nen T. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. 
Gummerus. 
Oppimismenetelmät: Oppimisprosessia oh-
jaa kontruktivistinen oppimiskäsitys. Opis-
kelija tulkitsee havaintojaan ja tuottamaansa 
uutta tietoa suhteessa aikaisempaan tietoon-
sa ja kokemuksiinsa pohjaten. Opinnäytetyö 
tehdään yksin tai erityistapauksessa pari-, 
ryhmä- tai tiimityönä. Opiskelijalla on oh-
jaava opettaja, jonka kanssa työtä käydään 
läpi koko prosessin ajan. Opiskelija osallis-
tuu aktiivisesti seminaareihin, joissa työ esi-
tellään alku- ja loppuvaiheessa. Seminaa-
reissa opiskelija  toimii myös opponenttina. 
Opinnäytetyöprosessiin liittyvät kirjallisen 
opinnäytetyön lisäksi seuraavat osat: Semi-
naarit ja työn esittäminen, Opinnäytetyöoh-
jeen tenttiminen, Metodologiaessee, Tiedon-
hakukurssi, Kieliasun tarkistus viestinnän 
opettajalla, Tiivistelmän vieminen kirjaston 
tietokantaan, Kypsyysnäyte
Arviointi: Arviointikriteerit ovat Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun yhteiset ja ne löyty-
vät opinnäytetyöohjeesta SeAMK:n kirjas-
ton www-sivuilta. Opinnäytetyöpassiin ke-
rätään merkinnät prosessin eri vaiheista.
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INFORMAATIO- JA KOMMUNIKAATIOTEKNOLOGIAN YKSIKKÖ
www.seamk.fi /ict
opintotoimisto.ict@seamk.fi 
Kampusranta 9A, 60320 Seinäjoki
Puh. 020 124 4903, 020 124 4904, Faksi 020 124 4909 

 Yksikön tarjoamat koulutusohjelmat:
 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma     s. 197
 Tietotekniikan koulutusohjelma
        (Tekniikan ja liikenteen ala s. 319)

 Yksikön johtaja: Jukka Aarnio
 
 Opinto-ohjaaja:
 Tietojenkäsittely: Tarja Turigin (tarja.turigin@seamk.fi ), 020 124 4935

 Kv-koordinaattori /ECTS-koordinaattori:
 Markku Kärkkäinen (markku.karkkainen@seamk.fi ),020 124 4916
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Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Koulutuksen toteutus:
ICT-yksikkö, Seinäjoki

Koulutusohjelmapäällikkö:
Anne-Maria Aho
020 124 4930
anne-maria.aho@seamk.fi 

Tutkinto ja sen tuottama kelpoisuus:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike: 
Tradenomi

Laajuus opintopisteinä: 
210 op

Tavoitteet:
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman tavoit-
teena on tuottaa ict-alan osaajia, jotka ver-
kostoituneessa tietotekniikkaympäristössä 
pystyvät suorittamaan monipuolisia ICT-
alan asiantuntija-, tietohallinto-, suunnitte-
lu- ja sovelluskehitystehtäviä. Opiskelijalla 

on mahdollisuus suuntautua verkkoliike-
toimintaan, sovellustuotantoon tai digitaa-
liseen mediaan.

Verkkoliiketoiminnan suuntautumisessa on 
keskeistä toiminnanohjausjärjestelmien ke-
hittäminen ja integrointi liiketoimintapro-
sesseissa. Opiskelija osaa suunnitella ja oh-
jelmoida integroituja ja joustavia palveluja 
verkkoympäristöön.

Sovellustuotannon suuntautuminen kes-
kittyy tietojärjestelmien kehittämiseen mal-
linnus- ja kuvausmenetelmiä käyttäen. 
Opiskelija osaa suunnitella ja ohjelmoida so-
velluksia erilaisiin alustoihin ja arkkitehtuu-
reihin.

Digitaalisen mediatuotannon suuntautumi-
sessa keskeinen osaamisalue on digimedia-
tuotteiden kehittäminen mediaviestinnän 
suunnittelumenetelmiä käyttäen. Opiskelija 
kykenee toteuttamaan  digitaalisia ja audio-
visuaalisia tuotteita erilaisiin ympäristöihin.     
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TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 210 op
          
    I II III IV YHT. 
PERUSOPINNOT  60    60
YDINOSAAMINEN      30  
 Tietotekniikan perusosaaminen      30 
  Työvälineohjelmat  4     
  Laitteistot ja varusohjelmistot  6     
  Johdatus ohjelmointiin   6     
  Uusmedia ja verkkotuottaminen   6     
  Tietokannan suunnittelu ja hallinta  5     
  Tietoyhteiskunta   3     
 Ydinosaamista tukeva osaaminen      18 
   Liiketoiminnan perusteet  5     
   Laskentatoimen perusteet  2     
   Markkinoinnin perusteet  2     
   Liiketoiminnan tietojärjestelmät  4     
   ICT-ammattiala ja oppiminen   2     
   Matematiikka   3     
 Viestintä- ja yhteistoimintaosaaminen      12 
   Viestintä ja dokumentointi  6     
   Englanti  3     
   Ruotsi  3     
KAIKILLE YHTEISET AMMATTIOPINNOT   44 8  52
YDINOSAAMINEN      31  
 Laite- ja verkkotekniikan osaaminen      5 
   Tietoverkot  3    
   Tietoturvatekniikat  2    
 Suunnitteluosaaminen      10 
   Tietojärjestelmien kehittäminen  4    
   Mallintaminen   3    
   Käyttöliittymät   3    
  Tiedonhallintaosaaminen      8 
   Tietokantaohjelmointi  5    
   Rakenteiset dokumentit ja XML     3   
  Web-osaaminen      8 
   Verkkoviestintä   3    
   Internet-ohjelmointi   5    
 Ydinosaamista tukeva osaaminen      21  
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  Tilastotieteen perusteet  3    
   Projektityöskentely  3    
   Työterveys ja ergonomia   2    
   IT-juridiikka   4    
   IT-englanti  4    
   Tutkimustyön perusteet   2   
   Tutkimusmenetelmät   3   
SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT      35
SOVELLUSTUOTANNON YDINOSAAMISALUE      35  
 Ohjelmointiosaaminen      20 
   Tietorakenteet ja algoritmit (C++)   3    
   Makro-ohjelmointi (VBA)  3    
   Olio-ohjelmointi (Java)   4    
   Open Source -ohjelmistot    3   
   Sovelluskehitin     4   
   Palvelinohjelmointi    3   
  Sovellusten kehittäminen      10 
   Ohjelmistotuotanto    3   
   Systeemityöprojekti      7  
 Ydinosaaamista tukeva osaaminen      5 
   Sovellettu matematiikka    3   
   Seminaarit 1 ja 2   1 1   
VERKKOLIIKETOIMINNAN YDINOSAAMISALUE      35  
 Verkkoliiketoiminnan kehittäminen      19 
   Ohjelmien välinen tiedonvälitys   3    
   Palvelinohjelmointi     6   
   Systeemityö     3   
   Elektroninen liiketoimintasuunnitelma      2  
   Verkkotietojärjestelmän rakentaminen      5  
  Liiketoiminta ja toiminnanohjausosaaminen      11 
   Verkkoliiketoiminta   3    
   Toiminnanohjausjärjestelmät   5    
   Liiketoiminnan kehittäminen    3   
 Ydinosaamista tukeva osaaminen      5 
   Sovellettu matematiikka    3   
   Seminaarit 1 ja 2   1 1   
DIGITAALISEN MEDIAN YDINOSAAMISALUE      35  
 Mediaviestinnän ja -tuotannon kehittäminen     23 
  Mediatuotanto ja käsikirjoittaminen   4    

    I         II         III        IV       YHT. 
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   Verkkojulkaisuohjelmistot   3    
   Mediaosaaminen     3   
  Markkinointi ja tuotteistaminen     3   
   Luovuus ja innovaatiot    3   
   Multimediaprojekti     7  
  Digitaalisen median tuottaminen       10 
   Julkaisugrafi ikka    3    
   Digitaalituotanto     3   
   Hypermediakehitin     4   
 Ydinosaamista tukeva osaaminen      2 
   Seminaarit 1 ja 2   1 1   
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT    5 5 10 
  Digitaalisen median opinnot    5 5  
  Käyttöjärjestelmäopinnot (Linux)    5 5  
  Tietoliikenneopinnot (Cisco)    5 5  
  Sovelluskehitysopinnot (Oracle)    5 5  
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT   5  3 8 
TYÖHARJOITTELU    30  30 
OPINNÄYTETYÖ     15 15 
TRADENOMIN TUTKINTO  60 60 60 30 210 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

    I         II         III        IV       YHT. 
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Opintojaksokokonaisuudet ja -kuvaukset

PERUSOPINNOT
YDINOSAAMINEN

Tietotekniikan 
perusosaaminen
Laajuus: 30 op
Tavoitteet: Opiskelija tunnistaa tietokone-
laitteiston keskeisimmät komponentit ja 
ymmärtää niiden merkityksen kokonaisuu-
den toiminnassa. Käyttöjärjestelmän toimin-
nan pääperiaatteet ymmärretään ja yleisim-
pien käyttöjärjestelmien peruskäyttö sujuu 
luontevasti. Ohjelmoinnin perusrakenteet 
ovat tuttuja, kuten myös olioajattelun perus-
teet. Opiskelija perehtyy relaatiotietokannan 
mallintamiseen ja hallintaan. Kuvankäsitte-
lyn perusteet ja HTML-kielen keskeisimmät 
elementit ovat tuttuja, opiskelija ymmärtää 
uusmediaan ja verkkotuottamiseen liittyviä 
käsitteitä, toimintatapoja ja menetelmiä.

Työvälineohjelmat

Tunnus
KL17APTP001

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on, 
että opiskelija hallitsee perustiedot ja taidot 
työaseman resurssien hallinnassa sekä teks-
tinkäsittelyssä, taulukkolaskennassa ja esi-
tysgrafi ikassa.
Sisältö: Resurssienhallinta, tekstinkäsittely, 
taulukkolaskenta, esitysgrafi ikkaohjelmisto
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali, käytettävien ohjel-
mistojen käsikirjat
Oppimismenetelmät: Laiteharjoitukset
Arviointi: Laitetentti

Laitteistot ja varusohjelmistot

Tunnus
KL17APTP002

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Jari Kattelus, LuK
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on, että 

opiskelija tuntee tietokoneen, sen prosesso-
rin ja oheislaitteiden rakenteen ja niiden toi-
minnan pääperiaatteet. Tavoitteena on, että 
opiskelija osaa käytännössä keskeiset mik-
rotietokoneiden komponenttien, oheislait-
teiden ja ohjelmistojen asennukset.
Sisältö: Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat 
mikrotietokoneen komponentit ja niiden 
asentaminen ja päivittäminen, lisäkorttien 
asentaminen sekä ohjelmien asentaminen ja 
päivittäminen. Teoriassa käydään läpi kes-
kusyksikön toiminta, prosessit ja muistinhal-
linta. Opiskelija perehtyy myös tietokoneen 
käyttöjärjestelmien ja muun varusohjelmis-
ton toimintaperiaatteisiin. Käyttöjärjestel-
missä tutustutaan käytännön tasolla sekä 
Windows XP että Linux ympäristöihin.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lähtei-
nen, Pietikäinen & Kosonen 2002. Uusi 
PC-tekniikan käsikirja. Sanoma Magazi-
nes; Flyktman, Reima 2003. PC-käsikirja. IT 
Press; Haikala & Järvinen 2003. Käyttöjärjes-
telmät. Talentum
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, työpajatoiminta ja tentti
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu pääosin tentistä. Myös oppitunneilla 
tehtävät pienet harjoitukset vaikuttavat ar-
vosanaan (ns. harjoitusbonukset)

Johdatus ohjelmointiin

Tunnus
KL17APTP003

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Hilkka Niemelä, FM
Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskeli-
ja hallitsee ohjelmoinnin perusrakenteet ja 
rakenteisen ohjelmasuunnittelun sekä tun-
tee olioajattelun perusteet. Opiskelija oppii 
suunnittelemaan, koodaamaan, dokumen-
toimaan ja testaamaan pienehköjä ohjelmia. 
Sisältö: Javan perusrakenteet: tyypit, lau-
seet, syöttö, tulostus, loogiset lauseet, valin-
ta, toisto, metodit. Luokat ja oliot: olion mää-
rittely ja luonti, String-oliot, taulukko-oliot.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali 
Wikla, A. (2003). Ohjelmoinnin perusteet 
Java-kielellä
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Arviointi perustuu tehtyihin har-
joituksiin ja tenttiin
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Uusmedia ja verkkotuottaminen 

Tunnus
KL17APTP004

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Markku Lahti, FM
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on, että 
opiskelija tuntee uusmediaan ja verkkotuot-
tamiseen liittyviä käsitteitä, toimintatapoja 
ja menetelmiä. Opiskelija kykenee suunnit-
telemaan ja tuottamaan sivustoja käyttäen 
apuna HTML-kielen keskeisiä rakenne-ele-
menttejä, lomaketietojen hallintaa, tyyli-
määrittelyjä ja kuvankäsittelyohjelmaa. Esi-
merkki-sivustolla toteutetaan julkaiseminen 
/siirto Internetiin.
Sisältö: Html:n peruselementit; html:n tau-
lukko-, kehysrakenteet; html:n lomake-ele-
mentit; kuvat, kuvakartta ja kuvankäsittelyn 
perusteet; css-tyylimäärittelyt; sivuston siir-
to palvelimelle
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lamberg, 
Keränen & Penttinen 2000. Multimedia -
Multimedian peruskirja (soveltuvin osin); 
Opettajan materiaali ja käytettävien ohjel-
mistojen käsikirja
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset
Arviointi: Harjoitustyö, erilliset itsenäiset 
harjoitukset

Tietokannan suunnittelu ja hallinta 

Tunnus
KL17APTP005

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Mikko Auranen, FM
Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija 
osaa tiedonhallinnan perusteet sekä hallit-
see relaatiomallin, relaatiotietokannan ja tie-
tokantasovelluksen suunnittelun tietoana-
lyysin vaiheiden mukaisesti. 
Sisältö: Kurssilla käydään läpi tietokantojen 
kehitysprosessi, ja relaatiomallin perusteet 
sekä tutustutaan käsitteelliseen mallintami-
seen. Mallinnusmenetelmänä käytetään so-
veltuvaa kaaviotekniikkaa. Lisäksi käydään 
läpi SQL-kielen perusteet. Tietokannan hal-
lintaan ja ohjelmointiin perehdytään valitun 
tietokantaohjelmiston avulla. Opintojaksol-
la opiskelija suunnittelee ja toteuttaa harjoi-
tustyönä tietokantaratkaisun.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali; Hovi, Huotari, Lah-

denmäki. Tietokantojen suunnittelu ja in-
deksointi, Docendo; Lahtonen. SQL Toolkit, 
Docendo
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Tentti, harjoitustyö

Tietoyhteiskunta 

Tunnus
KL17APTP006

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Erkki Koponen, FM
Tavoitteet: Opiskelija tuntee käsitteen tieto-
yhteiskunta kansainvälisestä ja kansallisesta 
näkökulmasta. Opiskelija kykenee tarkaste-
lemaan tietoyhteiskuntaa toisaalta tietotek-
niikan, kansantalouden, sosiologian ja yh-
teiskuntapolitiikan sekä toisaalta kulttuurin, 
työelämän ja yksilön kannalta käyttäen apu-
na tietoyhteiskunnan mahdollistamia verk-
koyhteyksiä. Lisäksi opiskelija tuntee ICT 
alaa ja sen työtehtäviä tietoyhteiskunnan 
osana.
Sisältö: Tietoyhteiskunnan käsite ja tausta, 
tietokäsite; tietoyhteiskunta kansallisesta 
ja kansainvälisestä näkökulmasta; teknolo-
ginen determinismi; tietotyö ja tietoverkot; 
tietoyhteiskuntastrategioista; ICT ammatti-
alana
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ottei-
ta kirjallisuudesta: Niiniluoto, Ilkka (1991), 
Informaatio, tieto ja yhteiskunta, Valtion 
painatuskeskus, Helsinki; Vuorensyrjä, M. 
Savolainen R. (toim.) (2000), Tieto ja tietoyh-
teiskunta, Gaudeamus; Tiedon valtatiet 2000 
– 2005 (1999) Liikenneministeriö, Edita; In-
ternet materiaali
Oppimismenetelmät: Verkossa tapahtuva 
opiskelu (keskustelut, ryhmätyöt, kirjalliset 
raportit) sekä luennot ja tuotosten esittelyt
Arviointi: Viikkotehtävät ja keskustelut ver-
kossa

Ydinosaamista tukeva 
osaaminen
Laajuus: 18 op
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Liiketoiminnan perusteet

Tunnus
KL17APLI001

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Tavoitteet: Opiskelija hallitsee organisaa-
tiokäyttäytymisen ja yritystoiminnan pe-
rusteet. Opiskelija tuntee liiketoiminnan 
prosessit ja toiminnan sekä ymmärtää tieto-
järjestelmien roolin yritystoiminnassa.
Sisältö: Organisaatio ja johtaminen, yritys-
toiminta ja yrittäjyys, liiketoiminnan tieto-
järjestelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Vanhala, 
Laukkanen & Koskinen 2002. Liiketoiminta 
ja johtaminen; Luennoilla jaettava materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, sovellus-
työt, tentti
Arviointi: Tentti ja sovellustyöt

Laskentatoimen perusteet

Tunnus
KL17APLI002

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Tavoitteet: Opiskelija tuntee ulkoisen las-
kentatoimen käsitteistön, tehtävät ja mene-
telmät. Opiskelijalla on yleiskäsitys kirjanpi-
dosta ja sen hoitamisesta yrityksessä.
Sisältö: Kirjanpidon peruskäsitteet, tilikau-
den kokonaisuus, tilinpäätösraportit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Tomperi. 
Käytännön kirjanpito; Tomperi & Keskinen. 
Käytännön kirjanpito, Harjoituskirja
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja tentti
Arviointi: Tentti ja sovellustyöt

Markkinoinnin perusteet

Tunnus
KL17APLI003

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Tavoitteet: Opiskelija tuntee markkinoinnin 
peruskäsitteistön sekä hänelle syntyy koko-
naiskuva markkinoinnin kilpailukeinoista. 
Sisältö: Markkinoinnin merkitys ja tehtävät, 
nykyaikainen markkinointiajattelu, markki-
noinnin toimintaympäristöt, segmentointi, 
markkinoinnin kilpailukeinot

Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Anttila & 
Iltanen 2001. Markkinointi
Oppimismenetelmät: Luennot, kirjallisuus, 
tentti, harjoitukset ja ryhmätyöt
Arviointi: Tentti ja sovellustyöt

Liiketoiminnan tietojärjestelmät

Tunnus
KL17APLI004

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Heikki Siltala, tradenomi
Tavoitteet: Opiskelijalla on kokonaisvaltai-
nen käsitys liiketoimintaa tukevista tietojär-
jestelmistä sekä niiden käytöstä.
Sisältö: Opintojaksolla keskitytään integ-
roidun järjestelmän käyttöön ja tilaus-toimi-
tusketjun hallintaan. Opiskelussa käytetään 
seuraavia toiminnanohjausjärjestelmän mo-
duuleita: asiakas /toimittajahallinta, myyn-
titilaukset, laskutus, ostotilaukset, varaston-
valvonta, sekä liittymät kirjanpitoon
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Arviointi perustuu tehtyihin har-
joituksiin sekä teoriakokeeseen

ICT-ammattiala ja oppiminen

Tunnus
KL17APME004

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Anne-Maria Aho, KTL
Tavoitteet: Opiskelija tuntee ICT-alan koko-
naisuutena (ACM-luokituksen pohjalta) ja 
osaa hahmottaa eri ICT-alan ammateissa tar-
vittavia taitoja. 
Sisältö: ICT ammattina, oppimistyylit, opis-
kelutekniikat, ongelmanratkaisun menetel-
mät, luovuus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opinto-
opas ja muu opettajan ilmoittama materi-
aali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustyö



www.seamk.fi

204 LUONNONTIETEIDEN ALA

Matematiikka

Tunnus
KL17APME005

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija 
hallitsee talouselämässä tarvittavat mate-
maattiset perusvalmiudet.
Sisältö: Erilaiset prosentti-, korko- ja koron-
korkolaskun sovellukset liittyen mm. indek-
seihin, valuuttoihin, verotukseen, hinnoitte-
luun, luottoihin ja investointilaskelmiin
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Karjalai-
nen, L. 2001. Optimi. Matematiikkaa talous-
elämän ammattilaisille; Muu opettajan il-
moittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, 2 välikoetta, 
harjoitukset (myös tietokoneella) ja itsenäi-
nen harjoittelu
Arviointi: Tentti ja harjoitukset

Viestintä- ja yhteis-
toimintaosaaminen
Laajuus: 12 op

Viestintä ja dokumentointi

Tunnus
KL17APKI006

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Pia-Mari Riihilahti, FM
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija: mieltää viestintätapahtuman ra-
kenteen, siihen vaikuttavat tekijät ja osaa 
soveltaa näitä tietoja työelämän eri viestin-
tätilanteisiin; osaa tiimityöskentelyn teori-
an ja siihen vaikuttavat seikat sekä mieltää 
vuorovaikutustaitojen tärkeyden; osaa tuot-
taa työssä tarvittavia dokumentteja hyvällä 
ja selkeällä kielellä; osaa toimia työnhaku-
tilanteessa ja tuottaa työnhaussa tarvittavat 
dokumentit; osaa esityksen teorian ja osaa 
soveltaa esitystaitoja käytännön tilanteisiin; 
osaa referoida tieteellistä tekstiä asianmu-
kaisesti ja mieltää prosessikirjoittamisen eri 
vaiheet.
Sisältö: Viestintätapahtuman rakenne ja 
merkitys työelämässä; ryhmätyön periaat-
teet sekä tiimityöskentely; työelämän arki-
viestintä: standardi; liikekirjeet; työnhaku, 
työhaastattelut, CV ja hakemuskirje; sana-

ton viestintä ja sen merkitys eri esiintymis-
tilanteissa; tieteellinen kirjoittaminen ja läh-
dekritiikki; ohjeistavat tekstit; työelämän 
esiintymistilanteet; kokoukset; ryhmätyö 
”Viestintä meillä ja muualla”; kielenhuolto: 
luetelmat, yhdyssanat, lyhenteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Ryhmätyöt, esitelmät, 
suulliset harjoitukset ja kirjalliset tehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen tunnil-
la,  kirjallisten tehtävien ja harjoitusten suo-
rittaminen, tentti. Kaikki osiot on suoritetta-
va hyväksyttävästi. 

Englanti

Tunnus
KL17APKI005

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
englanti

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija kehittää ja vahvis-
taa kielenoppimisen taitojaan ja osaa ha-
kea tietoa mm. sanakirjoista, tieteellisistä ar-
tikkeleista sekä internetistä. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija: osaa antaa henkilö-
tietojaan ja kuvata koulutustaan, omaa maa-
taan sekä sen teollisuutta englannin kielellä; 
osaa liikekielen peruskäsitteistöä ja -sanas-
toa sekä liikekirjeenvaihdon perusteet eng-
lanniksi; osaa mieltää viestintätilanteiden 
eron suomen ja englannin kielen välillä sekä 
osaa kommunikoida jokapäiväisissä tilan-
teissa sekä työhön liittyvissä asioissa eng-
lannin kielellä.
Sisältö: Itsestä ja koulutuksesta kertominen; 
Suomen teollisuuden esittely sekä maan 
tuntemus; liikeviestintä, esim. yrityksen 
viestintä sähköpostitse ja puhelimitse sekä 
liikekirjeenvaihdon perusteet; yritysesittelyt 
ja messutapahtumat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset 
kuten dialogit, keskustelut ja esitelmät; kir-
jalliset tehtävät
Arviointi: Suullisen kielitaidon aktiivinen 
osoittaminen (mm. suulliset esitykset ja dia-
logiharjoitukset), kirjallisten tehtävien ja 
harjoitusten suorittaminen, tentti. Kaikki 
osiot on suoritettava hyväksyttävästi
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Ruotsi

Tunnus
KL17APKI007

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija 
pystyy toimimaan oman alansa työympä-
ristössä ruotsin kielellä. Hän pystyy vuoro-
vaikutteiseen viestintään. Hän kykenee hyö-
dyntämään ja hankkimaan omaan alaansa 
liittyvää tietoa.
Sisältö: Koulutus, työnhaku ja työ; työym-
päristö ja yhteiskunta; asiakaskontaktit; 
yleiskielisiä tekstejä; liike- ja talouselämän 
peruskäsitteet; oman alan keskeinen ter-
minologia
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali. Muu materiaali
Oppimismenetelmät: Luentoja, kuullunym-
märtämis- sekä puheharjoituksia ja kirjallis-
ta tuottamista pari- ja pienryhmätyöskente-
lynä sekä itsenäisesti
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen lähi-
opetukseen sekä kokeet opintojakson aika-
na ja loputtua

KAIKILLE YHTEISET 
AMMATTIOPINNOT
YDINOSAAMINEN

Laite- ja verkkotekniikan 
osaaminen
Laajuus: 5 op
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee tietoturvaan 
liittyvät riskit ja löytää keskeiset tietoturva-
ongelmien ratkaisukeinot. Hän tuntee tie-
toverkkojen rakenteen, toimintaperiaatteet, 
komponentit ja protokollat. Opiskelija tie-
tää, mistä osista lähiverkko koostuu ja osaa 
tehdä tyypillisimmät mikroverkon liitäntä-
tehtävät.

Tietoverkot

Tunnus
KL17BTLV001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Mikko Auranen, FM

Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija 
tuntee tietoverkkojen rakenteen, toimintape-
riaatteet,  komponentit ja protokollat. Opis-
kelija tietää, mistä osista lähiverkko koostuu 
ja osaa tehdä tyypillisimmät mikroverkon 
liitäntätehtävät. 
Sisältö: Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat 
lähiverkon kaapelointi ja komponentit, 
työaseman liittäminen verkkoon, lähiver-
kon ulkoisten yhteyksien toteutusvaihtoeh-
dot sekä verkon hallinta. Opintojaksolla tu-
tustutaan myös langattoman tietoliikenteen 
maailmaan ja erilaisiin langattomiin ratkai-
suihin
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opetta-
jan ilmoittama materiaali; Hämeen-Anttila. 
Tietoliikenteen perusteet, Docendo; Puska. 
Lähiverkkojen tekniikka -Pro Training, Suo-
men ATK-Kustannus; Granlund. Langaton 
tiedonsiirto, Docendo
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, työpajatoiminta
Arviointi: Tentti

Tietoturvatekniikat

Tunnus
KL17BTLV002

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Jari Kattelus, LuK
Tavoitteet: Opiskelija tuntee tietoturvan osa-
alueet. Hän kykenee tunnistamaan tietotur-
vaan liittyvät riskit ja löytämään keskeiset 
tietoturvaongelmien ratkaisukeinot. 
Sisältö: Opinjakso sisältää mm. salausmene-
telmien periaatteet, lähiverkkojen tietotur-
varatkaisut sekä internetin tietoturvaan liit-
tyvät tekijät. Kurssilla keskitytään erityisesti 
tekniseen tietoturvaan eli oman työaseman 
suojaamiseen mahdollisilta uhkilta. 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ruoho-
nen, Mika 2002. Tietoturva. Docendo; Bo-
ström, Mika 2003. Kotimikron tietoturva. 
Talentum; Järvinen, Petteri 2003. Salausme-
netelmät. Docendo; Järvinen, Petteri 2002. 
Tietoturva ja yksityisyys. Docendo.
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja harjoitustyö
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu ryhmätyönä tehtävästä harjoitustyöstä, 
jossa paneudutaan johonkin tietoturvan eri-
tyisalueeseen.
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Suunnitteluosaaminen
Laajuus: 10 op
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää tietojärjes-
telmien toimintaa ja rakenteita ja osaa huo-
mioida ihmisen tavan käsitellä tietoa. Hän 
hallitsee menetelmiä, miten tietojärjestel-
män tila voidaan selvittää ja mallintaa. Hän 
osaa hakea erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja tie-
tojärjestelmän ongelmiin ja osaa kuvata ta-
voitetilan.

Tietojärjestelmien kehittäminen

Tunnus
KL17BTSO001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Hilkka Niemelä, FM
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on, että 
opiskelija ymmärtää, mikä on tietojärjestel-
mä, millaisia tietojärjestelmiä on olemassa, 
miten ne ovat yhteydessä toisiinsa ja miten 
niitä voidaan mallintaa. Lisäksi opiskelija 
osaa mieltää tietojärjestelmän kehittämiseen 
johtavia syitä ja tuntee tietojärjestelmän ke-
hittämistyön menetelmiä sekä tietojärjes-
telmän hankinnan vaiheet. Opiskelija osaa 
opintojakson suoritettuaan laatia yritykselle 
tietojenkäsittelyn kehittämissuunnitelman.
Sisältö: Kehittämisen perusteet: tietojärjes-
telmä, kehittäminen, suunnittelumenetel-
mät, kuvaustavat, hankinta. Kokonaistutki-
mus: projekti, nykytilan selvitys, ongelmat, 
tavoitteet, strategia, vaatimusmäärittely, in-
vestointilaskenta, tarjouspyyntö, kehittä-
missuunnitelma
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja projektityö
Arviointi: Arviointi perustuu tehtyihin har-
joituksiin ja projektityöhön

Mallintaminen

Tunnus 
KL17BTSO002

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Markku Lahti, FM
Tavoitteet: Opiskelija tuntee ohjelmistoke-
hitystyössä käytettävät mallinnus- ja kuva-
usmenetelmät. Opiskelija osaa mallintaa re-

aalimaailmaa ja tietojärjestelmiä. Mallien ja 
kaavioiden avulla kohdealueen järjestelmää 
tarkastellaan eri näkökulmista, jotka täy-
dentävät toisiaan. Esimerkeillä ja harjoituk-
silla perehdytään UML-mallinnuskieleen ja 
sen keskeisiin kaavioihin. 
Sisältö: Mallit ja mallintaminen, ohjelmisto-
kehitysprosessin vaiheet, käyttötapauskaa-
vio, luokkakaavio, viestiyhteyskaavio, toi-
mintakaavio eli prosessikaavio, kaavioiden 
välinen vuorovaikutus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali; Ohjelmiston käsikirja /ohjeisto; 
Eriksson & Penker. UML. IT Press
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset
Arviointi: Tentti, erilliset itsenäiset harjoi-
tukset

Käyttöliittymät

Tunnus
KL17BTSO003

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Tarja Turigin, tradenomi
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija ymmärtää, mitä hyvä käyttöliittymä 
ja hyvä käytettävyys merkitsevät tuotteelle. 
Opiskelija ymmärtää ihmisen tietojenkäsit-
telyn merkityksen käyttöliittymien suunnit-
telussa ja toteutuksessa. Hän perehtyy käyt-
töliittymän eri elementteihin ja osaa käyttää 
niitä erilaisten tuotteiden ja eri päätelaittei-
den näkökulmasta.
Sisältö: Ihmisen tietojenkäsittelyn ominai-
suudet; Käytettävyyden merkitys ja arvi-
ointi; Käyttöliittymän eri elementit ja niiden 
yhdistely: fontit, kuvat, animaatiot ja vide-
oleikkeet, kuvakkeet, äänet, asettelu; Käyt-
töliittymän suunnittelun perusperiaatteet; 
Käyttöliittymän suunnitteluprosessi; Käyt-
töliittymän testaus ja arviointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opetta-
jan jakama materiaali; Korpela & Linjama 
2003. Web-suunnittelu. Docendo Finland 
Oy; Sinkkonen, Kuoppala, Parkkinen & Vas-
tamäki 2002. Käytettävyyden psykologia. 
Edita Publishing Oy; Preece, J. 1994. Human 
-Computer Interaction. Pearson Education 
Limited
Arviointi: Harjoitustyö ja tentti
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Tiedonhallintaosaaminen
Laajuus: 8 op
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee tiedon ra-
kenteistamisen periaatteet, osaa määritel-
lä rakenteisia dokumentteja sekä toteuttaa 
pienimuotoisia sovelluksia XML-kielen eri 
liitäntätekniikoiden avulla. Opiskelija osaa 
monipuolisesti SQL:n määrittely- ja käsitte-
lykielen avulla käsitellä tietokantoja ja hal-
litsee vuorovaikutteisen tietokantapohjaisen 
www-palvelun rakentamisen.

Tietokantaohjelmointi 

Tunnus
KL17BTTH001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Markku Lahti, FM
Tavoitteet: Opiskelija tuntee vuorovaikut-
teisen tietokantapohjaisen www-palve-
lun käytön ts. ymmärtää miten tietokantoja 
hyödynnetään Internetissä. Opintojaksolla 
käydään läpi SQL-kielen kehittyneet piir-
teet tietokantaohjelmoinnin näkökulmasta 
ja selvitetään tietokantapalvelimien ohjel-
mointirajapinnat. Lisäksi selvitetään valitun 
tietokantapalvelimen hallintaan ja ohjelmoi-
tavuuteen liittyviä erityispiirteitä.
Sisältö: SQL-kielen perusteet (kertaus); lii-
tokset; alikyselyt; herätteet ja proseduurit; 
komentojen tehokkuus ja hallinnointi; tieto-
kantayhteydet ja tietokannat Internetissä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali; Käytettävien ohjelmistojen käsi-
kirja
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset
Arviointi: Tentti, erilliset itsenäiset harjoi-
tukset
Edeltävät opinnot: Tietokannan suunnitte-
lu ja hallinta

Rakenteiset dokumentit ja XML

Tunnus
KL17BTTH002

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Markku Lahti, FM
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee tiedon raken-
teistamisen ja rakenteisten dokumenttien 
hyödyntämisen tietoverkoissa. Opiskelija 
osaa suunnitella rakenteisia dokumentteja, 
määritellä rakenteen määrityskielien avul-

la sekä osaa hyödyntää XML-merkintäkiel-
tä. Pääpaino on pienimuotoisten sovellusten 
tekemisessä, joissa tutustutaan tarkemmin 
XML:n tärkeimpiin liitäntätekniikoihin.
Sisältö: Miksi rakenteisia dokumentteja; pe-
rinteisten ja rakenteisten dokumenttien ver-
tailu; rakenne- eli jäsennyspuun hyödyntä-
minen; johdatus XML-kieleen; dokumenttiin 
liitettävät rakennemäärittelyt (DTD, XML-
Schema); tyylikielet (CSS, XSL)
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali; Ohjelmiston käsikirja /ohjeisto
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset
Arviointi: Harjoitustyö
Edeltävät opinnot: Uusmedia ja verkkotuot-
taminen

Web-osaaminen
Laajuus: 8 op 
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee erilaisia digi-
taalisen viestinnän muotoja ja tuntee inter-
netissä käytettävien ohjelmointitekniikoiden 
perusteet. Hänellä on valmiudet suunnitel-
la ja toteuttaa web-pohjaisia interaktiivisia 
tuotteita ja palveluita.

Verkkoviestintä

Tunnus
KL17BTTH003

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Tarja Turigin, tradenomi
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee erilaisia digi-
taalisen viestinnän muotoja ja käytettävissä 
olevia menetelmiä. Hän tuntee digitaalisen 
viestinnän uudet kehityssuunnat ja palvelu-
muodot sekä niiden mahdollisuudet verkos-
toituneessa yhteiskunnassa. Opiskelijalla on 
valmiudet suunnitella ja toteuttaa digitaali-
nen hanke valmiiksi tuotteeksi.
Sisältö: Digitaalinen yritys- ja yhteisöviestin-
tä; Digitaalisen viestinnän ominaisuudet ja 
mahdollisuudet; Verkostoituneet hankkeet: 
operatiivinen, sisällöllinen, käyttäjälähtöi-
nen; Lukijakeskeinen verkkokirjoittaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Mäkeläi-
nen J. (toim.) 2001. ABC Digi, sisällöntuot-
tajan käsikirja. Edita; Alasilta, A. 2002. Verk-
kokirjoittajan käsikirja. Inforviestintä Oy; 
Jussila, M. & Leino, A. 2001. Net. verkko-
viestinnän käsikirja. Inforviestintä Oy
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
tehtävät
Arviointi: Harjoitustyö ja tentti
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Internet-ohjelmointi

Tunnus
KL17BTTH004

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Mikko Auranen, FM
Tavoitteet: Opiskelijalla on internet-ohjel-
moinnin perusvalmiudet käyttäen hyväksi 
nykyisin käytössä olevia ohjelmointikieliä. 
Hän tietää, kuinka internet-verkkoon tuo-
tetaan interaktiivisia ohjelmia nykyaikaisin 
ohjelmointivälinein lähinnä selaimen tasol-
la. 
Sisältö: HTML-kielen kertaus, JavaScript, 
VBScript, Java-appletit, CGI-ohjelmoinnin 
perusteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset
Arviointi: Tentti, harjoitustyö

Ydinosaamista 
tukeva osaaminen
Laajuus: 21 op

Tilastotieteen perusteet

Tunnus
KL17BTME001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija 
tuntee tilastollisen tutkimuksen vaiheet. Hän 
tuntee otantamenetelmät ja kyselylomakkeen 
laatimisen perusteet. Hän osaa laskea tunnus-
lukuja ja analysoida aineistoa niiden avulla.
Sisältö: Peruskäsitteet: mitta-asteikot, tun-
nusluvut, riippuvuus, korrelaatio, aikasar-
jat ja indeksit. Tilastollinen tutkimus: otanta, 
kyselylomake, kuvaaminen ja analysointi.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kar-
jalainen, L. (2004). Tilastomatematiikka; 
Heikkilä,T. (2001). Tilastollinen tutkimus
Oppimismenetelmät: Luennot ja laitehar-
joitukset
Arviointi: Harjoitukset ja laitetentti

Projektityöskentely

Tunnus
KL17BTME002

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Anne-Maria Aho, KTL
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy projektei-
hin organisointitapana ja johtamisvälineenä. 
Opiskelijalle annetaan valmiudet projektin 
suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan.
Sisältö: Projektit ja projektitoiminta; projek-
tisuunnittelu; projektien ohjaus ja seuranta; 
projektiryhmän toiminta: eri roolit ja tehtä-
vät; projektinhallintaohjelmistot
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset
Arviointi: Projektisuunnitelma ja kirjallinen 
tentti

Työterveys ja ergonomia

Tunnus
KL17BTME003  

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Tavoitteet: Opiskelija tuntee työn fysiologi-
set, psykologiset ja sosiologiset piirteet. Hän 
motivoituu terveelliseen ja liikunnalliseen 
elämäntapaan.
Sisältö: Keskeinen sisältö on: työsuojelutoi-
minta, ergonomia, työn fyysiset ja psyyk-
kiset kuormitustekijät ja niiden ehkäisy, lii-
kunta ja työkyky sekä terveyden ylläpitoon 
tähtäävä liikunta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Etätehtävät, alustuk-
set, tentti

IT-juridiikka

Tunnus
KL17BTME001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi 
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija tuntee tietotekniikan 
oikeudelliset ongelmat sekä sitä koskevan 
lainsäädännön.
Sisältö: Keskeinen sisältö on: tietosuoja, in-
ternet-käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet, 
liiketoiminta internetissä, atk-sopimukset ja 
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niihin liittyvät riskit sekä rikokset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja tentti, kir-
jallisuus ja lainkohdat, harjoitukset

IT-englanti

Tunnus
KL17BTKI001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
englanti

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää ja osaa 
käyttää oman alan keskeistä termistöä sekä 
puheessa että kirjoituksessa. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija: osaa käyttää tieto-
tekniikan englanninkielistä perussanastoa 
sekä suullisesti että kirjallisesti; osaa tutus-
tua alan englanninkieliseen kirjallisuuteen, 
mm. lehtiartikkeleihin; osaa hakea tietoa 
oman alansa uusista käsitteistä mm. interne-
tistä ja alan kirjallisuudesta.
Sisältö: Tietotekniikan keskeiset termit ja 
käsitteet englanniksi sekä alan tekstien ana-
lysointi; tiedonhaku ja -prosessointi (esim. 
artikkelin etsiminen internetistä)
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset 
kuten dialogit, keskustelut ja esitelmät; kir-
jalliset tehtävät
Arviointi: Suullisen kielitaidon aktiivinen 
osoittaminen (mm. suulliset esitykset ja dia-
logiharjoitukset), kirjallisten tehtävien ja 
harjoitusten suorittaminen, tentti. Kaikki 
osiot on suoritettava hyväksyttävästi

Tutkimustyön perusteet

Tunnus
KL17BTME002   

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Anne-Maria Aho, KTL
Tavoitteet: Opiskelijalle on tutkimustyön 
perusvalmiudet. Hän tuntee tutkimuksen 
prosessin ja keskeiset tutkimusmenetelmät.
Sisältö: Tutkimustyö ja sen rooli asiantun-
tijatyössä, tutkimuksen prosessi, keskeiset 
tutkimusmenetelmät, tutkimuksen rapor-
tointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama aineisto
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set

Tutkimusmenetelmät

Tunnus
KL17BTME009

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Erkki Koponen, FM
Tavoitteet: Opiskelija tuntee tietojärjestel-
mätieteessä käytettäviä keskeisiä tutkimus-
menetelmiä, joista erityisesti konstruktiivi-
nen tutkimusmenetelmän. Hän ymmärtää ja 
osaa soveltaa omassa opinnäytetyössään sii-
hen soveltuvaa tutkimusmenetelmää.  
Sisältö: Aihealueita ovat mm. teoreettis-
käsitteellinen, teorioita testaava, kuvaile-
va, tulkitseva ja uusia teorioita luova sekä 
konstruktiivinen tutkimus. Opintojaksolla 
käsitellään lisäksi tietojenkäsittelyn sovelta-
vaan tutkimukseen liittyviä tiedonkeruu- ja 
analysointimenetelmiä sekä opinnäytetyön 
ongelmanmäärittelyä, tutkimusmallia, läh-
dekartoitusta ja tutkimussuunnitelmaa sekä 
opinnäytetyön kirjoitusohjeita
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Järvinen, 
P. & Järvinen A. (uusin). Tutkimustyön me-
todeista. Tampereen yliopistopaino Oy, Ju-
venes-Print, Tampere; Opettajan ilmoittama 
materiaali; Opiskelijoiden raportit
Oppimismenetelmät: Luennot ja raportoin-
tityö

SUUNTAAVAT 
AMMATTIOPINNOT
SOVELLUSTUOTANNON 
YDINOSAAMISALUE

Ohjelmointiosaaminen
Laajuus: 20 op
Tavoitteet: Ohjelmointiosaamisen moduu-
lin suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, 
dokumentoida ja toteuttaa ohjelmia perus-
tuen olio-ohjelmointi- , makro-ohjelmointi-  
ja verkko-ohjelmointitekniikoihin. Opiske-
lija osaa käyttää ohjelmoinnissa hyväkseen 
erilaisia tietorakenteita ja tietokantoja. Opis-
kelija osaa suunnitella ja toteuttaa ohjel-
mointisovelluksia erilaisia sovelluskehitys-
välineitä hyödyntäen.
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Tietorakenteet ja algoritmit (C++)

Tunnus
KL17BSOH001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Erkki Koponen, FM
Tavoitteet: Opiskelija tuntee olio-ohjelmoin-
nin ja proseduuriohjelmoinnin näkökulmas-
ta keskeiset algoritmi- ja tietorakenteet sekä 
osaa käyttää niitä ohjelmistotuotannon to-
teutusvaiheessa ainakin C++ kielellä.
Sisältö: Lyhyt johdatus C++ kielen perustei-
siin; Lajittelualgoritmeista; Etsintämenetel-
mistä; Dynaaminen muistinhallinta; Tietora-
kenteista: mm. lineaarinen lista, pino, jono, 
binääripuu; Luokat ja kapselointi; Oliokoh-
taiset toiminnot (konstruktorit ja destrukto-
rit) eri tietorakenteissa; Periytyminen ja po-
lymorfi smi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Otteita 
kirjasta Päivi Hietanen, C++ ja olio-ohjel-
mointi, Docendo, Sanoma WSOY-konserni. 
Opettajan materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Tentti ja harjoitukset
Edeltävät opinnot: Johdatus ohjelmointiin

Makro-ohjelmointi (VBA)

Tunnus
KL17BSOH002

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Mikko Auranen, FM
Tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää Visual 
Basic for Application-kehitysympäristöä ja 
Visual Basic-kieltä sovellusten tekemiseen 
MS Offi ce-ohjelmien yhteyteen pääpainon 
ollessa Access-tietokantoihin liittyvissä so-
velluksissa.
Sisältö: Visual Basic; VBA
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja ohjelmoin-
tiharjoitukset
Arviointi: Arviointi perustuu harjoituksiin 
ja laitetenttiin
Edeltävät opinnot: Tietokannan suunnittelu 
ja hallinta. Johdatus ohjelmointiin

Olio-ohjelmointi (Java)
 

Tunnus
KL17BSOH003

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Hilkka Niemelä, FM
Tavoitteet: Opiskelija osaa soveltaa olio-oh-
jelmointitekniikkaa ongelmien ratkaisuun
Sisältö: Luokat: rakenne, periytyminen, ra-
japinnat, poikkeukset, näkyvyys, pakkauk-
set, tietovirrat; Käyttöliittymä: komponentit, 
kuuntelijat, asettelijat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali. Wikla, A. (2003). Ohjelmoinnin 
perusteet Java-kielellä
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Arviointi perustuu tenttiin ja har-
joitustyöhön
Edeltävät opinnot: Johdatus ohjelmointiin

Open Source -ohjelmistot

Tunnus
KL17BSOH004

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tuntee avoimen arkki-
tehtuurin käyttöjärjestelmiä, tietokantoja  ja 
sovellusohjelmistoja, joiden lähdekoodi on 
vapaassa levityksessä. Opiskelija hallitsee 
avoimen ohjelmiston kehitysprosessin ja sii-
nä käytettäviä sovelluskehittimiä.
Sisältö: Erilaisten Open Source -ohjelmis-
tojen asentaminen ja soveltaminen käytän-
nön työskentelyyn. Open Source -ohjelmis-
tojen ja vastaavien kaupallisten tuotteiden 
ominaisuuksien eroavaisuuksiin perehtymi-
nen. Tunnetuimpia esimerkkejä Open Sour-
ce -ohjelmistoista ovat Linux-distribuutiot, 
Open Offi ce toimisto-ohjelmapaketti, Mozil-
la /Firefox selain ja MySQL-tietokanta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali, Open Source-ohjel-
mistojen dokumentaatiot
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
sekä harjoitustyö
Arviointi: Harjoitustyö
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Sovelluskehitin 

Tunnus
KL17BSOH005

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Mikko Auranen, FM
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee sovelluske-
hittimen rakenteen, toiminnan ja käyttömah-
dollisuudet tietosysteemin suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Opiskelija osaa käyttää itse-
näisesti käytössä olevaa sovelluskehitintä, 
luoda kehittimellä perussovelluksia sekä 
erityisesti tietokantaa hyödyntäviä käyttö-
liittymiä ja raportteja.
Sisältö: Sovelluskehitin ja sen tarjoamat 
mahdollisuudet; sovelluskehittimen käyttö 
ja toiminta tietokantojen yhteydessä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali; Ohjelmiston käsikir-
ja /ohjeisto
Oppimismenetelmät: Harjoitukset, työpa-
jatoiminta
Arviointi: Harjoitustyö

Palvelinohjelmointi 

Tunnus
KL17BSOH006

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Markku Lahti, FM
Tavoitteet: Luodaan näkemys www-palve-
limen sovellusohjelmoinnista. Opintojak-
solla valitaan tarkastelun kohteeksi jokin ns. 
upotetuista tekniikoista, jossa yhdistetään 
HTML-kielen rakenne-elementit osaksi pal-
velintekniikan käyttämää ja suorittamaa oh-
jelmointikieltä. Apuna käytetään tarvittaes-
sa verkkojulkaisuohjelmistoa.
Sisältö: Valitun tekniikan ja ohjelmointi-
kielen perusteet; tietojen lähettäminen ja 
vastaanotto; tilanhallinta; palvelimen käyt-
tämät oliomallit; tietokantayhteydet ja tieto-
kantakomponentit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opetta-
jan materiaali; Käytettävän tekniikan /oh-
jelmiston käsikirja /ohjeisto
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset
Arviointi: Harjoitustyö
Edeltävät opinnot: Uusmedia ja verkkotuot-
taminen, Tietokantaohjelmointi

Sovellusten kehittäminen
Laajuus: 10 op
Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, mal-
lintaa, suunnitella, toteuttaa tietojärjestel-
miä. Opiskelija osaa soveltaa projektityös-
kentelyn käytäntöjä ja kehittämismallien 
menetelmiä ohjelmiston /tietojärjestelmän 
rakentamisprosessissa, käyttöönotossa ja 
laadun varmistamisessa. Opiskelijalla on 
valmiudet osallistua tietojärjestelmän kehit-
tämisprojektiin sen kaikissa vaiheissa.

Ohjelmistotuotanto

Tunnus
KL17BSSK001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tuntee ohjelmistotuo-
tannon eri vaiheet esitutkimuksesta käyt-
töönottoon sekä eri vaiheissa käytettävät 
menetelmät.
Sisältö: Opintojaksolla käsitellään ohjelmis-
totuotannon kuvaus- ja analysointimenetel-
miä, testausta ja laadunvarmistusta. Erityis-
tä huomiota kiinnitetään valmisohjelmiston 
parametrointiin ja käyttöönottoon
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali sekä Haikala & Märi-
järvi: Ohjelmistotuotanto
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Tentti

Systeemityöprojekti

Tunnus
KL17BSSK002

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
7

Opettaja: Hilkka Niemelä, FM
Tavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskeli-
jalla on valmiudet osallistua ohjelmistopro-
jektin kaikkiin vaiheisiin ja dokumentoida 
työn tulokset. 
Sisältö: Kurssilla toteutetaan projekti-
na ohjelmistotuotteen valmistus. Tuotteen 
kehittämisen aikana laaditaan keskeiset 
systeemityön aikana syntyvät tuote- ja pro-
jektidokumentit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja projekti-
työ
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Arviointi: Arviointi perustuu projektityö-
hön
Edeltävät opinnot: Systeemityöprojekti on 
lähes kaiken opinnoissa opitun osaamisen 
kokoava kurssi

Ydinosaamista 
tukeva osaaminen
Laajuus: 5 op

Sovellettu matematiikka

Tunnus
KL17BSME001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jyri Lamp, PhD
Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskeli-
ja pystyy ratkaisemaan yksinkertaiset op-
timointiongelmat tietokoneen avulla sekä 
osaa käyttää tilasto-ohjelmaa havaintoai-
neiston kuvailuun ja tulkita saamansa tu-
lokset.
Sisältö: Tietokoneen toiminnan matemaat-
tiset perusteet ja ohjelmoinnissa tarvittavat 
loogiset ilmaukset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan myöhemmin
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
tehtävät, laiteharjoitukset 
Arviointi: Harjoitukset ja tentti

Seminaari 1

Tunnus
KL17BSME002

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Erkki Koponen, FM
Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu tulevaan 
työharjoitteluun, opinnäytetyön aiheen va-
lintaan ja opinnäytetyöprosessiin sekä tu-
tustuu tietojenkäsittelyn tutkimus- ja kehit-
tämistoimintaan.
Sisältö: Työharjoitteluprosessi, työharjoitte-
lupaikan hankinta, työharjoittelun alkura-
portti, opinnäytetyöprosessi, jonkin valmiin 
tietojenkäsittelyalan opinnäytetyön arvioin-
ti, lyhyt johdatus tietojenkäsittelyalan tutki-
mus- ja kehittämistoimintaan
Opiskelumateriaali: Opettajan ilmoittama 
materiaali

Oppimismenetelmät: Luennot, keskustelut 
ja raporttien laadinta, aktiivinen osallistu-
minen
Arviointi: Työharjoittelun alkuraportti, 
opinnäytetyön arviointiraportti, osallistu-
misaktiivisuus
Edeltävät opinnot: Perusopinnot

Seminaari 2

Tunnus
KL17BSME003

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Erkki Koponen, FM
Tavoitteet: Seminaarin jälkeen opiskelija 
ja on raportoinut omat työharjoittelukoke-
muksensa ja suoriutuu itsenäisesti omas-
ta opinnäytetyöprosessistaan hyödyntäen 
opinnäytetyössään ammattialansa tutkimus- 
ja kehittämistyössä tarvittavia tieteellisiä ja 
käytännöllisiä menetelmiä. 
Sisältö: Tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn 
soveltavan tutkimuksen menetelmistä; opis-
kelijan työharjoittelukokemukset raporttina 
ja esiteltyinä; opiskelijan oman opinnäyte-
työn aiheanalyysi, ongelman määrittely, kir-
jallisuuskartoitus ja tutkimussuunnitelma 
raporttina ja esiteltyinä
Opiskelumateriaali: Otteita kirjasta: Jär-
vinen, P. (uusin), Tutkimustyön metodeis-
ta, Tampereen yliopistopaino Oy, Tampere. 
Opettajan ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, keskustelut 
ja raporttien laadinta, aktiivinen osallistu-
minen
Arviointi: Opiskelijan raportoinnit, keskus-
telut ja osallistumisaktiivisuus
Edeltävät opinnot: Seminaari 1 ja työhar-
joittelu

VERKKOLIIKETOIMINNAN 
YDINOSAAMISALUE

Verkkoliiketoiminnan 
kehittäminen
Laajuus: 19 op
Tavoitteet: Opiskelija osaa laatia elektroni-
sen liiketoiminnan toteutussuunnitelman, 
osaa määritellä ja suunnitella vaatimusten 
mukaisen verkkotietojärjestelmän sekä do-
kumentoida sen. Opiskelija osaa toteuttaa 
vuorovaikutteisen tietokantoja hyödyntä-
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vän www-palvelun valitsemalleen palvelin-
tekniikalla.

Ohjelmien välinen tiedonvälitys

Tunnus
KL17BEVK001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Mikko Auranen,  FM
Tavoitteet: Opintojaksolla laajennetaan oh-
jelmointitaitoja koskemaan ohjelmien välis-
tä tiedonsiirtoa käyttäen yleisiä rajapinta- ja 
siirtostandardeja.
Sisältö: API-ohjelmointi; Tiedonsiirto sovel-
lusohjelmien ja tietokannan välillä, ODBC; 
OVT-organisaatioiden välinen tiedonsiirto
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Arviointi perustuu tenttiin ja har-
joitustyöhön
Edeltävät opinnot: Tietokantaohjelmointi, 
Rakenteiset dokumentit ja XML

Palvelinohjelmointi 

Tunnus
KL17BEVK002

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Markku Lahti, FM
Tavoitteet: Opiskelija tuntee www-palveli-
men sovellusohjelmoinnissa tarvittavat ylei-
simmin käytössä olevat tekniikat. Opinto-
jaksolla tarkastellaan erityisesti kahta ns. 
upotettuja tekniikkaa (ASP ja PHP). Opin-
tojaksolla käydään läpi kummankin teknii-
kan perusteet sekä perehdytään keskeisiin 
tarvittaviin komponentteihin sekä tekniikoi-
den eroihin. 
Sisältö: Palvelinohjelmointitekniikat; pal-
velintekniikoiden keskeiset piirteet ja erot; 
valittujen tekniikoiden perusteet; tietojen 
lähettäminen ja vastaanotto; tilanhallinta; 
palvelimen käyttämät oliokomponentit; tie-
tokantayhteydet ja tietokantakomponentit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opetta-
jan materiaali; Käytettävän tekniikan /oh-
jelmiston käsikirja /ohjeisto
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset
Arviointi: Harjoitustyö
Edeltävät opinnot: Uusmedia ja verkkotuot-
taminen; Tietokantaohjelmointi

Systeemityö 

Tunnus
KL17BEVK003

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Markku Lahti, FM
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee tietojärjestel-
män rakentamisen elinkaaren vaiheet: vaa-
timusmäärittely, määrittely, jne. Kurssilla 
hyödynnetään kuvausmenetelmiä järjestel-
män toimintojen, tietojen ja käyttöliittymän 
määrittelyssä. Kuvausmenetelmät liitetään 
osaksi elinkaaren eri vaiheiden dokumen-
taatiota. Opiskelija kykenee määrittelemään 
valitsemansa toteutettavan järjestelmän.
Sisältö: Tietojärjestelmän elinkaari; erilaiset 
elinkaarimallit; kertaus kuvausmenetelmistä; 
vaatimusmäärittely ja vaatimusdokumentti; 
määrittely ja toiminnallinen dokumentti
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset
Arviointi: Dokumentti toteutettavasta jär-
jestelmästä
Edeltävät opinnot: Mallintaminen

Elektroninen 
liiketoimintasuunnitelma

Tunnus
KL17BEVK004

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Tavoitteet: Opiskelija tuntee elektronisen 
liiketoiminnan prosessit sekä kykenee so-
veltamaan  omaa osaamisaluettaan elektro-
nisen liiketoiminnan näkökulmasta. Opis-
kelijat laativat pienryhmissä harjoitustyönä 
elektronisen liiketoiminnan toteutussuun-
nitelman valitsemalleen yritykselle. Opinto-
jakso toteutetaan projektimuotoisena ja pro-
jekti kuvataan projektityöskentely -kurssilla 
esitetyllä periaatteella sekä laaditaan tarvit-
tavat dokumentit. Projektin toiminnallinen 
kuvaus toteutetaan systeemityö -opintojak-
son kuvausmenetelmin. Harjoitustyön tu-
loksena on esim. kohdeyrityksen elektroni-
sen kauppapaikan toteutussuunnitelma.
Sisältö: Liiketoiminnan prosessit; yritysten 
välinen verkostoituminen; elektronisen lii-
ketoimintasuunnitelman laatiminen; projek-
tityöskentelymenetelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
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Oppimismenetelmät: Luennot, projektityö 
pienryhmissä ja toteutussuunnitelman ar-
viointi
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu toteutussuunnitelmasta ja sen esittämi-
sestä

Verkkotietojärjestelmän 
rakentaminen

Tunnus
KL17BEVK005

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Markku Lahti, FM
Tavoitteet: Opiskelija osaa rakentaa tietojär-
jestelmän /sovelluksen verkkoympäristöön. 
Opiskelija toteuttaa Systeemityö-opintojak-
solla määrittelemänsä vuorovaikutteisen 
www-palvelun ja opiskelija kykenee hyö-
dyntämään ratkaisuissaan erilaisia verkko-
ohjelmointitekniikoita sekä tietokanta- ja 
palvelinohjelmoinnin erityispiirteitä. Apuna 
käytetään tarvittaessa julkaisuohjelmistoa.
Sisältö: Julkaisuohjelmiston keskeiset omi-
naisuudet; toteutusympäristön hallinnointi; 
palvelun rakentamiseen liittyvät erityispiir-
teet; palvelun rakentaminen /toteuttami-
nen; dokumentointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opetta-
jan materiaali; Käytettävän tekniikan /oh-
jelmiston käsikirja /ohjeisto
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset
Arviointi: Toteutettu järjestelmä ja sen do-
kumentointi
Edeltävät opinnot: Systeemityö; Tietokanta-
ohjelmointi; Palvelinohjelmointi

Liiketoiminta ja toimin-
nanohjausosaaminen
Laajuus: 11 op
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää tietoverk-
kojen ja tietotekniikan mahdollisuudet yri-
tyksen liiketoiminnassa, sen sisäisessä ja 
ulkoisessa prosesseissa (markkinointi, tuo-
tanto, valmistus). Hän ymmärtää niiden 
väliset yhteydet sekä sidosryhmien väliset 
tiedonsiirtotarpeet. Opiskelija osaa käyttää 
toiminnanohjausta tukevia tietojärjestelmiä 
sekä pystyy tunnistamaan kehittämistarpei-
ta. Hänellä on myös mahdollisuus syven-
tyä johonkin osa-alueeseen tai ohjelmistoon 
hankkiakseen siitä syvällisen asiantunte-
muksen.

Verkkoliiketoiminta

Tunnus
KL17BELT001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Anne-Maria Aho, KTL
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee verkkoliike-
toiminnan keskeiset alueet. Hän ymmärtää 
tietoverkkojen ja tietotekniikan mahdolli-
suudet yrityksen liiketoiminnassa, sen pro-
sesseissa, sisäisessä ja ulkoisessa verkottu-
misessa sekä johtamisessa. Tavoitteena on, 
että opiskelija tuntee ja osaa hallita toimin-
nanohjaukseen liittyviä perustoimintoja tie-
tojärjestelmää hyödyntäen.
Sisältö: Yrityksen toimintaprosessit; tieto-
verkot yrityksen toiminnassa; verkkoliike-
toiminnan osa-alueet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, sovellustyö 
ja tentti
Arviointi: Sovellustyö ja tentti 

Toiminnanohjausjärjestelmät

Tunnus
KL17BELT002

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Heikki Siltala, tradenomi
Tavoitteet: Tavoitteena on että opiskelija 
tuntee ja osaa hallita toiminnanohjaukseen 
liittyviä perustoimintoja tietojärjestelmää 
hyödyntäen.
Sisältö: Verkostoituneen case-yrityksen 
avulla opiskellaan markkinointi, materiaa-
lihallinto, tuotehallinta sekä valmistuksen 
ohjaus sekä niihin liittyvät toiminnot. Toi-
mintaa tarkastellaan myös talouden näkö-
kulmasta
Arviointi: Osallistuminen luentoihin ja oh-
jelmiston käyttöharjoituksiin. Arviointi ta-
pahtuu näyttö- sekä teoriakokeena 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali

Liiketoiminnan kehittäminen

Tunnus
KL17BELT003

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3
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Opettaja: Anne-Maria Aho, KTL
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää liiketoi-
minnan ja organisaation kehittämisproses-
sin vaiheet ja keskeiset kehittämismenetel-
mät. Hän tuntee ja tunnistaa tietotekniikan 
tuomat kehittämismahdollisuudet liiketoi-
minnan kehittämisessä.
Sisältö: Liiketoiminnan kehittäminen ja joh-
taminen; organisaatiomuutos ja muutoksen 
hallinta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja sovellus-
työt
Arviointi: Tentti ja sovellustyöt

Ydinosaamista tu-
keva osaaminen
Laajuus: 5 op

Sovellettu matematiikka

Tunnus
KL17BEME001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jyri Lamp, PhD
Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskeli-
ja pystyy ratkaisemaan yksinkertaiset op-
timointiongelmat tietokoneen avulla sekä 
osaa käyttää tilasto-ohjelmaa havaintoai-
neiston kuvailuun ja tulkita saamansa tu-
lokset.
Sisältö: Tietokoneen toiminnan matemaat-
tiset perusteet ja ohjelmoinnissa tarvittavat 
loogiset ilmaukset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan myöhemmin
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
tehtävät, laiteharjoitukset 
Arviointi: Harjoitukset ja tentti

Seminaari 1

Tunnus
KL17BEME002

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Erkki Koponen, FM
Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu tulevaan 
työharjoitteluun, opinnäytetyön aiheen va-
lintaan ja opinnäytetyöprosessiin sekä tu-

tustuu tietojenkäsittelyn tutkimus- ja kehit-
tämistoimintaan.
Sisältö: Työharjoitteluprosessi, työharjoitte-
lupaikan hankinta, työharjoittelun alkura-
portti, opinnäytetyöprosessi, jonkin valmiin 
tietojenkäsittelyalan opinnäytetyön arvioin-
ti, lyhyt johdatus tietojenkäsittelyalan tutki-
mus- ja kehittämistoimintaan
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, keskustelut 
ja raporttien laadinta, aktiivinen osallistu-
minen
Arviointi: Työharjoittelun alkuraportti, 
opinnäytetyön arviointiraportti, osallistu-
misaktiivisuus
Edeltävät opinnot: Perusopinnot

Seminaari 2

Tunnus
KL17BEME003

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Erkki Koponen, FM
Tavoitteet: Seminaarin jälkeen opiskelija 
ja on raportoinut omat työharjoittelukoke-
muksensa ja suoriutuu itsenäisesti omas-
ta opinnäytetyöprosessistaan hyödyntäen 
opinnäytetyössään ammattialansa tutkimus- 
ja kehittämistyössä tarvittavia tieteellisiä ja 
käytännöllisiä menetelmiä. 
Sisältö: Tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn 
soveltavan tutkimuksen menetelmistä; opis-
kelijan työharjoittelukokemukset raporttina 
ja esiteltyinä; opiskelijan oman opinnäyte-
työn aiheanalyysi, ongelman määrittely, kir-
jallisuuskartoitus ja tutkimussuunnitelma 
raporttina ja esiteltyinä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Otteita 
kirjasta: Järvinen, P. (uusin), Tutkimustyön 
metodeista, Tampereen yliopistopaino Oy, 
Tampere. Opettajan ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, keskustelut 
ja raporttien laadinta, aktiivinen osallistu-
minen
Arviointi: Opiskelijan raportoinnit, keskus-
telut ja osallistumisaktiivisuus
Edeltävät opinnot: Seminaari 1 ja työhar-
joittelu
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DIGITAALISEN MEDIAN 
YDINOSAAMISALUE

Mediaviestinnän ja 
-tuotannon kehittäminen
Laajuus: 23 op
Tavoitteet: Opiskelija saa valmiudet verk-
ko- ja audiovisuaalisen median sisällön-
tuotannon suunnittelu- ja asiantuntijateh-
täviin. Painopisteenä on liiketoiminnan, 
kuten markkinoinnin ja muun yhteisövies-
tinnän palveluun tuotettavat asiakasläh-
töiset ratkaisut. Opiskelija hallitsee tuottei-
den valmistukseen liittyvät suunnittelun ja 
toteutuksen vaiheet, tekijänoikeudelliset ja 
mediatuotantoprojektin hallintaan liittyvät 
sopimuskäytänteet sekä jakeluun liittyvät 
kysymykset.

Mediatuotanto ja käsikirjoittaminen

Tunnus
KL17BMMT001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Tarja Turigin, tradenomi
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää media-
tuotannon keskeiset tekijänoikeudelli-
set kysymykset ja tekijänoikeusjärjestöjen 
toiminnan. Opiskelija tuntee mediatuotan-
toprojektin hallintaan liittyvät sopimuskäy-
tännöt ja sopimusasiakirjat sekä tuntee me-
diatuotantoprojektien tyypilliset ongelmat. 
Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva di-
gitaalisen esityksen tuottamisesta ja hän pe-
rehtyy digitaalisen viestinnän käsikirjoitus-
lajeihin ja tekniikoihin.
Sisältö: Mediatuotannon projektityösken-
tely; Käsikirjoitusprosessin eri vaiheet; Si-
sällön tuottaminen; Hyvän käsikirjoituksen 
ominaisuudet; Käsikirjoittamisen ongelmat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opetta-
jan ilmoittama materiaali; Luukkonen, Jussi 
2000. Digitaalisen median käsikirjoitus. Oy 
Edita Ab; Aaltonen, Jouko 2003. Käsikirjoit-
tajan työkalut, Audiovisuaalisen käsikirjoi-
tuksen tekijän opas
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset
Arviointi: Harjoitustyö ja kotitentti

Verkkojulkaisuohjelmistot

Tunnus
KL17BMMT002

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jari Kattelus, LuK  
Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskeli-
ja hallitsee verkkojulkaisuohjelman käytön. 
Opiskelija kykenee toteuttamaan www-si-
vuston verkkoympäristöön ja omaa perus-
valmiudet vuorovaikutteisen www-palve-
lun rakentamiseen.  
Sisältö: Opintojaksolla käydään läpi verk-
kojulkaisuohjelman perustoiminnot sekä 
dynaamisen www-palvelun toteuttami-
nen. Käytännössä perehdytään Macromedia 
Dreamweaver MX ohjelmistoon. Tällä väli-
neellä toteutetaan mm. www-sivuston teks-
tin muotoilu, taulukot, lomakkeet, kehyk-
set ja navigointielementit (linkit, painikkeet 
yms.) Myös www-sivuilla tarvittavan grafi i-
kan (kuvakartat, GIF-animaatiot, interaktii-
viset napit) tekemistä käsitellään hyödyn-
täen Macromedia Fireworks MX ja Adobe 
Imageready -ohjemistoja
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lyyti-
käinen, Miikka ja Mäkitalo, Mauri. Dream-
weaver MX Toolkit. Docendo; Lyytikäinen, 
Miikka ja Mäkitalo, Mauri. Dreamweaver 
MX 2004 Quality. Docendo
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
sekä harjoitustyö /laitetentti
Arviointi: Harjoitustyö /laitetentti
Edeltävät opinnot: Tietokantaohjelmointi, 
Internet-ohjelmointi

Mediaosaaminen

Tunnus
KL17BMMT003

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Tarja Turigin, tradenomi
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy tekstin, ku-
van, liikkuvan kuvan, animaatioiden sekä 
äänen viestinnällisiin mahdollisuuksiin ja 
käyttötapoihin eri jakelukanavissa. Opiske-
lija analysoi eri elementtien viestinnällisiä 
merkityksiä, huomioiden erilaiset kulttuu-
rit ja kohderyhmät sekä viestinnän tavoit-
teet. Opiskelija tutustuu visuaalisten ja au-
diovisuaalisten maisemien suunnitteluun, 
luomiseen ja soveltuvuuteen eri käyttötar-
koituksissa ja hänen medialukutaito sekä 
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mediaeditointitaidot vahvistuvat. 
Sisältö: Medialukutaito; Media-analyysi; 
Kuva ja kuvan viesti; Teksti ja sen tehokei-
not; Äänimaisema; Ääni tyypit: varoitus, 
huomio, musiikki, puhe, tehosteet, reaktio, 
tausta; Liikkuva kuva; Liikkuvan kuvan 
analysointi: Barthesin koodit; Editointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset
Arviointi: Harjoitukset ja kirjallinen tentti

Markkinointi ja tuotteistaminen

Tunnus
KL17BMMT004

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää  tuoteosaa-
mista asiakaslähtöisen tuotesuunnittelun 
näkökulmasta.  Hän tuntee myös tuotteista-
mista tukevia muita kilpailukeinoja.
Sisältö: Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat 
tuoteajattelun hyödyt, asiantuntijapalvelu 
tuotteena, tuotekehitysprosessi, ydinosaami-
sesta versioihin, tuotestrategiasta tuoteluet-
teloon, tuoteidea ja tuotesuunnittelu, hin-
noittelu sekä konkretisointi ja tuote-esitteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistu-
minen luennoille, harjoitustyö ja tentti
Arviointi: Tentti ja harjoitustyö
Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perusteet 

Luovuus ja innovaatiot

Tunnus
KL17BMMT005

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Anne-Maria Aho, KTL
Tavoitteet: Tavoitteena on saada opiskelija 
havainnoimaan ympäristöään ja löytämään 
uusia multimedian käyttöalueita, tuotteita ja 
yritysideoita. Tavoitteena on uusien liiketoi-
mintamahdollisuuksien löytäminen ja liike-
toimintasuunnitelman tekeminen.
Sisältö: Luovuus ja innovointi; innovointipro-
sessi; uuden yritystoiminnan käynnistäminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja tentti
Arviointi: Tentti ja sovellustyö

Multimediaprojekti

Tunnus
KL17BMMT006

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
7

Opettaja: Jari Kattelus, LuK
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on, 
että opiskelija hallitsee multimediaprojek-
tin ja sen itsenäiset vaiheet: käsikirjoittami-
sen (idea, synopsis, asiakäsikirjoitus), mate-
riaalin käsittelyn, koostamisen ja testauksen 
sekä jakelun. 
Sisältö: Projektin aikana opiskelijat teke-
vät ryhmätyönä jakeluvalmiin multimedia-
tuotteen. Tuote voi olla CD- /DVD-levyllä 
jaettava off-line muotoinen teos, DVD-vi-
deolevy tai on-line verkkosivusto, jossa hyö-
dynnetään multimedian mahdollisuuksia 
esim. Flash-tekniikalla
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan myöhemmin  
Oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistu-
minen projektin toteutukseen, työpajatoi-
minta
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu projektin aikana valmistuneen multime-
diatuotteen arvioinnista
Edeltävät opinnot: Digitaalituotanto, hy-
permediakehitin 

Digitaalisen median 
tuottaminen
Laajuus: 10 op
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee digitaalisen 
median tuotannon eri mediaelementtien 
editoinnin soveltuvilla välineillä sekä koos-
tamisen valitun jakelumenetelmän mukai-
sella kehittimellä. Opiskelija osaa soveltaa 
graafi sen suunnittelun periaatteita digitaali- 
ja painotuotannossa.

Julkaisugrafi ikka

Tunnus
KL17BMDT001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Tarja Turigin, tradenomi
Tavoitteet: Opiskelija saa valmiudet suunni-
tella ja toteuttaa erilaisia graafi sia julkaisu-
ja ja teknisiä dokumentteja painotuotantoon 
ja digitaalista jakelua varten. Opiskelija pe-
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rehtyy teknisten julkaisuohjelmien toimin-
taperiaatteisiin ja käyttömahdollisuuksiin. 
Opiskelija saa hyvän kuvan graafi sen suun-
nittelun merkityksestä yrityksen kokonais-
viestinnässä.
Sisältö: Graafi nen suunnittelu: Typografi a, 
Kuvat, Sommittelu, Värit; Visuaalinen yhtei-
sökuva;  Grafi ikkasovellukset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
jakama materiaali; Pesonen, S. & Tarvainen, 
J. 2003. Julkaisun tekeminen. Docendo Fin-
land Oy
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset
Arviointi: Harjoitukset ja harjoitustyö

Digitaalituotanto

Tunnus
KL17BMDT002

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jari Kattelus, LuK
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on, että 
opiskelija syventää medialukutaitoa ja me-
diaeditointitaitoja. Opiskelija hallitsee ku-
van, äänen ja videon digitoinnin, digitaali-
sen aineiston muokkaamisen sekä käytön.  
Sisältö: Kurssilla käytetään erityisesti Ado-
ben valmistamia digitaalisen median muok-
kausohjelmistoja, kuten Photoshop, Pre-
miere Pro ja Encore DVD. Painopiste on 
DVD-videotuotannossa. Äänen käsittelys-
sä tutustutaan Sony Sound Forge-ohjelmis-
toon
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: McClel-
land, Deke 2002. Photoshop 7 kuvankäsit-
tely. Docendo; Weinmann, Lourekas & Kel-
by. Inside Photoshop 7. IT Press; Levy, Jarmo 
2001. Digitaalinen videoeditointi. Suomen 
ATK-kustannus; Frederic, Jones. Digivideoi-
jan käsikirja. IT Press
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset, 
työpajatoiminta, laitetentti ja harjoitustyö
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu ns. laitekokeena tehtävästä tentistä, jossa 
näytetään käytännön osaaminen. Arvosanaa 
voi korottaa vapaaehtoisella harjoitustyöllä

Hypermediakehitin

Tunnus
KL17BMDT003

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Jari Kattelus, LuK

Tavoitteet: Opiskelija hallitsee multimedia-
esitysten teon käyttäen soveltuvaa ohjelmis-
toa sekä perehtyen valitun multimediaohjel-
miston eri ominaisuuksiin. 
Sisältö: Opintojaksolla tuotetaan /kooste-
taan eri mediaelementeistä yhtenäinen mul-
timediaesitys. Kurssilla käytetään Macro-
media Director MX ja Macromedia Flash 
MX-ohjelmistoja, joita hyödyntäen tehdään 
interaktiivisia multimediaesityksiä.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Piiroinen, 
Juha. Director 7 Trainer. IT Press; Gross, Phil. 
Macromedia Director 7 & Lingo. IT Press.
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja laitetentti
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu ns. laitekokeena tehtävästä tentistä, jos-
sa näytetään kehitysympäristön käytännön 
osaaminen. Myös oppitunneilla tehtävät 
pienet harjoitukset vaikuttavat arvosanaan 
(ns. harjoitusbonukset)

Ydinosaamista 
tukeva osaaminen
Laajuus: 2 op

Seminaari 1

Tunnus
KL17BMME001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Erkki Koponen, FM
Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu tulevaan 
työharjoitteluun, opinnäytetyön aiheen va-
lintaan ja opinnäytetyöprosessiin sekä tu-
tustuu tietojenkäsittelyn tutkimus- ja kehit-
tämistoimintaan.
Sisältö: Työharjoitteluprosessi; työharjoitte-
lupaikan hankinta; työharjoittelun alkura-
portti; opinnäytetyöprosessi; jonkin valmiin 
tietojenkäsittelyalan opinnäytetyön arvioin-
ti; lyhyt johdatus tietojenkäsittelyalan tutki-
mus- ja kehittämistoimintaan
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, keskustelut 
ja raporttien laadinta, aktiivinen osallistu-
minen
Arviointi: Työharjoittelun alkuraportti, 
opinnäytetyön arviointiraportti, osallistu-
misaktiivisuus
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
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Seminaari 2

Tunnus
KL17BMME002

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Erkki Koponen, FM
Tavoitteet: Seminaarin jälkeen opiskelija 
ja on raportoinut omat työharjoittelukoke-
muksensa ja suoriutuu itsenäisesti omas-
ta opinnäytetyöprosessistaan hyödyntäen 
opinnäytetyössään ammattialansa tutkimus- 
ja kehittämistyössä tarvittavia tieteellisiä ja 
käytännöllisiä menetelmiä. 
Sisältö: Tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn 
soveltavan tutkimuksen menetelmistä; opis-
kelijan työharjoittelukokemukset raporttina 
ja esiteltyinä; opiskelijan oman opinnäyte-
työn aiheanalyysi, ongelman määrittely, kir-
jallisuuskartoitus ja tutkimussuunnitelma 
raporttina ja esiteltyinä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Otteita 
kirjasta: Järvinen, P. (uusin), Tutkimustyön 
metodeista, Tampereen yliopistopaino Oy, 
Tampere; Opettajan ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, keskustelut 
ja raporttien laadinta, aktiivinen osallistu-
minen
Arviointi: Opiskelijan raportoinnit, keskus-
telut ja osallistumisaktiivisuus
Edeltävät opinnot: Seminaari 1 ja työhar-
joittelu

VAIHTOEHTOISET 
AMMATTIOPINNOT

Digitaalisen median 
opinnot
Laajuus: 10 op

Käsikirjoitus

Tunnus
KL17CCDM001

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Tarja Turigin, tradenomi
Tavoitteet: Opiskelijalle muodostuu koko-
naiskuva digitaalisen esityksen tuottami-
sesta. Opiskelija tuntee mediatuotantopro-
sessin sekä siihen liittyvät käsitteet ja termit. 

Opiskelija perehtyy digitaalisen viestinnän 
käsikirjoituslajeihin ja tekniikoihin sekä kä-
sikirjoitusprosessin eri vaiheisiin. Opiskeli-
ja saa valmiudet käsikirjoitustyöhön; sisäl-
lön tuottamisen ja sen muodon ja rakenteen 
hahmottamiseen. Opiskelija tutustuu erilai-
siin mediatuotantojen rutiineihin, hyvän kä-
sikirjoituksen ominaisuuksiin sekä käsikir-
joittamisen ongelmiin.
Sisältö: Käsikirjoitusprosessin eri vaiheet; 
Sisällön tuottaminen; Hyvän käsikirjoituk-
sen ominaisuudet; Käsikirjoittamisen ongel-
mat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali; Luukkonen, J. 2000. 
Digitaalisen median käsikirjoitus. Oy Edita 
Ab; Aaltonen, J. 2003. Käsikirjoittajan työka-
lut, Audiovisuaalisen käsikirjoituksen teki-
jän opas
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset
Arviointi: Harjoitukset ja harjoitustyö

Mediaosaaminen ja 
digitaalituotanto

Tunnus
KL17CCDM002

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Tarja Turigin, tradenomi
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy tekstin, ku-
van, liikkuvan kuvan, animaatioiden sekä 
äänen viestinnällisiin mahdollisuuksiin ja 
käyttötapoihin eri jakelukanavissa. Opiske-
lija perehtyy digitaalisen aineiston ominai-
suuksiin, muokkaamiseen sekä käyttöön. 
Opiskelija analysoi eri elementtien viestin-
nällisiä merkityksiä, huomioiden erilaiset 
kulttuurit ja kohderyhmät sekä viestinnän 
tavoitteet. Opiskelija tutustuu visuaalisten 
ja audiovisuaalisten maisemien suunnitte-
luun, luomiseen ja soveltuvuuteen eri käyt-
tötarkoituksissa ja hänen medialukutaito 
sekä mediaeditointitaidot vahvistuvat.
Sisältö: Medialukutaito; Media-analyysi; 
Kuva ja kuvan viesti; Teksti ja sen tehokei-
not; Äänimaisema; Ääni tyypit: varoitus, 
huomio, musiikki, puhe, tehosteet, reaktio, 
tausta; Liikkuva kuva; Liikkuvan kuvan 
analysointi: Barthesin koodit; Editointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
jakama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset
Arviointi: Harjoitukset ja harjoitustyö
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Hypermediakehitin

Tunnus
KL17CCDM003

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Jari Kattelus, LuK
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee multimedia-
esitysten teon käyttäen soveltuvaa ohjelmis-
toa sekä perehtyen valitun multimediaohjel-
miston eri ominaisuuksiin. 
Sisältö: Opintojaksolla tuotetaan /kooste-
taan eri mediaelementeistä yhtenäinen mul-
timediaesitys. Kurssilla käytetään Macro-
media Director MX ja Macromedia Flash 
MX-ohjelmistoja, joita hyödyntäen tehdään 
interaktiivisia multimediaesityksiä.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Piiroinen, 
Juha. Director 7 Trainer. IT Press; Gross, Phil. 
Macromedia Director 7 & Lingo. IT Press
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja laitetentti
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu ns. laitekokeena tehtävästä tentistä, jos-
sa näytetään kehitysympäristön käytännön 
osaaminen. Myös oppitunneilla tehtävät 
pienet harjoitukset vaikuttavat arvosanaan 
(ns. harjoitusbonukset)

Multimediaprojekti

Tunnus
KL17CCDM004

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jari Kattelus, LuK
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on, että 
opiskelija tuntee multimediaprojektin ja sen 
itsenäiset vaiheet: käsikirjoittamisen (idea, 
synopsis, asiakäsikirjoitus), materiaalin käsit-
telyn, koostamisen ja testauksen sekä jakelun.
Sisältö: Projektin aikana opiskelijat teke-
vät ryhmätyönä jakeluvalmiin multimedia-
tuotteen. Tuote voi olla CD/DVD-levyllä 
jaettava off-line muotoinen teos, DVD-vi-
deolevy tai on-line verkkosivusto, jossa hyö-
dynnetään multimedian mahdollisuuksia 
esim. Flash-tekniikalla
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan myöhemmin  
Oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistumi-
nen projektin toteutukseen, työpajatoiminta
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu projektin aikana valmistuneen multime-
diatuotteen arvioinnista

Edeltävät opinnot: Digitaalituotanto, hy-
permediakehitin 

Käyttöjärjestelmäopinnot 
(Linux)
Linux 1 -työasema

Tunnus
KL17CCLI001

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää ja ylläpi-
tää tavallisimpia Linux -työasemia.
Sisältö: Tutustutaan Linux -järjestelmän 
käyttöliittymään ja harjoitellaan perusko-
mentojen käyttöä. Tutustutaan Linux -jär-
jestelmän asennukseen, KDE ja Gnome -
työpöytäympäristöihin, sekä harjoitellaan 
työaseman ylläpitoa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opiskelu-
materiaali ja harjoitustehtävät ovat verkossa
Oppimismenetelmät: Luennot, sekä labora-
toriossa tai kotona tehtävät harjoitukset
Arviointi: Tentti jonka arvostelu 0-5, lisäk-
si tehdyillä harjoituksilla mahdollisuus vai-
kuttaa korottavasti 0-1 numeroa. Kurssin 
läpäisy vaatii kuitenkin hyväksytysti suori-
tetun tentin.

Linux 2 -Palvelin

Tunnus
KL17CCLI002

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. ja 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää ja ylläpi-
tää yleisimpiä Linux -palvelimia.
Sisältö: Tutustutaan Linux -järjestelmän 
verkko- ja palvelinkäyttöön, sekä harjoitel-
laan komentojen käyttöä. Tutustutaan jär-
jestelmän toimintaperiaatteisiin ja rakentee-
seen syvällisemmin kuin Linux 1:llä, sekä 
harjoitellaan erilaisten palvelinten asenta-
mista ja ylläpitoa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opiskelu-
materiaali ja harjoitustehtävät ovat verkossa
Oppimismenetelmät: Luennot, sekä labora-
toriossa tai kotona tehtävät harjoitukset
Arviointi: Tentti jonka arvostelu 0-5, lisäksi 
tehdyillä harjoituksilla mahdollisuus vaikuttaa 
korottavasti 0-1 numeroa. Kurssin läpäisy vaa-
tii kuitenkin hyväksytysti suoritetun tentin.
Edeltävät opinnot: Linux 1 
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Linux 3 -Ohjelmistotuotanto

Tunnus
KL17CCLI003

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija osaa kehittää Linux -
ympäristöön sovelluksia
Sisältö: Tutustutaan ohjelmointiin Linux -
ympäristössä. Harjoitellaan erilaisten kehi-
tystyökalujen käyttöä ja tutustutaan muu-
tamaan Linux -ympäristössä tyypillisesti 
käytettyyn ohjelmointikieleen. Kurssin ai-
kana jokainen opiskelija syventyy tarkem-
min johonkin Linux -ohjelmoinnin osa-alu-
eeseen, ja tekee aiheesta harjoitustyön
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opiskelu-
materiaali ja harjoitustehtävät ovat verkossa
Oppimismenetelmät: Luennot, laboratori-
ossa tai kotona tehtävät harjoitukset, sekä 
harjoitustyö
Arviointi: Tentti jonka arvostelu 0-5, lisäk-
si tehdyillä harjoituksilla mahdollisuus vai-
kuttaa korottavasti 0-1 numeroa. Kurssin 
läpäisy vaatii kuitenkin hyväksytysti suori-
tetun tentin, sekä hyväksytyn harjoitustyön 
palautuksen
Edeltävät opinnot: Linux 1 ja Linux 2

Tietoliikenneopinnot (Cisco)

Tunnus
KL17CCCI001

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. ja 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
10

Tavoitteet: Opiskelija osaa tietoliikenteessä 
käytettävät tekniikat ja standardit sekä osaa 
suunnitella tietoverkkoja. Jaksot hyväksy-
tysti suorittaneella on oikeus hakea kansain-

välistä Cisco Certifi ed Network Association 
-tutkintotodistusta.
Sisältö: Tietoliikenteenperusteet, OSI-malli, 
kaapelointi, lähiverkkojen perusteet; reiti-
tys, reitittimien ohjelmointi; lähiverkkotek-
niikat, virtuaaliverkot; Wan teoria, Wan-tek-
niikat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Cisco Net-
work Academy tuottama aineisto
Oppimismenetelmät: Opiskelu tapahtuu 
pääosin tietoverkon välityksellä etäopiske-
luna, lähiopetuspäivinä tehdään harjoituk-
sia ja laboratoriotöitä 
Arviointi: Laboratoriotyöt  ja verkkotentti
 
Sovelluskehitysopinnot (Oracle)

Tunnus
KL17CCOR001

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. ja 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
10

Opettaja: Markku Lahti, FM
Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskeli-
ja kykenee rakentamaan valitulle alustal-
le laajahkon tietojärjestelmän, esimerkiksi 
web-sovelluksen tai portaalin, jossa taustal-
la dynaaminen vuorovaikutteinen tietokan-
ta. Sovellus sisältää tietokannan ylläpitoon 
ja hakuun liittyviä osioita.  Apuna käytetään 
Oracle tietokanta- ja sovellusohjelmiston eri 
kehitinmoduuleja. Opiskelija perehtyy mah-
dollisimman itsenäisesti ohjelmistoon.
Sisältö: Määräytyy tarkemmin toteutuksen 
yhteydessä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Käytettä-
vän ohjelmiston käsikirja /ohjeisto
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset
Arviointi: Toteutettu järjestelmä ja sen do-
kumentointi
Edeltävät opinnot: Tietokantaohjelmointi, 
Palvelinohjelmointi
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TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

TEKNIIKAN YKSIKKÖ 
www.seamk.fi /tekniikka
tekniikka.opintotoimisto@seamk.fi 
Törnäväntie 26, 60200 Seinäjoki
Puh. 020 124 5300, 020 124 5301

Yksikön tarjoamat koulutusohjelmat:
Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelma    s. 225
Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma    s. 241 
Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma    s. 261
Puutekniikan koulutusohjelma     s. 279
Rakennustekniikan koulutusohjelma     s. 297

Yksikön johtaja: Pauli Huhtamäki

Opinto-ohjaajat:
Autotekniikka: Ari Itämäki (ari.itamaki@seamk.fi ), 040 830 4271
Bio- ja elintarviketekniikka: Merja Kyntäjä (merja.kyntaja@seamk.fi ), 040 830 4322
Bio- ja elintarviketekniikka: Niina Kälviäinen (niina.kalviainen@seamk.fi ), 040 830 4184
Auto- ja konetekniikka: Mika Kumara (mika.kumara@seamk.fi ), 040 830 4293
Puutekniikka: Veli-Jukka Uitto (veli-jukka.uitto@seamk.fi ), 040 830 4241
Rakennustekniikka: Juhani Katila (juhani.katila@seamk.fi ), 040 830 2365

Kv-koordinaattori /ECTS-koordinaattori:
Tapio Pihlajaniemi (tapio.pihlajaniemi@seamk.fi ), 020 124 5313

INFORMAATIO- JA KOMMUNIKAATIOTEKNOLOGIAN YKSIKKÖ
www.seamk.fi /ict
ict.opintotoimisto@seamk.fi 
Kampusranta 9A, 60320 Seinäjoki
Puh. 020 124 4903, 020 124 4904, Faksi 020 124 4909

Yksikön tarjoamat koulutusohjelmat:
Tietotekniikan koulutusohjelma     s. 319
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma
     (Luonnontieteiden ala s. 197)

Yksikön johtaja: Jukka Aarnio

Opinto-ohjaaja:
Tietotekniikka: Ismo Tupamäki (ismo.tupamaki@seamk.fi ), 020 124 4923

Kv-koordinaattori /ECTS-koordinaattori:
Markku Kärkkäinen (markku.karkkainen@seamk.fi ), 020 124 4916



www.seamk.fi

224 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA



www.seamk.fi

225Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelma

Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelma
Auto- ja työkonetekniikan suuntautumisvaihtoehto           

Koulutuksen toteutus:
Tekniikan yksikkö, Seinäjoki

Koulutusohjelmapäällikkö:
Mika Kumara
020 124 5309
mika.kumara@seamk.fi 

Tutkinto ja sen tuottama kelpoisuus: 
Autoinsinööri

Tutkintonimike: 
Insinööri (AMK)

Laajuus opintopisteinä: 
240 op

Tavoitteet:
Opintojen yleistavoitteet ja ammattialan kuvaus:
Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelman 
tavoitteena on kouluttaa autoinsinöörejä, jot-
ka hallitsevat koneenrakentajan perustaito-
jen lisäksi auto-, työkone- ja kuljetusalan eri-
koistaitoja ja osaamista. 

Opinnoissa perehdytään mm. koneensuun-
nitteluun, autojen rakennetekniikkaan, auto-
elektroniikkaan ja työkonetekniikkaan. Työ-
harjoittelussa saadaan käytännön kokemus 
niin työntekijätason tehtävistä kuin myös to-
dellisista insinöörinkin tehtävistä.
Autoinsinöörin tehtäväkenttä on laaja ja mo-
nipuolinen, tyypillisesti tehtäviin voi kuu-

lua suunnittelu-, tuotanto- ja johtotehtäviä, 
markkinointi- ja myyntitehtäviä tai toimi-
mista itsenäisenä yrittäjänä. Tuleva työn-
antaja voi olla esimerkiksi autoalalta, ko-
nepajateollisuudesta, vakuutusalalta tai 
katsastusalalta.

Autoala on yksi merkittävimmistä maailmaa 
muuttaneista teollisuuden aloista. Muutok-
sia on tapahtunut Henry Fordin ajoista tä-
hän päivään tultaessa ja tulee edelleen ta-
pahtumaan. Autoinsinöörin ammattikunta 
on tänäkin päivänä tekniikan suunnannäyt-
täjä ja osaamisellaan varmistaa tekniikan 
edelleen kehittymisen ja ammattikunnan 
arvostuksen säilymisen. Tule mukaan teke-
mään osa tätä kunniakasta historiaa.

Koulutusohjelman rakenne:
Koulutusohjelman laajuus on 240 opintopis-
tettä, jonka suorittaminen kestää noin neljä 
vuotta. Suuntautumisvaihtoehtona on Auto- 
ja työkonetekniikka. Suuntautumisvaihto-
ehdon rakenne selviää oheisesta taulukosta. 
Projektiopinnot suoritetaan neljäntenä lu-
kuvuonna työssäoppimisena, jolloin opin-
toihin on sisällytettävä vähintään kolme ai-
hepiiriä Autotekniikan, Autoelektroniikan, 
Työkonetekniikan, Yritystoiminnan tai Tek-
nillisen mekaniikan moduuleista. Projek-
tiopintoihin voi sisällyttää myös työnjohta-
miseen liittyviä aiheita. Vapaasti valittavien 
opintojen tulee tukea ammattiopintoja.
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AUTO- JA KULJETUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA      
Auto- ja työkonetekniikan suuntautumisvaihtoehto 240 op      
      
    I II III IV YHT. 
PERUSOPINNOT      48-54 
  Johdatus tekniikan opintoihin  3     
 Kieliopinnot       
  Viestintä 1  3     
  Viestintä 2   3    
  Ruotsi  3     
  Englanti 1  3     
  Englanti 2   3    
  Englanti 3     3  
 Luonnontieteet       
  Matematiikan perusopintojakso  6     
  Matematiikka 1  4     
  Matematiikka 2   4    
  Matematiikka 3   4    
  Fysiikka 1  6     
  Fysiikka 2   6    
  Kemian perusteet  3     
  Tietotekniikka  3     
AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET      36-42 
  Tekninen piirustus ja CAD  6     
  Materiaalitekniikka 1  3     
  Valmistustekniikka  3     
  Statiikka  3     
  Dynamiikka   3    
  Lujuusoppi 1   4    
  Koneenosat    4   
  Sähkötekniikka ja elektroniikka  4     
  Teollisuustalous   3    
  Kestävä kehitys    3   
  Autotekniikan perusteet 1*  3     
  Autotekniikan perusteet 2*  3     
    * vain ylioppilaille      
AMMATTIOPINTOJEN MODUULIT      60 
 Autotekniikan moduuli      15 
  Ajoneuvolait  2     
  Autotekniikka 1   3    
  Autotekniikka 2   3    
  Autotekniikka 3    4   
  Moottorioppi   3    
 Autoelektroniikan moduuli      15 
  Auton sähkövarusteet  3     
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  Auto- ja työkone-elektroniikka 1   3    
  Auto- ja työkone-elektroniikka 2    3   
  Autolaboraatiot   2 2 2  
 Työkonetekniikan moduuli      15 
  Hydraulitekniikka   3    
  Liikkuvat työkoneet    3   
  Hyötyajoneuvot    4   
  Maatalouskonetekniikka     3  
  Työkonetekniikan laboraatiot     2  
 Yritystoiminnan moduuli      15 
  Korjaamotalous    4   
  Projektijohtaminen    4   
  Autoalan markkinointi ja palvelu    3   
  Henkilöstöjohtaminen     4  
PROJEKTIOPINNOT      30 
 Sisällytettävä opintojaksot Englanti 3, Kansainvälisyys ja 
 Yrityksen kustannuslaskenta. Opintoihin tulee sisällyttää 
 lisäksi kolme seuraavista aihealueista;        
  -autotekniikka      
  -autoelektroniikka      
  -työkonetekniikka      
  -yritystoiminta      
  -teknillinen mekaniikka      
  -työnjohto      
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT      15 
HARJOITTELU      30 
OPINNÄYTETYÖ      15 
YHTEENSÄ      240 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
I      II          III        IV      YHT.
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Opintojaksokokonaisuudet ja -kuvaukset

PERUSOPINNOT
Johdatus tekniikan opintoihin

Tunnus
KC04AA10011

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt opis-
kelutekniikoihin ja tuntee oman alansa sekä 
osaa tiedonhankinnan ja tutkimusmenetel-
mien perusteet. Oman alan tekniikan his-
toria sekä etiikan perusteet. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija: tuntee oman oppi-
mistyylinsä; tietää oman alansa merkityk-
sen; tuntee oman alansa tekniikan historian; 
tietää tiedonhankintakanavat; osaa käyttää 
tiedonhakuvälineitä; tuntee tieteellisen tut-
kimuksen periaatteet sekä osaa laatia tutki-
musraportin; tuntee insinöörin etiikan vaa-
timukset.
Sisältö: Opiskelu, oppiminen, oman alan 
merkitys kansantaloudessa, oman alan työ-
markkinajärjestöt; Tekniikan historia; Kir-
jasto- ja informaatiopalvelut, tietokannat, 
tiedonhaku tietokannoista ja internetistä, tie-
teellinen tutkimus ja tutkimusmenetelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set sekä yksilötehtäviä
Arviointi: Tentti ja hyväksytyt harjoitukset

Kieliopinnot
Viestintä 1

Tunnus
KC04AA10027

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija osaa viestiä jäsenty-
neesti ja ymmärrettävästi, tuottaa tavalli-
simpia oppimis- ja työyhteisön kirjoitteita 
ja toimia virallisessa kokouksessa. Opiskeli-
ja osaa arvioida suomen kielen ja viestinnän 
taitojaan ja haluaa kehittää niitä osana omaa 
ammattitaitoaan.
Sisältö: Viestinnän merkitys työelämässä: 
työelämän arkiviestintä; kielenhuolto; teks-

tin ulkoasu, asiakirjastandardi; työnhaun 
tekstit; liikekirjeenvaihto; tiedottaminen; 
opastaminen; kokoustekniikan perusteet ja 
kokousasiakirjat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kauppi-
nen, A., Nummi, J. & Savola, T. 2004. Tek-
niikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumi-
sen käsikirja
Oppimismenetelmät: Pari- ja pienryhmä-
työskentely, suulliset harjoitukset ja kirjalli-
set tehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppi-
tunteihin ja suullisen viestinnän harjoituk-
siin, kirjalliset tehtävät ja tentti

Viestintä 2

Tunnus
KC04AA10029

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija pystyy toimimaan tar-
koituksenmukaisesti työelämän viestintä- ja 
vuorovaikutus-tilanteissa ja esittämään asi-
ansa vakuuttavasti ja havainnollisesti. Opis-
kelijalla on valmiuksia tieteellisen tekstin 
kirjoittamiseen.
Sisältö: Työelämän esiintymis- ja keskus-
telutilanteet, työhaastattelut; esityksen ha-
vainnollistaminen; argumentointi; pu-
heenvuorot, aloitetekstit; neuvottelutaidon 
perusteet ja neuvotteluasiakirjat; asiatyyli; 
tekstinhuolto; raportit; kirjallisuustyö: am-
mattitekstien referointi; lähteiden arviointi 
ja lähdetietojen merkitseminen; seminaarit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kauppi-
nen, A., Nummi, J. & Savola, T. 2004. Teknii-
kan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen 
käsikirja; Opinnäytetyön kirjoitusohjeet.
Oppimismenetelmät: Pari- ja pienryhmä-
työskentely, suulliset harjoitukset ja kirjalli-
set tehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppi-
tunteihin ja suullisen viestinnän harjoituk-
siin, kirjalliset tehtävät, kirjallisuustyö ja sen 
esittely
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Ruotsi

Tunnus
KC04AA10031

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija 
pystyy toimimaan oman alansa työympä-
ristössä ruotsin kielellä. Hän pystyy vuoro-
vaikutteiseen viestintään. Hän kykenee hyö-
dyntämään ja hankkimaan omaan alaansa 
liittyvää tietoa.
Sisältö: Koulutus, työnhaku ja työ; työym-
päristö ja yhteiskunta; asiakaskontaktit; 
yleiskielisiä tekstejä; oman alan keskeinen 
terminologia: bio- ja elintarvikealan perus-
sanasto
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lehto, Teija: 
Koppling. Svenska för ingenjörer. WSOY, 2003.
Muu materiaali
Oppimismenetelmät: Luentoja, kuullunym-
märtämis- sekä puheharjoituksia ja kirjallis-
ta tuottamista pari- ja pienryhmätyöskente-
lynä sekä itsenäisesti
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen lähi-
opetukseen sekä kokeet opintojakson aika-
na ja loputtua

Englanti 1

Tunnus
KC04AA10041

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Suullisen ja kirjallisen kielitaidon 
kehittäminen. Oman koulutuksen ja työko-
kemuksen kuvaaminen, työnhakuprosessi, 
hakemusasiakirjojen laadinta. Auto- ja kul-
jetustekniikan teksteihin tutustuminen ja 
keskeisimmän sanaston ymmärtäminen ja 
käyttäminen puheessa ja kirjoittamisessa.
Sisältö: Tehokas kommunikointi; tiedon-
hankintalähteet, Internet; CV:n ja työhake-
muksen laadinta; oman alan perustekstit; 
vapaamuotoinen suullinen esitys; oppikir-
jan tekstit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Huh-
ta, Marjatta: Connections: Communication 
Guidelines for Engineers, Edita, 2000. Oman 
alan tekstit ja muu materiaali
Oppimismenetelmät: Suullisia ja kirjallisia 
harjoituksia ja tehtäviä pari- ja pienryhmä-
työskentelynä ja itsenäisesti
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen ja harjoituksiin. Suullinen esitys ja 

kirjallinen tentti sekä muut opintojakson ai-
kana vaadittavat tehtävät

Englanti 2

Tunnus
KC04AA10051

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Suullisen ja kirjallisen kielitaidon 
syventäminen. Kirjallisen viestinnän ja pe-
rusliikekirjeenvaihdon hallitseminen. Auto- 
ja kuljetustekniikan vaativiin teksteihin ja 
kirjallisuuteen tutustuminen ja sen mukai-
sen sanaston ymmärtäminen ja käyttäminen 
puheessa ja kirjoittamisessa.
Sisältö: Perusliikekirjeenvaihto; jossain 
määrin kaupallista terminologiaa; tiedon 
hankinta ja käsittely auto- ja kuljetusteknii-
kan teksteistä; suulliset ja kirjalliset tiivistel-
mät; suullinen esitys omalta ammattialalta; 
oppikirjan tekstit; liikemessut; prosessit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Huh-
ta, Marjatta: Connections: Communication 
Guidelines for Engineers, Edita, 2000. Oman 
alan tekstit ja muu materiaali
Oppimismenetelmät: Suullisia ja kirjallisia 
harjoituksia ja tehtäviä pari- ja pienryhmä-
työskentelynä ja itsenäisesti
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen ja harjoituksiin. Suullinen esitys ja 
kirjallinen tentti sekä muut opintojakson ai-
kana vaadittavat tehtävät

Englanti 3

Tunnus
KC04AA10061

Tyyppi
pakollinen

Taso
projektiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Suullisen ja kirjallisen kielitai-
don vahvistaminen ja hankitun kielitaidon 
ylläpitäminen ja kehittäminen. Tiivistel-
män laadinta. Kokoustekniikan ja -sanaston 
hallinta. Auto- ja kuljetustekniikan laajojen 
tekstien käsittely ja niiden sanaston ymmär-
täminen ja kyky selvittää lyhyesti keskeisin 
sisältö suullisesti tai kirjallisesti ja vaativan-
kin sanaston käyttäminen puheessa ja kir-
joittamisessa.
Sisältö: Tekninen lukeminen ja kirjoittami-
nen; opinnäytetyön tiivistelmän laadinta; 
esitelmät; kokoukset; haastattelut; oman eri-
koisalan tekstit; oppikirjan tekstit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Huh-
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ta, Marjatta: Connections: Communication 
Guidelines for Engineers, Edita, 2000. Oman 
alan tekstit ja muu materiaali
Oppimismenetelmät: Suullisia ja kirjallisia 
harjoituksia ja tehtäviä pari- ja pienryhmä-
työskentelynä ja itsenäisesti
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen ja harjoituksiin. Suullinen esitys ja 
kirjallinen tentti sekä muut opintojakson ai-
kana vaadittavat tehtävät

Luonnontieteet
Matematiikan perusopintojakso

Tunnus
KC04AA10052

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Tavoitteet: Opiskelijan tulee saavuttaa riittä-
vä matemaattinen perusta tekniikan opinto-
ja varten sekä saavuttaa tiedoissa ja taidois-
sa lukion pitkän matematiikan taso sisällön 
mukaisilla osa-alueilla.
Sisältö: Lausekkeiden sievennys, yhtälöt, 
suorakulmaisen kolmion trigonometriaa, 
geometriaa ja vektoriopin alkeet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
muistiinpanot ja opettajan jakamat monis-
teet
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset ja itsenäinen työskentely
Arviointi: Kaksi välikoetta tai tentti ja lasku-
harjoituspisteet

Matematiikka 1

Tunnus
KC04AA10072

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelijan tulee saavuttaa sisäl-
lön mukaisilla osa-alueilla ne perustiedot ja -
taidot, joita tarvitaan ammattiaineiden opis-
kelussa ja joiden hallitseminen mahdollistaa 
vaativamman teknis-matemaattisen tiedon 
omaksumisen.
Sisältö: Yhtälöt, trigonometriaa, vektoriop-
pia ja analyyttistä geometriaa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Esko Sor-
vali - Pertti Toivonen, TAM-alfa, 2004/ Lu-
entomuistiinpanot ja opettajan jakamat mo-
nisteet
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-

tukset ja itsenäinen työskentely
Arviointi: Kaksi välikoetta tai tentti ja lasku-
harjoituspisteet
Edeltävät opinnot: Matematiikan perus-
opintojakso tai vähintään lukion lyhyt op-
pimäärä

Matematiikka 2

Tunnus
KC04AA10062

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelijan tulee saavuttaa sisäl-
lön mukaisilla osa-alueilla ne perustiedot ja -
taidot, joita tarvitaan ammattiaineiden opis-
kelussa ja joiden hallitseminen mahdollistaa 
vaativamman teknis-matemaattisen tiedon 
omaksumisen.
Sisältö: Differentiaali- ja integraalilaskentaa. 
Sovellukset tekniikan alalla
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
muistiinpanot ja opettajan jakamat monis-
teet
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset ja itsenäinen työskentely
Arviointi: Kaksi välikoetta tai tentti ja lasku-
harjoituspisteet
Edeltävät opinnot: Matematiikka 1 

Matematiikka 3

Tunnus
KC04AA10092

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelijan tulee saavuttaa sisäl-
lön mukaisilla osa-alueilla ne perustiedot ja -
taidot, joita tarvitaan ammattiaineiden opis-
kelussa ja joiden hallitseminen mahdollistaa 
vaativamman teknis-matemaattisen tiedon 
omaksumisen.
Sisältö: Tilastotiedettä, matemaattiset ohjel-
mistot ja matriisilaskennan alkeet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
muistiinpanot, opettajan jakamat monisteet
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset, tietokoneharjoitukset ja itsenäinen 
työskentely
Arviointi: Lopputentti ja harjoitustyö
Edeltävät opinnot: Matematiikka 2
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Fysiikka 1

Tunnus
KC04AA10111

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Tavoitteet: Opintojakso antaa perustie-
dot sisällön mukaisilla osa-alueilla teknii-
kan perustana olevasta fysiikasta ja luo 
mahdollisuudet vaativammankin tekni-
sen tiedon omaksumiseen työelämässä.
Sisältö: Osa 1: Kinematiikka, Newtonin lait, 
työ, teho, energia, impulssi, liikemäärä, pyö-
rimisliike, olomuotojen mekaniikkaa ja läm-
pöopin perusteita. Osa 2: Sähköstatiikka, ta-
savirtapiirit ja vaihtovirtapiirin perusteita
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hautala, 
Peltonen: Insinöörin (AMK) FYSIIKKA osat 
I ja II (Lahden Teho-Opetus Oy). Luento-
muistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot ja kotitehtä-
vät. Osassa 1. lisäksi laskuharjoitukset, jois-
sa on läsnäolovelvoite 80 %
Arviointi: Kumpikin osa erillisellä kokeella

Fysiikka 2

Tunnus
KC04AA10121

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Tavoitteet: Opintojakso antaa perustiedot 
sisällön mukaisilla osa-alueilla sekä perus-
tiedot fysiikan kokeellisista mittauksista, tu-
losten käsittelystä ja raportoinnista teknii-
kan eri alueilla.
Sisältö: Osa 1: Värähdysliike, aaltoliike- ja 
äänioppi, aalto-optikkaa, geometristä op-
tiikkaa, säteilyn kvantittuminen, röntgen, 
laser sekä ydinfysiikkaa. Osa 2: Kokeellisia 
laboratoriotöitä tekniikan eri alueilta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hautala, 
Peltonen: Insinöörin (AMK) FYSIIKKA osat 
II (Lahden Teho-Opetus Oy). Luentomuis-
tiinpanot sekä lisäksi osassa 2 Fysiikan har-
joitustöiden työohjeet (moniste)
Oppimismenetelmät: Osa 1: Luennot ja ko-
titehtävät; Osa 2: Harjoitustöistä tehtävät 
työselostukset. Huomaa läsnäolovelvollisuus
Arviointi: Osassa 1 loppukoe. Osassa 2 har-
joitustyöt, niistä tehtävät työselostukset sekä 
töihin liittyvä kirjallinen koe

Kemian perusteet

Tunnus
KC04AA10151

Tyyppi
pakollinen

Taso
Perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Niina Kälviäinen, ETT
Tavoitteet: Omaksua yleisen ja epäorgaani-
sen kemian pääkohdat.
Sisältö: Kurssilla käsitellään mm. atomit ja 
kemiallinen sitoutuminen, ainemäärä, ai-
neen olomuodot, kemialliset reaktioyhtälöt, 
palaminen, hapot ja emäkset, sekä sähköke-
miaa. Lisäksi kemiallinen työturvallisuus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
muistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset, harjoitustyö
Arviointi: Tentti, harjoitustyö
Edeltävät opinnot: Suoritetut lukion kurssit 
tai ammattioppilaitoksen kurssit

Tietotekniikka

Tunnus
KC04AA10162

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tuntee oppilaitok-
sen opiskelijoiden käytössä olevat tärkeim-
mät ohjelmistot ja tietokonejärjestelmät 
sekä omaksuu järjestelmien sujuvan käy-
tön. Tiedollinen tavoite on, että opiskelija 
osaa opintojakson jälkeen tietotekniikan pe-
rustermistöä, tiedostaa tietotekniikan roo-
lin yhteiskunnassa ja ymmärtää pääpiirteis-
sään, miten tietotekniikkaa voidaan soveltaa 
oman ammattialan tehtäviin.
Sisältö: Harjoituksissa käydään läpi SeAM-
Kin tietojärjestelmät (intranet, opintorekis-
teri, verkko-oppimisympäristö ja käytössä 
olevat laitteet), verkon palvelut (sähköposti 
ja www-sivut), sekä tärkeimmät sovellusoh-
jelmat (tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-
, grafi ikka-, matematiikka- ja verkkosivun 
laadinta ym. ohjelmat).
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Juha Paa-
nanen, Tietotekniikan peruskirja. Docendo. 
Sovellusohjelmien käsikirjat. Luentomonis-
teet.
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja itsenäinen opiskelu
Arviointi: Kirjallinen tentti ja hyväksytysti 
suoritetut harjoitustehtävät
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AMMATTIOPINTOJEN 
PERUSTEET 
Tekninen piirustus ja CAD

Tunnus
KC04BA20011

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syys ja kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Marko Latva-Kyyny, ins.
Tavoitteet: Opiskelija oppii piirtämään ja 
mitoittamaan käsin ja tietokoneavusteisesti 
koneita ja koneosia koneenpiirustusstandar-
dien mukaisesti, ottaen huomioon myös val-
mistusmenetelmät.
Sisältö: Koneenpiirustuksen merkitys, pro-
jektiot, leikkaukset, mitoitus, pintamerkit, 
hitsausmerkit, toleranssit, kokoonpanopii-
rustukset, CAD-ohjelman 2D- ja 3D-mallin-
nus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Autio: 
Koneenpiirustus, CAD-ohjelman manuaali
Oppimismenetelmät: Luennot, käsinharjoi-
tukset, ohjatut CAD-harjoitukset 80 h, itse-
opiskelu ja harjoitustyöt 80 h
Arviointi: Tentit ja harjoitukset 60/40

Materiaalitekniikka 1

Tunnus
KC04BA20021

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajan nimi: Jukka Pajula, DI
Tavoitteet: Opiskelija tuntee konstruktio-
materiaalit, niiden ominaisuudet, käsittelyn, 
standardit ja valinnan.
Sisältö: Materiaalien käyttöominaisuudet ja 
aineenkoetus. Metallien sisäinen rakenne. 
Olotilapiirros. Lämpökäsittelyt. Teräkset ja 
valuraudat. Muut metalliseokset.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Koivisto, 
Kaarlo ym.: Konetekniikan materiaalioppi
Oppimismenetelmät: Luennot, laboraatiot 
40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti /laboraatiot 70/30

Valmistustekniikka

Tunnus
KC04BA20033

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajan nimi: Jukka Pajula, DI
Tavoitteet: Opiskelija oppii tuntemaan ko-
nepajateollisuudessa käytettäviä valmistus-
menetelmiä, koneita ja työvälineitä.
Sisältö: Hitsausmenetelmät, valaminen, jau-
hemetallurgia, muovaavat ja ainetta irrot-
tavat työstömenetelmät, levytyötekniikka, 
pinnoittaminen, mittaaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ihalainen 
ym.: Valmistustekniikka, Otatieto, monis-
teet
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja tehdasvierailut 40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti /harjoitukset 70/30

Statiikka

Tunnus
KC04BA20052

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Antaa opiskelijalle statiikan pe-
rustiedot sekä taidon soveltaa niitä yksin-
kertaisiin rakenteisiin.
Sisältö: Mekaniikan peruslait. Voimien yh-
distäminen, voiman staattinen momentti, 
jäykän kappaleen tasapainoperiaate, tuet, 
palkin rasitukset ja rasituskuviot, painopiste 
ja palkkirakenteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Salmi, T.: 
Statiikka
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti

Dynamiikka

Tunnus
KC04BA20062

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Antaa opiskelijalle dynamiikan 
perustiedot.
Sisältö: Dynamiikan peruslait. Partikkelin 
kinematiikka. Jäykän kappaleen kinematiik-
ka. Kinetiikan perusteet. Energiaperiaate
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Salmi, T.: 
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Mekaniikka 1 ja 2 soveltuvin osin
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti
Edeltävät opinnot: Statiikka

Lujuusoppi 1

Tunnus
KC04BA20071

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Antaa opiskelijalle kimmo- ja lu-
juusopin perustiedot sekä taidon soveltaa 
niitä koneenosiin ja rakenteisiin.
Sisältö: Lujuusopin peruskäsitteet. Raken-
teiden jännitykset, muodonmuutokset ja mi-
toitus veto-, puristus-, leikkaus-, taivutus-, 
ja vääntökuormitustapauksissa. Tasojänni-
tystila. Yhdistetty jännitystila. Nurjahdus. 
Käyräpalkki. Väsymislujuus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Karhunen 
ym.: Lujuusoppi
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 53 h, itseopiskelu 53 h
Arviointi: Tentti /harjoitukset 70/30
Edeltävät opinnot: Statiikka

Koneenosat

Tunnus
KC04BA20092

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija tuntee koneenosi-
en toimintaperiaatteet ja mitoituslaskelmat 
sekä osaa valita valmiita koneosia standar-
deista ja luetteloista.
Sisältö: Koneenosien laskenta ja suunnit-
teluperusteet. Liitokset. Pyörivän liikkeen 
koneenosat: akseliliitokset, liuku- ja vierin-
tälaakerit, akselikytkimet, jouset, jarrut, ket-
ju- ja hihnavälitykset, hammaspyörät ja -
vaihteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan luennolla
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 53 h, itseopiskelu 53 h
Arviointi: Tentti /harjoitukset 70/30
Edeltävät opinnot: Lujuusoppi 1

Sähkötekniikka ja elektroniikka

Tunnus
KC04BA20101

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija tuntee tärkeimmät 
teoreettisen sähkötekniikan käsitteet ja las-
kentamenetelmät, saa yleiskuvan sähkön 
käyttömahdollisuuksista konetekniikan 
yhteydessä. Opiskelija tuntee tärkeimmät 
elektroniikassa käytettävät komponentit.
Sisältö: Moottorityyppien perusrakenteet ja 
ominaisuudet. Elektroniikan peruskompo-
nentit: diodit, transistorit, operaatiovahvis-
tin, niiden toimintaperiaate ja analogiatek-
niikan peruskytkennät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan luennolla
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 53 h, itseopiskelu 53 h
Arviointi: Tentti /harjoitukset 70/30

Teollisuustalous

Tunnus
KC04BA20132

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajan nimi: Jukka Pajula, DI
Tavoitteet: Opiskelija tuntee yrityksen tuo-
tantotalouteen liittyvät perusasiat.
Sisältö: Tuotannon suunnittelu, tuottavuus, 
kasvu, kannattavuus, likviditeetti ja vaka-
varaisuus. Investointilaskelmat, budjetointi, 
tunnus-luvut. Metalliteollisuuden rationali-
sointi ja työntutkimus. Materiaali- ja henki-
löstöhallinto sekä markkinoinnin ja talous-
oikeuden perusasioita
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti /seminaarityöt 70/30

Kestävä kehitys

Tunnus
KC04BA20135

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Antaa kokonaiskuva ympäris-
tönsuojelusta ja alan tekniikan suomista 
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mahdollisuuksista sekä saada opiskelija ym-
märtämään kestävän kehityksen edellytyk-
set ja suhtautumaan ympäristönsuojeluun 
myönteisesti ja vastuullisesti.
Sisältö: Ilmasto, ilmanlaatu, sisämaan pin-
ta- ja pohjavedet, maaperä, Itämeren meri-
alue. Ihmisen toiminnan vaikutukset ym-
päristöön, haitallisten vaikutusten ehkäisy, 
pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus. 
Kestävä kehitys, säästävä teknologia, jäte-
laki, jätteiden lajittelu, käsittely, kierrätys ja 
loppusijoitus. Ympäristöjärjestelmät ja ym-
päristöluvat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
oma materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työ
Arviointi: Tentti ja harjoitustyö

Autotekniikan perusteet 1

Tunnus
KC04BA40012

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää auton ra-
kenteeseen liittyviä peruskäsitteitä. Antaa 
perustiedot autotekniikan ammattiopintoi-
hin.
Sisältö: Alusta- ja hallintalaitteet, voiman-
siirtolaitteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan luennolla
Oppimismenetelmät: Luennot 10 h, harjoi-
tukset 30 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti /harjoitukset 70/30

Autotekniikan perusteet 2

Tunnus
KC04BA40011

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää auton ra-
kenteeseen, huoltoon ja korjaukseen liitty-
viä peruskäsitteitä.
Sisältö: Moottori, auton sähkölaitteet ja 
elektroniset järjestelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan luennolla
Oppimismenetelmät: Luennot 10 h, harjoi-
tukset 30 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti /harjoitukset 70/30

AMMATTIOPINTOJEN 
MODUULIT

Autotekniikan moduuli
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Autotekniikan moduulin tavoit-
teena on antaa tiedot auton liikemekaniikas-
ta ja rakenteesta.

Ajoneuvolait

Tunnus
KC04BA40101

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Marko Latva-Kyyny, ins.
Tavoitteet: Opiskelija tuntee autoalaa koske-
vaa lainsäädäntöä ja osaa soveltaa sitä käy-
tännön tilanteissa.
Sisältö: Ajoneuvolaki, Asetus ajoneuvojen 
rakenteesta ja varusteista, Asetus ajoneuvo-
jen käytöstä tiellä, rakennemuutokset ja au-
ton kokoaminen osista, asennus- ja korjaus-
luvat, työsuojelulainsäädäntö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ajoneu-
vomääräykset
Oppimismenetelmät: Luennot 20 h, itse-
opiskelu ja harjoitukset 20 h
Arviointi: Tentti ja harjoitukset 80/20

Autotekniikka 1 

Tunnus
KC04BA40031

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää eri tilan-
teissa auton ajovastusten muodostumisen ja 
polttoainetalouteen vaikuttavat tekijät sekä 
osaa määrittää auton suorituskykyä vastaa-
vat suureet.  
Sisältö: Ajovastukset, moottorin ja voiman-
siirtolaitteiden perusominaisuudet, ajotila-
piirros, kiihtyvyys, vetopyörästön välitys-
ten valinta, polttoaineen kulutus, sitkeys, 
kiihtyvyyden ja nousun raja-arvot
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Laine, O.: 
Autotekniikka; Alan julkaisut; Opettajan ai-
neisto
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti /harjoitukset 70/30
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Autotekniikka 2

Tunnus
KC04BA40021

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Marko Latva-Kyyny, ins.
Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija 
ymmärtää ajoneuvon ohjauskäyttäytymisen 
erilaisissa ajotilanteissa ja osaa mitoittaa em. 
järjestelmiä.
Sisältö: Pyörän- ja kääntöakselin kulmat 
sekä niiden mittaaminen, ohjauslaitteet, ren-
kaat, vanteet, tasapainotus, kaarreajokäyt-
täytyminen ja sivutuuliominaisuudet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Laine O: 
Autotekniikka 1; Alan julkaisut ja huoltokir-
jallisuus; Opettajan aineisto; Laskentaohjel-
mat
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu ja harjoitustyö 40 h
Arviointi: Tentti ja harjoitukset 70/30

Autotekniikka 3

Tunnus
KC04BA40072

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Marko Latva-Kyyny, ins.
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija ymmärtää ajoneuvon jarrutuskäyt-
täytymisen eri ajotilanteissa ja tuntee jou-
situksen perusteita ja rasituksia sekä osaa 
mitoittaa em. järjestelmiä. Opiskelija tuntee 
voimansiirtojärjestelmien osien toiminta-
edellytykset ja rakenteet sekä niiden suun-
nitteluun liittyvät seikat.
Sisältö: Rumpu- ja levyjarrut, hydrauliset 
jarrujärjestelmät, paineilmajarrujärjestelmät, 
jousityypit ja niiden suunnittelun perusteet 
kytkimet, vaihteistot ja välityssuhteiden va-
linta, veto- ja tasauspyörästöt, napavälityk-
set, 4-vetojärjestelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Laine 
O: Autotekniikka 2; Ajoneuvomääräykset; 
Bosch: Autoteknillinen taskukirja; Alan jul-
kaisut ja huoltokirjallisuus; Opettajan aineis-
to; Laskentaohjelmat; BrakeWin-ohjelma
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 60 h, itseopiskelu ja harjoitustyöt 60 h
Arviointi: Tentti ja harjoitukset 70/30

Moottorioppi

Tunnus
KC04BA60022

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Marko Latva-Kyyny, ins.
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää tavan-
omaisten polttomoottorien rakenteet, ter-
misen prosessin ja mekanismien rasitukset 
suunnittelun, käytön ja huollon kannalta. 
Opiskelija tuntee polttoaine- ja pakokaasu-
järjestelmän laitteet ja huollot.
Sisältö: Polttomoottorit, termodynamiikka, 
teho- ja hyötysuhdekäsitteet, kampi- ja vent-
tiilikoneiston rakenteet ja huollot, värähte-
lyn vaimennus, voitelu ja jäähdytys, poltto-
ainelaitteet, polttoaineet ja pakokaasut sekä 
pakokaasujen mittaus, ahtaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Bosch: 
Autoteknillinen taskukirja; Alan kirjallisuus 
ja julkaisut
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu ja harjoitukset 40 h
Arviointi: Tentti ja harjoitukset 70/30

Autoelektroniikan moduuli 
Laajuus: 15 op
Tavoite: Autoelektroniikan moduulin tar-
koituksena on perehtyä autoalan sovelta-
vaan elektroniikkaan sekä testaus- ja mitta-
usmenetelmiin.

Auton sähkövarusteet

Tunnus
KC04BA50071

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Marko Latva-Kyyny, ins.
Tavoitteet: Opiskelija tuntee tärkeimmät au-
ton sähkövarusteet sekä niiden tärkeimmät 
ominaisuudet ja käytön. Hän osaa tulkita ja 
laatia auton sähkövarusteiden asennus- ja 
kytkentäsuunnitelmia sekä hallitsee tarkas-
tuksen ja vianetsinnän periaatteet.
Sisältö: Sähkökaaviot, sähköiset kytkimet, 
akku, valot, sytytys-, lataus-, käynnistys- ja 
käynnistysapujärjestelmät, muut sähköva-
rusteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Juhala 
ym. Moottorialan sähköoppi; Alan julkaisut 
ja huoltokirjallisuus
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Oppimismenetelmät: Luennot 40 h, itse-
opiskelu 40 h
Arviointi: Tentti

Auto- ja työkone-elektroniikka 1

Tunnus
KC04BA50052

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Marko Latva-Kyyny, ins. 
Tavoitteet: Opiskelija tuntee tärkeimmät au-
ton ja työkoneen elektroniset laitteet ja järjes-
telmät, niiden perusominaisuudet ja käytön. 
Hän ymmärtää elektroniikkavarusteiden 
asennus- ja kytkentäsuunnitelmia, yleisim-
mät tietojen syöttötavat ko. järjestelmiin 
sekä testauksen ja vianetsinnän perusteet.
Sisältö: Elektroniikan komponentit ja piiri-
tekniikka, anturitekniikka, elektroniset otto- 
ja dieselmoottorien polttoaineensyöttöjär-
jestelmät, OBD, testaustekniikka
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Juhala 
ym.: Moottorialan sähköoppi; Bosch: Auto-
teknillinen taskukirja; Alan julkaisut ja huol-
tokirjallisuus
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu ja harjoitukset 40 h
Arviointi: Tentti ja harjoitukset 80/20
Edeltävät opinnot: Auton sähkövarusteet

Auto- ja työkone-elektroniikka 2

Tunnus
KC04BA50053

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Marko Latva-Kyyny, ins.
Tavoitteet: Opiskelija tuntee tärkeimmät au-
ton ja työkoneen elektroniset laitteet ja järjes-
telmät, niiden perusominaisuudet ja käytön. 
Hän ymmärtää elektroniikkavarusteiden 
asennus- ja kytkentäsuunnitelmia, yleisim-
mät tietojen syöttötavat ko. järjestelmiin 
sekä testauksen ja vianetsinnän perusteet.
Sisältö: Elektronisesti ohjatut vaihteistot, 
lukkiutumisen- ja luistonestojärjestelmät, 
ESP-järjestelmä, elektroninen jousituksen ja 
vaimennuksen säätö, proportionaaliventtii-
litekniikka, työkoneiden elektroninen ohja-
us, väylätekniikka
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Juhala 
ym.: Moottorialan sähköoppi; Bosch: Auto-
teknillinen taskukirja; Alan julkaisut ja huol-
tokirjallisuus

Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu ja harjoitukset 40 h
Arviointi: Tentti ja harjoitukset 80/20
Edeltävät opinnot: Auto- ja työkone-elekt-
roniikka 1

Autolaboraatiot

Tunnus
KC04BA50072

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Ari Itämäki, ins.
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija tuntee tavallisimmat autolle tehtä-
vät mittaukset ja tutustuu autokorjaamon 
laitteisiin ja mittareihin sekä pystyy niiden 
avulla vianmääritykseen.
Sisältö: Ajotila-, liiketila-, ohjauslaite-, jar-
rutus-, kori- ja moottoritutkimukset. Otto- 
ja dieselmoottorien polttoainelaite- ja pa-
kokaasututkimukset. Käynnistys- lataus- ja 
sytytyslaitemittaukset, valo-, melu-, tärinä- 
ja heilahtelututkimukset sekä pyörän tasa-
painotukset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Auto- ja 
koritekniikan oppimateriaalit; Korjaamokä-
sikirjat; Säätöarvokirjat, laitekäsikirjat
Oppimismenetelmät: Laboratoriotyöt /
työselosteet
Arviointi: Hyväksyttävästi suoritetut työt /
työselosteet 50/50

Työkonetekniikan moduuli 
Laajuus: 15 op
Tavoite: Työkonetekniikan moduulin tar-
koituksena on perehtyä työkoneisiin ja maa-
talouskonetekniikkaan.

Hydraulitekniikka

Tunnus
KC04BA60033

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
Suomi

Opintopisteet
3

Opettajan nimi: Jukka Pajula, DI
Tavoitteet: Opiskelija omaksuu keskeiset 
tiedot hydraulijärjestelmistä ja hydraulijär-
jestelmien suunnittelusta.
Sisältö: Hydrauliikkakomponenttien raken-
ne ja toiminta. Paine-energiaa tuottavat, oh-
jaavat ja säätävät laitteet. Toimilaitteet, säi-
liöt, putkistot ja lisälaitteet. Proportionaali-, 
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patruuna- ja servotekniikan perusteet. Ylei-
set suunnittelunäkökohdat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Fonselius: 
Hydrauliikka II
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti /harjoitukset 70/30

Liikkuvat työkoneet

Tunnus
KC04BA60032

Tyyppi
Pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Hannu Ylinen, ins.
Tavoitteet: Opiskelija tuntee tärkeimpien 
liikkuvien työkoneiden tehtävät, rakenteet 
ja toiminnat.
Sisältö: Liikkuvat pyörä- ja tela-alustaiset 
työkoneet, mm. maanrakennus ja metsätyö-
koneet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Metsä- 
ja työkonetekniikka (Terrängmaskinen 1, 
SkogForsk); Alan kirjallisuus ja julkaisut; 
valmistajien materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu ja harjoitukset 40 h
Arviointi: Tentti ja harjoitukset 60/40

Hyötyajoneuvot

Tunnus
KC04BA60070

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi 

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Marko Latva-Kyyny, ins.
Tavoitteet: Opiskelija tuntee raskaan ajo-
neuvokaluston koritekniikkaan, mitoituk-
seen sekä rakennetekniikkaan liittyvät kä-
sitteet.
Sisältö: Raskaan ajoneuvokaluston kori-
teknillinen rakentaminen ja huolto. Mitoi-
tusmääräykset, paino- ja mitoituslaskelmat 
sekä alustan valinta, korirakenteet ja raken-
neosat, ajoneuvokaluston suunnittelu ja va-
linta, teli- ja voimansiirtorakenteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan luennolla
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 53 h, itseopiskelu ja harjoitukset 53 h
Arviointi: Tentti ja harjoitukset 60/40 

Maatalouskonetekniikka

Tunnus
KC04BA70011

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Marko Latva-Kyyny, ins.
Tavoitteet: Opiskelija tuntee tärkeimpien 
maatalouskoneiden rakenteet, toiminta- ja 
suunnitteluperiaatteet.
Sisältö: Traktorien rakenne, ominaisuudet, 
moottorit, ohjauslaitteet, voimansiirto, jar-
rut ja renkaat, työkoneiden kytkentä sekä 
hydrauliikka. Leikkuupuimurien leikkuu- 
ja puintikoneistot, seulat ja kuljettimet, voi-
mansiirto ja elektroniikan hyödyntäminen. 
Maanmuokkauskoneet, kylvö- ja lannoit-
teenlevitinkoneet, kasvinsuojeluruiskut, 
heinä- ja rehuntekokoneet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Alan kir-
jallisuus ja julkaisut
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu ja harjoitukset 40 h 
Arviointi: Tentti ja harjoitukset 80/20

Työkonetekniikan laboraatiot

Tunnus
KC04BA70050

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Ari Itämäki, ins.
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija tuntee työkoneiden ja maatalousko-
neiden mittauksiin, huoltoon ja vianmääri-
tyksiin liittyviä käsitteitä
Sisältö: Ilmoitetaan laboratoriotöiden alussa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Auto- ja 
koritekniikan oppimateriaalit; Korjaamokä-
sikirjat; Säätöarvokirjat, laitekäsikirjat
Oppimismenetelmät: Laboratoriotyöt /
työselosteet
Arviointi: Hyväksyttävästi suoritetut työt /
työselosteet 50/50

Yritystoiminnan moduuli
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Yritystoiminnan moduulin ta-
voitteena on perehdyttää opiskelija yritys-
toimintaan yleensä ja tarkemmin sen osa-
alueisiin kuten yritystalouteen, rahoituksen 
laskentatoimeen, markkinointiin ja henki-
löstöjohtamiseen. Moduuliin voidaan vali-
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ta myös liiketoiminta-, projekti- ja laatujoh-
tamisen sekä työlainsäädännön ja -suojelun 
opintojaksoja.

Korjaamotalous

Tunnus
KC04BA60060

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Marko Latva-Kyyny, ins.
Tavoitteet: Tavoitteena on perehdyttää opis-
kelija auto- ja työkonekorjaamon suunnittelun 
perusteisiin ja ratkaisuihin, ympäristöasioi-
den hoitoon, henkilö- ja asiakassuhteisiin, töi-
den järjestelyyn, kustannussuunnitteluun ja -
seurantaan, korjaamokalustoon ja laitteistoon 
sekä korjaamotoiminnan rationalisointiin.
Sisältö: Autoliike ja asiakas, korjaamon or-
ganisaatiot, töiden kulku korjaamossa, kor-
jaamon suunnittelu, korjaamon verkostot, 
korjaamon jätehuolto, korjausehdot ja kulut-
tajasuoja, kalusteet ja laitteet, kustannuslas-
kenta, kannattavuus ja rationalisointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Alan jul-
kaisut ja maahantuojien ohjeet; Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu ja harjoitukset 40 h
Arviointi: Tentti ja harjoitukset 70/30

Projektijohtaminen

Tunnus
KC04BA84000

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Lasse Tarhala, DI
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on an-
taa perustiedot projektityöskentelyn peri-
aatteista ja menetelmistä sekä valmiudet 
projektien läpivientiin.
Sisältö: Tavoitteellinen kehittäminen pro-
jekteina; valmistelu, suunnittelu, toteutus ja 
vakiinnuttaminen. Projektityöskentelyn pe-
riaatteet ja menetelmät. Projektiorganisaatio 
ja sen toiminta. Ajan, resurssien ja kustan-
nusten ohjaus projektisuunnittelussa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lanning, 
Roiha & Salminen, Matkaopas muutokseen, 
1999. Kettunen Sami, Onnistu projektissa, 
2003
Oppimismenetelmät: Projektityöt, luennot 
ja Case-harjoitukset
Arviointi: Projektisuunnitelma, toteutus ja 

loppuraportin esittäminen, 100 %
Edeltävät opinnot: Teollisuustalous

Autoalan markkinointi ja palvelu

Tunnus
KC04BA85022

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Marko Latva-Kyyny, ins.
Tavoitteet: Opiskelija tuntee yleisesti mark-
kinointiin liittyviä käsitteitä sekä autotalon 
talouteen, tuotteiden myyntiin ja asiakaspal-
veluun liittyvät toiminnot.
Sisältö: Markkinoinnin kehitys ja kilpai-
lukeinot (tuote, hinta, jakelu, viestintä), 
varaosa- ja korjaamomyynti, ajoneuvo-
myyntiprosessi, yleiset myyntiehdot, kulut-
tajasuoja, asiakaspalvelu
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Alan kir-
jallisuus ja julkaisut
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu ja harjoitukset 40 h
Arviointi: Tentti ja harjoitukset 70/30

Henkilöstöjohtaminen 

Tunnus
KC04BA85050

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Lasse Tarhala, DI
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on 
opiskelijan perehtyminen henkilöstöjohta-
misen operatiivisiin ja strategisiin perusasi-
oihin niin yksilön kuin prosessien näkökul-
mista tarkastellen.
Sisältö: Henkilöstöjohtaminen tänään, ta-
voitteena oppiva organisaatio. Henkilös-
töjohtamisen strateginen ulottuvuus ja 
yrityskulttuuri. Johtaminen muuttuvissa or-
ganisaatioissa, tilannejohtaminen ja vuoro-
vaikutus. Yksilöt työyhteisössä; motivaatio, 
sitoutuminen ja esimies /alais -keskustelut. 
Osaamisen kehittäminen, työehtosopimuk-
set ja työlainsäädäntö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Riitta Vii-
tala, Henkilöstöjohtaminen, 2000. Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistu-
minen luentoihin ja ryhmätöihin.(40h) Se-
minaarityöt, hyväksytyt harjoitukset ja lop-
pukoe. (40 h)
Arviointi: Tentti /seminaari 80/20
Edeltävät opinnot: Teollisuustalous
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PROJEKTIOPINNOT

Tunnus
KC04EA11

Tyyppi
pakollinen

Taso
projektiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
30

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää insinöörin 
tehtäviin liittyviä vaatimuksia ja osaa sovel-
taa aikaisemmin hankittuja tietoja ja taitoja 
itsenäiseen ongelmanratkaisuun sekä hank-
kia uutta tietoa. Projektiopintojen tavoittee-
na on valmentaa opiskelijaa insinöörin am-
mattitehtäviin ja hankkia työssäoppimisen 
kautta erityisosaamista jollakin ammattiin 
liittyvällä erikoisosa-alueella. Samalla pro-
jektiopinnot ohjaavat luovaa ongelman-
ratkaisukykyyn, tiedonhankintaan ja sen 
soveltamiseen sekä viestintä- ja vuorovaiku-
tustaitojen harjaantumiseen. Projektiopinnot 
suoritetaan yksilötöinä yritysten tai yhteisö-
jen tarjoamien projektien parissa työsken-
nellen ko. yrityksissä.
Sisältö: Käytännön työskentely jossakin 
projektissa. Projektin ja sen tulosten esittely-
seminaari. Hyväksytysti suoritettu työsken-
tely, projektiraportit sekä seminaari. Eng-
lanti 3 sekä kolme seuraavista aihealueista; 
Autotekniikka, Autoelektroniikka, Työkone-
tekniikka, Yritystoiminta, Teknillinen meka-
niikka, Työnjohto
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan projektikohtaisesti
Oppimismenetelmät: Itseopiskelu
Arviointi: Raportointi /seminaarit
Edeltävät opinnot: Ammattiaineet

HARJOITTELU

Tunnus
KC04EA21

Tyyppi
pakollinen

Taso
harjoittelu

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
30

Tavoitteet: Työskentelyä omalla ammatti-
alalla asiantuntijan ohjauksessa. Mahdolli-
suus syventää oman suuntautumisalan tie-
tomäärää.
Sisältö: Tutustua ammattialaan ja soveltaa 
oppimiaan asioita käytäntöön. Käytännön 
työtä kesäloma-aikoina sekä yksi jakso kou-
lutusajasta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan harjoittelun alussa
Oppimismenetelmät: Itseopiskelu
Arviointi: Työtodistukset ja raportointi

OPINNÄYTETYÖ

Tunnus
KC04FA31

Tyyppi
pakollinen

Taso
opinnäytetyö

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
15

Tavoitteet: Valmentaa opiskelija tulevaan 
työhönsä. Opiskeli ja oppii sovelta maan 
käytännössä opiskeluaikana opittuja tieto-
jaan ja etsimään puuttuvat tiedot ongelmi en 
ratkaisemi seksi.
Sisältö: Ammattialaan liittyvä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali. Kaikki 
käytettävissä oleva materiaali
Oppimismenetelmät: Itseopiskelu
Arviointi: Opinnäytetyön tekemisestä on 
laadittu oppilaitoksen erillinen ohje. Kirjal-
linen raportti, tulosten esittely seminaarissa 
sekä kypsyyskoe
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Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma

Koulutuksen toteutus:
Tekniikan yksikkö, Seinäjoki

Koulutusohjelmapäällikkö:
Mervi Hujanen
020 124 5333 
mervi.hujanen@seamk.fi 

Tutkinto ja sen tuottama kelpoisuus:
Bio- ja elintarviketekniikan insinööri

Tutkintonimike: 
Insinööri (AMK)

Laajuus opintopisteinä: 
240 op

Tavoitteet:
Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjel-
man tavoitteena on kouluttaa bio- ja elin-
tarvikealan insinöörejä, jotka ovat sosi-
aalisia, esiintymis- ja ryhmätyötaitoisia, 
itsenäiseen työskentelyyn kykeneviä sekä 
kielitaitoisia alansa ammattilaisia.
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Opintojaksokokonaisuudet ja -kuvaukset

PERUSOPINNOT
Johdatus tekniikan opintoihin

Tunnus
KC14AE10015

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt opiske-
lutekniikoihin ja tuntee oman alansa sekä 
osaa tiedonhankinnan ja tutkimusmene-
telmien perusteet. Oman alan tekniikan his-
toria sekä etiikan    perusteet. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija: tuntee oman oppi-
mistyylinsä; tietää oman alansa merkityk-
sen; tuntee oman alansa tekniikan historian; 
tietää tiedonhankintakanavat; osaa käyttää 
tiedonhakuvälineitä; tuntee tieteellisen tut-
kimuksen periaatteet sekä osaa laatia tut-
kimusraportin; tuntee insinöörin etiikan 
vaatimukset.
Sisältö: Opiskelu, oppiminen, oman alan 
merkitys kansantaloudessa, oman alan työ-
markkinajärjestöt; Tekniikan historia; Kir-
jasto- ja informaatiopalvelut, tietokannat, 
tiedonhaku tietokannoista ja internetistä, 
tieteellinen tutkimus ja tutkimusmene-
telmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoitetaan 
opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set sekä yksilötehtäviä
Arviointi: Tentti ja hyväksytyt harjoitukset

Viestintä 1

Tunnus
KC03AE10028

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija osaa viestiä jäsen-
tyneesti ja ymmärrettävästi, tuottaa taval-
lisimpia oppimis- ja työyhteisön kirjoitteita 
ja toimia virallisessa kokouksessa. Opiskeli-
ja osaa arvioida suomen kielen ja viestinnän 
taitojaan ja haluaa kehittää niitä osana omaa 
ammattitaitoaan.
Sisältö: Viestinnän merkitys työelämässä; 
työelämän arkiviestintä; kielenhuolto; teks-
tin ulkoasu, asiakirjastandardi; työnhaun 
tekstit; liikekirjeenvaihto; tiedottaminen; 
opastaminen; kokoustekniikan perusteet ja 

kokousasiakirjat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kaup-
pinen, A., Nummi, J. & Savola, T. 2004. Tek-
niikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhu-
misen käsikirja
Oppimismenetelmät: Pari- ja pienryhmä-
työskentely, suulliset harjoitukset ja kirjalli-
set tehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppi-
tunteihin ja suullisen viestinnän harjoituk-
siin, kirjalliset tehtävät ja tentti

Viestintä 2

Tunnus
KC03AE10029

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija pystyy toimimaan tar-
koituksenmukaisesti työelämän viestintä- 
ja vuorovaikutus-tilanteissa ja esittämään 
asiansa vakuuttavasti ja havainnollisesti. 
Opiskelijalla on valmiuksia tieteellisen tek-
stin kirjoittamiseen.
Sisältö: Työelämän esiintymis- ja keskuste-
lutilanteet, työhaastattelut; esityksen havain-
nollistaminen; argumentointi; puheenvuo-
rot, aloitetekstit; neuvottelutaidon perusteet 
ja neuvotteluasiakirjat; asiatyyli; tekstin-
huolto; raportit; kirjallisuustyö: ammatti-
tekstien referointi; lähteiden arviointi ja läh-
detietojen merkitseminen; seminaarit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kaup-
pinen, A., Nummi, J. & Savola, T. 2004. Tek-
niikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen 
käsikirja; Opinnäytetyön kirjoitusohjeet
Oppimismenetelmät: Pari- ja pienryhmä-
työskentely, suulliset harjoitukset ja kirjalli-
set tehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppi-
tunteihin ja suullisen viestinnän harjoituk-
siin, kirjalliset tehtävät, kirjallisuustyö ja sen 
esittely

Ruotsi

Tunnus
KC03AE10031

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija 
pystyy toimimaan oman alansa työympä-
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ristössä ruotsin kielellä. Hän pystyy vuoro-
vaikutteiseen viestintään. Hän kykenee hyö-
dyntämään ja hankkimaan omaan alaansa 
liittyvää tietoa.
Sisältö: Koulutus, työnhaku ja työ; työym-
päristö ja yhteiskunta; asiakaskontaktit; 
yleiskielisiä tekstejä; oman alan keskeinen 
terminologia: bio- ja elintarvikealan perus-
sanasto
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Leh-
to, Teija: Koppling. Svenska för ingenjörer. 
WSOY, 2003.
Muu materiaali
Oppimismenetelmät: Luentoja, kuullunym-
märtämis- sekä puheharjoituksia ja kirjallis-
ta tuottamista pari- ja pienryhmätyöskente-
lynä sekä itsenäisesti
Arviointi:Aktiivinen osallistuminen lähi-
opetukseen sekä kokeet opintojakson aika-
na ja loputtua

Englanti 1

Tunnus
KC03AE10041

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Suullisen ja kirjallisen kielitaidon 
kehittäminen. Oman koulutuksen ja työko-
kemuksen kuvaaminen, työnhakuprosessi, 
hakemusasiakirjojen laadinta. Bio- ja elin-
tarviketekniikan teksteihin tutustuminen ja 
keskeisimmän sanaston ymmärtäminen ja 
käyttäminen puheessa ja kirjoittamisessa.
Sisältö: Tehokas kommunikointi; tiedon-
hankintalähteet, Internet; CV:n ja työhake-
muksen laadinta; oman alan perustekstit; 
vapaamuotoinen suullinen esitys; oppikir-
jan tekstit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Huh-
ta, Marjatta: Connections: Communication 
Guidelines for Engineers, Edita, 2000. Oman 
alan tekstit ja muu materiaali
Oppimismenetelmät: Suullisia ja kirjallisia 
harjoituksia ja tehtäviä pari- ja pienryhmä-
työskentelynä ja itsenäisesti
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen ja harjoituksiin. Suullinen esitys ja 
kirjallinen tentti sekä muut opintojakson ai-
kana vaadittavat tehtävät

Englanti 2

Tunnus
KC03AE10051

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Suullisen ja kirjallisen kielitai-
don syventäminen. Kirjallisen viestinnän 
ja perusliikekirjeenvaihdon hallitseminen. 
Bio- ja elintarviketekniikan vaativiin teks-
teihin ja kirjallisuuteen tutustuminen ja sen 
mukaisen sanaston ymmärtäminen ja käyt-
täminen puheessa ja kirjoittamisessa.
Sisältö: Perusliikekirjeenvaihto; jossain 
määrin kaupallista terminologiaa; tiedon 
hankinta ja käsittely auto- ja kuljetusteknii-
kan teksteistä; suulliset ja kirjalliset tiivistel-
mät; suullinen esitys omalta ammattialalta; 
oppikirjan tekstit; liikemessut; prosessit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Huh-
ta, Marjatta: Connections: Communication 
Guidelines for Engineers, Edita, 2000; Oman 
alan tekstit ja muu materiaali
Oppimismenetelmät: Suullisia ja kirjallisia 
harjoituksia ja tehtäviä pari- ja pienryhmä-
työskentelynä ja itsenäisesti
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen ja harjoituksiin. Suullinen esitys ja 
kirjallinen tentti sekä muut opintojakson ai-
kana vaadittavat tehtävät

Englanti 3

Tunnus
Kc03AE10061

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Suullisen ja kirjallisen kielitaid-
on vahvistaminen ja hankitun kielitaidon 
ylläpitäminen ja kehittäminen. Tiivistelmän 
laadinta. Kokoustekniikan ja -sanaston hal-
linta. Bio- ja elintarviketekniikan laajojen 
tekstien käsittely ja niiden sanaston ym-
märtäminen ja kyky selvittää lyhyesti kes-
keisin sisältö suullisesti tai kirjallisesti ja 
vaativankin sanaston käyttäminen puheessa 
ja kirjoittamisessa.
Sisältö: Tekninen lukeminen ja kirjoittamin-
en; opinnäytetyön tiivistelmän laadinta; es-
itelmät; kokoukset; haastattelut; oman er-
ikoisalan tekstit; oppikirjan tekstit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Huh-
ta, Marjatta: Connections: Communication 
Guidelines for Engineers, Edita, 2000. Oman 
alan tekstit ja muu materiaali
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Oppimismenetelmät: Suullisia ja kirjallisia 
harjoituksia ja tehtäviä pari- ja pienryhmä-
työskentelynä ja itsenäisesti
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen 
opetukseen ja harjoituksiin. Suullinen esitys 
ja kirjallinen tentti sekä muut opintojakson 
aikana vaadittavat tehtävät

Matematiikan perusopintojakso

Tunnus
KC03AE10076

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Tavoitteet: Opiskelijan tulee saavuttaa riit-
tävä matemaattinen perusta tekniikan opin-
toja varten sekä saavuttaa tiedoissa ja tai-
doissa lukion pitkän matematiikan taso 
sisällön mukaisilla osa-alueilla.
Sisältö: Lausekkeiden sievennys, yhtälöt, 
suorakulmaisen kolmion trigonometriaa, 
geometriaa ja vektoriopin alkeet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
muistiinpanot ja opettajan jakamat monisteet
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuhar-
joitukset ja itsenäinen työskentely
Arviointi: Kaksi välikoetta tai tentti ja lasku-
harjoituspisteet

Matematiikka 1

Tunnus
KC03AE10082

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelijan tulee saavuttaa sisäl-
lön mukaisilla osa-alueilla ne perustiedot ja -
taidot, joita tarvitaan ammattiaineiden opis-
kelussa ja joiden hallitseminen mahdollistaa 
vaativamman teknis-matemaattisen tiedon 
omaksumisen.
Sisältö: Yhtälöt, trigonometriaa, vektoriop-
pia ja analyyttistä geometriaa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Esko Sor-
vali -Pertti Toivonen, TAM-alfa, 2004/Luen-
tomuistiinpanot ja opettajan jakamat monis-
teet
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset ja itsenäinen työskentely
Arviointi: Kaksi välikoetta tai tentti ja lasku-
harjoituspisteet
Edeltävät opinnot: Matematiikan perus-
opintojakso tai vähintään lukion lyhyt op-
pimäärä

Matematiikka 2

Tunnus
KC03AE10092

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelijan tulee saavuttaa sisäl-
lön mukaisilla osa-alueilla ne perustiedot 
ja -taidot, joita tarvitaan ammattiaineiden 
opiskelussa ja joiden hallitseminen mahdol-
listaa vaativamman teknis-matemaattisen 
tiedon omaksumisen.
Sisältö: Differentiaali- ja integraalilaskentaa. 
Sovellukset tekniikan alalla
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
muistiinpanot ja opettajan jakamat monisteet
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuhar-
joitukset ja itsenäinen työskentely
Arviointi: Kaksi välikoetta tai tentti ja lasku-
harjoituspisteet
Edeltävät opinnot: Matematiikka 1

Matematiikka 3

Tunnus
KC03AE10102

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelijan tulee saavuttaa sisäl-
lön mukaisilla osa-alueilla ne perustiedot 
ja -taidot, joita tarvitaan ammattiaineiden 
opiskelussa ja joiden hallitseminen mahdol-
listaa vaativamman teknis-matemaattisen 
tiedon omaksumisen.
Sisältö: Talousmatematiikkaa. Verotus, in-
deksit, valuutat, lainalaskenta, jatkuva ko-
ronkorko, investointilaskelmia, matriisilas-
kennan alkeet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Leila Kar-
jalainen, Optimi/ luentomuistiinpanot ja 
opettajan jakamat monisteet
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuhar-
joitukset ja itsenäinen työskentely
Arviointi: Tentti ja laskuharjoituspisteet
Edeltävät opinnot: Matematiikka 2

Matematiikka 4

Tunnus
KC03AE10106

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelijan tulee saavuttaa sisäl-
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lön mukaisilla osa-alueilla ne perustiedot 
ja -taidot, joita tarvitaan ammattiaineiden 
opiskelussa ja joiden hallitseminen mahdol-
listaa vaativamman teknis-matemaattisen 
tiedon omaksumisen.
Sisältö: Tilastomatematiikka, erityisesti mit-
tausdatan käsittelyssä tarvittavat tilastolli-
set menetelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luen-
tomuistiinpanot ja opettajan jakamat mo-
nisteet
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuhar-
joitukset ja itsenäinen työskentely
Arviointi: Tentti ja laskuharjoituspisteet
Edeltävät opinnot: Matematiikka 3

Matematiikka 5

Tunnus
KC03AE10112

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelijan tulee saavuttaa sisäl-
lön mukaisilla osa-alueilla ne perustiedot ja 
taidot, joita tarvitaan ammattiaineiden opis-
kelussa ja joiden omaksuminen luo mahdol-
lisuuden vaativamman teknis-matemaatti-
sen tietouden omaksumiseen.
Sisältö: Tilastollinen koesuunnittelu, mate-
maattiset ohjelmistot ja matemaattisen teks-
tin tuottaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
muistiinpanot, opettajan jakamat monisteet
Oppimismenetelmät: Luennot, tietokone-
harjoitukset, itsenäinen työskentely
Arviointi: Lopputentti ja harjoitustyö
Edeltävät opinnot: Matematiikka 4

Fysiikka 1

Tunnus
KC03AE10122 

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Tavoitteet: Opintojakso antaa perustiedot si-
sällön mukaisilla osa-alueilla tekniikan pe-
rustana olevasta fysiikasta ja luo mahdol-
lisuudet vaativammankin teknisen tiedon 
omaksumiseen työelämässä.
Sisältö: Osa 1. Kinematiikka, Newtonin lait, 
työ, teho, energia, impulssi, liikemäärä, pyö-
rimisliike, olomuotojen mekaniikkaa ja läm-
pöopin perusteita. Osa 2. Sähköstatiikka, ta-
savirtapiirit ja vaihtovirtapiirin perusteita

Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hautala, 
Peltonen: Insinöörin (AMK) FYSIIKKA osat 
I ja II (Lahden Teho-Opetus Oy). Luento-
muistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot ja kotitehtä-
vät. Osassa 1. lisäksi laskuharjoitukset, jois-
sa on läsnäolovelvoite 80 %
Arviointi: Kumpikin osa erillisellä kokeella

Fysiikka 2

Tunnus
 KC03AE10132

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Tavoitteet: Opintojakso antaa perustiedot 
sisällön mukaisilla osa-alueilla sekä perus-
tiedot fysiikan kokeellisista mittauksista, tu-
losten käsittelystä ja raportoinnista teknii-
kan eri alueilla.
Sisältö: Osa 1. Värähdysliike, aaltoliike- ja 
äänioppi, aalto-optikkaa, geometristä op-
tiikkaa, säteilyn kvantittuminen, röntgen, 
laser sekä ydinfysiikkaa. Osa 2. Kokeellisia 
laboratoriotöitä tekniikan eri alueilta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hautala, 
Peltonen: Insinöörin (AMK) FYSIIKKA osat 
II (Lahden Teho-Opetus Oy). Luentomuis-
tiinpanot sekä lisäksi osassa 2 Fysiikan har-
joitustöiden työohjeet (moniste)
Oppimismenetelmät: Osa 1. Luennot ja ko-
titehtävät. Osa 2. Harjoitustöistä tehtävät 
työselostukset. Huomaa läsnäolovelvolli-
suus
Arviointi: Osassa 1 loppukoe. Osassa 2 har-
joitustyöt, niistä tehtävät työselostukset sekä 
töihin liittyvä kirjallinen koe

Tietotekniikka

Tunnus
KC03AE10171

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tuntee oppilaitok-
sen opiskelijoiden käytössä olevat tärkeim-
mät ohjelmistot ja tietokonejärjestelmät 
sekä omaksuu järjestelmien sujuvan käy-
tön. Tiedollinen tavoite on, että opiskelija 
osaa opintojakson jälkeen tietotekniikan pe-
rustermistöä, tiedostaa tietotekniikan roo-
lin yhteiskunnassa ja ymmärtää pääpiirteis-
sään, miten tietotekniikkaa voidaan soveltaa 
oman ammattialan tehtäviin. 
Sisältö: Harjoituksissa käydään läpi       
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SeAMKin tietojärjestelmät (intranet, opinto-
rekisteri, verkko-oppimisympäristö ja käy-
tössä olevat laitteet), verkon palvelut (säh-
köposti ja www-sivut), sekä tärkeimmät 
sovellusohjelmat (tekstinkäsittely-, tauluk-
kolaskenta-, grafi ikka-, matematiikka- ja 
verkkosivun laadinta ym. ohjelmat)
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Juha Paa-
nanen, Tietotekniikan peruskirja. Docendo; 
Sovellusohjelmien käsikirjat; Luentomonis-
teet
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja itsenäinen opiskelu
Arviointi: Kirjallinen tentti ja hyväksytysti 
suoritetut harjoitustehtävät

AMMATTIOPINTOJEN 
PERUSTEET
Teollisuustalous

Tunnus
KC03BE20021

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tuntee yrityksen tuo-
tantotalouteen liittyvät perusasiat.
Sisältö: Tuotannon suunnittelu, tuottavuus, 
kasvu, kannattavuus, likviditeetti ja vaka-
varaisuus. Investointilaskelmat, budjetointi, 
tunnusluvut. Teollisuuden rationalisointi ja 
työntutkimus. Materiaali- ja henkilöstöhal-
linto sekä markkinoinnin ja talousoikeuden 
perusasioita
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Uusi-
Rauva, Haverila & Kouri: Teollisuustalous. 
Opettajan oma materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti /seminaarityöt 70/30

Statiikka ja lujuusoppi

Tunnus
KC03BE20041

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi / syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Jukka Pajula, DI
Tavoitteet: Kurssi antaa valmiudet hallita 
voimasysteemin muunnokset jäykän kappa-
leen tasapainoehdot.
Sisältö: Jännitysten ja muodonmuutosten 
laskeminen. Jäykän kappaleen tasapaino. 
Statiikan ja lujuusopin peruskäsitteet. Sau-

vojen ja suorien palkkien mitoituksen pe-
rusteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoiteta-
an luennoilla
Oppimismenetelmät: Luennot ja laskuhar-
joitukset statiikka 36 h, lujuusoppi 36 h. It-
seopiskelu 72 h
Arviointi: Välikokeet tai tentti ja hyväksytyt 
harjoitukset molemmista erikseen 70/30
Edeltävät opinnot: Matematiikka 1 ja 2, Fy-
siikka 1 

Tekninen piirustus ja CAD

Tunnus
KC03BE20061

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija oppii piirtämään 
ja mitoittamaan käsin ja tietokonea-
vusteisesti koneita ja koneosia koneen-
piirustusstandardien mukaisesti, ottaen 
huomioon myös valmistusmenetelmät.
Sisältö: Koneenpiirustuksen merkitys, pro-
jektiot, leikkaukset, mitoitus, pintamerkit, 
hitsausmerkit, toleranssit, kokoonpanopi-
irustukset, CAD-ohjelman 2D- ja 3D-mallinnus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Autio: 
Koneenpiirustus, CAD-ohjelman manuaali
Oppimismenetelmät: Luennot, käsin-
harjoitukset, ohjatut CAD-harjoituk-
set 80 h, itseopiskelu ja harjoitustyöt 80 h
Arviointi: Tentit ja harjoitukset 60/40

Automaation perusteet

Tunnus
KC03BE40023

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Veli-Jukka Uitto, DI
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää automaat-
tisten järjestelmien perusteet. Hän tuntee 
myös kappaletavara-automaation yleisim-
mät anturit ja niiden käyttökohteet sekä 
ohjelmoitavan logiikan käytön järjestelmien 
ohjauksessa.
Sisältö: Kappaletavara- ja prosessiautomaa-
tion ero. Ohjaus ja säätö. Kappaletavara-au-
tomaation yleisimmät anturit. Releohjaus, 
automaatiojärjestelmät, ohjelmoitavat lo-
giikat ja niiden ohjelmointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoiteta-
an luennolla
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
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ja laboratorioharjoitukset
Arviointi: Tentti ja hyväksytyt laboratorio-
harjoitukset

Valmistusmenetelmät ja koneenosat

Tunnus
KC03BE20071

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Juha Palomäki
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on antaa 
opiskelijoille perustiedot koneenrakennuk-
sesta käytettävistä materiaaleista, koneeno-
sista ja valmistusmenetelmistä sekä oppia 
konedirektiivin sisältö ja CE-merkin käytön 
edellytykset.
Sisältö: Koneen valmistuksessa huomioita-
vat koneiden turvallisuuden vaatimukset ja 
elintarviketeollisuudessa käytettävien ko-
neiden erityisvaatimukset. Metalliset mate-
riaalit, ainevalinnat ja käsittelymenetelmät. 
Koneenosien valmistuksessa käytettävät 
yleisimmät työmenetelmät. Kiinteät, irro-
tettavat, joustavat liitokset, tehonsiirtotavat, 
hydrauliikan perusteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Huhta-
mo: Mekaaninen teknologia; Valorinta: 
Materiaalioppi; Huhtamo: materiaalioppi; 
TKK: Valmistustekniikka; WSOY: Koneeno-
sat; Opettajan materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Tentti ja harjoitustyö

Käynnissäpito

Tunnus
KC03BE20089

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija hallit-
see perustiedot tietokoneavusteisesta käyn-
nissäpidosta, sen suunnittelusta, toteuttami-
sesta ja johtamisesta.
Sisältö: Käyttövarmuuden ylläpito- ja kehit-
tämiskeinot, kunnossapidon tilat ja välineet 
sekä tietojärjestelmät ja johtamistavat, stra-
tegiat, käynnissäpidon materiaalitoiminnot 
ja investoinnit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Vijma 
Maintenance -kunnossapidon tiedonhallin-
tajärjestelmä
Oppimismenetelmät: Luentoja, kotitehtä-
vät, harjoitustyö, tietokoneharjoitus

Arviointi: Kirjallinen tentti ja harjoitustyö

Tehdassimulointi

Tunnus
KC03BE20091

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Juha Kytöharju, insinööri (AMK)
Tavoitteet: Kappaletavarateollisuuden tuo-
tantojärjestelmien suunnittelussa ja kehittä-
misessä käytettävien simulointimenetelmien 
sekä -työkalujen hallinta ja soveltaminen. 
Sisältö: Simuloinnin perusteet ja sovellusesi-
merkit. Simulointityökalujen ominaisuudet, 
käyttökohteet ja rajoitukset. Simulointipro-
jektin vaiheet ja sisältö. Simulointiohjelmis-
ton käyttö ja soveltaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan luennolla
Oppimismenetelmät: Luennot sekä tietoko-
neella tehtävät harjoitukset ja harjoitustyö
Arviointi: Tuntiharjoitukset, harjoitustyö ja 
tentti

Epäorgaaninen ja teknillinen kemia

Tunnus
KC03BE20101

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Niina Kälviäinen, ETT
Tavoitteet: Omaksua yleisen ja epäorgaan-
isen kemian pääkohdat ja kemiallinen työ-
turvallisuus.
Sisältö: Kurssilla käsitellään mm. atomit ja 
kemiallinen sitoutuminen, ainemäärä, ai-
neen olomuodot, kemialliset reaktioyhtälöt, 
palaminen, hapot ja emäkset. Lisäksi käsitel-
lään lämpökemiaa, sähkökemiaa, korroosio-
ta ja materiaalikemiaa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Antila, 
Karppinen, Leskelä, Mölsä, Pohjakallio: Tek-
niikan kemia. Edita
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuhar-
joitukset, harjoitustyöt
Arviointi: Tentti tai kaksi välikoetta, har-
joitustyöt
Edeltävät opinnot: Suoritetut lukion tai am-
mattioppilaitoksen kurssit 
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Analyyttinen kemia

Tunnus
KC03BE20111

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Niina Kälviäinen, ETT
Tavoitteet: Oppia työskentelemään kemi-
an laboratoriossa turvallisesti ja huolellises-
ti, tutustua erilaisiin analyysimenetelmiin ja 
harjoitustyöraporttien laadintaan.
Sisältö: Tutustutaan mm. titrausmenetelmi-
en, ioninvaihdon, spektrofotometristen ja 
kromatokrafi sten menetelmien käytännön 
suorittamiseen ja teoriaan
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
muistiinpanot, harjoitustyöohjeet
Oppimismenetelmät: Luennot, laboratorio-
työt, laskuharjoitukset
Arviointi: Tentti, harjoitustyöraportit
Edeltävät opinnot: Kuunneltava vähintään 
samanaikaisesti tai ennen Epäorgaaninen ja 
teknillinen kemia 

Orgaaninen kemia

Tunnus
KC03BE20121

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Niina Kälviäinen, ETT
Tavoitteet: Oppia nimeämään orgaanisia 
yhdisteitä ja tuntea aineryhmien keskeisim-
mät reaktiotyypit. Harjoitella orgaanisen ke-
mian laboratoriotyöskentelytapoja.
Sisältö: Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat 
mm. orgaanisten yhdisteiden aineluokat, ni-
mitysperusteet (IUPAC) ja reaktiot. Lisäksi 
käsitellään mm. pesuaineita, öljyteollisuut-
ta, muoveja ja maaleja
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Jokela, 
Niinistö: Orgaanisen kemian perusteet ja so-
vellutukset. Otatieto. Harjoitustyöohjeet
Oppimismenetelmät: Luennot, laboratorio-
työt, harjoitustehtävät
Arviointi: Tentti, harjoitustyöraportit
Edeltävät opinnot: Epäorgaaninen ja teknil-
linen kemia 

Elintarviketeknologian perusteet

Tunnus
KC03BE20127

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Marjatta Salminen, DI
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt Suo-
men elintarviketeollisuuden rakenteeseen ja 
elintarvikkeiden tärkeimpiin teollisiin val-
mistusmenetelmiin.
Sisältö: Elintarviketeollisuuden merkitys 
Suomen kansantaloudessa; Historia ja tär-
keimmät teollisuusyritykset; Pääkohdittain 
seuraavien elintarvikeryhmien valmistus: 
vihannes- ja hedelmäjalosteet, lihatuotteet, 
viljatuotteet, meijerituotteet, elintarvikeras-
vat, sokerit, juomat ja makeiset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ijäs, Kive-
lä, Välimäki: Elintarviketekniikka, Otava
Oppimismenetelmät: Luennot
Arviointi: Hyväksytysti suoritettu tentti
Edeltävät opinnot: Pakollinen niille, jotka 
eivät ole suorittaneet ammattioppilaitokses-
sa vastaavia opintoja

Mikrobiologia 1

Tunnus
KC03BE20151

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Mervi Hujanen, TkL
Tavoitteet: Opintojaksolla perehdytään mik-
robeihin ja niiden elinehtoihin. Opetellaan 
tuntemaan mikrobiologian käsitteistö.
Sisältö: Pieneliötyypit, morfologia ja lisään-
tyminen, kasvukäyrät, spesifi nen kasvuno-
peus, elinehdot ja kasvun estäminen; Ark-
kibakteerit-arkkibakteerit, bakteerit, hiivat, 
homeet, levät, alkueläimet ja virukset; Tär-
keimmät elintarvikkeita pilaavat pieneliöt; 
Elintarvikkeiden valmistuksessa käytetyt 
pieneliöt; Hygienia ja sterilointi; Aseptinen 
työskentely; Maljaviljely ja nestekasvatus; 
Laimennossarja
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, laboraatiot
Arviointi: Työpäiväkirja ja tentti
Edeltävät opinnot: Pakollinen niille, jotka 
eivät ole suorittaneet ammattioppilaitokses-
sa vastaavia opintoja
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Prosessiautomaatio

Tunnus
KC03BE20161

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Veli-Jukka Uitto, DI
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää prosessi-
automaation perusteet. Hän tunnistaa pro-
sessien automaatiossa käytettävät laitteet ja 
järjestelmät; valvomot, ohjauslaitteet, pro-
sessiteollisuuden anturit, väylät. Hän osaa 
myös prosessiautomaation piirrosmerkit. 
Opintojaksossa käydään myös läpi auto-
maatioprojektin toteutus, kustannukset ja 
siitä tulevat säästöt.
Sisältö: Automaatiojärjestelmät ja niiden 
hierarkiset tasot. Yleisimmät prosessiteolli-
suuden anturit. Säätö- ja ohjauspiirit. Auto-
maatioprojektin eri vaiheet ja laitteet. Proses-
sikaaviot ja niissä käytettävät piirrosmerkit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan luennolla
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Tentti ja hyväksytyt harjoitukset
Edeltävät opinnot: Automaation perusteet 

Kestävä kehitys

Tunnus
KC03BE20170

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jorma Tuomisto, DI
Tavoitteet: Antaa kokonaiskuva ympäris-
tönsuojelusta ja alan tekniikan suomista 
mahdollisuuksista sekä saada opiskelija ym-
märtämään kestävän kehityksen edellytyk-
set ja suhtautumaan ympäristönsuojeluun 
myönteisesti ja vastuullisesti.
Sisältö: Ilmasto, ilmanlaatu, sisämaan pin-
ta- ja pohjavedet, maaperä, Itämeren meri-
alue. Ihmisen toiminnan vaikutukset ym-
päristöön, haitallisten vaikutusten ehkäisy, 
pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus. 
Kestävä kehitys, säästävä teknologia, jäte-
laki, jätteiden lajittelu, käsittely, kierrätys ja 
loppusijoitus. Ympäristöjärjestelmät ja ym-
päristöluvat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
oma materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työ
Arviointi: Tentti ja harjoitustyö

AMMATTIOPINTOJEN 
MODUULIT

Elintarviketeknologian 
perusmoduuli
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Elintarviketeknologian perus-
moduulin opintojen tavoitteena on antaa 
perustiedot elintarvikkeiden kemialliseen ja 
mikrobiologiseen laatuun vaikuttavista te-
kijöistä sekä keskeisestä elintarvikelainsää-
dännöstä.

Elintarvikekemia

Tunnus
KC03BE30051

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Niina Kälviäinen, ETT
Tavoitteet: Tutustutaan elintarvikkeissa ole-
viin ravintoaineisiin, sekä niissä tapahtuviin 
muutoksiin prosessoinnin ja säilytyksen ai-
kana.
Sisältö: Kurssilla käsitellään elintarvikkei-
den ravintoaineita, kuten proteiinit, rasvat, 
hiilihydraatit, vitamiinit, kivennäis- ja hi-
venaineet. Lisäksi käsitellään vettä elintar-
vikkeissa ja funktionaalisia elintarvikkeita. 
Tutustutaan aistinvaraiseen arviointiin
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan kurssin alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, laboratorio-
työt, harjoitustehtävät
Arviointi: Tentti, harjoitustyöraportit
Edeltävät opinnot: Orgaaninen kemia, yli-
oppilailla myös Elintarviketeknologian pe-
rusteet 

Elintarvikeprosessit

Tunnus
KC03BE30061

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Marjatta Salminen, DI
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt elintar-
vikkeiden säilyvyyteen vaikuttaviin tekijöi-
hin ja säilyvyyden parantamiseen teollisten 
prosessien avulla.
Sisältö: Kylmäsäilytys ja pakastus, pastö-
rointi ja sterilointi, kuivaus, säteilytys, kyp-
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sennysmenetelmät, minimal processing, 
prosessien optimointi, elintarvikepakkaami-
sen erityispiirteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Fellows: 
Food Processing Technology, Woodhead, 
Opettajan materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset, laboratoriotyöt (läsnäolo laboratorio-
töissä pakollinen)
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahdesta osiosta: tentti 65 % ja laborato-
riotyöselostukset 35 %. Kummatkin osiot on 
suoritettava hyväksyttävästi
Edeltävät opinnot: Elintarvikehygienia ja 
lainsäädäntö, Elintarvikekemia, ylioppilail-
la myös Elintarviketeknologian perusteet 

Elintarvikehygienia ja -lainsäädäntö

Tunnus
KC03BE30031

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Niina Kälviäinen, ETT
Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija 
tuntee elintarvikkeiden turvallisen ja hygi-
eenisen valmistuksen, ruokiin liittyvät riskit 
ja puhtaanapidon perusteet, sekä omaval-
vonnan periaatteet (HACCP). Lisäksi opis-
kelija oppii keskeisimmät kohdat elintarvi-
kelainsäädännöstä ja osaa käyttää laki- ja 
asetuskokoelmia.
Sisältö: Kurssilla käsiteltäviä teemoja ovat 
mm. henkilökohtainen hygienia ja hygieeni-
nen työskentely, elintarvikkeiden välityksel-
lä leviävät taudinaiheuttajat, omavalvonta 
ja HACCP. Kurssi kattaa myös tärkeimmät 
elintarvikkeita koskevat lait, asetukset ja 
päätökset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ijäs, Väli-
mäki: Elintarvikehygienia ja -lainsäädäntö. 
Otava. Elintarvikelainsäädäntö- kansio ja EY-
lainsäädäntö-kansio. Edita
Oppimismenetelmät: Luennot, laboratorio-
työt, harjoitustehtävät
Arviointi: Tentti, harjoitustyöraportit
Edeltävät opinnot: Mikrobiologia 1 tai am-
mattioppilaitoksen elintarviketeollisuuden 
linja, Elintarviketeknologia 1 tai ammattiop-
pilaitoksen elintarviketeollisuuden linja

Prosessitekniikan 
perusmoduuli
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Prosessitekniikan perusmoduu-
lin opintojen tavoitteena on antaa perusval-
miudet elintarviketeollisuuden tuotantopro-
sessien ja -tilojen suunnittelutyöhön.

Kuljetus, varastointi ja pakkaus

Tunnus
KC03BE40011

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija 
osaa hankkia oikeat kuljettimet, hallitsee eri-
laiset varastointitavat ja pakkaamisen elin-
tarviketehtaaseen. 
Sisältö: Perustiedot kuljettimien, varastoin-
ti- ja pakkaustavan valinnasta ja mitoituk-
sesta. Kuljettimien rakenne, toimintatapa ja 
mitoitus, varastointitavat ja -laitteet, pak-
kausmateriaalit ja -menetelmät sekä syöttö- 
ja annostelulaitteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset
Arviointi: Kaksi kirjallista koetta

Virtausoppi ja lämmönsiirto

Tunnus
KC03BE40021

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt vir-
tausopin ja lämmönsiirron perusteisiin 
ja keskeisten laitteiden, kuten venttiilien, 
pumppujen ja lämmönsiirtimien toiminta-
periaatteisiin.
Sisältö: Aine- ja energiataseet, painehäviöt 
putkistoissa, venttiilityypit, pumpputyypit, 
venttiilien ja pumppujen mitoitus, lämmön-
siirron teoria, lämmönsiirtolaitteet ja niiden 
mitoitus, kylmätekniikan perusteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset, kotilaskut
Arviointi: Opintojakson arvosana koostuu 
kahdesta osiosta: tentti 80 % ja kotilaskut 20 
%.  Kummatkin osiot on suoritettava hyväk-
syttävästi
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Tehdassuunnittelu

Tunnus
KC03BE40051

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Veli-Jukka Uitto, DI
Tavoitteet: Opintojakso antaa teoreettiset 
tiedot tehdassuunnitteluprojektista. Opiske-
lija saa perustiedot tuotantolaitoksen ja -pro-
sessin suunnittelusta ja rakentamisesta ide-
asta toimivaksi tehtaaksi.
Sisältö: Erilaiset tehdassuunnittelussa käy-
tettävät kaaviot. Tuotantolaitoksen suunnit-
telun ja rakentamisen eri vaiheet. Tuotanto-
linjojen yhdistäminen yksikköprosesseista. 
Kannattavuus ja muut laskelmat. Ryhmä-
työskentely projektissa ja asiantuntijoiden ja 
erilaisten lähdetietojen käyttö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan kurssin alkaessa
Oppimismenetelmät: Luennot, tuntiharjoi-
tukset, ryhmätyöt
Arviointi: Tentti ja hyväksytyt harjoitukset
Edeltävät opinnot: Virtausoppi ja lämmön-
siirto, automaation perusteet, prosessiauto-
maatio, teollisuustalous 

Mittaustekniikka

Tunnus
KC03BE40036

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Veli-Jukka Uitto, DI
Tavoitteet: Opiskelija tuntee elintarvikete-
ollisuuden mittaukset ja niissä käytetyt an-
turit sekä anturien toimintaperiaatteet. Hän 
tunnistaa myös yleisimmät mittausvirheet ja 
niiden aiheuttajat.
Sisältö: Elintarviketeollisuudessa käytetyt 
prosessimittaukset ja niiden toimintaperi-
aatteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan tunnilla
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, ryhmätyönä tehtävä seminaarityö
Arviointi: Tentti, hyväksytyt harjoitukset ja 
seminaarityö
Edeltävät opinnot: Automaation perusteet, 
prosessiautomaatio

Biotekniikan 
perusmoduuli
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Biotekniikan perusmoduulin 
opintojen tavoitteena on tutustuttaa oppi-
laat biotekniikan käsitteistöön ja elävien so-
lujen rakenteeseen ja toimintaan.

Mikrobiologia 2

Tunnus
KC03BE50021

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Mervi Hujanen, TkL
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija on perehtynyt mikrobien luokituk-
seen, ominaisuuksiin ja viljelymenetelmiin.  
Sisältö: Kurssilla käydään läpi mikrobien 
hyväksikäyttö elintarviketeknologian, bio-
tekniikan ja ympäristötekniikan alalla. Kurs-
silla tutustutaan myös mikrobisolujen fysio-
logiaan, genetiikkaan ja metaboliaan
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, laboraatiot, 
tehdaskäynnit, seminaari tai kirjallisuustyö
Arviointi: Seminaari tai kirjallisuustyö ja 
tentti
Edeltävät opinnot: Mikrobiologia 1

Biokemia

Tunnus
K03BE50031

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Mervi Hujanen, TkL
Tavoitteet: Kurssin suoritettuaan oppilas 
ymmärtää elävien solujen kemiaa ja tun-
tee erilaisten biopolymeerien kuten DNA:n, 
RNA:n, proteiinien ja hiilihydraattien raken-
teen sekä merkityksen soluille.
Sisältö: Biokemian ja metabolian perusteet, 
nukleotidit ja nukleiinihapot, aminohapot, 
proteiinit, hiilihydraatit, lipidit, geenien il-
mentyminen ja replikaatio, biokemian ylei-
simmät työkalut  
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Turpeen-
oja: Biokemiaa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 
Arviointi: Tentti
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Bioprosessitekniikka

Tunnus
KC03BE50041

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Mervi Hujanen, TkL
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelijalla on perustiedot erilaisista biotekni-
sistä valmistusprosesseista, niihin liittyvistä 
laiteratkaisuista, mittauksesta, mallituksesta 
ja jälkikäsittelystä.
Sisältö: Teolliset mikrobit, mutaatiot, gee-
nitekniikka; bioprosessitekniikan käytän-
nön sovellukset; bioreaktorikasvatuksissa 
ja jälkikäsittelyssä käytettävät menetelmät 
ja laitteistot; imumobilisointi- ja solunkier-
rätystekniikat; Kemostaatti; yleisemmät bio-
reaktorityypit, niiden mittaus, mallinnus ja 
säätö; biotekniikan erityiskysymyksiä ku-
ten työturvallisuus, laatujärjestelmät, paten-
tointi ja etiikka
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Aittomä-
ki, Eerikäinen, Leisola, Ojamo, Suominen & 
von Weymarn 2002. Bioprosessitekniikka. 
WSOY. Porvoo
Oppimismenetelmät: Luennot, tehdaskäyn-
nit, laboraatiot
Arviointi: Tentti
Edeltävät opinnot: Biokemia

Prosessi- ja automaatio-
tekniikan jatkomoduuli
Laajuus: 10 + 5 op
Tavoitteet: Prosessi- ja automaatiotekniikan 
jatkomoduulin opintojen tavoitteena on sy-
ventää elintarvikkeiden valmistuslinjojen 
suunnitteluun tarvittavia tietoja sekä pe-
rehdyttää opiskelija tuotantoautomaation ja 
prosessien säätöön. Moduulissa pakollisia 
kursseja ovat Elintarvikeyksikköprosessit ja 
Säätötekniikka. Muista moduulin opintojak-
soista opiskelija voi valita yhteensä 5 opin-
topistettä

Elintarvikeyksikköprosessit

Tunnus
KC03BE50071

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
7

Tavoitteet: Opintojakso lisää prosessiteknis-
tä osaamista ja yksikköprosessien tuntemus-

ta elintarvikealalla. Opintojakson jälkeen 
opiskelija hallitsee perustiedot erilaisten 
elintarvikeyksikköprosessien teoriasta, lait-
teiden valinnasta.
Sisältö: Hienonnus, seulonta, lajittelu, suo-
datus, linkous, sekoitus, rakeistus, uutto ja 
kalvotekniikat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, kotitehtävät, laboraatiot
Arviointi: Kaksi kirjallista koetta ja hyväk-
sytyt laboratoriotyöselostukset

Säätötekniikka

Tunnus
KC03BE40032

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Veli-Jukka Uitto, DI
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää säätötek-
niikan merkityksen prosessien ohjauksessa. 
Hän tuntee tyypillisimmät säädinrakenteet 
ja säätöpiirit. Hän tietää myös säätöpara-
metrien vaikutuksen prosessin ohjaukseen. 
Hän osaa lukea ja laatia säätökaavioita.
Sisältö: Säätimien rakenne, avoin ja suljettu 
säätöpiiri, P-, PI- ja PID-säätö. Kaskadisäätö. 
Säätimien parametrit ja viritys. Säätöpiirien 
piirrosmerkit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan kurssin alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, tuntiharjoi-
tukset ja laboratorioharjoitus
Arviointi: Tentti ja hyväksytyt harjoitukset
Edeltävät opinnot: Automaation perusteet, 
prosessiautomaatio 

Kone- ja laitesuunnittelu

Tunnus
KC03CE40112

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. tai 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Tavoitteet: Opiskelija tuntee elintarvikkei-
den asettamat vaatimukset prosessilaitteita 
suunniteltaessa ja hankittaessa. 
Sisältö: Pintamateriaalit ja pinnan laatu, to-
lerointi ja valmistusmenetelmät. Paineastiat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, ekskursio, 
kotitehtävät 
Arviointi: Kotitehtävät, tentti



www.seamk.fi

255Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma

Edeltävät opinnot: Tekninen piirustus ja 
CAD, Statiikka ja lujuusoppi, valmistusme-
netelmät ja koneenosat

Prosessisuunnittelu

Tunnus
KC03CE40231

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Veli-Jukka Uitto, DI
Tavoitteet: Opiskelija osaa laskea yksikkö-
prosesseista muodostetun tuotantolinjan 
kapasiteetin, laitteiden suuruuden ja muut 
valintaan ja mitoitukseen liittyvät laskut. 
Valmistuslinjan aine- ja energiataseet, ka-
pasiteetti ja muut laitevalintaan vaikuttavat 
matemaattiset tehtävät. Opiskelija saa käy-
tännön valmiudet toteuttaa tehdassuunnit-
teluprojekti suunnittelusta toimivaan teh-
taaseen.
Sisältö: Luennot ja harjoitustyö. Harjoi-
tustyössä käydään läpi tuotantolaitoksen 
suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet, tuo-
tantolinjan mitoitus, kannattavuus ja muut 
vertailulaskelmat sekä ryhmätyö projektissa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan kurssin alkaessa
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja ryhmätyö
Arviointi: Hyväksytty harjoitustyö
Edeltävät opinnot: Tehdassuunnittelu, Teol-
lisuustalous 

Robotiikka

Tunnus
KC03CE40241

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. tai 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Veli-Jukka Uitto, DI
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opis-
kelija ymmärtää robottien rakenteet ja toi-
minnot siten, että hän osaa robottia hank-
kiessa selvittää edut ja haitat sekä pystyy 
vertailemaan eri robottivaihtoehtoja. Hän 
pystyy myös tekemään yksinkertaisia robot-
tiohjelmia laboratorion roboteilla.
Sisältö: Robottien rakenteet, tarttujat, antu-
rit, aistit ja ohjausjärjestelmät sekä robotin 
hankintaprojekti. Robottihankinnan kustan-
nukset ja mahdolliset säästöt
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Suomen 
robotiikkayhdistys: Robotiikka. Muu opet-
tajanmateriaali

Oppimismenetelmät: Luennot ja laboratori-
oharjoitukset
Arviointi: Tentti ja hyväksytyt laboratorio-
harjoitukset
Edeltävät opinnot: Koneautomaation pe-
rusteet

Elintarvikeprosessitek-
ninen projektityö

Tunnus
KC03CE40172

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2-3

Tavoitteet: Opiskelijat ratkaisevat yksin tai 
ryhmässä projektinomaisesti toimeksianta-
jan suunnittelutehtävän tai vastaavan. Opis-
kelijat perehtyvät projektityöskentelyyn 
elintarvikeprosessiteknisissä kysymyksissä.
Sisältö: Ajankohtaisen elintarvikeproses-
siteknisen ongelman ratkaiseminen tai 
selvityksen laatiminen osana laajempaa 
projektia. Perehdyttää käytännön projekti-
työskentelyyn, ongelman ratkaisumenetel-
miin, tiedon hankintaan sekä itsenäiseen ja 
ryhmätyöskentelyyn
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Projektinomainen 
harjoitustyö, selvitystyö
Arviointi: Hyväksytty projektiraportti

Biotekniikan ja elintarvi-
keteknologian 
jatkomoduuli
Laajuus: 10 + 5 op
Tavoitteet: Biotekniikan ja elintarviketekno-
logian jatkomoduulin tavoitteena on syven-
tää elintarvikebiotekniikan ja elintarvikkei-
den laatutekijöiden tuntemusta sekä opettaa 
uusimmat tuotekehityksen menetelmät. Li-
säksi opiskelija voi syventyä johonkin elin-
tarviketeknologian osa-alueeseen tai biotek-
niikan uusimpiin menetelmiin. Opintojaksot 
Tuotekehitys ja Elintarvikealan laadunhal-
linta ovat pakollisia moduulin valinneille. 
Lisäksi opiskelijan tulee valita 5 op muita 
moduulin opintojaksoja.
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Tuotekehitys

Tunnus
KC03BE60011

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. tai 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Niina Kälviäinen, ETT ja Marjatta 
Salminen, DI
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt asiakas-
lähtöisen tuotekehitysprosessin vaiheisiin ja 
osallistunut elintarvikkeen tuotesuunnittelu-
projektiin.
Sisältö: Kuluttajatutkimukset ja aistinvarai-
nen arviointi tuotekehityksen eri vaiheissa, 
koemarkkinointi, ideointi, projektin valinta, 
tuotesuunnittelu, koesuunnittelumenetel-
mät ja reseptin optimointi, hintalaskelmat, 
säilyvyys- ja pakkaustestit, prosessin suun-
nittelu, tuotetestit ja markkinointi. Lisäksi 
tutustutaan faktorikoesuunnitelman tekoon 
ja tulosten analysointiin varianssianalyysin 
ja faktorianalyysin avulla
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set ja tuotesuunnitteluprojekti ryhmätyönä 
(läsnäolo ja osallistuminen harjoitustöissä ja 
projektissa pakollinen)
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahdesta osasta: tentti 75 % ja tuote-
suunnitteluprojekti 25 %. Molemmat osiot 
on suoritettava hyväksyttävästi
Edeltävät opinnot: Elintarvikelainsäädäntö, 
Elintarvikekemia

Elintarvikealan laadunhallinta

Tunnus
KC03CE60030

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt elintar-
vikkeiden laatuun vaikuttaviin tekijöihin ja 
laadunhallinnan periaatteisiin ja työmene-
telmiin.
Sisältö: Laadunhallinnan perusteet, laatujär-
jestelmät, laatukäsikirjat ja työohjeet, tilastol-
liset menetelmät, valvontakortit. Lisäksi kurs-
silla käsitellään aistinvaraista arviointia sekä 
arviointiraadin ja erilaisten arviointimenetel-
mien hyödyntämistä laadunhallinnassa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot
Arviointi: Hyväksyttävästi suoritettu tentti

Lihateknologia 1

Tunnus
KC03CE60141

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Eero Puolanne, ETT
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt lihan 
laatuun ja käyttöominaisuuksiin vaikutta-
viin tekijöihin ja tärkeimpiin lihavalmistei-
den valmistusprosesseihin.
Sisältö: Teuraseläinlajit, teurastus, lihaksen 
rakenne ja koostumus, teurastuksen jälkei-
set muutokset, lihavalmisteiden valmistus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Puolanne: 
Lihateknologia 1, Helsingin yliopisto
Oppimismenetelmät: Luennot
Arviointi: Hyväksytysti suoritettu tentti
Edeltävät opinnot: Biokemia, Elintarvike-
kemia 

Lihateknologia 2

Tunnus
KC03CE60151

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Asko Mäyry, ETM
Tavoitteet: Opiskelija on syventänyt tie-
tojaan makkaroiden ja muiden lihaval-
misteiden laatuun vaikuttavista tekijöistä, 
valmistusaineista ja -menetelmistä sekä val-
mistukseen käytettävistä laitteistoista. 
Sisältö. Makkaroiden, täyslihavalmisteiden 
ja marinoitujen lihavalmisteiden valmistus, 
lihavalmisteiden mikrobiologia ja säilyvyys, 
ravintoarvo ja aistinvarainen laatu, keskei-
set valmistuslaitteistot
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, opintokäyn-
nit, harjoitustyöt (läsnäolo harjoitustöissä 
pakollinen)
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahdesta osasta: tentti 65 % ja harjoitus-
työt (työselostukset) 35 %. Molemmat osiot 
on suoritettava hyväksyttävästi
Edeltävät opinnot: Biokemia, Elintarvike-
kemia 
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Meijeriteknologia

Tunnus
KC03CE60161

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Marjatta Salminen, DI
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt maidon 
erityispiirteisiin raaka-aineena ja meijeri-
tuotteiden koostumukseen, valmistusmene-
telmiin ja prosessilaitteistoihin.
Sisältö: Maidon koostumus ja laatutekijät, 
maidon käsittely meijerissä, hapanmaitoval-
misteiden, jäätelön, juustojen, voin ja kevyt-
levitteiden valmistus. Probiootit ja funktio-
naaliset meijerituotteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali.
Oppimismenetelmät: Luennot, laboratorio-
työt (läsnäolo laboratoriotöissä pakollinen)
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahdesta osasta: tentti 75 % ja harjoitus-
työt (työselostukset) 25 %. Molemmat osiot 
on suoritettava hyväksyttävästi
Edeltävät opinnot: Biokemia, Elintarvike-
kemia 

Viljateknologia 1

Tunnus
KC03CE60191

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Marjatta Salminen, DI
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt viljala-
jeihin ja niiden koostumukseen, viljan myl-
lytysprosesseihin, mallastukseen, viljapoh-
jaisten rehujen valmistukseen ja leivonnan 
perusteisiin.
Sisältö: Viljanjyvän rakenne ja ravintoai-
neet, viljalajit, viljan laadunvalvonta ja va-
rastointi, valssijauhatus, kauran, riisin ja oh-
ran myllytys, mallastus, tärkkelyssiirapit, 
viljapohjaiset rehut, vehnäleivän leivonta-
prosessi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, laboratorio-
harjoitukset (läsnäolo laboratorioharjoituk-
sissa pakollinen)
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahdesta osasta: tentti 70 % ja harjoituk-
set (työselostukset) 30 %. Kummatkin osiot 
suoritettava hyväksyttävästi
Edeltävät opinnot: Elintarvikekemia

Viljateknologia 2

Tunnus
KC03CE60201

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Marjatta Salminen, DI
Tavoitteet: Opiskelija on syventänyt tieto-
jaan leivontaprosesseista, laatuun vaikutta-
vista tekijöistä ja leipomoteollisuudesta.  
Sisältö: Ruokaleipien, kahvileipien, kondi-
toriatuotteiden ja keksien valmistus, esitai-
kinat ja raskitus, kylmäleivonta, lisäaineet, 
laadunhallinta ja leipomokoneet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Laatulei-
pää käsikirja leipurille, Kahvileipää käsikirja 
leipurille, Kondiittorin käsikirja; Leipomo-
alan Edistämissäätiö, Opettajan materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, leivontahar-
joitukset (läsnäolo harjoitustöissä pakolli-
nen)
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahdesta osasta: tentti 50 % ja harjoitus-
työt (työselostukset) 50 %. Kummatkin osiot 
on suoritettava hyväksyttävästi. 
Edeltävät opinnot: Elintarvikekemia 

Molekyylibiologia

Tunnus
KC03CE60171

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opintojakso tutustuttaa opiskeli-
jan molekyylibiologian mahdollisuuksiin ja 
menetelmiin
Sisältö: Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja 
ovat: DNA:n monistus ja muokkaus, DNA:n 
siirto soluun, geneettinen koodi. PCR, rest-
riktioentsyymit, plasmidit ja kompetentit 
solut, geelielektroforeesi, kloonaus ja kloo-
nien seulonta, pistemutaatiot, elektrolyysi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Suomi-
nen & Ollikka 1994. Yhdistelmä-DNA-tek-
niikan perusteet. Dark. Tummavuoren kir-
japaino Oy. Vantaa. Watson, Tooze & Kurtz 
Recombinetion DNA. 1983. Scientifi c Ame-
rican Books. New York. USA.
Oppimismenetelmät: Luennot ja laboraati-
ot
Arviointi: Hyväksytty kirjallinen koe ja la-
boratoriotyöt
Edeltävät opinnot: Mikrobiologia 2 ja Bio-
kemia 
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Ympäristöbiotekniikka

Tunnus
KC03CE60211

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4.vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija tuntee biotekniikan käyttömahdolli-
suudet vesien, jätteiden ja maaperän puh-
distamisessa.
Sisältö: Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja 
ovat: veden puhdistamisessa käytetyt me-
netelmät ja prosessit, vesien ja vesiensuoje-
lun mikrobiologia ja hygienia sekä erilaisten 
jätevesien käsittelyyn soveltuvasta biotek-
niikka ja puhdistusprosessit, ympäristömyr-
kyt ja niiden hävittämismenetelmät sekä 
erityyppisten jätteiden biologiset käsittely-
menetelmät ja ilman biotekniset puhdistus-
menetelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja ekskursio
Arviointi: Tentti
Edeltävät opinnot: Bioprosessitekniikka, 
Elintarvikehygienia 

Elintarvikebiotekninen projektityö 2

Tunnus
KC03CE60221

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2-3

Tavoitteet: Opiskelijat ratkaisevat yksin tai 
ryhmässä projektinomaisesti toimeksianta-
jan suunnittelutehtävän tai vastaavan. Opis-
kelijat perehtyvät projektityöskentelyyn 
elintarvikebioteknisissä kysymyksissä.
Sisältö: Ajankohtaisen elintarvikebiotekni-
sen ongelman ratkaiseminen tai selvityksen 
laatiminen osana laajempaa projektia. Pe-
rehdyttää käytännön projektityöskentelyyn, 
ongelman ratkaisumenetelmiin, tiedon han-
kintaan sekä itsenäiseen ja ryhmätyöskente-
lyyn
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Projektinomainen 
harjoitustyö, selvitystyö
Arviointi: Hyväksytty projektiraportti
Edeltävät opinnot: Bioprosessitekniikka 

Yritystoiminnan moduuli
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Yritystoiminnan moduulin ta-
voitteena on perehdyttää opiskelija yritys-
toimintaan yleensä ja tarkemmin sen osa-
alueisiin kuten yritystalouteen, rahoituksen 
laskentatoimeen, markkinointiin ja henki-
löstöjohtamiseen. Moduuliin voidaan vali-
ta myös liiketoiminta-, projekti- ja laatujoh-
tamisen sekä työlainsäädännön ja -suojelun 
opintojaksoja.

Henkilöstöjohtaminen 

Tunnus
KC03CY10010

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi 

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Lasse Tarhala, DI
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on 
opiskelijan perehtyminen henkilöstöjohta-
misen operatiivisiin ja strategisiin perusasi-
oihin niin yksilön kuin prosessien näkökul-
mista tarkastellen.
Sisältö: Henkilöstöjohtaminen tänään, ta-
voitteena oppiva organisaatio. Henkilös-
töjohtamisen strateginen ulottuvuus ja 
yrityskulttuuri. Johtaminen muuttuvissa or-
ganisaatioissa, tilannejohtaminen ja vuoro-
vaikutus. Yksilöt työyhteisössä; motivaatio, 
sitoutuminen ja esimies /alais -keskustelut. 
Osaamisen kehittäminen, työehtosopimuk-
set ja työlainsäädäntö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Riitta Vii-
tala, Henkilöstöjohtaminen, 2000; Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistu-
minen luentoihin ja ryhmätöihin.(40 h) Se-
minaarityöt, hyväksytyt harjoitukset ja lop-
pukoe (40 h)
Arviointi: 80/20
Edeltävät opinnot: Teollisuustalous 

Projektijohtaminen

Tunnus
KC03CY20030

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Lasse Tarhala, DI
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on an-
taa perustiedot projektityöskentelyn peri-
aatteista ja menetelmistä sekä valmiudet 
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projektien läpivientiin
Sisältö: Tavoitteellinen kehittäminen pro-
jekteina; valmistelu, suunnittelu, toteutus ja 
vakiinnuttaminen. Projektityöskentelyn pe-
riaatteet ja menetelmät. Projektiorganisaatio 
ja sen toiminta. Ajan, resurssien ja kustan-
nusten ohjaus projektisuunnittelussa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lanning, 
Roiha & Salminen, Matkaopas muutokseen, 
1999; Kettunen Sami, Onnistu projektissa, 
2003    
Oppimismenetelmät: Projektityöt, luennot 
ja Case-harjoitukset     
Arviointi: Projektisuunnitelma, toteutus ja 
loppuraportin esittäminen, 100 %    
Edeltävät opinnot: Teollisuustalous

Yritystalous

Tunnus
?????

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Lasse Tarhala, DI
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on joh-
dattaa opiskelija yrittäjyyden ja yritystoi-
minnan monimuotoiseen maailmaan. Opis-
kelija tuntee yrityksen toiminnan perusteet 
ja osaa perustaa yrityksen ja johtaa sen toi-
mintaa. 
Sisältö: Innovaatiot ja liikeideat. Yritysmuo-
don valinta, yrityksen perustaminen, yri-
tyksen toiminnot; tuotanto, taloushallinto ja 
markkinointi. Sisäinen laskentatoimi, vero-
tus ja yrityksen rahoitus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali    

Oppimismenetelmät: Luennot (30 h), har-
joitukset (20 h) ja projektityö (50 h)    
Arviointi: Luennot 50 %, itsenäinen työs-
kentely 50 %
Edeltävät opinnot: Teollisuustalous

Markkinointi

Tunnus 
KC03CY10120

Tyyppi
valinnainen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Lasse Tarhala, DI
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on pe-
rehtyä asiakassuuntaisen markkinoinnin 
käsitteisiin, malleihin, markkinointistrate-
giaan ja sen operatiiviseen toteuttamiseen. 
Opiskelija sisäistää asiakaskeskeisen mark-
kinoinnin kriittiseksi menestystekijäksi.
Sisältö: Markkinoinnin toimintaympäristö 
ja toimintamuodot, asiakaskeskeinen mark-
kinointi, segmentointi ja yksilömarkkinoin-
ti, sisäinen markkinointi ja markkinoinnin 
organisointi: rakenne ja resurssit. Palveluta-
louden uusi kilpailu ja asiakkuuden hallin-
ta, viestinnän rooli markkinoinninssa ja pal-
velukulttuuri
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lahtinen 
& Isoviita, Asiakaspalvelun ja markkinoin-
nin perusteet, 2001; Grönroos, Palveluiden 
johtaminen ja markkinointi
Oppimismenetelmät: Projektityöt, luennot, 
case-harjoitukset ja markkinointisimulaati-
ot, lähiopetus 40 h, itsenäinen opiskelu 40 h    
Arviointi: Loppukoe 80 %, projektit ja caset 
20 %
Edeltävät opinnot: (Teollisuustalous)
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Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma

Koulutuksen toteutus:
Tekniikan yksikkö, Seinäjoki

Koulutusohjelmapäällikkö:
Mika Kumara
020 124 5309
mika.kumara@seamk.fi 

Tutkinto ja sen tuottama kelpoisuus:
Koneinsinööri

Tutkinto: 
Insinööri (AMK)

Laajuus opintopisteinä:
 240 op

Tavoitteet:
Kone- ja tuotantotekniikan koulutusoh-
jelman tavoitteena on kouluttaa koneinsi-
nöörejä, jotka hallitsevat kone- ja metallite-
ollisuuden tuotantoprosessit ja tuotannon 
johtamiseen liittyvät asiat. Valmistuneella 
koneinsinöörillä on valmiudet toimia kai-
kissa kone- ja metalliteollisuuden asiantun-
tija- ja esimiestehtävissä suunnittelusta tuo-
tantoon sekä myyntiin ja markkinointiin.
 
Opinnoissa perehdytään mm. tuotanto-
tekniikkaan, koneensuunnitteluun ja yri-
tystoimintaan. Opinnoissa on mahdollista 
suuntautua teknillisen mekaniikan, materi-
aalisuunnittelun tai automaatiojärjestelmi-
en syventäviin opintoihin. Työharjoittelussa 
saadaan käytännön kokemus niin työnteki-
jätason tehtävistä kuin myös todellisista in-
sinöörinkin tehtävistä.

Koneinsinöörin tehtäväkenttä on laaja ja 
monipuolinen, tyypillisesti tehtäviin voi 
kuulua suunnittelu-, tuotanto- ja johtotehtä-
viä, markkinointi- ja myyntitehtäviä tai toi-
mimista itsenäisenä yrittäjänä. 

Työllisyysnäkymät koneinsinööreillä ovat 
hyvät. Koneinsinöörejä tarvitaan kehittä-
mään ja valmistamaan huipputuotteita hy-
vin laajalle asiakaskunnalle niin kotimaan 
markkinoille kuin vientiinkin. Valmiina insi-
nöörinä on mahdollisuus valita itseään kiin-
nostava tehtävä ja vahvistaa suomalaisten 
insinöörien luomaa menestystarinaa. 

Koulutusohjelman rakenne:
Koulutusohjelman laajuus on 240 opintopis-
tettä, jonka suorittaminen kestää noin neljä 
vuotta. Koulutusohjelman rakenne selviää 
oheisesta taulukosta. Keskenään vaihtoeh-
toisia moduuleita - joista yksi on valittava 
pakolliseksi - ovat Teknillisen mekaniikan 
moduuli, Materiaalisuunnittelun moduuli 
ja Automaatiojärjestelmien moduuli. Projek-
tiopinnot suoritetaan neljäntenä lukuvuon-
na työssäoppimisena, jolloin opintoihin on 
sisällytettävä opintojaksot Englanti 3, Kan-
sainvälisyys sekä Yrityksen kustannus-
laskenta. Lisäksi on valittava vähintään 
kolme aihepiiriä Tuotantotekniikan, Ko-
neensuunnittelun, Yritystoiminnan, Teknil-
lisen mekaniikan, Materiaalisuunnittelun tai 
Automaatiojärjestelmien moduuleista. Pro-
jektiopintoihin voi sisällyttää myös työnjoh-
tamiseen liittyviä aiheita. Vapaasti valittavi-
en opintojen tulee tukea ammattiopintoja. 
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KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 240 op      
     
   I II III IV YHT. 
PERUSOPINNOT     48-54 
  Johdatus tekniikan opintoihin 3     
 Kieliopinnot       
  Viestintä 1 3     
  Viestintä 2  3    
  Ruotsi 3     
  Englanti 1 3     
  Englanti 2  3    
  Englanti 3    3  
 Luonnontieteet       
  Matematiikan perusopintojakso 6     
  Matematiikka 1 4     
  Matematiikka 2  4    
  Matematiikka 3  4    
  Fysiikka 1 6     
  Fysiikka 2  6    
  Kemian perusteet 3     
  Tietotekniikka 3     
AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET     36-42 
  Tekninen piirustus ja CAD 6     
  Materiaalitekniikka 1 3     
  Valmistustekniikka 3     
  Statiikka 3     
  Dynamiikka  3    
  Lujuusoppi 1  4    
  Koneenosat   4   
  Sähkötekniikka ja elektroniikka 4     
  Teollisuustalous 3     
  Kestävä kehitys   3   
  Kone- ja metallitekniikan perusteet 1* 3     
  Kone- ja metallitekniikan perusteet 2* 3     
  * vain ylioppilaille      
AMMATTIOPINTOJEN MODUULIT     45 
 Tuotantotekniikan moduuli     15 
  NC-tekniikka  3    
  Tuotantojärjestelmät  3    
  Laatutekniikka   3   
  Tuotannon ohjaus   3   
  Tuotantotekniikan laboraatiot   3   
 Koneensuunnittelun moduuli     15 
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  Lujuusoppi 2  3    
  Hydrauliikka   3   
  Pneumatiikka   3   
  Hitsaustekniikka   3   
  Tuotekehitys    3  
 Yritystoiminnan moduuli     15 
  Markkinointi  3    
  Yritystalous   4   
  Projektijohtaminen   4   
  Henkilöstöjohtaminen    4  
AMMATTIOPINTOJEN VALINNAISET MODUULIT     15 
 Teknillisen mekaniikan moduuli     15 
  Matriisialgebra   3   
  Elementtimenetelmät   4   
  Värähtelymekaniikka    4  
  Koneiden simulointi    4  
 Materiaalisuunnittelun moduuli     15 
  Muovien teknologia   3   
  Materiaalitekniikka 2   4   
  Materiaalien valinta    4  
  Materiaalisuunnittelun laboraatiot    4  
 Automaatiojärjestelmien moduuli     15 
  Ohjausjärjestelmät   4   
  Anturitekniikka   3   
  Robotiikka    4  
  Automaatiojärjestelmän suunnittelu    4  
PROJEKTIOPINNOT     30 
 Sisällytettävä opintojaksot Englanti 3, Kansainvälisyys 
 ja Yrityksen kustannuslaskenta. Opintoihin tulee sisällyttää 
 lisäksi kolme seuraavista aihealueista;       
  - tuotantotekniikka      
  - koneensuunnittelu      
  - yritystoiminta      
  - teknillinen mekaniikka      
  - materiaalisuunnittelu      
  - automaatiojärjestelmät      
  - työnjohto      
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT     15 
HARJOITTELU     30 
OPINNÄYTETYÖ     15 
YHTEENSÄ     240 
        
        
        

I      II          III        IV      YHT.
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Opintojaksokokonaisuudet ja -kuvaukset

PERUSOPINNOT
Johdatus tekniikan opintoihin

Tunnus
KC23AK10011

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi /syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt opis-
kelutekniikoihin ja tuntee oman alansa sekä 
osaa tiedonhankinnan ja tutkimusmenetel-
mien perusteet. Oman alan tekniikan his-
toria sekä etiikan perusteet. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija: tuntee oman oppi-
mistyylinsä; tietää oman alansa merkityk-
sen; tuntee oman alansa tekniikan historian; 
tietää tiedonhankintakanavat; osaa käyttää 
tiedonhakuvälineitä; tuntee tieteellisen tut-
kimuksen periaatteet sekä osaa laatia tutki-
musraportin; tuntee insinöörin etiikan vaa-
timukset.
Sisältö: Opiskelu, oppiminen, oman alan 
merkitys kansantaloudessa, oman alan työ-
markkinajärjestöt; Tekniikan historia; Kir-
jasto- ja informaatiopalvelut, tietokannat, 
tiedonhaku tietokannoista ja internetistä, tie-
teellinen tutkimus ja tutkimusmenetelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set sekä yksilötehtäviä
Arviointi: Tentti ja hyväksytyt harjoitukset

Kieliopinnot
Viestintä 1

Tunnus
KC23AK10028

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija osaa viestiä jäsenty-
neesti ja ymmärrettävästi, tuottaa tavalli-
simpia oppimis- ja työyhteisön kirjoitteita 
ja toimia virallisessa kokouksessa. Opiskeli-
ja osaa arvioida suomen kielen ja viestinnän 
taitojaan ja haluaa kehittää niitä osana omaa 
ammattitaitoaan.
Sisältö: Viestinnän merkitys työelämässä; 
työelämän arkiviestintä; kielenhuolto; teks-
tin ulkoasu, asiakirjastandardi; työnhaun 

tekstit; liikekirjeenvaihto; tiedottaminen; 
opastaminen; kokoustekniikan perusteet ja 
kokousasiakirjat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kauppi-
nen, A., Nummi, J. & Savola, T. 2004. Tek-
niikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumi-
sen käsikirja
Oppimismenetelmät: Pari- ja pienryhmä-
työskentely, suulliset harjoitukset ja kirjalli-
set tehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppi-
tunteihin ja suullisen viestinnän harjoituk-
siin, kirjalliset tehtävät ja tentti

Viestintä 2

Tunnus
KC23AK10029

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija pystyy toimimaan tar-
koituksenmukaisesti työelämän viestintä- ja 
vuorovaikutus-tilanteissa ja esittämään asi-
ansa vakuuttavasti ja havainnollisesti. Opis-
kelijalla on valmiuksia tieteellisen tekstin 
kirjoittamiseen.
Sisältö: Työelämän esiintymis- ja keskus-
telutilanteet, työhaastattelut; esityksen ha-
vainnollistaminen; argumentointi; pu-
heenvuorot, aloitetekstit; neuvottelutaidon 
perusteet ja neuvotteluasiakirjat; asiatyyli; 
tekstinhuolto; raportit; kirjallisuustyö: am-
mattitekstien referointi; lähteiden arviointi 
ja lähdetietojen merkitseminen; seminaarit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kauppi-
nen, A., Nummi, J. & Savola, T. 2004. Teknii-
kan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen 
käsikirja; Opinnäytetyön kirjoitusohjeet
Oppimismenetelmät: Pari- ja pienryhmä-
työskentely, suulliset harjoitukset ja kirjalli-
set tehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppi-
tunteihin ja suullisen viestinnän harjoituk-
siin, kirjalliset tehtävät, kirjallisuustyö ja sen 
esittely

Ruotsi

Tunnus
KC23AK10031

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3
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Tavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija 
pystyy toimimaan oman alansa työympä-
ristössä ruotsin kielellä. Hän pystyy vuoro-
vaikutteiseen viestintään. Hän kykenee hyö-
dyntämään ja hankkimaan omaan alaansa 
liittyvää tietoa.
Sisältö: Koulutus, työnhaku ja työ; työym-
päristö ja yhteiskunta; asiakaskontaktit; 
yleiskielisiä tekstejä; oman alan keskeinen 
terminologia: bio- ja elintarvikealan perus-
sanasto
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lehto, Tei-
ja: Koppling. Svenska för ingenjörer. WSOY, 
2003. Muu materiaali
Oppimismenetelmät: Luentoja, kuullunym-
märtämis- sekä puheharjoituksia ja kirjallis-
ta tuottamista pari- ja pienryhmätyöskente-
lynä sekä itsenäisesti
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen lähi-
opetukseen sekä kokeet opintojakson aika-
na ja loputtua

Englanti 1

Tunnus
KC23AK10041

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Suullisen ja kirjallisen kielitaidon 
kehittäminen. Oman koulutuksen ja työko-
kemuksen kuvaaminen, työnhakuprosessi, 
hakemusasiakirjojen laadinta. Kone- ja tuo-
tantotekniikan teksteihin tutustuminen ja 
keskeisimmän sanaston ymmärtäminen ja 
käyttäminen puheessa ja kirjoittamisessa.
Sisältö: Tehokas kommunikointi; tiedon-
hankintalähteet, Internet; CV:n ja työhake-
muksen laadinta; oman alan perustekstit; 
vapaamuotoinen suullinen esitys; oppikir-
jan tekstit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Huh-
ta, Marjatta: Connections: Communication 
Guidelines for Engineers, Edita, 2000. Oman 
alan tekstit ja muu materiaali
Oppimismenetelmät: Suullisia ja kirjallisia 
harjoituksia ja tehtäviä pari- ja pienryhmä-
työskentelynä ja itsenäisesti
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen ja harjoituksiin. Suullinen esitys ja 
kirjallinen tentti sekä muut opintojakson ai-
kana vaadittavat tehtävät

Englanti 2

Tunnus
KC23AK10051

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Suullisen ja kirjallisen kielitaidon 
syventäminen. Kirjallisen viestinnän ja pe-
rusliikekirjeenvaihdon hallitseminen. Kone- 
ja tuotantotekniikan vaativiin teksteihin ja 
kirjallisuuteen tutustuminen ja sen mukai-
sen sanaston ymmärtäminen ja käyttäminen 
puheessa ja kirjoittamisessa.
Sisältö: Perusliikekirjeenvaihto; jossain 
määrin kaupallista terminologiaa; tiedon 
hankinta ja käsittely auto- ja kuljetusteknii-
kan teksteistä; suulliset ja kirjalliset tiivistel-
mät; suullinen esitys omalta ammattialalta; 
oppikirjan tekstit; liikemessut; prosessit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Huh-
ta, Marjatta: Connections: Communication 
Guidelines for Engineers, Edita, 2000. Oman 
alan tekstit ja muu materiaali
Oppimismenetelmät: Suullisia ja kirjallisia 
harjoituksia ja tehtäviä pari- ja pienryhmä-
työskentelynä ja itsenäisesti
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen ja harjoituksiin. Suullinen esitys ja 
kirjallinen tentti sekä muut opintojakson ai-
kana vaadittavat tehtävät

Englanti 3

Tunnus
KC23AK10061

Tyyppi
pakollinen

Taso
projektiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Suullisen ja kirjallisen kielitai-
don vahvistaminen ja hankitun kielitaidon 
ylläpitäminen ja kehittäminen. Tiivistelmän 
laadinta. Kokoustekniikan ja -sanaston hal-
linta. Kone- ja tuotantotekniikan laajojen 
tekstien käsittely ja niiden sanaston ymmär-
täminen ja kyky selvittää lyhyesti keskeisin 
sisältö suullisesti tai kirjallisesti ja vaativan-
kin sanaston käyttäminen puheessa ja kir-
joittamisessa.
Sisältö: Tekninen lukeminen ja kirjoittami-
nen; opinnäytetyön tiivistelmän laadinta; 
esitelmät; kokoukset; haastattelut; oman eri-
koisalan tekstit; oppikirjan tekstit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Huh-
ta, Marjatta: Connections: Communication 
Guidelines for Engineers, Edita, 2000. Oman 
alan tekstit ja muu materiaali
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Oppimismenetelmät: Suullisia ja kirjallisia 
harjoituksia ja tehtäviä pari- ja pienryhmä-
työskentelynä ja itsenäisesti
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen ja harjoituksiin. Suullinen esitys ja 
kirjallinen tentti sekä muut opintojakson ai-
kana vaadittavat tehtävät

Luonnontieteet
Matematiikan perusopintojakso

Tunnus
KC23AK10052

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Tavoitteet: Opiskelijan tulee saavuttaa riittä-
vä matemaattinen perusta tekniikan opinto-
ja varten sekä saavuttaa tiedoissa ja taidois-
sa lukion pitkän matematiikan taso sisällön 
mukaisilla osa-alueilla.
Sisältö: Lausekkeiden sievennys, yhtälöt, 
suorakulmaisen kolmion trigonometriaa, 
geometriaa ja vektoriopin alkeet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
muistiinpanot ja opettajan jakamat monis-
teet
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset ja itsenäinen työskentely
Arviointi: Kaksi välikoetta tai tentti ja lasku-
harjoituspisteet

Matematiikka 1

Tunnus
KC23AK10072

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelijan tulee saavuttaa sisäl-
lön mukaisilla osa-alueilla ne perustiedot ja -
taidot, joita tarvitaan ammattiaineiden opis-
kelussa ja joiden hallitseminen mahdollistaa 
vaativamman teknis-matemaattisen tiedon 
omaksumisen.
Sisältö: Yhtälöt, trigonometriaa, vektoriop-
pia ja analyyttistä geometriaa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Esko Sor-
vali -Pertti Toivonen, TAM-alfa, 2004 /Lu-
entomuistiinpanot ja opettajan jakamat mo-
nisteet
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset ja itsenäinen työskentely
Arviointi: Kaksi välikoetta tai tentti ja lasku-
harjoituspisteet

Edeltävät opinnot: Matematiikan perus-
opintojakso tai vähintään lukion lyhyt op-
pimäärä

Matematiikka 2

Tunnus
KC23AK10062

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelijan tulee saavuttaa sisäl-
lön mukaisilla osa-alueilla ne perustiedot ja -
taidot, joita tarvitaan ammattiaineiden opis-
kelussa ja joiden hallitseminen mahdollistaa 
vaativamman teknis-matemaattisen tiedon 
omaksumisen.
Sisältö: Differentiaali- ja integraalilaskentaa. 
Sovellukset tekniikan alalla
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
muistiinpanot ja opettajan jakamat monis-
teet
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset ja itsenäinen työskentely
Arviointi: Kaksi välikoetta tai tentti ja lasku-
harjoituspisteet
Edeltävät opinnot: Matematiikka 1

Matematiikka 3

Tunnus
KC23AK10092

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelijan tulee saavuttaa sisäl-
lön mukaisilla osa-alueilla ne perustiedot ja -
taidot, joita tarvitaan ammattiaineiden opis-
kelussa ja joiden hallitseminen mahdollistaa 
vaativamman teknis-matemaattisen tiedon 
omaksumisen.
Sisältö: Tilastotiedettä, matemaattiset ohjel-
mistot ja matriisilaskennan alkeet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
muistiinpanot, opettajan jakamat monisteet
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset, tietokoneharjoitukset ja itsenäinen 
työskentely
Arviointi: Lopputentti ja harjoitustyö
Edeltävät opinnot: Matematiikka 2
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Fysiikka 1

Tunnus
KC23AK10111

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Tavoitteet: Opintojakso antaa perustiedot si-
sällön mukaisilla osa-alueilla tekniikan pe-
rustana olevasta fysiikasta ja luo mahdol-
lisuudet vaativammankin teknisen tiedon 
omaksumiseen työelämässä.
Sisältö: Osa 1. Kinematiikka, Newtonin lait, 
työ, teho, energia, impulssi, liikemäärä, pyö-
rimisliike, olomuotojen mekaniikkaa ja läm-
pöopin perusteita; Osa 2. Sähköstatiikka, ta-
savirtapiirit ja vaihtovirtapiirin perusteita
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hautala, 
Peltonen: Insinöörin (AMK) FYSIIKKA osat 
I ja II (Lahden Teho-Opetus Oy). Luento-
muistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot ja kotitehtä-
vät. Osassa 1. lisäksi laskuharjoitukset, jois-
sa on läsnäolovelvoite 80 %
Arviointi: Kumpikin osa erillisellä kokeella

Fysiikka 2

Tunnus
KC23AK10121

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Tavoitteet: Opintojakso antaa perustiedot 
sisällön mukaisilla osa-alueilla sekä perus-
tiedot fysiikan kokeellisista mittauksista, tu-
losten käsittelystä ja raportoinnista teknii-
kan eri alueilla.
Sisältö: Osa 1. Värähdysliike, aaltoliike- ja 
äänioppi, aalto-optikkaa, geometristä op-
tiikkaa, säteilyn kvantittuminen, röntgen, 
laser sekä ydinfysiikkaa; Osa 2. Kokeellisia 
laboratoriotöitä tekniikan eri alueilta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hautala, 
Peltonen: Insinöörin (AMK) FYSIIKKA osat 
II (Lahden Teho-Opetus Oy). Luentomuis-
tiinpanot sekä lisäksi osassa 2 Fysiikan har-
joitustöiden työohjeet (moniste)
Oppimismenetelmät: Osa 1. Luennot ja ko-
titehtävät. Osa 2. Harjoitustöistä tehtävät 
työselostukset. Huomaa läsnäolovelvollisuus
Arviointi: Osassa 1 loppukoe. Osassa 2 har-
joitustyöt, niistä tehtävät työselostukset sekä 
töihin liittyvä kirjallinen koe

Kemian perusteet

Tunnus
KC23AK10151

Tyyppi
pakollinen

Taso
Perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi /syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Niina Kälviäinen, ETT
Tavoitteet: Omaksua yleisen ja epäorgaani-
sen kemian pääkohdat.
Sisältö: Kurssilla käsitellään mm. atomit ja 
kemiallinen sitoutuminen, ainemäärä, ai-
neen olomuodot, kemialliset reaktioyhtälöt, 
palaminen, hapot ja emäkset, sekä sähköke-
miaa. Lisäksi kemiallinen työturvallisuus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
muistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset, harjoitustyö
Arviointi: Tentti, harjoitustyö
Edeltävät opinnot: Suoritetut lukion kurssit 
tai ammattioppilaitoksen kurssit

Tietotekniikka

Tunnus
KC23AK10162

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tuntee oppilaitoksen 
opiskelijoiden käytössä olevat tärkeimmät oh-
jelmistot ja tietokonejärjestelmät sekä omak-
suu järjestelmien sujuvan käytön. Tiedollinen 
tavoite on, että opiskelija osaa opintojakson 
jälkeen tietotekniikan perustermistöä, tie-
dostaa tietotekniikan roolin yhteiskunnassa 
ja ymmärtää pääpiirteissään, miten tietotek-
niikkaa voidaan soveltaa oman ammattialan 
tehtäviin.
Sisältö: Harjoituksissa käydään läpi SeAMK:
n tietojärjestelmät (intranet, opintorekisteri, 
verkko-oppimisympäristö ja käytössä ole-
vat laitteet), verkon palvelut (sähköposti ja 
www-sivut), sekä tärkeimmät sovellusoh-
jelmat (tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, 
grafi ikka-, matematiikka- ja verkkosivun laa-
dinta ym. ohjelmat)
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Juha Paa-
nanen, Tietotekniikan peruskirja. Docendo. 
Sovellusohjelmien käsikirjat. Luentomonis-
teet
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja itsenäinen opiskelu
Arviointi: Kirjallinen tentti ja hyväksytysti 
suoritetut harjoitustehtävät
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AMMATTIOPINTOJEN 
PERUSTEET 
Tekninen piirustus ja CAD

Tunnus
KC23BK20011

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi /syys ja kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Tavoitteet: Opiskelija oppii piirtämään ja 
mitoittamaan käsin ja tietokoneavusteisesti 
koneita ja koneosia koneenpiirustusstandar-
dien mukaisesti, ottaen huomioon myös val-
mistusmenetelmät.
Sisältö: Koneenpiirustuksen merkitys, pro-
jektiot, leikkaukset, mitoitus, pintamerkit, 
hitsausmerkit, toleranssit, kokoonpanopii-
rustukset, CAD-ohjelman 2D- ja 3D-mallin-
nus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Autio: 
Koneenpiirustus, CAD-ohjelman manuaali
Oppimismenetelmät: Luennot, käsinharjoi-
tukset, ohjatut CAD-harjoitukset 80 h, itse-
opiskelu ja harjoitustyöt 80 h
Arviointi: Tentit ja harjoitukset 60/40

Materiaalitekniikka 1

Tunnus
KC23BK20021

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi /syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jukka Pajula, DI
Tavoitteet: Opiskelija tuntee konstruktio-
materiaalit, niiden ominaisuudet, käsittelyn, 
standardit ja valinnan.
Sisältö: Materiaalien käyttöominaisuudet ja 
aineenkoetus. Metallien sisäinen rakenne. 
Olotilapiirros. Lämpökäsittelyt. Teräkset ja 
valuraudat. Muut metalliseokset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Koivisto, 
Kaarlo ym.: Konetekniikan materiaalioppi
Oppimismenetelmät: Luennot, laboraatiot 
40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti /laboraatiot 70/30

Valmistustekniikka

Tunnus
KC23BK20031

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi /syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jukka Pajula, DI
Tavoitteet: Opiskelija oppii tuntemaan ko-
nepajateollisuudessa käytettäviä valmistus-
menetelmiä, koneita ja työvälineitä.
Sisältö: Hitsausmenetelmät, valaminen, jau-
hemetallurgia, muovaavat ja ainetta irrot-
tavat työstömenetelmät, levytyötekniikka, 
pinnoittaminen, mittaaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ihalainen 
ym.: Valmistustekniikka, Otatieto, monis-
teet
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja tehdasvierailut 40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti /harjoitukset 70/30

Statiikka

Tunnus
KC23BK20051

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi /kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Antaa opiskelijalle statiikan pe-
rustiedot sekä taidon soveltaa niitä yksin-
kertaisiin rakenteisiin.
Sisältö: Mekaniikan peruslait. Voimien yh-
distäminen, voiman staattinen momentti, 
jäykän kappaleen tasapainoperiaate, tuet, 
palkin rasitukset ja rasituskuviot, painopiste 
ja palkkirakenteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Salmi, T.: 
Statiikka
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti

Dynamiikka

Tunnus
KC23BK20062

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi /syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Antaa opiskelijalle dynamiikan 
perustiedot
Sisältö: Dynamiikan peruslait. Partikkelin 
kinematiikka. Jäykän kappaleen kinematiik-
ka. Kinetiikan perusteet. Energiaperiaate
Kirjallisuus/opiskelumateriaali: Salmi, T.: 
Mekaniikka 1 ja 2 soveltuvin osin
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti
Edeltävät opinnot: Statiikka
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Lujuusoppi 1

Tunnus
KC23BK20071

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi /syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Antaa opiskelijalle kimmo- ja lu-
juusopin perustiedot sekä taidon soveltaa 
niitä koneenosiin ja rakenteisiin.
Sisältö: Lujuusopin peruskäsitteet. Raken-
teiden jännitykset, muodonmuutokset ja mi-
toitus veto-, puristus-, leikkaus-, taivutus-, 
ja vääntökuormitustapauksissa. Tasojänni-
tystila. Yhdistetty jännitystila. Nurjahdus. 
Käyräpalkki. Väsymislujuus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Karhunen 
ym.: Lujuusoppi
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 53 h, itseopiskelu 53 h
Arviointi: Tentti /harjoitukset 70/30
Edeltävät opinnot: Statiikka

Koneenosat

Tunnus
KC23BK20092

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi /syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija tuntee koneenosi-
en toimintaperiaatteet ja mitoituslaskelmat 
sekä osaa valita valmiita koneosia standar-
deista ja luetteloista.
Sisältö: Koneenosien laskenta ja suunnit-
teluperusteet. Liitokset. Pyörivän liikkeen 
koneenosat: akseliliitokset, liuku- ja vierin-
tälaakerit, akselikytkimet, jouset, jarrut, ket-
ju- ja hihnavälitykset, hammaspyörät ja -
vaihteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan luennolla
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 53 h, itseopiskelu 53 h
Arviointi: Tentti /harjoitukset 70/30
Edeltävät opinnot: Lujuusoppi

Sähkötekniikka ja elektroniikka

Tunnus
KC23BK20101

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi /syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija tuntee tärkeimmät 
teoreettisen sähkötekniikan käsitteet ja las-

kentamenetelmät, saa yleiskuvan sähkön 
käyttömahdollisuuksista konetekniikan 
yhteydessä. Opiskelija tuntee tärkeimmät 
elektroniikassa käytettävät komponentit.
Sisältö: Moottorityyppien perusrakenteet ja 
ominaisuudet. Elektroniikan peruskompo-
nentit: diodit, transistorit, operaatiovahvis-
tin, niiden toimintaperiaate ja analogiatek-
niikan peruskytkennät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan luennolla
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 53 h, itseopiskelu 53 h
Arviointi: Tentti /harjoitukset 70/30

Teollisuustalous

Tunnus
KC23BK20132

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jukka Pajula, DI
Tavoitteet: Opiskelija tuntee yrityksen tuo-
tantotalouteen liittyvät perusasiat.
Sisältö: Tuotannon suunnittelu, tuottavuus, 
kasvu, kannattavuus, likviditeetti ja vaka-
varaisuus. Investointilaskelmat, budjetointi, 
tunnus-luvut. Metalliteollisuuden rationali-
sointi ja työntutkimus. Materiaali- ja henki-
löstöhallinto sekä markkinoinnin ja talous-
oikeuden perusasioita
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti /seminaarityöt 70/30

Kestävä kehitys

Tunnus
KC23BK20135

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Antaa kokonaiskuva ympäris-
tönsuojelusta ja alan tekniikan suomista 
mahdollisuuksista sekä saada opiskelija ym-
märtämään kestävän kehityksen edellytyk-
set ja suhtautumaan ympäristönsuojeluun 
myönteisesti ja vastuullisesti.
Sisältö: Ilmasto, ilmanlaatu, sisämaan pinta- 
ja pohjavedet, maaperä, Itämeren merialue. 
Ihmisen toiminnan vaikutukset ympäristöön, 
haitallisten vaikutusten ehkäisy, pilaantunei-
den maa-alueiden kunnostus. Kestävä kehi-
tys, säästävä teknologia, jätelaki, jätteiden 
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lajittelu, käsittely, kierrätys ja loppusijoitus. 
Ympäristöjärjestelmät ja ympäristöluvat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
oma materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työ
Arviointi: Tentti ja harjoitustyö

Kone- ja metallitekniikan 
perusteet 1

Tunnus
KC23BK20111

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi /syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jukka Pajula, DI
Tavoitteet: Opiskelija tuntee yleisimmät 
metalliset konstruktiomateriaalit ja niiden 
käyttöominaisuudet sekä tutustuu yleisim-
piin koneenosiin.
Sisältö: Teräkset, valuraudat, kevytmetallit, 
kierrejärjestelmät, laakerit, tehonsiirto
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja laborato-
riotyöt 40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti /laboraatiot 70/30

Kone- ja metallitekniikan 
perusteet 2

Tunnus
KC23BK20120

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi /syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jukka Pajula, DI
Tavoitteet: Opiskelija tuntee yleisimmät 
kone- ja metalliteollisuuden valmistusme-
netelmät.
Sisältö: Lastuava työstö, hitsaus, levytyöt, 
valaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja laborato-
riotyöt 40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti /laboraatiot 70/30

AMMATTIOPINTOJEN 
MODUULIT
Ammattiopinnoissa on pakollisina Tuotan-
totekniikan, Koneensuunnittelun ja Yritys-
toiminnan moduulit.

Tuotantotekniikan 
moduuli
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Tuotantotekniikan moduulin tar-
koituksena on antaa tiedot tuotantojärjestel-
mistä ja niiden ohjaamisesta.

NC-tekniikka

Tunnus
KC23BK30011

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tuntee automaattisten 
tuotantoyksiköiden ohjausten perusraken-
teet ja ohjelmoinnin.
Sisältö: NC-koneet, ohjelmakoodit, vuoro-
vaikutteinen ohjelmointi, CAD/CAM-jär-
jestelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja laborato-
riotyöt 40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti /laboraatiot 70/30
Edeltävät opinnot: Valmistustekniikka

Tuotantojärjestelmät

Tunnus
KC23BK30021

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tuntee teollisuusyri-
tysten erilaisia tuotantomenetelmiä ja ym-
märtää eri menetelmien merkityksen tuo-
tantotoiminnalle.
Sisältö: Valmistusvirta, kokoonpano, auto-
maatio, työvälinejärjestelmät, ohjaus ja oh-
jattavuus, tietojärjestelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lapinlei-
mu ym.: Kone- ja metalliteollisuuden tuo-
tantojärjestelmät
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti /harjoitukset 70/30
Edeltävät opinnot: Valmistustekniikka
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Laatutekniikka

Tunnus
KC23BK30031

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää laadun 
merkityksen yrityksen eri toiminnoissa ja 
tuntee laadunvarmistukseen liittyvät tär-
keimmät fi losofi at ja käsitteet.
Sisältö: Laadun merkitys, laatukustannukset, 
laadunhallinta-järjestelmät, laatukäsikirja
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti /harjoitukset 70/30

Tuotannon ohjaus

Tunnus
KC23BK30041

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tuntee tuotannonohja-
uksen käsitteet ja termistön sekä tuotanno-
nohjaamisen ongelmat, tarpeet ja tavoitteet.
Sisältö: Tuotannonohjauksen muodostumi-
nen, eri tuotantomuotojen merkitys tuotan-
nonohjauksen kannalta, yleisimmät tuotan-
nonohjausjärjestelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti /harjoitukset 70/30

Tuotantotekniikan laboraatiot

Tunnus
KC23BK30051

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija osaa soveltaa tietojaan 
tuotantojärjestelmiin liittyviin valmistus-, 
ohjaus- ja kehittämistehtäviin.
Sisältö: Vaihtelevia aiheita tuotantoteknii-
kan alueelta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Laboratoriotyöt 40 h, 
itseopiskelu 40 h
Arviointi: Laboraatiot

Edeltävät opinnot: Valmistustekniikka, NC-
tekniikka, Tuotantojärjestelmät, Tuotannon 
ohjaus

Koneensuunnittelun 
moduuli 
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Koneensuunnittelun moduulin 
tarkoituksena on perehtyä mekaanisten ra-
kenteiden sekä hydraulisten ja pneumaattis-
ten järjestelmien suunnitteluun ja tuotekehi-
tykseen

Lujuusoppi 2

Tunnus
KC23BK40011

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tuntee dynaamisesti 
kuormitettujen rakenteiden mitoitusperiaat-
teet, stabiliteettiongelmat sauva- ja palkkira-
kenteissa sekä energiaperiaatteiden käytön 
palkkirakenteissa.
Sisältö: Väsyminen, nurjahdus, käyrän palkin 
taivutus, energiaperiaatteet palkkirakenteissa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Karhunen 
ym.: Lujuusoppi
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti /harjoitukset 70/30
Edeltävät opinnot: Lujuusoppi 1

Hydrauliikka

Tunnus
KC23BK40031

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tuntee keskeiset peri-
aatteet hydraulijärjestelmistä ja hydraulijär-
jestelmien suunnittelusta.
Sisältö: Hydrauliikkakomponenttien raken-
ne ja toiminta. Paine-energiaa tuottavat, oh-
jaavat ja säätävät laitteet. Toimilaitteet, säi-
liöt, putkistot ja lisälaitteet. Proportionaali-, 
patruuna- ja servotekniikan perusteet. Ylei-
set suunnittelunäkökohdat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Fonselius: 
Hydrauliikka II
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti /harjoitukset 70/30
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Pneumatiikka

Tunnus
KC23BK40041

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tuntee keskeiset peri-
aatteet pneumatiikkajärjestelmistä ja pneu-
matiikkajärjestelmien suunnittelusta.
Sisältö: Paineilman tuottaminen, kompo-
nenttien rakenne ja toiminta, pneumaattis-
ten järjestelmien suunnittelu
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti /harjoitukset 70/30

Hitsaustekniikka

Tunnus
KC23BK80021

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tuntee perustiedot taval-
lisimpien metallien hitsattavuudesta, erilaisis-
ta hitsausmenetelmistä ja niiden käytöstä.
Sisältö: Hitsausmenetelmät, hitsattavuus, 
muodonmuutokset, hitsausvirheet, hitsaus-
liitoksen suunnittelu ja kustannukset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti /harjoitukset 70/30
Edeltävät opinnot: Materiaalitekniikka 1

Tuotekehitys 

Tunnus
KC23BK40051

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tuntee koneiden tuo-
tekehitysprosessin kokonaisuutena ja oppii 
työskentelemään tuotekehitysryhmässä.
Sisältö: Asiakastarpeesta tuotteeksi, tuote-
kehitysprosessi ja järjestelmällinen suun-
nittelu, ideoiden hakumenetelmät, patentit, 
teollinen muotoilu, projektin valvonta, ergo-
nomia ja koneturvallisuusdirektiivit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa

Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti /harjoitukset 70/30

Yritystoiminnan moduuli
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Yritystoiminnan moduulin ta-
voitteena on perehdyttää opiskelija yritys-
toimintaan yleensä ja tarkemmin sen osa-
alueisiin kuten yritystalouteen, rahoituksen 
laskentatoimeen, markkinointiin ja henki-
löstöjohtamiseen. Moduuliin voidaan vali-
ta myös liiketoiminata- projekti- ja prosessi-
johtamisen sekä strategisen laskentatoimen 
opintojaksoja.

Markkinointi

Tunnus
KC23BK60005

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Lasse Tarhala, DI
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on pe-
rehtyä asiakassuuntaisen markkinoinnin 
käsitteisiin, malleihin, markkinointistrate-
giaan ja sen operatiiviseen toteuttamiseen. 
Opiskelija sisäistää asiakaskeskeisen mark-
kinoinnin kriittiseksi menestystekijäksi.
Sisältö: Markkinoinnin toimintaympäristö 
ja toimintamuodot, asiakaskeskeinen mark-
kinointi, segmentointi ja yksilömarkkinoin-
ti, sisäinen markkinointi ja markkinoinnin 
organisointi: rakenne ja resurssit. Palveluta-
louden uusi kilpailu ja asiakkuuden hallin-
ta, viestinnän rooli markkinoinnissa ja pal-
velukulttuuri
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lahtinen 
& Isoviita, Asiakaspalvelun ja markkinoin-
nin perusteet, 2001. Grönroos, Palveluiden 
johtaminen ja markkinointi
Oppimismenetelmät: Projektityöt, luennot, 
case-harjoitukset ja markkinointisimulaati-
ot, lähiopetus 40 h, itsenäinen opiskelu 40 h
Arviointi: Tentti /projektit ja caset 80/20
Edeltävät opinnot: Teollisuustalous

Yritystalous

Tunnus
KC23BK60021

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4
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Opettaja: Lasse Tarhala, DI
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on joh-
dattaa opiskelija yrittäjyyden ja yritystoi-
minnan monimuotoiseen maailmaan. Opis-
kelija tuntee yrityksen toiminnan perusteet 
ja osaa perustaa yrityksen ja johtaa sen toi-
mintaa.
Sisältö: Innovaatiot ja liikeideat. Yritysmuo-
don valinta, yrityksen perustaminen, yri-
tyksen toiminnot; tuotanto, taloushallinto ja 
markkinointi. Sisäinen laskentatoimi, vero-
tus ja yrityksen rahoitus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot (30 h), har-
joitukset (20 h) ja projektityö (50 h)
Arviointi: Luennot /itseopiskelu 50/50
Edeltävät opinnot: Teollisuustalous

Projektijohtaminen

Tunnus
KC23BK60050

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Lasse Tarhala, DI
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on an-
taa perustiedot projektityöskentelyn peri-
aatteista ja menetelmistä sekä valmiudet 
projektien läpivientiin.
Sisältö: Tavoitteellinen kehittäminen pro-
jekteina; valmistelu, suunnittelu, toteutus ja 
vakiinnuttaminen. Projektityöskentelyn pe-
riaatteet ja menetelmät. Projektiorganisaatio 
ja sen toiminta. Ajan, resurssien ja kustan-
nusten ohjaus projektisuunnittelussa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lanning, 
Roiha & Salminen, Matkaopas muutokseen, 
1999. Kettunen Sami, Onnistu projektissa, 
2003
Oppimismenetelmät: Projektityöt, luennot 
ja Case-harjoitukset
Arviointi: Projektisuunnitelma, toteutus ja 
loppuraportin esittäminen, 100 %
Edeltävät opinnot: Teollisuustalous

Henkilöstöjohtaminen 

Tunnus
KC23BK60062

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Lasse Tarhala, DI
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on 
opiskelijan perehtyminen henkilöstöjohta-

misen operatiivisiin ja strategisiin perusasi-
oihin niin yksilön kuin prosessien näkökul-
mista tarkastellen.
Sisältö: Henkilöstöjohtaminen tänään, ta-
voitteena oppiva organisaatio. Henkilös-
töjohtamisen strateginen ulottuvuus ja 
yrityskulttuuri. Johtaminen muuttuvissa or-
ganisaatioissa, tilannejohtaminen ja vuoro-
vaikutus. Yksilöt työyhteisössä; motivaatio, 
sitoutuminen ja esimies/alais -keskustelut. 
Osaamisen kehittäminen, työehtosopimuk-
set ja työlainsäädäntö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Riitta Vii-
tala, Henkilöstöjohtaminen, 2000. Opettajan 
materiaali.
Oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistu-
minen luentoihin ja ryhmätöihin (40 h) Se-
minaarityöt, hyväksytyt harjoitukset ja lop-
pukoe (40 h)
Arviointi: 80/20
Edeltävät opinnot: Teollisuustalous

AMMATTIOPINTOJEN 
VALINNAISET MODUULIT 
Teknillisen mekaniikan moduuli, Materiaa-
lisuunnittelun moduuli ja Automaatiojärjes-
telmien moduuli ovat keskenään valinnaisia 
ja niistä on valittava yksi pakolliseksi.

Teknillisen mekaniikan 
moduuli 
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Teknillisen mekaniikan moduu-
lin tarkoituksena on syventää opiskelijan 
tietämystä rakenteiden mekaanisen käyttäy-
tymisen analysoinnista.

Matriisialgebra

Tunnus
KC23CK70011

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tuntee matriisilasken-
nan perusteet ja omaa riittävät tiedot matrii-
sialgebrasta Elementtimenetelmien sekä Ko-
neiden simuloinnin suorittamiseksi.
Sisältö: Määritelmät, transponointi, kään-
teismatriisi, lineaarisen yhtälöryhmän rat-
kaisu, Gau�in eliminointimenetelmä, mat-
riisihajotelmat, matriisin aste, determinantti, 



www.seamk.fi

274 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

ominaisarvot ja -vektorit, diagonalisointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti

Elementtimenetelmät

Tunnus
KC23CK70021

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija osaa soveltaa element-
timenetelmää rakenteiden mitoituksessa.
Sisältö: Sauva-, palkki-, levy- ja laattaraken-
teet, stabiliteetti, matematiikkaohjelmiston 
käyttö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 53 h, itseopiskelu 53 h
Arviointi: Tentti
Edeltävät opinnot: Lujuusoppi 1 ja 2, Mat-
riisialgebra

Värähtelymekaniikka

Tunnus
KC23CK70031

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää rakenteen 
värähtelyilmiöt ja niiden merkityksen
koneenrakennuksessa.
Sisältö: Värähtelyn matemaattinen kuvaa-
minen, yhden vapausasteen värähtelyt, mo-
nen vapausasteen värähtelyt, ominaistaa-
juus ja -muodot, vaimennus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 53 h, itseopiskelu 53 h
Arviointi: Tentti
Edeltävät opinnot: Dynamiikka, Elementti-
menetelmät

Koneiden simulointi 

Tunnus
KC23CK70041

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija tuntee FEM-ohjelmis-
ton käytön periaatteet koneiden mekaanisen 
toiminnan simuloinnissa.
Sisältö: Esikäsittelijä, ratkaisija, jälkikäsit-
telijä, tiedonsiirto CAD-ohjelmistosta, ele-
menttikirjasto, materiaalimallit, staattinen ja 
dynaaminen analyysi, lineaarisen ja epäline-
aarisen ongelman ratkaisu
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 53 h, itseopiskelu 53 h
Arviointi: Tentti
Edeltävät opinnot: Elementtimenetelmät, 
Värähtelymekaniikka

Materiaalisuunnittelun 
moduuli 
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Materiaalisuunnittelun moduu-
lin tarkoituksena on syventää opiskelijan 
tietämystä materiaalien käytöstä ja valinnas-
ta ottamalla huomioon erityisesti valmistus-
tekniset seikat

Muovien teknologia

Tunnus
KC23CK50021

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tuntee polymeerike-
mian peruskäsitteet ja teknillisesti tärkeät 
muovit, sekä niiden käyttöominaisuudet ja 
käyttöalat.
Sisältö: Muovien rakenne, fysikaaliset ja 
mekaaniset ominaisuudet, valmistus, työstö 
ja liittäminen, muovien käyttöalat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti

Materiaalitekniikka 2

Tunnus
KC23CK50011

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija tuntee metallien tutki-
mustekniikkaan liittyvät ainetta rikkomat-
tomat ja ainetta rikkovat tarkastus- ja tutki-
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musmenetelmät.
Sisältö: Ultraääni-, tunkeumaneste-, mag-
neettijauhe-, röngten- ja pyörrevirtamene-
telmät, iskusitkeyskoe, kovuuskokeet, ve-
tokoe, taivutuskoe ja muovattavuuskokeet, 
jäännösjännitysten mittaus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti /harjoitukset 70/30

Materiaalien valinta

Tunnus
KC23CK80031

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija tuntee materiaalien 
valintaan liittyvät periaatteet.
Sisältö: Yleisiä periaatteita, valintaproses-
si, rasitustyypit, valintakartat, taloudellisten 
seikkojen huomioiminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 53 h, itseopiskelu 53 h
Arviointi: Tentti /harjoitukset 70/30
Edeltävät opinnot: Hitsaustekniikka, Mate-
riaalien valinta

Materiaalisuunnittelun laboraatiot

Tunnus
KC23CK80041

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ja 
valmistaa tuotteen ottaen huomioon tuot-
teen sekä valmistuksen vaatimukset.
Sisältö: Tuotteen suunnittelu ja valmistus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 53 h, itseopiskelu 53 h
Arviointi: Tentti /harjoitukset 70/30
Edeltävät opinnot: Materiaalinsuunnittelun 
moduuli

Automaatiojärjestelmien 
moduuli 
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Automaatiojärjestelmien moduu-

lin tarkoituksena on syventää opiskelijan tie-
tämystä automaation käyttömahdollisuuk-
sista nykyaikaisissa tuotantojärjestelmissä.

Ohjausjärjestelmät

Tunnus
KC23CK90011

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella auto-
maatiojärjestelmiin ohjausjärjestelmän oh-
jelmoitavien logiikoiden, mikrotietokonei-
den ja muiden ohjauslaitteiden avulla.
Sisältö: Langoitettu ja ohjelmoitava ohjaus-
järjestelmä, ohjelmoitavan logiikan rakenne, 
käyttö ja ohjelmointi, liitäntä-kaavio, tulo- ja 
lähtöluettelo, mikrotietokoneen käyttö toi-
milaite- ja järjestelmäohjauksessa, PC-valvo-
mot ja -käyttöliittymät, sähköisen tiedonsiir-
ron peruskäsitteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 53 h, itseopiskelu 53 h
Arviointi: Tentti /harjoitukset 70/30

Anturitekniikka

Tunnus
KC23CK90021

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tuntee antureiden 
käytön automaatiojärjestelmien tavallisim-
missa sovellutuksissa.
Sisältö: Anturien periaatteet, läsnäolon ha-
vaitseminen, suurerajojen havaitseminen, 
tunnistus, konenäkö, etäisyyden mittaus, 
siirtymän ja kiertymiskulman mittaus, tole-
ranssien valvonta, nopeuden mittaus, kiih-
tyvyyden ja voiman mittaus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti /harjoitukset 70/30

Robotiikka 

Tunnus
KC23CK90031

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4
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Tavoitteet: Opiskelija saa käsityksen robo-
tiikan mahdollisuuksista ja rajoituksista 
teollisuuden tuotannollisessa toiminnassa. 
Opiskelija oppii ohjelmoimaan nykyaikais-
ta teollisuusrobottia. Antaa perustiedot ro-
botiikasta ja perusvalmiudet suunnitella ja 
valita laitteita tuotteiden automaattikäsitte-
lyyn.
Sisältö: Robottien rakenne, suunnittelu, oh-
jaus ja ohjelmointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kuivanen, 
R.: Robotiikka. Suomen Robottiyhdistys Ry
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 53 h, itseopiskelu 53 h
Arviointi: Tentti /harjoitukset 70/30
Edeltävät opinnot: Anturitekniikka

Automaatiojärjestelmän suunnittelu

Tunnus
KC23CK90041

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija tuntee automaattisten 
tuotantokoneiden ja -laitteiden automaatio-
järjestelmien suunnitteluun ja valintaan liit-
tyvät periaatteet.
Sisältö: Automaatiojärjestelmien arkkiteh-
tuuri, kenttäväylät, valvomot, tehdasau-
tomaation automaatiokomponenttien ja 
-osajärjestelmien integrointi toimivaksi ko-
konaisjärjestelmäksi, automaatiojärjestel-
män hankinta
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 53 h, itseopiskelu 53 h
Arviointi: Tentti /harjoitukset 70/30
Edeltävät opinnot: Tuotantotekniikan mo-
duuli, Ohjausjärjestelmät, Anturitekniikka, 
Robotiikka

PROJEKTIOPINNOT

Tunnus
KC23EK60041

Tyyppi
pakollinen

Taso
projektiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
30

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää insinöörin 
tehtäviin liittyviä vaatimuksia ja osaa sovel-
taa aikaisemmin hankittuja tietoja ja taitoja 
itsenäiseen ongelmanratkaisuun sekä hank-
kia uutta tietoa. Projektiopintojen tavoittee-
na on valmentaa opiskelijaa insinöörin am-
mattitehtäviin ja hankkia työssäoppimisen 

kautta erityisosaamista jollakin ammattiin 
liittyvällä erikoisosa-alueella. Samalla pro-
jektiopinnot ohjaavat luovaa ongelman-
ratkaisukykyyn, tiedonhankintaan ja sen 
soveltamiseen sekä viestintä- ja vuorovaiku-
tustaitojen harjaantumiseen. Projektiopinnot 
suoritetaan yksilötöinä yritysten tai yhteisö-
jen tarjoamien projektien parissa työsken-
nellen ko. yrityksissä.
Sisältö: Käytännön työskentely jossakin 
projektissa. Projektin ja sen tulosten esitte-
lyseminaari. Hyväksytysti suoritettu työs-
kentely, projektiraportit sekä seminaari. 
Opintoihin tulee sisällyttää Englanti 3, Kan-
sainvälisyys, Yrityksen kustannuslaskenta 
sekä kolme seuraavista aihealueista; Tuo-
tantotekniikka, Koneensuunnittelu, Yritys-
toiminta, Teknillinen mekaniikka, Materi-
aalisuunnittelu, Automaatiojärjestelmät ja 
Työnjohto
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan projektikohtaisesti
Oppimismenetelmät: Itseopiskelu
Arviointi: Raportointi /seminaarit
Edeltävät opinnot: Ammattiaineet

HARJOITTELU

Tunnus
KC23EK20011

Tyyppi
pakollinen

Taso
harjoittelu

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
30

Tavoitteet: Työskentelyä omalla ammatti-
alalla asiantuntijan ohjauksessa. Mahdolli-
suus syventää oman suuntautumisalan tie-
tomäärää.
Sisältö: Tutustua ammattialaan ja soveltaa 
oppimiaan asioita käytäntöön. Käytännön 
työtä kesäloma-aikoina sekä yksi jakso kou-
lutusajasta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan harjoittelun alussa
Oppimismenetelmät: Itseopiskelu
Arviointi: Työtodistukset ja raportointi

OPINNÄYTETYÖ

Tunnus
KC23FK30001

Tyyppi
pakollinen

Taso
opinnäytetyö

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
15

Tavoitteet: Valmentaa opiskelija tulevaan 
työhönsä. Opiskeli ja oppii sovelta maan 
käytännössä opiskeluaikana opittuja tieto-
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jaan ja etsimään puuttuvat tiedot ongelmi en 
ratkaisemi seksi.
Sisältö: Ammattialaan liittyvä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kaikki 
käytettävissä oleva materiaali
Oppimismenetelmät: Itseopiskelu
Arviointi: Opinnäytetyön tekemisestä on 
laadittu oppilaitoksen erillinen ohje. Kirjal-
linen raportti, tulosten esittely seminaarissa 
sekä kypsyyskoe
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Puutekniikan koulutusohjelma
Koulutuksen toteutus:
Tekniikan yksikkö, Seinäjoki

Koulutusohjelmapäällikkö:
Heikki Heiskanen
020 124 5349 
heikki.heiskanen@seamk.fi 

Tutkinto ja sen tuottama kelpoisuus:
Puutekniikan insinööri

Tutkintonimike:
 Insinööri (AMK)

Laajuus opintopisteinä:
 240 op

Tavoitteet: 
Puutekniikan insinöörikoulutuksen tavoit-
teena on kouluttaa tulevaisuuden puutuote- 
ja huonekaluteollisuuden ammattilaisia. Ta-
voitteeseen päästään yhdistämällä sopivasti 
teoriaa käytäntöön erilaisten harjoitustöiden 
ja teollisuusprojektien kautta.

Koulutus antaa valmiudet monipuolisiin 
tehtäviin koko puutuote- ja huonekaluteol-
lisuudessa. Tyypillisiä tehtäväalueita ovat 
tuotannon suunnittelu, tuotannon johto, 
tuotekehitys, tekninen suunnittelu ja -neu-
vonta sekä vienti- ja kotimaan markkinoin-
ti. Myös puutuoteteollisuuden materiaali- 

ja laitetoimittajat tarjoavat mielenkiintoisia 
työtehtäviä puuinsinöörille niin kotimaassa 
kuin ulkomaillakin. Lisäksi valmiudet toi-
mia itsenäisenä yrittäjänä kuuluvat koulu-
tuksen piiriin. 

Ammattiopinnoissa keskitytään puumate-
riaaliin, huonekalu-, rakennuspuusepän-, 
saha- ja puulevyteollisuuteen, tuotantotek-
niikkaan ja -automaatioon, tietokonesovel-
lutuksiin tuotannossa, laatuun, talouteen, 
johtamiseen sekä markkinointiin. Lisäksi 
opintokokonaisuuteen kuuluvat perusopin-
not, vapaasti valittavat opinnot, työharjoit-
telu ja opinnäytetyö.

Laboratoriossamme on nykyaikaiset puun-
työstökoneet sekä testaus- että tutkimus-
välineet, joita käytämme hyväksi sekä 
opetuksessa että yrityksille tehtävissä tut-
kimuksissa. Meillä viisiakselinen CNC-ko-
neen, kaksi robottia kappaleen työstämiseen 
ja siirtämiseen, konenäkölaitteisto, sääkaap-
pi, huonekalujen testaussolu, aineenkoes-
tuskoneita, pintakäsittelysolu, jossa mm. 
ruiskurobotti jne. 

Puutekniikan osastolla on vahvat yhteydet 
Euroopan johtaviin puualan ammattikor-
keakouluihin. Tämä tarjoaa hyvät mahdol-
lisuudet opiskeluun tai työharjoitteluun ul-
komailla. 
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PUUTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 240 op       
      
   I II III IV YHT.
PERUSOPINNOT     54-60
  Johdatus tekniikan opintoihin 3    
  Viestintä 1 3    
  Viestintä 2  3   
  Ruotsi 3    
  Englanti 1 3    
  Englanti 2  3   
  Englanti 3    3 
  Matematiikan perusopintojakso * 6    
  Matematiikka 1 4    
  Matematiikka 2  4   
  Matematiikka 3  4   
  Matematiikka 4  3   
  Fysiikka 1 6    
  Fysiikka 2  6   
  Kemian perusteet 3    
  Tietotekniikka 3    
  * ammattioppilaitoksen käyneille     
AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET     45-51
  Puutekniikan perusteet ** 6    
  Kestävä kehitys 3    
  CAD:n perusteet ja tekninen piirustus 5    
  Puun materiaalioppi 4    
  Kuivaustekniikka 3    
  Statiikka  3   
  Lujuusoppi  4   
  Teollisuustalous  3   
  Puualan kemia  2   
  Työstö- ja terätekniikka  2   
  Energiatekniikka  2   
  Puurakenteet   3  
  Hydrauliikan ja pneumatiikan perusteet   2  
  Tuotesuunnittelu   3  
  Puu- ja hirsirakentaminen    3 
  Työsuojelu ja työoikeus    3 
  ** lukion käynneille     
AMMATTIOPINTOJEN MODUULIT     75
 Puutekniikan perusmoduuli     15
  Valmistustekniikka 3    
  Pintakäsittely  4   
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  Sahatavaran ja puulevyjen valmistus ja jalostus   4   
  Liimaustekniikka  4   
 Puutekniikan jatkomoduuli     15
  Rakennuspuusepänteollisuus   3  
  Huonekaluteollisuus   3  
  Tehdassuunnittelu 1   4  
  Tehdassuunnittelu 2    3 
  Puutekniikan erikoistyö    2 
 Tuotantotalouden moduuli     15
  Tuotannon ohjaus  4   
  Logistiikka   3  
  Yrityksen kustannushallinta   3  
  Laadunhallinta   5  
 Tuotantoautomaation moduuli     15
  Koneautomaation perusteet 4    
  CNC-tekniikka  4   
  Robotiikka   3  
  Tuotantoautomaatio   4  
 Yritystoiminnan moduuli     15
  Henkilöstöjohtaminen    4 
  Projektijohtaminen    4 
  Yritystalous    4 
  Markkinointi    3 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT  3 6 6 15
HARJOITTELU   30  30
OPINNÄYTETYÖ    15 15
YHTEENSÄ     240

I       II          III         IV       YHT.
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Opintojaksokokonaisuudet ja -kuvaukset

PERUSOPINNOT
Johdatus tekniikan opintoihin

Tunnus
KC05AP10011

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt opis-
kelutekniikoihin ja tuntee oman alansa sekä 
osaa tiedonhankinnan ja tutkimusmenetel-
mien perusteet. Etiikan perusteet. Opinto-
jakson suoritettuaan opiskelija: tuntee oman 
oppimistyylinsä; tietää oman alansa merki-
tyksen; tietää tiedonhankintakanavat; osaa 
käyttää tiedonhakuvälineitä; tuntee tieteelli-
sen tutkimuksen periaatteet sekä osaa laatia 
tutkimusraportin; tuntee insinöörin etiikan 
vaatimukset.
Sisältö: Opiskelu, oppiminen, oman alan 
merkitys kansantaloudessa, oman alan työ-
markkinajärjestöt; Kirjasto- ja informaatio-
palvelut, tietokannat, tiedonhaku tietokan-
noista ja internetistä, tieteellinen tutkimus ja 
tutkimusmenetelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set sekä yksilötehtäviä
Arviointi: Tentti ja hyväksytyt harjoitukset

Viestintä 1

Tunnus
KC05AP10027

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija osaa viestiä jäsenty-
neesti ja ymmärrettävästi, tuottaa tavalli-
simpia oppimis- ja työyhteisön kirjoitteita 
ja toimia virallisessa kokouksessa. Opiskeli-
ja osaa arvioida suomen kielen ja viestinnän 
taitojaan ja haluaa kehittää niitä osana omaa 
ammattitaitoaan.
Sisältö: Viestinnän merkitys työelämässä; 
työelämän arkiviestintä; kielenhuolto; teks-
tin ulkoasu, asiakirjastandardi; työnhaun 
tekstit; liikekirjeenvaihto; tiedottaminen; 
opastaminen; kokoustekniikan perusteet ja 
kokousasiakirjat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kauppi-
nen, A., Nummi, J. & Savola, T. 2004. Tek-

niikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumi-
sen käsikirja
Oppimismenetelmät: Pari- ja pienryhmä-
työskentely, suulliset harjoitukset ja kirjalli-
set tehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppi-
tunteihin ja suullisen viestinnän harjoituk-
siin, kirjalliset tehtävät ja tentti

Viestintä 2

Tunnus
KC05AP10028

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija pystyy toimimaan tar-
koituksenmukaisesti työelämän viestintä- ja 
vuorovaikutus-tilanteissa ja esittämään asi-
ansa vakuuttavasti ja havainnollisesti. Opis-
kelijalla on valmiuksia tieteellisen tekstin 
kirjoittamiseen.
Sisältö: Työelämän esiintymis- ja keskus-
telutilanteet, työhaastattelut; esityksen ha-
vainnollistaminen; argumentointi; pu-
heenvuorot, aloitetekstit; neuvottelutaidon 
perusteet ja neuvotteluasiakirjat; asiatyyli; 
tekstinhuolto; raportit; kirjallisuustyö: am-
mattitekstien referointi; lähteiden arviointi 
ja lähdetietojen merkitseminen; seminaarit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kauppi-
nen, A., Nummi, J. & Savola, T. 2004. Teknii-
kan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen 
käsikirja; Opinnäytetyön kirjoitusohjeet
Oppimismenetelmät: Pari- ja pienryhmä-
työskentely, suulliset harjoitukset ja kirjalli-
set tehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppi-
tunteihin ja suullisen viestinnän harjoituk-
siin, kirjalliset tehtävät, kirjallisuustyö ja sen 
esittely

Ruotsi

Tunnus
KC05AP10030

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija 
pystyy toimimaan oman alansa työympä-
ristössä ruotsin kielellä. Hän pystyy vuoro-
vaikutteiseen viestintään. Hän kykenee hyö-
dyntämään ja hankkimaan omaan alaansa 
liittyvää tietoa.
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Sisältö: Koulutus, työnhaku ja työ; työym-
päristö ja yhteiskunta; asiakaskontaktit; 
yleiskielisiä tekstejä; oman alan keskeinen 
terminologia: bio- ja elintarvikealan perus-
sanasto
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lehto, Tei-
ja: Koppling. Svenska för ingenjörer. WSOY, 
2003; Muu materiaali
Oppimismenetelmät: Luentoja, kuullunym-
märtämis- sekä puheharjoituksia ja kirjallis-
ta tuottamista pari- ja pienryhmätyöskente-
lynä sekä itsenäisesti
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen lähi-
opetukseen sekä kokeet opintojakson aika-
na ja loputtua

Englanti 1

Tunnus
KC05AP10040

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Suullisen ja kirjallisen kielitaidon 
kehittäminen. Oman koulutuksen ja työko-
kemuksen kuvaaminen, työnhakuprosessi, 
hakemusasiakirjojen laadinta. Bio- ja elin-
tarviketekniikan teksteihin tutustuminen ja 
keskeisimmän sanaston ymmärtäminen ja 
käyttäminen puheessa ja kirjoittamisessa.
Sisältö: Tehokas kommunikointi; tiedon-
hankintalähteet, Internet; CV:n ja työhake-
muksen laadinta; oman alan perustekstit; 
vapaamuotoinen suullinen esitys; oppikir-
jan tekstit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Huh-
ta, Marjatta: Connections: Communication 
Guidelines for Engineers, Edita, 2000; Oman 
alan tekstit ja muu materiaali
Oppimismenetelmät: Suullisia ja kirjallisia 
harjoituksia ja tehtäviä pari- ja pienryhmä-
työskentelynä ja itsenäisesti
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen ja harjoituksiin. Suullinen esitys ja 
kirjallinen tentti sekä muut opintojakson ai-
kana vaadittavat tehtävät

Englanti 2

Tunnus
KC05AP10050

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Suullisen ja kirjallisen kielitaidon 
syventäminen. Kirjallisen viestinnän ja pe-
rusliikekirjeenvaihdon hallitseminen. Bio- ja 

elintarviketekniikan vaativiin teksteihin ja 
kirjallisuuteen tutustuminen ja sen mukai-
sen sanaston ymmärtäminen ja käyttäminen 
puheessa ja kirjoittamisessa.
Sisältö: Perusliikekirjeenvaihto; jossain 
määrin kaupallista terminologiaa; tiedon 
hankinta ja käsittely auto- ja kuljetusteknii-
kan teksteistä; suulliset ja kirjalliset tiivistel-
mät; suullinen esitys omalta ammattialalta; 
oppikirjan tekstit; liikemessut; prosessit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Huh-
ta, Marjatta: Connections: Communication 
Guidelines for Engineers, Edita, 2000; Oman 
alan tekstit ja muu materiaali
Oppimismenetelmät: Suullisia ja kirjallisia 
harjoituksia ja tehtäviä pari- ja pienryhmä-
työskentelynä ja itsenäisesti
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen ja harjoituksiin. Suullinen esitys ja 
kirjallinen tentti sekä muut opintojakson ai-
kana vaadittavat tehtävät
Edeltävät opinnot: Englanti 1  

Englanti 3

Tunnus
KC05AP10060

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Suullisen ja kirjallisen kielitai-
don vahvistaminen ja hankitun kielitaidon 
ylläpitäminen ja kehittäminen. Tiivistelmän 
laadinta. Kokoustekniikan ja -sanaston hal-
linta. Bio- ja elintarviketekniikan laajojen 
tekstien käsittely ja niiden sanaston ymmär-
täminen ja kyky selvittää lyhyesti keskeisin 
sisältö suullisesti tai kirjallisesti ja vaativan-
kin sanaston käyttäminen puheessa ja kir-
joittamisessa.
Sisältö: Tekninen lukeminen ja kirjoittami-
nen; opinnäytetyön tiivistelmän laadinta; 
esitelmät; kokoukset; haastattelut; oman eri-
koisalan tekstit; oppikirjan tekstit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Huh-
ta, Marjatta: Connections: Communication 
Guidelines for Engineers, Edita, 2000; Oman 
alan tekstit ja muu materiaali
Oppimismenetelmät: Suullisia ja kirjallisia 
harjoituksia ja tehtäviä pari- ja pienryhmä-
työskentelynä ja itsenäisesti
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen ja harjoituksiin. Suullinen esitys ja 
kirjallinen tentti sekä muut opintojakson ai-
kana vaadittavat tehtävät
Edeltävät opinnot: Englanti 2  
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Matematiikan perusopintojakso

Tunnus
KC05AP10072

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Tavoitteet: Opiskelijan tulee saavuttaa riittä-
vä matemaattinen perusta tekniikan opinto-
ja varten sekä saavuttaa tiedoissa ja taidois-
sa lukion pitkän matematiikan taso sisällön 
mukaisilla osa-alueilla. 
Sisältö: Lausekkeiden sievennys, yhtälöt, 
suorakulmaisen kolmion trigonometriaa, 
geometriaa ja vektoriopin alkeet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
muistiinpanot ja opettajan jakamat monis-
teet
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset ja itsenäinen työskentely
Arviointi: Kaksi välikoetta tai tentti ja lasku-
harjoituspisteet

Matematiikka 1

Tunnus
KC05AP10082

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelijan tulee saavuttaa sisäl-
lön mukaisilla osa-alueilla ne perustiedot ja -
taidot, joita tarvitaan ammattiaineiden opis-
kelussa ja joiden hallitseminen mahdollistaa 
vaativamman teknis-matemaattisen tiedon 
omaksumisen.
Sisältö: Yhtälöt, trigonometriaa, vektoriop-
pia ja analyyttistä geometriaa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Esko Sor-
vali -Pertti Toivonen, TAM-alfa, 2004 /Lu-
entomuistiinpanot ja opettajan jakamat mo-
nisteet
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset ja itsenäinen työskentely
Arviointi: Kaksi välikoetta tai tentti ja lasku-
harjoituspisteet
Edeltävät opinnot: Matematiikan perus-
opintojakso tai vähintään lukion lyhyt op-
pimäärä

Matematiikka 2

Tunnus
KC05AP10092

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelijan tulee saavuttaa sisäl-
lön mukaisilla osa-alueilla ne perustiedot ja -
taidot, joita tarvitaan ammattiaineiden opis-
kelussa ja joiden hallitseminen mahdollistaa 
vaativamman teknis-matemaattisen tiedon 
omaksumisen.
Sisältö: Differentiaali- ja integraalilaskentaa. 
Sovellukset tekniikan alalla
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
muistiinpanot ja opettajan jakamat monis-
teet
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset ja itsenäinen työskentely
Arviointi: Kaksi välikoetta tai tentti ja lasku-
harjoituspisteet
Edeltävät opinnot: Matematiikka 1 

Matematiikka 3

Tunnus
KC05AP10102

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelijan tulee saavuttaa sisäl-
lön mukaisilla osa-alueilla ne perustiedot ja -
taidot, joita tarvitaan ammattiaineiden opis-
kelussa ja joiden hallitseminen mahdollistaa 
vaativamman teknis-matemaattisen tiedon 
omaksumisen.
Sisältö: Talousmatematiikkaa. Verotus, in-
deksit, valuutat, lainalaskenta, jatkuva ko-
ronkorko, investointilaskelmia, matriisilas-
kennan alkeet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Leila Kar-
jalainen, Optimi /luentomuistiinpanot ja 
opettajan jakamat monisteet
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset ja itsenäinen työskentely
Arviointi: Tentti ja laskuharjoituspisteet
Edeltävät opinnot: Matematiikka 2
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Matematiikka 4

Tunnus
KC05AP10106

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelijan tulee saavuttaa sisäl-
lön mukaisilla osa-alueilla ne perustiedot ja -
taidot, joita tarvitaan ammattiaineiden opis-
kelussa ja joiden hallitseminen mahdollistaa 
vaativamman teknis-matemaattisen tiedon 
omaksumisen.
Sisältö: Tilastomatematiikka, erityisesti mit-
tausdatan käsittelyssä tarvittavat tilastolli-
set menetelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
muistiinpanot ja opettajan jakamat monis-
teet
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset ja itsenäinen työskentely
Arviointi: Tentti ja laskuharjoituspisteet
Edeltävät opinnot: Matematiikka 3

Fysiikka 1

Tunnus
 KC05AP10121    

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Tavoitteet: Opintojakso antaa perustiedot si-
sällön mukaisilla osa-alueilla tekniikan pe-
rustana olevasta fysiikasta ja luo mahdol-
lisuudet vaativammankin teknisen tiedon 
omaksumiseen työelämässä.
Sisältö: Osa 1. Kinematiikka, Newtonin lait, 
työ, teho, energia, impulssi, liikemäärä, pyö-
rimisliike, olomuotojen mekaniikkaa ja läm-
pöopin perusteita. Osa 2. Sähköstatiikka, ta-
savirtapiirit ja vaihtovirtapiirin perusteita
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hautala, 
Peltonen: Insinöörin (AMK) FYSIIKKA osat 
I ja II (Lahden Teho-Opetus Oy); Luento-
muistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot ja kotitehtä-
vät. Osassa 1. lisäksi laskuharjoitukset, jois-
sa on läsnäolovelvoite 80 %
Arviointi: Kumpikin osa erillisellä kokeella

Fysiikka 2

Tunnus
 KC05AP10131    

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Tavoitteet: Opintojakso antaa perustiedot 
sisällön mukaisilla osa-alueilla sekä perus-
tiedot fysiikan kokeellisista mittauksista, tu-
losten käsittelystä ja raportoinnista teknii-
kan eri alueilla.
Sisältö: Osa 1. Värähdysliike, aaltoliike- ja 
äänioppi, aalto-optikkaa, geometristä op-
tiikkaa, säteilyn kvantittuminen, röntgen, 
laser sekä ydinfysiikkaa. Osa 2. Kokeellisia 
laboratoriotöitä tekniikan eri alueilta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hautala, 
Peltonen: Insinöörin (AMK) FYSIIKKA osat 
II (Lahden Teho-Opetus Oy). Luentomuis-
tiinpanot sekä lisäksi osassa 2 Fysiikan har-
joitustöiden työohjeet (moniste) 
Oppimismenetelmät: Osa 1. Luennot ja ko-
titehtävät. Osa 2. Harjoitustöistä tehtävät 
työselostukset. Huomaa läsnäolovelvolli-
suus
Arviointi: Osassa 1 loppukoe. Osassa 2 har-
joitustyöt, niistä tehtävät työselostukset sekä 
töihin liittyvä kirjallinen koe

Kemian perusteet

Tunnus
KC05AP10160

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Niina Kälviäinen, ETT
Tavoitteet: Omaksua yleisen ja epäorgaani-
sen kemian pääkohdat.
Sisältö: Kurssilla käsitellään mm. atomit ja 
kemiallinen sitoutuminen, ainemäärä, ai-
neen olomuodot, kemialliset reaktioyhtälöt, 
palaminen, hapot ja emäkset, sekä sähköke-
miaa. Lisäksi kemiallinen työturvallisuus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
muistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset, harjoitustyö
Arviointi: Tentti, harjoitustyö
Edeltävät opinnot: Suoritetut lukion kurssit 
tai ammattioppilaitoksen kurssit 
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Tietotekniikka

Tunnus
KC05AP10171

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tuntee oppilaitok-
sen opiskelijoiden käytössä olevat tärkeim-
mät ohjelmistot ja tietokonejärjestelmät 
sekä omaksuu järjestelmien sujuvan käy-
tön. Tiedollinen tavoite on, että opiskelija 
osaa opintojakson jälkeen tietotekniikan pe-
rustermistöä, tiedostaa tietotekniikan roo-
lin yhteiskunnassa ja ymmärtää pääpiirteis-
sään, miten tietotekniikkaa voidaan soveltaa 
oman ammattialan tehtäviin. 
Sisältö: Harjoituksissa käydään läpi SeAM-
Kin tietojärjestelmät (intranet, opintorekis-
teri, verkko-oppimisympäristö ja käytössä 
olevat laitteet), verkon palvelut (sähköposti 
ja www-sivut), sekä tärkeimmät sovellusoh-
jelmat (tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-
, grafi ikka-, matematiikka- ja verkkosivun 
laadinta ym. ohjelmat)
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Juha Paa-
nanen, Tietotekniikan peruskirja. Docendo; 
Sovellusohjelmien käsikirjat; Luentomonis-
teet
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja itsenäinen opiskelu
Arviointi: Kirjallinen tentti ja hyväksytysti 
suoritetut harjoitustehtävät

AMMATTIOPINTOJEN 
PERUSTEET
Puutekniikan perusteet

Tunnus
KC05BP20222

Tyyppi
ylioppilaille pakol-
linen

Taso
ammattiopintojen 
perusteet

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Heikki Heiskanen, DI
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on antaa yli-
oppilaille yleiskuva Suomen ja maailman 
puunjalostusteollisuudesta sekä perustiedot 
puutekniikan ammattiopintoihin.
Sisältö: Metsäteollisuuden rakenne. Yleis-
kuva tärkeimpien puutuoteteollisuustuottei-
den valmistusmenetelmistä, ominaisuuksis-
ta ja käytöstä. Liimaus- ja kuivaustekniikan 
perusteet. Demonstraatioita
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-

taan luennoilla  
Oppimismenetelmät: Luennot, demostraa-
tiot, yritysvierailut ja harjoitukset 
Arviointi: Kirjallinen tentti ja hyväksytysti 
suoritetut harjoitustehtävät

Kestävä kehitys

Tunnus
KC05BP20135

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopintojen 
perusteet

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Tavoitteet: Antaa kokonaiskuva ympäris-
tönsuojelusta ja alan tekniikan suomista 
mahdollisuuksista sekä saada opiskelija ym-
märtämään kestävän kehityksen edellytyk-
set ja suhtautumaan ympäristönsuojeluun 
myönteisesti ja vastuullisesti.
Sisältö: Ilmasto, ilmanlaatu, sisämaan pin-
ta- ja pohjavedet, maaperä, Itämeren meri-
alue. Ihmisen toiminnan vaikutukset ym-
päristöön, haitallisten vaikutusten ehkäisy, 
pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus. 
Kestävä kehitys, säästävä teknologia, jäte-
laki, jätteiden lajittelu, käsittely, kierrätys ja 
loppusijoitus. Ympäristöjärjestelmät ja ym-
päristöluvat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
oma materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työ
Arviointi: Tentti ja harjoitustyö

CAD:n perusteet ja tek-
ninen piirustus

Tunnus
KC05BP20181

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopintojen 
perusteet

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Tavoitteet: Opiskelija oppii 2D- ja 3D-mal-
linnuksen perusteet ja osaa tehdä itsenäises-
ti laadukkaita tuote- ja kokoonpanomalleja 
sekä layout-, kokoonpano- ja komponent-
tipiirustuksia. Lisäksi kurssissa käsitellään 
myös design-tuotteiden mallinnusta ja CAD-
suunnittelun toteutusta yritysympäristössä. 
Opiskelija oppii laajasti teknisen piirtämisen 
teorian, ymmärtää konepiirustuksen mer-
kintöjä ja osaa hyödyntää standardointia.
Sisältö: 2D- ja 3D-mallinnuksen perusteet. 
Tuote- ja kokoonpanomallien sekä layout-
, kokoonpano- ja komponenttipiirustusten 
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laatiminen. Design-tuotteiden mallinnus-
ta. CAD-suunnittelun toteutusta yritysym-
päristössä. Teknisen piirtämisen teoria. Ko-
nepiirustus. Standardointia. Harjoitukset 
tehdään AutoCAD Lite- ja Solid Edge 3D-
CAD-ohjelmilla
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Monisteet 
ja seuraavat kirjat luennolla ilmoitetuilta 
osin: Laakko, Sukuvaara, Borgman, Simolin, 
Björkstrand, Konkola, Tuomi & Kaikonen 
1998. Tuotteen 3D-CAD-suunnittelu. WSOY. 
Helsinki. 312 s.; Hietikko 1996. Tietokone-
avusteinen tuotesuunnittelu. Otatieto Oy. 
Kirjasarja 567. Helsinki. 238 s.; Autio & Ha-
sari 1999. Koneenpiirustus ammattikorkea-
kouluille ja teknillisille oppilaitoksille. Ota-
va. Keuruu. 290 s
Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut tie-
tokoneavusteisen suunnittelun harjoitukset 
Arviointi: Harjoitustyöt ja tentti

Puun materiaalioppi

Tunnus
KC05BP20044

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopintojen 
perusteet

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Heikki Heiskanen, DI
Tavoitteet: Opintojakso on tarkoitettu pe-
rustiedoksi puusta, sen rakenteesta ja omi-
naisuuksista. Opintojakson tavoitteena on 
selvittää puutuoteteollisuutemme raaka-ai-
neen ominaisuudet siten, että opintojakson 
suorittanut ymmärtää ne vaatimukset ja ra-
joitukset, jotka raaka-aine asettaa prosesseil-
le ja tuotteille.
Sisältö: Kurssilla käsitellään Suomen puuva-
roja, puun kasvua ja käyttöä sekä puumate-
riaalin rakennetta, sen fysikaalisia ja mekaa-
nisia ominaisuuksia. Tärkeimmät puulajit ja 
niiden eroavaisuuksia käydään myös läpi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Saarman, 
Endel. 1992. Träkunskap. Specialbok X-726. 
Sveriges Skogsindustriförbund. Markaryds 
grafi ska, Markaryd. 308 s.; Kärkkäinen 1985. 
Puutiede. Hämeenlinna, soveltuvin osin; 
Kärkkäinen 2003. Puutieteen perusteet. Hä-
meenlinna, soveltuvin osin; Kuikka & Ku-
nelius 1998. 2 Puutekniikka -Materiaalit. 
Otavan kirjapaino, Keuruu. Sivut 7-38; Ope-
tusmoniste; Muu kurssikirjallisuus osoituk-
sen mukaan
Oppimismenetelmät: Luennot, laboratorio-
harjoitukset ja seminaariesitelmä
Arviointi: Tentti ja hyväksytyt harjoitustyöt    

Kuivaustekniikka

Tunnus
KC05BP20160

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopintojen 
perusteet

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Heikki Heiskanen, DI
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on saada 
opiskelija oivaltamaan oikean kuivaustavan 
merkityksen puun jatkojalostuksen kannalta.     
Sisältö: Kurssilla käydään läpi eri kuivaus-
tavat sekä kuivaamotyypit ja niiden raken-
teet, tulevaisuuden kuivausmenetelmät, 
kuivausvirheet ja niiden välttäminen, kui-
vauksen laadullinen ja ajallinen tehostami-
nen sekä erikoiskuivaus ja -lajittelut. LAA-
TUKAMARI-simulointiohjelma
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Esping, 
B. 1992. Trätorkning 1a. Grunder I torkning. 
Trätek. (soveltuvin osin); Esping 1996. Trä-
torkning 1b. Praktisk torkning. Trätek. (sovel-
tuvin osin); Esping 1988. Trätorkning 2. Tork-
ningsfel -åtgärder. Trätek (soveltuvin osin); 
Siimes 1983. Kuivauskäsikirja. VTT Tiedot-
teita 243. (soveltuvin osin); Usenius & Siimes 
1991. Tulevaisuuden puunkuivausmenetel-
mät. VTT Tiedotteita 1205. (soveltuvin osin); 
Kuusela, J. 1984. Puun kuivauksen erikois-
menetelmät. VTT Tiedotteita 329. (soveltuvin 
osin); Muu luennoilla ilmoitettava materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, simulointi-
harjoitus, kuivausseminaari   
Arviointi: Tentti, hyväksytyt harjoitustyöt    
Edeltävät opinnot: Puun materiaalioppi  

Statiikka

Tunnus
KC05BP20060

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi /kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Antaa opiskelijalle statiikan pe-
rustiedot sekä taidon soveltaa niitä yksin-
kertaisiin rakenteisiin.
Sisältö: Mekaniikan peruslait. Voimien yh-
distäminen, voiman staattinen momentti, 
jäykän kappaleen tasapainoperiaate, tuet, 
palkin rasitukset ja rasituskuviot, painopiste 
ja palkkirakenteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Salmi, T.: 
Statiikka
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti
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Lujuusoppi

Tunnus
KC05BP20071

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopintojen 
perusteet

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi / syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
 4

Opettaja: Jukka Pajula, DI
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija tuntee lujuusopin peruskäsitteet ja yk-
sinkertaisimpien rakenteiden kuten sauvojen 
ja suorien palkkien mitoituksen perusteet.
Sisältö: Veto, puristus, leikkaus. Sauvara-
kenteet. Puhdas leikkaus. Taivutus vääntö 
ja nurjahdus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Karhu-
nen, Lassila, Pyy, Ranta, Räsänen, Saikko-
nen, Suosara: Lujuusoppi
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 48 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Kaksi välikoetta tai lopputentti ja 
hyväksytyt laskuharjoitukset
Edeltävät opinnot: Statiikka 

Teollisuustalous

Tunnus
KC05BP20171

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopintojen 
perusteet

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tuntee yrityksen tuo-
tantotalouteen liittyvät perusasiat
Sisältö: Tuotannon suunnittelu, tuottavuus, 
kasvu, kannattavuus, likviditeetti ja vaka-
varaisuus. Investointilaskelmat, budjetointi, 
tunnusluvut. Teollisuuden rationalisointi ja 
työntutkimus. Materiaali- ja henkilöstöhal-
linto sekä markkinoinnin ja talousoikeuden 
perusasioita
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Uusi-
Rauva, Haverila & Kouri: Teollisuustalous. 
Opettajan oma materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Tentti /seminaarityöt 70/30

Puualan kemia

Tunnus
KC05BP20141

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopintojen 
perusteet

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi / syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Niina Kälviäinen, ETT
Tavoitteet: Tutustua orgaanisen kemian pe-
rusteihin ja puun kemiaan.
Sisältö: Kurssilla käsitellään orgaanisen ke-
mian perusteita ja erityisesti puun kemiaa. 
Tutustutaan puun jalostukseen kemian nä-
kökulmasta. Lisäksi käsitellään puun maa-
laamista
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
oma materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
tehtävät
Arviointi: Tentti, harjoitustehtäväraportit
Edeltävät opinnot: Kemian perusteet 

Työstö- ja terätekniikka

Tunnus
KC05BP40050

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopintojen 
perusteet

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on perehtyä 
puun leikkaustapahtumaan ja siinä vaikut-
taviin tekijöihin, terien rakenteeseen ja puun 
hiontaan. 
Sisältö: Leikkaustapahtuma erilaisissa työs-
töissä, eri terämateriaalit, terien rakenne, te-
rien suunnittelu ja puun hionta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Grön-
lund, A. 1986. Träbearbetning. Träteknik 
Centrum. Liber tryck AB, Stockholm. (sovel-
tuvin osin); Jussila, A. ym.1999. Puutekniik-
ka 3 -Tuotantotekniikka. Otavan kirjapai-
no oy, Keuruu (soveltuvin osin). Opettajan 
opetusmoniste. Muu luennoilla ilmoitettava 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
tehtävät
Arviointi: Tentti, harjoitustehtävät
Edeltävät opinnot: Puun materiaalioppi

Energiatekniikka

Tunnus
KC05BP20210

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopintojen 
perusteet

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Veli-Jukka Uitto, DI
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on perehdyt-
tää opiskelija energiavaroihin, energian tuo-
tantoteknologiaan ja ympäristövaikutuksiin 
sekä puuteollisuuden energiantuotanto-
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mahdollisuuksiin. 
Sisältö: Kurssin sisältö: energiavarat, ener-
gian tuotantoprosessit, ympäristövaikutuk-
set, puhdistusmenetelmät, energian käyttö 
teollisuudessa. Energian tuotantomahdolli-
suudet puuteollisuudessa, puun ja jätteiden 
poltto
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hellgren, 
Heikkinen, Suomalainen & Kala: Energia ja 
ympäristö sekä tunnilla ilmoitettava materi-
aali
Oppimismenetelmät: Luennot, seminaa-
riesitys
Arviointi: Tentti ja seminaariesitys
     
Puurakenteet

Tunnus
KC05BP41032

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopintojen 
perusteet

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Päivi Jäväjä, DI 
Tavoitteet: Opiskelija tuntee kantaviin puu-
rakenteisiin käytettävät materiaalit ja niiden 
ominaisuudet, tuntee tavanomaisten puura-
kenteiden toimintatavat ja niiden mitoituk-
sen periaatteet.
Sisältö: Puurakenteiden materiaalit, suun-
nitteluperusteet, rakenneosien mitoitus, lii-
tokset ja rakenteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kähkö-
nen: Kantavat puurakenteet -insinööriope-
tus. Suomen rakentamismääräyskokoelma 
soveltuvin osin
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset, kotitehtävät, rakennekokeet labora-
toriossa
Arviointi: Tentti sekä hyväksytyt laskuhar-
joitukset ja harjoitustyöt
Edeltävät opinnot: Puun materiaalioppi, 
Statiikka ja Lujuusoppi

Hydrauliikan ja pneumatiikan 
perusteet

Tunnus
KC05BP20112

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Jukka Pajula, DI
Tavoitteet: Opiskelija omaksuu keskeiset 
tiedot hydrauli- ja pneumatiikkajärjestel-
mistä sekä näiden suunnittelusta.

Sisältö: Hydrauliikka- ja pneumatiikkakom-
ponenttien rakenne ja toiminta. Paine-ener-
giaa tuottavat, ohjaavat ja säätävät laitteet. 
Toimilaitteet, säiliöt, putkistot ja lisälaitteet. 
Alipainetekniikka. Perustietoa hydrauli- ja 
paineilmaverkoston suunnittelusta ja mitoi-
tuksesta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan luennoilla
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set 40 h, itseopiskelu 40 h
Arviointi: Kaksi välikoetta tai lopputentti 
sekä hyväksytyt harjoitustyöt ja laboraatio-
työt

Tuotesuunnittelu

Tunnus
KC05BP10190

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Antaa perustiedot teollisuustuot-
teen suunnittelusta ja muotoilusta käyttäjän 
ja valmistajan kannalta. 
Sisältö: Muotoilu, väri- ja perspektiivioppi, 
suunnittelutekniikka, mallin rakentaminen 
ja testaus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan luennolla    
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja kotitehtävät 
Arviointi: Tentti ja hyväksytyt harjoitukset

Puu- ja hirsirakentaminen

Tunnus
KC05BP41172

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopintojen 
perusteet

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Juhani Saukko, ins. ja Päivi Jävä-
jä, DI 
Tavoitteet: Opiskelija tuntee yleisimmät 
teollisen puutalon ja hirren tuotanto- ja val-
mistusmenetelmät, puu- ja hirsirakentami-
sen suunnittelun pääperiaatteet sekä osaa 
huomioida puun eritysvaatimukset puura-
kentamisessa.
Sisältö: Puutalon teollinen valmistus. Avoin 
puurakennejärjestelmä. Platform. PreCut. 
Hirsirakenteen suunnittelu, pystytystyö, 
suojaus ja pintakäsittely. Hirren kuivaus 
sekä tuotanto- ja työstömenetelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali ja Puuinfon opetusmateriaali
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Oppimismenetelmät: Luennot, seminaarit, 
harjoitukset ja teollisuusvierailut
Arviointi: Hyväksytyt harjoitustyöt ja tentti
Edeltävät opinnot: Rakennuspuusepänteol-
lisuus

Työsuojelu ja työoikeus

Tunnus
KC05BP50071

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopintojen 
perusteet

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija perehtyy työsuojelun 
ja työoikeuden eri osa-alueisiin ja lainsää-
däntöön.
Sisältö: Työsuojeluorganisaatiot, tehdasjär-
jestys, valaistus, melu, ilmastointi, vaarate-
kijät, ennakoiva ja henkinen työsuojelu, työ-
suojelun toimintaohjelma, riskien arviointi, 
työoikeuden normit, individuaalisen ja kol-
lektiivisen työoikeuden pääkohtia, sosiaali-
turvaoikeus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Järvinen. 
Puusepänteollisuuden työsuojeluopas; Muu 
luennoilla ilmoitettava ajankohtainen mate-
riaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työt
Arviointi: Tentti ja harjoitustyöt  
Edeltävät opinnot: Harjoittelu

AMMATTIOPINTOJEN 
MODUULIT

Puutekniikan 
perusmoduuli
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Puutekniikan perusmoduu-
lin tavoitteena on antaa perustiedot puun-
työstökoneista, puun pintakäsittelystä ja 
liimauksesta sekä puuteollisuuden perus-
materiaalien ja ensi asteen jalosteiden omi-
naisuuksista ja valmistusmenetelmistä.

Valmistustekniikka

Tunnus
KC05BP50041

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Heikki Heiskanen, DI
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on an-
taa sen suorittajalle yleiskuva siitä, millaisia 
puutuotteita puutuoteteollisuudessa käy-
tössä olevilla puuntyöstökoneilla ja niiden 
oheislaitteilla voidaan valmistaa. Opintojak-
solla käydään läpi yleisimmät valmistusme-
netelmät ja -laitteet puutuoteteollisuudessa. 
Oikeat työskentelytavat ja vaaratilanteiden 
välttäminen
Sisältö: Kurssilla tutustutaan erilaisiin 
puuntyöstökoneisiin, jolla voidaan suorittaa 
mm. seuraavia työvaiheita: puun katkonta, 
särmäys, höyläys, jyrsintä, hionta, poraus, 
tapitus, heloitus jne.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Grön-
lund, Anders. 1986. Träbearbetning. Trätek-
nik Centrum. Libertryck AB, Stockholm. (so-
veltuvin osin) Jussila, Ari ynnä muut.1999. 
Puutekniikka 3 -Tuotantotekniikka. Ota-
van kirjapaino oy, Keuruu (soveltuvin osin). 
Opettajan opetusmoniste. Muu materiaali il-
moitetaan luennoilla 
Oppimismenetelmät: Luennot, laboratori-
oharjoitukset (laboratoriolaitteisiin tutus-
tuminen mm. valmistamalla pienryhmässä 
yksinkertainen puutuote), yritysvierailut
Arviointi: Tentti ja hyväksytyt harjoitustyöt
Edeltävät opinnot: Puun materiaalioppi

Pintakäsittely

Tunnus
KC05BP40062

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Jyri Saranpää, insinööri (AMK)
Tavoitteet: Perehdyttää opiskelija tavalli-
simpiin puusepänteollisuuden käyttämiin 
pintakäsittelymateriaaleihin ja -menetelmiin 
sekä eri pinnoitteiden ominaisuuksiin.
Sisältö: Pintakäsittelyn kemialliset ja fysi-
kaaliset perusteet. Maalien ja lakkojen raken-
ne ja ominaisuudet sekä levitys- ja kovetus-
tekniikat. Erityyppiset kiinteät pinnoitteet ja 
niiden pinnoitusmenetelmät sekä pinnoitus-
kustannukset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Koponen 
1988. Puutuotteiden pinnoitus. Otakustanta-
mo. (Soveltuvin osin); Koponen 1991. Puu-
tuotteiden jalostus ja kehitys. Otakustan-
tamo. (Soveltuvin osin); Jussila, ym. 1999. 
Puutekniikka 3 -Tuotantotekniikka (sovel-
tuvin osin); von Tell, B. 1990. Ytbehandling. 
Trätek (soveltuvin osin); Becker Acroma. 
1999. Pintakäsittelyn perusteet; Tikkurila. 
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Puun teollinen pintakäsittely; Muu luen-
noilla ilmoitettava materiaali
Oppimismenetelmät: Luentoja, laboratorio-
harjoituksia ja yritysvierailuja
Arviointi: Hyväksytyt harjoitustyöt ja tentti
Edeltävät opinnot: Puun materiaalioppi, 
Kuivaustekniikka, Liimaustekniikka

Sahatavaran ja puulevyjen 
valmistus ja jalostus

Tunnus
KC05BP50042

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Heikki Heiskanen, DI
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on an-
taa perustiedot saha- ja puulevyteollisuu-
den merkityksestä Suomen taloudessa sekä 
tutustuttaa opiskelija uusimpiin valmistus- 
ja jalostusmenetelmiin sekä valmistuskus-
tannuksiin.
Sisältö: Saha- ja puulevyteollisuuden pe-
rustuotannon ja jalostuksen kehitys, raken-
ne, tuotantomäärät, modernit tuotantopro-
sessit, jalostus, kustannukset, kannattavuus 
ja markkinat. Puuraaka-aine ja sen hankinta 
sekä käsittely. Teollisuuden erikoistuminen 
ja jalostus. Sahatavaran erikoiskuivaus- ja 
lajittelut sekä lujuuslajittelu
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Sipi, M. 
2002. Sahatavaratuotanto. Koponen, Han-
nu. 2005. Puulevytuotanto. KTM Toimiala-
raportti. Muu materiaali ilmoitetaan luen-
noilla 
Oppimismenetelmät: Luennot, demostraa-
tiot, laboratorioharjoitukset (levyjen lujuus-
vertailu, sahatavaran lajittelu), yritysvierai-
lut
Arviointi: Tentti ja hyväksytyt harjoitustyöt
Edeltävät opinnot: Puun materiaalioppi

Liimaustekniikka

Tunnus
KC05BP20151

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Heikki Heiskanen, DI
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää liimausta-
pahtuman perusluonteen ja siihen vaikut-
tavat tekijät sekä tuntee eri liimatyypit, lii-
maustekniikat ja -virheet.
Sisältö: Liimauksen kemia ja fysiikka, luon-

nonliimat sekä kesto- ja kertomuoviliimat, 
levitys-, puristus- ja lämmitystekniikat sekä 
liimausvirheiden syyt ja saumojen testaus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Raknes, 
Eirik. 1986. Trälimning. Trätek. Graphic sys-
tems AB. Göteborg, 156 s. (soveltuvin osin); 
Koponen, H. 1974. Puun teollinen liimaus. 
Koponen, H. Puutuotteiden liimaus (sovel-
tuvin osin). Opettajan opetusmoniste. Muu 
materiaali ilmoitetaan luennoilla
Oppimismenetelmät: Luennot, laboratorio-
harjoitus (liimaustyö), yritysvierailut
Arviointi: Tentti ja hyväksytty harjoitustyö
Edeltävät opinnot: Puun materiaalioppi

Puutekniikan 
jatkomoduuli
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Puutekniikan jatkomoduulin 
tavoitteena on syventää osaamista raken-
nuspuusepäntuotteissa ja huonekaluissa. 
Tavoitteena on myös, että moduulin suorit-
tanut henkilö hallitsee erilaisia tekniikoita, 
jolla yrityksen tuottavuutta ja kannattavuut-
ta pystytään parantamaan. Lisäksi hän hal-
litsee tehdassuunnittelun perusteet ja inves-
toinnin kannattavuuslaskelmat.

Rakennuspuusepänteollisuus

Tunnus
KC05BP40021

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jyri Saranpää, insinööri (AMK)
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on an-
taa perustiedot rakennuspuusepäntuottei-
den markkinoista, rakenteista, ominaisuuk-
sista sekä näiden välisistä yhteyksistä.
Sisältö: Rakennuspuusepänteollisuus yleen-
sä, ikkunat, ovet, kiintokalusteet, portaat, 
naularistikot, siirtoseinät, taiteovet ja par-
ketit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: KTM Toi-
mialaraportti, Rakennuspuusepäntuottei-
den valmistus; Koponen Rakennuspuuse-
pänteollisuus; RT-kortisto soveltuvin osin; 
Muu luennoilla ilmoitettava materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, ekskursiot, 
harjoitustyöt
Arviointi: Hyväksytyt harjoitustyöt ja tentti
Edeltävät opinnot: Sahatavaran ja puulevy-
jen valmistus ja jalostus  
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Huonekaluteollisuus

Tunnus
KC05BP40011

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Janne Liias, DI 
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on 
antaa opiskelijoille käsitys huonekaluteol-
lisuuden tuotteista ja niiden rakenteesta, 
materiaaleista, liitoksista sekä valmistus-
menetelmistä sekä huonekalujen teknisestä 
suunnittelusta ja markkinoinnista.   
Sisältö: Toimialan rakenne ja kehitys. Mark-
kinoiden rakenne ja kehitys. Tuotanto ja tuo-
tantomenetelmät. Toimialan keskeiset me-
nestystekijät, ongelmat ja kehittämistarpeet. 
Materiaalit, liitokset, huonekaluhelat, huo-
nekalujen ovet, kaappien runkojen osat, laa-
tikot ja erilaiset huonekalurakenteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Nutsch. 
Möbel und Einbauschränke; KTM Toimiala-
raportti, Huonekalujen valmistus; Muu lu-
ennoilla ilmoitettava materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja yritysvierailut
Arviointi: Tentti ja harjoitustyöt  
Edeltävät opinnot: Puun materiaalioppi   

Tehdassuunnittelu 1

Tunnus
KC05BP41122

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Heikki Heiskanen, DI
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on opettaa 
eri rakennuspuusepäntuotteiden ja huone-
kalujen valmistusmenetelmiä. Kurssin aika-
na perehdytään mm. ensiasteen jalosteiden, 
liimalevyn, ovien, ikkunoiden, kiintokalus-
teiden sekä ruokailuryhmien erilaisiin val-
mistusmenetelmiin. 
Sisältö: Kapasiteetti- ja layout-suunnittelu, 
työnvaiheiden ja läpimenoaikojen arviointi 
ja työntutkimus. Opintojakso painottuu eri-
laisten tuotantolinjojen läpikäyntiin ja analy-
sointiin. Harjoitustyössä opiskelijat joutuvat 
analysoimaan yhden toimivan tuotantolai-
toksen layoutia ja materiaalivirtoja. Analyy-
sin pohjalta opiskelijat laativat yritykselle 
kehittämistoimenpide-ehdotuksia
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Harmon, 
R.L. & Peterson, L.D. Reinventing the Facto-
ry (soveltuvin osin). Uusi-Rauva et al. 1999. 

Teollisuustalous (soveltuvin osin). Opetta-
jan oma opetusmoniste    
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
työn ohjausta ja yritysvierailuja 
Arviointi: Tentti ja harjoitustyö
Edeltävät opinnot: Valmistustekniikka  

Tehdassuunnittelu 2

Tunnus
KC05BP41125

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Heikki Heiskanen, DI 
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on pe-
rehtyä tehdassuunnittelun systemaattiseen 
läpivientiin
Sisältö: Tehdassuunnitteluprojektin eri vai-
heet. Investointi- ja tuotantokustannuslas-
kelmat. Investoinnin kannattavuus. Herk-
kyysanalyysi. Puutuoteteollisuuslaitosten 
suunnitteluun liittyvät erikoiskysymykset. 
Case-luentoja. Tehdassuunnittelutyö käsit-
tää jonkun mekaanisen puutuoteteollisuu-
den tuotantolaitoksen alustavan suunnit-
telun, kun lähtötietoina ovat tuotekuvaus, 
kapasiteettivaatimus sekä raaka-aineen saan-
ti. Työssä käydään läpi lähes kaikki normaa-
lin tehdassuunnitteluprojektin edellyttämät 
vaiheet, puuttumatta kuitenkaan kaikkien 
yksityiskohtien tarkempaan suunnitteluun
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Harmon 
& Peterson. 1990. Reinventing the factory 
(soveltuvin osin); Koponen. Tehdassuun-
nittelu mekaanisessa metsäteollisuudessa; 
Muu luennoilla ilmoitettava materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, ryhmätyön 
tekoa, harjoitustyön ohjausta    
Arviointi: Alkutentti, aktiivinen osallistu-
minen vierailuluennoille, tehdassuunnitte-
lutyö    
Edeltävät opinnot: Tehdassuunnittelu 1, 
Tuotannon ohjaus  

Puutekniikan erikoistyö

Tunnus
KC05BP60011

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Heikki Heiskanen, DI 
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että kurs-
sin suorittanut henkilö pystyy työelämässä 
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suorittamaan itsenäisesti annetun selvitys-
projektin, laatimaan siitä raportin ja esittele-
mään asiat lyhyesti ja ytimekkäästi.
Sisältö: Yksilöllinen seminaari- tai tutki-
mustyö ajankohtaisesta aiheesta. Tiedonha-
ku alan tietokannosta. Seminaariesitelmä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan kurssin alussa    
Oppimismenetelmät: Itsenäinen tutkimus-
työ tai kirjallinen selvitys 
Arviointi: Tutkimusraportti arvioidaan ar-
vosanalla 1-5
Edeltävät opinnot: Tehdassuunnittelu 1

Tuotantotalouden moduuli
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Tuotantotalouden tavoitteena 
on perehdyttää opiskelija yrityksen tuotan-
toprosessien tehostamiseen siten, että toi-
minnan parempi tuottavuus, taloudellisuus, 
vaikuttavuus johtaisivat parempaan asiakas-
tyytyväisyyteen ja taloudelliseen kannatta-
vuuteen. Tuotannonohjauksen ja logistiikan 
prosessien hallinnalla varmistetaan asiak-
kaan ja yrityksen kannalta mielekkäät mate-
riaali-, informaatio- ja rahavirrat. Laatunsa 
hallitseva yritys voi varmistaa riittävän tu-
lorahoituksensa, jolla katetaan kustannuste-
hokkaan toiminnan tarvitsemat tuotannon-
tekijä- ja kapasiteettikustannukset hyvin. 
Hyvällä toimintasuhteella tuotettujen laa-
dukkaiden suoritteiden aikaansaaminen pi-
tää toimintaan sitoutuneen pääoman koh-
tuullisena, jolloin yrityksen on mahdollista 
saavuttaa omistajilleen riittävän hyvä tuotto.

Tuotannon ohjaus

Tunnus
KC05BP50012

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Heikki Heiskanen, DI ja Juha Han-
himäki, ins. AMK
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää tuotannon 
ohjauksen tavoitteet ja tehtävät sekä osaa 
karkeasuunnittelun, materiaalin ja valmis-
tuksen ohjauksen periaatteet. Opiskelija 
tuntee tärkeimmät tuotannonohjausperiaat-
teet ja järjestelmät. 
Sisältö: Tehokkuus, kapasiteetti, läpäisyai-
ka, ajoitus, ajoitus, karkeasuunnittelu, ma-
teriaalinohjaus, valmistuksen ohjaus, MPR, 
JOT, OPT, Lean-toiminta. WinPlan-tuotan-
nonsuunnitteluohjelma 

Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Uusi-
Rauva et al. 1999 tai uudempi painos. Teolli-
suustalous (soveltuvin osin). Opettajan ope-
tusmoniste. Muu opettajan materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, yritysvierai-
lut ja harjoitustyön tekoa 
Arviointi: Tentti ja harjoitustyöt
Edeltävät opinnot: Teollisuustalous

Logistiikka

Tunnus
KC05BP70010

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. tai 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Lasse Tarhala, DI
Tavoitteet: Antaa yleiskuva logistiikan teol-
lisuustaloudellisesta merkityksestä.
Sisältö: Logistiikan keskeiset käsitteet ja 
mallit. Varasto-, tilaus- ja asiakasohjautuva 
logistiikka. Sijainti- ja allokointipäätökset 
sekä kuljettaminen. Logistiikan tehokkuus, 
täsmällisyys ja vaikutus yrityksen suoritus-
kykyyn ja talouteen. Ketjujen logistiikka, 
vihreä logistiikka, hankintatoimi ja logistiik-
kapalvelut. Logistiikan organisointi, strate-
gia ja tulevaisuuden haasteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opiske-
lumateriaali: Karrus: Logistiikka; Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, yritysvierailut ja vierailijaluennot
Arviointi: Hyväksytyt harjoitustyöt ja lop-
pukoe 
Edeltävät opinnot: Teollisuustalous 

Yrityksen kustannushallinta

Tunnus
KC05BP70020

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Lasse Tarhala, DI 
Tavoitteet: Tehokas kustannushallinta aut-
taa yritystä parantamaan toimintaansa 
ja saavuttamaan kilpailuetuja. Opiskelija 
hankkii valmiudet oikeanlaatuisen kustan-
nusinformaation hallintaan, tehokkaan tie-
don muokkaamiseen ja arviointiin.
Sisältö: Tuotanto- ja kustannusteoria, kus-
tannuslaji-, kustannuspaikka- ja suoritekoh-
tainen laskenta; Toimintolaskenta, korot ja 
poistot, kapasiteetin hallinta ja käsittely sekä 
siirtohinnoittelu; Investointi- ja rahoituslas-
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kelmat, laskentatekniikat ja kustannushal-
linta käytännössä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Jyrkkiö & 
Riistama: Laskentatoimi päätöksenteon apu-
na; Vehmanen & Koskinen: Tehokas kustan-
nushallinta   
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työt 
Arviointi: Hyväksytyt harjoitustyöt ja lop-
pukoe 
Edeltävät opinnot: Teollisuustalous  

Laadunhallinta

Tunnus
KC05BP41162

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettajat: Heikki Heiskanen, DI ja Jyri Sa-
ranpää, ins. AMK
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on saa-
da kurssin suorittaja ymmärtämään hyvän 
laadun, että laatu on yksi erittäin tärkeä yri-
tyksen menestystekijä. Kurssilla perehdyte-
tään osallistujat puutuotteiden laatustandar-
deihin sekä niiden käyttöön tuotekehityksen 
ja markkinoinnin apuna. 
Sisältö: Kokonaisvaltainen laadunhallinta. 
Asiakastyytyväisyys. Laatutyökalut. Ben-
chmarking. Jaatkuva parantaminen. Puu-
tuotteiden laatustandardit sekä niiden käyt-
tö tuotekehityksen ja markkinoinnin apuna. 
ISO 9000 laatustandardit. Laadunohjaus-
menetelmät teollisuudessa. Standardisoin-
nin perusteet, tuotteiden laatuvaatimukset, 
huonekalutestaus ja pintakäsittelyn laadun-
valvonta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lecklin 
1997. Laatu yrityksen menestystekijänä (so-
veltuvin osin); Vistalizer for Enterprises -tie-
tokoneohjelma; Muu luennoilla ilmoitettava 
materiaali    
Oppimismenetelmät: Luentoja ja harjoituk-
sia
Arviointi: Tentti ja harjoitustyöt
Edeltävät opinnot: Tuotannon ohjaus

Tuotantoautomaation 
moduuli
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Tuotantoautomaation moduulin 
tavoitteena on antaa perusvalmiudet hyö-
dyntää uutta tuotantoautomaatiota puuteol-
lisuuden tuotantoprosesseissa. 

Koneautomaation perusteet

Tunnus
KC05BP20193

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Veli-Jukka Uitto, DI
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on, 
että opiskelija tuntee kaikki yleisimmät ko-
neautomaation anturit ja osaa valita oikean 
anturin eri sovelluksiin. Lisäksi opiskeli-
ja ymmärtää koneautomaatiossa käytettä-
vien automaatiojärjestelmien rakenteen ja 
toimintaperiaatteen. Opiskelija pystyy erot-
tamaan toiminnallisia kokonaisuuksia ja oh-
jelmoimaan yksinkertaisia laitteita ohjelmoi-
tavalla logiikalla.
Sisältö: Yleisimmät koneautomaation kak-
sitilaiset anturit (esim. mekaaninen, induk-
tiivinen, optinen). Lämpötilan, paineen, 
virtauksen ja pinnan kaksitilaiset mittauk-
set sekä automaation tunnistusjärjestelmät 
(viivakoodi, saattomuisti, konenäkö). Au-
tomaatiojärjestelmissä käytettävät binääria-
ritmetiikka, Boolen algebra, releohjaukset ja 
ohjelmoitavat logiikat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan luennolla
Oppimismenetelmät: Luennot, tuntiharjoi-
tukset ja laboratorioharjoitukset
Arviointi: Tentti ja hyväksytyt harjoitustyöt

CNC-tekniikka

Tunnus
KC05BP50051

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija oppii tuntemaan CNC-
koneiden rakenteen ja toiminnan. Kurssin 
jälkeen opiskelija osaa itsenäisesti ohjelmoi-
da ja käyttää CNC-konetta.
Sisältö: NC-koneistus, numeerinen ohjaus, 
NC-koneet ja -laitteet, G-koodiohjelmoin-
ti koneistuskeskuksissa ja sorveissa, työka-
lujärjestelmät, kiinnitystekniikka ja teolli-
suussovellukset. Perehdytään CNC-koneen 
CAD /CAM-ohjelmointiin. Tuotteiden piir-
täminen, mallinnus ja NC-koodin luominen 
CAD/CAM -ohjelmiston avulla sekä suori-
tetaan ohjelmoidun kappaleen työstö    
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Pikkarai-
nen 1999, NC-tekniikan perusteet. Helsinki, 
Hakapaino Oy; Heian-koneistuskeskuksen 
manuaali sekä kurssilla jaettava materiaali   
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Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
työt ja harjoitusajo NC-koneistuskeskuksel-
la
Arviointi: Hyväksytyt, harjoitustyöt ja har-
joitusajot. CAD/CAM käyttökoe /tentti

Robotiikka

Tunnus
KC05BP50060

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Veli-Jukka Uitto, DI
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opis-
kelija ymmärtää robottien rakenteet ja toi-
minnot siten, että hän osaa robottia hank-
kiessa selvittää edut ja haitat sekä pystyy 
vertailemaan eri robottivaihtoehtoja. Hän 
pystyy myös tekemään yksinkertaisia robot-
tiohjelmia puulaboratorion roboteilla.
Sisältö: Robottien rakenteet, tarttujat, antu-
rit, aistit ja ohjausjärjestelmät sekä robotin 
hankintaprojekti. Robottihankinnan kustan-
nukset ja mahdolliset säästöt
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Suomen 
robotiikkayhdistys: Robotiikka. Muu opet-
tajanmateriaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja laboratori-
oharjoitukset
Arviointi: Tentti ja hyväksytyt laboratorio-
harjoitukset
Edeltävät opinnot: Koneautomaation pe-
rusteet 

Tuotantoautomaatio

Tunnus
KC05BP50035

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Veli-Jukka Uitto, DI
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opis-
kelija ymmärtää laajempien automaatiojär-
jestelmien rakenteen ja niiden tehtävät eri 
hierarkisilla tasoilla. Automatisointiprojek-
tin eteneminen. Hän myös tietää millaisia 
tuotantolinjoja ja -järjestelmiä puutuotete-
ollisuudessa käytetään. PC-valvomoiden 
käyttö teollisuuden ohjausjärjestelmissä 
sekä tiedonsiirto automaatiojärjestelmissä. 
Miten simulointia voidaan hyödyntää tuo-
tantolinjojen suunnittelussa.
Sisältö: Automaatiojärjestelmät ja niiden 
hierarkiset tasot, Pc-valvomot, väylät, FMS-
tekniikan perusteet, simuloinnin käytön pe-

rusteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan tunnilla
Oppimismenetelmät: Luennot ja tuntihar-
joitukset
Arviointi: Tentti ja hyväksytyt harjoitukset
Edeltävät opinnot: Koneautomaation pe-
rusteet, robotiikka

Yritystoiminnan moduuli
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Yritystoiminnan moduulin ta-
voitteena on perehdyttää opiskelija yritys-
toimintaan yleensä ja tarkemmin sen osa-
alueisiin kuten yritystalouteen, rahoituksen 
laskentatoimeen, markkinointiin ja henki-
löstöjohtamiseen. Moduuliin voidaan vali-
ta myös liiketoiminta-, projekti- ja laatujoh-
tamisen sekä työlainsäädännön ja -suojelun 
opintojaksoja.

Henkilöstöjohtaminen 

Tunnus
KC05BP70081

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Lasse Tarhala, DI
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on 
opiskelijan perehtyminen henkilöstöjohta-
misen operatiivisiin ja strategisiin perusasi-
oihin niin yksilön kuin prosessien näkökul-
mista tarkastellen.
Sisältö: Henkilöstöjohtaminen tänään, ta-
voitteena oppiva organisaatio. Henkilös-
töjohtamisen strateginen ulottuvuus ja 
yrityskulttuuri. Johtaminen muuttuvissa or-
ganisaatioissa, tilannejohtaminen ja vuoro-
vaikutus. Yksilöt työyhteisössä; motivaatio, 
sitoutuminen ja esimies /alais -keskustelut. 
Osaamisen kehittäminen, työehtosopimuk-
set ja työlainsäädäntö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Riitta Vii-
tala, Henkilöstöjohtaminen, 2000; Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistu-
minen luentoihin ja ryhmätöihin.(40 h) Se-
minaarityöt, hyväksytyt harjoitukset ja lop-
pukoe (40 h)
Arviointi: 80/20
Edeltävät opinnot: Teollisuustalous 
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Projektijohtaminen

Tunnus
KC05BP70030

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Lasse Tarhala, DI
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on an-
taa perustiedot projektityöskentelyn peri-
aatteista ja menetelmistä sekä valmiudet 
projektien läpivientiin.     
Sisältö: Tavoitteellinen kehittäminen pro-
jekteina; valmistelu, suunnittelu, toteutus ja 
vakiinnuttaminen. Projektityöskentelyn pe-
riaatteet ja menetelmät. Projektiorganisaatio 
ja sen toiminta. Ajan, resurssien ja kustan-
nusten ohjaus projektisuunnittelussa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lanning, 
Roiha & Salminen, Matkaopas muutokseen, 
1999; Kettunen Sami, Onnistu projektissa, 
2003    
Oppimismenetelmät: Projektityöt, luennot 
ja Case-harjoitukset
Arviointi: Projektisuunnitelma, toteutus ja 
loppuraportin esittäminen, 100 %
Edeltävät opinnot: Teollisuustalous 

Yritystalous

Tunnus
KC05BP70091

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Lasse Tarhala, DI
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on joh-
dattaa opiskelija yrittäjyyden ja yritystoi-
minnan monimuotoiseen maailmaan. Opis-
kelija tuntee yrityksen toiminnan perusteet 
ja osaa perustaa yrityksen ja johtaa sen toi-
mintaa.
Sisältö: Innovaatiot ja liikeideat. Yritysmuo-
don valinta, yrityksen perustaminen, yri-

tyksen toiminnot; tuotanto, taloushallinto ja 
markkinointi. Sisäinen laskentatoimi, vero-
tus ja yrityksen rahoitus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot (30 h), har-
joitukset (20 h) ja projektityö (50 h)
Arviointi: Luennot 50 %, itsenäinen työs-
kentely 50 %
Edeltävät opinnot: Teollisuustalous 

Markkinointi

Tunnus 
KC05BP70050

Tyyppi
valinnainen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Lasse Tarhala, DI
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on pe-
rehtyä asiakassuuntaisen markkinoinnin 
käsitteisiin, malleihin, markkinointistrate-
giaan ja sen operatiiviseen toteuttamiseen. 
Opiskelija sisäistää asiakaskeskeisen mark-
kinoinnin kriittiseksi menestystekijäksi.
Sisältö: Markkinoinnin toimintaympäristö 
ja toimintamuodot, asiakaskeskeinen mark-
kinointi, segmentointi ja yksilömarkkinoin-
ti, sisäinen markkinointi ja markkinoinnin 
organisointi: rakenne ja resurssit. Palveluta-
louden uusi kilpailu ja asiakkuuden hallin-
ta, viestinnän rooli markkinoinnissa ja pal-
velukulttuuri
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lahtinen 
& Isoviita, Asiakaspalvelun ja markkinoin-
nin perusteet, 2001; Grönroos, Palveluiden 
johtaminen ja markkinointi
Oppimismenetelmät: Projektityöt, luennot, 
case-harjoitukset ja markkinointisimulaati-
ot, lähiopetus 40 h, itsenäinen opiskelu 40 h
Arviointi: Loppukoe 80 %, projektit ja caset 
20 %
Edeltävät opinnot: Teollisuustalous
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Rakennustekniikan koulutusohjelma

Koulutuksen toteutus:
Tekniikan yksikkö, Seinäjoki

Koulutusohjelmapäällikkö:
Ilkka Loukola
040 830 2364
ilkka.loukola@seamk.fi 

Tutkinto ja sen tuottama kelpoisuus:
Tutkinnon suorittamisen jälkeen on kelpoi-
suus korkeakoulututkinnon vaatimiin kun-
nallisiin ja valtiollisiin teknisiin ammat-
teihin, muun muassa rakennustarkastaja 
ja kunnaninsinööri. Lisäksi saa eritasoisia 
suunnittelun tai työmaajohdon vaatimia pä-
tevyyksiä.

Tutkintonimike: 
Insinööri (AMK)

Laajuus opintopisteinä: 
240 op

Suuntautumisvaihtoehdot: 
Talonrakennustekniikka

Tavoitteet:
Rakennustekniikan koulutusohjelman ta-
voitteena on kouluttaa nykyaikaisen talon-
rakennustekniikan hallitsevia rakennusinsi-
nöörejä, jotka ovat itsenäiseen työskentelyyn 
kykeneviä, yhteistyö- ja viestintätaitoisia, 
tietotekniikkaa hyödyntäviä, yritystoimin-
taa hallitsevia sekä kansainväliseen kanssa-
käymiseen ja toimintaan kykeneviä.

Opinnoissa perehdytään talonrakennus-
tekniikan rakennesuunnitteluun, tuotanto-
tekniikkaan ja yritystoimintaan. Keskeisiä 
osaamisalueita ovat puurakentaminen ja te-
räsrakentaminen. Koulutusohjelmassa on 
mahdollisuus perehtyä myös korjausraken-
tamiseen.

Rakennusinsinöörin tyypillisiä tehtäviä ovat 
rakennusalan suunnittelu-, tuotanto- ja joh-
totehtävät, vienti, markkinointi sekä yrittä-
jyys. Rakennustekniikan koulutusohjelmas-
ta valmistuneet ovat työllistyneet hyvin.
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RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA       
Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto 240 op      
  
   I II III IV YHT. 
PERUSOPINNOT     52-58 
  Johdatus tekniikan opintoihin 3     
  Viestintä 1 3     
  Viestintä 2  3    
  Ruotsi 3     
  Englanti 1 3     
  Englanti 2  3    
  Englanti 3   3    
  Matematiikan perusopintojakso * 6     
  Matematiikka 1 4     
  Matematiikka 2  4    
  Matematiikka 3  4    
  Matematiikka 4  3    
  Fysiikka 1 5     
  Fysiikka 2  5    
  Kemian perusteet 3     
  Tietotekniikka 3     
  * ammattioppilaitoksen käyneille      
AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET     47-53 
  Rakentamistalous  4    
  Rakennus-CAD 4     
  Materiaalioppi 3     
  Statiikka  4    
  Lujuusoppi  4    
  Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet  4    
  Kestävä kehitys 3     
  Rakennustekniikan perusteet 1 ** 3     
  Rakennustekniikan perusteet 2 ** 3     
  Rakennusainekemia 2     
  Betonitekniikka  3    
  Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet  4    
  Geotekniikka ja pohjarakennus  4    
  Mittaustekniikka 3     
  Kaavoitus 2     
  LVI-tekniikka  3    
  Sähkö- ja automaatiotekniikka   2   
  ** lukion käyneille      
AMMATTIOPINTOJEN MODUULIT     45 
 Yritystoiminnan moduuli     15 
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  Henkilöstöjohtaminen    4  
  Projektijohtaminen    4   
  Yritystalous    4  
  Työlainsäädäntö    3  
 Talonrakennustekniikan moduuli     15 
  Talonrakennustekniikka 4     
  Korjausrakentaminen  4    
  Rakennusfysiikka  5    
  Rakennussuunnittelu  2    
 Rakennetekniikan moduuli     15 
  Betonirakenteet ja muuratut rakenteet 1  5    
  Puurakenteet 1   5   
  Teräsrakenteet 1   5   
VAIHTOEHTOISET MODUULIT     30 
 Talonrakennustekniikka, tuotannon moduuli     15 
  Työmaatekniikka   3   
  Elementtituotanto   2   
  Konepajatekniikka    3  
  Hirsirakentaminen   2   
  Rakentamisen laatu    2  
  Kustannussuunnittelu   3   
 Tuotantotekniikan projektiopintojaksojen moduuli     15 
  Pakolliset projektit    15  
   - Tarjouslaskentaprojekti      
   - Työmaaprojekti      
  Valinnaiset projektit      
   - Rakennustyömaa      
   - Teräsrakennustyömaa      
   - Hirsirakennustyömaa      
   - Elementtitehdas      
   - Konepaja      
   - Kustannussuunnittelu      
   - Rakennuttaminen      
   - Tutkimus- ja tuotekehitys      
 Talonrakennustekniikka, suunnittelun moduuli     15 
  Betonirakenteet 2   3   
  Teräsrakenteet 2    3  
  Puurakenteet 2    3  
  Liittorakenteet   3   
  ATK-avusteinen rakennesuunnittelu   3   
 Suunnittelun projektiopintojaksojen moduuli     15 
  Projekti voi olla uudis- tai korjausrakentamiseen liittyvä    15  
   - Asuinrakennus      

I     II        III        IV      YHT.
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   - Teollisuusrakennus      
   - Julkinen rakennus      
   - Toimisto- /liikerakennus      
   - Tutkimus ja tuotekehitys      
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT    15 15 
TYÖHARJOITTELU  30   30 
OPINNÄYTETYÖ     15 
YHTEENSÄ     240 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

I      II          III        IV       YHT.
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Opintojaksokokonaisuudet ja -kuvaukset

PERUSOPINNOT
Johdatus tekniikan opintoihin

Tunnus
KC14AR10015

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt opis-
kelutekniikoihin ja tuntee oman alansa sekä 
osaa tiedonhankinnan ja tutkimusmenetel-
mien perusteet. Oman alan tekniikan his-
toria sekä etiikan perusteet. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija: tuntee oman oppi-
mistyylinsä; tietää oman alansa merkityk-
sen; tuntee oman alansa tekniikan historian; 
tietää tiedonhankintakanavat; osaa käyttää 
tiedonhakuvälineitä; tuntee tieteellisen tut-
kimuksen periaatteet sekä osaa laatia tutki-
musraportin; tuntee insinöörin etiikan vaa-
timukset.
Sisältö: Opiskelu, oppiminen, oman alan 
merkitys kansantaloudessa, oman alan työ-
markkinajärjestöt; Tekniikan historia; Kir-
jasto- ja informaatiopalvelut, tietokannat, 
tiedonhaku tietokannoista ja internetistä, tie-
teellinen tutkimus ja tutkimusmenetelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set sekä yksilötehtäviä
Arviointi: Tentti ja hyväksytyt harjoitukset

Viestintä 1

Tunnus
KC14AR10021

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija osaa viestiä jäsenty-
neesti ja ymmärrettävästi, tuottaa tavalli-
simpia oppimis- ja työyhteisön kirjoitteita 
ja toimia virallisessa kokouksessa. Opiskeli-
ja osaa arvioida suomen kielen ja viestinnän 
taitojaan ja haluaa kehittää niitä osana omaa 
ammattitaitoaan.
Sisältö: Viestinnän merkitys työelämässä; 
työelämän arkiviestintä; kielenhuolto; teks-
tin ulkoasu, asiakirjastandardi; työnhaun 
tekstit; liikekirjeenvaihto; tiedottaminen, 
opastaminen; kokoustekniikan perusteet ja 

kokousasiakirjat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kauppi-
nen, A., Nummi, J. & Savola, T. 2004. Tek-
niikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumi-
sen käsikirja
Oppimismenetelmät: Pari- ja pienryhmä-
työskentely, suulliset harjoitukset ja kirjalli-
set tehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppi-
tunteihin ja suullisen viestinnän harjoituk-
siin, kirjalliset tehtävät ja tentti

Viestintä 2

Tunnus
KC14AR10031

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija pystyy toimimaan tar-
koituksenmukaisesti työelämän viestintä- ja 
vuorovaikutus-tilanteissa ja esittämään asi-
ansa vakuuttavasti ja havainnollisesti. Opis-
kelijalla on valmiuksia tieteellisen tekstin 
kirjoittamiseen.
Sisältö: Työelämän esiintymis- ja keskus-
telutilanteet, työhaastattelut; esityksen ha-
vainnollistaminen; argumentointi; pu-
heenvuorot, aloitetekstit; neuvottelutaidon 
perusteet ja neuvotteluasiakirjat; asiatyyli; 
tekstinhuolto; raportit; kirjallisuustyö: am-
mattitekstien referointi; lähteiden arviointi 
ja lähdetietojen merkitseminen; seminaarit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kauppi-
nen, A., Nummi, J. & Savola, T. 2004. Teknii-
kan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen 
käsikirja; Opinnäytetyön kirjoitusohjeet
Oppimismenetelmät: Pari- ja pienryhmä-
työskentely, suulliset harjoitukset ja kirjalli-
set tehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppi-
tunteihin ja suullisen viestinnän harjoituk-
siin, kirjalliset tehtävät, kirjallisuustyö ja sen 
esittely

Ruotsi

Tunnus
KC14AR10041

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Ilona Haapanen, FM
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Tavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija 
pystyy toimimaan oman alansa työympä-
ristössä ruotsin kielellä. Hän pystyy vuoro-
vaikutteiseen viestintään. Hän kykenee hyö-
dyntämään ja hankkimaan omaan alaansa 
liittyvää tietoa.
Sisältö: Koulutus, työnhaku ja työ; työym-
päristö ja yhteiskunta; asiakaskontaktit; 
yleiskielisiä tekstejä; oman alan keskeinen 
terminologia: rakennusalan keskeinen sa-
nasto
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Leh-
to, Teija: Koppling. Svenska för ingenjörer. 
WSOY, 2003.
Muu materiaali
Oppimismenetelmät: Luentoja, kuullunym-
märtämis- sekä puheharjoituksia ja kirjallis-
ta tuottamista pari- ja pienryhmätyöskente-
lynä sekä itsenäisesti
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen lähi-
opetukseen sekä kokeet opintojakson aika-
na ja loputtua

Englanti 1

Tunnus
KC14AR10050

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Tapio Pihlajaniemi, FM
Tavoitteet: Suullisen ja kirjallisen kielitaidon 
kehittäminen. Oman koulutuksen ja työko-
kemuksen kuvaaminen, työnhakuprosessi, 
hakemusasiakirjojen laadinta. Rakennustek-
niikan teksteihin tutustuminen ja keskeisim-
män sanaston ymmärtäminen ja käyttämi-
nen puheessa ja kirjoittamisessa.
Sisältö: Tehokas kommunikointi; tiedon-
hankintalähteet, Internet; CV:n ja työhake-
muksen laadinta; oman alan perustekstit; 
vapaamuotoinen suullinen esitys; oppikir-
jan tekstit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Huh-
ta, Marjatta: Connections: Communication 
Guidelines for Engineers, Edita, 2000; Oman 
alan tekstit ja muu materiaali
Oppimismenetelmät: Suullisia ja kirjallisia 
harjoituksia ja tehtäviä pari- ja pienryhmä-
työskentelynä ja itsenäisesti
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen ja harjoituksiin. Suullinen esitys ja 
kirjallinen tentti sekä muut opintojakson ai-
kana vaadittavat tehtävät

Englanti 2

Tunnus
KC14AR10061

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Ilona Haapanen, FM
Tavoitteet: Suullisen ja kirjallisen kielitai-
don syventäminen. Kirjallisen viestinnän ja 
perusliikekirjeenvaihdon hallitseminen. Ra-
kennustekniikan vaativiin teksteihin ja kir-
jallisuuteen tutustuminen ja sen mukaisen 
sanaston ymmärtäminen ja käyttäminen pu-
heessa ja kirjoittamisessa.
Sisältö: Perusliikekirjeenvaihto; jossain 
määrin kaupallista terminologiaa; tiedon 
hankinta ja käsittely auto- ja kuljetusteknii-
kan teksteistä; suulliset ja kirjalliset tiivistel-
mät; suullinen esitys omalta ammattialalta; 
oppikirjan tekstit; liikemessut; prosessit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Huh-
ta, Marjatta: Connections: Communication 
Guidelines for Engineers, Edita, 2000; Oman 
alan tekstit ja muu materiaali
Oppimismenetelmät: Suullisia ja kirjallisia 
harjoituksia ja tehtäviä pari- ja pienryhmä-
työskentelynä ja itsenäisesti
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen ja harjoituksiin. Suullinen esitys ja 
kirjallinen tentti sekä muut opintojakson ai-
kana vaadittavat tehtävät

Englanti 3

Tunnus
KC14AR10071

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Tapio Pihlajaniemi, FM
Tavoitteet: Suullisen ja kirjallisen kielitaidon 
vahvistaminen ja hankitun kielitaidon yllä-
pitäminen ja kehittäminen. Tiivistelmän laa-
dinta. Kokoustekniikan ja -sanaston hallinta. 
Rakennustekniikan laajojen tekstien käsitte-
ly ja niiden sanaston ymmärtäminen ja kyky 
selvittää lyhyesti keskeisin sisältö suullisesti 
tai kirjallisesti ja vaativankin sanaston käyt-
täminen puheessa ja kirjoittamisessa.
Sisältö: Tekninen lukeminen ja kirjoittami-
nen; opinnäytetyön tiivistelmän laadinta; 
esitelmät; kokoukset; haastattelut; oman eri-
koisalan tekstit; oppikirjan tekstit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Huh-
ta, Marjatta: Connections: Communication 
Guidelines for Engineers, Edita, 2000; Oman 



www.seamk.fi

303Rakennustekniikan koulutusohjelma

alan tekstit ja muu materiaali
Oppimismenetelmät: Suullisia ja kirjallisia 
harjoituksia ja tehtäviä pari- ja pienryhmä-
työskentelynä ja itsenäisesti
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen ja harjoituksiin. Suullinen esitys ja 
kirjallinen tentti sekä muut opintojakson ai-
kana vaadittavat tehtävät

Matematiikan perusopintojakso

Tunnus
KC14AR10081

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Tavoitteet: Opiskelijan tulee saavuttaa riittä-
vä matemaattinen perusta tekniikan opinto-
ja varten sekä saavuttaa tiedoissa ja taidois-
sa lukion pitkän matematiikan taso sisällön 
mukaisilla osa-alueilla.
Sisältö: Lausekkeiden sievennys, yhtälöt, 
suorakulmaisen kolmion trigonometriaa, 
geometriaa ja vektoriopin alkeet 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
muistiinpanot ja opettajan jakamat monisteet
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset ja itsenäinen työskentely
Arviointi: Kaksi välikoetta tai tentti ja lasku-
harjoituspisteet

Matematiikka 1

Tunnus
KC14AR10101

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelijan tulee saavuttaa sisäl-
lön mukaisilla osa-alueilla ne perustiedot ja -
taidot, joita tarvitaan ammattiaineiden opis-
kelussa ja joiden hallitseminen mahdollistaa 
vaativamman teknis-matemaattisen tiedon 
omaksumisen.
Sisältö: Yhtälöt, trigonometriaa, vektoriop-
pia ja analyyttistä geometriaa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Esko Sor-
vali -Pertti Toivonen, TAM-alfa, 2004 /Lu-
entomuistiinpanot ja opettajan jakamat mo-
nisteet
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset ja itsenäinen työskentely
Arviointi: Kaksi välikoetta tai tentti ja lasku-
harjoituspisteet
Edeltävät opinnot: Matematiikan perus-
opintojakso tai vähintään lukion lyhyt op-
pimäärä

Matematiikka 2

Tunnus
KC14AR10111

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelijan tulee saavuttaa sisäl-
lön mukaisilla osa-alueilla ne perustiedot ja -
taidot, joita tarvitaan ammattiaineiden opis-
kelussa ja joiden hallitseminen mahdollistaa 
vaativamman teknis-matemaattisen tiedon 
omaksumisen.
Sisältö: Differentiaali- ja integraalilaskentaa. 
Sovellukset tekniikan alalla
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
muistiinpanot ja opettajan jakamat monisteet
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset ja itsenäinen työskentely
Arviointi: Kaksi välikoetta tai tentti ja lasku-
harjoituspisteet
Edeltävät opinnot: Matematiikka 1

Matematiikka 3

Tunnus
KC14AR10121

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelijan tulee saavuttaa sisäl-
lön mukaisilla osa-alueilla ne perustiedot ja -
taidot, joita tarvitaan ammattiaineiden opis-
kelussa ja joiden hallitseminen mahdollistaa 
vaativamman teknis-matemaattisen tiedon 
omaksumisen.
Sisältö: Talousmatematiikkaa. Verotus, in-
deksit, valuutat, lainalaskenta, jatkuva ko-
ronkorko, investointilaskelmia, matriisilas-
kennan alkeet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Leila Kar-
jalainen, Optimi /luentomuistiinpanot ja 
opettajan jakamat monisteet
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset ja itsenäinen työskentely
Arviointi: Tentti ja laskuharjoituspisteet
Edeltävät opinnot: Matematiikka 2

Matematiikka 4

Tunnus
KC14AR10131

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelijan tulee saavuttaa sisäl-
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lön mukaisilla osa-alueilla ne perustiedot ja -
taidot, joita tarvitaan ammattiaineiden opis-
kelussa ja joiden hallitseminen mahdollistaa 
vaativamman teknis-matemaattisen tiedon 
omaksumisen.
Sisältö: Tilastomatematiikka, erityisesti mit-
tausdatan käsittelyssä tarvittavat tilastolli-
set menetelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
muistiinpanot ja opettajan jakamat monis-
teet
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset ja itsenäinen työskentely
Arviointi: Tentti ja laskuharjoituspisteet
Edeltävät opinnot: Matematiikka 3

Fysiikka 1

Tunnus
KC14AR10151

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Tavoitteet: Opintojakso antaa perustiedot si-
sällön mukaisilla osa-alueilla tekniikan pe-
rustana olevasta fysiikasta ja luo mahdol-
lisuudet vaativammankin teknisen tiedon 
omaksumiseen työelämässä.
Sisältö: Osa 1. Kinematiikka, Newtonin lait, 
työ, teho, energia, impulssi, liikemäärä, pyö-
rimisliike, olomuotojen mekaniikkaa ja läm-
pöopin perusteita. Osa 2. Sähköstatiikka, ta-
savirtapiirit ja vaihtovirtapiirin perusteita
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hautala, 
Peltonen: Insinöörin (AMK) FYSIIKKA osat 
I ja II (Lahden Teho-Opetus Oy). Luento-
muistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot ja kotitehtä-
vät. Osassa 1. lisäksi laskuharjoitukset, jois-
sa on läsnäolovelvoite 80 %
Arviointi: Kumpikin osa erillisellä kokeella

Fysiikka 2

Tunnus
KC14AR10161

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Tavoitteet: Opintojakso antaa perustiedot 
sisällön mukaisilla osa-alueilla sekä perus-
tiedot fysiikan kokeellisista mittauksista, tu-
losten käsittelystä ja raportoinnista teknii-
kan eri alueilla.
Sisältö: Osa 1. Värähdysliike, aaltoliike- ja 
äänioppi, aalto-optikkaa, geometristä op-
tiikkaa, säteilyn kvantittuminen, röntgen, 

laser sekä ydinfysiikkaa. Osa 2. Kokeellisia 
laboratoriotöitä tekniikan eri alueilta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hautala, 
Peltonen: Insinöörin (AMK) FYSIIKKA osat 
II (Lahden Teho-Opetus Oy). Luentomuis-
tiinpanot sekä lisäksi osassa 2 Fysiikan har-
joitustöiden työohjeet (moniste)
Oppimismenetelmät: Osa 1. Luennot ja ko-
titehtävät. Osa 2. Harjoitustöistä tehtävät 
työselostukset. Huomaa läsnäolovelvolli-
suus
Arviointi: Osassa 1 loppukoe. Osassa 2 har-
joitustyöt, niistä tehtävät työselostukset sekä 
töihin liittyvä kirjallinen koe

Kemian perusteet

Tunnus
KC14AR10191

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Niina Kälviäinen, ETT
Tavoitteet: Omaksua yleisen ja epäorgaani-
sen kemian pääkohdat
Sisältö: Kurssilla käsitellään mm. atomit ja 
kemiallinen sitoutuminen, ainemäärä, ai-
neen olomuodot, kemialliset reaktioyhtälöt, 
palaminen, hapot ja emäkset, sekä sähköke-
miaa. Lisäksi kemiallinen työturvallisuus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
muistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset, harjoitustyö
Arviointi: Tentti, harjoitustyö
Edeltävät opinnot: Suoritetut lukion kurssit 
tai ammattioppilaitoksen kurssit 

Tietotekniikka

Tunnus
KC14AR10201

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Päivi Jäväjä, DI
Tavoitteet: Opiskelija tuntee oppilaitok-
sen opiskelijoiden käytössä olevat tärkeim-
mät ohjelmistot ja tietokonejärjestelmät 
sekä omaksuu järjestelmien sujuvan käy-
tön. Tiedollinen tavoite on, että opiskelija 
osaa opintojakson jälkeen tietotekniikan pe-
rustermistöä, tiedostaa tietotekniikan roo-
lin yhteiskunnassa ja ymmärtää pääpiirteis-
sään, miten tietotekniikkaa voidaan soveltaa 
oman ammattialan tehtäviin. 
Sisältö: Harjoituksissa käydään läpi SeAM-
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Kin tietojärjestelmät (intranet, opintorekis-
teri, verkko-oppimisympäristö ja käytössä 
olevat laitteet), verkon palvelut (sähköposti 
ja www-sivut), sekä tärkeimmät sovellusoh-
jelmat (tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-
, grafi ikka-, matematiikka- ja verkkosivun 
laadinta ym. ohjelmat)
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Juha Paa-
nanen, Tietotekniikan peruskirja. Docendo
Sovellusohjelmien käsikirjat; Luentomonis-
teet
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja itsenäinen opiskelu
Arviointi: Kirjallinen tentti ja hyväksytysti 
suoritetut harjoitustehtävät

AMMATTIOPINTOJEN 
PERUSTEET
Rakentamistalous

Tunnus
KC14BR33021

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Ilkka Loukola, DI
Tavoitteet: Opiskelija osaa tarjouslaskennan 
perusteet ja tuntee rakennustyömaan suun-
nittelun perusteet. Opintojakson suoritettu-
aan opiskelija: osaa tehdä tarjouksen; osaa 
suunnitella työmaan aluesuunnitelman; 
osaa laatia työmaan aikatauluja
Sisältö: Nimikkeistöjärjestelmät, määrälas-
kenta ja hinnoittelu, rakentamispalvelujen 
kustannukset, tarjouslaskenta, tuotannon-
suunnittelu, aikataulut, työmaan yleissuun-
nittelu, materiaalitoiminnot, taloudellinen 
suunnittelu, seuranta ja ohjaus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan luennoilla
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
tehtävät
Arviointi: Hyväksytysti suoritetut harjoi-
tukset sekä lopputentti

Rakennus-CAD 

Tunnus
KC14BR10211

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Päivi Jäväjä, DI 
Tavoitteet: Opiskelija saa perustiedot raken-
nusalalla käytettävistä tietokoneavusteisista 

suunnittelu järjestelmistä (CAD) ja osaa laa-
tia rakennus- ja rakennesuunnitelmat CAD-
järjestelmiä hyväksi käyttäen. Opiskelija 
tuntee piirustuksen ja tuotemallin ominai-
suudet ja erot sekä tuotemallin mallinnus-
sääntöjen perusteet.
Sisältö: CAD-ohjelmistojen käyttöliittymät 
ja toimintaperiaatteet. Pää-, työ- ja rakenne-
piirustusten laatiminen ja mallintamisen pe-
rusteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: CAD-oh-
jelmistojen käsikirjat ja ohjeet. Tuotemalli-
suunnittelun ohjeet
Oppimismenetelmät: Luennot, tietokoneel-
la työskentely, CAD-tehtävät ja harjoitus-
työt
Arviointi: Ohjelmistojen käyttökokeet ja hy-
väksytyt harjoitustyöt
Edeltävät opinnot: Tietotekniikka

Materiaalioppi

Tunnus
KC14BR201302

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tuntee rakentamises-
sa käytettävät materiaalit, niiden ominai-
suudet, valmistusmenetelmät, toiminnan ja 
käyttökohteet.
Sisältö: Opintojaksolla käsitellään seuraa-
via materiaaleja: puu, luonnonkivi, tiilet, ke-
raamiset laatat, laastit, kevytbetoni, metallit, 
muovit, lämmöneristeet, kosteuden ja veden 
eristeet, tasoitteet, maalit, tapetit sekä lattia-
pinnoitteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Unto Sii-
kanen: Rakennusaineoppi; RT-kortisto so-
veltuvin osin; Opettajan oma aineisto
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työt
Arviointi: Hyväksytyt harjoitustyöt ja lop-
putentti 

Statiikka 

Tunnus
KC14BR20141

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Juhani Katila, DI 
Tavoitteet: Opiskelija osaa käsitellä voima-
systeemejä, ymmärtää jäykän kappaleen 
tasapainon merkityksen ja osaa ratkais-
ta voimasuureita tasapainoyhtälöistä sekä 
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muodostaa rasituskuvioita ja soveltaa näitä 
tavanomaisiin rakenteisiin kuten sauvoihin, 
palkkeihin, kehiin ja ristikoihin. 
Sisältö: Voiman resultantti ja komponen-
tit. Voimapari -momentti. Voiman moment-
ti pisteen ja akselin suhteen. Vapaakappale-
kuvio. Rakenteen tukireaktiot. Partikkelin ja 
kappaleen tasapainoehdot. Köysivoimat tal-
jasysteemissä. Sauvan, palkin ja kehäraken-
teen sisäiset voimasuureet ja rasituskuviot. 
Ristikoiden sauvavoimat. Staattisesti määrä-
tyn rakenteen tunnistaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Salmi: 
Statiikka, Pressus Oy, Tampere
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset, kotitehtävät
Arviointi: Kaksi välikoetta tai lopputentti 
sekä hyväksytyt laskuharjoitukset ja harjoi-
tustyöt
Edeltävät opinnot: Fysiikka 1, Matematiik-
ka 1

Lujuusoppi 

Tunnus
KC14 BR20161

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Juhani Katila, DI
Tavoitteet: Opiskelija tuntee lujuusopin pe-
ruskäsitteet ja yksinkertaisimpien raken-
teiden kuten sauvojen ja suorien palkkien 
mitoituksen perusteet veto-, puristus-, tai-
vutus-, vääntö- ja nurjahdustapauksissa 
sekä osaa laskea jännitykset ja muodonmuu-
tokset kyseisissä rakenteissa. 
Sisältö: Hooken laki. Normaali-, taivutus-, 
leikkaus- ja vääntöjännitykset. Muodonmuu-
tokset. Palkin kimmoviiva. Nurjahdustapa-
ukset. Pääjännitykset. Vertailujännitykset. 
Vauriohypoteesit. Plastisuusteorian perus-
teet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Karhu-
nen, Lassila, Pyy, Ranta, Räsänen, Saikkonen 
& Suosara: Lujuusoppi, Otatieto
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset, kotitehtävät ja rakennekokeet labora-
toriossa 
Arviointi: Kaksi välikoetta tai lopputentti 
sekä hyväksytyt laskuharjoitukset ja harjoi-
tustyöt
Edeltävät opinnot: Statiikka

Staattisesti määräämättömät 
sauvarakenteet

Tunnus
KC14BR20151

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Päivi Jäväjä, DI 
Tavoitteet: Opiskelija tuntee tavanomaiset 
rakennesuunnittelussa tärkeät staattisesti 
määräämättömät sauvarakenteet ja hallitsee 
niiden rasitusten määrittämisen käsin ja so-
veltuvien tietokoneohjelmien avulla. 
Sisältö: Staattisesti määräämättömien sauva-
rakenteiden voimasuureiden määrittäminen. 
Voimamenetelmät, Crossin menetelmä, siirty-
mämenetelmät ja statiikan laskentaohjelmat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ahosola: 
Staattisesti epämääräiset rakenteet. Oulu. 
Moniste.; Loikkanen: Rakenteiden statiikka 
II; Statiikan laskentaohjelmien käsikirjat
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset, kotitehtävät, rakennekokeet labora-
toriossa
Arviointi: Kaksi välikoetta tai lopputentti 
sekä hyväksytyt laskuharjoitukset ja harjoi-
tustyöt
Edeltävät opinnot: Statiikka

Kestävä kehitys

Tunnus
KC14BR20041

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Jorma Tuomisto, DI
Tavoitteet: Antaa kokonaiskuva ympäris-
tönsuojelusta ja alan tekniikan suomista 
mahdollisuuksista sekä saada opiskelija ym-
märtämään kestävän kehityksen edellytyk-
set ja suhtautumaan ympäristönsuojeluun 
myönteisesti ja vastuullisesti.
Sisältö: Ilmasto, ilmanlaatu, sisämaan pinta- 
ja pohjavedet, maaperä, Itämeren merialue. 
Ihmisen toiminnan vaikutukset ympäristöön, 
haitallisten vaikutusten ehkäisy, pilaantunei-
den maa-alueiden kunnostus. Kestävä kehi-
tys, säästävä teknologia, jätelaki, jätteiden 
lajittelu, käsittely, kierrätys ja loppusijoitus. 
Ympäristöjärjestelmät ja ympäristöluvat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
oma materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työ
Arviointi: Tentti ja harjoitustyö
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Rakennustekniikan perusteet 1-2

Tunnus
KC14BR20091

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jorma Tuomisto, DI
Tavoitteet: Betonin materiaalitekniikan pe-
rusteisiin ja betonin käyttökohteisiin tu-
tustuminen sekä tärkeimpien rakennus-
työmaalla käytettävien koneiden ja niiden 
toimintaperiaatteiden tunteminen.
Sisältö: Betonin raaka-aineet ja niiden val-
mistus, betonin koostumus ja materiaa-
lin perusominaisuudet tuoreena ja kovet-
tuneena, betonin käyttökohteet, betonialan 
peruskäsitteet, yleisimmät kelpoisuusvaa-
timukset. Nosto- ja siirtokoneet, maaraken-
nuskoneet, teline- ja nostolavakalusto, työ-
maan yleiskalusto, pumput ja kuljettimet, 
koneita koskeva tiedonhankinta, työturval-
lisuusnäkökohtia
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Suoma-
lainen sementti -opas, RT-konetietokortisto, 
RIL 88: Rakennuskoneet, opettajan oma ma-
teriaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
työ, ekskursio valmisbetoniasemalle ja ra-
kennuskonevuokraamoon
Arviointi: Välikokeet tai tentti sekä harjoi-
tustyö

Rakennusainekemia 

Tunnus
KC14 BR20051

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Niina Kälviäinen, ETT 
Tavoitteet: Opiskelija saa perustiedot raken-
tamisessa käytettävien materiaalien ja yh-
disteiden kemiallisista rakenteista, koostu-
muksesta, ominaisuuksista ja ympäristön 
vaikutuksesta materiaalien kestävyyteen 
sekä tarvittavista suojausmenetelmistä. 
Sisältö: Opintojaksolla käsitellään seuraavia 
materiaaleja: puu, betoni, sementti, kalkki, 
tiili, keraamiset tuotteet, laastit, muovit, liu-
ottimet, maalit, eristysaineet, metallit ja lasi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
oma aineisto 
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustyöt 
Arviointi: Hyväksytyt harjoitukset ja loppu-
tentti
Edeltävät opinnot: Kemian perusteet 

Betonitekniikka

Tunnus
KC14BR20101

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jorma Tuomisto, DI
Tavoitteet: Betonin suhteituksen ja seos- ja 
lisäaineiden käytön hallinta, betonin valmis-
tuksen, siirron ja valutyön, työnjohdon sekä 
laadunvalvonnan perusosaamisen saavut-
taminen ja erilaisten valmistustekniikoiden 
tuntemus.
Sisältö: Suhteitusmenetelmät ja reseptit, 
massan ominaisuuksien hallinta, valmistus- 
ja siirtotekniikat, muotit ja raudoitukset, 
valutekniikat ja jälkihoito, työmaaolosuh-
teiden hallinta eri vuodenaikoina, lujuuden-
kehityksen seuranta, laadunvalvonnan me-
netelmät ja niissä testattavat ominaisuudet, 
ympäristöolosuhdeluokitus, materiaalien ja 
henkilöiden kelpoisuusvaatimukset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Betoni-
tekniikan oppikirja by201-2004 tai uudempi, 
Betoninormit by50-2004 tai uudempi, Excel-
laskentaohjelmia, opettajan oma aineisto
Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset, laboratoriotyöt
Arviointi: Välikokeet tai tentti, harjoitus-
työt
Edeltävät opinnot: Rakennustekniikan pe-
rusteet 2 niillä, jotka eivät ole suorittaneet 
ammattioppilaitoksen rakennustekniikan 
tutkintoa 

Runkojärjestelmät ja 
rakennesuunnittelun perusteet 

Tunnus
KC14BR20111

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija tuntee talonrakenta-
misen runkojärjestelmät, niiden toiminta-
periaatteet ja runkojärjestelmän valintaan 
vaikuttavat tekijät. Hän tuntee rakenne-
suunnittelijan tehtävät ja osaa määrittää ra-
kenteiden kuormitukset.
Sisältö: Runkojärjestelmät, rakennusrun-
golle asetetut vaatimukset, kuormien siirty-
minen, rungon jäykistäminen ja rungon va-
lintaperusteet. Rakenteiden kuormitukset ja 
rakennelaskelmien laatiminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: RIL 201-
1999: Suunnitteluperusteet ja rakenteiden 



www.seamk.fi

308 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

kuormat, Euronormi. Opettajan oma aineisto 
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitustyöt 
Arviointi: Hyväksytyt harjoitustyöt ja lop-
putentti
Edeltävät opinnot: Rakennustekniikan pe-
rusteet 1

Geotekniikka ja pohjarakennus 

Tunnus
KC14BR20172

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija tuntee maa- ja kallio-
pohjan ominaisuudet, käyttäytymisen ja so-
veltuvuuden rakennuspohjaksi. Opiskelija 
tuntee pohjarakennuksen osana rakennus-
hanketta, pohjarakennussuunnittelun yleis-
periaatteet ja tavanomaisimmat pohjaraken-
nusmenetelmät. 
Sisältö: Yleiskuva maa- ja kallioperän muo-
dostumisesta, rakennusgeologiasta ja maa-
lajien tunnistamisesta; Maalajien geotekni-
set ominaisuudet, maapohjan kantavuus, 
vakavuus ja koonpuristuvuus. Maanpaine, 
pohjatutkimukset; Pohjarakennussuunnit-
telu, perustamistavat ja perustustöiden suo-
ritus, kuivatus, routasuojaus ja maapohjan 
vahvistaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Rantamä-
ki, Jääskeläinen, Tammirinne: Geotekniikka 
ja Pohjarakennus; RIL 121: Pohjarakennus-
ohjeet; RIL 132: Talonrakennuksen maara-
kenteet; RIL 207: Geotekninen suunnittelu, 
Euronormi; LPO-87: Lyöntipaalutusohjeet; 
Opettajan oma aineisto
Oppimismenetelmät: Luennot, laboratorio- 
ja harjoitustyöt
Arviointi: Hyväksytyt laboratorio- ja harjoi-
tustyöt sekä välikokeet tai lopputentti
Edeltävät opinnot: Talonrakennustekniikka

Mittaustekniikka

Tunnus
KC14BR20181

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jouni Mäenpää, ins.
Tavoitteet: Opiskelija tuntee geodeettiset 
mittausvälineet, työmaamittausten suunnit-
telun ja toteutuksen, kartta- ja kiinteistöopin 
perusteet sekä geodeettisen laskennan pe-
rusteet. Opintojakson suoritettuaan opiske-
lija: tehdä työmaalla tarvittavia mittauksia, 

osaa mittauksissa tarvittavaa laskentaa.
Sisältö: Etäisyyden, kulman ja korkeusero-
jen mittaus, kartoitus, runkomittaukset ja 
paikalleen mittaukset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, mittaus- ja 
laskuharjoitukset
Arviointi: Hyväksytyt mittaus- ja laskuhar-
joitukset sekä tentti

Kaavoitus

Tunnus
KC14BR20191

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Ilkka Loukola, DI
Tavoitteet: Opiskelija tuntee kaavajärjestel-
män ja kaavat. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija: tietää eri kaavojen käsittelyjen 
vaiheet, osaa lukea kaavoja.
Sisältö: Maakuntakaava, yleiskaava ja ase-
makaava sekä rakennusjärjestys, eri kaavo-
jen merkinnät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Maan-
käyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus, kaava-
merkinnät ja -määräykset
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitustyö
Arviointi: Hyväksytysti suoritettu harjoi-
tustyö ja tentti

LVI-tekniikka

Tunnus
KC14BR20201

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Arto Martikkala, ins.
Tavoitteet: Opiskelija tuntee rakennusten 
LVI-järjestelmät ja niiden toimintaperiaat-
teet. Opintojakson suoritettuaan opiskeli-
ja: tuntee LVI-järjestelmiä koskevat säädök-
set ja normit, tuntee LVI-töiden liittymisen 
suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheisiin.
Sisältö: Rakennusten lämmitys-, vesi-, ja 
viemäri sekä ilmanvaihtojärjestelmien rat-
kaisuvaihtoehdot ja niiden toimintaperiaat-
teet sekä niitä koskevat säädökset ja normit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Mietti-
nen, J.: Rakennusten LVIS-automaatio. Rak-
MK D1-D7; Opettajan oma aineisto
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitustyöt
Arviointi: Hyväksytyt harjoitukset sekä lop-
putentti



www.seamk.fi

309Rakennustekniikan koulutusohjelma

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Tunnus
KC14BR20212

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Veli-Jukka Uitto, DI
Tavoitteet: Opiskelijalla on perustiedot ra-
kennusten sähkö- ja automaatiojärjestel-
mistä ja niiden toimintaperiaatteista. Opin-
tojakson suoritettuaan opiskelija: tietää 
sähkötöiden liittymisen suunnittelun ja ra-
kentamisen eri vaiheisiin.
Sisältö: Sähköjärjestelmät ja niiden toimin-
taperiaatteet sekä niitä koskevat säädökset 
ja normit. Rakennusten hälytys- ja merki-
nantojärjestelmät, kaukokäyttö-, valvonta- 
ja automaatiojärjestelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan luennoilla
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitustyöt
Arviointi: Hyväksytyt harjoitukset ja loppu-
tentti

AMMATTIOPINTOJEN 
MODUULIT

Yritystoiminnan moduuli
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Yritystoiminnan moduulin ta-
voitteena on perehdyttää opiskelija henki-
löstö- ja projektijohtamiseen, työlainsäädän-
töön ja yritystoimintaan.

Henkilöstöjohtaminen

Tunnus
KC14BR20031

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Erkki Salomäki, DI
Tavoitteet: Opiskelija tuntee ihmisten ja asi-
oiden johtamisen perusteet. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija: osaa erilaiset orga-
nisaatiomallit, osaa erilaiset johtamistyylit, 
osaa käyttää erilaisia luovuusmenetelmiä.
Sisältö: Organisaatiot, johtamistaito ja -toi-
minnot, johtamismallit, työpsykologian ja 
henkilöstöhallinnon perusteet sekä opiskeli-
jan johtamisprofi ilin arviointi sekä luovuus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan luennoilla

Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitukset
Arviointi: Osallistuminen tuntiharjoituksiin 
ja tentti

Projektijohtaminen

Tunnus
KC14BR33051

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija tietää rakennushank-
keen kulun ja tuntee rakennus-sopimuksiin 
liittyvät asiat. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija: osaa tehdä hankesuunnitelman, 
osaa laatia urakkasopimuksen ja rakentami-
seen liittyvät pöytäkirjat.
Sisältö: Rakennushankkeen osapuolet, han-
kesuunnittelu, esisuunnittelu, rakennus-
suunnittelu, rakentamisen valmistelu, ra-
kentamisvaihe, eri vaiheiden sopimukset, 
yleiset sopimusehdot (YSE 1998), kokouk-
set ja pöytäkirjat, investointilaskelmat sekä 
kiinteistökaupan perusteet. Rakennustuot-
teiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot 
RYHT 2000
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Jouko 
Kankainen, Juha-Matti Junnonen: Raken-
nuttaminen sekä opettajan oma aineisto
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Hyväksyttävästi suoritettavat 
harjoitukset ja lopputentti

Yritystalous

Tunnus
KC14BR33011

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Ilkka Loukola, DI
Tavoitteet: Opiskelija tuntee yrityksen toi-
minnan perusteet. Opintojakson suoritettu-
aan opiskelija: osaa perustaa yrityksen, tun-
tee yrityksen toiminnot, osaa laatia alkavan 
yrityksen talousarvion, osaa laskea inves-
tointilaskelmia, ymmärtää tiliviennit sekä 
osaa lukea tilinpäätöstä.
Sisältö: Yritysmuodon valinta, yrityksen pe-
rustaminen, yrityksen toiminnot: tuotanto, 
taloushallinto ja markkinointi. Sisäinen las-
kentatoimi, verotus sekä yrityksen rahoitus. 
Tiliviennit ja tilinpäätös
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
oma aineisto
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitustyö
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Arviointi: Hyväksytty harjoitustyö (50 %) ja 
lopputentti (50 %)
Edeltävät opinnot: Teollisuustalous kuun-
neltu 

Työlainsäädäntö

Tunnus
KC14BR43031

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Ilkka Loukola, DI
Tavoitteet: Opiskelija tuntee työlainsää-
dännön ja työehtosopimusten periaatteet. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa 
työelämässä tarvittavan työlainsäädännön, 
osaa lukea rakennusalan työntekijöiden työ-
ehtosopimusta, tietää työsuojelun asettamat 
vaatimukset työmaalla.
Sisältö: Työsopimuslaki, työaikalaki, vuo-
silomalaki ja alan työehtosopimukset sekä 
työsuojelu
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan luennoilla, Rakennusalan työehtosopi-
mus
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Lopputentti

Talonrakennustekniikan 
moduuli
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Talonrakennustekniikan perus-
moduulin opintojen tavoitteena on pereh-
dyttää opiskelija talonrakennustekniikan 
uudis- ja korjausrakentamiseen sekä raken-
nusfysiikkaan ja rakennussuunnitteluun.

Talonrakennustekniikka

Tunnus
KC14BR31011

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija tuntee rakennuksen 
rakennusteknillisten osien toteutustavat ja 
-vaihtoehdot, niissä käytettävät rakenne- ja 
materiaalivaihtoehdot sekä niiden toiminta-
periaatteet ja tekniset ominaisuudet. 
Sisältö: Maarakenteet: täytöt, perustusten ja 
tonttialueen kuivatus, routasuojaus ja pinta-
rakenteet; Perustukset ja alapohjarakenteet; 
Runkorakenteet: puu-, betoni-, muurattu- ja 

teräsrunko; Täydentävät rakenteet: ei-kan-
tavat rakenteet, ikkunat, ovet, kalusteet, ve-
sikatto- ja julkisivurakenteet; Erikoisraken-
teet: väestönsuojat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Unto Sii-
kanen: Puurakennusten suunnittelu. Hö-
yhtiö, Vänttinen: Muuratut rakenteet 1. BY 
203: Betonirakenteiden perusteiden oppikir-
ja. RT-kortisto soveltuvin osin. Suomen ra-
kentamismääräyskokoelma RakMk. Opetta-
jan oma aineisto
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työt
Arviointi: Hyväksytyt harjoitustyöt ja lop-
putentti
Edeltävät opinnot: Rakennustekniikan pe-
rusteet 1

Korjausrakentaminen 

Tunnus
KC14BR31021

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija tuntee korjausraken-
tamishankkeen vaiheet ja organisoinnin, 
keskeisten rakennusmateriaalien turmeltu-
misilmiöt sekä tärkeimpien rakennusosien 
vauriot ja korjausmenetelmät.
Sisältö: Korjaustarpeeseen johtavat syyt, 
rakenteiden kehitys, hankkeen lähtökoh-
dat ja suunnittelu. Eri rakennusmateriaa-
lien rasitukset ja turmeltuminen. Purku-
työt. Perustus-, runko- ja vaipparakenteiden 
tyypillisimmät vauriot, vaurioiden syyt ja 
korjausmenetelmät. Erilaisten tilojen korja-
us ja perusparantaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kaivonen: 
Rakennusten korjaustekniikka ja talous. RIL 
174-1: Korjausrakentaminen I, yleiset pe-
rusteet. RIL 174-4: Korjausrakentaminen IV, 
runkorakenteet. RIL 174-5: Korjausrakenta-
minen V, perustukset-pohjarakenteet. Opet-
tajan oma aineisto
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työt
Arviointi: Hyväksytyt harjoitustyöt ja lop-
putentti
Edeltävät opinnot: Talonrakennustekniikka
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Rakennusfysiikka

Tunnus
KC14BR31031

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät 

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Heikki Ylihärsilä, tekniikan lisen-
siaatti
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt raken-
teiden rakennusfysikaaliseen toimintaan 
ja saa perustiedot ja -taidot suunnitella ra-
kennusfysikaalisesti oikein toimivia raken-
teita ja rakennusosia sekä uudis- että kor-
jausrakentamiskohteisiin. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija omaa RakMK A2:n 
mukaisen rakennesuunnittelijalta vaaditun 
pätevyyden rakennusfysiikassa hankittuaan 
suunnittelukokemusta 2 vuotta.
Sisältö: Rakennusfysiikan perusteet. Ra-
kennuksen ilmanpaineet ja ilmavirtaukset. 
Lämmön ja kosteuden siirtyminen, rakentei-
den kuivuminen. Ääneneristys. Rakennus-
ten sisäilma ja viihtyisyys. Lämpö-, koste-
us- ja ääneneristämisen suunnittelu ja niihin 
soveltuvia rakenneratkaisuja. Rakennusfysi-
kaaliset mittaukset    
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Rafnet-
oppimateriaali. RakMK C1-C5, RT-kortisto 
soveltuvin osin. Sovellusohjelmat ja niiden 
manuaalit
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
työt sekä rakennusfysikaaliset mittaukset
Arviointi: Kaksi välikoetta tai tentti sekä 
harjoitukset. Arvioinnin painoarvot: tentti 
60 %, harjoitukset 40 %; Kummatkin osiot 
on suoritettava hyväksyttävästi
Edeltävät opinnot: Fysiikka ainakin pääosin 
suoritettu. Rakennustekniikan perusteet 1

Rakennussuunnittelu 

Tunnus
KC14BR31041

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Tavoitteet: Opiskelija tuntee rakennussuun-
nittelun perusteet ja niitä koskevat suunnit-
teluohjeet.
Sisältö: Suunnittelua koskevat määräykset 
ja ohjeet. Eri suunnitelmien toimivuuden ja 
toteutettavuuden vertailu. Rakennuslupavi-
ranomaiset ja rakennusoikeus, kaavoituksen 
merkitys ja rakennusoikeus. Esisuunnitel-
man ja tilaohjelman teko sekä tilaohjelman 
mukaisen pientalon suunnittelu

Kirjallisuus /opiskelumateriaali: RT-kortis-
to soveltuvin osin. Opettajan oma aineisto
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työt
Arviointi: Hyväksytyt harjoitustyöt ja lop-
putentti
Edeltävät opinnot: RakennusCAD, kaavoi-
tus 
 

Rakennetekniikan 
moduuli
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Rakennetekniikan moduulin 
opintojen tavoitteena on antaa perusval-
mius betoni-, puu- ja teräsrakenteiden sekä 
muurattujen rakenteiden ja niistä valmistet-
tujen rakennusten rakennesuunnitteluun ja 
rakentamiseen ottaen huomioon tuotanto- ja 
valmistustekniikan vaatimukset. Erityisesti 
on huomattava, että opetuksessa käytetään 
Euronormien mukaista suunnittelukäytän-
töä.

Betonirakenteet ja muuratut 
rakenteet 1 

Tunnus
KC14BR32011

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Juhani Katila, DI 
Tavoitteet: Opiskelijaa osaa suorittaa tavan-
omaisten raudoittamattomien betoniraken-
teiden, teräsbetonirakenteiden ja muurat-
tujen rakenteiden mitoituksen ja ymmärtää 
kyseisten rakenteiden toiminnan erilaisissa 
kuormitustilanteissa. Hän osaa myös hyö-
dyntää tietotekniikkaa kyseisten rakentei-
den mitoituksessa.
Sisältö: Betonirakenteiden luokitus ja asia-
kirjat. Suunnittelun perusteet: materiaali-
en lujuudet, rasitusluokat, kuormitukset 
ja voimasuureet. Palkkien, yhteen suun-
taan kantavien laattojen, pilarien, seinien ja 
maanvaraisten anturoiden mitoitus murto-
rajatilassa. Raudoituksen ankkurointi ja jat-
kokset, paikallinen puristus. Käyttörajatila-
mitoitus. Rakenteelliset ohjeet: raudoitus ja 
rakenneosat. Raudoituspiirustukset. Suun-
nitteluohjelmat 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Betonira-
kenteiden ja muurattujen rakenteiden suun-
nitteluun liittyvät Euronormit ja kansalliset 
soveltamisasiakirjat soveltuvin osin. Opetta-
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jan oma aineisto
Oppimismenetelmät: Luennot, lasku- ja 
suunnitteluharjoitukset sekä rakennekokeet 
laboratoriossa
Arviointi: Hyväksytyt lasku- ja suunnittelu-
harjoitukset sekä välikokeet tai tentti
Edeltävät opinnot: Betonitekniikka, raken-
teiden mekaniikka, runkojärjestelmät ja ra-
kennesuunnittelun perusteet 

Puurakenteet 1

Tunnus
KC14BR32021

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Heikki Ylihärsilä, tekniikan lisen-
siaatti
Tavoitteet: Opiskelija kykenee suoriutu-
maan itsenäisesti tavanomaisten kantavien 
puurakenteiden suunnittelusta ja mitoituk-
sesta. Hän osaa määrittää rakenteen staat-
tisen mallin siihen liittyvine kuormineen ja 
osaa muodostaa tutkittavat kuormitusyh-
distelyt sekä murto-, että käyttörajatilassa 
euronormien mukaan. Opiskelija ymmärtää 
huomioida puun erityisominaisuudet kan-
tavien puurakenteiden mitoituksessa. Opin-
tojakso on osa puurakenteiden A-vaativuus-
luokan rakennesuunnittelijalta vaaditusta 
teoreettisesta koulutuksesta.
Sisältö: Materiaaliominaisuudet. Kantavi-
en puurakenteiden rakennesuunnittelun pe-
rusteet. Rakenteen staattinen malli ja kuor-
mat. Massiiviset palkit ja pilarit, liimatut 
ohutuumaiset palkit, harja- ja pulpettipalkit, 
puuristikot. Mitoitus murtorajatilassa taivu-
tukselle, leikkaukselle ja normaalivoimalle 
sekä yhdistetyille rasituksille. Palomitoitus. 
Käyttörajatilamitoitus taipumalle ja väräh-
telylle. Sovellusohjelmien hyödyntäminen 
puurakenteiden suunnittelussa ja mitoituk-
sessa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Puuraken-
teiden suunnitteluun liittyvät euronormit ja 
kansalliset soveltamisasiakirjat soveltuvin 
osin. Opettajan oma aineisto. Suunnittelu- ja 
mitoitusohjelmien manuaalit    
Oppimismenetelmät: Luennot, suunnitte-
luharjoitukset sekä rakenteiden koekuormi-
tuksia
Arviointi: Kaksi välikoetta tai tentti sekä 
suunnitteluharjoitukset ja koekuormitukset. 
Arvioinnin painoarvot: tentti 50 %, suunnit-
teluharjoitukset ja koekuormitukset 50 %. 
Kummatkin osiot on suoritettava hyväksyt-

tävästi
Edeltävät opinnot: Runkojärjestelmät ja ra-
kennesuunnittelun perusteet, materiaaliop-
pi, statiikka ja lujuusoppi

Teräsrakenteet 1

Tunnus
KC14BR32031

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Heikki Ylihärsilä, tekniikan lisen-
siaatti
Tavoitteet: Opiskelija kykenee suoriutu-
maan itsenäisesti tavanomaisten kantavien 
teräsrakenteiden suunnittelusta ja mitoituk-
sesta. Hän osaa määrittää rakenteen staat-
tisen mallin siihen liittyvine kuormineen ja 
osaa muodostaa tutkittavat kuormitusyh-
distelyt sekä murto-, että käyttörajatilassa 
euronormien mukaan. Opintojakso on osa 
teräsrakenteiden A-vaativuusluokan raken-
nesuunnittelijalta vaaditusta teoreettises-
ta koulutuksesta. Ydinosaamisalueet: Teräs 
rakennusmateriaalina (tärkeimmät ominai-
suudet rakentamisessa); Poikkileikkausluo-
kat ja niiden merkitys; Taivutetun rakenteen 
mitoitus (Poikkileikkauksen taivutuskestä-
vys); Puristetun ja taivutetun rakenteen mi-
toitus tasonurjahdukselle; Putkipalkkiristi-
kon suunnittelu; Yksikerroskehän mitoitus; 
Hallirakennuksen suunnittelu
Sisältö: Teräs rakennusmateriaalina. Suun-
nitteluperusteet. Rakenneosien mitoitus: ve-
detyt rakenteet, taivutetut rakenteet (palkit), 
puristetut ja taivutetut rakenteet (pilarit). 
Putkipalkkiristikko. Kehät. Rakenteiden 
jäykistäminen. Palomitoituksen perusteet. 
Palosuojaus. Syöpymissuojaus. Valmistus 
ja asennus. Laadunvarmistus. Sovellusoh-
jelmien hyödyntäminen teräsrakenteiden 
suunnittelussa ja mitoituksessa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Teräsra-
kenteiden suunnitteluun liittyvät euronormit 
ja kansalliset soveltamisasiakirjat soveltu-
vin osin. Opettajan oma aineisto. Suunnit-
telu- ja mitoitusohjelmien manuaalit. TRY: 
Teräsrakenne Oppimisympäristö (CD-rom); 
Hitsatut profi ilit käsikirja (nettijulkaisu); 
ESDEP-aineisto (nettijulkaisu); Suositelta-
vat runkorakennedetaljit (nettijulkaisu); Te-
räsrakennetuotteet ja suositeltavat teräslajit 
(nettijulkaisu); SSEDTA Teräs-ja liittoraken-
teiden suunnittelun koulutuspaketti (netti-
aineisto); Teräs pohja- ja maarakentamisessa 
(nettijulkaisu); Käsikirja-Ruostumattomi-
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en terästen käyttö kantavissa rakenteissa; 
Stainless SteelCal (nettiaineisto); Teräs- ja 
liittorakenteiden mitoitusohjelmat; Teräskir-
ja /Metallinjalostajat ry. Rautaruukin putki-
palkkikäsikirja /Rautaruukki
Oppimismenetelmät: Luennot, suunnitte-
luharjoitukset sekä rakenteiden koekuormi-
tuksia
Arviointi: Kaksi välikoetta tai tentti sekä 
suunnitteluharjoitukset ja koekuormitukset. 
Arvioinnin painoarvot: tentti 50 %, suunnit-
teluharjoitukset ja koekuormitukset 50 %. 
Kummatkin osiot on suoritettava hyväksyt-
tävästi
Edeltävät opinnot: Runkojärjestelmät ja ra-
kennesuunnittelun perusteet, materiaaliop-
pi, statiikka ja lujuusoppi

VAIHTOEHTOISET 
MODUULIT

Talonrakennustekniikka, 
tuotannon moduuli
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Talonrakennustekniikan tuotan-
totekniikan moduulin tarkoitus on syventää 
opiskelijoiden tietämystä puu- ja betoniele-
menttien, hirsirakenteiden, teräsrakentei-
den ja muiden valmisosien tekemisestä sekä 
itse rakennustyömaan suunnittelu- ja johto-
tehtävistä. Tuotantotekniikan moduuli luo 
pohjan rakennusyrityksessä tai rakennutta-
jana toimimiseen.

Työmaatekniikka

Tunnus
KC14CR43011

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Ilkka Loukola, DI
Tavoitteet: Opiskelija tuntee työmaan läpi-
vientiin liittyvät asiat. Opintojakson suo-
ritettuaan opiskelija: osaa laatia työmaan 
aikataulun sekä resurssien suunnittelun 
tietokoneella, osaa laatia tehtäväsuunnitel-
man.
Sisältö: Maksuerätaulukko, työmaasuun-
nitelma, työkohdesuunnittelu, menetel-
mäsuunnittelu, LVIS-aputyöt, työmaan 
ajallinen ja taloudellinen suunnittelu, teh-
täväsuunnittelu sekä työmaan projektinhal-

lintaohjelmistot
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hannu 
Järvinen: Vastaavan työnjohtajan tarkastus-
luettelo, Juha-Antti Kaivonen: Rakennusten 
korjaustekniikka ja talous (osin), opettajan 
oma aineisto
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Hyväksytysti suoritetut harjoi-
tukset ja lopputentti
Edeltävät opinnot: Rakentamistalous
 
Elementtituotanto

Tunnus
KC14CR43021

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Erkki Salomäki, DI
Tavoitteet: Opiskelija tuntee elementtituo-
tannon periaatteet. Opintojakson suoritet-
tuaan opiskelija: osaa ottaa huomioon ele-
menttien tuotannon ja asennuksen vaatimat 
seikat; tietää betoni- ja puuelementtien val-
mistuksen periaatteet.
Sisältö: Puu- ja betonielementtitalojen val-
mistus tehtaassa. Elementtien suunnittelus-
sa ja valmistuksessa huomioon otettavat sei-
kat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Eero Lai-
tinen: Teollinen betonirakentaminen, luen-
noitsijan oma materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
tehtävät
Arviointi: Hyväksytyt harjoitustehtävät 
sekä lopputentti

Konepajatekniikka

Tunnus
KC14CR43061

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Päivi Jäväjä, DI; Kari Saaranen, 
ins.
Tavoitteet: Opiskelija tuntee konepajan tuo-
tannon ja siihen liittyvät piirustukset. Opin-
tojakson suoritettuaan opiskelija: osaa tehdä 
ja lukea teräsrakentamisen tuotantopiirus-
tuksia, tietää konepajatuotannon ja laadun-
valvonnan periaatteet.
Sisältö: Työpiirustukset, tuotantopiirustuk-
set ja asiakirjat, teräsrakenteiden valmistus, 
hitsausmenetelmät, laadunvalvonta, pinta-
käsittelytekniikat ja kuljetukset
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Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan luennoilla
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Hyväksytyt harjoitustyöt ja lop-
putentti

Hirsirakentaminen

Tunnus
KC14CR43041

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Juhani Saukko, ins.
Tavoitteet: Opiskelija tietää hirsirakenta-
misen periaatteet. Opintojakson suoritettu-
aan opiskelija: osaa suunnitella hirsiraken-
nuksia, tietää hirsituotannon periaatteet, 
osaa ottaa hirsirakenteen muodonmuutok-
set huomioon suunnittelussa ja rakentami-
sessa.
Sisältö: Yleisimmät hirren tuotanto- ja työs-
tömenetelmät, hirsirakenteisiin liittyvät 
muut rakenteet, hirsirakennuksen suunnit-
telun, rakenteellisen toiminnan ja pystytyk-
sen pääperiaatteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan luennoilla
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Hyväksytysti suoritetut harjoi-
tukset sekä lopputentti

Rakentamisen laatu

Tunnus
KC14CR33031

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Ilkka Loukola, DI
Tavoitteet: Tuntee laatujärjestelmät sekä 
osaa soveltaa niitä rakennus-projektiin. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: tun-
tee rakennusyrityksen laatujärjestelmän 
sisällön, osaa laatia työmaan laatusuun-
nitelman, osaa laatia tehtävän laatusuunni-
telman.
Sisältö: ISO9000-laatustandardit, laadunoh-
jausmenetelmät teollisuudessa sekä raken-
nusyrityksessä. Työmaan ja tehtävän laatu-
suunnitelmat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Jouko 
Kankainen, Juho-Matti Junnonen: Laatu-
ajattelu ja rakennustyömaan laatutoiminnot. 
Opettajan oma aineisto

Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työt sekä seminaarit
Arviointi: Hyväksyttävästi suoritetut semi-
naarit ja harjoitustyöt
Edeltävät opinnot: Rakentamistalous 

Kustannussuunnittelu

Tunnus
KC14CR43051

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Ilkka Loukola, DI
Tavoitteet: Opiskelija tietää kustannusohja-
uksen merkityksen rakennushankkeen läpi-
viennissä. Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija: osaa laskea tavoitehinnan hankkeelle, 
osaa laskea laajuuslaskelman sekä raken-
nusosa-arvion, osaa hoitaa hankkeen kus-
tannusohjausta.
Sisältö: Tavoitehintalaskelma, laajuus-las-
kelma, rakennusosa-arvio, Taku-ohjelmis-
ton käyttö ja kustannusohjaus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Talonra-
kennuksen kustannustieto, opettajan oma 
aineisto
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Hyväksytysti suoritetut harjoi-
tukset sekä lopputentti

Tuotantotekniikan projek-
tiopintojaksojen moduuli

Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Talonrakennustekniikan tuo-
tantotekniikkaan liittyvien projektiopinto-
jen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmi-
udet toimia rakennushankkeen erilaisissa 
projektinjohto- ja työnjohtotehtävissä sekä 
tarjouslaskentaan ja kustannusarvioin-
teihin liittyvissä tehtävissä. Samalla pro-
jektiopinnot ohjaavat luovaan ongelman-
ratkaisukykyyn, tiedonhankintaan ja sen 
soveltamiseen sekä viestintä- ja vuorovaiku-
tustaitojen harjaantumiseen. Projektiopinnot 
suoritetaan yksilö- tai ryhmätöinä yritysten 
tai yhteisöjen tarjoamien projektien paris-
sa, usein myös työskennellen ko. yrityksis-
sä. Pakollisina projekteina jokaiselle ovat:
- Tarjouslaskentaprojekti, Työmaaprojekti
Lisäksi voidaan ottaa muina (valinnaisi-
na) projekteina seuraavia uudis- tai kor-
jausrakentamiseen liittyviä projekteja:
- Rakennustyömaa, Teräsrakennustyömaa, Hir-
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sirakennustyömaa, Elementtitehdas, Konepaja, 
Kustannussuunnittelu, Rakennuttaminen, Tut-
kimus ja tuotekehitys   
Projektista saatava opintoviikkomäärä riip-
puu projektin laajuudesta ja se harkitaan 
aina tapauskohtaisesti.   
  
Tarjouslaskentaprojekti

Tunnus
KC14CR44011

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3-6

Opettaja: Ilkka Loukola, DI
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija: osaa tehdä rakennushankkeen tarjo-
uksen.
Sisältö: Rakennushankkeen tarjouslaskenta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Projekti-
kohtainen
Oppimismenetelmät: Harjoitustyö
Arviointi: Harjoitustyö
Edeltävät opinnot: Rakentamistalous

Työmaaprojekti

Tunnus
KC14CR44021

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3-12

Opettaja: Ilkka Loukola, DI
Tavoitteet: Opintojakosn suoritettuaan opis-
kelija: tuntee työmaan ja siihen liittyvän 
suunnittelun.
Sisältö: Työmaalla tehtävä työ, tutustumi-
nen työmaan toimintaan
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan projektikohtaisesti
Oppimismenetelmät: Käytännön työsken-
tely projektissa
Arviointi: Hyväksytysti suoritettu työsken-
tely, projektiraportti sekä seminaari
Edeltävät opinnot: Työmaatekniikka 

Tuotantoprojektit

Tunnus
KC14CR4---

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2-9

Opettaja: Ilkka Loukola, DI
Tavoitteet: Työmaan tai tuotantolaitoksen 
johtamiseen liittyvät asioiden oppiminen, 

ryhmätyöskentelyn, luovuuden ja tiedon-
hankinnan kehittäminen. Viestintä ja vuoro-
vaikutustaitojen parantaminen. Tietoteknii-
kan hyödyntäminen rakennusprojektissa.
Sisältö: Projekti voi olla uudis- tai korjaus-
rakentamiseen liittyvä: rakennustyömaa, 
teräs-rakennustyömaa, elementtitehdas, 
konepaja, kustannussuunnittelu, rakennut-
taminen, tutkimus ja tuotekehitys. Projek-
tista saatava opintoviikkomäärä riippuu 
projektin laajuudesta ja se harkitaan aina ta-
pauskohtaisesti
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan projektikohtaisesti
Oppimismenetelmät: Käytännön työsken-
tely jossakin työelämän projektissa
Arviointi: Projektin ja sen tulosten esittely-
seminaari. Hyväksytysti suoritettu työsken-
tely, projektiraportti sekä seminaari
Edeltävät opinnot: Tuotantotekniikan mo-
duuli ainakin pääosin kuunneltu

Talonrakennustekniikka, 
suunnittelun moduuli
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Talonrakennustekniikan suun-
nittelun moduulin tarkoituksena on syven-
tää opiskelijoiden Euronormien mukaista 
rakennesuunnittelutaitoa sekä tietoteknii-
kan hyödyntämistä rakennesuunnittelussa. 
Rakennetekniikan moduuli ja talonraken-
nustekniikan suunnittelumoduuli luovat 
edellytykset suorittaa itsenäisesti sekä työ-
ryhmän jäsenenä talonrakenteiden mitoi-
tusta.

Betonirakenteet 2 

Tunnus
KC14CR41011

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Juhani Katila, DI 
Tavoitteet: Opiskelijan betonirakenteiden 
suunnittelutaitojen syventäminen.
Sisältö: Pilarianturoiden, ristiin kantavien 
laattojen, pilarilaattojen, perusmuurien ja 
maanvaraislaattojen mitoitus murtorajati-
lassa. Jännitettyjen betonirakenteiden suun-
nittelu- ja toimintaperiaatteet. Betoniele-
menttirakenteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Betonira-
kenteiden suunnitteluun liittyvät Euronor-
mit ja kansalliset soveltamisasiakirjat sovel-
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tuvin osin. Opettajan oma aineisto
Oppimismenetelmät: Luennot, lasku- ja 
suunnitteluharjoitukset
Arviointi: Hyväksytyt lasku- ja suunnittelu-
harjoitukset sekä tentti
Edeltävät opinnot: Betonirakenteet ja muu-
ratut rakenteet 1 

Teräsrakenteet 2 

Tunnus
KC14CR41031

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Heikki Ylihärsilä, tekniikan lisen-
siaatti
Tavoitteet: Opintojakson suorittamisen jäl-
keen opiskelija suoriutuu itsenäisesti ruu-
vi- ja hitsiliitosten mitoituksesta. Hän tietää 
plastisuusteorian perusteet ja osaa soveltaa 
sitä poikkileikkauskapasiteettien lasken-
taan sekä yksinkertaisten rakenteiden rasi-
tusten määrittämiseen. Opintojakso on osa 
teräsrakenteiden A-vaativuusluokan raken-
nesuunnittelijalta vaaditusta teoreettisesta 
koulutuksesta. Ydinosaamisalueet: Liitok-
sen rasitukset; Ruuvin leikkauskestävyys; 
Reunapuristuskestävyys; Palamurtumiskes-
tävyys; Hitsiliitoksen kestävyys; Plastisuus-
teorian perusteet.
Sisältö: Ruuvit, mutterit, aluslevyt. Staatti-
sesti kuormitetut liitokset. Liitosten luokitte-
lu jäykkyyden ja lujuuden perusteella. Ruu-
viliitoksen kestävyys. Pienahitsin kestävyys 
jännityskomponenttien perusteella ja yksin-
kertaistetulla menetelmällä. Liitoksen pituu-
den vaikutus kestävyyteen. Hitsausmerkin-
nät. Hitsiluokat. Hitsiliitoksen kestävyys. 
Hitsin hyväksikäyttöaste
Liitossovellutukset. Palkki-pilariliitokset. 
Palkkien jatkokset ja risteävien palkkien lii-
tokset.  Pilarin jatkokset. Pilarin liittyminen 
perustukseen. Ristikon paarteen jatkos. Ris-
tikon liitos pilariin. Siteiden liitokset. Plas-
tisuusteorian perusteet. Sovellusohjelmien 
käyttö liitosten mitoituksessa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Katso te-
räsrakenteet 1 opintojakso
Oppimismenetelmät: Luennot, suunnitte-
luharjoitukset sekä rakenteiden koekuormi-
tuksia
Arviointi: Hyväksytysti suoritetut suunnit-
teluharjoitukset ja koekuormitukset
Edeltävät opinnot: Teräsrakenteet 1
 

Puurakenteet 2

Tunnus
KC14CR41021

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Heikki Ylihärsilä, tekniikan lisen-
siaatti
Tavoitteet: Opintojakson suorittamisen jäl-
keen opiskelija suoriutuu itsenäisesti me-
kaanisin liittimin koottujen puurakenteiden 
liitosten mitoituksesta sekä tietää järeiden 
puurakenteiden mitoitusperiaatteet. Opin-
tojakso on osa puurakenteiden A-vaativuus-
luokan rakennesuunnittelijalta vaaditusta 
teoreettisesta koulutuksesta.
Sisältö: Puurakenteiden liitokset. Mekaani-
sin liittimin kootut liitokset: naula-, ruuvi-, 
pultti- sekä tappiliitokset. Naulalevyliitos-
ten mitoitusperiaatteet. Järeät puurakenteet. 
Sovellusohjelmien käyttö liitosten mitoituk-
sessa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Puuraken-
teiden suunnitteluun liittyvät euronormit ja 
kansalliset soveltamisasiakirjat soveltuvin 
osin. Opettajan oma aineisto. Suunnittelu- ja 
mitoitusohjelmien manuaalit   
Oppimismenetelmät: Luennot, suunnitte-
luharjoitukset sekä rakenteiden koekuormi-
tuksia
Arviointi: Hyväksytysti suoritetut suunnit-
teluharjoitukset ja koekuormitukset 
Edeltävät opinnot: Puurakenteet 1
 
Liittorakenteet

Tunnus
KC14CR41041

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Marita Viljanmaa, DI
Tavoitteet: Opiskelija osaa suorittaa tavan-
omaisten teräs-betoni -yhdistelmärakentei-
den  mitoituksen. 
Sisältö: Perustiedot yhdistelmärakenteiden 
(pilarit, palkit, laatat) käyttökohteista sekä 
toiminta- ja mitoitusperiaatteista. Yhdistel-
märakenteiden mitoitusohjelmiin tutustu-
minen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: EC4; yh-
distelmärakenteiden suunnitteluun liittyvät 
ohjeet. Opettajan oma aineisto
Oppimismenetelmät: Luennot, lasku- ja 
suunnitteluharjoitukset
Arviointi: Hyväksytyt lasku- ja suunnittelu-
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harjoitukset sekä tentti
Edeltävät opinnot: Betonirakenteet ja muu-
ratut rakenteet 1. Teräsrakenteet 1

ATK-avusteinen rakennesuunnittelu

Tunnus
KC14CR41051

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, kevät 

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Heikki Ylihärsilä, tekniikan lisen-
siaatti
Tavoitteet: Opiskelija tuntee ja osaa käyttää 
betoni-, teräs-, puu- ja liittorakenteiden ra-
kennesuunnitteluohjelmia sekä rakennusfy-
sikaalisia ohjelmia rakenteiden ja rakennus-
osien analysoinnissa ja mitoituksessa.
Sisältö: Rakennesuunnitteluun liittyvien 
ohjelmien esittely ja käytön opastus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Sovellus-
ohjelmat ja niiden manuaalit
Oppimismenetelmät: Työskentely sovellus-
ohjelmien parissa. Ohjelmien käyttöön liit-
tyviä harjoituksia
Arviointi: Hyväksytysti suoritettu käyttö-
koe ja hyväksytyt harjoitustyöt
Edeltävät opinnot: Tietotekniikka. Raken-
nesuunnitteluun liittyvät peruskurssit

Suunnittelun projekti-
opintojaksojen moduuli
Laajuus: 15 op 
Tavoitteet: Talonrakennustekniikan raken-
nesuunnitteluun liittyvät projektiopinnot 
antavat opiskelijalle valmiudet suunnitel-
la talonrakennustekniikan rakennesuunnit-
teluprojekteja yhtenä suunnittelutiimin jä-
senenä. Samalla projektiopinnot ohjaavat 
luovaan ongelmanratkaisukykyyn, tiedon-
hankintaan ja sen soveltamiseen sekä vies-
tintä- ja vuorovaikutustaitojen harjaantumi-
seen. Projektiopinnot suoritetaan yksilötöinä 
rakennusalan yritysten tai yhteisöjen tarjo-
amien projektien parissa. Projekti voi olla 

uudis- tai korjausrakentamiseen liittyvä:
- Asuinrakennus, Teollisuusrakennus, Julkinen 
rakennus, Toimisto- /liikerakennus, Tutkimus ja 
tuotekehitys
Projektista saatava opintoviikkomäärä riip-
puu projektin laajuudesta ja se harkitaan 
aina tapauskohtaisesti. Projekteja olisi hyvä 
olla vähintään kaksi kappaletta, joista toinen 
voi olla suppeampi.

Rakennesuunnitteluprojekti

Tunnus
KC14CR42---

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3 - 15

Opettaja: Heikki Ylihärsilä, tekniikan lisen-
siaatti
Tavoitteet: Rakennesuunnittelutaitojen, ryh-
mätyöskentelyn, luovuuden, ongelmanrat-
kaisutaitojen ja tiedonhankinnan kehittä-
minen. Viestintä ja vuorovaikutustaitojen 
parantaminen. Tietotekniikan hyödyntämi-
nen rakennesuunnittelussa. Työelämään har-
jaantuminen.
Sisältö: Käytännön uudis- tai korjausraken-
tamiseen liittyvä rakennesuunnittelu ja /tai 
tutkimus- ja tuotekehitys. Projektista saa-
tava opintoviikkomäärä riippuu projektin 
laajuudesta ja se harkitaan aina tapauskoh-
taisesti. Projekteja olisi hyvä olla vähintään 
kaksi kappaletta, joista toinen voi olla sup-
peampi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opiske-
luaineisto haetaan tiedonhakuna projektiin 
liittyen
Oppimismenetelmät: Projektiopinnot suo-
ritetaan yksilötyönä rakennusalan yritysten 
tai yhteisöjen tarjoamien projektien parissa. 
Ongelmakeskeinen ja tekemällä oppiminen
Arviointi: Projektin ja sen tulosten esittely-
seminaari. Projektin tavoitteiden saavutta-
minen
Edeltävät opinnot: Rakennetekniikan mo-
duuli. Talonrakennustekniikan suunnittelu-
moduuli pääosin ainakin kuunneltu
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Tietotekniikan koulutusohjelma
Koulutuksen toteutus:
ICT-yksikkö, Seinäjoki

Koulutusohjelmapäällikkö:
Juha Murtomäki
020 124 4919
juha.murtomaki@seamk.fi 

Tutkinto ja sen tuottama kelpoisuus:
Tietotekniikan insinööri

Tutkintonimike: 
Insinööri AMK

Laajuus opintopisteinä: 
240 op

Suuntautumisvaihtoehdot:
Mekatroniikka
Sulautetut järjestelmät
Ohjelmistotekniikka

Tavoitteet:
Opintojen yleistavoitteet:
Tietotekniikan koulutusohjelman tavoittee-
na on perehdyttää opiskelija poikkitieteelli-
sesti elektroniikkaan, tietotekniikkaan sekä 
kone- ja laitetekniikkaan riippuen siitä, min-
kä suuntautumisvaihtoehdon opiskelija va-
litsee. Tietotekniikan koulutusohjelmassa on 
kolme suuntautumisvaihtoehtoa: mekatro-
niikka, sulautetut järjestelmät ja ohjelmisto-
tekniikka. Opiskelija valitsee häntä kiinnos-
tavan suuntautumisvaihtoehdon 1. vuoden 
opiskelun jälkeen. Oppimisen tukena toi-
mivat erittäin hyvät, nykyaikaiset laborato-
riot kaikissa suuntautumisvaihtoehdoissa. 
Opiskelija saa tiedot suunnittelumetodeis-
ta, tuotekehityksestä, komponenteista, tuo-
tantoteknologiasta, yritystoiminnasta ja 
johtamisesta. Tavoitteena on harjaannuttaa 
opiskelijat myös kansainväliseen kanssa-
käymiseen ja toimintaan. Opiskelijat saavat 
valmiudet toimia tuotesuunnittelu-, asian-
tuntija-, tutkimus-, kehittämis- ja johtotehtä-
vissä korkean teknologian yrityksissä tai it-
senäisenä yrittäjänä. 

Mekatroniikan suuntautumisvaihtoehto:
Suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on 
tuottaa ammattilaisia, jotka eivät tunne raja-
aitoja tietotekniikan, elektroniikan ja mekanii-
kan välillä. Tiedon soveltamisella käytäntöön 
on erityisen suuri painoarvo. Koulutuksen 
punaisena lankana on antaa insinöörille ko-
konaisnäkemys suunniteltavasta tuotteesta 
tai ratkaistavasta ongelmasta. Suuntautumis-
vaihtoehdon keskeisiä opintokokonaisuuksia 
ovat tietotekniikka, elektroniikka, automaa-
tio, robotiikka, mekatroniikka ja mekaniikka.

Sulautettujen järjestelmien suuntautumisvaih-
toehto:
Suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on 
tuottaa ammattilaisia, jotka hallitsevat mo-
dernin elektroniikan tuotekehityksen ja 
tuotannon eri vaiheet sekä elektroniikan 
hyödyntämisen koneiden, laitteiden tai jär-
jestelmien ohjauksessa. Opiskelija perehtyy 
sulautettujen ohjausjärjestelmien piirien ja 
elektroniikkakorttien suunnitteluun, oh-
jelmointiin ja tuotantoon. Hän oppii käyt-
tämään digitaalitekniikan, prosessiteknii-
kan, säätötekniikan, signaalikäsittelyn ja 
suunnittelutekniikan eri keinoja. Suuntau-
tumisvaihtoehdon keskeisiä opintokoko-
naisuuksia ovat sulautetut järjestelmät, digi-
taalitekniikka, elektroniikka, säätötekniikka, 
ohjelmistotekniikka ja tiedonsiirtotekniikka.

Ohjelmistotekniikan  suuntautumisvaihtoehto:
Suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on 
tuottaa ammattilaisia, jotka osaavat hyö-
dyntää ohjelmistotekniikkaa erilaisissa teol-
lisuuden sovelluksissa. Modernin ohjel-
mistotekniikan lisäksi opiskelija perehtyy 
tietoliikennetekniikkaan ja sulautettuihin 
järjestelmiin sekä näiden teknologioiden so-
veltamiseen automaatiotekniikassa.

Ohjelmistotekniikan opiskelija perehtyy 
monipuolisesti erilaisiin teknologioihin. Oh-
jelmistotekniikan opiskelu sisältää muun 
muassa verkko-ohjelmointia, älypuhelimien 
sovellusohjelmointia, tietokonegrafi ikkaa, 
sulautettujen mikroprosessorien ohjelmoin-
tia, langattomia verkkoja ja tiedonhallinta-
järjestelmien suunnittelua.
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TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA        
Mekatroniikan suuntautumisvaihtoehto 240 op        
Sulautettujen järjestelmien suuntautumisvaihtoehto 240 op      
Ohjelmistotekniikan suuntautumisvaihtoehto 240 op       
 
       I II III IV YHT. 
PERUSOPINNOT         60 
  Orientoivat opinnot     0     
  Viestintä 1      3     
  Viestintä 2       3    
  Ruotsi     3     
  Englanti 1     3     
  Englanti 2      3    
  Englanti 3        3  
  Matematiikka 1     3     
  Matematiikka 2     3     
  Matematiikka 3      3     
  Matematiikka 4      3    
  Matematiikka 5      3    
  Matematiikka 6      3    
  Matematiikka 7       3   
  Fysiikka 1     3     
  Fysiikka 2     3     
  Fysiikka 3     3     
  Fysiikka 4      3    
  Fysiikka 5      3    
  Tietokonetekniikka     3     
  Työkaluohjelmat     3     
AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET       40 
  Teoreettinen sähkötekniikka    6     
  Sähköturvallisuus     2     
  Automaation perusteet     3    
  Ohjelmoitavat logiikat     3    
  Ohjelmoinnin perusteet    3     
  Visual Basic     3     
   Sulautetut järjestelmät    4     
  Piirilevysuunnittelu     3     
  Digitaalitekniikan perusteet     3    
  Elektroniikan komponentit     3    
  Teollisuustalous     4     
  Tutkimusmenetelmät      3   
AMMATTIOPINTOJEN MODUULIT       80 
MEKATRONIIKAN SV.          80 
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 Tietotekniikka          9 
  Tietokannat      4    
  Digitaalitekniikka      3    
  Tietokoneavusteinen valmistus     2   
 Mekaniikka 1         13 
  Statiikka      3    
  Lujuusoppi      5    
  Tekninen piirustus ja CAD     5    
 Mekaniikka 2         19 
  Koneenosat       4   
  Kone- ja laitesuunnittelu      5   
  Hydrauliikan- ja pneumatiikan perusteet     5   
  Materiaali- ja valmistustekniikan perusteet   5    
 Elektroniikka         9 
  Elektroniikan piirit      3    
  Tehoelektroniikka       3   
  Elektroniikan laboraatiot     3    
 Mekatroniikka         18 
  Mekatroniikka 1       3   
  Mekatroniikka 2       5   
  Mekatroniikan laboraatiot      6   
  Sähkösuunnittelu      4    
 Robotiikka         12 
  Käyttötekniikka      5    
  Anturitekniikka      3    
  Robotiikka       4   
SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN SV.       80 
 Sulautetut järjestelmät        16 
  Laiteläheinen ohjelmointi      4   
  Sulautetut PC-järjestelmät      3   
  Sulautettujen projektityö      5   
  Sulautettujen ohjelmointi      4   
 Tietoliikenne         12 
  Tietoliikenne      4    
  Tietoliikenneverkot ja tietoturva    4    
  Langaton tiedonsiirto      4   
 Ohjelmointi         16 
  Olio-ohjelmointi      4    
  C++-ohjelmointi       5   
  Tietorakenteet ja algoritmit     4    
   Windows-systeemiohjelmointi      3   
 Elektroniikka         12 
  Elektroniikan piirit      3    

I      II        III        IV        YHT.
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  Tehoelektroniikka       3   
  Elektroniikan laboraatiot     3    
  Elektroniikan tuotantotekniikka     3   
 Säätötekniikka         9 
  Säätötekniikka      4    
  Säätötekniikan laboraatiot     2    
  Prosessivalvomot       3   
 Digitaalitekniikka         15 
  Digitaalitekniikka      3    
  Signaalinkäsittely       3   
  Piirisuunnittelu       5   
  Väylätekniikat       3   
OHJELMISTOTEKNIIKAN SV.        80 
 Sulautetut järjestelmät        16 
  Laiteläheinen ohjelmointi      4   
  Sulautetut PC-järjestelmät      3   
  Sulautettujen projektityö      5   
  Sulautettujen ohjelmointi      4   
 Tietoliikenne         12 
  Tietoliikenne      4    
  Tietoliikenneverkot ja tietoturva    4    
  Langaton tiedonsiirto      4   
 Ohjelmointi         16 
  Olio-ohjelmointi      4    
  C++-ohjelmointi       5   
  Tietorakenteet ja algoritmit     4    
  Windows-systeemiohjelmointi      3   
 Tietojärjestelmät         16 
  Oliomäärittely- ja suunnittelu      3   
  Tietokannat      4    
  Käyttöjärjestelmät      3    
  Verkko-ohjelmointi       3   
  WWW-palvelinohjelmointi      3   
 Projektityö         20 
  Ohjelmistotuotannon perusteet     3   
  Ohjelmistoprojekti       6   
  Sovelluskehitys      3    
  Mobiiliohjelmoinnin perusteet      4   
  Tietokonegrafiikka       4   
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT       15 
TYÖHARJOITTELU         30 
OPINNÄYTETYÖ         15 
YHTEENSÄ           240 
         

I      II          III        IV      YHT.
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Opintojaksokokonaisuudet ja -kuvaukset

PERUSOPINNOT
Orientoivat opinnot

Tunnus
KL17AT10010

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
0

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on pe-
rehdyttää opiskelija opiskeluun ammatti-
korkeakoulussa. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija: on perehtynyt koulutusohjelman-
sa ja yksikkönsä perustavoitteisiin ja am-
mattialaan, ymmärtää eri opiskelutekniikoi-
den merkityksen ja oppimiseen vaikuttavia 
tekijöitä, osaa tiedonhankinnan perusteet.
Sisältö: Koulutusohjelman rakenne, ammat-
tiala, tiedonhankinta, oppiminen ja opiske-
lu
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set    

Viestintä 1

Tunnus
KL17AT10020

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
englanti

Opintopisteet
3

Opettaja: Pia-Mari Riihilahti
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija: mieltää viestintätapahtuman ra-
kenteet, siihen vaikuttavat tekijät ja osaa 
soveltaa näitä tietoja työelämän eri viestin-
tätilanteisiin; osaa tuottaa työssä tarvittavia 
dokumentteja hyvällä ja selkeällä kielellä; 
osaa luoda standardin mukaisen dokumen-
tin ja osaa liikekirjeenvaihdon eri vaiheet; 
osaa toimia työnhakutilanteessa ja tuottaa 
työnhaussa tarvittavat dokumentit; osaa esi-
tyksen teorian ja osaa soveltaa esitystaitoja 
eri käytännön tilanteisiin; ymmärtää eri työ-
elämän tilanteisiin vaikuttavat viestinnälli-
set tapahtumat meillä ja muualla; osaa refe-
roida tieteellistä tekstiä asianmukaisesti.
Sisältö: Viestintätapahtuman rakenne ja 
merkitys työelämässä; ryhmätyön periaat-
teet; työelämän arkiviestintä, standardi; lii-
kekirjeet; työnhaku, työhaastattelut, CV ja 
hakemuskirje; sanaton viestintä ja sen mer-
kitys eri esiintymistilanteissa; kirjaesitelmä; 
viestintä meillä ja muualla; kielenhuoltoa

Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Ryhmätyöt, esitelmät, 
suulliset harjoitukset ja kirjalliset tehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen tunnil-
la, kirjallisten tehtävien ja harjoitusten suo-
rittaminen, tentti. Kaikki osiot on suoritetta-
va hyväksyttävästi

Viestintä 2

Tunnus
KL17AT10030

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Pia-Mari Riihilahti
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija: mieltää prosessikirjoittamisen eri vai-
heet ja hyödyllisyyden sekä osaa tuottaa 
selkeää asiatekstiä; osaa tuottaa ohjeistavia 
tekstejä; osaa tuottaa tieteellistä tekstiä teks-
tiviittein ja luoda lähdeluettelon; osaa perus-
telemisen taidon sekä väittelyn perusteet; 
hallitsee työelämän eri esiintymistilanteet 
sekä esittely- ja keskustelutilanteet; osaa toi-
mia asianmukaisesti eri neuvottelu- ja koko-
ustilanteissa.
Sisältö: Ohjeistavat tekstit; aloitetekstit; ra-
portit; tekstien analysointi ja lähdekritiik-
ki; tieteellinen kirjoittaminen; argumentoin-
ti; työelämän esiintymistilanteet; esittely- ja 
keskustelutilaisuudet; kokoukset; kielen-
huoltoa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Ryhmätyöt, esitelmät, 
suulliset harjoitukset ja kirjalliset tehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen tunnil-
la, kirjallisten tehtävien ja harjoitusten suo-
rittaminen, tentti. Kaikki osiot on suoritetta-
va hyväksyttävästi

Ruotsi

Tunnus
KL17AT10040

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija 
pystyy toimimaan oman alansa työympä-
ristössä ruotsin kielellä. Hän pystyy vuoro-
vaikutteiseen viestintään. Hän kykenee hyö-
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dyntämään ja hankkimaan omaan alaansa 
liittyvää tietoa.
Sisältö: Koulutus, työnhaku ja työ; työym-
päristö ja yhteiskunta; asiakaskontaktit; 
yleiskielisiä tekstejä; oman alan keskeinen 
terminologia
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali; Muu materiaali
Oppimismenetelmät: Luentoja, kuullunym-
märtämis- sekä puheharjoituksia ja kirjallis-
ta tuottamista pari- ja pienryhmätyöskente-
lynä sekä itsenäisesti 
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen lähi-
opetukseen sekä kokeet opintojakson aika-
na ja loputtua

Englanti 1

Tunnus
KL17AT10050

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
englanti

Opintopisteet
3

Opettaja: Pia-Mari Riihilahti
Tavoitteet: Opiskelija kehittää ja vahvistaa 
kielenoppimisen taitojaan ja osaa hakea tie-
toa mm. sanakirjoista, tieteellisistä artikke-
leista sekä internetistä tutustuen näin oman 
alansa perusterminologiaan. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija: osaa antaa henkilö-
tietojaan ja kuvata koulutustaan, omaa maa-
taan sekä sen teollisuutta englannin kielellä; 
osaa mieltää viestintätilanteiden eron suo-
men ja englannin kielen välillä sekä osaa 
kommunikoida jokapäiväisissä tilanteissa 
sekä työhön liittyvissä asioissa englannin 
kielellä; osaa oman alansa perustermistöä.
Sisältö: Itsestä ja koulutuksesta kertominen; 
CV:n laatiminen; Suomen teollisuuden esit-
tely sekä maan tuntemus; hydrauliikan sekä 
materiaaliopin perustermistöä (integrointi); 
tietotekniikan perustermistöä sekä laitteisto-
jen osien perustermistöä; matematiikan sekä 
muotojen termistön esittelyä; tiedonhaku ja 
-prosessointi (esim. artikkelin etsiminen in-
ternetistä)
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset 
kuten dialogit, keskustelut ja esitelmät; kir-
jalliset tehtävät 
Arviointi: Suullisen kielitaidon aktiivinen 
osoittaminen (mm. suulliset esitykset ja dia-
logiharjoitukset), kirjallisten tehtävien ja 
harjoitusten suorittaminen, tentti. Kaikki 
osiot on suoritettava hyväksyttävästi
Edeltävät opinnot: Englannin keskeisten ra-
kenteiden hallinta   

Englanti 2

Tunnus
KL17AT10060

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
englanti

Opintopisteet
3

Opettaja: Pia-Mari Riihilahti
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää ja osaa 
käyttää oman alan keskeistä termistöä sekä 
puheessa että kirjoituksessa. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija: mieltää liikekir-
jeenvaihdon tapahtumat ja eri vaiheet eng-
lanniksi sekä osaa kirjoittaa tarjouspyynnön 
englanniksi; selviytyy hyvin sähköpostitse 
sekä puhelimitse alaan liittyvistä kommuni-
kointitilanteista; osaa esitellä yrityksen toi-
mintaa englanniksi ja pitää esityksen aihees-
ta; osaa messusanastoa englanniksi; osaa 
kuvata teollisuuden prosesseja englannik-
si; osaa matemaattisen perustermistön sekä 
muodot englanniksi.
Sisältö: Kirjallisen liikekirjeenvaihdon pe-
rusteet; yrityksen viestintä sähköpostitse ja 
puhelimitse; yritysesittelyt; messutapahtu-
ma; prosessien kuvaus; matemaattiset ter-
mit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset 
kuten dialogit, keskustelut ja esitelmät; kir-
jalliset tehtävät 
Arviointi: Suullisen kielitaidon aktiivinen 
osoittaminen (mm. suulliset esitykset ja dia-
logiharjoitukset), kirjallisten tehtävien ja 
harjoitusten suorittaminen, tentti. Kaikki 
osiot on suoritettava hyväksyttävästi

Englanti 3

Tunnus
KL17AT10070

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
englanti

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija: osaa työnhaun eri vaiheet englannik-
si; ymmärtää teknisen tekstin lukemisen ja 
kirjoittamisen perusteet ja edellytykset; sel-
viytyy neuvottelutilanteista englanniksi; 
osaa syventävästi oman erikoisalansa sanas-
toa; osaa kirjoittaa tiivistelmän englanniksi 
omaan opinnäytetyöhönsä.
Sisältö: Työnhaku; teknisen tekstin lukemi-
nen ja kirjoittaminen; neuvottelut 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
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Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset 
kuten dialogit, keskustelut ja esitelmät; kir-
jalliset tehtävät 
Arviointi: Suullisen kielitaidon aktiivinen 
osoittaminen (mm. suulliset esitykset ja dia-
logiharjoitukset), kirjallisten tehtävien ja 
harjoitusten suorittaminen, tentti. Kaikki 
osiot on suoritettava hyväksyttävästi

Matematiikka 1

Tunnus
KL17AT10100

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Pasi Mikkonen / Jyri Lamp
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää sisällön 
mukaiset matemaattiset käsitteet ja menetel-
mät,  ja osaa soveltaa niitä tekniikan alan on-
gelmien ratkaisemiseen.  
Sisältö: Lausekkeiden käsittely, yhtälöiden 
ratkaiseminen, suorakulmaisen kolmion tri-
gonometria,
tason vektorit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luentoja, laskuharjoi-
tuksia ja itsenäistä opiskelua
Arviointi: Tentti + laskuharjoitukset

Matematiikka 2

Tunnus
KL17AT10110

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Pasi Mikkonen / Jyri Lamp
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää sisällön 
mukaiset matemaattiset käsitteet ja menetel-
mät,  ja osaa soveltaa niitä tekniikan  alan 
ongelmien ratkaisemiseen. 
Sisältö: Sini- ja kosinilause, trigonometriset 
funktiot, kompleksiluvut, eksponentti- ja lo-
garitmifunktiot
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luentoja, laskuharjoi-
tuksia ja itsenäistä opiskelua
Arviointi: Tentti + laskuharjoitukset
Edeltävät opinnot: Matematiikka 1 

Matematiikka 3

Tunnus
KL17AT10120

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Pasi Mikkonen / Jyri Lamp
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää sisällön 
mukaiset matemaattiset käsitteet ja menetel-
mät,  ja osaa soveltaa niitä tekniikan alan on-
gelmien ratkaisemiseen. 
Sisältö: 3-ulotteista geometriaa, matriisilas-
kentaa ja analyyttistä geometriaa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luentoja, laskuharjoi-
tuksia ja itsenäistä opiskelua
Arviointi: Tentti + laskuharjoitukset
Edeltävät opinnot: Matematiikka 1-2

Matematiikka 4

Tunnus
KL17AT10130

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Pasi Mikkonen / Jyri Lamp
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää sisällön 
mukaiset matemaattiset käsitteet ja menetel-
mät,  ja osaa soveltaa niitä tekniikan alan on-
gelmien ratkaisemiseen. 
Sisältö: Derivaatta ja integraali
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luentoja, laskuharjoi-
tuksia ja itsenäistä opiskelua
Arviointi: Tentti + laskuharjoitukset
Edeltävät opinnot: Matematiikka 1-3 

Matematiikka 5

Tunnus
KL17AT10140

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Pasi Mikkonen
Tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää Matlab-
ohjelmaa laskennan apuvälineenä, ja ym-
märtää sen edut ja rajoitukset.
Sisältö: Matlab-ohjelman käyttöä: lausekkei-
den käsittely, yhtälöiden ja yhtälöryhmien 
ratkaisu, kuvaajien piirtäminen, matriisit ja 
vektorit, datan käsittely, derivointi ja integ-
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rointi; esimerkkejä ja harjoituksia aikaisem-
pien matematiikan kurssien aihepiireistä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luentoja, laskuharjoi-
tuksia ja itsenäistä opiskelua
Arviointi: Tentti + laskuharjoitukset
Edeltävät opinnot: Matematiikka 1-4 

Matematiikka 6

Tunnus
KL17AT10150

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Pasi Mikkonen
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää sisällön 
mukaiset matemaattiset käsitteet ja menetel-
mät,  ja osaa soveltaa niitä tekniikan alan on-
gelmien ratkaisemiseen. 
Sisältö: Ammattiopinnoissa tarvittavia ma-
temaattisia apuvälineitä (suuntautumisvaih-
toehdosta riippuen) esimerkiksi seuraavilta 
matematiikan osa-alueilta: matriisilaskenta, 
jonot ja sarjat, differentiaaliyhtälöt ja Lapla-
ce-muunnos, differenssiyhtälöt ja Z-muun-
nos, Fourier-analyysi, optimointi, diskreetti 
matematiikka, todennäköisyyslaskenta ja ti-
lastomatematiikka
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luentoja, laskuharjoi-
tuksia ja itsenäistä opiskelua
Arviointi: Tentti + laskuharjoitukset
Edeltävät opinnot: Matematiikka 1-5 

Matematiikka 7

Tunnus
KL17AT10160

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Pasi Mikkonen
Tavoitteet: Opiskelija osaa soveltaa aikai-
semmilla matematiikan kursseilla oppi-
miaan matemaattisia menetelmiä, lasken-
taohjelmia ja omatoimista tiedonhakua 
suuntautumisvaihtoehdolleen tyypillisten 
matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen, 
sekä esittää ratkaisujaan kirjallisesti.
Sisältö: Matematiikan soveltamista: esi-
merkkejä ja harjoituksia suuntautumisvaih-
toehdolle tyypillisistä matemaattisista on-
gelmista
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-

taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Ohjattuja harjoituk-
sia, itsenäistä opiskelua
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, kirjal-
liset harjoitustyöt 
Edeltävät opinnot: Matematiikka 1-6 

Fysiikka 1

Tunnus
KL17AT10200

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jouni Björkman, FL
Tavoitteet: Opiskelija saa perustiedot tek-
niikan perustana olevasta fysiikasta opin-
tojakson sisällön mukaisilla osa-alueilla 
ja valmiuksia vaativankin teknisen tiedon 
omaksumiseen jatko-opinnoissa ja työelä-
mässä. Opiskelija osaa ratkaista opintojak-
son aihepiiriin kuuluvia fysiikan ongelmia 
malleja (suureyhtälöitä) käyttäen ja esittää 
ratkaisut hyvää matemaattis-luonnontie-
teellistä tapaa noudattaen.
Sisältö: Jäykän kappaleen mekaniikka: ete-
nevän ja pyörivän kappaleen kinematiikka 
ja dynamiikka, gravitaatio
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hauta-
la et al., Insinöörin (AMK) Fysiikka, osa 1, 
Lahden teho-opetus, uusin painos ja Teknii-
kan kaavasto, Tammertekniikka
Oppimismenetelmät: Opintojaksoon kuu-
luu 48 h lähiopetusta: luentoja ja laskuhar-
joituksia. Läsnäolovelvoite laskuharjoituk-
sissa on 80 %
Arviointi: Opintojakso suoritetaan 2 väliko-
keella. Opintojakson suorittamiseksi lasku-
harjoitustehtävistä tulee ratkaista vähintään 
20 %. Loppukoe on tarkoitettu niille, jotka 
eivät ole menestyneet välikokeissa tai halu-
avat korottaa niiden perusteella saamaan-
sa arvosanaa. Välikokeisiin osallistuminen 
ja laskuharjoitusvaatimuksen täyttyminen 
ovat edellytyksenä loppukokeeseen osallis-
tumiselle. Lukion pitkän fysiikan oppimää-
rän (8 kurssia) suorittaneille laskuharjoitus-
vaatimusta ei sovelleta ja he voivat osallistua 
suoraan välikokeisiin.
Edeltävät opinnot: Lukion lyhyttä fysiikan 
oppimäärää (1 pakollinen kurssi) vastaavat 
tiedot peruskoulun oppimäärän lisäksi     
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Fysiikka 2

Tunnus
KL17AT10210

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jyri Lamp, PhD
Tavoitteet: Opiskelija saa perustiedot tek-
niikan perustana olevasta fysiikasta opin-
tojakson sisällön mukaisilla osa-alueilla 
ja valmiuksia vaativankin teknisen tiedon 
omaksumiseen jatko-opinnoissa ja työelä-
mässä. Opiskelija osaa ratkaista opintojak-
son aihepiiriin kuuluvia fysiikan ongelmia 
malleja (suureyhtälöitä) käyttäen ja esittää 
ratkaisut hyvää matemaattis-luonnontie-
teellistä tapaa noudattaen.
Sisältö: Sähkö- ja magnetismioppi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hauta-
la et al., Insinöörin (AMK) Fysiikka, osa 1, 
uusin painos ja Peltonen et al. Insinöörin 
(AMK) Fysiikka, osa 2, Lahden teho-opetus, 
uusin painos ja Tekniikan kaavasto, Tamme-
rtekniikka
Oppimismenetelmät: Opintojaksoon kuu-
luu 48 h lähiopetusta: luentoja ja laskuhar-
joituksia. Läsnäolovelvoite laskuharjoituk-
sissa on 80 %
Arviointi: Opintojakso suoritetaan loppuko-
keella. Opintojakson suorittamiseksi lasku-
harjoitustehtävistä tulee ratkaista vähintään 
20 %. Lukion pitkän fysiikan oppimäärän 
(8 kurssia) suorittaneille laskuharjoitusvaa-
timusta ei sovelleta ja he voivat osallistua 
suoraan loppukokeeseen
Edeltävät opinnot: Lukion lyhyttä fysiikan 
oppimäärää (1 pakollinen kurssi) vastaavat 
tiedot peruskoulun oppimäärän lisäksi

Fysiikka 3

Tunnus
KL17AT10220

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jouni Björkman, FL
Tavoitteet: Opiskelija saa perustiedot tek-
niikan perustana olevasta fysiikasta opin-
tojakson sisällön mukaisilla osa-alueilla 
ja valmiuksia vaativankin teknisen tiedon 
omaksumiseen jatko-opinnoissa ja työelä-
mässä. Opiskelija osaa ratkaista opintojak-
son aihepiiriin kuuluvia fysiikan ongelmia 
malleja (suureyhtälöitä) käyttäen ja esittää 
ratkaisut hyvää matemaattis-luonnontie-

teellistä tapaa noudattaen.
Sisältö: Nesteiden mekaniikka: hydrosta-
tiikka ja hydrodynamiikka. Kiinteän aineen 
mekaaniset ominaisuudet. Lämpöoppi. Ter-
modynamiikka
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hauta-
la et al., Insinöörin (AMK) Fysiikka, osa 1, 
Lahden teho-opetus, uusin painos ja Teknii-
kan kaavasto, Tammertekniikka
Oppimismenetelmät: Opintojaksoon kuu-
luu 48 h lähiopetusta: luentoja ja laskuhar-
joituksia. Läsnäolovelvoite laskuharjoituk-
sissa on 80 %
Arviointi: Opintojakso suoritetaan loppuko-
keella. Opintojakson suorittamiseksi lasku-
harjoitustehtävistä tulee ratkaista vähintään 
20 %. Lukion pitkän fysiikan oppimäärän 
(8 kurssia) suorittaneille laskuharjoitusvaa-
timusta ei sovelleta ja he voivat osallistua 
suoraan loppukokeeseen
Edeltävät opinnot: Fysiikka 1  

Fysiikka 4

Tunnus
KL17AT20230

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jouni Björkman, FL
Tavoitteet: Opiskelija saa perustiedot tek-
niikan perustana olevasta fysiikasta opin-
tojakson sisällön mukaisilla osa-alueilla 
ja valmiuksia vaativankin teknisen tiedon 
omaksumiseen jatko-opinnoissa ja työelä-
mässä. Opiskelija osaa ratkaista opintojak-
son aihepiiriin kuuluvia fysiikan ongelmia 
malleja (suureyhtälöitä) käyttäen ja esittää 
ratkaisut hyvää matemaattis-luonnontie-
teellistä tapaa noudattaen.
Sisältö: Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Peltonen 
et al. Insinöörin (AMK) Fysiikka, osa 2, Lah-
den teho-opetus, uusin painos ja Tekniikan 
kaavasto, Tammertekniikka
Oppimismenetelmät: Opintojaksoon kuu-
luu 40 h lähiopetusta: luentoja ja laskuhar-
joituksia
Arviointi: Opintojakso suoritetaan loppu-
kokeella
Edeltävät opinnot: Fysiikka 1, 2 ja 3  
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Fysiikka 5

Tunnus
KL17AT20240

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Jouni Björkman, FL ja Jyri Lamp, 
PhD
Tavoitteet: Opintojaksolla opiskelija saa pe-
rustiedot fysiikan kokeellisista mittauksis-
ta, tulosten käsittelystä ja raportoinnista 
sekä kokeellisen fysiikan hyödyntämisestä 
tekniikan eri osa-alueilla. Laboratoriotyöt 
kehittävät myös tietotekniikan taitoja, kie-
litaitoa ja tiimityöskentelyvalmiuksia. Labo-
ratoriotyöt syventävät ja täydentävät teoria-
kurssien oppimista
Sisältö: Fysiikan laboratoriotyöt
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Fysiikan 
laboratoriotöiden ohjeet (SeAMK /ICT-yk-
sikkö)
Oppimismenetelmät: Fysiikan laboratori-
ossa tehdään tiimeissä havaintoja ja mitta-
uksia tekniikan perustana olevista keskeisis-
tä fysiikan ilmiöistä, analysoidaan tuloksia 
ja laaditaan niistä teknillistieteellisiä suunta-
viivoja noudattelevia työselostuksia
Arviointi: Opintojakson arvosana määräy-
tyy laboratoriotyöskentelystä, työselostuk-
sista ja opintojakson lopuksi suoritettavas-
ta tentistä
Edeltävät opinnot: Fysiikka 1, 2, 3 ja 4

Tietokonetekniikka

Tunnus
KL17AT10300

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Alpo Anttonen, DI
Tavoitteet: Opiskelija osaa opintojakson jäl-
keen suorittaa henkilökohtaisen tietokoneen 
ylläpitoon ja laajentamiseen liittyvät tehtä-
vät
Sisältö: Mikrotietokoneen ja yleisimpien 
oheislaitteiden rakenteet ja toimintaperiaat-
teet. PC-koneen rakenne, prosessorit ja mik-
rojen perusliitännät. Magneettiset ja optiset 
muistit. Näytönohjaus, äänikortit, kuvanlu-
kijat ja tulostuslaitteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lähteinen 
& Pietikäinen:,PC-tekniikan käsikirja, Hel-
sinki, Media; Inside PC-laitetekniikka, Rei-
ma Flyktman IT Press
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 

ja laboraatiotyöt
Arviointi: Harjoitusten ja laboraatioiden 
suoritus sekä tentti

Työkaluohjelmat

Tunnus
KL17AT10310

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Alpo Anttonen, DI
Tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää opiske-
lussa tarvittavia tekstinkäsittely-, tauluk-
kolaskenta-, tietokanta-, grafi ikkaohjelmia. 
Opiskelija tuntee oppilaitoksen tietokonelai-
teympäristön sekä osaa käyttää sen välineitä 
ja laitteita tehokkaasti hyväkseen.
Sisältö: Internetin ja sähköpostin käyttö, 
tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, tietokan-
taohjelma, grafi ikkaohjelma, verkkosivun 
tekemisen perusteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Sovellus-
ohjelmien käsikirjat. Opetusmonisteet
Oppimismenetelmät: Tietokoneella työs-
kentely, luentoja sekä itsenäistä harjoittelua. 
Harjoitustöitä  
Arviointi: Loppukoe ja Harjoitustyöt

AMMATTIOPINTOJEN 
PERUSTEET
Teoreettinen sähkötekniikka

Tunnus
KL17BT20010

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Ismo Tupamäki
Tavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija 
ymmärtää sähköisiä ilmiöitä. Hän osaa rat-
koa matemaattisesti tasa- ja vaihtosähkö-
piirien perusongelmia, sekä kykenee suo-
rittamaan sähkösuureiden mittauksia alan 
erilaisia mittalaitteita käyttäen.
Sisältö: Sähködynamiikka, tasa- ja vaihtovir-
tapiirit, erilaiset virtapiirien ratkaisutavat, 
kolmivaihejärjestelmät, sekä sähkömoottori-
tyypit. Alan mittalaitteiden ja kojeiden käyt-
tö sähkösuureiden ratkaisemisessa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Aura & 
Tonteri: Teoreettinen sähkötekniikka ja säh-
kökoneiden perusteet, WSOY. Luentomo-
nisteet, laboratorion mittalaitteet
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Oppimismenetelmät: Luennot, laskuharjoi-
tukset sekä mittaukset 
Arviointi: Tentti (välitentit), laskuharjoituk-
set
Edeltävät opinnot: Fysiikka 2 

Sähköturvallisuus

Tunnus
KL17BT20020

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. tai 2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Tavoitteet: Opiskelija tietää, mitä sähkötöitä 
kukakin saa tehdä eli voimassa olevat säh-
köpätevyysperiaatteet sekä saa tarvittavat 
tiedot ja taidot sähkötöiden turvalliseen te-
kemiseen. Lisäksi opiskelija ymmärtää säh-
kön käsittelyn vaarat, sekä osaa suojautua 
oikealla tavalla.
Sisältö: Sähkön vaarat, sähköturvallisuus-
laki ja -asetus, suojautuminen sähköiskulta, 
sähkötyöturvallisuus, asennusolosuhteet ja 
tilaluokat, ensiapu sähkötapaturman sattu-
essa, käyttäytymisäännöt laboratorioissa ja 
perusvaatimukset sähkötöiden tekemiseen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Sähkötur-
vallisuusmäärykset, D1 käsikirja rakennus-
ten sähköasennuksista, alan standardit, tun-
neilla jaettavat monisteet ja www.tukes.fi 
Oppimismenetelmät: Luennot
Arviointi: Tentti

Automaation perusteet

Tunnus
KL17BT20030

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää automaat-
tisen järjestelmän toiminnan edellytykset. 
Hän pystyy erottamaan toiminnallisia koko-
naisuuksia ja osaa määritellä niiden välisiä 
riippuvuussuhteita.
Sisältö: Ohjausjärjestelmät, ohjelmointi, toi-
milaitteet, anturit, ohjaus ja säätö, takaisin-
kytkentä ja ohjaustekniikan komponentit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan luennolla
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, harjoitustehtävät ja tentti
Arviointi: Harjoitusten suorittamien, tentti
Edeltävät opinnot: Teoreettinen sähkötek-
niikka 

Ohjelmoitavat logiikat

Tunnus
KL17BT20040

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija oppii tuntemaan oh-
jelmoitavien logiikoiden rakenteen ja toi-
minnan, ohjelmoinnin vaatiman loogisen 
ajattelutavan ja laatimaan sekvenssiperus-
teisia ohjelmia sekä osaa seurata ohjelman 
toimintaa. 
Sisältö: Ohjelmoitavien logiikoiden raken-
ne, ohjelmointiohjelmien käyttö. Logiikoi-
den muistialueet, tavallisimmat bittikäskyt, 
ajastimet, laskurit, tavut, sanat ja niiden kä-
sittely. Pitopiirit sekä kiikut. Sekvenssipe-
rusteinen ohjelmointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoit-
sijan esitysmateriaalit, luentojen esimerkit, 
harjoitustyöt sekä maahantuojien tuote- ja 
ohjelmointimanuaalit
Oppimismenetelmät: Luento, esimerkit, 
harjoitukset
Arviointi: Harjoitustyöt sekä tentti
Edeltävät opinnot: Automaation perusteet 
kurssi tai vastaavat tiedot

Ohjelmoinnin perusteet

Tunnus
KL17BT50010

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija oppii ymmärtämään 
ohjelmoinnin periaatteet, osaa suunnitella 
ohjelman logiikan ja testata ohjelman toimi-
vuuden. Opiskelija oppii yleistä ohjelmoin-
tivälineestä riippumatonta ajattelua.
Sisältö: Opintojaksossa käsitellään lausekie-
lisen ohjelmoinnin perusteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan luennolla
Oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistu-
minen tunneille, harjoitukset ja luennot
Arviointi: Harjoitukset ja tentti

Visual Basic

Tunnus
KL17BT50020

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3
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Opettaja: Alpo Anttonen, DI
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija osaa Visual Basic -ohjelmien laadin-
nan ja tapahtumaohjatun ohjelmoinnin pe-
rusteet.
Sisältö: Opintojaksolla käsitellään Win-
dows-ohjelmoinnin peruskäsitteet ja Visual 
Basic-ohjelmointiympäristö, projektien, lo-
makkeiden, valikoiden ja objektien käsittely. 
Lisäksi käsitellään muuttujat, operaattorit, 
ohjausrakenteet, proseduurit, virheenkäsit-
tely ja objektiluokat sekä tietokantaohjel-
moinnin perusteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Visual Ba-
sic 6.0 Trainer, Michael Halvorson, IT Press, 
2002
Oppimismenetelmät: Opintojakso suori-
tetaan luentojen ja ohjelmointiharjoitusten 
avulla
Arviointi: Harjoitustyö ja tentti

Sulautetut järjestelmät

Tunnus
KL17BT40011

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Seppo Stenberg
Tavoitteet: Opiskelija oppii mikro-ohjaimen 
perusrakenteet ja toiminnat sekä sulaute-
tun järjestelmän toteutuksen mikro-ohjai-
mella. Lisäksi opiskelija oppii laiteläheisen 
ohjelmoinnin sekä assembly- että c-kielellä. 
Opiskelija perehtyy mikro-ohjaimen ohjel-
mointiin erilaisten sovellusten ja harjoitus-
ten avulla. Opiskelija osaa tehdä ohjelman ja 
elektroniikan pieneen, toimivaan sulautet-
tuun järjestelmään.
Sisältö: Ohjelmoinnissa käytetään laitelä-
heistä c-kieltä sekä tarvittaessa assembly-
kieltä. Työskentely-ympäristönä käytetään 
c-kääntäjää, ohjelmointiohjelmaa sekä simu-
laattoria, opiskelija oppii myös näiden käy-
tön ja ylläpidon. Opintojaksolla käytetään 8-
bittistä mikro-ohjainta sekä siihen liittyviä 
lisälaitteita
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Verkko-
materiaali. Mikro-ohjainten manuaalit
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työt
Arviointi: Tentit ja harjoitustyöt
Edeltävät opinnot: Ohjelmoinnin perusteet

Piirilevysuunnittelu

Tunnus
KL17BT40020

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. tai 2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Seppo Stenberg
Tavoitteet: Opiskelija oppii piirilevysuun-
nittelun perusteet; kytkentäkaavion ja pii-
rilevyn layout -suunnittelun sekä kompo-
nenttien mallintamisen näihin. Opiskelija 
oppii käyttämään suunnitteluohjelmaa sekä 
tekemään sillä piirilevyn valmistukseen tar-
vittavat dokumentit. 
Sisältö: Opetuksessa käytetään suunnitte-
luohjelmaa (PADS, Eagle jne), jonka avulla 
tutustaan suunnittelun toteutukseen. Opiske-
lija tekee henkilökohtaisen suunnittelutyön 
dokumentteineen, lisäksi opiskelija valmistaa 
piirilevyn joko jyrsimällä tai syövyttämällä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Verkko-
materiaali. Suunnitteluohjelman manuaalit
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työt
Arviointi: Harjoitustyöt
Edeltävät opinnot: Elektroniikan perusteet

Digitaalitekniikan perusteet

Tunnus
KL17BT20050

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija oppii käsittelemään 
digitaalista tietoa ja käyttämään sitä loogis-
ten piirien suunnittelussa ja ohjelmoinnissa. 
Sisältö: Lukujärjestelmät, binaariaritmetiik-
ka, koodit, porttipiirit, Karnaugh -kartta, kii-
kut, rekisterit, laskurit ja A/D-muuntimet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan luennolla
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, tietokonesimulointi
Arviointi: Tentti, harjoitustyö

Elektroniikan komponentit

Tunnus
KL17BT20060

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Tuomo Hirvonen, DI
Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelijalla 
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on opintojakson jälkeen perustiedot erilaisis-
ta elektroniikan komponenteista ja peruskyt-
kennöistä sekä peruskomponenttien käyttö-
valmius.
Sisältö: Vastukset, kondensaattorit, induk-
tanssit, diodit, transistorit, operaatiovah-
vistimet, optoelektroniikan komponentit, 
vahvistinkytkennät, kytkentöjen simulointi, 
datatietojen käyttö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Rae Perä-
lä: Elektroniikka 1, Tietokotka
Oppimismenetelmät: Luennot 30 h, harjoi-
tukset 6 h
Arviointi: Aktiivisuus harjoitusten teossa, 
tentti

Teollisuustalous

Tunnus
KL17BT20300

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Jorma Mettälä, TkL
Tavoitteet: Opiskelija tuntee Suomen talous-
elämän ja teollisuuden rakenteet klusterei-
neen, kansallisen kilpailuedun osat, yritys-
talouden, markkinoinnin ja tuotannollisen 
toiminnan perusteoriat ja käsitteet sekä laa-
tujohtamisen ydinkohdat.
Sisältö: Keskeisimpänä sisältönä on teolli-
suusstrategia ja teollisuuspolitiikka, yritys-
muodot, yrityksen perustamistoimenpiteet 
ja johtaminen. Riittävät tiedot yrityksen ta-
loudellisista perusedellytyksistä. Keskei-
simmät tunnusluvut, jotka kuvaavat yri-
tystoiminnan kasvua, kannattavuutta, 
maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta. Lisäksi 
käsitellään markkinoinnin sekä henkilöstö- 
ja laatujohtamisen peruskäsitteitä.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Uusi-Rau-
va, E., Haverila, M. & Kouri, I. 1999. Teolli-
suustalous. Tammerpaino. Tampere. ISBN 
951-96765-2-X. Luentomonisteet ja muu 
opettajan materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja pienryhmätyöskentely
Arviointi: Tuntitehtävät ja tentti

Tutkimusmenetelmät

Tunnus
KL17BT20400

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija saa valmiuden tiedon-

hankintaan opinnäytetöitään varten. Hän 
tuntee erilaisia tutkimusmenetelmiä ja osaa 
soveltaa niitä omassa opinnäytetyössään.
Sisältö: Internetin hyödyntäminen, kirjas-
tojen ja korkeakoulujen tietokannat, erilai-
set tieteelliset tutkimusmenetelmät ja niiden 
käyttökelpoisuus opinnäytetyössä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan luennolla
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Harjoitustehtävät ja tentti

AMMATTIOPINTOJEN 
MODUULIT
MEKATRONIIKAN 
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

Tietokannat

Tunnus
KL17BT50030

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Mikko Auranen, FM
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy relaatiomal-
liin sekä tietokantasovelluksen suunnittelu-
prosessiin. Opiskelija osaa tehdä pienehkön 
tietokantasovelluksen. Opiskelija hallitsee 
SQL-kyselykielen perusteet ja osaa tehdä 
upotettuja SQL-kyselyjä JDBC-rajapinnan 
kautta. 
Sisältö: Relaatiomalli, ER-kaavio, SQL-ky-
selykieli, JDBC, upotettu SQL
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Tuntitehtävät ja tentti

Digitaalitekniikka

Tunnus
KL17BT30010

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija oppii suunnittelemaan 
ja toteuttamaan digitaalitekniikan kytkentö-
jä käyttäen logiikkapiirejä, eri muistiteknii-
koita ja ohjelmoitavia piirejä. Opiskelija tu-
tustuu uusiin puolijohdetekniikoihin.
Sisältö: Digitaalielektroniikka, kombinaa-
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tiologiikka, ohjelmoitavat logiikkapiirit, 
muistitekniikat, prosessorin rakenne ja toi-
minta ja tiedonsiirron perusteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan luennolla
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, tietokonesimulointi
Arviointi: Tentti, harjoitustyö
Edeltävät opinnot: Digitaalitekniikan pe-
rusteet 

Tietokoneavusteinen valmistus

Tunnus
KL17BT30020

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Jorma Mettälä TkL
Tavoitteet: Opiskelija tuntee nykyaikaisessa 
konepajatuotannossa käytettävien numee-
risesti ohjattujen työstökoneiden toiminta-
periaatteen. Opintojakso antaa perustiedot 
tietokoneavusteisesta NC-ohjelmoinnista ja 
tuotteen valmistuksesta NC-koneella
Sisältö: Oppijakson sisältämät osa-alu-
eet ovat NC-konetyypit ja niiden toimin-
ta, tietokoneavusteinen valmistusympäris-
tö, NC-koneen käyttö ja työturvallisuus, 
kiinnitinjärjestelmät, työkalujärjestelmät, 
työstöarvot, G- ja M-koodit, työstökoordi-
naatistot, CAM-ohjelmiston toiminta ja NC-
ohjelmointi tuotteen 3D-mallin avulla. Kurs-
silla tehdään harjoituksia MasterCAM v9 
ohjelmistolla
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Pikkarai-
nen, E. 1999. NC-tekniikan perusteet. Hel-
sinki Hakapaino Oy. s. 170. ISBN 952-13-
0452-9
Oppimismenetelmät: Opintojakson suo-
ritus tapahtuu luentojen ja harjoitustöiden 
avulla. 
Arviointi: Arvioinnissa huomioidaan aktii-
vinen osallistuminen opintojaksolle, harjoi-
tustyöt ja tentti
Edeltävät opinnot: Tekninen piirustus ja 
CAD 

Statiikka

Tunnus
KL17BT30030

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Markku Kärkkäinen, DI
Tavoitteet: Statiikan keskeisten peruskäsit-

teiden ymmärtäminen ja soveltaminen yk-
sinkertaisiin perustapauksiin.
Sisältö: Mekaniikan peruslait. Voimien jaka-
minen komponetteihin. Momentti. Partikke-
lin, partikkelisysteemin ja jäykän kappaleen 
tasapaino. Kappalesysteemin tasapaino. 
Suoran palkin leikkausvoiman ja taivutus-
momentin laskenta sekä rasituskuvioiden 
piirtäminen. Painopisteen määritys
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
jakama materiaali
Oppimismenetelmät: Vuorovaikutteiset lu-
ennot. Etätehtävät ja tuntilaskuharjoitukset. 
Ryhmätyöt PBL- menetelmällä
Arviointi: Kaksi kirjallista välikoetta tai 
tentti. Arviointiin osallistuminen edellyttää 
hyväksytysti suoritettuja harjoituksia
Edeltävät opinnot: Matematiikka I, II ja III

Lujuusoppi

Tunnus
KL17BT30040

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Markku Kärkkäinen, DI
Tavoitteet: Yleisessä koneenrakennuksessa 
tarvittavan lujuusopillisen osaamisen kes-
keisten asiakokonaisuuksien hallinta.
Sisältö: Lujuusopin peruskäsitteet, normaa-
li- ja leikkausjännitys. Suoran sauvan veto. 
Hyperstaattinen veto- tai puristustehtävä. 
Isostaattisen palkin normaali- ja leikkaus-
jännitysten määritys. Samanaikainen vääntö 
ja taivutus akselissa. Jännitystila. Jännitys-
matriisin olemus. Nurjahduksen perusteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
jakama materiaali
Oppimismenetelmät: Vuorovaikutteiset lu-
ennot. Etätehtävät ja tuntilaskuharjoitukset. 
Ryhmätyöt PBL- menetelmällä
Arviointi: Kaksi kirjallista välikoetta tai 
tentti. Arviointiin osallistuminen edellyttää 
hyväksytysti suoritettuja harjoituksia
Edeltävät opinnot: Statiikka 

Tekninen piirustus ja CAD

Tunnus
KL17BT30050

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Jorma Mettälä, TkL
Tavoitteet: Opiskelija oppii lukemaan kone-
piirustuksia ja tuntee standardoidut konepii-
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rustusmerkinnät. Opiskelija oppii tuotteiden 
3D-mallinnuksen perusteet ja osaa tehdä it-
senäisesti laadukkaita tuote- ja kokoonpano-
malleja sekä kokoonpano- ja komponentti-
piirustuksia. Kurssin pohjalta opiskelija saa 
myös valmiudet kaaviopiirustuksien, kuten 
hydrauliikka- ja pneumatiikka-piirustus-
ten sekä layout-piirustusten tuottamiseen. 
Lisäksi kurssissa käsitellään myös design-
tuotteiden mallinnusta ja CAD-suunnitte-
lun toteutusta yritysympäristössä. Opiskeli-
ja oppii laajasti teknisen piirtämisen teorian, 
ymmärtää konepiirustuksen merkintöjä ja 
osaa hyödyntää standardointia. 
Sisältö: Teknisen piirtämisen teoria, 3D-mal-
linnuksen ja mallinnusjärjestelmien yleinen 
teoria, tuotteiden ja kokoonpanomallien 3D-
mallinnus, tasopiirustusten tuottaminen ja 
ohutlevysuunnittelu. Kaaviopiirustukset ja 
niiden standardoidut merkinnät. Harjoituk-
set tehdään Solid Edge 3D-CAD-ohjelmalla
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Monisteet 
ja seuraavat kirjat luennolla ilmoitetuilta 
osin. Laakko T. & Sukuvaara A. & Borgman 
J. & Simolin, & T. Björkstrand R. & Konko-
la, M. & Tuomi J. & Kaikonen H. 1998. Tuot-
teen 3D-CAD-suunnittelu. WSOY. Helsinki. 
312 s. Hietikko E. 1996. Tietokoneavusteinen 
tuotesuunnittelu. Otatieto Oy Kirjasarja 567. 
Helsinki. 238 s. Autio A. & Hasari H. 1999. 
Koneenpiirustus ammattikorkeakouluille ja 
teknillisille oppilaitoksille. Otava. Keuruu. 
290 s
Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut tie-
tokoneavusteisen suunnittelun harjoitukset 
ja harjoitustyöt 
Arviointi: Tentti ja harjoitustyöt

Koneenosat

Tunnus
KL17BT30060

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Markku Kärkkäinen, DI
Tavoitteet: Yleisessä koneenrakennukses-
sa käytettävien koneiden ja laitteiden suun-
nittelunäkökohtien keskeisten periaatteiden 
ymmärtäminen.
Sisältö: Pyörivän liikkeen tehonsiirto. Te-
honsiirtoakselin mitoitus. Hammaspyörä- 
hihna- ja ketjupyöräkäytöt. Muoto- ja voi-
masulkeiset kytkimet. Vierintälaakerit ja 
akselitiivisteet. Hitsaus- ja ruuviliitosten mi-
toitusperusteet. Valmiiden komponenttien 
valinta ja hyväksikäyttö. Tehonsiirron val-

miisiin laskentaohjelmiin tutustuminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
jakama materiaali
Oppimismenetelmät: Vuorovaikutteiset lu-
ennot. Laaja, monipuoliseen ja syvälliseen 
aihepiirin hallintaan perustuva harjoitustyö
Arviointi: Kaksi kirjallista välikoetta tai 
tentti. Arviointiin osallistuminen edellyttää 
hyväksytysti suoritettuja harjoituksia
Edeltävät opinnot: Lujuusoppi 

Kone- ja laitesuunnittelu

Tunnus
KL17BT30070

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Juha Murtomäki, DI
Tavoitteet: Opiskelija tuntee koneiden ja 
laitteiden suunnitteluprosessin ja oppii työs-
kentelemään tuotekehitysryhmässä. Osaa 
soveltaa sekä luennoilla että aikaisemmin 
opittuja tietoja ja taitoja koneiden ja laittei-
den komponenttivalinnoissa, mekaniikka-
suunnittelussa ja teknisen dokumentaation 
tuottamisessa.
Sisältö: Valmiiden mekanisointiyksiköiden 
käyttö, tuotekehitysprojektin hallinta, ylei-
set konstruktioperiaatteet, DFMA, tuotetie-
don hallinta, koneturvallisuusdirektiivit, er-
gonomia, konedynamiikan ja mekanismien 
perusteet sekä niiden soveltaminen suunnit-
telussa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan luennolla
Oppimismenetelmät: Luennot ja laaja har-
joitustyö
Arviointi: Harjoitustyö ja tentti
Edeltävät opinnot: Statiikka, lujuusoppi, 
materiaali ja valmistustekniikka sekä tekni-
nen piirustus 

Hydrauliikan ja pneumatiikan 
perusteet

Tunnus
KL17BT30080

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Tavoitteet: Opiskelija tuntee hydrauli- ja 
pneumatiikkajärjestelmän keskeisten kompo-
nenttien toimintaperiaatteet, hallitsee molem-
pien järjestelmien suunnittelun periaatteet ja 
tuntee käyttösovellusalueet. Lisäksi opiskelija 



www.seamk.fi

334 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

pystyy arvioimaan, kumpi järjestelmä sovel-
tuu paremmin kulloiseenkin tilanteeseen.
Sisältö: Hydrauliikan ja pneumatiikan pe-
rusteoria. Hydraulisten ja pneumaattisten 
komponenttien toimintaperiaatteet, mitoit-
taminen ja valinta. Järjestelmien suunnittelu
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kauranen 
& Kärkkäinen: Koneautomaatio 1, Hydrau-
liikka ja pneumatiikka
Oppimismenetelmät: Luennot, laboratorio-
harjoitukset, harjoitustyöt
Arviointi: Harjoitustyöt, välikokeet /tentti

Materiaali- ja valmistustekniikan 
perusteet

Tunnus
KL17BT30090

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Markku Kärkkäinen, DI
Tavoitteet: Saavuttaa riittävä yleiskuva ko-
nepajateollisuudessa käytettävien metallis-
ten materiaalien perusominaisuuksista sekä 
muista nykyaikaisista konstruktiomateriaa-
leista. Tuntea konepajateollisuudessa yleises-
sä käytössä olevien valmistusmenetelmien 
keskeiset periaatteet ja valmistusmenetelmien 
sekä materiaalivalintojen välinen riippuvuus.
Sisältö: Metalliopin perusteet. Raudan 
polymorfi a. Tasapainopiirrokset. Klassi-
set lämpökäsittelyt. Terästen ryhmittely ja 
ominaisuudet. Ei- rautametallit. Muovit ja 
muovikomposiitit. Valimotekniikan perus-
teet. Hitsaustekniikan perusteet. Lastuava 
työstö, koneet ja menetelmät. Johdatus NC- 
tekniikkaan
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
jakama materiaali
Oppimismenetelmät: Vuorovaikutteiset lu-
ennot. Seminaarityöt ja harjoitukset
Arviointi: Kaksi kirjallista välikoetta tai 
tentti. Arviointiin osallistuminen edellyttää 
hyväksytysti suoritettuja harjoituksia

Elektroniikan piirit

Tunnus
KL17BT40030

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Tuomo Hirvonen, DI
Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelijalla 
on perustiedot erilaisten integroitujen piiri-

en soveltamisessa elektronisiin kytkentöihin 
ja että hän osaa simuloinnin avulla tarkistaa 
kytkennän toiminnan.
Sisältö: Regulaattorit, muuntimet, vahvisti-
met, sinioskillaattorit, erilaiset pulssipiirit, 
kohina ja luotettavuus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Rae Perä-
lä: Elektroniikka II, Tietokotka
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
tehtävät ja simulointiharjoitus
Arviointi: Aktiivinen tehtävien suorittami-
nen ja tentti
Edeltävät opinnot: Elektroniikan kompo-
nentit

Tehoelektroniikka

Tunnus
KL17BT40040

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Seppo Stenberg
Tavoitteet: Opiskelija oppii tehoelektronii-
kan komponenttien ja kytkentöjen perusteet 
sekä oppii hakkurivirtalähteiden topologiat 
sekä mitoitusperiaatteet. Opiskelija oppii te-
hoelektroniikan moottorikäyttöjen ja akku-
teknologioiden perusteet. Opiskelija oppii 
lämpäsuunnittelun tehoelektroniikassa. Li-
säksi opiskelija tutustuu EMC- ja sähkötur-
vallisuusvaatimuksiin.   
Sisältö: Opetuksessa käytetään tehoelekt-
roniikan komponentti- ja laitevalmistajien 
ohjekirjoja ja esitteitä, näistä tehdään refe-
raatteja, harjoitustöitä ja mitoituslaskelmia. 
Opetuksessa tutustaan tehoelektroniikan 
laitteiden rakenteeseen ja tehdään simuloin-
teja sekä koekytkentöjä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Verkko-
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työt
Arviointi: Tentti ja harjoitustyöt
Edeltävät opinnot: Elektroniikan perusteet

Elektroniikan laboraatiot

Tunnus
KL17BT40050

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Tuomo Hirvonen, DI
Tavoitteet: Opiskelija oppii mittaamaan 
elektroniikan kytkentöjä ja havainnoimaan 
niiden toimintaa.
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Sisältö: Puolijohdekomponentit, digitaaliset 
komponentit, vahvistinkytkennät ja digitaa-
liset logiikkapiirit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan myöhemmin
Oppimismenetelmät: Itsenäinen työsken-
tely tietokoneohjatussa laboratorioympäris-
tössä
Arviointi: Vaadittava määrä hyväksytysti 
suoritettuja laboraatioita

Mekatroniikka 1

Tunnus
KL17BT30100

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Mika Kontio 
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää mekatroni-
sen tuotteen tai järjestelmän koostuvan poik-
kitieteellisesti useista osa-alueista. Opiskeli-
ja ymmärtää elektroniikan, tietotekniikan, 
ohjelmoinnin ja mekaniikan mahdollisuu-
det ja rajoitukset koneiden ohjausta suunni-
teltaessa. 
Sisältö: Mekatroniikkajärjestelmien pneu-
maattisten, hydraulisten ja sähköisten toi-
milaitteiden perusohjauksia toteutetaan Sie-
mens- ja Omron-ohjelmoitavilla logiikoilla 
ja kosketusnäytöillä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luentojen 
esimerkit ja harjoitusohjelmistot sekä val-
mistajien ja maahantuojien tuote- ja ohjel-
mointimanuaaleja
Oppimismenetelmät: Luennot ja laboratori-
ossa tehtävät harjoitustyöt
Arviointi: Harjoitustehtävien suorittaminen 
ja tentti
Edeltävät opinnot: Automaation perusteet, 
Käyttötekniikka, Anturitekniikka

Mekatroniikka 2

Tunnus
KL17BT30110

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Mika Kontio 
Tavoitteet: Jatko Mekatroniikka 1:lle. Opis-
kelija ymmärtää monipuoliset ohjelmointi 
sekä ohjaustavat mekatroniikkajärjestelmis-
sä.
Sisältö: Luennot koostuvat rakenteellisesta 
logiikkaohjelmoinnista, väyläjärjestelmistä, 
langattomasta tiedonsiirrosta, servokäyttö-

jen ohjaustavoista sekä PC-valvomoiden oh-
jelmoinnista
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luentojen 
esimerkit ja harjoitusohjelmistot sekä val-
mistajien ja maahantuojien tuote- ja ohjel-
mointimanuaalit
Oppimismenetelmät: Luennot ja laboratori-
ossa tehtävät harjoitustyöt
Arviointi: Harjoitustehtävien suorittaminen 
ja tentti
Edeltävät opinnot: Mekatroniikka I  

Mekatroniikan laboraatiot

Tunnus
KL17BT30120

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. ja 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Mika Kontio 
Tavoitteet: Opiskelijoiden kahden hengen 
ryhmien tavoitteena on suunnitella ja ohjel-
moida monipuolisten mekatroniikka-asemi-
en automaatiot soveltamalla mekatroniikan 
opintoja.  
Sisältö: Laboratoriossa tehdään harjoituk-
sia monipuolisilla mekatroniikkalaitteilla. 
Laitteet koostuu Siemens ja Omron ohjel-
moitavista logiikoista, kosketusnäytöistä, 
väylätekniikkalaitteista, PC-valvomon 
suunnittelutehtävistä sekä monipuolisella 
servotekniikalla toteutetuista mekatroniik-
ka-asemista  
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luentojen 
esimerkit ja harjoitusohjelmistot sekä val-
mistajien ja maahantuojien tuote- ja ohjel-
mointimanuaalit
Oppimismenetelmät: Luennot ja laboratori-
ossa tehtävät harjoitustyöt
Arviointi: Harjoitustehtävien suorittaminen 
ja tentti
Edeltävät opinnot: Mekatroniikka 2  

Sähkösuunnittelu

Tunnus
KL17BT30130

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opintojakson jälkeen oppilas 
hallitsee sähkö- ja automaatioalan piirikaa-
vioiden peruspiirtämisen tietokoneavustei-
sesti ja moottorilähtöjen perusohjauspiirit 
sekä osaa mitoittaa moottorilähdön kaape-
lin ja sulakkeet.
Sisältö: Pääkaavion ja piirikaavion piirtä-
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minen; CADS-suunnitteluohjelmiston käyt-
tö; johdotustaulukot; tietokannat; johto- ja 
sulakemitoitus; koneautomaation laitteet 
ohjelmoitava logiikka, taajuusmuuttaja /
servokäytöt; turvareleet /hätäseispiirit /tur-
valogiikat sähköpiirustuksissa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
monisteet
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set CAD-ohjelmistolla
Arviointi: Harjoitustyöt ja tentti
Edeltävät opinnot: Teoreettinen sähkötek-
niikka, ohjaustekniikka

Käyttötekniikka

Tunnus
KL17BT30140

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Tavoitteet: Opiskelija perehtyy sähkömoot-
torien yleisiin toimintaperiaatteisiin ja ylei-
simpien tasasähkö (DC)- sekä vaihtosäh-
kömoottorien (AC) toimintaan ja käyttöön. 
Opiskelija perehtyy myöskin säädettäviin 
moottorikäyttöihin ja säätötekniikkaan. 
Yleistavoitteena on luoda kokonaisnäkemys 
sähkömoottoreista mekatroniikan toimilait-
teena. Hän osaa mitoittaa ja valita sähkö-
moottorikäyttöjä sekä kytkeä ne sähköverk-
koon.
Sisältö: Sähkömoottorien yleinen toimin-
taperiaate, tasavirtamoottorit, oikosulku-
moottorit, taajuusmuuttajat, servomoottorit, 
servo-ohjaimet, askelmoottorit ja askelmoot-
toriohjaimet. Säätötekniikan perusteet, sää-
timet sekä säätöpiirin viritys
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
monisteet, maahantuojien tuotemanuaalit. 
Kirjallisuus ilmoitetaan luennolla
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
työt, laboraatiotyöt
Arviointi: Harjoitustyöt, laboraatiotyöt sekä 
tentti
Edeltävät opinnot: Teoreettinen sähkötek-
niikka, automaation perusteet

Anturitekniikka

Tunnus
KL17BT30150

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tuntee mekatroniikas-
sa käytettävät anturit, osaa valita ja hankkia 

soveliaan anturin mekatroniikan tavallisim-
piin sovelluksiin, osaa kytkeä anturit ohjaus-
laitteisiin kuten ohjelmoitavaan logiikkaan.     
Sisältö: Mittaus- ja anturitekniikan perus-
teet, kotelointiluokat, läsnäolon- ja suurera-
jan tunnistavat 2-tilaiset anturit, etäisyyden 
mittaus, siirtymän ja kiertymiskulman mit-
taus, kiihtyvyyden ja voiman mittaus, kone-
näkö. Anturien toimintaperiaatteet sekä nii-
den tyypillisimmät ominaisuudet. Liityntä 
ohjausjärjestelmiin. Antureihin kytkentä ja 
niiden ominaisuuksien mittaus laboratori-
ossa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
monisteet, maahantuojien web sivut, Muu 
materiaali ilmoitetaan luennolla
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus- ja 
seminaarityöt, laboraatiotyöt
Arviointi: Harjoitus- ja seminaarityöt, labo-
raatiotyöt sekä tentti
Edeltävät opinnot: Automaation perusteet

Robotiikka

Tunnus
KL17BT30160

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija saa käsityksen robotii-
kan mahdollisuuksista ja rajoituksista teol-
lisuudessa tuotannollisessa toiminnassa. 
Opiskelija oppii ohjelmoimaan nykyaikaista 
teollisuusrobottia.
Sisältö: Antaa perustiedot robotiikasta ja 
perusvalmiudet suunnitella ja valita laitteita 
tuotteiden automaattiseen käsittelyyn. Ro-
bottien rakenne, suunnittelu, ohjaus, ohjel-
mointi ja kehitysnäkymät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kuivanen 
Risto: Robotiikka, Suomen Robotiikkayhdis-
tys Ry
Oppimismenetelmät: Luennot ja ohjelmoin-
tiharjoitukset laboratoriossa
Arviointi: Harjoitustehtävät ja tentti
Edeltävät opinnot: Automaation perusteet 
ja anturitekniikka 
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SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN 
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

Laiteläheinen ohjelmointi

Tunnus
KL17BT40060

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Seppo Stenberg
Tavoitteet: Opiskelija oppii tietokoneen ja 
sulautetun laitteen yhteiskäytön perusteita 
sekä yksinkertaisia ohjaus- ja valvontatoteu-
tuksia. Lisäksi opiskelija oppii tiedonkeruu 
ja -tallennusmenetelmien käyttöratkaisuja. 
Opiskelija oppii C-kielisen ohjelmoinnin lai-
teläheisessä ympäristössä.   
Sisältö: Opetuksessa käytetään C-kielen oh-
jelmointityökaluja ja tutustutaan sulautet-
tujen laitteiden liittämiseen tietokoneeseen. 
Mittaustiedot kerätään sekä erillisellä mitta-
uskortilla tai tarkoitukseen sopivalla sulau-
tetulla laitteella
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Verkko-
materiaali. Kernighan & Ritchie: The C Pro-
gramming Language
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työt
Arviointi: Tentti ja harjoitustyöt
Edeltävät opinnot: Ohjelmoinnin perusteet; 
Elektroniikan perusteet

Sulautetut PC-järjestelmät

Tunnus
KL17BT40070

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Heikki Palomäki
Tavoitteet: Opiskelija oppii PC-yhteensopi-
van sulautetun järjestelmän rakenteen, ko-
koonpanon ja käyttömahdollisuudet sekä 
Windows ja Linux -käyttöjärjestelmien asen-
nukset ja I/O -kortin käyttötavan C-kielellä.
Sisältö: Opintojaksolla toteutetaan PC104 
-pohjainen sulautettu mittaus- ja ohjaus-
järjestelmä. Siihen asennetaan Windows ja 
Linux -käyttöjärjestelmät ja rakennetaan yk-
sinkertainen mittaus-/ohjaussovellus C-kie-
lellä, käyttäen analogisia ja digitaalisia I/O 
-liitäntöjä. Työt tehdään ryhmissä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Verkko-
materiaali ja oma tiedonhaku
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustyö 

ja raportointi
Arviointi: Työselostus
Edeltävät opinnot: Sulautetut järjestelmät, 
Ohjelmoinnin perusteet

Sulautettujen projektityö

Tunnus
KL17BT40080

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Heikki Palomäki
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee sulautettu-
jen järjestelmien tuotekehitysprojektin alus-
ta loppuun, oppii toimimaan työryhmässä 
ja ymmärtää työryhmien välisen yhteistyön 
rajapintojen määrittelyssä.
Sisältö: Projektityö tehdään vuosittain vaih-
tuvista aiheista. Se sisältää elektroniikan, oh-
jelmiston ja mahdollisesti mekaniikan suun-
nittelua. Töitten aiheina ovat älytekniikan 
erilaiset sovellukset: robotiikka, automaa-
tiojärjestelmät, tiedonsiirto, anturitekniikat 
tai modernit ohjelmointimenetelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Verkko-
materiaali ja oma tiedonhaku
Oppimismenetelmät: Ohjattu projektityö 
ryhmissä
Arviointi: Hyväksytty työn tulos ja työse-
lostus
Edeltävät opinnot: Sulautettujen ohjelmointi 

Sulautettujen ohjelmointi

Tunnus
KL17BT40090

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Seppo Stenberg
Tavoitteet: Opiskelija oppii sulautetun jär-
jestelmän käyttöliittymien ja väyläliitäntö-
jen toteuttamisen, erilaisten oheispiirien, 
näyttöjen ja näppäimistöjen liittämisen mik-
ro-ohjaimeen sekä niitten ohjelmoinnin c-
kielellä. Opiskelija oppii sulautetun ohjel-
mistoprojektin toteutuksen modulaarisena 
ja hierarkisena rakenteena ja tutustuu sulau-
tettuun käyttöjärjestelmään. 
Sisältö: Ohjelmoinnissa käytetään laitelä-
heistä c-kieltä ja ohjelmat toteutetaan pro-
jekteina. Työskentely-ympäristönä käyte-
tään c-kääntäjää, ohjelmointiohjelmaa sekä 
simulaattoria. Opintojaksolla käytetään AT-
mega-sarjan mikro-ohjainta sekä siihen liit-
tyviä ohjelmakirjastoja ja lisälaitteita
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Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Verkko-
materiaali. Mikro-ohjainten manuaalit
Oppimismenetelmät: Luennot ja projekti-
työt
Arviointi: Projektityöt
Edeltävät opinnot: Sulautetut järjestelmät

Tietoliikenne

Tunnus
KL17BT50040

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Alpo Anttonen, DI
Tavoitteet: Keskeisiä alueita ovat tietoliiken-
ne-protokollat ja niiden toiminta. Opetus 
käsittelee tiedonsiirron ja tietoliikennejär-
jestelmien periaatteita sekä uusimpia tieto-
liikenneverkko- ja sovellusratkaisuja.
Sisältö: Opintojakson suorittaneella on hyvä 
yleiskäsitys tietoliikenteen koko kirjosta ja 
erilaisista tietoliikenneverkoista ja niiden 
ominaisuuksista ja käsitemaailmasta sekä 
erilaisten tietoliikenneverkkojen keskinäisis-
tä suhteista. Opiskelija ymmärtää IP-osoit-
teiden ja aliverkotuksen periaatteet, TCP/
IP-protokollat ja niiden toiminnan, tuntee 
kerroksellisten järjestelmämallien OSI:n ja 
TCP/IP:n rakenteen ja toiminnan sekä reitit-
timen konfi guroinnin perusteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Tietolii-
kenne, Kaj Granlund 2003; Tuntimuistiin-
panot
Oppimismenetelmät: Luennot ja laboraa-
tioharjoitukset
Arviointi: Tentti ja harjoitustyö 

Tietoliikenneverkot ja tietoturva

Tunnus
KL17BT50050

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Alpo Anttonen, DI
Tavoitteet: Opiskelija tutustuu yleiskaape-
lointistandardin mukaiseen LAN-verkon 
topologiaan ja turvallisen verkon toteutuk-
seen teorian ja käytännön harjoitusten avul-
la. Opetusjakson suoritettuaan oppilas osaa 
valita käyttötarkoitukseen soveltuvan verk-
kotekniikan, osaa mitoittaa verkon yhteydet 
ja ohjauslaitteet.
Sisältö: Opiskelija ymmärtää seuraavien 
verkonlaajennuskomponenttien käyttötar-
koituksen ja toiminnan: toistin, silta, kyt-

kin ja reititin. Tietoturva osiossa käsitellään 
loogisia turvamenetelmiä kuten käyttäji-
en todentamisesta, tiedon salausta, saannin 
valvontaa, turvaprotokollia, ja avoimien jär-
jestelmien tietoturvaa. Opintojakson jälkeen 
opiskelija osaa suunnitella määrittelyn mu-
kaisen lähiverkon
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Mika Vai-
nio -Mika Hakala 2003, Tietoverkon raken-
taminen, Docendo. Petteri Järvinen 2002 
Tietoturva & yksityisyys, Docendo; Luento-
monisteet
Oppimismenetelmät: Luennot ja käytännön 
harjoittelut laboratoriossa
Arviointi: Tentti ja harjoitustyö

Langaton tiedonsiirto

Tunnus
KL17BT50060

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Alpo Anttonen, DI
Tavoitteet: Oppia ymmärtämään langatto-
man tiedonsiirron mahdollisuudet ja rajoi-
tukset.
Sisältö: Radiotekniikan perusteet ja käyttö-
tavat tiedonsiirrossa. Radioliikenteen teori-
aa, radiotaajuiset moduloinnit, radiomodee-
mi, hajaspektritekniikat kuten IEEE 802.11, 
ja Bluetooth, radiolainsäädäntö, infrapuna, 
laser, mikroaallot. GSM- jaUMTS-verkot. 
Tietoliikennesateliitit ja GPS-sateliitit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Langaton 
tiedonsiirto, Kaj Granlund 2001 tai uudem-
pi; Tuntimuistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot. Laboratori-
oharjoitukset joissa rakennetaan ja kokeil-
laan langattomia verkkoja
Arviointi: Tentti ja harjoitustyö
Edeltävät opinnot: Tietoliikenne 

Olio-ohjelmointi

Tunnus
KL17BT50070

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Petteri Mäkelä, DI
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy olio-ohjel-
mointiin ja saa yleiskuvan olio-ohjelmoin-
nin periaatteista.
Sisältö: Luokka ja olio. Kapselointi, periyty-
minen ja polymorfi smi. Java-kielen syntak-
si, luokkamääritys, abstraktit luokat ja luok-
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kakirjastot
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Vester-
holm, M., Kyppö, J. Uusin painos. Java-oh-
jelmointi. Talentum Media Oy. ISBN 952-14-
0849-9
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Tentti ja harjoitustehtävät
Edeltävät opinnot: Ohjelmoinnin perusteet 

C++-ohjelmointi

Tunnus
KL17BT50080

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Petteri Mäkelä, DI
Tavoitteet: Opiskelija oppii C++-ohjelmoin-
tikielen perusteet ja syventää olio-ohjel-
moinnin osaamistaan. Opiskelija perehtyy 
myös perustietorakenteisiin ja niiden hyö-
dyntämiseen käyttäen C++:n STL-kirjastoa.
Sisältö: C++-kielen eroavaisuudet C- ja 
Java-ohjelmointikieliin. Luokkatyypit ja 
kapselointi, luokan jäsenet, olio- ja luokka-
kohtaiset metodit, automaattinen ja dynaa-
minen muistinvaraus. C++ Standard Temp-
late Library
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hietanen, 
P. 2001. C++ ja olio-ohjelmointi. Docendo 
Finland Oy. Jyväskylä. ISBN 951-846-000-0
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Tentti ja harjoitustyö
Edeltävät opinnot: Olio-ohjelmointi, laitelä-
heinen ohjelmointi

Tietorakenteet ja algoritmit

Tunnus
KL17BT50090

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Petteri Mäkelä, DI
Tavoitteet: Opiskelija oppii hyödyntämään 
perustietorakenteita ja -algoritmeja ohjel-
mistosuunnittelussa. Opiskelija oppii käyt-
tämään olio-ohjelmointikielten valmiita 
tietorakenneluokkia ja niihin liittyviä algo-
ritmeja.
Sisältö: Taulukot, rengaspuskuri, linkitetty 
lista, jono, pino ja puurakenteet. Lajittelu- ja 
hakualgoritmit. Java-kielen valmiit kokoel-
maluokat. Säikeet ja synkronointimenetel-
mät

Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Vester-
holm, M., Kyppö, J. 2004. Java-ohjelmointi. 
Talentum Media Oy. ISBN 952-14-0849-9
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Tuntitehtävät, harjoitustyö ja 
tentti
Edeltävät opinnot: Olio-ohjelmointi 
 
Windows-systeemiohjelmointi

Tunnus
KL17BT50100

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Petteri Mäkelä, DI
Tavoitteet: Opiskelija oppii tekemään järjes-
telmäohjelmia sekä graafi sia käyttöliittymä 
WIN32-ympäristössä C++-ohjelmointikie-
lellä.
Sisältö: WIN32API, muistinhallinta, mo-
niajo, prosessit, säikeet, säikeiden välinen 
synkronointi, socket-ohjelmointi ja dynaa-
misesti ladatttavat kirjastot
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Tentti ja harjoitustyö

Elektroniikan piirit

Tunnus
KL17BT40030

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Tuomo Hirvonen, DI
Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelijalla 
on perustiedot erilaisten integroitujen piiri-
en soveltamisessa elektronisiin kytkentöihin 
ja että hän osaa simuloinnin avulla tarkistaa 
kytkennän toiminnan.
Sisältö: Regulaattorit, muuntimet, vahvisti-
met, sinioskillaattorit, erilaiset pulssipiirit, 
kohina ja luotettavuus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Rae Perä-
lä: Elektroniikka 2, Tietokotka
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
tehtävät ja simulointiharjoitus
Arviointi: Aktiivinen tehtävien suorittami-
nen ja tentti
Edeltävät opinnot: Elektroniikan kompo-
nentit
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Tehoelektroniikka

Tunnus
KL17BT40040

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Seppo Stenberg
Tavoitteet: Opiskelija oppii tehoelektronii-
kan komponenttien ja kytkentöjen perusteet 
sekä oppii hakkurivirtalähteiden topologiat 
sekä mitoitusperiaatteet. Opiskelija oppii te-
hoelektroniikan moottorikäyttöjen ja akku-
teknologioiden perusteet. Opiskelija oppii 
lämpäsuunnittelun tehoelektroniikassa. Li-
säksi opiskelija tutustuu EMC- ja sähkötur-
vallisuusvaatimuksiin.   
Sisältö: Opetuksessa käytetään tehoelekt-
roniikan komponentti- ja laitevalmistajien 
ohjekirjoja ja esitteitä, näistä tehdään refe-
raatteja, harjoitustöitä ja mitoituslaskelmia. 
Opetuksessa tutustaan tehoelektroniikan 
laitteiden rakenteeseen ja tehdään simuloin-
teja sekä koekytkentöjä.  
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Verkko-
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työt
Arviointi: Tentti ja harjoitustyöt
Edeltävät opinnot: Elektroniikan perusteet

Elektroniikan laboraatiot

Tunnus
KL17BT40050

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Tuomo Hirvonen, DI
Tavoitteet: Opiskelija oppii mittaamaan 
elektroniikan kytkentöjä ja havainnoimaan 
niiden toimintaa.
Sisältö: Puolijohdekomponentit, digitaaliset 
komponentit, vahvistinkytkennät ja digitaa-
liset logiikkapiirit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan myöhemmin     
Oppimismenetelmät: Itsenäinen työsken-
tely tietokoneohjatussa laboratorioympäris-
tössä
Arviointi: Vaadittava määrä hyväksytysti 
suoritettuja laboraatioita

Elektroniikan tuotantotekniikka

Tunnus
KL17BT40060

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Heikki Palomäki
Tavoitteet: Opiskelija oppii hallitsemaan 
elektroniikan tuotannon eri vaiheet sekä au-
tomaattisella pintaliitoslinjalla että manu-
aalisilla tuotantolaitteilla. Lisäksi opitaan 
luotettavuuden huomioonottamista piirile-
vysuunnittelussa.
Sisältö: Opintojaksolla opiskellaan eri tuo-
tantolaitteiden käyttöä sekä toteutetaan 
elektroniikkapiirin tuotantoprosessi koko-
naisuudessaan automaattisella pintaliitoslin-
jalla jossa on pastan annostelu, komponent-
tien ladonta, uunin käyttö ja kuljettimien 
hallinta. Lisäksi opiskellaan piirilevyjen val-
mistusta, korjaustekniikoita, elektroniikan 
luotettavuutta ja EMC -ominaisuuksia
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Verkko-
materiaali, datakirjat ja oma tiedonhaku
Oppimismenetelmät: Luennot ja tuotanto-
koneiden käyttö
Arviointi: Tentti ja hyväksytty raportti
Edeltävät opinnot: Piirilevysuunnittelu 

Säätötekniikka

Tunnus
KL17BT40070

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija osaa säätötekniikan 
perusteet ja osaa soveltaa säätöteoriaa käy-
tännön ohjausjärjestelmissä.
Sisältö: Opintojaksolla opiskellaan säätötek-
niikan perusteet, siirtofunktio, säädinlohkot 
aikatasossa ja taajuustasossa, säätöpiirin vi-
ritys, säätimien rakenne ja tyypit, sähkö-
moottoritekniikan perusteet, sähköiset ser-
vojärjestelmät, liikkeenohjaus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Savolai-
nen & Vaittinen: Säätötekniikan perusteita, 
monisteet
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Tentti ja harjoitustyö
Edeltävät opinnot: Automaation perusteet 
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Säätötekniikan laboraatiot

Tunnus
KL17BT40080

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Tavoitteet: Säätötekniikan tietojen sovelta-
minen käytännössä.
Sisältö: Prosessin mallintaminen ja simu-
lointi. Säätimen ohjelmointi ja viritys
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Oma tie-
donhaku
Oppimismenetelmät: Itsenäinen laborato-
riotyöskentely
Arviointi: Hyväksytty työselostus

Prosessivalvomot

Tunnus
KL17BT40090

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Heikki Palomäki
Tavoitteet: Valmius suunnitella ja toteuttaa 
yksinkertainen PC-pohjainen prosessivalvo-
mo, jossa hallitaan väylän kautta mittaus- ja 
ohjaustoimintoja.
Sisältö: LabView tai InTouch -ohjelmiston 
ominaisuudet ja käyttö, eri prosessityyp-
pien valvomoratkaisuja, säätimiä, proses-
sien mallintamista, mittausten /ohjausten 
simulointia ja valvomon liittäminen logiik-
kaverkkoon
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan kurssin alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja ohjattu 
harjoittelu
Arviointi: Hyväksytty harjoitustyö
Edeltävät opinnot: Säätötekniikan perus-
teet 

Digitaalitekniikka

Tunnus
KL17BT30010

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija oppii suunnittelemaan 
ja toteuttamaan digitaalitekniikan kytkentö-
jä käyttäen logiikkapiirejä, eri muistiteknii-
koita ja ohjelmoitavia piirejä. Opiskelija tu-
tustuu uusiin puolijohdetekniikoihin.
Sisältö: Digitaalielektroniikka, kombinaa-

tiologiikka, ohjelmoitavat logiikkapiirit, 
muistitekniikat, prosessorin rakenne ja toi-
minta ja tiedonsiirron perusteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan luennolla
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, tietokonesimulointi
Arviointi: Tentti, harjoitustyö
Edeltävät opinnot: Digitaalitekniikan pe-
rusteet 

Signaalinkäsittely

Tunnus
KL17BT40100

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Alpo Anttonen, DI
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy sähköisten 
signaalien analysointiin, käsittelyyn ja tie-
donsiirtoon.
Sisältö: Opintojaksolla opiskellaan signaalin 
taajuussisältöä, suodatusta ja modulointia 
sekä tutkitaan äänitaajuisensignaalin digi-
taalista käsittelyä. Tällä kurssilla tutustutaan 
signaalinkäsittelyn sovelluksiin: aiheita ovat 
esim. adaptiivinen suodatus, näytteenotto-
taajuuden muuntelu ja äänisignaalien kom-
pressio. Tavallisimpien sovellusten käsittely 
lyhyesti, esimerkiksi puheenkäsittelyn, ku-
vankäsittelyn, kuvankoodauksen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
monisteet
Oppimismenetelmät: Luennot ja käytännön 
harjoittelu laboratoriossa
Arviointi: Tentti ja laboratoriotyöt
Edeltävät opinnot: Digitaalitekniikan pe-
rusteet 

Piirisuunnittelu

Tunnus
KL17BT40110

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Heikki Palomäki
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää puolijohtei-
den valmistusprosessin eri vaiheet ja oppii 
modernien järjestelmäpiirien ohjelmoinnin 
periaatteet.
Sisältö: Puolijohteiden valmistusprosessi: pii-
kiekosta IC-piiriksi, prosessorin rakenne, oh-
jelmoitavat logiikkapiirit, FPGA ja ASIC-piiri-
en ominaisuudet ja suunnittelutyökalut sekä 
MEMS -piirit. Uudet puolijohdetekniikat
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Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Verkko-
materiaali, datakirjat ja oma tiedonhaku
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Tentti ja hyväksytty harjoitustyö
Edeltävät opinnot: Digitaalitekniikka 

Väylätekniikat

Tunnus
KL17BT40120

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Heikki Palomäki
Tavoitteet: Valmius suunnitella sulautettu-
jen järjestelmien erilaisia sarjamuotoisia tie-
donsiirtovaihtoehtoja, joka sisältää fyysisen 
tiedonsiirron ja siirtoyhteyden toteuttami-
sen.
Sisältö: Sarjamuotoisen tiedonsiirron peri-
aatteet, fyysinen ja siirtoyhteyskerros: SPI, 
asynkroninen ja synkroninen tiedonsiirto. 
Sulautetun järjestelmän sisäiset verkot: One-
wire, Two-wire ja SPI. Ulkoiset tiedonsiirto-
verkot: RS232, RS485 ja CAN. Siirtoyhtey-
den tiedonsiirtoprotokollat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Verkko-
materiaali, datakirjat ja oma tiedonhaku
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Tentti ja hyväksytty harjoitustyö
Edeltävät opinnot: Sulautetut järjestelmät

OHJELMISTOTEKNIIKAN 
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

Laiteläheinen ohjelmointi

Tunnus
KL17BT40060

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Seppo Stenberg
Tavoitteet: Opiskelija oppii tietokoneen ja 
sulautetun laitteen yhteiskäytön perusteita 
sekä yksinkertaisia ohjaus- ja valvontatoteu-
tuksia. Lisäksi opiskelija oppii tiedonkeruu 
ja -tallennusmenetelmien käyttöratkaisuja. 
Opiskelija oppii C-kielisen ohjelmoinnin lai-
teläheisessä ympäristössä.   
Sisältö: Opetuksessa käytetään C-kielen oh-
jelmointityökaluja ja tutustutaan sulautet-
tujen laitteiden liittämiseen tietokoneeseen. 
Mittaustiedot kerätään sekä erillisellä mitta-

uskortilla tai tarkoitukseen sopivalla sulau-
tetulla laitteella. 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Verkko-
materiaali; Kernighan &ritchie: The C Pro-
gramming Language 
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työt
Arviointi: Tentti ja harjoitustyöt
Edeltävät opinnot: Ohjelmoinnin perusteet; 
Elektroniikan perusteet

Sulautetut PC-järjestelmät

Tunnus
KL17BT40070

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Heikki Palomäki
Tavoitteet: Opiskelija oppii PC-yhteensopi-
van sulautetun järjestelmän rakenteen, ko-
koonpanon ja käyttömahdollisuudet sekä 
Windows ja Linux -käyttöjärjestelmien asen-
nukset ja I/O -kortin käyttötavan C-kielellä.
Sisältö: Opintojaksolla toteutetaan PC104 
-pohjainen sulautettu mittaus- ja ohjaus-
järjestelmä. Siihen asennetaan Windows ja 
Linux -käyttöjärjestelmät ja rakennetaan yk-
sinkertainen mittaus /ohjaussovellus C-kie-
lellä, käyttäen analogisia ja digitaalisia I/O 
-liitäntöjä. Työt tehdään ryhmissä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Verkko-
materiaali ja oma tiedonhaku
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustyö 
ja raportointi
Arviointi: Työselostus
Edeltävät opinnot: Sulautetut järjestelmät, 
Ohjelmoinnin perusteet

Sulautettujen projektityö

Tunnus
KL17BT40080

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Heikki Palomäki
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee sulautettu-
jen järjestelmien tuotekehitysprojektin alus-
ta loppuun, oppii toimimaan työryhmässä 
ja ymmärtää työryhmien välisen yhteistyön 
rajapintojen määrittelyssä.
Sisältö: Projektityö tehdään vuosittain vaih-
tuvista aiheista. Se sisältää elektroniikan, oh-
jelmiston ja mahdollisesti mekaniikan suun-
nittelua. Töitten aiheina ovat älytekniikan 
erilaiset sovellukset: robotiikka, automaa-
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tiojärjestelmät, tiedonsiirto, anturitekniikat 
tai modernit ohjelmointimenetelmät.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Verkko-
materiaali ja oma tiedonhaku
Oppimismenetelmät: Ohjattu projektityö 
ryhmissä
Arviointi: Hyväksytty työn tulos ja työse-
lostus
Edeltävät opinnot: Sulautettujen ohjelmoin-
ti 

Sulautettujen ohjelmointi

Tunnus
KL17BT40090

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Seppo Stenberg
Tavoitteet: Opiskelija oppii sulautetun jär-
jestelmän käyttöliittymien ja väyläliitäntö-
jen toteuttamisen, erilaisten oheispiirien, 
näyttöjen ja näppäimistöjen liittämisen mik-
ro-ohjaimeen sekä niitten ohjelmoinnin c-
kielellä. Opiskelija oppii sulautetun ohjel-
mistoprojektin toteutuksen modulaarisena 
ja hierarkisena rakenteena ja tutustuu sulau-
tettuun käyttöjärjestelmään. 
Sisältö: Ohjelmoinnissa käytetään laitelä-
heistä c-kieltä ja ohjelmat toteutetaan pro-
jekteina. Työskentely-ympäristönä käyte-
tään c-kääntäjää, ohjelmointiohjelmaa sekä 
simulaattoria. Opintojaksolla käytetään AT-
mega-sarjan mikro-ohjainta sekä siihen liit-
tyviä ohjelmakirjastoja ja lisälaitteita  
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Verkko-
materiaali; Mikro-ohjainten manuaalit
Oppimismenetelmät: Luennot ja projekti-
työt
Arviointi: Projektityöt
Edeltävät opinnot: Sulautetut järjestelmät

Tietoliikenne

Tunnus
KL17BT50040

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Alpo Anttonen, DI
Tavoitteet: Keskeisiä alueita ovat tietoliiken-
ne-protokollat ja niiden toiminta. Opetus 
käsittelee tiedonsiirron ja tietoliikennejär-
jestelmien periaatteita sekä uusimpia tieto-
liikenneverkko- ja sovellusratkaisuja.
Sisältö: Opintojakson suorittaneella on hyvä 
yleiskäsitys tietoliikenteen koko kirjosta ja 

erilaisista tietoliikenneverkoista ja niiden 
ominaisuuksista ja käsitemaailmasta sekä 
erilaisten tietoliikenneverkkojen keskinäisis-
tä suhteista. Opiskelija ymmärtää IP-osoit-
teiden ja aliverkotuksen periaatteet, TCP/
IP-protokollat ja niiden toiminnan, tuntee 
kerroksellisten järjestelmämallien OSI:n ja 
TCP/IP:n rakenteen ja toiminnan sekä reitit-
timen konfi guroinnin perusteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Tietolii-
kenne, Kaj Granlund 2003; Tuntimuistiin-
panot
Oppimismenetelmät: Luennot ja laboraa-
tioharjoitukset
Arviointi: Tentti ja harjoitustyö 

Tietoliikenneverkot ja tietoturva

Tunnus
KL17BT50050

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Alpo Anttonen, DI
Tavoitteet: Opiskelija tutustuu yleiskaape-
lointistandardin mukaiseen LAN-verkon 
topologiaan ja turvallisen verkon toteutuk-
seen teorian ja käytännön harjoitusten avul-
la. Opetusjakson suoritettuaan oppilas osaa 
valita käyttötarkoitukseen soveltuvan verk-
kotekniikan, osaa mitoittaa verkon yhteydet 
ja ohjauslaitteet. 
Sisältö: Opiskelija ymmärtää seuraavien 
verkonlaajennuskomponenttien käyttötar-
koituksen ja toiminnan: toistin, silta, kyt-
kin ja reititin. Tietoturva osiossa käsitellään 
loogisia turvamenetelmiä kuten käyttäji-
en todentamisesta, tiedon salausta, saannin 
valvontaa, turvaprotokollia, ja avoimien jär-
jestelmien tietoturvaa. Opintojakson jälkeen 
opiskelija osaa suunnitella määrittelyn mu-
kaisen lähiverkon
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Mika Vai-
nio -Mika Hakala 2003, Tietoverkon raken-
taminen, Docendo. Petteri Järvinen 2002 
Tietoturva & yksityisyys, Docendo; Luento-
monisteet
Oppimismenetelmät: Luennot ja käytännön 
harjoittelut laboratoriossa
Arviointi: Tentti ja harjoitustyö
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Langaton tiedonsiirto

Tunnus
KL17BT50060

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Alpo Anttonen, DI
Tavoitteet: Oppia ymmärtämään langatto-
man tiedonsiirron mahdollisuudet ja rajoi-
tukset
Sisältö: Radiotekniikan perusteet ja käyttö-
tavat tiedonsiirrossa. Radioliikenteen teori-
aa, radiotaajuiset moduloinnit, radiomodee-
mi, hajaspektritekniikat kuten IEEE 802.11, 
ja Bluetooth, radiolainsäädäntö, infrapuna, 
laser, mikroaallot. GSM- jaUMTS-verkot. 
Tietoliikennesateliitit ja GPS-sateliitit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Langaton 
tiedonsiirto, Kaj Granlund 2001 tai uudem-
pi; Tuntimuistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot. Laboratori-
oharjoitukset joissa rakennetaan ja kokeil-
laan langattomia verkkoja
Arviointi: Tentti ja harjoitustyö
Edeltävät opinnot: Tietoliikenne 

Olio-ohjelmointi

Tunnus
KL17BT50070

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Petteri Mäkelä, DI
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy olio-ohjel-
mointiin ja saa yleiskuvan olio-ohjelmoin-
nin periaatteista.
Sisältö: Luokka ja olio. Kapselointi, periyty-
minen ja polymorfi smi. Java-kielen syntak-
si, luokkamääritys, abstraktit luokat ja luok-
kakirjastot
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Vester-
holm, M., Kyppö, J. Uusin painos. Java-oh-
jelmointi. Talentum Media Oy. ISBN 952-14-
0849-9
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Tentti ja harjoitustehtävät
Edeltävät opinnot: Ohjelmoinnin perusteet 

C++-ohjelmointi

Tunnus
KL17BT50080

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Petteri Mäkelä, DI
Tavoitteet: Opiskelija oppii C++-ohjelmoin-
tikielen perusteet ja syventää olio-ohjel-
moinnin osaamistaan. Opiskelija perehtyy 
myös perustietorakenteisiin ja niiden hyö-
dyntämiseen käyttäen C++:n STL-kirjastoa.
Sisältö: C++-kielen eroavaisuudet C- ja 
Java-ohjelmointikieliin. Luokkatyypit ja 
kapselointi, luokan jäsenet, olio- ja luokka-
kohtaiset metodit, automaattinen ja dynaa-
minen muistinvaraus. C++ Standard Temp-
late Library
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hietanen, 
P. 2001. C++ ja olio-ohjelmointi. Docendo 
Finland Oy. Jyväskylä. ISBN 951-846-000-0
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Tentti ja harjoitustyö
Edeltävät opinnot: Olio-ohjelmointi, laitelä-
heinen ohjelmointi 

Tietorakenteet ja algoritmit

Tunnus
KL17BT50090

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Petteri Mäkelä, DI
Tavoitteet: Opiskelija oppii hyödyntämään 
perustietorakenteita ja -algoritmeja ohjel-
mistosuunnittelussa. Opiskelija oppii käyt-
tämään olio-ohjelmointikielten valmiita 
tietorakenneluokkia ja niihin liittyviä algo-
ritmeja.
Sisältö: Taulukot, rengaspuskuri, linkitetty 
lista, jono, pino ja puurakenteet. Lajittelu- ja 
hakualgoritmit. Java-kielen valmiit kokoel-
maluokat. Säikeet ja synkronointimenetel-
mät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Vester-
holm, M., Kyppö, J. 2004. Java-ohjelmointi. 
Talentum Media Oy. ISBN 952-14-0849-9
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Tuntitehtävät, harjoitustyö ja 
tentti
Edeltävät opinnot: Olio-ohjelmointi
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Windows-systeemiohjelmointi

Tunnus
KL17BT50100

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Petteri Mäkelä, DI
Tavoitteet: Opiskelija oppii tekemään järjes-
telmäohjelmia sekä graafi sia käyttöliittymä 
WIN32-ympäristössä C++-ohjelmointikie-
lellä.
Sisältö: WIN32API, muistinhallinta, mo-
niajo, prosessit, säikeet, säikeiden välinen 
synkronointi, socket-ohjelmointi ja dynaa-
misesti ladatttavat kirjastot
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Tentti ja harjoitustyö

Oliomäärittely- ja suunnittelu

Tunnus
KL17BT50110

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Petteri Mäkelä, DI
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy UML-mal-
linnuskieleen ja osaa soveltaa sitä laajempi-
en ohjelmistojen suunnittelussa.
Sisältö: UML-kaaviot, yleisimmät suunnit-
telumallit, rajapinnat ja pakkaukset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Vester-
holm, M., Kyppö, J. 2004. Java-ohjelmointi. 
Talentum Media Oy. ISBN 952-14-0849-9
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Tuntitehtävät ja tentti
Edeltävät opinnot: Olio-ohjelmointi 

Tietokannat

Tunnus
KL17BT50030

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Mikko Auranen, FM
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy relaatiomal-
liin sekä tietokantasovelluksen suunnittelu-
prosessiin. Opiskelija osaa tehdä pienehkön 
tietokantasovelluksen. Opiskelija hallitsee 
SQL-kyselykielen perusteet ja osaa tehdä 

upotettuja SQL-kyselyjä JDBC-rajapinnan 
kautta. 
Sisältö: Relaatiomalli, ER-kaavio, SQL-ky-
selykieli, JDBC, upotettu SQL
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Tuntitehtävät ja tentti

Käyttöjärjestelmät

Tunnus
KL17BT50120

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Alpo Anttonen, DI
Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija 
oppii käyttöjärjestelmien ohjelmateknisiä 
periaatteita, muistinhallintaan ja tiedostojär-
jestelmiin liittyviä seikkoja sekä käyttöjärjes-
telmiin liittyviä muita käsitteitä.
Sisältö: Opintojaksolla käsitellään, käyttöjär-
jestelmän peruskäsitteitä, prosessin hallinta, 
synkronointi ja kommunikointi, muistin hal-
linta ja muistihierarkia. Lisäksi käsitellään 
oheislaitteiden ohjaus ja Linux-käyttöjärjes-
telmän perusteita. Opiskelija tutustuu esi-
merkkinä käsiteltävään Linux-käyttöjärjes-
telmään ja oppii sen perushallinnoinnin
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Haikala: 
Käyttöjärjestelmät, Modeemi Ry; Ernvall: 
Käyttöjärjestelmien perusteet. Opintomo-
niste, Jyväskylän yliopisto. Tuntimuistiin-
panot
Oppimismenetelmät: Luennot ja käytännön 
harjoitukset tietokoneella
Arviointi: Tentti ja harjoitukset
Edeltävät opinnot: Tietokonetekniikka 

Verkko-ohjelmointi

Tunnus
KL17BT50130

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Petteri Mäkelä, DI
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy asiakas-pal-
velinohjelmointiin. Opiskelija oppii teke-
mään hajautettuja sovelluksia eri tekniikoita 
hyödyntäen.
Sisältö: Asiakas-palvelinmalli, socket-oh-
jelmointi, http-protokolla, etämetodikutsut, 
rinnakkaisuus ja säikeiden välinen synkro-
nointi
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Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Tentti ja harjoitukset
Edeltävät opinnot: Oliomäärittely ja -suun-
nittelu, tietorakenteet ja algoritmit 

WWW-palvelinohjelmointi

Tunnus
KL17BT50140

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Petteri Mäkelä, DI
Tavoitteet: Opiskelija oppii tuntemaan 
www-palvelinsovelluksien laatimisessa tar-
vittavat teknologiat ja työvälineet.
Sisältö: HTTP-protokolla, Java Servlets, Java 
Server Pages, Jakarta Struts
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Tentti ja harjoitustyö
Edeltävät opinnot: Oliomäärittely ja -suun-
nittelu, tietorakenteet ja algoritmit 

Ohjelmistotuotannon perusteet

Tunnus
KL17BT50150

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Tuomo Hirvonen DI
Tavoitteet: Opiskelija saa perustiedot ohjel-
mistotuotantoprosessien perusrakenteista ja 
-elementeistä. Opiskelija tutustuu ohjelmis-
totuotantoprosessin eri vaiheissa käytettä-
viin menetelmiin ja kuvaustapoihin. Opiske-
lija osaa tuottaa ohjelmistoprojektin kannalta 
tarvittavat määrittelyt käyttäen apunaan pe-
ruselementtejä ja kuvaustyyppejä pienen on-
gelmakokonaisuuden kuvauksessa.
Sisältö: Määrittelyt, kuvaustyylit, tuotan-
toprosessi, tuotteenhallinta, testaus, doku-
mentointi ja asiakirjojen hallinta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Haikala & 
Märijärvi: Ohjelmistotuotanto; IT-kirjat Ta-
lentum 2003
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitusteh-
tävät ja ryhmissä suoritettava harjoitustyö
Arviointi: Arvioinnissa huomioidaan aktii-
vinen osallistuminen opintojaksolle, harjoi-
tustyö ja tentti

Ohjelmistoprojekti

Tunnus
KL17BT50160

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Petteri Mäkelä, DI
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy ohjelmiston 
kehitysprosessin eri vaiheisiin osallistumal-
la itse ohjelmiston määrittelyyn, suunnitte-
luun ja toteutukseen.
Sisältö: Tuotekehitysprosessi, projektinhal-
linta, tuotteenhallinta ja versionhallinta. Oh-
jelmiston kehitysprosessin eri vaiheet. Vesi-
putousmalli ja ketterät ohjelmistoprosessit. 
Ohjelmistoprojektin johtaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja ryhmissä 
tehtävä ohjelmistoprojekti
Arviointi: Ohjelmistoprojekti
Edeltävät opinnot: Windows-systeemiohjel-
mointi, verkko-ohjelmointi 

Sovelluskehitys

Tunnus
KL17BT50170

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Petteri Mäkelä, DI
Tavoitteet: Opiskelija oppii tekemään graa-
fi sen käyttöliittymän sisältämän sovelluk-
sen. Sovellus voi olla yhteydessä tietokan-
taan tai se voi näyttää sarjakanavan kautta 
mittalaitteelta kerättyä dataa.
Sisältö: Graafi nen käyttöliittymä, upotettu 
SQL, säikeet, sarjakanavakommunikointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Vester-
holm, M., Kyppö, J. 2004. Java-ohjelmointi. 
Talentum Media Oy. ISBN 952-14-0849-9
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työ
Arviointi: Harjoitustyöt
Edeltävät opinnot: Olio-ohjelmointi, tieto-
kannat 
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Mobiiliohjelmoinnin perusteet

Tunnus
KL17BT50180

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Petteri Mäkelä, DI
Tavoitteet: Opiskelija oppii suunnittele-
maan ja toteuttamaan mobiilisovelluksia 
J2ME-teknologiaa käyttäen.
Sisältö: Älypuhelimet, M2M, Java MIDP, 
MIDlet, IMlet, käyttöliittymien ohjelmointi. 
SMS-viestit, http- ja socket-kommunikointi. 
Bluetooth, GPS
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työ
Arviointi: Tentti ja harjoitustyö
Edeltävät opinnot: Olio-ohjelmointi, tietora-
kenteet ja algoritmit 

Tietokonegrafi ikka

Tunnus
KL17BT50190

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Petteri Mäkelä, DI
Tavoitteet: Opiskelija oppii perustiedot tie-
tokonegrafi ikan laitteista ja menetelmistä 
ja oppii tekemään vuorovaikutteisia 2- ja 3-
ulotteista grafi ikkaa käyttäviä sovelluksia.
Sisältö: OpenGL, mallintamisperiaatteet, 
kuvien projisointi, valaistusmallit ja värien 
käyttö sekä graafi set vuorovaikutusteknii-
kat, CAVE
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työ
Arviointi: Tentti ja harjoitustyö
Edeltävät opinnot: C++-ohjelmointi, olio-
määrittely ja -suunnittelu, tietorakenteet ja 
algoritmit
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LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

MAA- JA METSÄTALOUDEN YKSIKKÖ
www.seamk.fi /maajametsatalous

Ilmajoki
maa.opintotoimisto@seamk.fi 
Ilmajoentie 525, 60800 Ilmajoki
Puh. 020 124 5700 / 020 124 5704 (klo 8.00-15.30), Faksi 020 124 5701

Ähtäri, Tuomarniemi
metsa.opintotoimisto@seamk.fi 
Tuomarniementie 55, 63700 Ähtäri
Puh. 020 124 5800 (arkisin 8-15), Faksi 020 124 5801

Yksikön tarjoamat koulutusohjelmat:
Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma (Ilmajoki)     s. 351
Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma (Ähtäri)  s. 399
Metsätalouden koulutusohjelma (Ähtäri)     s. 421

Yksikön johtaja: 
Antti Pasila
Tapani Tasanen (varajohtaja)

Opinto-ohjaajat:
Ilmajoki: Anu Katila (anu.katila@seamk.fi ), 020 124 5723
Ähtäri: Jorma Toopakka (jorma.toopakka@seamk.fi ), 020 124 5828, 040 830 4149

Kv-koordinaattorit /ECTS-koordinaattorit:
Ilmajoki: Heikki Harmanen (heikki.harmanen@seamk.fi ,) 020 124 5722
Ähtäri: Pirkko Kivinen (pirkko.kivinen@seamk.fi ), 020 124 5807, 040 830 4146
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Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma
Koulutuksen toteutus:
Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki

Koulutusohjelmapäällikkö:
Juha Tiainen 
020 124 5725, 040 830 2429
juha.tiainen@seamk.fi 

Tutkinto ja sen tuottama kelpoisuus:
Agrologin korkeakoulututkinto

Tutkintonimike: 
Agrologi (AMK)

Laajuus opintopisteinä: 
240 op

Tavoitteet:
Agrologi työskentelee kotieläin- ja kasvituo-
tannon neuvojana, hallinnon, koulutuksen
ja tutkimustoiminnan asiantuntijana sekä 
maaseudun kehittäjänä. Kehittyvillä tiloilla 
tarvitaan amk-tasoista osaamista ja iso jouk-
ko agrologeja hoitaakin omaa yritystä. Agro-
logeille on tarjolla monipuolisia työtehtäviä 
ja he työllistyvät hyvin.

Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itseopiske-
lua, käytännön harjoitteluja ja opinnäytetyö. 
Opintojen alussa jokainen tekee henkilökoh-
taisen opintosuunnitelman opinto-ohjaajan 
tai tutoropettajan avustamana. Opinnot ete-
nevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman 
ja tavoitteiden mukaisesti.

Lähiopetuksessa yhdistyvät teoria ja moni-
puolinen käytännön opiskelu. Opiskelu
on joustavaa ja opiskelija voi painottaa opin-

toja kiinnostuksensa mukaan. Opiskelua 
rytmittävät vuodenajat kasvu- ja korjuu-
kausineen pellolla ja metsässä sekä eläinten 
tuotanto- ja lisääntymiskierto. Luokkatun-
tien ohessa opiskelijat ovat käytännön työ- 
ja harjoitustilanteissa viikoittain erityisesti 
ensimmäisen vuoden aikana.  Käytännön-
läheisen ja ongelmaperusteisen, pohtivan 
opiskelun tekevät mahdolliseksi nykyaikai-
set kotieläin-, laboratorio- ja opetustilat sekä 
monipuolinen opetusmaatila. 

Opintokokonaisuuksia ovat perusopinto-
jen lisäksi kasvituotanto, kotieläintuotanto, 
metsätalous, tekniset aineet, maatalouseko-
nomia, liiketalous, neuvonta, biologia ja ym-
päristönsuojelu. Harjoitteluihin kuuluvat 
maatilaharjoittelu ja erikoistumisharjoittelu 
Suomessa tai ulkomailla. Opinnäytetyö teh-
dään opintojen loppuvaiheessa. Opinnäy-
tetyön aiheen valinta on maaseutuelinkei-
nojen opinnoissa ollut hyvin vapaa, mutta 
opiskelijan kannattaa pitää mielessä opin-
näytetyön hyödyntämisnäkökulma ura-
suunnittelussa ja työllistymisessä. Vaihto-
ehtoisia isompia opintokokonaisuuksia eli 
moduuleja ja erillisiä opintojaksoja on run-
saasti tarjolla ja yhteistyö SeAMK:n muiden 
yksikköjen kanssa on tiivistä.

Toisen opintovuoden jälkeisenä alku- ja lop-
pukesänä on niin kutsuttu kenttäjakso, jol-
loin sovelletaan koulutilalla käytännössä 
opiskellen talven aikana tulleita teoriatieto-
ja. Kesän aikana opiskelijat ovat perinteises-
ti tehneet opintoretken Keski-Eurooppaan, 
joka antaa tuulahduksen muiden maiden 
maatalouskulttuurista.
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MAASEUTUELINKEINOJEN KOULUTUSOHJELMA 240 op       
 
   I II III IV YHT. 
YHTEISET PERUSOPINNOT     32 
 Ammatillinen kasvu 2 1 1 1 5  
 Terveysliikunta, työsuojelu ja ergonomia 2 2   4  
 Menetelmäopinnot     5  
  Tieteellinen työskentely ja kirjoittaminen   2    
  Tiedonhankinta   1   
  Tilastomatematiikka   2   
 Viestintä     3 
  Kirjallinen viestintä 1     
  Yhteisöviestintä  2    
 Kieliopinnot     6  
  Svenska 3     
  English  3    
 Tietotekniikka     3  
  Tietotekniikan perusteet 3     
 Matematiikka ja luonnontieteet     6  
  Matematiikka 2     
  Luonnontieteet 4     
YHTEISET AMMATTIOPINNOT     78 
KAIKILLE YHTEISET       
 Kasvituotanto     12 
  Kasvituotannon orientaatio 1     
  Kasvibiologia 2     
  Maaperä ja meteorologia 2     
  Lannoitus ja muokkaus 2     
  Peltokasvien viljely  3    
  Kasvinsuojelun perusteet  2    
 Kotieläintuotanto     14 
  Kotieläintuotannon perustiedot ja -taidot 4     
  Kotieläintuotannon biologiset perusteet 2     
  Kotieläinten tuotantoympäristö, käyttäytyminen ja
  hyvinvointi 2     
  Ravitsemuksen ja rehuopin perusteet 2     
  Nautakarjatalous  2    
  Sikatalouden perusteet  2    
 Ympäristötieto   3  3  
 Yksityismetsätalouden perusteet     6  
  Metsänhoito 3     
  Metsäsuunnittelu  3    
 Maatalousteknologia     11 
  Maatalouskoneiden käyttö ja huolto 4     
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  Maatalousteknologian perusteet  7    
 Maatilarakentamisen perusteet     6  
  Rakennuttaminen maatilalla 2     
  Rakennusten korjaus  2    
  Rakentamisen talous  2    
 Maatalousekonomia     11 
  Maatalousekonomian perusteet 5     
  Maatilatalouden verotus  3    
  Maatalouden tuotantotalouden perusteet  3    
 Liiketalous ja markkinointi     9  
  Kahdenkertaisen kirjanpidon perusteet  3    
  Uuden yritystoiminnan luominen  3    
  Markkinoinnin perusteet 3     
 Maaseudun kehittämisen perusteet     6  
  Maaseutuneuvonnan ja kehittämistoiminnan perusteet  3    
  Neuvottelu- ja kokoustekniikka sekä palvelun psykologia  3    
KASVUKAUSI     10 
  Kasvukausi  10    
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT     min. 40
 Kasvituotanto       
  Pellon vesitalous     2 
  Viljan tuotanto ja siemenhuolto     3 
  Viljelysuunnittelu     3 
  Peltokasvien taudit ja tuholaiset     3 
  Luonnonmukaisen tuotannon perusteet     3 
  Avomaan puutarhatuotanto     3 
  Nurmiviljely     3 
  Perunan tuotanto     3 
  Sokerijuurikkaan viljely     2 
  Ajankohtaiset erikoiskasvit     2 
  Elävä maa     2 
  Eri viljelyjärjestelmät     2 
  Kasvinjalostus     2 
  Kasvituotannon rakennukset     2 
 Puutarhatuotanto       
  Kotipuutarhan hoidon perusteet     3 
  Avomaan puutarhatuotanto     3 
  Kasvihuonetuotanto     2 
  Viherrakentaminen     2 
 Luonnonmukainen tuotanto       
  Luonnonmukaisen tuotannon perusteet     3 
  Luonnonmukainen peltoviljely     2 
  Luonnonmukainen kotieläintuotanto     2 

I     II        III        IV      YHT.
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  Luonnonmukainen kotipuutarhatuotanto     2 
  Luonnonmukainen puutarhatuotanto     2 
 Maaseutuympäristö        
  Orientaatio: Ympäristö ja maatalous     3 
  Ympäristöekologia (ympäristötieteen perusopinnot)     3 
  Ympäristönsuojelun lainsäädäntö 
  (ympäristötieteen perusopinnot)     3 
  Peltoviljelyn ympäristökysymykset     2 
  Kotieläintuotannon ympäristökysymykset     2 
  Maatilan ravinnetaseet ja ravinnetalouden kehittäminen     2 
  Elävä maa     2 
  Maiseman, miljöön ja rakennetun ympäristön hoito ja 
  suojelu     3   
  Ekologia     3
  Ympäristötekniikka     4 
  Bioenergia     3 
  Vesi- ja jätehuolto haja-asutusalueella     3 
  Haja-asutusalueen vesihuollon suunnittelu     8 
  Laatu- ja ympäristönhallintajärjestelmät     4 
  Kenttäopintojakso     2 
 Kotieläintuotanto        
  Sikatalouden erikoistumisopintojakso     6 
  Nautakarjatalouden erikoistumisopintojakso     12 
  Siipikarjatalouden erikoistumisopintojakso     6 
  Muut kotieläintuotannon erikoisalueet     3 
  Hevostalous 1     2 
  Hevostalous 2     2 
 Metsätalous        
  Puun hankinta ja pk-yrityksen puun jatkojalostus     8 
 Maatalousteknologia        
  Kasvinviljelyn teknologia     4 
  Maatilan energiahuollon perusteet     3 
  Maatalouskoneiden säätötekniikka     3 
  Ympäristötekniikka     4 
  Kotieläintuotannon teknologia     5 
  Maatalousteknologinen tutkimus ja koneiden kehitys     3   
  Bioenergia     3 
 Maatilarakentaminen        
  Rakennustekniikan perusteet     3 
  Vesi- ja jätehuolto haja-asutusalueilla     3 
  Kasvituotannon rakennukset     2 
 Maatalouden tuotantotalous        
  Maatalouden tuotantoekonomia     6 

I     II        III        IV      YHT.
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   Investoinnit ja rahoitus     9 
  Maatalousyrityksen johtaminen ja tuotannon suunnittelu     15 
  Maatalousyrittäjä ja hallinto     5 
  Maatalouspolitiikka     5 
  Viljelijää ja maankäyttöä koskevia säädöksiä     3 
  Katetuottomenetelmän mukainen taloussuunnitelma
  virtuaalisesti     5  
 Maaseudun yritystoiminnan johtaminen ja 
 kehittäminen       
  Markkinoinnin johtaminen ja suunnittelu     3 
  Markkinointitutkimus     3 
  Markkinointiviestintä     3 
  Maaseutuyritysten taloudellinen johtaminen     9 
  Kahdenkertainen kirjanpito atk:lla     3 
  Maaseudun yritystoiminnan juridiikka     9 
  Laadunhallinta maaseutuyrityksessä     3 
  Maaseutuelinkeinojen verotus     6 
  Maaseutupolitiikan järjestelmä     2 
  Ohjelmallinen kehittämistyö     2 
  Projektiosaaminen     3 
  Johtamistaito     6 
 Elintarvikkeiden jatkojalostus       
  Elintarvikkeen laatuketju     9 
 Aluetieteet       
  Kansantaloustieteen ja aluetieteen perusteet     6 
 Kehitysyhteistyö       
  Kehitysyhteistyö     3 
 Tietotekniikka       
  Paikkatietojärjestelmät     3 
  Kuvankäsittely ja www-sivut     2 
 Kielet       
  Ruotsia amk-opintoihin     3 
  Englantia amk-opintoihin     3 
  English Conversation     3 
 Matematiikka       
  Matematiikan perusteet     3 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT     15 
HARJOITTELUT     50 
  Maatilaharjoittelu 30     
  Erikoistumisharjoittelu   20   
OPINNÄYTETYÖ     15 
  Opinnäytetyö      
YHTEENSÄ     240 

I     II        III        IV       YHT.
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Opintojaksokokonaisuudet ja -kuvaukset

YHTEISET PERUSOPINNOT

Ammatillinen kasvu

Tunnus
KA01AAMMKAS

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettajat: Anu Katila; Pia Lahdenmaa; tu-
toropettajat ja -opiskelijat; vierailevat luen-
noitsijat
Tavoitteet: Itsetuntemuksen lisääminen, 
opintojen suunnittelu, seuranta ja tukemi-
nen. Opiskelija hallitsee erilaisia oppimis-
tekniikkoja ja ajankäytön suunnittelun vä-
lineitä. Opiskelija saa valmiuksia ihmisen 
toiminnan ymmärtämiseen ja ammatilliseen 
kasvuun. Hän on selvillä psyykkisistä pe-
rustoiminnoista ja käyttäytymisen yleisis-
tä lainalaisuuksista. Opiskelija ymmärtää 
työpolitiikan aseman ja merkityksen sosi-
aalipolitiikan osana. Hän tuntee keskeisen 
työlainsäädännön eri osapuolille asettamat 
oikeudet ja velvollisuudet sekä työmark-
kinajärjestelmän merkityksen ja toiminnan 
niin, että pystyy osallistumaan alansa edun-
valvontaan ja saa valmiuksia toimintaan 
työympäristönsä turvallisuuden ja viihty-
vyyden lisäämiseksi. Opiskelija tuntee myös 
työvoimahallinnon palvelut ja työttömyys-
turvan.
Sisältö: Osio 1: Opiskelu ammattikorkea-
koulussa. Perehtyminen Seinäjoen ammat-
tikorkeakouluun ja maatalouden opintoi-
hin. Oman itsetuntemuksen lisääminen ja 
omien ammatillisten tavoitteiden määrit-
tely, urasuunnittelu. Oman henkilökohtai-
sen opintosuunnitelman tekeminen. Työ-
elämävalmiudet ja työssäjaksaminen. Osio 
2. Psykologia. Opintojakson toisessa osios-
sa tutustutaan psykologiaan tieteenä ja tar-
kastellaan mm. seuraavia teemoja: yksilön 
kehitys sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, 
ihmisen tunne-, tahto- ja ajattelutoiminnot 
(emootio, motivaatio, kognitio), oppiminen, 
mielenterveys jne. Osio 3. Työpolitiikka. 
Opintojakson työpolitiikan osiossa tutus-
tutaan työmarkkinajärjestelmään sekä työ- 
ja virkaehtosopimustoimintaan maatalou-
den neuvontajärjestöissä sekä alalla yleensä. 
Opintojakson teemoina ovat myös työsuoje-
lutoiminta työpaikoilla, työvoimapolitiikka 

ja työnhakeminen 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ammatti-
korkeakoulun ja opettajan laatima /osoitta-
ma materiaali
Oppimismenetelmät: Kirjalliset oppimis-
tehtävät, ryhmäkeskustelut, esitelmät, luen-
not. Kontaktiopetus ja ohjaus 30 %, oppimis-
tehtävät 10 %, omatoiminen opiskelu 60 %
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen ja ohjaukseen. Kirjallisten 
tehtävien ja harjoitusten suorittaminen, tent-
ti. Kaikki osiot on suoritettava hyväksyttä-
västi

Terveysliikunta, työ-
suojelu ja ergonomia

Tunnus
KA01ATET

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1.- 2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on opiske-
lijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hy-
vinvoinnin lisääminen, monipuolisen lii-
kunnallisen elämäntavan omaksuminen 
ja oman terveyden edistäminen liikunnan 
avulla, työssä jaksamisen, toimintakyvyn ja 
työturvallisuuden lisääminen. Tavoitteena 
on, että opiskelija tuntee maatalousalan työ-
turvallisuustekijät, työsuojeluorganisaatiot 
ja omaksuu myönteisen asenteen työturval-
lisuuden kehittämiseen.
Sisältö: Eri vuodenaikojen liikuntalajeja, 
sisä- ja ulkoliikuntalajeja, yksilö- pienryhmä 
ja joukkueliikuntalajeja. Perinteisiä ja uusia 
liikuntamuotoja. Fyysisen kunnon kartoitta-
minen ja arviointi sekä aerobisen ja tuki- ja 
liikuntaelimistön kunnon osalta. Henkilö-
kohtaisen terveyttä edistävän liikuntasuun-
nitelman laadinta, sen toteuttaminen, seu-
ranta ja arviointi. Opiskelupaikkakunnan 
liikuntaharrastusmahdollisuuksiin tutustu-
minen. Oman kehon käyttö työssä, työliik-
keet, nostot ja työn tauotus. Elpymisliikun-
ta, rentousharjoitukset ja levon merkitys. 
Työsuojelun hallinto ja työsuojeluorgani-
saation toiminta työpaikoilla ja maaseutu-
yrityksissä. Työturvallisuusriskien kartoitus 
työpaikalla ja turvalliset toimintatavat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Rautiai-
nen, R. & Kivikoski, T. 1992. Maatilan työ-
turvallisuus. Mela
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Oppimismenetelmät: Liikunta 2 op ja Ergo-
nomia 1op: Kontaktiopetus ja ohjaus 60 %, 
oppimistehtävät 10 %, omatoiminen opiske-
lu 30 %. Työsuojelu 1 op: Kontaktiopetus 40 
%, oppimistehtävät 30 %, omatoiminen opis-
kelu 30 %; Luentoja, itsenäisesti ja ryhmässä 
suoritettavia harjoituksia, tutustumiskäyn-
tejä sekä lajikokeiluja, oppimistehtäviä
Arviointi: Hyväksytysti suoritetut tehtävät 
ja harjoitukset. Työsuojelussa hyväksytysti 
suoritettu tentti ja yksilötehtävät

Menetelmäopinnot
Laajuus: 5 op, joka koostuu seuraavista 
opintojaksoista: Tieteellinen työskentely ja 
kirjoittaminen (2 op); Tiedonhankinta (1 op) 
ja Tilastomatematiikka (2 op)
Tavoitteet: Menetelmäopintojen opinto-
kokonaisuuden tavoitteena on saavuttaa 
valmiudet modernin asiantuntijan tiedon-
hankinta- ja tutkimusorientoituneeseen 
työskentelytapaan ja ammattikorkeakoulu-
tutkintoon kuuluvan opinnäytetyön teke-
miseen.    

Tieteellinen työskentely ja 
kirjoittaminen

Tunnus
KA01AMEN001

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettajat: Pia Lahdenmaa, FM ja Samu Pa-
lander, MMM
Tavoitteet: Opiskelija omaksuu asiantun-
tijan ongelmanratkaisuhenkisen työsken-
telytavan, perehtyy tutkimus- ja opinnäy-
tetyöprosessiin, tuntee tieteellisen tekstin 
kirjoittamisen vaatimukset ja osaa soveltaa 
niitä omassa opinnäytetyössään. Opiskelija 
hallitsee asiatyylisen raportoinnin periaat-
teet, kirjoittamisen prosessiluonteen ja kir-
jallisen aineiston viimeistelyn.
Sisältö: Opintojaksolla paneudutaan tut-
kimusprosessin luonteeseen ja vaiheisiin, 
opinnäytetyön kirjalliseen tyyliin, lähtei-
den käyttöön ja lähdeviitteiden merkitsemi-
seen. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. asiatyy-
lin vaatimukset, kielenhuollon merkitys ja 
opinnäytetyön kirjoitusohjeet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hirsjär-
vi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2000. Tutki ja 
kirjoita. Helsinki: Tammi. Iisa, K., Oittinen, 
H. & Piehl, A. 2002. Kielenhuollon käsikirja. 
Helsinki: Yrityskirjat

Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
tehtävät ja itsenäinen opiskelu. Kontakti-
opetuksen osuus 50 %
Arviointi: Harjoitustyöt, kielenhuollon tent-
ti

Tiedonhankinta

Tunnus
KA01AMEN002

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
1

Opettaja: Anu Latva-Reinikka, tradenomi, 
agrologi (AMK)
Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija 
saa kokonaiskuvan tiedonhankinnasta, pe-
rehtyy oman alansa tiedonlähteisiin ja oppii 
tiedonhaun perusteet. Opintojakson suori-
tettuaan opiskelija: ymmärtää tiedonhankin-
nan merkityksen, on perehtynyt tiedon tuo-
tantoon ja tiedon hankintakanaviin, hallitsee 
tiedonhakuprosessin perusteet teoriassa ja 
käytännössä, osaa käyttää kirjastopalveluja 
ja tietokantoja sekä tuntee erilaisia verkko-
tiedonhaun menetelmiä, tuntee oman alansa 
keskeiset tiedonlähteet.
Sisältö: Tiedonhankinnan lähtökohdat: in-
formaatiolukutaito, tiedon lajit ja tuotan-
to, tiedonlähteet ja hankintakanavat, tiedon 
arviointi, tiedonhakuprosessi; Tietokannat: 
maatalousalan keskeiset kirja- ja artikkeli-
tietokannat; Verkkotiedonhaku: verkkotie-
donhaun välineitä ja menetelmiä, maatalo-
usalan keskeisiä kotimaisia verkkopalveluja 
ja tiedontuottajia
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
jakama opiskelumateriaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
tehtävät. Kontaktiopetuksen osuus 60 %
Arviointi: Opintojakso arvioidaan harjoitus-
tehtävien perusteella. Arviointi: hyväksytty 
/hylätty

Tilastomatematiikka

Tunnus
KA01AMEN003

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Päivi Ojanperä, FM
Tavoitteet: Opiskelija pystyy esittämään ti-
lastollisen aineiston tarkoituksenmukaisessa 
muodossa ja laskemaan tarvittavat tunnus-
luvut sekä tutkimaan ja selittämään kahden 
muuttujan välistä lineaarista riippuvuutta.



www.seamk.fi

358 LUONNONVARA-JA YMPÄRISTÖALA

Sisältö: Tilastomatematiikan teoriaa. Kurs-
silla tutustutaan SPSS for Windows -ohjel-
man käyttöön
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoil-
la jaettava materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitustyö 
sekä omatoiminen opiskelu. Kontaktiope-
tuksen osuus 50 %
Arviointi: Harjoitustyön perusteella

Viestintä
Kirjallinen viestintä

Tunnus
KA01AVIE001

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
1

Opettaja: Pia Lahdenmaa, FM
Tavoitteet: Tavoitteena on opiskelijan suo-
men kielen kirjallisten taitojen kehittämi-
nen ja monipuolistaminen. Opiskelija har-
jaantuu kirjallisessa ilmaisussaan ja kielen 
normiston tuntemuksessaan sekä perehtyy 
asiatyylin vaatimuksiin. Hän osaa suunni-
tella ja tuottaa erilaisia tekstejä opiskelua, 
työelämää ja itseilmaisua varten.
Sisältö: Käsiteltäviä teemoja ovat mm. pro-
sessikirjoittaminen, asiatyyli, tekstilajit, 
asiakirjat, viittaustekniikka ja tietolähteiden 
käyttö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Repo, I. 
& Nuutinen, T. 2003. Viestintätaito. Otava; 
opettajan osoittama lisämateriaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus (60 
%); Etätehtävät ja itsenäinen työskentely (40 
%)
Arviointi: Kontaktiopetus, hyväksytyt oppi-
mistehtävät (Portfolio)

Yhteisöviestintä

Tunnus
KA01AVIE002

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Heli Kaski, agrologi (AMK)
Tavoitteet: Tavoitteena on viestinnällisten 
taitojen kehittäminen ja monipuolistami-
nen. Opiskelija perehtyy viestinnän merki-
tykseen osana työyhteisön toimintaa. Hän 
tuntee sisäisen ja ulkoisen viestinnän tavoit-
teet sekä keinot ja osaa soveltaa hankkimi-
aan viestintävalmiuksia toimiessaan työyh-

teisössä.
Sisältö: Käsiteltäviä teemoja ovat mm. yh-
teisöjen toiminta viestinnän näkökulmasta, 
viestinnän osa-alueiden tavoitteet ja keinot, 
tiedottamisen teoriaa ja käytäntöä, lehtiju-
tun kirjoittaminen, suullinen esiintyminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Siukosaa-
ri, A. 1999. Yhteisöviestinnän opas tai Åberg, 
L. 1999 (tai uudempi). Viestintä -tuloksen te-
kijä, opettajan osoittama lisämateriaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus (60 
%); Etätehtävät ja itsenäinen työskentely (40 
%)
Arviointi: Kontaktiopetus, hyväksytyt oppi-
mistehtävät 

Kieliopinnot
Tavoitteet: Kieliopintojen tavoitteena on, 
että opiskelija pystyy toimimaan oman alan-
sa työympäristössä vieraalla kielellä. Hän 
pystyy vuorovaikutteiseen asiakaslähtöi-
seen viestintään. Hän kykenee hankkimaan 
ja hyödyntämään omaan alaansa liittyvää 
tietoa sekä kehittämään asiantuntijuuttaan. 
Hänellä on myönteinen asenne oppimiseen 
ja realistinen käsitys omasta kielitaidostaan, 
jota hän osaa ja haluaa kehittää itsenäisen 
opiskelun avulla. 

Svenska

Tunnus
KA01AKIE001

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija pystyy vuorovai-
kutteiseen viestintään ruotsin kielellä sekä 
suullisesti että kirjallisesti sekä kykenee 
hankkimaan ja hyödyntämään oman alaan-
sa liittyvää tietoa. Hänellä on myönteinen 
asenne oppimiseen ja realistinen käsitys 
kielitaidostaan. Opintojakson suoritettu-
aan opiskelija: osaa kertoa itsestään, koulu-
tuksestaan ja työkokemuksistaan; selviytyy 
työnhakutilanteista kohdekielellä; osaa ker-
toa työympäristöstään sekä ympäröivästä 
yhteiskunnasta; osaa viestiä asiakaslähtöi-
sesti; tunnistaa ja osaa käyttää oman alansa 
keskeistä terminologiaa.
Sisältö: Henkilö- ja koulutustaustastaan 
kertominen; työnhakutilanteet, työpaikka-
haastattelut ja CV:n laatiminen; työympä-
ristön ja työtehtävien kuvailu; työhön liitty-
vien toimintojen kuvailu; småprat, puhelut, 
tapaamiset, mielipiteen ilmaisut ja peruste-
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lut; kirjallinen viestintä: sähköpostiviestit, 
yhteenvedot (esim. referointi, raportointi, 
tiedotteen laatiminen); ammattisanasto 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
laatima materiaali 
Oppimismenetelmät: Kirjalliset ja suulliset 
harjoitukset kuten dialogit, ryhmäkeskuste-
lut ja esitelmät; kirjalliset oppimistehtävät. 
Kontaktiopetusta 50 %, omatoimista oppi-
mista 50 %
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen. Suullisen kielitaidon ak-
tiivinen harjoittelu (mm. suulliset esitykset 
ja dialogiharjoitukset), kirjallisten tehtävien 
ja harjoitusten suorittaminen, tentti. Kaikki 
osiot on suoritettava hyväksyttävästi
Edeltävät opinnot: Ruotsin keskeisten raken-
teiden hallinta, joka testataan lähtötasotestillä. 
Testin hyväksytysti suorittanut voi osallistua 
opintojaksolle. Testissä hylätyn suorituksen 
saaneen opiskelijan on osallistuttava Ruotsia 
amk -opintoihin opintojaksolle 

English

Tunnus
KA01AKIE002

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: John Pearce
Tavoitteet: Opiskelija pystyy vuorovaikuttei-
seen viestintään englannin kielellä sekä suul-
lisesti että kirjallisesti liittyen omaan ammat-
tialaansa, opintoihinsa ja vapaa-aikaan.
Sisältö: Henkilö- ja koulutustaustastaan 
kertominen; työnhakutilanteet, työpaikka-
haastattelut ja CV:n laatiminen; työympäris-
tön ja työtehtävien kuvailu; maatalouteen ja 
maaseutuun liittyvien toimintojen kuvailu 
ja alaan liittyvien tekstien ymmärtäminen; 
keskustelut ja muut suulliset harjoitukset; 
kirjallinen viestintä, esim. referointi, rapor-
tointi, tiivistelmän kirjoittaminen; maatalou-
den keskeinen terminologia
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Yates 1995. 
Agriculture. Phoenix; Håska 198. English for 
you in Agriculture, Forestry and Horticultu-
re. LTS Förlag; Promentor 5. Tietokonepoh-
jainen kielten opetusohjelma; Opettajan laa-
tima materiaali
Oppimismenetelmät: Kirjalliset ja suulliset 
harjoitukset kuten dialogit, ryhmäkeskuste-
lut ja esitelmät; kirjalliset oppimistehtävät, 
etätehtävät ja tietokonepohjaiset tehtävät. 
Kontaktiopetusta 50 %, omatoimista oppi-
mista 50 %

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen. Suullisen kielitaidon ak-
tiivinen harjoittelu ja kirjallisten tehtävien 
ja harjoitusten suorittaminen, sanakokeet ja 
tentit. Jatkuva arviointi. Kaikki osiot on suo-
ritettava hyväksyttävästi
Edeltävät opinnot: Englanninkielen kes-
keisten rakenteiden hallinta, joka testataan 
lähtötasotestillä. Testin hyväksytysti suorit-
tanut voi osallistua opintojaksolle. Testis-
sä hylätyn suorituksen saaneen opiskelijan 
on osallistuttava Englantia amk -opintoihin 
opintojaksolle

Tietotekniikka
Tietotekniikan perusteet

Tunnus
KA01AATK001

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Timo Riikonen, metsätalousinsi-
nööri (AMK)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee tietokonelait-
teiston ja käyttöjärjestelmän perusteet. Työ-
kaluohjelmien peruskäyttö. 
Sisältö: Työkaluohjelmien peruskäytön har-
joittelu. Tietokonelaitteistoon tutustuminen 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hyppönen 
2004. Word 2003. Visual-sarja. Poutsaari 1999. 
Tietojenkäsittelyn perusteet. WSOY. Manu-
Pulkkinen 2004. Excel 2003. Visual-sarja
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työt
Arviointi: Hyväksytysti suoritettu tentti ja 
hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt

Matematiikka ja 
luonnontieteet
Laajuus: 6 op
Tavoitteet: Matematiikka ja luonnontieteet 
opintojakson tavoitteena on antaa agrolo-
geille työkaluja omassa työssään kohtaa-
miensa ongelmien ratkaisuun sekä valmiuk-
sia muiden aineiden opintoja varten.

Matematiikka

Tunnus
KA01AMAT001

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2
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Opettaja: Päivi Ojanperä, FM
Tavoitteet: Tavoitteena on syventää opiske-
lijan matemaattisia taitoja. Opiskelija pystyy 
muuttamaan sanalliset tehtävät matemaat-
tiseen muotoon ja ratkaisemaan ne sekä al-
gebrallisesti että graafi sesti. Opiskelija osaa 
laskea taso- ja avaruuskuvioiden osia, pinta-
aloja ja tilavuuksia.
Sisältö: Polynomit, suhde ja verranto, yhtä-
löt, yhtälöt ongelmanratkaisussa, trigono-
metriset funktiot, tasokuvioiden pinta-ala ja 
tilavuus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoil-
la jaettava materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot/harjoituk-
set, omatoiminen opiskelu ja hyväksytys-
ti suoritettu kurssikoe. Kontaktiopetuksen 
osuus 60 %. Kurssin voi suorittaa vaihtoeh-
toisesti myös opintojakson alussa järjestettä-
vällä tentillä (läpimenoraja 50 %)
Arviointi: Kirjallinen kuulustelu
Edeltävät opinnot: Matematiikan perustei-
den hallinta, joka testataan lähtötasotestil-
lä (läpimenoraja 50 %). Testin hyväksytysti 
suorittanut opiskelija voi osallistua opinto-
jaksolle. Testissä hylätyn arvosanan saaneen 
opiskelijan on osallistuttava Matematiikan 
perusteet-opintojaksolle

Luonnontieteet

Tunnus
KA01AMAT002

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi / 2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Teema 1: Kemia

Opettaja: Päivi Ojanperä, FM
Tavoitteet: Opiskelija saa kemiallisen perus-
tietämyksen muiden aineiden opintoja var-
ten. Harjoitustöissä opiskelija perehtyy la-
boratoriovälineiden ja laitteiden käyttöön. 
Opiskelijan tulee osata analysoida, arvioida 
ja raportoida tuloksia. 
Sisältö: Yleinen ja epäorgaaninen kemia, or-
gaaninen kemia sekä harjoitustyöt
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Arvonen 
& Levonen 1999. Ammattikorkeakoulun ke-
mia. Otava. TAI Arvonen & Levonen 1985. 
Opistoasteen kemia. Otava; Lisäksi luen-
noilla jaettava materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
työt ja omatoiminen opiskelu. Kontaktiope-
tuksen osuus 60 %
Arviointi: Kirjallinen kuulustelu

Teema 2: Fysiikka

Opettaja: Tiina Haapasaari, RI
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy fysiikan pe-
ruslakeihin ja -käsitteisiin sekä maatalouden, 
ympäristön, energiatalouden ja työsuojelun 
kannalta tärkeisiin fysiikan sovelluksiin.
Sisältö: Fysiikan peruslait, yleiset sovelluk-
set mekaniikasta, lämpöopista ja sähköopis-
ta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Helakor-
pi, S., Ahoranta, J. 2001. Uusi Omega, Am-
matillinen fysiikka. WSOY. Muu opettajan 
osoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luento-opetus, har-
joitustehtävät ja itsenäinen opiskelu. Kon-
taktiopetuksen osuus 60 %
Arviointi: Kirjallinen kuulustelu

YHTEISET 
AMMATTIOPINNOT

Kaikille yhteiset

Kasvituotanto:
Laajuus: 12 op, joka koostuu seuraavista 
opintojaksoista: Kasvituotannon orientaatio 
(1 op); Kasvibiologia (2 op); Maaperä ja me-
teorologia (2 op); Lannoitus ja muokkaus (2 
op); Peltokasvien viljely (3 op); Kasvinsuoje-
lun perusteet (2 op)
Tavoitteet: Opintokokonaisuuden tavoittee-
na on perehtyä kasvien biologiaan, viljely-
kasvien kasvuun vaikuttaviin maaperällisiin 
ja ilmastollisiin tekijöihin sekä tavallisim-
pien viljelykasvien viljelytekniikkaan.

Kasvituotannon orientaatio

Tunnus
KA01BKAS001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
1

Opettajat: Leena Riikonen, MMM; Mik-
ko Loiva, MMM ja Senja Arkko, hortonomi 
(AMK)
Tavoitteet: Opiskelija tutustuu tärkeimpi-
en peltoviljelykasvien viljelytekniikkaan ja 
koulutilan toimintaan sekä kasvinviljelyn 
välineistöön.
Sisältö: Koulutilan kasvintuotanto, maa-
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näytteiden otto, maalajien ja rikkakasvien 
tunnistus, peltokasvien viljelytekniikka
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hyytiäi-
nen, Hedman-Partanen, Hiltunen 1995. Kas-
vintuotanto 2.  Muuta materiaalia osoituk-
sen mukaan
Oppimismenetelmät: Luennot (10 %), osal-
listuminen harjoituksiin (65 %), hyväksytys-
ti suoritettu oppimistehtävä ja tentti (25 %)
Arviointi: 1. Harjoitustyöt, osanotto ja ak-
tiivisuus; 2. Hyväksytty oppimistehtävä; 3. 
Tentti

Kasvibiologia

Tunnus
KA01BKAS002

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Senja Arkko, hortonomi (AMK)
Tavoitteet: Opiskelija on selvillä kasvijärjes-
telmästä ja tuntee kasvien rakenteen solu-
, solukko- ja elintasolla. Hän tietää kasvi-
en fysiologian, kehityksen ja lisääntymisen. 
Hän tunnistaa tärkeimmät rikkakasvit ja 
metsätyyppikasvit
Sisältö: Kasvisystematiikka; kasvianatomia; 
kasvifysiologia: vesi-, ravinne-, ja energiata-
lous; kasvien lisääntyminen; kasvilajitunte-
musta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Panka-
koski, A. 1999, Puutarhurin kasvioppi. Oy 
Edita Ab. 8.-9. painos; Kasvikirjat
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus 40 %, 
itsenäinen työskentely 60 %
Arviointi: 1) Luennot-aktiivisuus, 2) Labo-
raatiot -osanotto ja aktiivisuus, 3) Hyväksy-
tyt tentit /mahdollinen kasvio

Maaperä ja meteorologia

Tunnus
KA01BKAS003

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Heikki Harmanen, agr.
Tavoitteet: Opiskelija on selvillä maaperän 
synnystä ja sen koostumuksesta ja muutok-
sista sekä osaa määritellä maalajit ja tuntee 
niiden ominaisuudet ja soveltuvuuden maa-
talouskäyttöön. Opiskelija tuntee meteoro-
logiset peruskäsitteet ja on selvillä sääilmiöi-
den syntyyn vaikuttavista tekijöistä, tuntee 
Suomen ilmastonpääpiirteet ja ymmärtää 
meso- ja mikroilmaston vaikutukset sekä 

osaa hyödyntää maatalouden sääpalvelun 
tietoa. Opiskelija kykenee hyödyntämään 
alan tutkimustietoa. 
Sisältö: Maaperämuodostumat ja niiden 
synty; maalajit ja niiden ominaisuudet; mi-
neraalit ja sekundäärimineraalit; maan or-
gaaninen aines; säähavainnot; ilmasto-
vyöhykkeet ja Suomen ilmasto; pien- ja 
mikroilmasto; maatalouden sääpalvelu
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Heino-
nen ym. 1992 (toim) Maa, viljely ja ympä-
ristö. (osoitetut kohdat) WSOY;(Saavalainen 
(toim.) 1981. Salaojittajan käsikirja, osa 1a. 
Suomen olosuhteet kuivatusta silmällä pitä-
en. Salojituksenkannatusyhdistys;) Elomaa 
ym. 1988. Sää ja maatalous. Maaseutukes-
kusten liitto
Oppimismenetelmät: Luennot 45 %, harjoi-
tukset 10 % etätehtävät ja itseopiskelu 45 %, 
joissa paneudutaan oppisisältöjen ja opiske-
lijoiden omasta viitekehyksestä nousevaan 
tiedonhankintaan ja käytännön ongelmien 
ratkaisemiseen sekä tentti
Arviointi: Tentti 50 %, etätehtävä 50 %

Lannoitus- ja muokkaus

Tunnus
KA01BKAS004

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Juhani Suojaranta, agr. ja Jussi 
Esala, agr. 
Tavoitteet: Opiskelija tuntee ravinteiden 
käyttäytymisen maassa ja kasvissa ja lan-
noituksen kannalta sekä osaa määrittää 
lannoitus- ja kalkitustarpeen sekä laatia 
lannoitussuunnitelmia. Opiskelija tuntee 
muokkauksen tavoitteet eri maalajeilla sekä 
eri muokkausmenetelmät ja -tekniikat
Sisältö: Kasvutekijät lannoituksen kannal-
ta; lannoitteet; lannoitus ympäristötukiehto-
jen mukaan; karjanlanta ja muut eloperäiset 
lannoitteet; muokkauksen periaatteet ja ta-
voitteet; muokkauksen tekniikka
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Heinonen 
yms. (toim.) 1992. Maa, viljely ja ympäris-
tö. WSOY. Kalkitusopas. Kalkitusyhdistys; 
Alakukku yms. 2002. Maan rakenteen hoi-
to. Tieto tuottamaan 98. Maaseutukeskusten 
liitto; Kasvukirja 200X. Kemira; Muut jaetta-
vat artikkelit
Oppimismenetelmät: Luennot 50 %, oppi-
mistehtävä 20 %, tentti 30 %
Arviointi: 1. Luennot; 2. Hyväksytty oppi-
mistehtävä; 3. Tentti
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Peltokasvien viljely

Tunnus
KA01BKAS005

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Mikko Loiva, MMM; Heikki Har-
manen, agr. ja Jussi Esala, agr. 
Tavoitteet: Opiskelija on selvillä tärkeimpi-
en peltokasvien kehitysvaiheista sekä vil-
jelytekniikasta ja tuntee sadon laatuun ja 
määrään vaikuttavat tekijät. Hän tuntee 
peltokasvien sadon korjuussa ja käsittelys-
sä käytettävän koneistuksen. Hän osaa laa-
tia viljelysuunnitelman. Hän osaa tehdä 
tärkeimmät laatuanalyysit ja tietää eri laatu-
tekijöiden merkityksen.
Sisältö: Viljojen sadon tuoton perusteet ja 
viljojen kehitysasteet; peltokasvien viljely-
tekniikka: viljat, rypsi, herne, nurmet; tär-
keimmät viljojen laatuanalyysit; viljelysuun-
nitelman laatiminen tietokoneella; viljojen 
korjuussa ja käsittelyssä käytettävät koneet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hyytiäi-
nen yms. 1995. Kasvintuotanto 2. Kirjayh-
tymä; Esala yms. 1989. Leipäviljan tuotan-
to. Tieto tuottamaan 53. Maaseutukeskusten 
liitto; Ansalehto yms. 1999. Laatuviljan tuo-
tanto. Tieto tuottamaan 80. Maaseutukes-
kusten liitto; Ruis 2005. Kansallinen ruis-
ohjelma. 1998. MMM. Myös verkkojulkaisu  
www.mmm.fi /ruisopas; Hakkola yms. 1998. 
Nurmenviljely. Tieto tuottamaan 77. Maa-
seutukeskusten liitto; Herneen tuotanto. 
1993. Maaseutukeskusten liiton julkaisuja 
860; Franssila yms. 2001. Öljykasvinviljelijän 
opas. MMM; Aikasalo yms. 2000. Ohrasta 
oluen synty. Käsikirja mallasohran tuottajil-
le. MTK; Luennoilla ja harjoitustöissä jaettu 
materiaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus 65 %, 
hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja 
hyväksytysti suoritettu tentti 35 %
Arviointi: 1) Luokkaopetus -aktiivisuus; 2) 
Harjoitustyöt -osanotto, aktiivisuus ja hy-
väksytysti suoritetut tehtävät; 3) Hyväksy-
tyt oppimistehtävät ja tentti
Edeltävät opinnot: Kasvituotannon orien-
taatiojakso

Kasvinsuojelun perusteet

Tunnus
KA01BKAS006

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettajat: Leena Riikonen, MMM ja Jussi 
Esala, MMM
Tavoitteet: Opiskelija tietää rikkakasvien 
ryhmittelyn ja tunnistaa tärkeimmät rikka-
kasvit taimiasteella sekä tuntee yleisimmät 
kasvitaudit ja tuholaiset. Opiskelija tuntee 
rikkakasvien torjuntamenetelmät ja niissä 
käytettävän tekniikan sekä kykenee suun-
nittelemaan torjunnan taloudelliset ja ympä-
ristönsuojelulliset näkökohdat huomioiden. 
Opiskelija on selvillä herbisidien vaikutus-
mekanismeista sekä kasvinsuojeluaineiden 
ympäristö- ja terveysvaikutuksista.  
Sisältö: Rikkakasvien luokittelu ja ominai-
suudet; rikkakasvien ei-kemialliset torjun-
tamenetelmät; rikkakasvien torjunta-aineet, 
vaikutustavat ja käyttö; ongelmarikkojen 
torjunta; kasvunsääteet; eri viljelykasvien 
rikkakasvien torjuntasuunnitelma; kasvin-
suojelun tekniikka; kasvinsuojeluaineiden 
ympäristö- ja terveysvaikutukset; tärkeim-
pien tautien ja tuholaisten tunnistus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Mäki-Val-
kama (toim.) 2005. Ajankohtaisia kasvinsuo-
jeluohjeita. 14 uud. p. Kasvinsuojeluseura; 
Erkamo 2001. Rikkakasviopas. Kasvinsuo-
jeluseura; Hannukkala ym. 1999. Luomu-
pellon kasvinsuojelu. Tieto tuottamaan 84. 
Gummerus; Torjunta-aineoppaat
Oppimismenetelmät: Luennot (50 %), hy-
väksytysti suoritettu oppimistehtävä (15 %) 
ja hyväksytysti suoritettu tentti (35 %)
Arviointi: 1. Luennot, aktiivisuus; 2. Hyväk-
sytty oppimistehtävä; 3. Tentti

Kotieläintuotanto
Laajuus: 14 op, joka koostuu seuraavista 
opintojaksoista: Kotieläintuotannon perus-
tiedot ja -taidot (4 op); Kotieläintuotannon 
biologiset perusteet (2 op); Kotieläinten tuo-
tantoympäristö, käyttäytyminen ja hyvin-
vointi (2 op); Ravitsemuksen ja rehuopin 
perusteet (2 op); Nautakarjatalous (2 op); Si-
katalouden perusteet (2 op)
Tavoitteet: Kotieläintuotannon perusteiden 
opintokokonaisuuden tavoitteena on pereh-
tyä kotieläinten hoitoon, ruokintaan, jalos-
tukseen sekä terveydenhoitoon. Tuotannon 
taloudellisuuden lisäksi painotetaan erityi-
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sesti eläinten, ympäristön sekä kuluttajien 
asettamia vaatimuksia tuotannolle.

Kotieläintuotannon 
perustiedot ja -taidot

Tunnus
KA01BKOT001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Teija Rönkä, MMM
Tavoitteet: Opiskelija tuntee suomalaisen 
kotieläintuotannon merkityksen ja toiminta-
periaatteet sekä osaa hoitaa ja ruokkia taval-
lisimpia kotieläimiä. Hän osaa seurata eläin-
ten terveydentilaa ja lisääntymiskierron eri 
vaiheita. Hän tuntee lakisääteiset eläinten 
merkintään ja rekisteröintiin sekä lääkekir-
janpitoon liittyvät tehtävät. Hän osaa tehdä 
muistiinpanoja tuotannontarkkailua ja laa-
tujärjestelmiä varten. Opiskelija on selvillä 
siitä, miten hän voi töitä tehdessään varmis-
taa tuotteiden hygieenisen laadun ja ehkäis-
tä tarttuvien tautien leviämistä.
Sisältö: Tavallisimmat kotieläinlajit ja -ro-
dut, eläinten vuosikierrot, eläinten merkintä 
ja rekisteröinti, eläimen terveydentilan seu-
ranta, eläinten käsittely, perustiedot eläinten 
lääkinnästä, rehujen tunnistus ja perustiedot 
ruokintatöiden käytännön suorituksesta, 
tuotantohygienian perusteet, lypsytyö.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
monisteet ja muu opettajan jakama materi-
aali
Oppimismenetelmät: Ryhmäopetus koti-
eläintiloissa 50 % (käytännön töiden suo-
ritus ja havainto-opetus), koko luokan yh-
teinen kontaktiopetus 25 %, opiskelijan 
omatoiminen opiskelu 25 %
Arviointi: Osallistuminen, kirjalliset tehtä-
vät, kirjallinen kuulustelu

Kotieläintuotannon 
biologiset perusteet

Tunnus
KA01BKOT002

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi syksy / kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2 

Opettaja: Samu Palander, MMM
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy eläinten so-
lujen, elimistön ja kudosten rakenteeseen 
ja toimintaan ja pystyy osallistumaan myö-
hempiin kotieläintuotannon opintoihin.

Sisältö: Eläinten solubiologian ja perinnölli-
syyden perusteet, elimistön anatominen ra-
kenne sekä tuotannon kannalta tärkeimmät 
fysiologiset toiminnot
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luen-
tomuistiinpanot; lisäksi suositellaan esim. 
Happonen, P., Holopainen, M., Sotkas, P., 
Tenhunen, A., Tihtarinen-Ulmanen, M. & 
Venäläinen, J. 2005. BIOS 2 Solu ja perinnöl-
lisyys sekä BIOS 4 Ihmisen biologia. WSOY, 
Porvoo
Oppimismenetelmät: Luento-opetus, tutus-
tumistehtävät ja itsenäinen opiskelu; Kon-
taktiopetus 60 %
Arviointi: Kirjallinen kuulustelu

Kotieläinten tuotantoympäristö, 
käyttäytyminen ja hyvinvointi

Tunnus
KA01BKOT003

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2 

Opettaja: Samu Palander, MMM
Tavoitteet: Opiskelija oppii arvioimaan tuo-
tantoympäristötekijöiden merkitystä eläi-
men käyttäytymiselle, tuotannolle ja hyvin-
voinnille.
Sisältö: Tuotantoympäristön olosuhdeteki-
jät, eläinten käyttäytymisen perusteet, tuo-
tantorakennustyypit, eläinsuojelulainsää-
däntö ja ohjeet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Yliaho, 
M. & Teräväinen, H. (toim.) 2002. Nauta- ja 
sikatilan olosuhdeopas. Tieto tuottamaan 
97. Maaseutukeskusten liitto; Eläinsuojelu-
lainsäädäntö soveltuvin osin; Luentomuis-
tiinpanot
Oppimismenetelmät: Luennot, ryhmätyö, 
aktiivinen osallistuminen ja keskustelu. 
Kontaktiopetus 50 %
Arviointi: Kirjallinen kuulustelu, ryhmä-
työn arviointi

Ravitsemuksen ja 
rehuopin perusteet

Tunnus
KA01BKOT004

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2 

Opettaja: Samu Palander, MMM
Tavoitteet: Opiskelija tuntee eläinten ruo-
ansulatuksen ja ravitsemuksen peruskäsit-
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teistön sekä ymmärtää rehutaulukkotietoja. 
Käsitteistön tuntemuksella luodaan pohja 
myöhemmille kotieläintuotannon opinnoil-
le.
Sisältö: Ravintoaineet ja rehujen koostumus, 
rehuarvot, yksimahaisten ja märehtijöiden 
ruoansulatus ja ravintoaineiden käyttö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Näsi, M. 
MMKEL 1 Kotieläintuotannon perusteet. 
Kotieläinten ravitsemuksen ja hoidon perus-
teet. Luentomoniste, I osa; Rehutaulukot ja 
ruokintasuositukset. Verkkojulkaisu, saata-
vissa www.agronet.fi /rehutaulukot; Luen-
tomuistiinpanot
Oppimismenetelmät: Luento-opetus, las-
kuesimerkit. Kontaktiopetus 60 %
Arviointi: Kirjallinen kuulustelu
Edeltävät opinnot: Kotieläintuotannon bio-
logiset perusteet

Nautakarjatalous

Tunnus
KA01BKOT005

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2 

Opettaja: Ulla Luomajärvi, agr.
Tavoitteet: Opiskelija tuntee maidon- ja nau-
danlihantuotannon perusteet.
Sisältö: Lehmän vuosikierto, lypsy, maidon 
koostumus ja laatu, ruokinnan toteutus, ruo-
kinnan suunnittelun perusteet, nuorkarjan 
hoito ja ruokinta, karjantarkkailu, nautakar-
jan jalostus, nautojen yleisimmät sairaudet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Aspila 
ym. 2001. Lypsylehmän ruokinta. 5. uud. p. 
Maaseutukeskusten liitto; Maitotilan laatu-
käsikirja tai Suomalaista laatumaitoa 1994. 
Alfa Laval Agri Scandinavia; Aho 2003. Va-
sikoiden hoito-opas. Valio; Juga ym. 1999. 
Kotieläinjalostus. Suomen kotieläinjalostus-
osuuskunta. Helsinki; Rautala 1996. Tavoit-
teena terve karja. Suomen kotieläinjalostus-
osuuskunta
Oppimismenetelmät: Luento-opetus, las-
kuharjoitukset. Kontaktiopetus 60 %
Arviointi: Kirjallinen kuulustelu
Edeltävät opinnot: Kotieläintuotannon pe-
rustiedot ja -taidot (KA01BKOT001); Ko-
tieläintuotannon biologiset perusteet 
(KA01BKOT002); Kotieläinten tuotanto-
ympäristö, käyttäytyminen ja hyvinvoin-
ti (KA01BKOT003); Ravitsemuksen ja re-
huopin perusteet (KA01BKOT004)

Sikatalouden perusteet

Tunnus
KA01BKOT006

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2 

Opettaja: Samu Palander, MMM
Tavoitteet: Sianliha- ja porsastuotantoon 
liittyvien ravitsemus-, ruokinta-, hoito-, ja-
lostus- ja terveydenhoitonäkökohtien sekä 
tuotteen laatutekijöiden tuntemus tehok-
kaassa ja ympäristövastuullisessa tuotan-
nossa. 
Sisältö: Sikatalouden rakenne ja merkitys, 
sikojen ravitsemus, tuotanto, hoito- ja ruo-
kintavaihtoehdot, porsastuotannon pääasi-
at, suomalaisen sianjalostuksen pääpiirteet, 
ennaltaehkäisevä terveydenhoito ja keskei-
simmät sairaudet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kyntäjä, 
S., Ahlfors, K. & Teräväinen, H. (toim.) 1999. 
Sikojen ruokinta. Tieto tuottamaan 83. Maa-
seutukeskusten liitto, Gummerus, Jyväsky-
lä. 113 s.; Rautala, H. (toim.) 1999. Sikalan 
eläinlääkärikirja. SKJO, Gummerus, Jyväs-
kylä. 208 s. (soveltuvin osin); Luentomuis-
tiinpanot
Oppimismenetelmät: Luento-opetus, kes-
kustelut, itsenäinen opiskelu. Kontaktiope-
tus 60 %
Arviointi: Kirjallinen kuulustelu
Edeltävät opinnot: Kotieläintuotannon pe-
rustiedot ja -taidot KA01BKOT001; Ko-
tieläintuotannon biologiset perusteet 
(KA01BKOT002); Kotieläinten tuotanto-
ympäristö, käyttäytyminen ja hyvinvoin-
ti (KA01BKOT003); Ravitsemuksen ja re-
huopin perusteet (KA01BKOT004)

Ympäristötieto

Tunnus
KA01BYMP

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Senja Arkko, hortonomi (AMK) 
Tavoitteet: Opiskelija on selvillä maapallon 
yhteisistä ympäristöongelmista sekä oman 
ammattialansa erityisongelmista ja osaa eh-
käistä niiden syntyä ja korjata jo syntyneitä 
vahinkoja. Hän tuntee alan hallinnon ja lain-
säädäntöä. Hän tuntee kestävän kehityksen 
periaatteet ja pyrkii noudattamaan niitä niin 
ammatissaan kuin vapaa-aikanaankin. Op-
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pilas tuntee luonnon monimuotoisuuden ja 
tunnistaa maiseman perinnebiotoopit sekä 
osaa hoitaa niitä. 
Sisältö: Maapallon laajuiset ympäristöon-
gelmat ja niiden vaikutus maa- ja metsätalo-
uteen; ympäristön- ja luonnonsuojelun hal-
linto ja lainsäädäntöä; kestävän kehityksen 
periaatteet; oman ammattialan erityisongel-
mat; ympäristön tila Suomessa; perinnebio-
toopit ja niiden hoito; rakennetun maiseman 
hoito; luonnonsuojelu
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Jaana 
Gustafson ja Eeva Nuotio (toim.). 1998. Ym-
päristön ehdoilla? Maaseudun mahdollisuu-
det ja haasteet. Turun yliopiston täydennys-
keskuksen julkaisuja A: 63. Harri Hakala, 
Jari Välimäki. 2003. Ympäristön tila ja suo-
jelu Suomessa. Gaudeamus.
Juha Tiainen, Mikko Kuussaari, Ilkka P. Lau-
rila, Tuuli Toivonen (toim.). 2004. Elämää 
pellossa. Suomen maatalousympäristön 
monimuotoisuus. Edita. Luettelon mukaan 
web-sivuja
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus 40 %, 
itsenäinen työskentely 60 %
Arviointi: 1) Luennot- osanotto ja aktii-
visuus, 2) Esitysharjoituksetharjoitukset -
osanotto ja aktiivisuus, 3) Oppimistehtävä -
hyväksytty suoritus

Yksityismetsätalouden
perusteet
Laajuus: 6 op
Tavoitteet: Opiskelija on selvillä metsän 
merkityksestä luonnon taloudessa, kansan-
taloudessa ja maatilan taloudessa. Opiskelija 
oppii perustiedot metsätalouden biologisis-
ta, teknisistä, taloudellisista ja sosiaalisis-
ta seikoista sekä osaa metsätalouden töiden 
perustaidot.

Metsänhoito

Tunnus
KA01BMET001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Hannu Humalamäki ja Juha Tiai-
nen, MMM 
Tavoitteet: Opiskelija oppii metsänhoidon 
biologiset sekä teknis-taloudelliset  perus-
teet sekä osaa tehdä omatoimisia metsän-
hoitotöitä ja puunkorjuutöitä.
Sisältö: Monitavoitteinen metsän käyttö; 

metsänhoitotyöt ja manuaalisen puunkor-
juun työt; maaperän ja ilmaston vaikutus 
metsän kasvuun; tärkeimpien puulajien bio-
logiset ja metsänhoidolliset ominaisuudet; 
metsikön kasvatuksen ja uudistamisen me-
netelmät sekä niiden soveltaminen käytän-
töön
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Tapion 
Taskukirja, 24. painos Metsälehti 2002; Luet-
telon mukaan web-sivuja   
Oppimismenetelmät: Luennot (30 %), osal-
listuminen työharjoituksiin (30 %), hyväksy-
tysti suoritetut oppimistehtävät (30 %) ja hy-
väksytysti suoritettu tentti (10 %)
Arviointi: 1) Luennot-aktiivisuus, 2)Työhar-
joitukset -osanotto ja aktiivisuus, 3) Hyväk-
sytyt oppimistehtävät ja tentti

Metsäsuunnittelu

Tunnus
KA01BMET002

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Juha Tiainen, MMM 
Tavoitteet: Opiskelija tuntee yleisimmät 
metsänmittauksen menetelmät ja osaa hyö-
dyntää metsällistä dataa suunnitelmallisesti 
päätöksentekotilanteissa.
Sisältö: Metsänmittauksen peruskäsitteet ja 
mittaustavat; metsäsuunnitelman laadinnan 
pääperiaatteet ja suunnitelman hyödyntä-
minen käytännön metsänhoidossa; metsäta-
louden verotus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Tapion 
Taskukirja, 24. painos Metsälehti 2002; Luet-
telon mukaan web-sivuja
Oppimismenetelmät: Luennot (30 %), osal-
listuminen työharjoituksiin (30 %), hyväksy-
tysti suoritetut oppimistehtävät (30 %) ja hy-
väksytysti suoritettu tentti (10 % )
Arviointi: 1) Luennot-aktiivisuus; 2) Työ-
harjoitukset -osanotto ja aktiivisuus; 3) Hy-
väksytyt oppimistehtävät

Maatalousteknologia
Laajuus: 11 op
Tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää keskei-
siä maatalouden koneita ja laitteita turvalli-
sesti, sekä osaa suunnitella ja toteuttaa nii-
den huollot. Hän osaa metallitöiden alkeet. 
Opiskelija tuntee maatalouskoneissa ja lait-
teissa käytettävän keskeisen tekniikan ja 
osaa arvioida sen soveltuvuutta, sekä ym-
märtää maatalousteknologian merkityksen 
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maataloustuotannossa. Hän mieltää tilalla 
tehtävät työt laajempina kokonaisuuksina, 
työketjuina, ja tuntee niiden laadinnan pe-
rusteet. 

Maatalouskoneiden käyttö ja huolto

Tunnus
KA01BTEK001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettajat: Jouni Nurminen, KTO, Jussi Esa-
la, agr. 
Tavoitteet: Opiskelija osaa kytkeä trakto-
riin perävaunun ja keskeiset työkoneet sekä 
osaa käyttää niitä oikein ja turvallisesti. Hän 
tuntee myös konetyöskentelyn keskeiset 
vaaratekijät ja tieliikennemääräykset. Opis-
kelija osaa myös varautua etukäteen trakto-
rin ja työkoneiden määräaikais- ja muihin 
huoltoihin, osaa tehdä ne oikein ja turvalli-
sesti jätehuoltoa myöten. Opiskelija tuntee 
poltto- ja voiteluaineet ja osaa valita oikeat 
käyttötarkoituksen mukaan. Opiskelija tun-
tee perusmetallityöt ja hitsausmenetelmät ja 
osaa suorittaa niistä yksinkertaisimpia. 
Sisältö: Traktorin ja siihen kytkettyjen työ-
koneiden käyttötaito; traktorin ja perävau-
nun käyttötaito; työturvallisuusnäkökoh-
dat; maatalouskoneiden huollon perusteet ja 
huoltotaito; tieliikennelainsäädäntö ja maa-
talouskoneet; poltto- ja voiteluaineet; hitsa-
uksen alkeet; metallitöiden alkeet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan jakson alussa
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetusta 60 
%; Oppimistehtävä ja muu itsenäinen työs-
kentely 40 %
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen harjoi-
tuksiin ja hyväksytysti suoritetut oppimis-
tehtävät ja tentti

Maatalousteknologian perusteet

Tunnus
KA01BTEK002

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
7

Opettaja: Jussi Esala, agr.
Tavoitteet: Opiskelija tuntee traktoreissa ja 
työkoneissa käytettävien moottorien, voi-
mansiirron ja hydrauliikan perusratkaisut 
ja osaa arvottaa niitä valintatilanteessa. Hän 
tuntee myös ajoneuvojen sähkötekniikan ja 
hallintalaitteiston perusominaisuudet ja oh-

jaamoergonomian alkeet. Opiskelija tuntee 
työ- ja koneketjujen laadinnan perusteet ja 
osaa mitoittaa peltotöihin tarvittavien ko-
neiden ja vetotraktorin koon.
Sisältö: Traktori- ja työkonemoottorien perus-
rakenne; voimansiirtotekniikka; hydrauliikan 
perusteet; kytkimet; ajoneuvosähkötekniikan 
perusteet; työkoneketjusuunnittelun perus-
teet; työnormi ja TTS-kone laskelma
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan jakson alussa
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus 50 %; 
Oppimistehtävä ja muu itsenäinen työsken-
tely 50 %
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen ja oppimistehtävien ja tentin suo-
ritus
Edeltävät opinnot: Maatalouskoneiden 
käyttö ja huolto 

Maatilarakentamisen 
perusteet
Laajuus: 6 op, joka koostuu seuraavista 
opintojaksoista: Rakennuttaminen maatilal-
la (2 op); Rakennusten korjaus (2 op); Raken-
tamisen talous (2 op)
Tavoitteet: Maatilarakentamisen perus-
teet- opintokokonaisuuden tavoitteena on 
perehtyä maatilan rakennusten rakennut-
tamiseen, rakentamisprosesseihin, olemas-
sa olevan rakennuskannan korjaamiseen ja 
rakennushankkeiden kustannusarvion sekä 
aikataulun laadintaan.

Rakennuttaminen maatilalla

Tunnus
KA01BRAK001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. tai 2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Tiina Haapasaari, RI
Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia rakennut-
tajana maatilan rakennushankkeissa. Hän 
tuntee rakentamista koskevat määräykset 
ja ohjeet sekä kaavoituksen vaikutuksen ra-
kentamiseen. Opiskelija osaa hakea rakenta-
miseen tarvittavat luvat sekä tuntee maatila-
rakennusten suunnittelun pääperiaatteet.
Sisältö: Maatilarakentamisen laatu, raken-
tamista koskevat luvat ja niiden hakeminen, 
rakennushankkeen osapuolet, rakennus-
hankkeen vaiheet, rakennushankkeen aika-
taulu, kaavoituksen vaikutus rakentamiseen, 
tarjouspyynnön laadinta, urakkamuodot ja 
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urakkasopimus, maatilarakennusten suun-
nittelun pääperiaatteet, maatilarakentamis-
ta ohjaavat määräykset ja ohjeet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
monisteet, Maankäyttö- ja rakennuslaki ja 
-asetus, Rakentamismääräykset, Maatila-
rakennusten suunnitteluohjeet (RT MTH-
20919), Maaseuturakennusten taloudelliset 
rakenteet (RT MTH-20921 MRO F1)
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus 60 %, 
harjoitustehtävät ja itsenäinen opiskelu
Arviointi: Harjoitustöiden arviointi

Rakennusten korjaus

Tunnus
KA01BRAK002

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. tai 2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Tiina Haapasaari, RI
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy rakennuspe-
rintöön ja vanhojen rakennusten ja rakennel-
mien hoitoon, sekä maaseuturakennusten 
yleisimpiin kunnossapitotoimenpiteisiin. 
Opiskelija tuntee vanhojen rakennusten ra-
kenteet, rakennusaineet ja tekotavat siten, 
että ymmärtää rakennusten korjauksissa 
vanhan rakentamiskulttuurin ja nykyajan 
vaatimusten yhteensovittamisen sekä osaa 
valita sopivat korjausmenetelmät.
Sisältö: Maaseudun rakennuskulttuuri, ra-
kennussuojelu, työturvallisuus purkutöis-
sä, maatilarakennusten korjaustyöt koskien 
kosteus- ja lahovaurioita, perustuksia, ulko-
seiniä, yläpohja- ja vesikattorakenteita sekä 
sisäpuolisia rakenteita
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
monisteet, Kaivonen, J. 2002. Rakennusten 
korjaustekniikka ja talous. Rakennustieto. 
Jormalainen, P. 1999. Korjausrakennustyöt. 
Opetushallitus, RAK. Muu opettajan osoit-
tama materiaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus 60 %, 
harjoitustehtävät, itsenäinen opiskelu
Arviointi: Kirjallinen kuulustelu

Rakentamisen talous

Tunnus
KA01BRAK003

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Juhani Pakkala, Rkm /Tiina Haa-
pasaari, RI
Tavoitteet: Opiskelija tuntee maatilan ra-

kennusten uudis- ja korjausrakentamisen 
kustannusrakenteen ja osaa laatia kustan-
nusarvion ja yleisaikataulun luonnossuun-
nitelmien perusteella.
Sisältö: Rahoitushakemuksen, kustannusar-
vion, työmenekkilaskelman ja yleisaikatau-
lun laadinta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
monisteet. Maa- ja metsätalousministeriön 
rakennuskustannusten laskentaohjelma. Ai-
kataulun laadintaohjelma. Mäki yms. 2003. 
Ratu aikataulukirja 2004 (tai uudempi). Ra-
kennustieto
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus 60 %, 
harjoitustehtävät, itsenäinen opiskelu
Arviointi: Harjoitustehtävät
Edeltävät opinnot: Hyväksytty suoritus 
opintojaksosta Rakennuttaminen maatilalla 
(KA01BRAK001)

Maatalousekonomia
Laajuus: 11 op, joka koostuu seuraavista 
opintojaksoista: Maatalousekonomian pe-
rusteet (5 op); Maatilatalouden verotus (3 
op); Maatalouden tuotantotalouden perus-
teet (3 op)
Tavoitteet: Opiskelija sisäistää maatalous-
yrityksen johtamisessa tarvittavat tiedot ja 
taidot. Hän kykenee laatimaan maatilatalo-
uden veroilmoituksen ja kykenee lukemaan 
alan ammattikirjallisuutta ja osaa tulkita 
kannattavuuskirjanpitotilojen tuloksia.

Maatalousekonomian perusteet

Tunnus
KA01BEKO001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettajat: Eliisa Kallio ja Paavo Hannila
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää maatalo-
usekonomian ja -politiikan keskeiset käsit-
teet, sekä maatalouden liiketaloustieteen 
keskeiset kustannus-, tulos- ja kannatta-
vuuslaskelmien perusteet.  Opiskelija ky-
kenee hakemaan kannattavuustutkimuk-
sen tuottamaa tietoa ja hyödyntämään sitä. 
Opiskelija tutustuu maatalousyrittäjän toi-
mintaympäristön muutokseen ja pereh-
tyy maatalouden merkitykseen yhteiskun-
nassamme, maatalouden hallintoon sekä 
ammatilliseen ja kaupalliseen järjestäyty-
miseen. Opiskelija tuntee EU:n maatalous-
politiikan pääpiirteet.
Sisältö: Maatalouden liiketaloustieteen 
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peruskäsitteet; kustannus-, tulos- ja kan-
nattavuuslaskelmien perusteet; yrityksen 
johtamisen perusteet; tiedonhankinta; kan-
nattavuuskirjanpito ja tunnusluvut; maata-
louspolitiikan peruskäsitteet; maatalouden 
merkitys yhteiskunnassa; maatalouden hal-
linto Suomessa; maatalouden rakenne- ja 
tuotantopolitiikka Suomessa; maatalouden 
tuki- ja tulopolitiikka Suomessa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Karhu-
la, Ylätalo, Ryhänen & Latukka 2002. Mai-
totilojen taloudellinen tulos ja kannattavuus 
2000-2010. Helsingein yliopisto. Taloustie-
teenlaitos. Julkaisuja 37: 157- 166; Ryhänen, 
Sipiläinen & Latukka 2003. Maatalousyri-
tyksen tuotannon suunnittelu ja kehittämi-
nen. Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos. 
Opetusmoniste: 1-12. http://www.mtt.fi /
mttl/kirjanpitotilat.html. Kola, J. 2003. Maa-
talouspolitiikan perusteet. MPOL 1. Helsin-
ki: Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos. 
Luennot ja luennoilla jaettava materiaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus (50 
%) ja omatoiminen oppiminen (50 %)
Arviointi: 1) Luennot-aktiivisuus; 2) Hyväk-
sytyt oppimistehtävät ja tentit

Maatilatalouden verotus

Tunnus
KA01BEKO002

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Eliisa Kallio ja Juha Tiainen
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy maatalou-
den tuloverolain säädöksiin, verotuksen 
edellyttämään kirjanpitoon ja verosuunnit-
teluun. Opiskelija ymmärtää verosuunnit-
telun merkityksen maa- ja metsätaloudessa 
ja osaa tehdä maa- ja metsätalouden veroil-
moitukset.
Sisältö: Maatilaverotuksen lait ja säädökset; 
verokirjanpidon, maa- ja metsätalouden ve-
roilmoitusten ja arvonlisäveroilmoituksen 
laatiminen annetun esimerkin pohjalta; ve-
rovalitusmahdollisuudet; verotuksen suun-
nittelu maatilalla
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Maata-
louden verotus. Veroilmoituksen täyttöoh-
jeet (uusin). Verohallituksen julkaisu 53.03; 
http://www.vero.fi . Kirjanpitovihko. Ve-
roilmoituslomakkeet. Luennot ja luennoilla 
jaettava materiaali. Tapion taskukirja 2002
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus (50 
%) ja omatoiminen oppiminen (50 %)
Arviointi: 1) Luennot-aktiivisuus, 2) Vero-

esimerkin laatiminen, 3) Hyväksytyt oppi-
mistehtävät ja tentti

Maatalouden tuotantotalouden 
perusteet

Tunnus
KA01BEKO003

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Matti Ryhänen MMT, dosentti ja 
Eliisa Kallio, agronomi
Tavoitteet: Opiskelija tuntee tuotantotalou-
den perusteet. Hän kykenee soveltamaan 
oppimiaan tietoja ja taitoja kasvi- ja koti-
eläintuotannon taloudellisessa järjestämi-
sessä. Hän tuntee kasvi- ja kotieläintuotan-
non kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä.
Sisältö: Tuotantotalouden perusteet; kasvin-
tuotannon ekonomia; maidon- ja naudanli-
hantuotannon ekonomia; porsas- ja sianli-
han tuotannon ekonomia; siipikarjanlihan 
ja kananmunien tuotannon ekonomia ja ko-
neistamiseen ja työnkäyttöön liittyvät talou-
delliset kysymykset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ryhänen, 
Sipiläinen & Latukka 2003. Maatalousyri-
tyksen tuotannon suunnittelu ja kehittämi-
nen. Helsingin yliopisto. Taloustieteen lai-
tos. Opetusmoniste: 13-53; Kay & Edwards 
2004. Farm management. McGraw-Hill. Bos-
ton: 97-146; Turkki 2003. Tuotantoekonomia. 
Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos. 
Monistesarja nro 4. 2. uudistettu painos: 10-
109. http://www.mtt.fi /tutkimus/talous/
kirjanpitotilat1.html; Luennot ja luennoilla 
jaettava materiaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus (50 
%) ja omatoiminen oppiminen (50 %)
Arviointi: Opiskelijan on mahdollista saada 
arvosanakseen 1 tai 2, jos hän tuntee ilmiöt 
ja kykenee kuvaamaan ne sekä hallitsee tyy-
dyttävästi käytännön sovellutuksia. Opiske-
lijan on mahdollista saada arvosanakseen 3, 
jos hän tuntee ilmiöt ja kykenee kuvaamaan 
ne hyvin sekä hallitsee hyvin käytännön so-
vellutuksia sekä kykenee tyydyttävästi ilmi-
öiden syvälliseen ymmärtämiseen. Opiske-
lijan on mahdollista saada arvosanakseen 4 
tai 5, jos hän tuntee ilmiöt ja kykenee kuvaa-
maan ne sekä hallitsee erinomaisesti käytän-
nön sovellutuksia sekä kykenee ilmiöiden 
syvälliseen ymmärtämiseen ja lisäksi kyke-
nee tarkastelemaan kyseessä olevaa ilmiötä 
useasta näkökulmasta ja useissa eri toimin-
taympäristöissä. Tentti 100 %
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Liiketalous ja 
markkinointi
Kahdenkertaisen 
kirjanpidon perusteet

Tunnus
KA01BLII001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija hallitsee kahdenker-
taisen, suoriteperusteisen kirjanpidon pe-
riaatteet sekä yrityksen tilinpäätöksen ra-
kenteen ja sisällön. Opiskelija osaa laatia 
yksinkertaisen kirjanpidon ja johtaa siitä ti-
linpäätöksen. 
Sisältö: Kirjanpitolain keskeinen sisältö, 
kahdenkertaisen kirjanpidon logiikka, suo-
riteperusteen toteutuminen kirjanpidos-
sa, liikeyrityksen tilinpäätöksen rakenne ja 
kahdenkertaisen kirjanpidon yksinkertais-
ten kirjausten tekniikka
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
määräämä materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
tehtävät
Arviointi: Tentti, joka sisältää pienimuotoi-
sen kirjanpidon laatimisen

Uuden yritystoiminnan luominen

Tunnus
KA01BLII002

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija kykenee laatimaan 
perustettavan pienyrityksen liiketoimin-
tasuunnitelman tarpeellisine suunnittelu-
laskelmineen sekä kykenee perustellusti 
valitsemaan perustettavan yrityksen yhtiö-
muodon ja tietää, miten eri yritysmuodot 
käytännössä perustetaan. 
Sisältö: Yrittäjänä toimiminen ja yrittäjä-
persoonan vaikutus yritystoimintaan, lii-
ketoimintasuunnitelman rakenne ja sisältö, 
toiminta markkinoilla, kriittisen pisteen las-
kelmien laatiminen, tulos- ja rahoitussuun-
nitelman laatiminen, eri yhtiömuodot ja 
niiden käyttökelpoisuus eri tilanteissa, yri-
tyksen perustamistoimenpiteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Erkki Lai-
tila: Ideasta toimivaan yritykseen (www. 
yrittajakoulu.com); Opettajan määräämä 

muu kirjallisuus; TE-keskuksen (tai muun) 
perustamisoppaat opettajan määräämällä 
tavalla
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Tentti

Markkinoinnin perusteet

Tunnus
KA01BLII003

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Anu Katila, KTM
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää kokonais-
valtaisen markkinointiajattelun, tuntee 
markkinoinnin peruskäsitteitä ja kilpailu-
keinoja.
Sisältö: Markkinoinnin merkitys ja tehtävät, 
markkinointiajattelu, markkinoinnin kilpai-
lukeinot
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lahtinen 
ja Isoviita. 2001. Asiakaspalvelun ja mark-
kinoinnin perusteet. Avaintulos. Jaettu ma-
teriaali
Oppimismenetelmät: Luennot, ryhmätyöt, 
itsenäinen opiskelu, mahdollinen opinto-
käynti. Kontaktiopetus 50 %, omatoiminen 
opiskelu 50 %
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen lähi-
opetukseen, harjoitukset ja tentti   

Maaseudun 
kehittämisen perusteet
Laajuus: 6 op
Tavoitteet: Opiskelija: tuntee maaseututyy-
pit ja ymmärtää maaseudun asuinpaikka-
na sekä elinkeinoalueena; tietää maaseutu-
politiikan ja ohjelmallisen kehittämistyön 
periaatteet; tuntee maaseutuneuvonnan ja 
kehittämistoiminnan organisaatiot ja toi-
mintakentän; tuntee eri neuvontamuodot 
ja -menetelmät; osaa arvioida neuvontatyö-
tä; kehittää ihmisten välisiä vuorovaikutus-
taitoja; tuntee ihmisten arvoihin, asenteisiin 
ja käyttäytymiseen vaikuttavat psykologi-
set perusteet; tuntee kokous- ja neuvottelu-
tekniikan; osaa johtaa erilaisia kokouksia ja 
neuvotteluja; pystyy esittämään ja peruste-
lemaan kantansa kokouksissa ja neuvotte-
luissa    
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Maaseutuneuvonnan ja 
kehittämistoiminnan perusteet

Tunnus
KA01BKEH001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Mikko Mustakallio, MMM ja Ju-
hani Suojaranta, agr.
Tavoitteet: Opiskelija: tuntee maaseututyy-
pit ja ymmärtää maaseudun asuinpaikka-
na sekä elinkeinoalueena, tietää maaseutu-
politiikan ja ohjelmallisen kehittämistyön 
periaatteet, tuntee maaseutuneuvonnan ja 
kehittämistoiminnan organisaatiot ja toi-
mintakentän, tuntee eri neuvontamuodot ja 
-menetelmät, osaa arvioida neuvontatyötä
Sisältö: Maaseututyypit, maaseutu elin-
paikkana ja elinkeinoalueena; ohjelmallinen 
kehittämistyö ja maaseutupolitiikan perus-
teet; maaseutuneuvonnan ja kehittämistoi-
minnan organisaatiot; eri neuvontamuodot 
ja -menetelmät sekä asiakasryhmät; neuvon-
tatyön arviointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoil-
la jaettava materiaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus (50 
%), oppimistehtävät /tutustuminen oman-
alueen kehittämistyöhön (20 %), omaehtoi-
nen opiskelu (30 %)
Arviointi: Osallistuminen luento-opetuk-
seen ja tutustumiskäynneille ja tentti

Neuvottelu- ja kokoustekniikka 
sekä palvelun psykologia

Tunnus
KA01BKEH002

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Teema 1: Neuvottelu- ja 
kokoustekniikka

Opettaja: Juhani Suojaranta, agr
Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija 
osaa johtaa erilaisia kokouksia ja neuvotte-
luja, tietää eri tehtävien vaatimukset koko-
uksissa ja neuvotteluissa sekä tuntee yhdis-
tystoiminnan periaatteet
Sisältö: Yhdistystoiminnan periaatteet; ko-
kousvirkailijoiden tehtävät; puheenvuorot, 
äänestykset, vaalit; neuvottelun tavoitteet, 
-taktiikat, vuorovaikutus neuvottelutilan-
teessa, jälkihoito

Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoil-
la jaettava materiaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus 30 %, 
harjoitukset 30%, omatoiminen opiskelu 40 
%
Arviointi: Osallistuminen kontaktiopetuk-
seen ja harjoituksiin

Teema 2: Palvelun psykologia

Opettaja: Pia Lahdenmaa, FM
Tavoitteet: Tavoitteena on syventää opis-
kelijan ihmistuntemusta ja laajentaa hänen 
tietojaan käyttäytymisen yleisistä lainalai-
suuksista. Opiskelija perehtyy ihmisen toi-
mintaan vaikuttaviin asenne- ja motivaatio-
tekijöihin sekä työpsykologisiin tekijöihin. 
Hän osaa soveltaa em. tietoa tulevassa am-
matissaan ja erilaisissa asiakaspalvelutehtä-
vissä.
Sisältö: Opintojaksolla ihmisen toimintaa 
tarkastellaan erityisesti palvelualojen nä-
kökulmasta ja tutustutaan mm. seuraaviin 
teemoihin: asiakaspalvelun psykologia, ih-
misen yksilöllisyys ja persoonallisuus, käyt-
täytyminen ja motivaatio, työssäjaksaminen 
ja työhyvinvointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus (60 %), 
oppimistehtävät ja omatoiminen opiskelu 
(40 %)
Arviointi: Osallistuminen kontaktiopetuk-
seen, hyväksytysti suoritetut oppimistehtä-
vät ja tentti

KASVUKAUSI

Tunnus
KA01BKASVUK

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kesä

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
10

Opettajat: Senja Arkko; Heikki Harmanen; 
Hannu Humalamäki; Mikko Loiva; Leena 
Riikonen; Juha Tiainen; Anna Tall, Jussi Esa-
la
Tavoitteet: Opiskelija seuraa kasvukauden 
aikaisia tapahtumia pellolla, puutarhassa 
ja metsässä. Opiskelija oppii tunnistamaan 
kasvien kehitysvaiheet ja kasvinsuojelutar-
peen sekä tunnistamaan ympäristöarvoil-
taan arvokkaat luontokohteet. Opiskelija on 
selvillä sadonmuodostukseen ja sadon laa-
tuun vaikuttavista tekijöistä sekä metsikön 
kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Opiskeli-
ja osaa arvioida kasvinviljelyn eri työvai-
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heiden laatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 
Opiskelija tuntee ruiskun testauksen keskei-
set vaiheet. 
Sisältö: Pellon ja puutarhaviljelyn kasvilaje-
ja ja lajikkeita, näytemaa; rikkakasvit, taudit 
ja tuholaiset; kasvinsuojelutarve; metsätalo-
uden arvokkaiden luontokohteiden hoito; 
vihersuunnitelma; tutustuminen tutkimus-
toimintaan; käytännön viljelytilanteiden tu-
loksen arviointia; ruiskun testaus; maatalo-
uskoneteollisuusvierailuja
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Mäki-Val-
kama (toim.) 2005. Ajankohtaisia kasvin-
suojeluohjeita. Kasvinsuojeluseura; Erkamo 
2001. Rikkakasviopas. Kasvinsuojeluseura.
Värikuvakasviot; Tapion Taskukirja. 2002; 
Muuta kirjallisuutta osoituksen mukaan
Oppimismenetelmät: Aktivoivat luennot ja 
ohjatut harjoitustyöt (80 %), omaehtoinen 
työskentely (20 %)
Arviointi: 1. Läsnäolo, aktiivisuus; 2. Jatku-
va arviointi; 3. Raportit

VAIHTOEHTOISET 
AMMATTIOPINNOT

Kasvituotanto
Opiskelija voi rakentaa kasvituotannon 
opinnoista kokonaisuuden, joka antaa riit-
tävät tiedot ja taidot toimia viljelijänä sekä 
kasvituotannon neuvonnan, tutkimuksen ja 
viranomaistoiminnan tehtävissä. Kasvituo-
tannon opinnot koostuvat ensimmäisenä ja 
toisena vuotena suoritettavista kaikille yh-
teisistä ammattiopinnoista (12 op) sekä vaih-
toehtoisista ammattiopinnoista, joista 17 op 
on määritelty ennalta. Kaikkiaan vaihtoeh-
toisia kasvituotannon ammattiopintoja on 
valittava vähintään 25 op. Opinnäytetyön 
tulee liittyä kasvituotannon aihepiiriin. Eri-
koistumisharjoittelu suositellaan valittavak-
si niin, että opiskelija voi sen aikana aloittaa 
myös opinnäytetyön tekemisen.

Laajuus: 25 op, joka koostuu seuraavis-
ta opintojaksoista: Pakolliset opinnot 17 
op: Pellon vesitalous (2 op), Viljantuotan-
to ja siemenhuolto (3 op), Viljelysuunnitte-
lu (3 op), Peltokasvien taudit ja tuholaiset (3 
op), Luonnonmukaisen tuotannon perusteet 
(3 op), Avomaan puutarhatuotanto (3 op); 
Vaihtoehtoiset opinnot 8 op valitaan seuraa-
vista: Nurmiviljely (3 op), Perunan tuotanto 
(3 op), Sokerijuurikkaan viljely (2 op), Ajan-
kohtaiset erikoiskasvit (2 op), Elävä maa (2 

op), Eri viljelyjärjestelmät (2 op), Kasvinja-
lostus (2 op), Kasvituotannon rakennukset 
(2 op)
Tavoitteet: Opintokokonaisuuden tavoittee-
na on syventyä maatilan kasvituotannon ko-
konaisuuteen

Pellon vesitalous

Tunnus
KA01CKAS001

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Heikki Harmanen, agronomi
Tavoitteet: Opiskelija tuntee Suomen il-
maston vaikutukset kuivatus ja kastelutar-
peeseen. Opiskelija tuntee kuivatus ja kas-
telumenetelmät ja niiden merkityksen ja 
käyttökelpoisuuden peltoviljelyssämme. 
Kastelun vaikutus sadon määrään ja laa-
tuun. Opiskelija kykenee hyödyntämään 
alan tutkimustietoa.
Sisältö: Kuivatus- ja kastelutarpeeseen vai-
kuttavat tekijät; kuivatusmenetelmät, niiden 
hyödyt ja hankkeiden eteneminen; kastelu-
menetelmät 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Heino-
nen ym. 1992 (toim.) Maa, viljely ja ympä-
ristö (osoitetut kohdat) WSOY; (Saavalainen 
(toim.) 1981. Salaojittajan käsikirja, osa 1a. 
Suomen olosuhteet kuivatusta silmällä pi-
täen. Salojituksenkannatusyhdistys); Pajula 
ja Triipponen (toim.) Selvitys Suomen kas-
telutilantesta. Suomen ympäristö 629. (tai 
Sadetusopas 1979 Maatalouskeskusten liit-
to.); Peltomaa 1999. Salaojien kunnossapi-
to-opas. Salaojakeskus; Saavalainen (toim.) 
1983, Salaojittajan käsikirja 1B kuivatuksen 
perusteet; Salaojittajan käsikirja, osa 2a Sa-
laojojituksen suunnittelu, 1984; Salaojittajan 
käsikirja, osa 3. Salaojitustöisen toteuttami-
nen, salaojitusten kunnossapito, 1991, täy-
dennysojitus. Salaojakoulutuksen kannatus-
yhdistys; Saavalainen Pieni Salaojituskirja
Oppimismenetelmät: Luennot 45 %, etäteh-
tävät ja itseopiskelu 55 %, joissa paneudu-
taan oppisisältöjen ja opiskelijoiden omasta 
viitekehyksestä nousevaan tiedonhankin-
taan ja käytännön ongelmien ratkaisemi-
seen sekä tentti
Arviointi: Tentti 50 % ja etätehtävä 50 %
Edeltävät opinnot: Kasvituotannon pakolli-
set suoritettu 
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Viljan tuotanto ja siemenhuolto

Tunnus
KA01CKAS002

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jussi Esala, Mikko Loiva ja Kim-
mo Nissinen 
Tavoitteet: Opiskelija on selvillä viljakas-
vien sadonmuodostuksen fysiologisista 
perusteista ja tietää viljelytoimenpiteiden 
oikean ajoituksen. Hän tuntee myös siemen-
tuotantoon liittyvät asiat sekä viljankäsittely 
ja -varastointimenetelmät sekä niissä käytet-
tävät laitteet.
Sisältö: Kasvifysiologian ja morfologia pe-
rusteet; sadonmuodostus ja satofysiologia; 
lajikkeet; siemenhuolto; siementuotanto, 
sen säätely ja siemenviljan laatu; viljakaup-
pa; viljan varastointi- ja säilytysmenetelmät 
sekä käytettävät laitteet; kasvituotannon 
laatu tilalla
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoil-
la jaettava materiaali; Peltokasvilajikkeet 
2004. Tieto tuottamaan 105. Pro Agria; Verk-
komateriaalit osoituksen mukaan; Kirjalli-
suutta osoituksen mukaan
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus 65 %, 
hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät
ja hyväksytysti suoritettu tentti 35 %
Arviointi: 1) Luokkaopetus-aktiivisuus, 2) 
Työharjoitukset -osanotto ja aktiivisuus, 3) 
Hyväksytyt oppimistehtävät ja tentti
Edeltävät opinnot: Peltokasvien viljely 
(KA01BKAS005)

Viljelysuunnittelu

Tunnus
KA01CKAS003

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Heikki Harmanen, agronomi
Tavoitteet: Opiskelija hallitse viljelysuunni-
telmaohjelman monipuolisen käytön ja vilje-
lysuunnitelman teon.
Sisältö: Opintojaksolla syvennetään viljely-
suunnitelmaohjelman käyttötaitoja.  Suun-
nitelma on mahdollista tehdä niin tarken-
netun, perus kuin luomukriteerien mukaan. 
Laaditaan tilan pellonkäyttösuunnitelma. 
Kasvilaji- ja lajikevalinta ja satotaso määrite-
tään tilan maaperälliset ja ilmastolliset olo-
suhteet huomioiden. Viljelykiertoa suun-
nitellessa huomioidaan kasvinsuojelulliset 

seikat ja mahdollisuudet satotason nostoon 
huomioidaan. Laaditaan viranomaisvaati-
musten mukainen viljelykirjanpito
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Aiemmin 
opiskeltu, tilalta hankittava materiaali sekä 
jaetut ohjeet
Oppimismenetelmät: Ongelmakeskeinen 
oppiminen
Arviointi: Jatkuva arviointi ja loppuarvioin-
ti tehdyn työn perusteella
Edeltävät opinnot: Kasvituotannon pakolli-
set suoritettu 

Peltokasvien taudit ja tuholaiset

Tunnus
KA01CKAS004

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Leena Riikonen, MMM
Tavoitteet: Opiskelíja on selvillä kasvitau-
tien ja tuhoeläinten luokittelusta ja niiden 
kehitysrytmiin ja elämänkiertoon vaikutta-
vista tekijöistä. Opiskelija pystyy tunnista-
maan kasvintuhoojan ja valitsemaan sopi-
van torjuntamenetelmän.
Sisältö: Tarttumattomat ja tarttuvat kasvi-
taudit, kasvitautien torjuntamenetelmät, 
taudit kasvilajeittain, tuhoeläinten jaottelu 
ja elintavat, tuhoeläinten torjuntamenetel-
mät, tuhoeläimet kasvilajeittain, kasvinsuo-
jelu ja geenitekniikka
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Markkula 
(toim.) 1998. Ajankohtaisia kasvinsuojeluoh-
jeita. 13. uud. p. Kasvinsuojeluseura; Han-
nukkala ym. 1999. Luomupellon kasvin-
suojelu. Tieto tuottamaan 84. Gummerrus; 
Valkonen, Bremer & Tapio 1996. Kasvi sai-
rastaa. Oppi kasvitaudeista. Yliopistopaino; 
Tasapainoinen kasvinsuojelu-oppaat. Kas-
vinsuojeluseura.
Oppimismenetelmät: Luennot (40 %), hy-
väksytysti suoritetut oppimistehtävät (30 %) 
ja hyväksytysti suoritettu tentti (30 %)
Arviointi: 1. Luennot, aktiivisuus, 2. Hyväk-
sytyt oppimistehtävät, 3. Tentti
Edeltävät opinnot: Kasvinsuojelun perus-
teet (KA01BKAS006)
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Luonnonmukaisen tuo-
tannon perusteet

Tunnus
KA01CLUO001

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Katso Luomumoduli (KA01CLUO)

Avomaan puutarhatuotanto

Tunnus
KA01CPUU002

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Katso Puutarhatuotannon moduli 
(KA01CPUU)

Nurmiviljely

Tunnus
KA01CKAS005

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Mikko Loiva; Samu Palander; 
Kimmo Nissinen ja Jussi Esala  
Tavoitteet: Opiskelijalle muodostuu koko-
naiskuva nurmituotannosta osana tilako-
konaisuutta ja nautakarjataloutta. Hän osaa 
suunnitella ja arvioida nurmituotannon jär-
jestämistä tilakokonaisuuden osana. Hän 
tuntee nurmen viljelytekniikan ja ruokinnal-
lisen laadun sekä tietää miten nurmen sadon 
määrään ja laatuun voi vaikuttaa. Hän tun-
tee nurmen korjuukoneet ja tietää koneiden 
käytön vaikutukset laatuun.
Sisältö: Nurmituotannon suunnittelu, nur-
men tuotantomuodot, nurmen viljelytekniik-
ka, nurmirehun hygieeninen ja ruokinnalli-
nen laatu, nurmirehun säilöntämenetelmät, 
nurmen korjuukoneet ja varastot
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoil-
la jaettu materiaali; Nurmenviljely. 2. uud. 
painos. Maaseutukeskusten liitto. 1998; Jaff-
ner 1991. Lönsammare valodling. LTs förlag. 
Stockholm
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus 40 %, 
hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät 40 %
ja hyväksytysti suoritettu tentti 30 %
Arviointi: 1) Luokkaopetus -aktiivisuus, 2) 
Hyväksytyt oppimistehtävät, 3) Tentti
Edeltävät opinnot: Peltokasvien viljely 
(KA01BKAS005)

Perunan tuotanto

Tunnus
KA01CKAS006

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Heikki Harmanen, agronomi
Tavoitteet: Opintojaksolla perehdytään pe-
runan eri tuotantomuotoihin ja niiden vil-
jelytekniikkaan, hoitotoimenpiteisiin, kas-
vinsuojeluun, varastointiin, koneistukseen 
kauppakunnostukseen ja sadon laatuun ja 
määrään sekä kannattavuuteen vaikutta-
viin seikkoihin. Lisäksi tutustutaan tuotan-
toa koskevaan valvontaan ja säädöksiin sekä 
tutkimukseen ja muihin alan toimijoihin.
Sisältö: Peruna kasvina, kasvufysiologia ja 
laatu; tuotantoa ohjaavat säädökset ja val-
vonta; tuotannon laajuus ja tuotantomuo-
dot; lajikkeet ja viljelytekniikka; kasvin-
suojelukysymykset; nosto, varastointi ja 
kauppakunnostus; alan tutkimus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ahven-
ainen ym. 2001. Laatuperunan tuotanto. 
Maaseutukeskusten liitto; Perunan tuotan-
to Maaseutukeskusten liitto 1992 Seppänen 
ym. (toim.) 1993. Perunan kasvinsuojelu. 
Maaseutukeskusten liitto; Kangas ym. 1997. 
Perunalajikkeet. Peruna-aiheiset www-sivut
Oppimismenetelmät: Luennot, etätehtävät, 
ekskursio ja tentti (opintojaksoon voidaan 
kytkeä perunanviljelytilalla viljelysuunnit-
telu 2 -jakson tehtävä, jolloin muodostuu 
3+3 op kokonaisuus)
Arviointi: Tentti 50 % etätehtävät 50 % 
Edeltävät opinnot: Kasvituotannon pakolli-
set suoritettu

Sokerijuurikkaan viljely

Tunnus
KA01CKAS007

Tyyppi
vapaasti valittava

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. tai 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Heikki Harmanen, agronomi
Tavoitteet: Opintojaksolla perehdytään so-
kerijuurikkaan viljelyn tuotantosopimuksiin 
ja säädöksiin sekä viljelymahdollisuuksiin ja 
viljelytekniikkaan
Sisältö: Sokerijuurikkaan tuotanto ja tuotan-
tosopimukset, kasvupaikkavaatimukset ja 
viljelytekniikka, sadon laatuun ja määrään 
vaikuttavat tekijät, sadonkorjuu ja laatuky-
symykset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Sokeri-
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juurikkaan viljelyopas. 1999. Sokerijuurik-
kaan tutkimuskeskus. Juurikassarka-lehti ja 
sokerijuurikkaan viljelyn tutkimuslaitoksen 
materiaali, mm. www-sivut
Oppimismenetelmät: Luennot 45 % ja ryh-
mätyöt (jakso voidaan kytkeä myös kokonai-
suudeksi viljelysuunnittelu 2 jakson kanssa, 
jolloin tarkastellaan viljelysuunnittelua juu-
rikastilan näkövinkkelistä)
Arviointi: Ryhmätyöt ja tentti tai ryhmätyöt 
+ visu 2 jakson tuotos
Edeltävät opinnot: Kasvituotannon pakolli-
set suoritettu

Ajankohtaiset erikoiskasvit

Tunnus
KA01CKAS008

Tyyppi
vapaasti valittava

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Mikko Loiva, MMM
Tavoitteet: Opiskelija on selvillä ajankohtais-
ten erikoiskasvien viljelymahdollisuuksista, 
tuntee niiden viljely- ja korjuutekniikan sekä 
sadon varastointi- ja kunnostustekniikan. 
Hän selvillä myös sadon määrään ja laatuun 
vaikuttavista tekijöistä.
Sisältö: Ajankohtaisten erikoiskasvien mer-
kitys, valitut erikoiskasvit ja niiden viljely- 
ja korjuutekniikka sekä laatutekijät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Tiedonha-
kua eri lähteistä, oppijoiden tuottamat kir-
jalliset koosteet ja esittelytaulut
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus 45 %, 
hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät 35 
% ja hyväksytysti suoritettu tentti 20 %
Arviointi: 1) Luokkaopetus -aktiivisuus, 2) 
Ryhmätyöt -osanotto ja  aktiivisuus, 3) Hy-
väksytyt oppimistehtävät ja tentti
Edeltävät opinnot: Peltokasvien viljely 
(KA01BKAS005)

Elävä maa

Tunnus
KA01CKAS009

Tyyppi
vapaasti valittava

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Vierailevat luennoitsijat
Tavoitteet: Tavoitteena on syventää opiske-
lijan tietämystä maaperän biologista proses-
seista sekä kemiallisista ja fysikaalisista te-
kijöistä.
Sisältö: Maaperän rakenne; maaperän mik-
robitoiminta; maaperän ravinnetalous; vilje-

lykierron vaikutus maaperään
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennot; 
Osoitettu kirjallisuus
Oppimismenetelmät: Luennot ja hyväksy-
tysti kirjoitettu oppimispäiväkirja
Arviointi: 1. Luennot, aktiivisuus; 2. Hyväk-
sytty oppimispäiväkirja
Edeltävät opinnot: Maaperä ja meteorologia 
(KA01BKAS003) 

Eri viljelyjärjestelmät

Tunnus
KA01CKAS010

Tyyppi
vapaasti valittava

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Vierailevat luennoitsijat
Tavoitteet: Tavoitteena on antaa opiskelijalle 
perustietoja ja valmiuksia vertailla eri vilje-
lyjärjestelmiä.
Sisältö: Perinteinen tavanomainen viljely, 
IP-viljely, luonnonmukainen viljely, biody-
naaminen viljely
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennot, 
Osoitettu kirjallisuus
Oppimismenetelmät: Luennot ja hyväksy-
tysti laadittu oppimispäiväkirja
Arviointi: 1. Luennot, aktiivisuus; 2. Hyväk-
sytty oppimispäiväkirja

Kasvinjalostus

Tunnus
KA01CKAS011

Tyyppi
vapaasti valittava

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Mikko Loiva  
Tavoitteet: Opiskelija tuntee kasvinjalostuk-
sen biologiset perusteet, kasvinjalostuksen 
perusmenetelmät ja on selvillä tärkeimpien 
viljelykasvien jalostustavoitteista. 
Sisältö: Kasvinjalostuksen kehitys ja mer-
kitys sadon laadun ja määrän parantajana, 
kasvinjalostustoiminta Suomessa, kasvinja-
lostuksen biologiset perusteet, kasvinjalos-
tuksen perusmenetelmät, geenitekniikan ja 
bioteknologian mahdollisuudet kasvinjalos-
tuksessa, viljelykasvien jalostustavoitteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kivi, Erk-
ki. 1983. Pölyä pinsetin kärjissä. Hankkija 
(soveltuvin osin), jaettu oppimateriaali 
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus (50 
%), hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät 
ja hyväksytysti suoritettu tentti (50 %)
Arviointi: 1) Luokkaopetus-aktiivisuus, 2) 
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Hyväksytyt oppimistehtävät ja tentti
Edeltävät opinnot: Peltokasvien viljely 
(KA01BKAS005)   

Kasvituotannon rakennukset

Tunnus
KA01CRAK003

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2 

Katso Maatilarakentamisen moduli 
(KA01CRAK)

Puutarhatuotanto
Kotipuutarhan hoidon perusteet

Tunnus
KA01CPUU001

Tyyppi
vapaasti valittava

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Senja Arkko, hortonomi (AMK) 
Tavoitteet: Opiskelija osaa perustaa ja hoi-
taa kotipuutarhaansa tuottavalla ja kestäväl-
lä tavalla.
Sisältö: Pihan perustamisohjeita; koriste- ja 
hyötykasvien istutus-, hoito- ym. kasvatus-
ohjeita; kasvinsuojelua
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Iris Kuok-
kanen, Leena Nurmi. 1995. Satoisa kotipuu-
tarha. Puutarhaliitto; Osoituksen mukaan ja 
tietohakujen perusteella mm. nettimateriaa-
lia
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus 30 %, 
itsenäinen työskentely 70 %
Arviointi: Osallistuminen luennoille ja hy-
väksytysti määräaikaan mennessä palautet-
tu oppimispäiväkirja

Avomaan puutarhatuotanto

Tunnus
KA01CPUU002

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Senja Arkko, hortonomi (AMK)
Tavoitteet: Opiskelija on selvillä avomaan 
puutarhatuotannon laajuudesta, mahdol-
lisuuksista, viljelymenetelmistä, kannatta-
vuudesta ja markkinoinnista.
Sisältö: Avomaanvihannesten viljely, mark-
kinointi ja kannattavuus; puutarhamarjojen 

viljely, markkinointi ja kannattavuus; viher-
tuotannon menetelmät ja toteutus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Irma Voi-
pio. 2001. Vihannekset. Lajit, viljely ja sato. 
Puutarhaliiton julkaisuja 316. Osoituksen ja 
tietohaun mukaan
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus 30 %, 
itsenäinen työskentely 70 %
Arviointi: Luennot-aktiivisuus, Hyväksytty 
oppimistehtävä ja tentti

Kasvihuonetuotanto

Tunnus
KA01CPUU003

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Senja Arkko, hortonomi (AMK) 
Tavoitteet: Opiskelija tutustuu kasvihuone-
viljelyn edellytyksiin, mahdollisuuksiin ja 
keinoihin Suomessa.
Sisältö: Kasvihuoneviljelyn laajuus, merki-
tys, tuet ja mahdollisuudet EU- Suomessa; 
viljelytekniikkaa; tutustumiskäyntejä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Osoituk-
sen mukaan ja tietohakujen perusteella
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus 50 %, 
itsenäinen työskentely 50 %
Arviointi: Luennot-aktiivisuus, Osallistu-
minen vierailuihin –aktiivisuus, Hyväksyt-
ty tentti

Viherrakentaminen

Tunnus
KA01CPUU004

Tyyppi
vapaasti valittava

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Senja Arkko, hortonomi (AMK) 
Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ko-
tipihaympäristönsä tarkoituksenmukaisek-
si ja toimivaksi ja osaa perustaa ja hoitaa 
sitä oikein ja kestävällä tavalla. Konkreetti-
sena tavoitteena on piirretty pihasuunnitel-
ma työohjeineen oppilaan valitsemaan koh-
teeseen.
Sisältö: Pihasuunnittelun perusteita; viher-
rakentamisen ohjeita; koristekasvien istu-
tus- ja hoito-ohjeita
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Mettala-
Willberg. 1998. Pihanrakentajan käsikirja. 
Maa- ja kotitalousnaisten keskus; Luettelon 
mukaan web-sivuja ja muuta oheismateri-
aalia  
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus 30 %, 
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itsenäinen työskentely 70 %
Arviointi: 1) Luennot-aktiivisuus, osanotto; 
2) määräaikaan mennessä palautettu piha-
suunnitelma ohjeineen

Luonnonmukainen 
tuotanto
Laajuus: 9-11 op, joka koostuu seuraavis-
ta opintojaksoista: Luonnonmukaisen tuo-
tannon perusteet (3 op); Luonnonmukainen 
peltoviljely (2 op); Luonnonmukainen koti-
eläintuotanto (2 op); Luonnonmukainen ko-
tipuutarhantuotanto (2 op); Luonnonmukai-
nen puutarhatuotanto (2 op)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee luonnonmu-
kaisen pelto- ja puutarhaviljelyn sekä koti-
eläintuotannon periaatteet 

Luonnonmukaisen tuotannon 
perusteet

Tunnus
KA01CLUO001

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Leena Riikonen, MMM ja Ulla 
Luomajärvi, MMM
Tavoitteet: Opiskelija tuntee luomutuotan-
non mahdollisuudet, keinot ja menetelmät. 
Opiskelija on tietoinen luomutuotannon 
kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä ja 
luomutuotteiden markkinointikanavista.
Sisältö: Ekologian perusteita; luomutuo-
tannon laajuus; luomutuotannon säännöt, 
tuet ja valvonta; maan viljavuus ja sen hoi-
to; kasvinvuorotus, viljelykiertosuunnitel-
ma; lannoitus luomuviljelyssä; kasvinsuo-
jelu luomuviljelyssä; talous ja markkinointi; 
luonnonmukaisen kotieläinhoidon perus-
teet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Raja-
la 2004. Luonnonmukainen maatalous. HY, 
Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus; 
TAI Källander & Bovin 1993. Luonnonmu-
kainen maanviljely. Kirjayhtymä 
Oppimismenetelmät: Luennot 40 %, hyväk-
sytysti suoritettu oppimistehtävä 20 % ja hy-
väksytysti suoritettu tentti (40 %)
Arviointi: 1. Luennot, aktiivisuus; 2. Hyväk-
sytty oppimistehtävä; 3. Tentti

Luonnonmukainen peltoviljely

Tunnus
KA01CLUO002

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. tai 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Leena Riikonen, MMM
Tavoitteet: Opiskelija tuntee tavallisimpien 
peltokasvien luonnonmukaisen viljelytek-
niikan ja osaa laatia luomusuunnitelman 
todelliselle tilalle. Opiskelija tutustuu luo-
mukasvinviljelyn tuotanto-ohjeisiin sekä 
vaadittavaan dokumentointiin.
Sisältö: Peltokasvien luonnonmukainen vil-
jelytekniikka, ajankohtaiset asiat luomukas-
vinviljelystä, luomukasvinviljelyn ohjeet ja 
dokumentoinnit, luomusuunnitelma
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ansaleh-
to ym. 2000. Luomuviljan tuotanto. Tieto 
tuottamaan 86. Rajala 2004. Luonnonmukai-
nen maatalous. HY, Maaseudun tutkimus- 
ja koulutuskeskus. TAI Källander&Bovin 
1993. Luonnonmukainen maanviljely. Kirja-
yhtymä. Luonnonmukaisen tuotannon oh-
jeet. Kasvintuotanto 2005. Kasvintuotannon 
tarkastuskeskus. Muuta kirjallisuutta osoi-
tuksen mukaan
Oppimismenetelmät: Luennot (40 %), hy-
väksytysti suoritetut oppimistehtävät (30 %) 
ja hyväksytysti suoritettu tentti (30 %)
Arviointi: 1. Luennot, aktiivisuus; 2. Hyväk-
sytyt oppimistehtävät; 3. Tentti
Edeltävät opinnot: Luonnonmukaisen tuo-
tannon perusteet (KA01CLUO001)

Luonnonmukainen kotieläintuotanto

Tunnus
KA01CLUO003

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. tai 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Ulla Luomajärvi, agr.
Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella tilan 
kotieläintuotannon luonnonmukaisen tuo-
tannon ohjeet ja säädökset huomioon otta-
en. 
Sisältö: Luonnonmukaisen kotieläintuotan-
non periaatteet, luomukotieläintuotannon 
ohjeet ja säädökset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ander-
sin ym. 1998. Kotieläintilan luomuopas. Tie-
to tuottamaan 78; Luonnonmukaisen koti-
eläintuotannon valvontaohjeet; Granstedt 
ym. 1998. Ekologiskt lantbruk: växtföräd-
ling, djurhållning, trädgård, ekonomi: förd-
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jupning. NoK/LT. Stockholm. Sivut 97-262
Oppimismenetelmät: Luennot (60 %), hy-
väksytysti suoritetut oppimistehtävät ja 
tentti (40 %)
Arviointi: 1. Luennot, aktiivisuus; 2. Hyväk-
sytyt oppimistehtävät; 3. Tentti
Edeltävät opinnot: Luonnonmukaisen tuo-
tannon perusteet (KA01CLUO001)

Luonnonmukainen 
kotipuutarhatuotanto

Tunnus
KA01CLUO004

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Senja Arkko, hortonomi (AMK) 
Tavoitteet: Opiskelija tuntee luonnonmu-
kaisen puutarhaviljelyn keinot ja viljelytoi-
met kotipuutarhan mittakaavassa.
Sisältö: Maanhoitoa, vuoroviljelyä, kompos-
tointia; kasvinsuojeluohjeita
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
jakama materiaali; Luettelon mukaan web-
sivuja ja muuta oheismateriaalia
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus 30 %, 
itsenäinen työskentely 70 %
Arviointi: 1) Luennot-aktiivisuus, osanot-
to; 2) oppimistehtävien suoritus hyväksyt-
tävästi

Luonnonmukainen 
puutarhatuotanto

Tunnus
KA01CLUO005

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Senja Arkko, hortonomi (AMK)
Tavoitteet: Opiskelija tutustuu ammattimai-
seen luonnonmukaiseen puutarhatuotan-
toon Suomessa.
Sisältö: Ammattimaisen, luonnonmukaisen 
puutarhatuotannon mahdollisuudet, mene-
telmät ja keinot avomaanvihannesten ja vil-
jeltyjen marjojen osalta Suomessa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Raja-
la 1995 (tai uudempi), Luonnonmukainen 
maatalous. Helsingin yliopisto, Maaseudun 
tutkimus- ja koulutuskeskus, osoituksen 
mukaan ja tietohakujen perusteella hankit-
tava aineisto
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus 40 %, 
itsenäinen työskentely 60 %

Arviointi: Osallistuminen luentoihin, suo-
ritettu oppimistehtävä ja koe (yht. moduu-
likoe)

Maaseutuympäristö
Laajuus: min. 9 op
Tavoitteet: Opiskelija: syventää maaseu-
tuympäristötietämystään ja -osaamistaan; 
tuntee ympäristönhoidon lainsäädännön 
pääperiaatteet sekä ymmärtää ympäristön 
ja yhteiskunnan vuorovaikutussuhteet; osaa 
muodostaa kokonaiskäsityksen maatilan ja 
haja-asutusalueen ympäristökuormitukses-
ta ja tuntee menetelmät ympäristökuormi-
tuksen vähentämiseksi.
Ympäristömodulin pakollisia ovat: Ympä-
ristö ja maatalous (3 op); Ympäristöekolo-
gia (3 op); Ympäristönsuojelun lainsäädän-
tö (3 op)
Halutessaan erikoistua maaseutuympäris-
töön opiskelijan pitää valita vähintään 25 
op

Orientaatio: 
Ympäristö ja maatalous

Tunnus
KA01CYMP001

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Irma Saarela
Tavoitteet: Opiskelija luo kokonaiskäsityk-
sen maaseutuympäristömoduulin tavoitteis-
ta ja mahdollisuuksista oman osaamisensa 
syventämiseksi maaseutuympäristöosaaja-
na. Opiskelija ymmärtää ympäristötalouden 
käsitteet ja niiden merkitykset. Opiskelija 
osaa ennaltaehkäistä maataloustoiminnan 
ympäristöriskit, vaikuttaa ja seurata niitä 
sekä valita oikeita toimenpiteitä niiden vä-
hentämiseksi.
Sisältö: Omien ympäristöarvojen tiedosta-
minen, perinteet, eettisyys; tiedonhankinta; 
maatalousympäristöä koskeva hallinto; oh-
jauskeinot; ekotehokkuus, elinkaariarvioin-
ti; ympäristöindikaattorit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Esitellään 
opintojen alussa
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus (10 
%), oppimistehtävät verkossa (80 %), tentti 
verkossa (10 %)
Arviointi: Hyväksytyt oppimistehtävät ja 
tentti



www.seamk.fi

378 LUONNONVARA-JA YMPÄRISTÖALA

Ympäristöekologia 
(ympäristötieteen perusopinnot)

Tunnus
KA01CYMP002

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Turun yliopisto/ ympäristötieteen perusopinnot

Tutor: Irma Saarela
Tavoitteet: Perehdytään ekologian peruskä-
sitteisiin niin teoriassa kuin käytännössäkin, 
alkuperäisen luonnonsuojelun perusteisiin, 
historiaan ja nykytilaan sekä ekologisen tie-
don hakemiseen.
Sisältö: Ekologian perustermit; kemialli-
nen ja fysikaalinen ympäristö; populaatio-, 
eliöyhteisö- ja ekosysteemiekologia
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Vuorisalo, 
T. (2002) Ympäristöekologia, Opiskeluopas 
(verkossa)
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus (5 %), 
verkkotehtävät (15 %), kirjallinen oppimis-
tehtävä (80 %)
Arviointi: Hyväksytyt verkko- ja oppimis-
tehtävät

Ympäristönsuojelun lainsäädäntö 
(ympäristötieteen perusopinnot)

Tunnus
KA01CYMP003

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Turun yliopisto/ ympäristötieteen perusopinnot

Tutor: Irma Saarela
Tavoitteet: Perehdytään ympäristönsuojelu-
lainsäädännön keskeisimpiin osa-alueisiin. 
Jakson aikana käsitellään pääkohdat mm. 
ympäristöhallinnosta, jäte-, ilmansuojelu-
, luonnonsuojelu- ja vesilainsäädännöstä. 
Erityisesti keskitytään kansalaisten vaiku-
tusmahdollisuuksien kuvaamiseen. Lisäksi 
käsitellään kaavoitusta ja maankäytön suun-
nittelua.
Sisältö: Keskeiset ympäristölait, ympäris-
töhallinnon rakenne, hallinnollisen päätök-
senteon perusteet, ympäristöoikeudellisen 
tiedon hankinta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hakka-
rainen, E. & Kvist, T. 2000: Ympäristönsuo-
jelulainsäädännön perusteet, Opiskeluopas 
(verkossa)

Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus (5 %), 
verkkotehtävät (15 %), tentti (80 %)
Arviointi: Hyväksytyt verkkotehtävät ja 
tentti

Peltoviljelyn ympäristökysymykset

Tunnus
KA01CYMP004

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Tavoitteet: Opiskelija syventää tietämystä 
peltoviljelyn valumavesistä ja niiden ym-
päristövaikutuksista ja menetelmistä niiden 
haittojen vähentämiseksi.
Sisältö: Vesistöjen seuranta ja nykytila; ra-
vinteiden kulkeutuminen ja mittausmene-
telmät; valumavesien ympäristövaikutukset 
ja keinot haittojen vähentämiseksi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ajankoh-
tainen peltoviljelyn ympäristötutkimus ja 
valumavesien hallintamenetelmiin liittyvä 
materiaali. Materiaali esitellään tarkemmin 
luentojen alussa
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus (30 
%), verkkotehtävät (40 %), oppimispäiväkir-
ja (30 %)
Arviointi: Aktiivisuus (luennot, verkkoteh-
tävät) ja hyväksytysti koostettu oppimispäi-
väkirja

Kotieläintuotannon 
ympäristökysymykset

Tunnus
KA01CYMP005

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettajat: Ulla Luomajärvi, Samu Palander
Tavoitteet: Opiskelija tuntee tärkeimmät ko-
tieläintalouden aiheuttamat ympäristöon-
gelmat ja osaa ratkaista niitä samalla ottaen 
huomioon taloudelliset asiat, eläinten hy-
vinvointi sekä tuotteiden laatu.
Sisältö: Ravinteiden kierto; ammoniakin 
kemiaa; rehuntuotannon, laiduntamisen ja 
eläinten ruokinnan ympäristövaikutukset; 
ruokinnan ravinnetaseet; lannanpoiston, va-
rastoinnin ja levityksen ympäristövaikutuk-
set; antibiootti- ja loislääkejäämät; elintar-
vikkeiden laatua uhkaavat mikrobit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Puumala, 
M. & Grönroos, J. (toim.) 2004. Kotieläinta-
louden ympäristökuormituksen vähentä-
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minen. Toimenpiteiden kustannukset ja toi-
mivuus. Suomen ympäristö 708. Suomen 
ympäristökeskus.  Luomajärvi, U. & Kas-
ki, H. 2000. Typpi talteen kotieläintilalla. 
Seamk. IMO. Muu osoitettu kirjallisuus
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus (25 
%), harjoitukset ja etätehtävät (50 %) ja tent-
ti (25 %)
Arviointi: Hyväksytyt oppimistehtävät ja 
tentti

Maatilan ravinnetaseet ja 
ravinnetalouden kehittäminen

Tunnus
KA01CYMP006

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Leena Riikonen, MMM
Tavoitteet: Tavoitteena on perehdyttää opis-
kelija maatilan ravinnetaseiden laskentaan 
ja analysointiin. Opiskelija saa valmiudet 
maatilan ravinnetalouden kehittämiseen.
Sisältö: Kauppa- eli porttitase; peltotase; 
karjatase ja lantatase; taseiden analysointi; 
tilan ravinnetalouden kehittäminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Myyrin-
maa ym. 2001. Ravinnetaseopas. Kestävä 
kehitys Vantaanjoella. Uudenmaan ympä-
ristökeskus. Muuta kirjallisuutta osoituksen 
mukaan.
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus (50 
%), hyväksytysti suoritettu oppimistehtävä 
(15 %) ja hyväksytysti suoritettu tentti (35 
%)
Arviointi: 1. Luennot ja harjoitustyöt, ak-
tiivisuus; 2. Hyväksytty oppimistehtävä; 3. 
Hyväksytty tentti
Edeltävät opinnot: Kasvi- ja kotieläintuo-
tannon kaikille yhteiset ammattiopinnot 

Elävä maa

Tunnus
KA01CKAS009

Tyyppi
vapaasti valittava

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Katso Kasvituotannon moduli (KA01CKAS)

Maiseman, miljöön ja rakennetun 
ympäristön hoito ja suojelu

Tunnus
KA01CYMP007

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Senja Arkko ja Tiina Haapasaari 
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy luonnon-
maiseman aineksiin, maisematyyppeihin ja 
rakennetun miljöön suunnitteluun ja hoidon 
periaatteisiin. Hän tutustuu kaavoitukseen 
maankäytön ohjaamisessa ja rakennussuoje-
lun perusteisiin.
Sisältö: Kaavoitus ja rakentaminen, maise-
matyypit, rakennussuojelu
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Juha Tiai-
nen, Mikko Kuussaari, Ilkka P. Laurila, Tuu-
li Toivonen (toim.). 2004. Elämää pellossa. 
Suomen maatalousympäristön monimuo-
toisuus. Edita. Luettelon mukaan web-sivu-
ja ja muuta oheismateriaalia
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus 20 %, 
itsenäinen työskentely 80 %
Arviointi: 1) Luennot-aktiivisuus, osanotto; 
2) määräaikaan mennessä palautettu oppi-
mistehtävä

Ekologia

Tunnus
KA01CYMP008

Tyyppi
vapaasti valittava

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Senja Arkko, hortonomi (AMK) 
Tavoitteet: Opiskelija tuntee ekosysteemin 
rakenteen ja toiminnan yleiset piirteet sekä 
elollisen ja elottoman luonnon vuorovaiku-
tukset.
Sisältö: Ekosysteemit, populaatiot; ympäris-
tövaikutukset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Vuorisalo. 
2002. Ympäristöekologia. Ympäristönsuo-
jelun ekologiset perusteet ja alkuperäisen 
luonnon suojelu. 5. uudistettu painos. Turun 
yliopiston täydennyskoulutuskeskus
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus 30 %, 
itsenäinen työskentely 70 %
Arviointi: 1) Luennot-aktiivisuus, osanot-
to; 2) oppimistehtävien suoritus hyväksyt-
tävästi
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Ympäristötekniikka

Tunnus
KA01CTEK004

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Katso Maatalousteknologian moduli 
(KA01CTEK)

Bioenergia

Tunnus
KA01CTEK007

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Katso Maatalousteknologian moduli 
(KA01CTEK)

Vesi- ja jätehuolto 
haja-asutusalueella

Tunnus
KA01CRAK002

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Katso Maatilarakentamisen moduli 
(KA01CRAK)

Haja-asutusalueen 
vesihuollon suunnittelu

Tunnus
KA01CYMP009

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. ja 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
8

Opettaja: Tiina Haapasaari, RI ja vierasluen-
noitsijat
Tavoitteet: Opiskelija osaa tehdä haja-asu-
tuksen vesihuollon suunnitteluun tarvitta-
van esiselvityksen ja maastotutkimukset. 
Opiskelija osaa määrittää jätevesien mää-
rän ja laadun ja on selvillä jätevesien käsit-
telymenetelmien toimintaperiaatteista, toi-
mintaedellytyksistä ja puhdistustehosta. 
Opiskelija osaa laatia jätevesien käsittely-
suunnitelman ja kustannusarvion. Opiske-
lija tuntee käsittelyjärjestelmien huolto- ja 
kunnossapitotoimet. Opiskelija perehtyy ta-
lousveden hankinnan eri vaihtoehtoihin ja 
on selvillä vesihuoltoon liittyvistä säädök-
sistä ja määräyksistä. 

Sisältö: Vesihuoltoa koskeva lainsäädäntö, 
erilaisiin jätevesien käsittelymenetelmiin 
perehtyminen, jätevesien laadun ja määrän 
arviointi, suunnitelman ja kustannusarvi-
on laadinta, käsittelymenetelmien huolto- ja 
kunnossapito
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Esitellään 
opintojen alussa
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus 40 %, 
harjoitustehtävät ja itsenäinen työskentely 
60 %
Arviointi: Hyväksytyt oppimistehtävät ja 
tentti
Edeltävät opinnot: Pellon vesitalous 
(KA01CKAS001); Vesi- ja jätehuolto haja-
asutusalueella (KA01CRAK002)

Laatu- ja 
ympäristöhallintajärjestelmät

Tunnus
KA01CYMP010

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Erkki Laitila
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on, että 
opiskelija perehtyy laatu- ja ympäristöhal-
lintajärjestelmän rakentamiseen maatiloil-
le ja maaseudun pienyrityksille. Laatu- ja 
ympäristöjärjestelmän avulla tunnistetaan 
oman organisaation kehittämisnäkökohdat 
ja parannetaan toimintaa kestävän kehityk-
sen periaatteita noudattaen. Opiskelija osaa 
hyödyntää järjestelmiä yrityksen johtamisen 
apuvälineenä. Laatuhallintajärjestelmän sekä 
ympäristöjärjestelmän avulla tunnistetaan 
oman organisaation laatu- ja ympäristönä-
kökohdat ja parannetaan toimintaa kestävän 
kehityksen periaatteita noudattaen. Opinto-
jakson tavoitteena on antaa opiskelijalle val-
miudet ISO standardien mukaisen laatu- ja 
ympäristöhallintajärjestelmän rakentamiseen 
maatiloille ja maaseudun pienyrityksiin. 
Sisältö: Laatu- ja ympäristöjärjestelmät; laa-
tu- ja ympäristöhallintajärjestelmän poli-
tiikka, näkökohdat, tavoitteet, toimenpiteet, 
mittarit, nykytilan kartoittaminen, työsuun-
nitelman laatiminen sekä tavoitteiden seu-
ranta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Esitellään 
opintojen alussa
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus (30 
%), verkkokeskustelut ja oppimistehtävät 
(60 %) ja tentti (10 %)
Arviointi: Hyväksytyt oppimis- ja verkko-
tehtävät sekä tentti
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Kenttäopintojakso

Tunnus
KA01CYMP011

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Tavoitteet: Kenttäopintojaksossa sovelletaan 
opittua teoriatietoa käytäntöön ja perehdy-
tään monipuolisesti ympäristökysymyksiin. 
Kenttäopintojakso toteutetaan yleensä kol-
mipäiväisenä kotimaassa, mutta myös ulko-
maille suuntautuva jakso on mahdollinen.
Sisältö: Opintojakso rakentuu teeman ym-
pärille, joita voivat olla esim. monimuotoi-
suuden suojelu, ympäristötutkimus, ekolo-
gia, Itämeren suojelu
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Jakson ai-
kana jaettava materiaali
Oppimismenetelmät: Jaksolla on luento-
opetusta, mutta pääpaino on maastotyös-
kentelyssä
Arviointi: Osallistuminen harjoituksiin, op-
pimis- ja havainnointipäiväkirja

Kotieläintuotanto
Tavoitteet: Opiskelija voi koota kotieläin-
tuotannon vaihtoehtoisista opinnoista ko-
konaisuuden, joka tarjoaa laaja-alaisen pe-
rehtymisen kotieläinalan tuotantosuuntien 
toimintaan ja työtehtäviin. Opintokokonai-
suuteen valitaan vähintään 25 opintopistettä 
kotieläintuotannon vaihtoehtoisista ammat-
tiopinnoista. Yksittäisten tuotantosuunta-
kohtaisten erikoistumisopintojaksojen va-
linta on myös mahdollista.

Sikatalouden 
erikoistumisopintojakso

Tunnus
KA01CKOT001

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6 

Opettaja: Samu Palander, MMM
Tavoitteet: Kokonaisvaltainen perehtymi-
nen sianlihan- ja/tai porsastuotantoa har-
joittavan tilan toimintaan liittyviin aihealu-
eisiin ja valmius toimia alan yrittäjänä tai 
neuvontatehtävissä.
Sisältö: Ajankohtaiset sikojen ravitsemuksen 
ja hoidon erityiskysymykset, tuotannontark-
kailu, ruokinnansuunnittelu, jalostussuun-
nittelu, ajankohtaiset terveydenhoitoasiat 

ja terveydenhoitosuunnittelu, rakennustek-
niikka, tuotannon teknologia
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kuten 
opintojakso Sikatalouden perusteet. Lisäksi 
alan ajankohtaisia ammattilehtiartikkeleita, 
tutkimustuloksia ja muuta luennoilla esille 
tulevaa ja tiedonhaun perusteella hankitta-
vaa aineistoa
Oppimismenetelmät: Luennot (myös vie-
railevat luennoitsijat) ja keskustelut, ongel-
manratkaisu-, tiedonhankinta ja raportoin-
titehtävät sekä kirjallisuuteen perehtyminen
Lähiopetus 40 %, itsenäinen työskentely 60 
%
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, tehtä-
vät ja kirjalliset kuulustelut
Edeltävät opinnot: Ravitsemuksen ja re-
huopin perusteet (KA01BKOT004), Sikata-
louden perusteet (KA01BKOT006)

Nautakarjatalouden 
erikoistumisopintojakso

Tunnus
KA01CKOT002

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
12 

Opettaja: Samu Palander, MMM; Ulla Luo-
majärvi, agr.; Teija Rönkä, MMM ja Kimmo 
Nissinen, MMM
Tavoitteet: Kokonaisvaltainen perehtyminen 
nautakarjataloutta harjoittavan tilan toimin-
taan liittyviin aihealueisiin ja valmius toimia 
alan yrittäjänä tai neuvontatehtävissä.
Sisältö: Ajankohtaiset lypsykarjan ja li-
hanautojen ravitsemuksen ja hoidon eri-
tyiskysymykset, tuotannontarkkailu, ruo-
kinnansuunnittelu, jalostussuunnittelu, 
ajankohtaiset terveydenhoitoasiat ja tervey-
denhoitosuunnittelu, rakennustekniikka ja 
tuotannon teknologia sekä maitotaloustek-
nologia. Lisäksi Nautakarjatalouden eri-
koistumisopintojakson suoritukseen kuuluu 
Nurmiviljelyn opintojakso
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kuten 
opintojakso Nautakarjatalouden perusteet. 
Lisäksi alan ajankohtaisia ammattilehtiar-
tikkeleita, tutkimustuloksia ja muuta luen-
noilla esille tulevaa ja tiedonhaun perusteel-
la hankittavaa aineistoa
Oppimismenetelmät: Luennot (myös vie-
railevat luennoitsijat) ja keskustelut, ongel-
manratkaisu-, tiedonhankinta ja raportointi-
tehtävät sekä kirjallisuuteen perehtyminen. 
Lähiopetus 40 %, itsenäinen työskentely 60 %
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, tehtä-
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vät ja kirjalliset kuulustelut
Edeltävät opinnot: Ravitsemuksen ja re-
huopin perusteet (KA01BKOT004), Nauta-
karjatalous (KA01BKOT005)

Siipikarjataloudenerikois-
tumisopintojakso

Tunnus
KA01CKOT003

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Samu Palander, MMM
Tavoitteet: Kokonaisvaltainen perehtymi-
nen siipikarjatalouteen merkitykseltään li-
sääntyvänä tuotannonalana sekä siipikarjan 
hoitoon; valmius toimia alan yrittäjänä tai 
alaan liittyvissä työtehtävissä.
Sisältö: Siipikarjatalouden rakenne ja mer-
kitys, munivien kanojen, poikasten ja lihasii-
pikarjan tuotanto, ravitsemus ja hoito, siipi-
karjan lisääntyminen ja haudontatekniikka, 
tuotantoympäristö, terveydenhoito ja hy-
vinvointi sekä rakennustekniikka ja tuotan-
non teknologia. Siipikarjatalouden ajankoh-
taiset erityiskysymykset kiinnostuksen ja 
suuntautumisen mukaan
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Anders-
son, P. 1988. Siipikarjan taudit; Andersson, 
P., Eklund, K. & Sukki, M.-L. 1984. Siipikar-
jatalous; Ross-broilerien hoitokäsikirja. Suo-
men broiler Oy
B.U.T. 8 Performance Guide; Ajankohtaisia 
ammattilehtiartikkeleita ja tutkimustulok-
sia; lisäksi muu luennoilla esille tuleva ja tie-
donhaun perusteella hankittava aineisto
Oppimismenetelmät: Luennot (myös vie-
railevat luennoitsijat) ja keskustelut, ongel-
manratkaisu-, tiedonhankinta ja raportointi-
tehtävät sekä kirjallisuuteen perehtyminen. 
Lähiopetus 40 %, itsenäinen työskentely 60 
%
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, tehtä-
vät ja kirjallinen kuulustelu
Edeltävät opinnot: Ravitsemuksen ja re-
huopin perusteet (KA01BKOT004)

Muut kotieläintuotannon 
erikoisalueet

Tunnus
KA01CKOT004

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3 

Opettaja: Samu Palander, MMM
Tavoitteet: Perehtyneisyys harvinaisempiin 
kotieläintuotannon aloihin
Sisältö: Esimerkiksi lammastalouden, vuo-
hitalouden, turkiseläintuotannon, mehi-
läishoidon, kalanviljelyn ja riistaeläinten 
tarhauksen merkitys, tuotteet ja tuotanto-
mahdollisuudet sekä eläinten ruokinta, kas-
vatus ja hoito
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Osoituk-
sen mukaan ja tiedonhakujen perusteella 
hankittava aineisto
Oppimismenetelmät: Luennot (myös vie-
railevat luennoitsijat), oppimistehtävät, jois-
ta yhteinen loppukeskustelu, kirjalliset ja 
suulliset esitykset valitusta aiheesta (poste-
ri ja sen esittely) sekä aktiivinen osallistumi-
nen. Lähiopetus 20 %, itsenäinen työskente-
ly 80 %
Arviointi: Osallistuminen, suoritetut tehtä-
vät ja esitykset
Edeltävät opinnot: Ravitsemuksen ja re-
huopin perusteet (KA01BKOT004)

Hevostalous 1

Tunnus
KA01CKOT005

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Arja Ala-Kauppila, agrologi, he-
vosten valmentaja
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee hevostalou-
den harjoittamiseen kuuluvat perusasiat.
Sisältö: Hevosharrastuksen starttipaketti, 
joka sisältää perustietoa hevosesta ja hevos-
taloudesta, talliolosuhteista, hevosen käyt-
täytymisestä ja käsittelystä, hoidosta sekä 
ruokinnasta ja terveydenhoidosta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Saasta-
moinen, Hyyppä & Laine 1999. Hevosen 
kasvatus, ruokinta ja hoito. Maaseutukes-
kusten liitto; Luennoilla osoitettava materi-
aali
Oppimismenetelmät: Teoriatunnit, käytän-
nön harjoitukset, oppimistehtävä
Arviointi: Osallistuminen lähiopiskeluun, 
hyväksytysti suoritettu oppimistehtävä ja 
tentti
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Hevostalous 2

Tunnus
KA01CKOT006

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Arja Ala-Kauppila, agrologi, he-
vosten valmentaja
Tavoitteet: Opiskelija syventää tietojaan ja 
taitojaan hevostaloudesta.
Sisältö: Hevosten käsittely ja opettaminen, 
ruokinta, terveydenhoito, jalostus ja val-
mennus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoil-
la osoitettava materiaali
Oppimismenetelmät: Teoriatunnit, käytän-
nön harjoitukset ja oppimistehtävät
Arviointi: Osallistuminen lähiopiskeluun, 
hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät
Edeltävät opinnot: Hevostalous 1 
(KA01CKOT005) tai vastaavat opinnot 

Metsätalous
Puun hankinta ja 
p/k-yrityksen puun jatkojalostus

Tunnus
KA01CMET001

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
8

Opettajat: Hannu Humalamäki, Esa Eloran-
ta, Juhani Joensuu, Tiina Haapasaari ja Juha 
Tiainen 
Tavoitteet: Opiskelija on selvillä puutavaran 
laatuvaatimuksista ja laadun merkityksestä 
puun jatkojalostusprosesseissa. Hän tuntee 
puunhankinnan kokonaisuuden ja sen lo-
gistiikan. Omatoimisen puutavaran jatko-
jalostuksen menetelmistä opiskelija oppii 
sirkkelisahauksen perustekniikat ja on sel-
villä tukkien laatuvaatimuksista ja laadun 
merkityksestä sahauksen talouden kannalta. 
Opiskelija tuntee vapaa-ajan rakennuksien 
suunnittelun perusteet, toteutusvaihtoehdot 
ja rakennusmateriaalit sekä osaa laatia luon-
nospiirustukset vapaa-ajan rakennuksesta. 
Opiskelija oppii hirsirakentamisen perus-
tekniikat ja on selvillä raaka-aineen laatu-
vaatimuksista massiivipuurakentamisessa.
Sisältö: Puun hankinnan logistiikka; raaka-
puun osto ja puun korjuumenetelmät; tukin 
laatuapteeraus, sahauspaikan suunnittelu ja 
sahauksen valmistelevat työt, kenttäsirkke-

lin käyttö ja huolto, tukkien sahaustekniik-
ka, tukin laadun vaikutus sahatavaran laa-
tuun ja sirkkelisahauksen kannattavuus; 
pienimuotoisen hirsirakennuksen suunnit-
telu, hirrenaihioiden hankinta ja työstö sekä 
salvostekniikat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Tapion 
Taskukirja, luennoilla osoitettava materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, hyväksytys-
ti suoritetut käytännön harjoitustyöt (2 viik-
koa), opintoretket (vähintään 2 opintoretkeä 
/opiskelija) ja oppimistehtävä
Arviointi: Luennot- aktiivisuus, suoritetut 
harjoitustyöt, opintoretket ja oppimistehtä-
vät
Edeltävät opinnot: Metsänhoito 
(KA01BMET001), Metsäsuunnittelu 
(KA01BMET002)

Maatalousteknologia
Laajuus: 25 op
Tavoitteet: Opiskelija voi valita jaksoja joko 
yksittäin tukemaan muita opintoja tai koko-
naisuutena. Kaikki opintojaksot yhdessä va-
littuna ja täydennettynä kasvi- tai kotieläin-
tuotannon jaksoilla 25 op:n asti syventävät 
opiskelijan osaamista erityisesti maatalous-
konekaupan, opetuksen ja neuvonnan teh-
tävissä. Opiskelija osaa valita eri tilanteisiin 
sopivat teknologiset ratkaisut ja perustella 
ne toiminnallisesti ja taloudellisesti.  Hän 
tuntee myös maatalousteknologian kehitys-
näkymät.

Kasvinviljelyn teknologia

Tunnus
KA01CTEK001

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Jussi Esala, agr.
Tavoitteet: Opiskelija tuntee maataloustek-
nologian tehokkaaseen käyttöön vaikutta-
vat keskeiset tekijät ja osaa laatia esimerkki-
tilalle sopivan koneketjun.  
Sisältö: Lohkon etäisyyden, lohkokoon ja 
muodon vaikutus tehokkuuteen; työkonei-
den ja laitteiden teho ja siihen vaikuttavat 
tekijät; työkoneen tehontarpeen määrittely; 
traktorin koon mitoitus; maatilan logistiik-
ka; koneiden ja laitteiden hankintavaihtoeh-
dot ja urakointi; harjoitustyö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetusta 50 
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%, Oppimistehtävä ja muu itsenäinen työs-
kentely 50 %
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen harjoi-
tuksiin ja hyväksytysti suoritetut oppimis-
tehtävät ja tentti
Edeltävät opinnot: Maatalousteknologian 
perusteet (KA01BTEK002)

Maatilan energiahuollon perusteet

Tunnus
KA01CTEK002

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jussi Esala, agr.
Tavoitteet: Opiskelija tuntee keskeisen maa-
tiloille sopivan energiatekniikan ja poltto-
aineet ja osaa tehdä valintoja vaihtoehtojen 
välillä. Hän osaa käyttää maatilan sähkölait-
teita turvallisesti.
Sisältö: Energiakäsitteet; energian käyttö 
Suomessa ja maataloudessa; keskeiset polt-
toaineet; maatilojen energiatekniikka; uudet 
energiamuodot; sähkölaitteiden turvallinen 
käyttö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetusta 50 
%; Oppimistehtävä ja muu itsenäinen työs-
kentely 50 %
Arviointi: Aktiivinen osallistumien opetuk-
seen ja hyväksytysti suoritettu oppimisteh-
tävä ja tentti

Maatalouskoneiden säätötekniikka

Tunnus
KA01CTEK003

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jussi Esala, agr.
Tavoitteet: Opiskelija tuntee säätötekniikan 
merkityksen maatilan koneiden ja laitteiden 
käytössä. Hän tuntee keskeisten maatalous-
koneiden säätö- ja ohjauslaitteiden toiminta-
periaatteen ja keskeiset osat sekä osaa ohje-
kirjaa käyttäen asettaa tilanteeseen sopivat 
säädöt ja perustella ne. 
Sisältö: Säätötekniikan perusteet; säätölait-
teiden toimintaperiaate ja keskeiset osat; 
maatalouskoneiden ja laitteiden säätämisen 
periaatteet ja esimerkkejä; täsmäviljelyn tek-
niikka; säätötekniikan arviointia
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa

Oppimismenetelmät: Kontaktiopetusta 40 
%; Oppimistehtävä ja muu itsenäinen työs-
kentely 60 % 
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen ja hyväksytysti suoritettu oppimis-
tehtävä ja tentti
Edeltävät opinnot: Maatalousteknologian 
perusteet (KA01BTEK002)

Ympäristötekniikka

Tunnus
KA01CTEK004

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettajat: Jussi Esala, agr., Antti Pasila, MTT 
ja Arto Huhtala, agr.
Tavoitteet: Opiskelija tuntee keskeiset tek-
nologiset keinot estää tai vähentää maatalo-
ustuotannon ympäristöhaittoja. 
Sisältö: Soveltuva ympäristölainsäädäntö, 
lannan kompostointi, lannan separointi, bio-
kaasulaitteet, tilan jätevesien käsittely, haju-
haittojen torjunta, ympäristönhoitokoneet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Esitetään 
opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetusta 40 
%; Oppimistehtävä ja muu itsenäinen työs-
kentely 60 %
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen ja hyväksytysti suoritettu oppimis-
tehtävä

Kotieläintuotannon teknologia

Tunnus
KA01CTEK005

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettajat: Arto Huhtala, agr. ja Jussi Esala, 
agr.
Tavoitteet: Opiskelija tuntee kotieläinten 
ruokintaan, lypsyyn, lannan poistoon ja kä-
sittelyyn ja ilmanvaihtoon liittyvät vaati-
mukset ja osaa valita sopivan teknologian.
Sisältö: Väkirehun valmistuslaitteet, väkire-
huruokintalaitteet, lannanpoisto- ja levitys-
laitteet, ilmanvaihtolaitteet, lypsytekniikka, 
karkearehuseosten valmistus, karkearehun 
ruokintalaitteet, yksimahaisten ruokintalait-
teet, kalusterakenteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetusta 40 
%; Oppimistehtävä ja muu itsenäinen työs-
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kentely 60%
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen ja hyväksytysti suoritettu oppimis-
tehtävä
Edeltävät opinnot: Maatalousteknologian 
perusteet (KA01BTEK002)

Maatalousteknologinen 
tutkimus ja koneiden kehitys

Tunnus
KA01CTEK006

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jussi Esala, agr., Arto Huhtala, 
agr., Antti Pasila MTT
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy maatalous-
teknologiseen tutkimukseen ja mittaukseen 
ja osaa laatia käytännön testaustilanteen ja 
arvioida sen pätevyyden.
Sisältö: Maatalousteknologinen mittaus ja 
tutkimus; koneiden testaus; maataloustek-
nologian kehityslinjoja; ”robottitila”
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Esitetään 
opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetusta 40 
%; Oppimistehtävä ja muu itsenäinen työs-
kentely 60%
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen ja hyväksytty oppimistehtävä
Edeltävät opinnot: Kasvinviljelyn teknolo-
gia (KA01CTEK001)

Bioenergia

Tunnus
KA01CTEK007

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jussi Esala, agr., Hannu Humala-
mäki MTi
Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ja 
arvioida kriittisesti maatilamittakaavaisen 
bioenergian tuotannon energialähteestä tuo-
tannon tekniikkaan
Sisältö: Peltoenergiamuodot, metsäenergia-
muodot, energian tuotannon järjestäminen, 
bioenergiatekniikka, bioenergiayrittäjyys
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetusta 50 
%; Oppimistehtävä ja muu itsenäinen työs-
kentely 50 %
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen luok-

kaopiskeluun, tutustumiskäynneille ja hy-
väksytysti suoritettu oppimistehtävä
Edeltävät opinnot: Maatilan energiahuollon 
perusteet (KA01CTEK002)

Maatilarakentaminen
Laajuus: 8 op, joka koostuu seuraavista 
opintojaksoista: Rakennustekniikan perus-
teet (3 op); Vesi- ja jätehuolto haja-asutus-
alueilla (3 op); Kasvituotannon rakennuk-
set (2 op)
Tavoitteet: Opiskelija voi valita opintojak-
soja joko yksittäin tukemaan muita opin-
toja tai kokonaisuutena. Opiskelija voi 
valintojensa mukaan saada perustietoa ra-
kennustekniikasta, oppia suunnittelemaan 
ja rakentamaan vesi- ja jätehuoltojärjestel-
män haja-asutusalueelle ja perehtyä kasvi-
tuotannon rakennusten suunnitteluun, ra-
kentamiseen ja kunnossapitoon.

Rakennustekniikan perusteet

Tunnus
KA01CRAK001

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Tiina Haapasaari, RI / Juhani Pak-
kala, Rkm
Tavoitteet: Opiskelija tuntee maatalousra-
kennusten yleisimmät rakennusaineet ja -
tarvikkeet sekä niiden käyttöominaisuu-
det ja turvamääräykset. Opiskelija osaa 
käyttää, huoltaa ja kunnostaa työvälinei-
tä ja oppii käytännön harjoitusten kautta 
ymmärtämään omatoimisen rakentamisen 
merkityksen.
Sisältö: Rakennusaineet ja -tarvikkeet; Ulko- 
ja sisämaalaus; Työvälineiden käyttö turvalli-
sesti; Piirustuksien tulkinta; Tiedonhankinta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
monisteet, muu opettajan osoittama mate-
riaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus 60 %, 
käytännön harjoitukset, itsenäinen opiskelu
Arviointi: Kirjallinen kuulustelu, osallistu-
minen harjoituksiin



www.seamk.fi

386 LUONNONVARA-JA YMPÄRISTÖALA

Vesi- ja jätehuolto 
haja-asutusalueella

Tunnus
KA01CRAK002

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Tiina Haapasaari, RI
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on pe-
rehdyttää opiskelija haja-asutusalueen jäte-
vesien käsittelyn vaihtoehtoisiin järjestel-
miin, niiden toimintaan ja mitoitukseen sekä 
jätevesien käsittelyä koskevaan lainsäädän-
töön. Lisäksi opiskelija perehtyy jätehuollon 
pääperiaatteisiin ja puhtaan veden hankin-
nan perusteisiin.
Sisältö: Jätehuollon pääperiaatteet, jätteiden 
lajittelu ja käsittely, puhtaan veden hankinta 
ja laatu, jätevesien käsittelyjärjestelmän va-
linta, mitoitus ja suunnittelu
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
monisteet, Kujala-Räty, K., Santala, E. 2001. 
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehos-
taminen. Suomen ympäristökeskus. Lisäk-
si aihekohtaisia esitteitä ja muu opettajan 
osoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus 60 %, 
harjoitustehtävät ja itsenäinen opiskelu
Arviointi: Kirjallinen kuulustelu, harjoitus-
tehtävän arviointi

Kasvituotannon rakennukset

Tunnus
KA01CRAK003

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Tiina Haapasaari, RI / Juhani Pak-
kala, Rkm 
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy kasvinvilje-
lyssä käytettävien rakennustyyppien suun-
nitteluun, rakentamiseen ja kunnossapi-
toon.
Sisältö: Kylmäilmakuivaamot, Lämminil-
makuivaamot, Heinäkuivaamot, Laakasii-
lot, Tornisäiliöt, Viljavarastot, Perunavaras-
tot, Kasvihuoneet, Konevarastot
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
monisteet, muu opettajan osoittama mate-
riaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus 60 %, 
tutustumiskäynnit, harjoitustehtävät, itse-
näinen opiskelu
Arviointi: Kirjallinen kuulustelu

Maatalouden 
tuotantotalous
Tavoitteet: Maatalouden tuotantotaloutta 
voi opiskella vaihtoehtoisina ammattiopin-
toina 40 op. Maatalouden tuotantotalouden 
erikoistumisen (30 op) saavuttaa seuraavil-
la opintojaksoilla: ”maatalouden tuotantoe-
konomia” (6 op), ”investoinnit ja rahoitus” 
(9 op) ja ”maatalousyrityksen johtaminen ja 
tuotannon suunnittelu” (15 op). Opinnäyte-
työn aihepiiri ja erikoistumisharjoittelu suo-
sitellaan valittavaksi maatalousekonomian 
alalta. Muille kuin maatalouden tuotantota-
louden erikoistujille on tarjolla ”katetuotto-
menetelmän mukainen taloussuunnitelma 
virtuaalisesti” ja ”viljelijää ja maankäyttöä 
koskevia säädöksiä” opintojaksot.

Maatalouden tuotantotalouden erikoistumi-
sen (30 op) opintokokonaisuus antaa hyvät 
tiedot ja taidot maatalousyrityksen johtami-
seen, valmiuden laatia korkeatasoisia maa-
talousyrityksen taloussuunnitelmia sekä las-
kea tuotantovaihtoehtojen kannattavuuden 
ja maksuvalmiuden. Opiskelija hallitsee in-
vestointi- ja rahoituslaskelmien laadinnan.

Maatalouden tuotantoekonomia

Tunnus
KA01CEKO001

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Matti Ryhänen MMT, dosentti
Tavoitteet: Opiskelija tuntee tuotanto- ja 
kustannusteorian. Hän kykenee hakemaan 
uutta alan tietoa mm. tieteellisistä julkai-
suista ja hyödyntämään sitä kasvi- ja koti-
eläintuotannon taloudellisten ongelmien 
ratkaisemisessa. Hän ymmärtää tutkimus-
ten taustalla olevat oletukset ja osaa ottaa ne 
huomioon tuloksia hyödyntäessään.
Sisältö: Teoria vs. reaalimaailma; teoria vs. 
malli; matemaattinen esitystapa; optimointi 
(panos-panos- ja panos-tuotossuhteet); voi-
ton maksimointi ja kustannusten minimoin-
ti ja toimintaympäristön merkitys taloudelli-
sessa toiminnassa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ryhänen, 
Sipiläinen & Latukka 2003. Maatalousyri-
tyksen tuotannon suunnittelu ja kehittämi-
nen. Helsingin yliopisto. Taloustieteen lai-
tos. Opetusmoniste: 13-53; Kay & Edwards 
2004. Farm management. McGraw-Hill. Bos-
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ton: 97-146; Turkki 2003. Tuotantoekonomia. 
Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos. Mo-
nistesarja nro 4. 2. uudistettu painos: 10-109; 
Luennot ja luennoilla jaettava materiaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus (50 
%) ja omatoiminen oppiminen (50 %)
Arviointi: Opiskelijan on mahdollista saada 
arvosanakseen 1 tai 2, jos hän ymmärtää ta-
loudelliset ilmiöt ja kykenee kuvaamaan ne 
sekä hallitsee tyydyttävästi teorian sovelta-
misen käytäntöön. Opiskelijan on mahdollis-
ta saada arvosanakseen 3, jos hän ymmärtää 
taloudelliset ilmiöt ja kykenee kuvaamaan 
ne hyvin sekä hallitsee hyvin teorian sovel-
tamisen käytäntöön sekä osaa ratkaista ta-
loudellisia ongelmia matemaattisesti ja ky-
kenee tyydyttävästi ilmiöiden syvälliseen 
ymmärtämiseen. Opiskelijan on mahdollista 
saada arvosanakseen 4 tai 5, jos hän ymmär-
tää taloudelliset ilmiöt ja kykenee kuvaa-
maan ne sekä hallitsee erinomaisesti teorian 
soveltamisen käytäntöön sekä kykenee talo-
udellisten ilmiöiden syvälliseen ymmärtä-
miseen ja kykenee tarkastelemaan kyseessä 
olevaa ilmiötä useasta eri näkökulmasta ja 
eri toimintaympäristöissä. Tentti 100 %
Edeltävät opinnot: Maatalouden tuotanto-
talouden perusteet (KA01BEKO003)

Investoinnit ja rahoitus

Tunnus
KA01CEKO002

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Opettaja: Matti Ryhänen MMT, dosentti
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy maatalo-
us- ja maaseutuyritysten investointien pe-
rusteisiin. Tavoitteena on, että hän kykenee 
laatimaan investointilaskelmia ja kykenee 
laskemaan investointien kannattavuuden. 
Lisäksi hän perehtyy rahoitukseen ja mak-
suvalmiuden ennakointiin.
Sisältö: Investointiteoriat, rahoituksen teo-
riat, aikatekijän merkitys, rahoituksen suun-
nittelu ja riskien hallinta, investointien 
suunnittelu ja investointien kannattavuu-
den laskeminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Barry, El-
linger, Hopkin, & Baker 2000. Financial ma-
nagement in agriculture (soveltuvin osin); 
Brealey & Myers 2003. Principles of corpora-
te fi nance (soveltuvin osin); Ryhänen 2005. 
WebCT-alustalle tuotettu oppimismateriaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus (50 
%, josta luennot (25 %) ja oppimisen ohjaus 

(25 %)), omatoiminen oppiminen (50%, josta 
oppimistehtävät (25 %) ja tenttiin valmistau-
tuminen (25%))
Arviointi: Opiskelijan on mahdollista saa-
da arvosanakseen 1 tai 2, jos hän tuntee in-
vestointien ja rahoituksen perusteet ja ky-
kenee kuvaamaan ne tyydyttävästi sekä 
hallitsee tyydyttävästi käytännön sovellu-
tuksia. Opiskelijan on mahdollista saada ar-
vosanakseen 3, jos hän tuntee investointien 
ja rahoituksen teoreettiset perusteet ja kyke-
nee kuvaamaan ne hyvin sekä hallitsee hy-
vin käytännön sovellutuksia. Opiskelijan on 
mahdollista saada arvosanakseen 4 tai 5, jos 
hän tuntee investointien ja rahoituksen teo-
riat hyvin ja kykenee kuvaamaan ne selke-
ästi sekä hallitsee erinomaisesti käytännön 
sovellutuksia sekä kykenee investointeihin 
ja rahoitukseen liittyvien ilmiöiden syvälli-
seen ymmärtämiseen ja lisäksi kykenee tar-
kastelemaan ongelmia useasta eri näkökul-
masta. Tentti (50 %) sekä oppimistehtävät ja 
aktiivinen osallistuminen (50 %)
Edeltävät opinnot: Maatalousekonomian pe-
rusteet (KA01BEKO001) ja Maatalouden tuo-
tantotalouden perusteet (KA01BEKO003)

Maatalousyrityksen johtaminen 
ja tuotannon suunnittelu

Tunnus
KA01CEKO003

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
15

Opettajat: Matti Ryhänen MMT, Dosentti; 
Heikki Harmanen, agronomi; Jussi Esala ag-
ronomi; Samu Palander, MMM ja Kati Koi-
visto, agrologi (AMK)
Tavoitteet: Opiskelija sisäistää maatalous-
yrityksen liikkeenjohtamisen periaatteet ja 
kykenee laatimaan maatalousyrityksen ta-
loussuunnitelmia sekä laskemaan tuotan-
tovaihtoehtojen kannattavuuden ja mak-
suvalmiuden. Hänellä on valmius johtaa 
maatalousyritystä. Opiskelija ymmärtää 
EU-tukipolitiikan ja sen, miten toimintaym-
päristön muutos vaikuttaa taloussuunni-
telmien laadintaan ja maatalousyrittäjien 
valintoihin. Lopputuloksena opiskelija saa-
vuttaa taidon laatia korkeatasoisen talous-
suunnitelman maatalousyritykselle. 
Sisältö: Maatalousyrittäminen ja liikkeen-
johto (management); strateginen ja ope-
ratiivinen johtaminen; SWOT; resurssien 
kartoittaminen; tuotannon tavoitteiden ja 
tuotantomahdollisuuksien tarkastelu; tuo-
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tannon suunnittelun ja suunnittelumene-
telmän käytön hallinta; käytännön tuotan-
tosuunnitelmien laadinta ja omaisuusosien 
arviointi; tulosten analysointi ja tuotanto-
suunnan valinta; tuloslaskenta ja tulkinta; 
maksuvalmiuslaskelman laadinta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ryhänen, 
Sipiläinen & Latukka 2003. Maatalousyri-
tyksen tuotannon suunnittelu ja kehittämi-
nen. Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos. 
Opetusmoniste: 1-129; Kay & Edwards 2004. 
Farm management. McGraw-Hill. Boston; 
Olson 2004. Farm management, principles 
and strategies. A Blackwell Publishing Com-
pany. Iowa State Press; Barry, P.J., Ellinger, 
P.N, Hopkin, J.A. & Baker, C.B. 2000. Finan-
cial management in agriculture (soveltuvin 
osin); Käsi- ja normikirjoja, www-sivustot ja 
opintojaksolla jaettava materiaali
Oppimismenetelmät: Yhteistoiminnallinen 
oppiminen: Opiskelijat toimivat aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa keskenään. Ohjaaja(t) 
tukee, auttaa ja kannustaa prosessin eteen-
päin viemisessä. Kokemusten jakaminen ja 
oppiminen toisten oppijoiden kokemuksis-
ta. Jaettu asiantuntijuus opettajien ja opis-
kelijoiden kesken ja välillä (ohjaus yhdessä 
tuotanto- ja teknologia-aineiden opettaji-
en kanssa). Ohjausmenetelmä on rakennet-
tu ryhmätutkimusmenetelmästä siten, että 
siihen on yhdistetty ongelmalähtöisen op-
pimisen elementtejä. Oppijoita ohjataan 
laatimaan itseään motivoivasta tuotannon 
kehittämisaiheesta tuotantosuunnitelma 
(laajahko tutkimus), jonka antamat keskei-
set tulokset he tulkitsevat ja raportoivat oh-
jaajille sekä koko koulutusryhmälle. 
Oppilaiden työ: Kontaktiopetus (40 %, si-
sältää koko luokan ja ryhmien kontaktit) ja 
omatoiminen oppiminen (60 %)
Arviointi: Kirjallisen raportin laatiminen ja 
hyväksyminen/korjaaminen. Arvioinnis-
sa keskitytään siihen, miten oppija kykenee 
modifi oimaan tietojaan, taitojaan ja suun-
nitelmaansa siten, että hän kykenee ohjaa-
maan tuotannollista ja taloudellista toimin-
taa optimaalisesti. Arviointia suoritetaan 
koko prosessin ajan. Arviointi sisältää itse-
arvioinnin, opiskelijat arvioivat omaa oppi-
mistaan ja refl ektoivat yhdessä opettajiensa 
kanssa toimintaansa
Edeltävät opinnot: Maatalouden tuotantoe-
konomia (KA01CEKO001)

Maatalousyrittäjä ja hallinto

Tunnus
KA01CEKO004

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettajat: Eliisa Kallio, agr., vierailevat lu-
ennoitsijat 
Tavoitteet: Opiskelija tuntee maatalousyrit-
täjään kohdistuvat yhteiskunnan ohjaustoi-
menpiteet, tuet maatalousyrityksen näkö-
kulmasta, yritykseen kohdistuvat rajoitteet 
ja niiden erityispiirteet. Opiskelija tuntee su-
kupolvenvaihdokseen liittyvät lainsäädän-
nölliset ja rahoitukselliset ehdot. Opiskeli-
ja ymmärtää yhteiskunnan toimenpiteiden 
vaikutuksen maatalousyrittäjän talouteen ja 
siten suunnittelun tärkeyden. 
Sisältö: EU-tukiin liittyvät lait ja säädökset 
pääpiirteissään; EU-tukien saannin edelly-
tykset; EU-tukien erityiskysymykset; EU-tu-
kilomakkeiden täyttö esimerkkitilalle; suun-
nittelun merkitys; jatkajaan ja luopujaan 
liittyvät ehdot; lainoitukseen liittyvät ehdot; 
kauppahinnan muodostuminen; kauppakir-
ja ja siihen liittyvät toimenpiteet; uuden yrit-
täjän oikeudet ja velvollisuudet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hakuo-
pas ja täyttöohjeet; www.osuuspankki.fi : Su-
kupolvi vaihtuu; jatkajan ja luopujan opas; 
Mela 2004. Luopumistuki viljelijälle; Mela 
2004. Viljelijän, kalastajan ja poronhoitajan 
Mela-turva   
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus (50 
%) ja oppimistehtävät (50 %)
Arviointi: 1) Luennot-aktiivisuus, 2) Käy-
tännön harjoitus, 3)Hyväksytyt oppimisteh-
tävät
Edeltävät opinnot: Maatalousekonomian 
perusteet (KA01BEKO001) 

Maatalouspolitiikka

Tunnus
KA01CEKO005

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Paavo Hannila, agronomi
Tavoitteet: Oppilas tuntee maatalouspoli-
tiikan tieteellisen perustan, sekä sisällön ja 
tehtävät.  Opiskelija tuntee EU:n maatalous-
politiikan tavoitteet ja perusperiaatteet, sekä 
ymmärtää kansainvälisen sopimus- ja pää-
töksentekojärjestelmän.
Sisältö: Maatalouspolitiikan tieteellinen pe-
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rusta; maatalouspolitiikan sisältö ja tehtävät; 
EU:n maatalouspolitiikka; maatalouspolitii-
kan kansainvälinen sopimus- ja päätöksen-
tekojärjestelmä; EU ja kansallinen lainsää-
däntö; kansainvälinen maatalouspolitiikka 
(WTO ym.); toimintaympäristön muutosten 
vaikutukset tuotantopäätöksiin
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kola 
2003. Maatalouspolitiikan perusteet. Helsin-
gin yliopisto. Taloustieteen laitos. Opetus-
moniste, kevät 2003 http://www.mmm.fi ; 
http://europa.eu.int/comm/agriculture/
mtr/index_fi .htm; http://europa.eu.int/
comm/agriculture/index_fi .htm.; http://
europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/in-
dex_fi .htm
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus (50 
%) ja omatoiminen oppiminen (50 %)
Arviointi: Hyväksytysti suoritetut tehtävät; 
hyväksytysti suoritettu tentti

Viljelijää ja maankäyttöä 
koskevia säädöksiä

Tunnus
KA01CEKO006

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Paavo Hannila, agronomi
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy viljelijää kos-
kevaan lainsäädäntöön.
Sisältö: Omistusoikeus, lunastuslaki; joka-
miehen oikeus; luonnonsuojelu ja maan-
omistaja; viljelijän sosiaaliturva; viljelijää 
koskevia piirteitä mm. seuraavista laeista: 
maankäyttö- ja rakennuslaki, tie-, jako- ja 
vesilaki
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoil-
la jaettava/osoitettava materiaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus (40 
%) ja omatoiminen oppiminen (60 %)
Arviointi: Hyväksytysti suoritetut tehtävät; 
hyväksytysti suoritettu tentti

Katetuottomenetelmän mukainen 
taloussuunnitelma virtuaalisesti

Tunnus
KA01CEKO007

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Eliisa Kallio, agronomi
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää tuotannon 
suunnittelun periaatteen pyrittäessä maati-

lalla asetettujen rajoitteiden puitteissa par-
haaseen mahdolliseen tulokseen sekä ym-
märtää tuotannon suunnittelun etenemisen 
katetuottomenetelmää käytettäessä
Sisältö: Maatalousyrityksen liikkeenjohto; 
laskentatoimi ja suunnitteluteoriat; yrittä-
jyys ja yrittäjänä toimiminen, yrittäjyyden 
merkitys; maatalousyrityksen tavoitteen 
määritys; tiedonhankinta; katetuottomene-
telmän mukainen tuotannon suunnittelu; 
tuotantovaihtoehtojen kannattavuuden ja 
maksuvalmiuden määrittäminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ryhä-
nen, Sipiläinen & Latukka 2003. Maatalous-
yrityksen tuotannon suunnittelu ja kehittä-
minen. Helsingin yliopisto. Taloustieteen 
laitos. Opetusmoniste. 169 s.; Ryhänen & 
Viitala 2003. Virtuaalinen katetuottomene-
telmän mukainen taloussuunnitelma
Oppimismenetelmät: Yhteistoiminnallinen 
oppiminen. Kontaktiopetus (luennot, ryh-
mäkeskustelut ja palautteet) 30 %; Opiskeli-
joiden omatoiminen työskentely 70 %
Arviointi: Osallistuminen yhteisiin palaute-
keskusteluihin ja tehtävän hyväksytty suo-
rittaminen
Edeltävät opinnot: Maatalouden tuotanto-
talouden perusteet (KA01BEKO003)

Maaseudun yritystoimin-
nan johtaminen ja 
kehittäminen
Tavoitteet: Opiskelija voi rakentaa itselleen 
opintokokonaisuuden, joka antaa riittävät 
tiedot ja taidot maaseudun yritystoiminnan 
ja maatalouden oheiselinkeinojen kehittämi-
seen ja johtamiseen.
Opintokokonaisuuden määrittelee opiske-
lija itse. Opintoihin on sisällytettävä vähin-
tään 24 op erikseen määriteltyjä pakolli-
sia yritystoiminnan ja johtamisen opintoja. 
Opinnäytetyön aihepiirin tulee liittyä yri-
tystoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen. 
Erikoistumisharjoittelu suositellaan valitta-
vaksi niin, että sen aikana opiskelija tutus-
tuu yritystoiminnan kehittämiseen ja johta-
miseen.
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Markkinoinnin johtaminen 
ja suunnittelu      

Tunnus
KA01CLII001

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija perehtyy markkinoin-
nin suunnitteluun ja johtamiseen. Hän ym-
märtää niihin vaikuttavia tekijöitä. Opiskeli-
ja osaa laatia markkinointisuunnitelman.
Sisältö: Markkinoinnin strategiset päätök-
set, markkinoinnin suunnittelu 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lahtinen 
& Isoviita. 1998. Markkinoinnin suunnittelu. 
Avaintulos. Kumar. 2004. Marketing as Stra-
tegy. Harvard Business School Press. Luen-
noilla jaettu materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, yksilö- ja 
ryhmätyöt. Kontaktiopetus 50 %, omatoimi-
nen opiskelu 50 %
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen lähi-
opetukseen ja harjoitukset    
Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perus-
teet (KA01BLII003)

Markkinointitutkimus

Tunnus
KA01CLII002

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää markki-
nointitutkimuksen merkityksen. Hän osaa 
suunnitella ja toteuttaa käytännössä mark-
kinointitutkimuksen. 
Sisältö: Markkinointitutkimuksen  teoriaa ja 
merkitys yrityksen päätöksenteossa. Mark-
kinointitutkimuksen suunnittelu ja toteutta-
minen, raportointi ja tutkimuksen suullinen 
esittäminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lahti-
nen & Isoviita. 1998. Markkinointitutkimus. 
Avaintulos.
Lotti. 1998. Markkinointitutkimuksen käsi-
kirja. 4p. WSOY. Luennoitsijan ilmoittamat 
artikkelit. Verkkomateriaali
Oppimismenetelmät: Luennot, itsenäinen 
tutkimuksen toteuttaminen, raportointi ja 
suullinen esittäminen. Kontaktiopetus 20 %, 
omatoiminen opiskelu 80 %
Arviointi: Tutkimusprosessin kulku, raport-
ti ja suullinen esittäminen
Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perus-
teet (KA01BLII003)

Markkinointiviestintä     

Tunnus
KA01CLII003

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Anu Katila, KTM
Tavoitteet: Opiskelija saa perustiedot ja -tai-
dot markkinointiviestinnästä. 
Sisältö: Myyntityö ja asiakaspalvelu, mai-
nonta, suhdetoiminta, myynninedistäminen     
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, yksilö- ja 
ryhmätyöt. Kontaktiopetus 50 %, omatoimi-
nen opiskelu 50 %
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen lähi-
opetukseen ja harjoitukset
Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perus-
teet (KA01BLII003)

Maaseutuyritysten 
taloudellinen johtaminen

Tunnus
KA01CLII004

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Tavoitteet: Opiskelija tuntee maaseudun 
tyypillisen yritystoiminnan kustannuslas-
kennan ja tuotteen tai palvelun hinnoitte-
lun periaatteet, kykenee laatimaan tällai-
sen yrityksen strategisen taloussuunnittelun 
laskelmat ja kykenee yleisellä tasolla hoita-
maan PK-yrityksen rahoitusta.  Jaksossa ei 
käsitellä maatalouden laskentatointa.
Sisältö: Opintojakso muodostuu kolmesta 
osiosta: Osio 1: Strateginen taloussuunnit-
telu maaseutuyrityksessä. Osiossa kerrataan 
strategisen toimintasuunnitelman laatimi-
sen periaatteet ja tekniikka sekä keskitytään 
yrityksen taloudellisen analyysin ja talou-
dellisen suunnittelun periaatteiden ja teknii-
kan läpikäyntiin. Osio 2: Maaseutuyritysten 
rahoitus. Osiossa käydään läpi maaseu-
tuyritysten rahoitussuunnittelun ja rahoi-
tuksen hankinnan periaatteet ja käytännön 
toteutus eri tilanteissa. Osio 3: Maaseutu-
yritysten kustannuslaskenta ja hinnoittelu. 
Osiossa käydään läpi katetuotto- ja ABC-las-
kentaperusteisen kustannuslaskennan peri-
aatteet ja järjestelmät sekä tuotteen ja palve-
lun hinnoittelun periaatteet ja tekniikka eri 
tilanteissa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettaja 
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määrää opiskelumateriaalin kuhunkin osi-
oon erikseen
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset
Arviointi: Kukin osio suoritetaan erikseen 
opettajan määräämällä tavalla (tentti, näyt-
tökoeluonteinen tehtävä). Jakson kokonais-
arvosana määräytyy osioista saatujen arvo-
sanojen keskiarvona
Edeltävät opinnot: Kahdenkertaisen kirjan-
pidon perusteet (KA01BLII001), Uuden yri-
tystoiminnan luominen (KA01BLII002)

Kahdenkertainen kirjanpito atk:lla

Tunnus
KA01CLII005

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Erkki Laitila
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy kahdenker-
taisen kirjanpidon toteutukseen atk-kirjan-
pito-ohjelman avulla niin, että muodostuu 
käsitys pienyritysten ja yleishyödyllisten 
yhteisöjen kirjanpidon ja arvonlisäverohal-
linnon hoitamisesta sekä tilinpäätöksen laa-
timisesta.
Sisältö: Kahdenkertaisen suoriteperusteisen 
kirjanpidon sekä arvonlisäverohallinnon 
hoitaminen atk-pohjaisesti
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
määräämä materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset
Arviointi: Osallistuminen harjoituksiin, ar-
vioitavan harjoitustehtävän tekeminen
Edeltävät opinnot: Kahdenkertaisen kirjan-
pidon perusteet (KA01BLII001)

Maaseudun yritystoiminnan 
juridiikka

Tunnus
KA01CLII006

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Tavoitteet: Opiskelija tuntee elinkeinonhar-
joittajien välisen kaupankäynnin, kuluttaja-
kaupan ja kiinteistökaupan keskeiset peri-
aatteet, maaseudun elinkeinotoiminnan ja 
yhteistoiminnan kannalta keskeisen yhtei-
sölainsäädännön perusteet sekä työnantaja-
na toimimiseen liittyvän keskeisen lainsää-
dännön ja määräykset.
Sisältö: Opintojakso muodostuu useista osi-
oista. Osio 1: Elinkeinonharjoittajien välinen 
kaupankäynti. Käydään läpi elinkeinonhar-

joittajien välisen kaupankäynnin keskeiset 
säädökset, määräykset ja yleiset kauppata-
vat. Osio 2: Kuluttajansuoja. Käydään läpi 
keskeiset elinkeinonharjoittajan ja kulutta-
jan välisen kaupankäynnin säädökset, mää-
räykset ja yleiset periaatteet. Osio 3: Maa-
seutuelinkeinojen yhteisöoikeus. Käydään 
läpi osakeyhtiöön, osuuskuntaan ja yhdis-
tykseen liittyvät keskeiset säädökset, mää-
räykset ja toimintaperiaatteet niin, että opis-
kelija kykenee asiantuntevasti toimimaan 
tavanomaisten maaseudun elinkeinotoimin-
nan organisaatioiden luottamus- ja johtoteh-
tävissä. Osio 4: Työnantajana toimiminen. 
Käydään läpi työsuhteeseen liittyvä keskei-
nen lainsäädäntö, määräykset ja maaseudun 
elinkeinotoimintaan läheisesti liittyvät työ-
ehtosopimukset ja muut sopimukset. Osio 
5. Kiinteistön muodostaminen ja luovutus. 
Käydään läpi kiinteistön muodostamiseen 
ja luovutukseen liittyvä keskeinen lainsää-
däntö erityisesti maaseudun elinkeinotoi-
minnan näkökulmasta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kuhun-
kin osioon liittyy opettajan kulloinkin mää-
räämä, ajan tasalla oleva materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset
Arviointi: Kukin osio suoritetaan erikseen 
laatimalla näyttökoeluonteinen oppimisteh-
tävä.  Koko jakson arvosana määräytyy osio-
suoritusten keskiarvona

Laadunhallinta maaseutuyrityksessä

Tunnus
KA01CLII007

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija tuntee keskeisten laa-
dunhallintajärjestelmien rakentamisessa 
käytettävien standardien ja periaatteistojen 
yleisen sisällön ja osaa soveltaa standarde-
ja maatilan ja maaseutuyrityksen laadunhal-
lintajärjestelmää rakennettaessa.
Sisältö: ISO 9000-9004-standardien keskei-
nen sisältö ja muiden laadunhallintaperi-
aatteistojen ylimalkainen tunteminen.  ISO 
9001-standardiin perustuvan laadunhallin-
tajärjestelmän rakentamisen periaatteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
määräämä, kulloinkin ajankohtainen mate-
riaali 
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Harjoitustyö tai tentti opettajan 
määräämällä tavalla
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Maaseutuelinkeinojen verotus

Tunnus
KA01CLII008

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Tavoitteet: Opiskelija tuntee maaseutuelin-
keinojen (maatalous ja muu yritystoiminta) 
arvonlisäverotuksen periaatteet, yrityksen 
tuloverotuksen periaatteet eri yhtiömuo-
doissa (maatalouden verotus muussa opin-
tojaksossa) sekä maaseudun elinkeinotoi-
minnassa keskeisten muiden verolakien 
(VsVL, KiVL, jne) yleisperiaatteet.
Sisältö: Opintojakso jakaantuu kolmeen 
osioon: Osio 1: Arvonlisäverotus. Paino-
tus asetetaan maatalouden ja tavanomaisen 
maaseudun pienyritystoiminnan arvonlisä-
asioihin. Osio 2: Elinkeinoverolaki ja sen so-
veltaminen eri yhtiömuodoissa. Painotus 
asetetaan EVL:n perusperiaatteiden lisäksi 
veron määräytymiseen eri yhtiömuodoissa. 
Osio 3. Muut maaseutuyrittämisen kannal-
ta olennaiset verolait. Erityisesti käsitellään 
Kiinteistöverolakia ja Varainsiirtoverolakia
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
määräämä kulloinkin ajankohtainen ja lain-
säädännön sekä säädösten soveltamisen nä-
kökulmasta ajan tasalla oleva oppimateriaa-
li 
Oppimismenetelmät: Luento-opetus
Arviointi: Näyttökoeluonteisen tehtävän 
hyväksytty laatiminen kustakin osiosta erik-
seen.  Näiden yhteenvetona annetaan arvo-
sana koko jaksosta

Maaseutupolitiikan järjestelmä

Tunnus
KA01CLII009

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
1,5

Opettajat: Tarmo Vuorenmaa ja Juhani Suo-
jaranta
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää maaseu-
tupolitiikan kokonaisuuden, tietää suoma-
laisen maaseutupolitiikan kehittymisvai-
heet, tuntee maaseutupolitiikan välineistön 
ja maaseutupoliittiset ohjelmat. Opiskelijal-
le kehittyy selkeä maaseutupoliittinen ajat-
telutapa. 
Sisältö: Alue- ja maaseutupolitiikan toimin-
taympäristö; Maaseutupolitiikan lähtökoh-
dat; Maaseutupolitiikan yhteisöllisyys; Maa-
seutupolitiikan välineistö ja ohjelmat

Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Eero Uu-
sitalo. 1998. Elinvoimaa maaseudulle. Otava.
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä. Elin-
voimainen maaseutu -yhteinen vastuumme. 
Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2005 - 
2008. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän 
julkaisu 11/2004. Myös verkkojulkaisuna: 
http://www.mmm.fi /ytr/Julkaisut_2004/
YTR_julkaisu_11_2004.pdf; Selvityksiä ja ra-
portteja osoituksen mukaan. Luentomateri-
aali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus 50 %; 
Omaehtoinen opiskelu 25 %; Hyväksytysti 
suoritettu tentti 25 %
Arviointi: Osallistumisaktiivisuus; Hyväk-
sytysti suoritettu tentti
Edeltävät opinnot; Maaseudun kehittämi-
sen perusteet (KA01BKEH)

Ohjelmallinen kehittämistyö

Tunnus
KA0CLII010

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
1,5

Opettajat: Tarmo Vuorenmaa ja Mikko Mus-
takallio
Tavoitteet: Opiskelija tuntee ohjelmatyön 
periaatteet eri maantieteellisillä tasoilla sekä 
on selvillä ohjelmien suunnittelu-, hallinto- 
ja päätöksentekojärjestelmistä. Opiskelija on 
selvillä kehittämisohjelmien laadinnasta, ke-
hittäjäorganisaatioista ja ohjelmien toteutta-
misesta.
Sisältö: Ohjelmatyö kansainvälisellä, kan-
sallisella, maakunnallisella ja paikallisella 
tasolla; Ohjelmien suunnittelu-, hallinto- ja 
päätöksentekojärjestelmät; Kehittämisohjel-
mien sisältö ja toteutus alue- ja paikallista-
solla; Kehittäjäorganisaatiot ohjelmien to-
teuttajina
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
materiaali; Selvityksiä ja raportteja osoituk-
sen mukaan
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus 50 %; 
Omaehtoinen opiskelu 25 %; Oppimistehtä-
vä 25 %
Arviointi: Osallistumisaktiivisuus; Oppi-
mistehtävä
Edeltävät opinnot: Maaseudun kehittämi-
sen perusteet (KA01BKEH)
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Projektiosaaminen

Tunnus
KA01BLII011

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Mikko Mustakallio, Juhani Suoja-
ranta ja Tarmo Vuorenmaa
Tavoitteet: Opiskelija tuntee projektin suun-
nitteluvaiheet tarvearvioinnista ja ideoinnis-
ta varsinaiseen hankesuunnitelmaan. Tun-
tee eri rahoituslähteet ja hanketyypit sekä 
hallitsee kustannusarvion ja rahoitussuun-
nitelman laadinnan. Osaa organisoida pro-
jektin eri vaiheet ja yhteistyön eri sidosryh-
mien kanssa. Hallitsee sisäisen ja ulkoisen 
tiedottamisen sekä sitouttamisen periaat-
teet. Osaa arvioida projektin tavoitteiden to-
teutumista.
Sisältö: Projektisuunnitelman laadinta; Ra-
hoituslähteet, kustannusarvio ja rahoitus-
suunnitelma; Projekti /hanketyypit; Pro-
jektin organisointi, hallinnointi ja toteutus; 
Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, koulu-
tus- ja tiedotustilaisuuksien järjestäminen; 
Projektin arviointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
materiaali. Projektitoiminnan oppaat; Han-
ke-esimerkkejä ja raportteja osoituksen mu-
kaan
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus ja tu-
tustumiskäynti 50 %; Omaehtoinen opiskelu 
20 %; Oppimistehtävä 30 %
Arviointi: Osallistumisaktiivisuus; Oppi-
mistehtävä
Edeltävät opinnot: Maaseudun kehittämi-
sen perusteet (KA01BKEH)

Johtamistaito

Tunnus
KA01CLII012

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Tavoitteet: Opiskelija saa perusvalmiudet 
pk-yrityksen strategisen johtamisen ja hen-
kilöjohtamisen osa-alueista.
Sisältö: Moduliosio 1: Strateginen johta-
minen ja johtamisjärjestelmät, joka sisältää 
strategisen liiketoiminta-analyysin perus-
teet ja johtamisjärjestelmien rakentamisen ja 
toiminnan organisoinnin perusteet. Moduli-
osio 2: Henkilöjohtaminen, joka sisältää ih-
misten johtamiseen liittyvien perusteorioi-
den ja ajankohtaisten sovellusten perusteet 

Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
määräämä materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, johtamiscasetehtävien analysointi
Arviointi: Tentti

Elintarvikkeiden 
jatkojalostus
Elintarvikkeen laatuketju

Tunnus
KA01CEJA001

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. tai 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Opettaja: Eri opettajia ja luennoitsijoita
Tavoitteet: Opiskelija tuntee kotimaisen 
elintarvikkeen matkan tuottajalta kulutta-
jalle sekä tämän ketjun laadunvalvonnan 
ja riskit Opiskelija osaa toimia vastuullise-
na ja kriittisenä hankkijana keittiöllä. Hän 
tiedostaa lähiruoan, luomun ja kotimaisuu-
den merkityksen kestävälle kehitykselle ja 
alueen taloudelle. Opiskelija osaa hyödyn-
tää sesonkeja ruokalistasuunnittelussa ja 
ymmärtää omavaraisuuden merkityksen 
suomalaisen elintarviketuotannon kannalta 
sekä osaa laatia näitä hyödyntäen varmuus-
järjestelmän suurkeittiölle.
Sisältö: Tutustuminen maatalouden eri 
tuotantosuuntiin; maatalouden laatujärjes-
telmät; elintarvikkeen laatuketju ja laatu-
luokitukset; lähiruoka, luomu, kotimaiset 
elintarvikkeet, ulkomaiset elintarvikkeet, 
ylikansallisten yhtiöiden tuotteet, reilu 
kauppa; sesonkien ja vuodenaikojen vaih-
teluiden vaikutukset mm. elintarvikkeiden 
saatavuuteen, hintaa, laatuun ja ravinto-
arvoon; hankintaprosessit vastuullisena ja 
kriittisenä hankkijana
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opiskelu-
materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut har-
joitukset, itsenäiset tehtävät ja ryhmätehtä-
vät. Tutustumiskäynnit kohteisiin, jotka kat-
tavat elintarvikkeen laatuketjun
Arviointi: Tentit, oppimistehtävät ja harjoi-
tustyöt, aktiivinen osallistuminen luennoille 
ja tutustumiskäynneille
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Aluetieteet
Kansantaloustieteen ja aluetieteen 
perusteet

Tunnus
KA01CALU001

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Tavoitteet: Opiskelija tuntee kansantalou-
den yleiset toimintaperiaatteet, hallitsee kes-
keisten käsitteiden sisällön ja saa yleiskuvan 
ajankohtaisesta kansainvälisestä talouspo-
liittisesta tilanteesta sekä tuntee Suomen 
aluehallinnon ja aluesuunnittelun yleispe-
riaatteet.
Sisältö: Opintojakso jakaantuu kolmeen 
osioon: Osio 1: Kansantaloustieteen perus-
teet. Keskeisten kansantaloustieteen käsit-
teiden sisältö sekä kansainvälisen talouden 
ja Suomen kansantalouden yleisten periaat-
teiden läpikäynti. Osio 2: Aluesuunnittelun 
perusteet. Suomen aluehallinnon ja alueelli-
sen suunnittelun periaatteet erityisesti maa-
seutuelinkeinojen näkökulmasta. Osio 3: 
Ajankohtainen talouskehitys. Rakennetaan 
yleiskuva ajankohtaisesta kansainvälisen 
talouden ja Suomen talouden tilanteesta ja 
hahmotellaan tulevaisuudennäkymiä ajan-
kohtaisten teorioiden ja tutkimusten pohjal-
ta näkökulmana maaseudun yritystoimin-
nan kehittymisedellytykset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
määräämä kansantaloustieteen perusteiden 
oppikirja, opettaja antaa useita vaihtoehtoja. 
Opettajan määräämä internet- ja oppikirja-
materiaali aluehallinnon ja aluesuunnittelun 
toimintaperiaatteista. Opettajan määräämä 
materiaali aluehallinnon organisaatiosta ja 
työnjaosta. Opettajan määräämä materiaali 
ajankohtaisesta kansainvälisestä ja kansalli-
sesta taloustilanteesta
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset
Arviointi: Näyttökoeluonteisen tehtävän 
hyväksytty laatiminen kustakin osiosta erik-
seen.  Esseiden perusteella annetaan yhteis-
arvosana koko jaksosta

Kehitysyhteistyö

Tunnus
KA01CKEH001

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. tai 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Heikki Harmanen, agronomi
Tavoitteet: Jaksolla perehdytään kehitys-
maiden maaseudun ongelmiin ja Suomen 
kehitysyhteistyöpolitiikkaan sekä kehitys-
yhteistyötä tekeviin järjestöihin ja organi-
saatioihin.
Sisältö: Kehitys ja kehityksen problematiik-
ka; monenkeskinen ja kahdenvälinen kehi-
tysyhteistyö; kansalaisjärjestöjen kehitysyh-
teistyö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kallio ym. 
1989 Maasta kasvaa kehitys: oppikirja kehi-
tysmaiden maataloudesta ja kehitysyhteis-
työstä. Maaseudun sivistysliitto; Ulkoasiain-
ministeriö 2004. Suomen kehitysyhteistyö v 
2003 (myös vanhemmat ja uudemmat ver-
siot käyvät); Myös verkkoversiona: http://
global.fi nland.fi /julkaisut/julkaisut
Oppimismenetelmät: Luokkaopetus ja ryh-
mätyöt 45 %, www-tiedonhaku ja tutustu-
misetätehtävät sekä etätehtävä tai tentti 55 
%
Arviointi: Tehtävien ja tentin perusteella

Tietotekniikka 
Paikkatietojärjestelmät

Tunnus
KA01CATK001

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Timo Riikonen, metsätalousinsi-
nööri (AMK)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee atk-pohjaisen 
paikkatiedon hallinnan periaatteet ja niiden 
käyttömahdollisuudet.
Sisältö: MapInfo-karttaohjelman käyttö ja 
hyödyntäminen. GPS-laitteiden käyttöä     
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Mietti-
nen 1999. GPS vie vaivatta perille. 2. täyd. 
p. Ajatus. Poutanen 1998. GPS-paikanmää-
ritys. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa; Virtu-
aali-amk:n paikkatietojärjestelmät-oppima-
teriaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja etätehtävä
Arviointi: Osallistuminen luokkaopetuk-
seen ja harjoituksiin, hyväksytysti suoritettu 
tentti /etätehtävä     
Edeltävät opinnot: Tietotekniikan perusteet 
(KA01AATK001)
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Kuvankäsittely ja www-sivut

Tunnus
KA01CATK002

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Timo Riikonen, metsätalousinsi-
nööri (AMK)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee kuvankäsit-
telyn periaatteet. Pystyy muokkaamaan ja 
soveltamaan kuvia työkaluohjelmiin, sekä 
www-sivuille. www-sivujen luominen ja yl-
läpidon hallinta.
Sisältö: Opintojakson aikana käsitellään ku-
vankäsittelyn perusasiat sekä suunnitellaan 
ja luodaan www-sivut
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Linjama. 
Kotisivun tekeminen. Teknolit; Lehtinen 
2001. Paint Shop Pro 7: kuvankäsittely. Do-
cendo
Oppimismenetelmät: Luennot ja etätehtävä
Arviointi: Osallistuminen luennoille, hy-
väksytysti suoritettu etätehtävä
Edeltävät opinnot: Tietotekniikan perusteet 
(KA01AATK001)

Kielet
Ruotsia amk-opintoihin

Tunnus
KA01CKIE001

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija vahvistaa ja kehittää 
monipuolisesti ruotsin kielen viestintätaito-
jaan ennen koulutusalakohtaisten kieliopin-
tojen alkamista. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija osaa toimia arkipäivän tilanteissa 
kohdekielellä. Hän hallitsee ruotsin keskei-
simmät rakenteet ja on laajentanut sanava-
rastoaan. Hän suhtautuu myönteisesti oman 
kielitaitonsa kehittämiseen. 
Sisältö: Perusrakenteiden harjoittelu; puhe- 
ja kuunteluharjoitukset; kirjoitelmat 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, kir-
jalliset ja suulliset harjoitukset, tietokonea-
vusteiset harjoitukset
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen tunti-
työskentelyyn, kirjalliset ja suulliset harjoi-
tukset, 1 kirjallinen koe
Huom.! Opintojakso kartuttaa opiskeli-

jan opintopisteitä, mikäli se kuuluu hänen 
henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa 
(HOPS)

Englantia amk-opintoihin

Tunnus
KA01CKIE002

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Opiskelija vahvistaa ja kehit-
tää monipuolisesti englannin kielen vies-
tintätaitojaan ennen koulutusalakohtais-
ten kieliopintojen alkamista. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija hallitsee englan-
nin keskeisimmät rakenteet, on laajentanut 
yleiskielen sanavarastoaan ja osaa toimia ar-
kipäivän tilanteissa kohdekielellä. Hän suh-
tautuu myönteisesti oman kielitaitonsa ke-
hittämiseen. 
Sisältö: Perusrakenteiden kertaus /laajenta-
minen; perussanaston kertaus /laajentami-
nen; puhe- ja kuunteluharjoitukset 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, kir-
jalliset ja suulliset harjoitukset
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen tunti-
työskentelyyn, kirjalliset ja suulliset harjoi-
tukset, kirjallinen koe
Huom.! Opintojakso kartuttaa opiskeli-
jan opintopisteitä, mikäli se kuuluu hänen 
henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa 
(HOPS)

English Conversation

Tunnus
KA01CKIE003

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: John Pearce
Tavoitteet: Opiskelija pystyy englanninkie-
liseen suulliseen viestintään eri aiheista ja 
erilaisissa tilanteissa. 
Sisältö: Small talk, keskustelut ajankohtai-
sista aiheista pienryhmissä, pelit, suulliset 
esitykset ja harjoitukset, tietokoneharjoituk-
set
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Promen-
tor 5. Tietokonepohjainen kielten opetusoh-
jelma, Opettajan laatima materiaali 
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset 
pienryhmissä, roolipelit, ryhmätyöt, esityk-
set, tietokoneharjoitukset ja etätehtävät
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Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen. Jatkuva arviointi
Edeltävät opinnot: English (KA01AKIE002)

Matematiikka
Matematiikan perusteet

Tunnus
KA01CMAT001

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Päivi Ojanperä, FM
Tavoitteet: Tavoitteena on antaa opiskelijal-
le perusvalmiudet työssään ja opinnoissaan 
kohtaamiensa matemaattisten ongelmien 
ratkaisuun.
Sisältö: Peruslaskutoimitukset, likiarvot, 
prosenttilaskenta, potenssi ja juuri. Korko-
laskun ja verotuksen perusteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoil-
la jaettava materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot /harjoituk-
set, omatoiminen opiskelu. Kontaktiopetuk-
sen osuus 60 %
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen, jossa oltava läsnä vähin-
tään 80 prosenttia. Kirjallisten oppimisteh-
tävien ja etätehtävien ratkaiseminen. Kaikki 
osiot suoritettava hyväksytysti

VAPAASTI 
VALITTAVAT OPINNOT
Opiskelija valitsee 15 opintoviikkoa kiin-
nostuksensa mukaisia opintoja. Opintojak-
sot voi valita SeAMK:n VVO-tarjottimelta 
(intra.seamk.fi ) tai edellä esitellyistä Maa- ja 
metsätalouden yksikön vaihtoehtoisista am-
mattiopinnoista. Vapaasti valittavat opin-
tojaksot voi suorittaa myös jossain muussa 
vähintään ammattikorkeakoulutasoisessa 
oppilaitoksessa.

HARJOITTELUT
Maatilaharjoittelu

Tunnus
KA01EMHARJ

Tyyppi
pakollinen 

Taso

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
30

Tavoitteet: Harjoittelun tarkoituksena on 
antaa käytännön pohja ammattitutkinnon 
tietojen ja taitojen syventämiseen. Harjoitte-
lun suoritettuaan opiskelijan tulee osata teh-
dä tavanomaisen suomalaisen perheviljel-
män töitä käyttäen tehokkaita, turvallisia ja 
ympäristön huomioonottavia työtapoja sekä 
pystyä töiden suunnitteluun ja johtoon. Har-
joittelukirjan ja tehtävien laskelmien tavoit-
teena on perehdyttää opiskelija tilan tuo-
tantoon ja tuotannontarkkailuun sekä tilan 
tuotannon ja talouden suunnitteluun.   

Erikoistumisharjoittelu

Tunnus
KA01EEHARJ

Tyyppi
pakollinen

Taso

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
20

Tavoitteet: Harjoittelun voi suorittaa ko-
timaassa tai ulkomailla maaseutuelinkei-
noihin liittyvissä tehtävissä. Harjoittelun 
tavoitteena on erityisesti mahdollistaa kan-
sainvälisen työkokemuksen hankkiminen 
sekä tukea kansainvälisyyskasvatuksen ta-
voitteita.

OPINNÄYTETYÖ

Tunnus
KA01FOPNÄYT

Tyyppi
pakollinen

Taso

Vuosi ja lukukausi Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
15

Tavoitteet: Opiskelija tekee opinnäytetyön 
maaseutuelinkeinoihin liittyvästä aiheesta 
siten, että se parhaalla mahdollisella taval-
la tukee hänen erikoistumistaan. Opinnäy-
tetyön tavoitteena on, että opiskelija osoit-
taa osaavansa ratkaista työelämässä esiin 
tulevia asioita käyttäen hyväksi olemassa 
olevaa tietoa ja tutkimustuloksia sekä teke-
mällä itse tutkimustyötä. Opinnäytetyö esi-
tetään sekä kirjallisesti että suullisesti, millä 
opiskelija osoittaa osaavansa esittää asioita 
selkeästi ja johdonmukaisesti. Opinnäyte-
työn suunnitelma(t) tulee esittää vähintään 
10 vk ennen opinnäytetyön palautuspäivää.

Kypsyysnäyte

Asetuksessa ammattikorkeakouluopinnois-
ta (N:o 256, 10. § vuodelta 1995) todetaan 
ammattikorkeakoulututkinnon perusteisiin 
kuuluvan kypsyysnäytteen. Kypsyysnäyte 
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on osa opinnäytetyötä ja se kirjoitetaan jos-
takin opinnäytetyön alaan kuuluvasta ai-
heesta. Kypsyysnäyte osoittaa perehtynei-
syyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen 
taitoa. Opinnäytetöiden purkutilaisuuksien 
yhteydessä tai muuten sovittuna aikana jär-
jestetään yhteinen kirjoitustilaisuus, johon 
ohjaavat opettajat antavat kaksi vaihtoeh-
toista kypsyysnäytteen otsikkoa.

Opiskelija osaa ilmaista itseään sujuvas-
ti asiatyylisellä yleiskielellä ja tuntee maa-
seutuelinkeinojen yleisen terminologian. 
Asian käsittely on johdonmukaista, ja asia-
sisältö vastaa koulutustason edellyttämiä 
vaatimuksia. Kypsyysnäyte on laajuudel-
taan 2-4 konseptiarkin sivua kirjoitettuna 
lyijykynällä joka toiselle riville. Äidinkielen 
lehtori ja opinnäytetyötä ohjaava opettaja 
arvioivat kypsyysnäytteen asteikolla hyväk-
sytty-hylätty.
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Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutus-
ohjelma

Koulutuksen toteutus:
Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ähtäri

Koulutusohjelmapäällikkö:
Mirja Jääskeläinen
020 124 5848, 040 830 4143
mirja.jaaskelainen@seamk.fi 

Tutkinto ja sen tuottama kelpoisuus:
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulu-
tutkinto. Tuottaa kelpoisuuden ammat-
tikorkeakoulu- tai korkeakoulututkintoa 
edellyttäviin tehtäviin sen mukaan kuin on 
erikseen säädetty.

Tutkintonimike: 
Metsätalousinsinööri (AMK)

Laajuus opintopisteinä: 
240 op

Tavoitteet:
Metsä- ja puutalouden markkinoinnin kou-
lutusohjelman tavoitteena on kouluttaa am-
mattilaisia metsäklusterin esimies- ja asian-
tuntijatehtäviin, markkinointi-, myynti- ja 
tuotepäälliköiksi, markkinoinnin ja tuotan-
non suunnittelijoiksi, vientiagenteiksi, tie-
dotus- ja viestintätehtäviin sekä osto-, kulje-
tus- ja huolintatehtäviin. 

Koulutusohjelmaan sisältyy opintoja raa-
kapuun tuottamisesta puunjalostusteolli-
suuden prosesseihin ja tuotteiden markki-
nointiin koti- ja ulkomailla. Nykyaikaisen 
markkinoinnin vaatimuksiin vastataan ke-
hittämällä opiskelijoiden tuotetuntemusta 
ja kykyä ohjata asiakkaita tuotteen oikeaan 
käyttöön. Perustana on kuitenkin asiakas, 

jonka tarpeisiin tuotteen on vastattava. 
Kestävän kehityksen ympäristö- ja yhteis-
kuntavastuullisuuden periaatteiden huo-
mioiminen edellyttää, että markkinointiin 
suuntautunut metsätalousinsinööri hallit-
see metsä- ja puualan koko ketjun metsäs-
tä markkinoille ja ymmärtää markkinoinnin 
keskeisen merkityksen sekä yrityksen toi-
minnassa että koko yhteiskunnassa.

Markkinoinnin opintokokonaisuus muo-
dostuu markkinoinnin perusteista, työn-
kuvasta, puutuotteiden markkinatiedon 
hallinnasta ja -tutkimuksesta, kaupan, lo-
gistiikan ja kuljetustekniikan opinnoista, 
markkinointikommunikaatiosta ja markki-
noinnin suunnittelusta ja johtamisesta. Kou-
lutusohjelman pääpaino on puutuoteteolli-
suuden asiakaslähtöisessä markkinoinnissa 
ja sen kehittämisessä sekä tuotetuntemuk-
sessa, joten oppimisen esimerkit otetaan 
puutuoteteollisuudesta ja metsäpalveluiden 
markkinoinnista. Tuotetuntemus ja tuoteke-
hitys integroidaan valmistusteknologiaan ja 
raaka-aine osaa miseen. Tuoteosaamisen ke-
hittämisessä painopistealueina ovat saha- 
ja levyteollisuus ja niiden ensiasteiset jat-
kojalosteet, insinööripuutuotteet, hirsi- ja 
taloteollisuus, ikkuna- ja oviteollisuus sekä 
kaluste- ja huonekaluteollisuus. Puutuote-
teollisuuden valmistusprosessit käydään 
läpi sekä tuotantotekniikan että raaka-aine-
vaatimusten näkökulmasta, joten tuotetun-
temuksesta tulee varsin kattava. Koulutus-
ohjelmaan sisältyy runsaasti yritystalouden 
opintoja, jotka parantavat edellytyksiä toi-
mia myös itsenäisenä yrittäjänä. Koulutus 
antaa hyvät valmiudet toimia sekä kansain-
välisten suuryritysten että pienten ja keski-
suurten yritysten esimies- ja asiantuntijateh-
tävissä.
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METSÄ- JA PUUTALOUDEN MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA 240 op.      
   
    I II III IV YHT. 
PERUSOPINNOT      60  
 Orientoivat opinnot      4 
  Opiskelu ammattikorkeakoulussa  2     
  Metsäklusteri  2     
 Viestintätaidot      37 
  Työelämän kielenkäyttö ja viestintä  3     
  Opinnäytetyöprosessi    4   
  Ruotsi, työelämän viestintä   3    
  Ruotsi, metsä, ympäristö ja teollisuus   2    
  Englanti, työelämän viestintä  3     
  Englanti, metsä- ympäristö ja teollisuus  3     
  Englanti, puutuoteteollisuuden ammattikieli   6    
  Engllanti, kokous- ja neuvottelutaito   3     
  Englanti, liikeviestintä ja puutuotteiden markkinointi     3   
  Valinnainen kieli (saksa, venäjä, ranska, espanja, ruotsi)   4 3   
 Menetelmäopinnot      19 
  Tilastotieteen perusteet  2   2  
  Tietotekniikan perusteet  4     
  Informaatio- kommunikaatioteknologia, ICT   2 3   
  Talousmatematiikka   3    
  Fysiikka ja kemia  3     
AMMATTIOPINNOT      120 
 Puutuotteiden markkinointi      40 
  Markkinoinnin perusteet  3     
  Markkinoijan työnkuva  2     
  Markkinatiedon hallinta ja markkinatutkimus  4  4 4  
  Kotimaan ja vientikaupan asiakirjat   3    
  Logistiikan perusteet   2    
  Kuljetustekniikka ja jakelu   4 2   
  Markkinointikommunikaatio   2 4 2  
  Markkininnin suunnittelu ja johtaminen     4  
 Tuotetuntemus      35 
  Puun rakenne ja ominaisuudet  5       
  Sahatavaran valmistus  6      
  Puulevyt ja komposiitit   6    
  Puusepänteollisuus   3 6   
  Puu- ja hirsirakentaminen    6   
  Tuotekehitys ja muotoilu    3   
 Yritystoiminta      30 
  Työsuojelu ja ensiapu  2      
  Kansantalouden perusteet  2     
  Yritystalouden perusteet  2     
  Laskentatoimi ja kirjanpito   3 2   
  Johtaminen   2 2 2  
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  Oikeusoppi  2 2  1  
  Projektitoiminta    8   
 Metsätalous      15 
  Puun tuottaminen  3     
  Metsäsuunnittelu  3     
  Puunhankinta   6    
  Metsä- ja metsäteollisuuspolitiikka     3  
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT    4 11 15  
HARJOITTELU  4 4 6 16 30  
OPINNÄYTETYÖ     15 15  
YHTEENSÄ  60 60 60 60 240 
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Opintojaksokokonaisuudet ja -kuvaukset

PERUSOPINNOT

Orientoivat opinnot
Opiskelu ammattikorkeakoulussa

Tunnus
KB02AOPOA1

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettajat: Raittila Erkki, MH; Jääskeläinen 
Mirja, MH; Sarvikas Helena, FM; Välileh-
to Sirpa, FL; Toopakka Jorma, MTI (AMK); 
Kivinen Pirkko, MH; Kiviranta Elina, FL; 
Latva-Reinikka Anu, informaatikko ja Kivi-
nummi Tarja, tietopalvelusihteeri
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy opiskeluym-
päristöön ja oppilaitoksen toimintaan, kou-
lutusohjelmaan ja sen toteutukseen sekä 
henkilökohtaisen opetussuunnitelman laati-
miseen ja tietää oppilaitoksen tarjoamat tu-
kipalvelut. Opiskelija saa perustiedot yksi-
kössä käytettävistä opetusmenetelmistä ja 
ohjausta opiskelutekniikkansa ja tiedonha-
kutaitojensa kehittämisessä. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija: tietää opiskelu- ja 
toimintaympäristön tarjoamat mahdollisuu-
det ja osaa käyttää niitä; laatii alustavan hen-
kilökohtaisen opetussuunnitelman; ymmär-
tää opiskelutekniikan, tiedonhakutaitojen, 
itseohjautuvuuden ja itsenäisen työskente-
lyn tärkeyden opintojen sujumisen ja am-
mattitaidon karttumisen keskeisenä edelly-
tyksenä.
Sisältö: 1. Opiskelu- ja oppimisympäristö, 
oppilaitosorganisaatio, ammattikorkeakou-
lu, koulutusohjelmat, oppilaitoksen kv-toi-
minta, opiskelijajärjestöt, tutortoiminta ja 
muut tukipalvelut. 2. Opetusmenetelmät, 
opiskelutekniikka ja tiedonhakutaidot
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opintio-
opas 2005-2006. Harjoitustöiden yhteydessä 
karttuva aineisto
Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut har-
joitukset, opintokäynnit. Opintojakson alus-
sa ilmoitetaan pakolliset osuudet
Arviointi: Hyväksytty

 

Metsäklusteri

Tunnus
KB20AOPMK1

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettajat: Mirja Jääskeläinen, MH ja Risto 
Lauhanen, MMT
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy metsäkluste-
riin, Suomen metsä- ja puutalouden toimin-
taympäristöön ja sen merkitykseen Suomen 
kansantaloudessa sekä tiedostaa sen ase-
man osana maailman metsä- ja puutaloutta. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: tie-
tää Suomen metsäklusterin rakenteen; tietää 
Suomen metsä- ja puutalouden toimintaym-
päristön ja siihen vaikuttavat tekijät; on tu-
tustunut monipuolisesti metsäteollisuuden 
toimintaan; ymmärtää metsä- ja puutalou-
den merkityksen Suomen kansantaloudes-
sa; ymmärtää kestävän kehityksen ja yh-
teiskuntavastuun noudattamisen tärkeyden 
metsätaloudessa ja -teollisuudessa
Sisältö: Metsäklusteri; Metsä- ja puutalou-
den toimintaympäristö: metsävarat, metsien 
omistus, metsäverotus, puun käyttö; Suo-
men metsäteollisuuden (kem. ja mek. met-
säteollisuus) tärkeimmät toimialat, tuotteet 
ja markkina-alueet; Metsä- ja puutalouden 
asema Suomen kansantaloudessa; Kestävä 
kehitys, kestävä metsätalous ja -teollisuus 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opinto-
moniste, Metsätilastollinen vuosikirja, Met-
säteollisuus ry:n julkaisut sekä ao. internet-
sivut
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja opintokäynnit
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen luen-
noille, harjoitustöiden teko ja kaikki opin-
tokäynnit. Jokainen osio on suoritettava hy-
väksyttävästi

Viestintätaidot
Työelämän kielenkäyttö ja viestintä

Tunnus
KB02AVITE1

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy ja kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Helena Sarvikas, FM
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Tavoitteet: Opintojaksolla perehdytään sekä 
suullisiin että kirjallisiin viestintätehtäviin. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa 
valita sellaiset viestinnän keinot ja tavat, jot-
ka ovat tarkoituksenmukaisia kulloisessakin 
viestintätilanteessa; osaa arvioida omia vies-
tintätaitojaan ja tunnistaa oman tasonsa.
Sisältö: Osa 1: Asiantuntijaviestintä: pu-
heenvuorot ja esitelmät eri tilanteissa, ta-
vanomaisten asiakirjojen laatiminen; ulko-
asun, sisällön, välineen ja kohderyhmän 
vaatimukset ja erityispiirteet huomioon ot-
taen, tutustuminen erilaisiin viestintäkult-
tuureihin, erityisesti oma ammattiala; Osa 
2: Työelämän ryhmäviestintä: Työelämän 
ryhmäviestintätilanteita eri rooleissa, niiden 
dokumentointia ja arviointia
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Repo, 
Irma & Nuutinen, Tahvo 2003. Viestintätai-
to. Otava. Koskimies, Riitta 2002. Asiantun-
tijan esiintymistaito. Oy Finn Lectura Ab. 
Uimonen, Taina 2003. Taitoa tekijälle Tehoa 
teksteihin Opas tiedottavaan kirjoittami-
seen. Inforviestintä Oy
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja kirjal-
lisia tehtäviä sekä yksilö- että ryhmätyönä. 
Osa tehtävistä virtuaalisesti
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu oppitunneilla suoritetuista harjoituk-
sista sekä kirjallisista töistä. Kielentaidoista 
tentti

Opinnäytetyöprosessi

Tunnus
KB02FONOP1

Tyyppi
pakollinen

Taso
opinnäytetyö

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettajat: Sirpa Välilehto, FL; Helena Sarvi-
kas, FM; Hannu Lassila, FL ja Risto Lauha-
nen, MTT
Tavoitteet: Opintojakso on osa opinnäyte-
työtä tukevia opintoja. Tavoitteena on antaa 
tieteellisen tutkimustyön perusteet erityises-
ti metsäntutkimuksen näkökulmasta. Opis-
kelija omaksuu tieteellisen tekstin ja julkai-
sun vaatimukset sekä osaa soveltaa niitä 
omassa opinnäytetyössään. 
Sisältö: Selvitetään opinnäytetyön määri-
telmä, tavoitteet, ohjaus, työn kulku ja ar-
viointi. Selvitetään tieteellisen ajattelun ja 
tutkimuksen käsitteellisiä ja metodologisia 
perusteita sekä ohjataan tutkimuksen suun-
nitteluun ja toteutukseen. Tarkastellaan eri 
aineistonhankintamenetelmiä ja käsitellään 

tutkimuksen luotettavuus- ja yleistämison-
gelmia. Opitaan tuottamaan tieteellistä teks-
tiä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Seinäjoen 
ammattikorkeakoulu. Ohje opinnäytetyö-
hön. 2005 (tai uudempi). Hirsijärvi, S., Re-
mes, P. & Sajavaara, P. Tutki ja kirjoita. 11. 
painos. 2005. Kirjayhtymä Oy. Anttila, P. 
Tutkimisen taito ja tiedon hankinta. 1998. 
Artefakta 2  
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
tehtävät, ryhmätyöt, tutkimusanalyysi jos-
takin metsäalan tutkimuksesta. Osallistumi-
nen lähiopetusjaksoihin on pakollista
Arviointi: Arvioinnin perusteena harjoitus-
tehtävien hyväksytty suoritus
Edeltävät opinnot: Opintojaksot: Opiskelu 
ammattikorkeakoulussa, Tilastotieteen pe-
rusteet

Ruotsi, työelämän viestintä

Tunnus
KB20AVIRU11

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Elina Kiviranta, FM
Tavoitteet: Opiskelija kehittää ja vahvistaa 
kielitaitoaan. Hän ymmärtää ja osaa käyttää 
oman alan keskeistä termistöä sekä puhees-
sa että kirjoituksessa. Opiskelija saavuttaa 
sellaisen ruotsin kielen taidon, jota käyttä-
mällä hän osaa toimia metsä- ja puutalous-
alan työmarkkinoilla omassa ammatissaan. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa 
antaa henkilötietojaan ja kuvata koulutus- 
ja työkokemustaan; selviytyy työnhakuti-
lanteista kohdekielellä; osaa kuvailla työ-
paikkaansa, sen palveluja ja toimintoja; osaa 
antaa neuvoja ja ohjeita työhön liittyvissä ti-
lanteissa; osaa viestiä kirjallisesti työtilantei-
den edellyttämällä tavalla; osaa kuvailla ko-
timaansa elinkeinoelämää.
Sisältö: Itsestä ja koulutuksesta kertominen; 
työnhakutilanteet, CV:n laatiminen; omien 
työtehtävien ja työpaikan esittely suullises-
ti ja kirjallisesti; neuvojen ja ohjeiden anta-
minen asiakkaille tai yhteistyökumppaneil-
le kasvokkain ja puhelimitse; tiedotteen, 
muistion, raportin ja /tai yhteenvedon laati-
minen ja sähköinen viestintä; tiedonhaku ja 
-prosessointi (esim. artikkelin etsiminen In-
ternetistä)
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
laatima materiaali 
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset 
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kuten dialogit, ryhmäkeskustelut ja esitel-
mät, kirjalliset oppimistehtävät
Arviointi: Suullisen kielitaidon aktiivinen 
osoittaminen (mm. suulliset esitykset ja dia-
logiharjoitukset), kirjallisten tehtävien ja 
harjoitusten suorittaminen, tentti. Kaikki 
osiot on suoritettava hyväksyttävästi. Arvi-
ointi asteikolla 1-5
Edeltävät opinnot: Ruotsin keskeisten ra-
kenteiden hallinta

Ruotsi, metsä, 
ympäristö ja teollisuus

Tunnus
KB20AVIRU12

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Elina Kiviranta, FM
Tavoitteet: Opiskelija syventää metsään, 
ympäristöön ja metsäteollisuuteen liittyvää 
ammattisanaston hallintaansa. Hän pystyy 
ammattiinsa liittyvissä tilanteissa kommu-
nikoimaan sekä suullisesti että kirjallisesti 
ja on motivoitunut kehittämään kielitaito-
aan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
osaa kertoa kestävästä metsä- ja puutalou-
desta, Suomen metsäpolitiikasta ja metsien 
sertifi oinnista; selviytyy metsä- ja puutalo-
uden eri osa-alueiden työtilanteissa kohde-
kielellä; pystyy ammattiaineiden opiskelus-
sa hyödyntämään sujuvasti ruotsinkielistä 
kirjallisuutta.
Sisältö: Kestävä metsä- ja puutalous; met-
säpolitiikka ja metsien sertifi ointi; puun 
tuottaminen ja metsäluonnonhoito; puun-
hankinta; metsäsuunnittelu; metsien moni-
käyttö; ympäristönsuojelu; metsäekonomia; 
puun rakenne ja ominaisuudet; kemiallinen 
ja mekaaninen metsäteollisuus (puutuotete-
ollisuus)
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
laatima materiaali ja sanasto. Myöhemmin 
ilmoitettava muu materiaali
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset, 
kirjalliset oppimistehtävät
Arviointi: Suullisen kielitaidon aktiivinen 
osoittaminen, kirjallisten tehtävien ja harjoi-
tusten suorittaminen, kirjallinen. Arviointi 
asteikolla 1-5
Edeltävät opinnot: Ruotsi, työelämän vies-
tintä  

Englanti, työelämän viestintä

Tunnus
KB20AVIEN11

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
englanti

Opintopisteet
3

Opettaja: Elina Kiviranta, FM
Tavoitteet: Opiskelija kehittää ja vahvistaa 
kielitaitoaan. Hän ymmärtää ja osaa käyttää 
oman alan keskeistä termistöä sekä puhees-
sa että kirjoituksessa. Opiskelija saavuttaa 
sellaisen englannin kielen taidon, jota käyt-
tämällä hän osaa toimia metsä- ja puutalous-
alan työmarkkinoilla omassa ammatissaan. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa 
antaa henkilötietojaan ja kuvata koulutus- ja 
työkokemustaan; selviytyy työnhakutilan-
teista englannin kielellä; osaa kuvailla työ-
paikkaansa, sen palveluja ja toimintoja; osaa 
antaa neuvoja ja ohjeita työhön liittyvissä ti-
lanteissa; osaa viestiä kirjallisesti työtilantei-
den edellyttämällä tavalla; osaa kuvailla ko-
timaansa elinkeinoelämää.
Sisältö: Itsestä ja koulutuksesta kertominen; 
työnhakutilanteet, CV:n laatiminen; omien 
työtehtävien ja työpaikan esittely suullises-
ti ja kirjallisesti; neuvojen ja ohjeiden anta-
minen asiakkaille tai yhteistyökumppaneil-
le kasvokkain ja puhelimitse; tiedotteen, 
muistion, raportin ja /tai yhteenvedon laati-
minen ja sähköinen viestintä; tiedonhaku ja 
-prosessointi (esim. artikkelin etsiminen In-
ternetistä)
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
laatima materiaali 
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset 
kuten dialogit ryhmäkeskustelut ja esitel-
mät; kirjalliset oppimistehtävät 
Arviointi: Suullisen kielitaidon aktiivinen 
osoittaminen (mm. suulliset esitykset ja dia-
logiharjoitukset), kirjallisten tehtävien ja har-
joitusten suorittaminen, tentti. Kaikki osiot 
on suoritettava. Arviointi asteikolla 1-5
Edeltävät opinnot: Englannin keskeisten ra-
kenteiden hallinta  

Englanti, metsä, 
ympäristö ja teollisuus

Tunnus
KB20AVIEN12

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Elina Kiviranta, FM
Tavoitteet: Opiskelija syventää metsään, 
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ympäristöön ja metsäteollisuuteen liittyvää 
ammattisanaston hallintaansa. Hän pystyy 
ammattiinsa liittyvissä tilanteissa kommu-
nikoimaan sekä suullisesti että kirjallisesti ja 
on motivoitunut kehittämään kielitaitoaan. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa 
kertoa kestävästä metsä- ja puutaloudesta, 
Suomen metsäpolitiikasta ja metsien sertifi -
oinnista; selviytyy metsä- ja puutalouden eri 
osa-alueiden työtilanteissa kohdekielellä; 
pystyy ammattiaineiden opiskelussa hyö-
dyntämään sujuvasti englanninkielistä kir-
jallisuutta.
Sisältö: Kestävä metsä- ja puutalous; met-
säpolitiikka ja metsien sertifi ointi; puun 
tuottaminen ja metsäluonnonhoito; puun-
hankinta; metsäsuunnittelu; metsien moni-
käyttö; ympäristönsuojelu; metsäekonomia; 
puun rakenne ja ominaisuudet; kemiallinen 
ja mekaaninen metsäteollisuus (puutuotete-
ollisuus)
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Forest, 
environment and industry. Finnish Forest 
Industries Federation, 2005. Helsinki. Opet-
tajan laatima materiaali ja sanasto
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset, 
kirjalliset oppimistehtävät
Arviointi: Suullisen kielitaidon aktiivinen 
osoittaminen, kirjallisten tehtävien ja harjoi-
tusten suorittaminen, kirjallinen. Arviointi 
asteikolla 1-5
Edeltävät opinnot: Englanti, työelämän 
viestintä

Englanti, puutuoteteollisuuden 
ammattikieli

Tunnus
KB20AVIEN13

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy ja kevät

Opetuskieli
englanti

Opintopisteet
6

Opettaja: Elina Kiviranta, FM
Tavoitteet: Opiskelija syventää puutuotete-
ollisuuteen liittyvää ammattisanaston hal-
lintaansa. Hän pystyy ammattiinsa liitty-
vissä tilanteissa kommunikoimaan sekä 
suullisesti että kirjallisesti ja on motivoi-
tunut kehittämään kielitaitoaan. Opinto-
jakson suoritettuaan opiskelija: osaa kuva-
ta puutuoteteollisuuden prosessit ja niiden 
tuotteet ja prosessien ja tuotteiden raaka-ai-
neelle asettamat vaatimukset englannin kie-
lellä; kykenee kommunikoimaan teknisten 
asianasiantuntijoiden ja markkinoinnin am-
mattilaisten ja asiakkaiden kanssa erilaisissa 
työtilanteissa; pystyy ammattiaineiden opis-

kelussa hyödyntämään sujuvasti englannin-
kielistä kirjallisuutta.
Sisältö: Sahateollisuus; lastulevy-, vaneri- ja 
kuitulevytuotanto; puusepänteollisuus; ra-
kennuspuusepänteollisuus; puu- ja hirsira-
kentaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
laatima materiaali ja sanasto
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset, 
kirjalliset oppimistehtävät
Arviointi: Suullisen kielitaidon aktiivinen 
osoittaminen, kirjallisten tehtävien ja harjoi-
tusten suorittaminen, kirjallinen koe. Arvi-
ointi asteikolla 1-5
Edeltävät opinnot: Englanti, metsä, ympä-
ristö ja teollisuus

Englanti, kokous- ja neuvottelutaito

Tunnus
KB20AVIEN14

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
englanti

Opintopisteet
3

Opettaja: John Pearce
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee kokous- ja 
neuvottelutilanteisiin liittyvän keskeisen 
terminologian, käytänteet ja fraseologian. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: pys-
tyy osallistumaan englanninkielisiin koko-
uksiin ja neuvotteluihin; osaa laatia kokous-
kutsun ja esityslistan; osaa koota muistion ja 
pöytäkirjan liitteineen; on tietoinen kokous- 
ja neuvottelutilanteisiin liittyvistä kulttuuri-
eroista.
Sisältö: Kokousten ja neuvotteluiden kul-
ku ja yleisimmät tilanteet; kutsu, esityslista, 
muistio, pöytäkirja; fraseologia ja neuvotte-
lukulttuuri
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Huhta, 
M. Connections, Communication Guideli-
nes for Engineers. 2000. Edita. Mole, J. Mind 
your Manners. Manging Business Cultures 
in the New Global Europe. 2003. Nicholas 
Brealey Publishing. Opettajan laatima mate-
riaali ja sanasto
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset, 
kirjalliset oppimistehtävät
Arviointi: Suullinen kielitaito, kirjallisten 
tehtävien ja harjoitusten suorittaminen, kir-
jallinen koe. Arviointi asteikolla 1-5
Edeltävät opinnot: Englanti, metsä, ympä-
ristö ja teollisuus 
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Englanti, liikeviestintä ja 
puutuotteiden markkinointi

Tunnus
KB20AVIEN15

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, kevät

Opetuskieli
englanti

Opintopisteet
3

Opettaja: John Pearce
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy englannin-
kielisen aineiston ja harjoitusten avulla lii-
keviestintään metsä- ja puutalousalan ja 
teollisuuden kaupankäyntitilanteissa. Opin-
tojakson suoritettuaan opiskelija: hallitsee 
keskeisen terminologian ja osaa laatia kaup-
paneuvottelun kulun kannalta tarpeelliset 
liikekirjeet ja tiedotteet; tietää käytettävissä 
olevat asiakirjamallit ja osaa käyttää niitä; 
omaksuu perustiedot ja taidot selviytyäk-
seen sekä suullisesti että kirjallisesti kaupan-
käyntitilanteissa kohdekielellä
Sisältö: Liikekirjeenvaihtoon liittyvät tär-
keimmät asiakirjat; Puutuotteiden kaup-
pasopimusmallit; Tavaran toimituksiin, 
maksun välitykseen, tavaran kuljetukseen, 
verotukseen ja tullaukseen liittyvät asiakir-
jat; Asiakaspalvelu ja reklamaatioiden hoito; 
Elektroninen kaupankäynti
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ashley, 
A., Oxford Handbook of Commercial Cor-
respondence. 2003. Oxford University Press. 
Taylor, Sirley. Modell Business Letters, E-
mails & other Business Documents. 2004. 
FT Prentice Hall, Financial Times. Huhta, 
M. Connections, Communication Guideli-
nes for Engineers. 2000. Edita. Mole, J. Mind 
your Manners. Manging Business Cultures 
in the new Global Europe. 2003. Nicholas 
Brealey Publishing. Englanninkieliset asia-
kirjamallit. Opettajan laatima materiaali ja 
sanasto
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset, 
kirjalliset oppimistehtävät
Arviointi: Suullinen kielitaito, kirjallisten 
tehtävien ja harjoitusten suorittaminen, kir-
jallinen koe. Arviointi asteikolla 1-5
Edeltävät opinnot: Englanti, metsä, ympä-
ristö ja teollisuus     

Valinnaiset kielet (saksa, 
ranska, venäjä, espanja, ruotsi)

Tunnus
KB20AVI**1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. ja 3. vuosi, syksy ja kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
7

Tavoitteet: Tavoitteet määräytyvät opinto-
jakson tason mukaan ja noudattavat samoja 
teemoja kuin englannin kielen opinnoissa.
Sisältö: Saksan, ranskan, venäjän, espanjan 
ja ruotsin kielen opintojaksot suunnitellaan 
osallistujien lähtötason mukaan. Tarvittaes-
sa aloitetaan alkeista. Jatkokurssien järjes-
tämisessä käytetään soveltuvin osin hyväk-
si Seinäjoen ammattikorkeakoulun muiden 
yksiköiden opetustarjontaa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset, 
kirjalliset oppimistehtävät
Arviointi: Suullinen kielitaito, kirjallisten 
tehtävien ja harjoitusten suorittaminen, kir-
jallinen koe. Arviointi asteikolla 1-5
Edeltävät opinnot: Alkeiskursseille ei edel-
täviä opintoja. Jatkokurssille osallistuminen 
edellyttää, että alkeet on opiskeltu joko lukios-
sa tai muussa aikaisemmassa koulutuksessa

Menetelmäopinnot
Tilastotieteen perusteet

Tunnus
KB20AMETI1

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1 vuosi, kevät ja 4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Hannu Lassila, FL
Tavoitteet: Opiskelija oppii lukemaan ja tul-
kitsemaan valmiita tilastoja kriittisesti sekä 
tutustuu tilastollisen tutkimuksen perustei-
siin ja kykenee käyttämään tilastollisia mene-
telmiä omassa opiskelussaan ja työelämässä.
Sisältö: Tutustutaan tilastotietojen eri esitys-
muotoihin ja niiden tulkintaan ja käydään 
läpi tilastollisen tutkimuksen vaiheet ja me-
netelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Karjalai-
nen, L. 2004. Tilastomatematiikka. Pii-Kirjat
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set. Harjoitustyö tai loppukoe
Arviointi: Loppukoe ja harjoitustehtävät. 
Arviointi asteikolla 1-5
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Tietotekniikan perusteet

Tunnus
KB20AMEAT1

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettajat: Jyrki Foudila, PTI ja Hannu Las-
sila, FL
Tavoitteet: Opiskelija saa valmiudet käyt-
tää tietokoneita ja tietoverkkoja opiskelunsa 
ja työnsä apuvälineenä ja ymmärtää niiden 
merkityksen työ- ja viestintävälineinä. 
Sisältö: Tutustutaan tietokoneisiin, ohjel-
mistoihin, oheislaitteisiin ja tietoverkkoihin. 
Opetellaan käyttämään erityyppisiä valmis-
ohjelmistoja ja tietopalveluita sekä tietoko-
netta luovan työn välineenä. Tutustutaan 
tarvittavassa määrin käyttöjärjestelmiin ja 
tietoverkkoihin
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lammi, 
O., Hyppönen, A. 2003 (tai uudempi). Tieto-
koneen käyttötaito 1. Ajokorttitutkinnon pe-
ruskirja. Docendo Finland Oy
Oppimismenetelmät: Työskentely tietoko-
neiden ja valmisohjelmien kanssa sekä har-
joitustyöt. Loppukoe     
Arviointi: Arviointi kokeen ja harjoitusten 
perusteella

Informaatio- 
kommunikaatioteknologia, ICT

Tunnus
KB20AMEAT12

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy, 
3. vuosi, syksy ja kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettajat: Hannu Lassila, FL ja Antti Väätäi-
nen, MH
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy tietokanta-
ohjelmiin ja erityisesti metsäteollisuuden ta-
vara- ja tietovirtojen hallinnassa käyttämiin 
tietokantoihin ja logistisiin järjestelmiin. 
Opiskelija perehtyy kuvankäsittely-, grafi ik-
ka- ja julkaisuohjelmiin. Opiskelija tutustuu 
verkkoliiketoiminnassa käytettyihin toimin-
tamalleihin ja menetelmiin sekä erityisesti 
metsäteollisuusyritysten eBusiness-sovelluk-
siin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
osaa käyttää Access-ohjelmaa pienimuotoi-
sen tietokannan laatimisessa; tuntee paikka-
tieto- ja paikantamisjärjestelmien perusteet ja 
käyttökohteita; on tutustunut erityisesti met-
säteollisuuden käyttämiin tietokantoihin ja 
logistisiin järjestelmiin ja pystyy arvioimaan 

ja hyödyntämään niitä; omaa perusvalmiu-
det käyttää kuvankäsittely-, grafi ikka- ja jul-
kaisuohjelmia ja tehdä niiden avulla mainon-
taan ja tiedottamiseen liittyvää materiaalia; 
omaa perusvalmiudet käyttää ja hyödyntää 
eBusiness-sovelluksia; pystyy arvioimaan ja 
kehittämään metsäteollisuuden liiketoimin-
taa eBusiness-sovellusten avulla.
Sisältö: Osa 1. Tietokannat ja logistiset järjes-
telmät (integrointi logistiikan ja kuljetustek-
niikan opintojaksoihin): tietokantaohjelmat, 
paikkatieto- ja paikantamisjärjestelmät, met-
säteollisuuden sovellukset; Osa 2. Kuvankä-
sittely- ja julkaisuohjelmat (integrointi mark-
kinointiviestintään, erityisesti mainontaan): 
kuvankäsittely-, grafi ikka- ja julkaisuohjel-
mat; Osa 3. Verkkoliiketoiminta (integroin-
ti markkinointiin, erityisesti myyntitekniik-
kaan ja liikeviestintään): toimintamallit, 
menetelmät, välineet ja sovellukset; metsä-
teollisuuden eBusiness-sovellukset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Osoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Työskentely tietoko-
neiden ja valmisohjelmien kanssa, harjoitus-
työt ja vierailut. Loppukoe
Arviointi: Arviointi kokeen ja harjoitusten 
perusteella asteikolla 1-5
Edeltävät opinnot: Tietotekniikan perusteet

Talousmatematiikka

Tunnus
KB20AMEMA1

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Hannu Lassila, FL
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on täy-
dentää opiskelijan aikaisempia matemaatti-
sia valmiuksia, kehittää hänen ajatteluaan ja 
kykyä käyttää matematiikkaa ongelmanrat-
kaisun apuvälineenä. 
Sisältö: Matematiikan perusteiden kerta-
us, laskimen käyttö, yhtälöoppi, prosent-
ti- ja korkolaskenta, logaritmi- ja ekspo-
nenttifunktiot sekä differentiaalilaskennan 
perusteet ja matemaattinen mallintaminen. 
Tietokone matemaattisen ongelmanratkai-
sun apuvälineenä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Teknilli-
sen ja kaupan alan matematiikan oppikirjat 
sekä jaettavat monisteet. Tietokoneohjelmat
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set. Harjoitustyö tai loppukoe
Arviointi: Arviointi kokeiden ja harjoitusten 
perusteella asteikolla 1-5
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Fysiikka ja kemia

Tunnus
KB20AMEFK1

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät ja syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Hannu Lassila, FL
Tavoitteet: Opiskelija tutustuu fysiikan ja ke-
mian perusteisiin siinä laajuudessa kuin hä-
nelle opinnoissa ja myöhemmässä elämässä 
selviytymisen kannalta on tarpeen. Opiske-
lija ymmärtää fysiikan ja kemian merkityk-
sen yhteiskunnassa ja tutustuu tieteelliseen 
maailmankuvaan ja luonnontieteelliseen 
tutkimukseen. 
Sisältö: Kemian perusteita, hapot ja emäk-
set, sähkökemiaa, orgaanisen kemian perus-
teita. Elinympäristön kemiaa ja fysiikkaa. 
Energiantuotannon perusteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Arvonen, 
A., Levonen, H. Ammattikorkeakoulun ke-
mia. 1999. Otava. Peltonen, E. Kemiaa insi-
nööreille. WSOY; Heinonen et al. Maa, vil-
jely ja ympäristö. 1996. WSOY; Erikseen 
ilmoitettava materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, mittaukset, demonstraatiot ja itseopis-
kelutehtävät 
Arviointi: Arviointi kokeiden ja harjoitus-
tehtävien pohjalta asteikolla 1-5

AMMATTIOPINNOT

Puutuotteiden 
markkinointi
Markkinoinnin perusteet

Tunnus
KB20BPMMP1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Mirja Jääskeläinen, MH
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy nykyaikai-
seen markkinointiajatteluun ja ymmärtää 
markkinoinnin keskeisen merkityksen lii-
ketoiminnan kehittämisessä. Opintojak-
son suoritettuaan opiskelija: on perehtynyt 
markkinoinnin teoreettisiin perusteisiin, kä-
sitteisiin ja malleihin; on tutustunut joiden-
kin oman koulutusalansa yritysten /organi-
saatioiden tapaan toteuttaa markkinointia; 
pystyy arvioimaan ja vertaamaan niiden 

toimintaa suhteessa joihinkin samalla alalla 
toimiviin kilpailijoihin ja joihinkin muiden 
alojen yrityksiin /organisaatioihin; ymmär-
tää kilpailuetujen luomisen ja ylläpitämisen 
keskeisen merkityksen yrityksen liiketoi-
minnan kehittämisessä.
Sisältö: Markkinoinnin teoreettiset perusteet, 
käsitteet ja mallit; markkinoinnin kilpailu-
keinot; mielikuvamarkkinointi ja kuluttaja-
käyttäytyminen; kilpailuetujen luominen ja 
ylläpitäminen; liiketoiminnan markkinoin-
nillinen kehittäminen; yritys- /organisaatio-
caset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Rope, T. 
& Vahvaselkä, I., Nykyaikainen markki-
nointi. 1998 tai uudempi. WSOY. Armstron 
G. & Kotler, P. Marketing. An Introduction. 
(osoitetut sivut). 2000. Prentice-Hall Interna-
tional. Juslin H. & Neuvonen, J. Metsäteolli-
suustuotteiden markkinointi. 1997. Opetus-
hallitus. Opintomoniste
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set (sekä yksilötehtävinä tehtäviä harjoituk-
sia että ryhmätehtäviä)
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahdesta osasta, tentti 50 % ja harjoituk-
set 50 %. Kummatkin osiot arvioidaan astei-
kolla 1-5

Markkinoijan työnkuva

Tunnus
KB20BPMMT1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Mirja Jääskeläinen, MH
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy toimenku-
van käsitteeseen ja sen linkittymiseen yritys-
kuvaan sekä tutustuu joidenkin markkinoin-
titoimihenkilöiden toimenkuviin metsä- ja 
puutalousalan organisaatioissa. Opintojak-
son suoritettuaan opiskelija: saa monipuo-
lisen kuvan markkinoinnin eri osa-alueiden 
työtehtävistä, vaatimuksista ja tulevaisuu-
den kehitysnäkymistä; opiskelija pystyy pa-
remmin suuntaamaan opintojaan henkilö-
kohtaisten tavoitteidensa toteuttamiseksi.
Sisältö: Toimenkuvan käsite ja sen linkit-
tyminen yrityskuvaan; organisaatio- /yri-
tys-caseen perustuvat yritysvierailut ja tu-
tustuminen 2-3 toimenkuvaan ja käytännön 
työtehtäviin; raportointi ja esittäminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
osoittama materiaali ja metsäklusterin or-
ganisaatioiden internet-sivut sekä yritysten 
muu materiaali
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Oppimismenetelmät: Luennot, vierailut, ra-
portointi ja esitykset muille opiskelijoille
Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikol-
la 1-5
Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perus-
teet

Markkinatiedon hallinta ja 
markkinatutkimus

Tunnus
KB20BPMTT1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät, 3. vuosi, kevät 
ja 4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
12

Opettaja: Mirja Jääskeläinen, MH
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy tapoihin, vä-
lineisiin ja menetelmiin hankkia ja välittää 
markkinatietoa ja tutustuu yleisiin ja erityi-
sesti metsä- ja puutalouden markkinatieto-
lähteisiin. Opiskelija perehtyy metsä- ja puu-
talouden, erityisesti puutuoteteollisuuden 
markkinointiympäristön makro- ja mikrota-
son tutkimukseen ja markkinointi-informaa-
tiojärjestelmiin sekä markkinatutkimuksen 
tekoon. Opintojakson suoritettuaan opiske-
lija: osaa hyödyntää järjestelmällisesti met-
sä- ja puutalouden markkinatietolähteitä; 
osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti tieto- 
ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, 
prosessoinnissa, varastoinnissa, jakamises-
sa ja esittämisessä; opiskelijan tietämys met-
sä- ja puutalouden, erityisesti puutuoteteol-
lisuuden markkinoista, markkinoinnista ja 
sen erityiskysymyksistä syvenee; opiskelija 
on tutustunut metsä- ja puutalouden mark-
kinainformaatiojärjestelmiin ja pystyy ar-
vioimaan niitä; opiskelija ymmärtää mark-
kinatiedon merkityksen osana yrityksen 
toimintaa ja sen kehittämistä; opiskelija osaa 
suunnitella omaan ammattialaansa liitty-
vän pienimuotoisen markkinointitutkimuk-
sen, vaiheistaa tutkimusprosessin, vertailla 
erilaisten informaation keräysmenetelmi-
en etuja ja haittoja, valita omaan tutkimuk-
seensa soveltuvan menetelmän sekä tehdä 
raportin; opiskelija ymmärtää markkinoin-
titutkimuksen merkityksen osana yrityksen 
tiedonhankintajärjestelmää.
Sisältö: Osa 1. Markkinatiedon hallinta: Met-
säteollisuuden koti- ja maailmanmarkkinat, 
tärkeimmät markkina-alueet ja kilpailu. Met-
säteollisuustuotteet markkinoitavina tuottei-
na. Osto- ja kuluttajakäyttäytyminen. Metsä-
teollisuustuotteiden markkinointiin liittyvät 
organisaatiot. Osa 2. Metsä- ja puutalouden 

markkinatutkimuksen osa-alueet ja informaa-
tiojärjestelmät; Markkinoinnin suunnittelu ja 
täytäntöönpano. Metsäteollisuustuotteiden 
tuotanto, kysyntä ja tarjonta. Raakapuumark-
kinat. Kilpailu metsäteollisuustuotteiden 
markkinoilla, Jakelujärjestelmät. Asiakkaat. 
Osa 3. Markkinointitutkimus: Markkinointi-
tutkimus ja tutkimuksen etiikka. Tutkimuson-
gelman ja tavoitteiden määrittely. Tutkimus-
suunnitelman tekeminen ja tietotarpeiden 
määrittely. Tiedon keruu, käsittely ja analy-
sointi. Raportointi.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Mark-
kinatieto yrityksen kansainvälistymisessä. 
Fintran julkaisu nro 18. 2001. Juslin H., Han-
sen E. Strategic Marketing in the Global Fo-
rest Industries (osoitetut sivut). 2002. Aut-
hors Academic Press. Leila Lotti. Tehokas 
markkina-analyysi. 2001. WSOY. Harjoitus-
tehtävien yhteydessä osoitettava materiaali, 
internet-sivut ja tietokannat. Suomen ja eng-
lanninkieliset tutkimusjulkaisut. Opintojen 
alussa ilmoitettava muu kirjallisuus
Oppimismenetelmät: Luennot, sekä yksilö-
työnä että ryhmätöinä tehtävät ohjatut har-
joitukset ja niiden esittäminen
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kolmesta osasta, joissa kussakin huomi-
oidaan harjoitukset ja mahdollinen kirjalli-
nen koe. Arviointi asteikolla 1-5
Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perus-
teet. Markkinoijan työnkuva

Kotimaan ja vientikaupan asiakirjat

Tunnus
KB20BPMVA1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Mirja Jääskeläinen, MH
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy koti- ja ulko-
maankaupan asiakirjoihin ja erityisesti met-
säteollisuustuotteiden kaupan tekniikkaan. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: hallit-
see kauppatavat ja niiden merkityksen kau-
pankäynnissä ja kauppasopimuksen teos-
sa; on perehtynyt metsäteollisuustuotteiden 
kaupassa käytettäviin kaavakesopimuksiin; 
tiedostaa kauppasopimuksen keskeisen ase-
man kauppasopimuksen pohjalta syntyvi-
en liitännäissopimusten pohjana; osaa laatia 
kauppaneuvottelujen, kauppasopimuksen 
ja kaupan toteuttamiseen liittyvät keskei-
set asiakirjat sekä toimeksiannot muiden lii-
tännäissopimusten tekemiseksi; pystyy var-
mistamaan kaikkien kaupan kulun, maksun 
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välityksen sekä tavaran toimituksen kannal-
ta tarvittavien asiakirjojen oikeellisuuden 
(suomen ja englanninkieliset versiot); tie-
tää kotimaankauppaan ja ulkomaankaup-
paan liittyvät organisaatiot ja niiden yritys-
ten kaupankäynnin ja kansainvälistymisen 
edistämiseen tarjoamat palvelut.
Sisältö: Kauppatapahtuma, kauppatavat ja 
kauppasopimukset; Muut asiakirjat; Jake-
lutievaihtoehdot; Kauppaan liittyvät orga-
nisaatiot ja niiden palvelut; Kansainvälisty-
misen muotoja
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opintomo-
niste, kaavakesopimukset ja asiakirjamallit, 
sanastot. Kansainvälisen kauppakamarin jul-
kaisemat lauseke- yms. kokoelmat. Tarkem-
min julkaisut ilmoitetaan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut har-
joitukset, opintokäynnit, koe
Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5 perustuen 
aktiiviseen osallistumiseen, harjoitustöihin 
ja koearvosanaan
Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perus-
teet. Markkinatiedon hallinta ja markkina-
tutkimus -opintojakson 1. osa sekä Puu-
tekniikan opintojaksot; Puun rakenne ja 
ominaisuudet, Sahatavaran valmistus

Logistiikan perusteet

Tunnus
KB02BPHLP1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Risto Lauhanen, MMT
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt logis-
tiikan perusteisiin. Opintojakson suoritet-
tuaan opiskelija: tietää mitä logistiikka on; 
tuntee logistiikan historian ja alan peruskä-
sitteet; hahmottaa tuotannollisen yrityksen 
materiaalivirran; tietää logistiikan merki-
tyksen yrityksen taloudessa; tietää logistiik-
kastrategian laadinnan perusteet.
Sisältö: Logistiikka ja sen peruskäsitteet, lo-
gistiikan historia, tuotannollisen yrityksen 
materiaalivirta ja sen ohjaus, varastologis-
tiikka, vihreä logistiikka, logistiikka yritys-
taloudessa, logistiikkastrategia
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Karrus, 
K. E. Logistiikka. 2001. WSOY. Juva., Lauha-
nen, R. Logistiikan perusteet. Luentomoniste. 
2002., Väätäinen, K., Sikanen, L. & Asikainen, 
A. Rakeistetun puutuhkan metsään palautuk-
sen logistiikka. 2000. Joensuun yliopisto, met-
sätieteellinen tiedekunta. Tiedonantoja 116
Oppimismenetelmät: Luennot, ryhmätyöt, 

yritysvierailu
Arviointi: Teoriatentti (hyväksytty /hylät-
ty), ryhmätyöt ja yrityskäynti suoritettava 
hyväksytysti
 
Kuljetustekniikka ja jakelu

Tunnus
KB20BPMVJ1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät, 
3. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Tavoitteet: Opiskelija perehtyy lastauksen, 
kuljetuksen ja jakelun tehtäviin. Hän tutus-
tuu erityisesti metsäteollisuuden käyttämiin 
logistisiin järjestelmiin ja tarjontaketjun ja 
asiakaslähtöisen jakeluketjun kehittämises-
sä käytettäviin menetelmiin ja kehittämis-
mahdollisuuksiin. Opintojakson suoritettu-
aan opiskelija: ymmärtää logistisen ketjun 
merkityksen raakapuun, muiden materiaa-
lien ja valmiiden tuotteiden jakelussa sekä 
yritykselle että asiakkaalle lisäarvoa tuotta-
vana tekijänä; tuntee kuljetusmuodot ja nii-
den ominaisuudet ja tavaran lastaukseen 
liittyvät yksityiskohdat; on perehtynyt kul-
jetusten suunnittelu- ja ohjausjärjestelmiin; 
saa perustiedot tarvittavista kuljetus- ja ta-
varavakuutuspalveluista ja niihin liittyvistä 
asiakirjoista; tuntee toimiketjun hallintaan 
liittyvät osapuolet ja niiden tehtävät ja työn-
jaon; tuntee toimitusketjun hallintaan liitty-
vät osapuolet ja niiden tehtävät ja työnjaon.
Sisältö: Kuljetustekniikan perusteet; Kulje-
tusmuodot ja niiden ominaisuudet ja tavaran 
pakkaaminen ja lastaus; Kuljetusten suunnit-
telu ja ohjaus; Kuljetus- ja tavaravakuutus-
palvelut ja asiakirjat; Tullimuodollisuudet; 
Jakelujärjestelmät, toimitusketjun hallinta, 
osapuolet ja yhteistyö toimitusketjussa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Karhunen 
J., Pouri R. ja Santala J. Kuljetukset ja varas-
tointi -järjestelmät, varastointi ja toiminta-
periaatteet. 2004. Suomen logistiikkayhdis-
tys. Koskinen H., Koskinen P., Markkula R., 
Mattson M., Ollikainen J., Sarjanen P. Vin-
nari O. Huolinta-alan käsikirja, uud. pai-
nos 2000. Suomen huolintaliikkeiden liitto. 
Opintojen alussa ilmoitettava muu materi-
aali ja ao. internet-sivut
Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut har-
joitukset, opintokäynnit, koe
Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5 perustuen 
aktiiviseen osallistumiseen, harjoitustöihin 
ja koearvosanaan 
Edeltävät opinnot: Logistiikan perusteet
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Markinointikommunikaatio 

Tunnus
KB20BPMMK1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät, 3. vuosi, kevät, 
4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
8

Opettaja: Mirja Jääskeläinen, MH 
Tavoitteet: Opiskelija saa perustiedot mark-
kinointiviestinnästä ja perehtyy markkinoin-
tikommunikaation eri keinoihin ja niiden 
käyttöön. Opiskelija soveltaa osaamistaan 
laaja-alaisessa projektityössä. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija: tietää, mitä mark-
kinointiviestintä on, mihin sillä pyritään ja 
mikä on markkinointiviestinnän merkitys 
osana organisaatioiden toimintaa ja niiden 
sidosryhmien kannalta; on case-harjoitusten 
avulla harjoitellut markkinointiviestinnän 
eri keinojen käyttämistä; on soveltanut osaa-
mistaan laaja-alaisessa projektityössä (mai-
noskampanja, messuosasto, PR-tilaisuuden 
järjestäminen tms.).
Sisältö: Johdatus markkinointiviestintään. 
Henkilökohtainen myyntityö. Mainonta. 
Menekinedistäminen. PR-toimita. Sponso-
rointi. Opintojakso on integroitu tietotek-
niikan, erityisesti kuvankäsittely- ja julkai-
suohjelmien opetukseen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Vuokko 
P. Markkinointiviestintä, vaikutus ja keinot. 
2003. WSOY. Muu materiaali ilmoitetaan 
opintojen alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut har-
joitukset, oppimisprojekti, koe
Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5 perustuen 
aktiiviseen osallistumiseen, harjoitustöihin 
ja koearvosanaan
Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perus-
teet. Markkinoijan työnkuva. Tietotekniikan 
perusteet 

Markkinoinnin suunnittelu ja 
johtaminen

Tunnus
KB20BPMMJ1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija perehtyy markkinoin-
nin suunnitteluun ja johtamiseen ja hyödyn-
tää laajasti aiempia opintojaan laatiessaan 
toteuttamiskelpoisen markkinointisuunni-
telman case-yritykselle. Opintojakson suo-
ritettuaan opiskelija: ymmärtää markkinoin-

nin suunnittelun osana yrityksen strategista 
suunnittelua ja johtamista; sisäistää markki-
noinnin suunnittelun kokonaismallin ja tie-
toympäristömallin sekä ymmärtää niiden 
operationalisoinnin merkityksen ja toteu-
tuksen; mieltää konserni-, liiketoiminta- ja 
markkinastrategioiden erot ja yhteydet sekä 
strategioiden yhteydet rakenteisiin, toimen-
piteisiin ja toimintaohjelmiin; mieltää stra-
tegisen ja operatiivisen johtamisen yleiset 
lainalaisuudet, jotka pätevät myös markki-
noinnin johtamisessa; pystyy arvioimaan 
alalla tapahtuvaa kehitystä ja niiden vaiku-
tuksia yritysten markkinointiin; osaa sovel-
taa tietojaan case-yrityksen markkinointi-
suunnitelman laatimisen yhteydessä.
Sisältö: Markkinoinnin strateginen ja opera-
tiivinen suunnittelu ja johtaminen; Markki-
noinnin suunnittelun kokonaismalli ja tieto-
ympäristömalli; Markkinoinnin strategiset 
päätökset, rakenteet, toimenpiteet ja toimin-
taohjelma
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Juslin H., 
Hansen E., Strategic Marketing in the Glo-
bal Forest Industries (osoitetut sivut). 2002. 
Authors Academic Press. Juslin H. & Neu-
vonen, J. Metsäteollisuustuotteiden markki-
nointi. 1997. Opetushallitus. Muu materiaali 
osoitetaan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut har-
joitukset, opintokäynnit, koe
Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5 perustuen 
aktiiviseen osallistumiseen, harjoitustöihin 
ja koearvosanaan
Edeltävät opinnot: Aiemmat Markkinoin-
nin ja Johtamisen opintojaksojen -opinnot

Tuotetuntemus
Puun rakenne ja ominaisuudet

Tunnus
KB20BTUPR1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Paula Avara-Pihlajamäki, arten-
omi, puutyön ammattiopettaja
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy puun ana-
tomiseen rakenteeseen ja sen merkitykseen 
puun visuaalisten ominaisuuksien valossa ja 
lujuusominaisuuksien osalta. Opintojakson 
suorittaessaan opiskelija: omaksuu puun 
laatumerkityksen puun rakenteen ja ominai-
suuksien kautta; tuntee laatuvaatimukset ja 
rajoitukset, jotka raaka-aine asettaa puutuo-
teteollisuudelle ja sellu- ja paperiteollisuu-
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delle; pystyy selvittämään puumateriaalien 
käyttömahdollisuudet erilaisissa käyttökoh-
teissa ja olosuhteissa.
Sisältö: Puun rakenne: puutieteellisen tutki-
muksen asema; puun anatominen rakenne 
ja yksittäisen puusolun rakenneosat ja teh-
tävät; puun kemiallinen rakenne ja muun-
tumisreaktiot; eri puulajien tunnistaminen 
visuaalisesti ja laboratorisesti. Puun omi-
naisuudet: puun fyysikaaliset ja mekaani-
set ominaisuudet ja niistä johtuvat puun 
ominaisuuksien prosesseille ja puutuotteille 
asettamat vaatimukset ja rajoitukset; puun 
vaikutus ihmisen terveyteen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kärkkäi-
nen, M. Puutieteen perusteet. 2003. Metsä-
lehti Kustannus, Karisto Oy, Hämeenlin-
na; Keinänen & Tahvanainen. Pohjolan jalot 
puut. 1995. Suomen Graagiset Palvelut Oy 
Ltd., Kuopio; Fagrestedt K. ym. Mikä puu -
mistä tehdään. 1996. Yliopistopaino, Helsin-
ki; Isotalo K. Puu- ja sellukemia. Hakapaino 
Oy, Helsinki
Oppimismenetelmät: Luennot, näyteko-
koelmat, laboratorioharjoitukset (rakenne- 
ja lujuusominaisuudet) ja raportointi, kirjal-
linen tentti
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, labo-
ratorioharjoitukset ja raportointi, tentti. Ar-
viointi asteikolla 1-5

Sahatavaran valmistus

Tunnus Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettajat: Paula Avara-Pihlajamäki, arten-
omi, puutyön ammattiopettaja; Juhani Joen-
suu, metsätyön opettaja ja Hannu Humala-
mäki, metsätalousinsinööri
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy sahatavara-
teollisuuden rakenteeseen ja kehitykseen. 
Opiskelija perehtyy sahatavaran valmistus-
tekniikoihin. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija: tuntee erilaiset sahausmenetel-
mät, koneet ja laitteet sekä niillä tuotetta-
vat sahatavaradimensiot ja sahauskoneiden 
tekniset perusteet sekä taloudellisuuteen 
ja tuottavuuteen vaikuttavat tekijät; hallit-
see raakapuun vastaanoton, lajittelun ja kä-
sittelyn sahalaitoksella; hallitsee perustie-
dot sahatavaran lajittelusta, kuivauksesta ja 
kuivan sahatavaran jälkikäsittelystä sekä sa-
hatavaran ensiasteiset jalosteet ja sivutuot-
teet; omaksuu sahauksen suunnittelun, oh-

jauksen ja valvonnan sekä asiakaslähtöisen 
laatuajattelun.
Sisältö: Sahateollisuuden rakenne ja kehi-
tys; tukin käsittely metsässä ja sahalla; sa-
hausmenetemät, koneet ja laitteet, sahatava-
radimensiot ja lajittelu; kuivaus, lajittelu ja 
jälkikäsittely; ensiasteiset jalosteet ja sivu-
tuotteet; sahateollisuuden tekniset ja talou-
delliset perusteet 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Puutuote-
ollisuuden kirjasarjan kirjat: Puutuoteteolli-
suuus 1; Tekniset ja taloudelliset perusteet, 
Puutuoteteolisuus 2; Raaka-aineet ja aihiot, 
Puutuoteteollisuus 5; Sahatavaratuotanto. 
Opetushallitus 2002
Oppimismenetelmät: Luennot, tehdasvie-
railut, sahaus- ja lajitteluharjoitukset. Kirjal-
linen koe
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, teh-
dasvierailut, sahaus- ja lajitteluharjoitukset, 
koe. Arviointi asteikolla 1-5
Edeltävät opinnot: Puun rakenne ja ominai-
suudet 

Puulevyt ja komposiitit

Tunnus
KB20BTUPK1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy ja kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Paula Avara-Pihlajamäki, arten-
omi, puutyön ammattiopettaja
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy eri puulevy-
jen raaka-aineisiin, ominaisuuksiin, valmis-
tukseen ja esijalostukseen sekä ammattiter-
minologiaan. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija: pystyy selvittämään eri puule-
vytuotteiden käyttökelpoisuuden erilaisissa 
käyttökohteissa; pystyy selvittämään pak-
kaamiseen ja kuljettamiseen sekä käytön 
jälkeiseen kierrättämiseen liittyvät tekniset 
yksityiskohdat; osaa käyttää EN-standar-
deja ja kykenee vertaamaan kotimaisten ja 
ulkomaisten puulevyjen kilpailukykyä kes-
kenään; hallitsee puulevytuotetehtaan kul-
jetus- ja tehdasjärjestelmät, asiakaslähtöisen 
laatuajatelun, tuotannonohjauksen sekä ta-
loudelliset ja työturvallisuuskysymykset.
Sisältö: Raaka-ainetuntemus, tuotteen raa-
ka-aineelle asettamat vaatimukset; valmis-
tusprosessit; lastulevyt, vanerit, kuitulevyt, 
muut puulevyt ja komposiitit; rakennetekni-
set ominaisuudet ja laatuluokitus; pakkaus, 
kuljetus ja kierrätys; EN-standardien käyttö-
harjoitukset; tuotannonohjaus ja taloudelli-
suus; työturvallisuus
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Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Puutuote-
teollisuus 4. Puulevytuotanto, Koponen H. 
Opetushallitus 2002. Muu luennoilla osoi-
tettava materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ml. laboratorioharjoitukset, tehdasvierailut 
ja kirjallinen koe
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, har-
joitukset ja raportointi, tehdasvierailut, koe. 
Arviointi asteikolla 1-5
Edeltävät opinnot: Puun rakenne ja ominai-
suudet 

Puusepänteollisuus

Tunnus
KB20BTUPS1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät ja 
3. vuosi, syksy ja kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Opettaja: Paula Avara-Pihlajamäki, arten-
omi, puutyön ammattiopettaja
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy puusepän-
teollisuuteen ja eri puutuotteiden valmis-
tusmenetelmiin sekä käsityövaltaisen että 
automatisoidun teollisuuden osalta. Opin-
tojakson suoritettuaan opiskelija: omaksuu 
puusepänteollisuuden tekniset ja taloudel-
liset perusteet; hallitsee eri puuntyöstöko-
neilla tehtävät perustyöstöt ja valmistuksen 
työjärjestykset; pystyy valitsemaan loppu-
tuotteen laatuvaatimukset ja eri työstöko-
neiden vaatimukset täyttävät valmistus-
materiaalit sekä arvioimaan valmistuksen 
kustannukset; hallitsee puusepänteollisuu-
den ja rakennuspuusepänteollisuuden tuot-
teet, asiakaslaadun ja tuotantotekniikat; 
pystyy seuraamaan alan kehitystä sekä ko-
timaassa että ulkomailla.
Sisältö: Puusepänteollisuuden tekniset ja 
taloudelliset perusteet; puusepänteollisuu-
den tuotteet ja EN-standardit (huonekalu-
teollisuus); rakennuspuusepänteollisuuden 
tuotteet ja EN-standardit (ovet, ikkunat, 
kiintokalusteet, portaat, lattiat, seinämate-
riaalit, muut komponentit); valmistuspro-
sessit (työstöt, liitokset, osat, liimaukset, 
viimeistely, pintakäsittelyt, pakkaaminen ja 
kuljetus); alan kehitys ja uudet innovaatiot
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Puutuote-
teollisuus 1. Tekniset ja taloudelliset perus-
teet. Puutuoteteollisuus 2. Raaka-aineet ja 
aihiot. Puutuoteteollisuus 3. Puusepänteol-
lisuus. Opetushallitus 2002. Muu luennoilla 
osoitettava materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-

set, tehdasvierailut ja kirjallinen koe
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, har-
joitukset ja raportointi, tehdasvierailut, koe. 
Arviointi asteikolla 1-5
Edeltävät opinnot: Puun rakenne ja ominai-
suudet, Sahatavaran valmistus. Puulevyt ja 
komposiitit

Puu- ja hirsirakentaminen

Tunnus
KB20BTURA1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, syksy ja kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Esa Eloranta, MTI (AMK)
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy puuraken-
tamisen perusteisiin, rakennushankkeen 
suunnitteluun, puun käyttöön rakennus-
materiaalina, puurakenteisiin, puuraken-
nusjärjestelmiin ja yleisimpiin puutalon ja 
hirren tuotanto- ja valmistusmenetelmiin. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: tie-
tää rakennushankkeen etenemisen kannal-
ta tarvittavat toimenpiteet; tuntee puulle ra-
kennusmateriaalina asetettavat vaatimukset 
ja puun käytön etuja; tuntee avoimen  puu-
rakennusjärjestelmän ja sen soveltamismah-
dollisuudet; on tutustunut keskeisiin teolli-
sen puutalon tuotantomenetelmiin; tuntee 
hirsirakenteiden yleisimmät tuotanto-, työs-
tö- ja valmistusmenetelmät; tuntee hirsi-
rakenteiden suunnittelun pääperiaatteita; 
osaa huomioida puun erityisvaatimukset 
hirsirakentamisessa; tuntee hirsirakennus-
ten pystytykseen ja pintakäsittelyyn liittyviä 
perusteita.
Sisältö: Puurakentamisen perusteita: raken-
nushanke; puu rakennusmateriaalina (puun 
käytön etuja, kantavat puurakenteet); avoin 
puurakennusjärjestelmä; teolliset puutalon 
tuotantomenetelmät; hirren tuotanto-, työs-
tö- ja valmistusmenetelmät; hirsirakentei-
den suunnittelun pääperiaatteet ja puun eri-
tyisvaatimukset; hirsirakenteen pystytys ja 
pintakäsittely
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut har-
joitukset, opintokäynnit
Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5 perustu-
en aktiiviseen osallistumiseen, harjoituksiin, 
opintokäynteihin ja kokeisiin
Edeltävät opinnot: Sahatavaran valmistus, 
Puulevyt ja komposiitit, Puusepänteollisuus 
(osa rakennuspuusepänteollisuus) 
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Tuotekehitys ja muotoilu

Tunnus
KB20BTUTM1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Paula Avara-Pihlajamäki, arten-
omi, puutyön ammattiopettaja
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy tuotekehi-
tyksessä käytettyyn terminologiaan ja me-
netelmiin ja teollisen muotoilun merkityk-
seen osana tuotesuunnittelua ja yrityksen 
asiakasstrategiaa. Opintojakson suoritet-
tuaan opiskelija: pystyy arvioimaan tuo-
tekehitystoiminnan merkityksen osana 
liiketoiminnan kehittämistä; sisäistää tuote-
kehityksen ja tuotteen teknisen ja ympäris-
töllisen laadun osa-alueet; hallitsee ammat-
tipiirustuksen perusteet; tiedostaa käyttäjän 
ja suunnittelijan yhteistyön merkityksen ja 
roolit tuotesuunnittelussa; pystyy ammatti-
maisesti määrittelemään asiakkailta tulevat 
tuotekehitystarpeet; pystyy arvioimaan tuo-
tekonseptin soveltuvuutta yrityksen nykyti-
lanteessa ja kehittämään sitä.
Sisältö: Tuotekehityksen ja muotoilun pe-
rusteet; tuotekehityksen ja muotoilun käyt-
täjätieto: olemus, keräys ja tulkinta; pii-
rustustekniikka; tuote- ja tuotekonseptin 
asemointi; rahoitus ja innovaatioiden suo-
jaaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
materiaali. Jonathan Cagan, Graig M. Vogel. 
Kehitä kärkituote, Ideasta innovaatioksi. 
2003. Gummerus Kirjapaino Oy. Turkka Kei-
nonen, Vesa Jääskö. Tuotekonseptointi. 2003. 
Teknologiateollisuus ry. Helsinki
Oppimismenetelmät: Luennot, yhteisölli-
nen oppiminen, harjoitukset, yritysvierailut
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, harjoi-
tukset ja raportointi, yritysvierailut, kirjalli-
nen koe. Arviointi asteikolla 1-5
Edeltävät opinnot: Puun rakenne ja ominai-
suudet, Sahatavaran valmistus. Puulevyt ja 
komposiitit. Puusepänteollisuus

Yritystoiminta
Työsuojelu ja ensiapu

Tunnus
KB02AYHTA1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Pekka Lietepohja, MTI
Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia ensiapua 
vaativissa tilanteissa oikein. Hän kykenee 
johtamaan työyhteisön toimintaa turvalli-
sesti. Opiskelija tunnistaa työturvallisuus-
riskejä ja osaa ehkäistä niitä. Opiskelija tun-
tee henkisen työsuojelun ongelmakenttää ja 
kykenee tunnistamaan yleisimmät työuupu-
muksen oireet.
Sisältö: EA-I; Työturvallisuuskorttikoulu-
tus; Esimiehen työsuojeluvastuu; Työturval-
lisuuslaki; Työsuojelun valvonta; Henkinen 
työsuojelu
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Äimälä, 
M, Åström, J, Rautiainen, H, Nyyssölä, M, 
Käytännön työoikeutta esimiehille. 2003. 
WSOY. Muu luennoilla erikseen osoitettu 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set     
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kirjallisten osatenttien ja harjoitusten 
kokonaisuudesta. Arviointi asteikolla 1-5

Kansantalouden perusteet

Tunnus
KB20BYTKT1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt kansan-
talouden, sen perusyksiköiden ja talousjär-
jestelmien peruskäsitteisiin ja kansantalo-
ustieteen ajattelutapaan sekä keskeisimpiin 
kokonaistaloudellisiin riippuvuussuhtei-
siin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
hallitsee keskeiset kansantalouteen liittyvät 
peruskäsitteet; on tutustunut taloustilasto-
jen käyttöön; tietää keskeiset kilpailumuo-
dot, joissa yritykset voivat toimia; ymmärtää 
taloudellisen kasvun, infl aation ja rahapoli-
tiikan, koron sekä valuuttakurssin välisiä 
riippuvuuksia pitkällä tähtäimellä; tuntee 
kansantalouden syklisen käyttäytymisen 
syyt ja seuraukset.
Sisältö: Mikrotaloustieteen alkeet: kysyntä, 
tarjonta, kuluttaja, yritys, markkinat, kilpailu. 
Kansantulokäsitteet: kansantulon määräyty-
minen, kulutus, investoinnit, säästäminen, 
raha, pankit, suhdanteet, taloudellinen kas-
vu, talousjärjestelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Pekkari-
nen, J. & Sutela, P. 2002. Kansantaloustiede. 
WSOY
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitukset 
(sekä yksilötehtävinä tehtäviä www-harjoi-
tuksia että läsnäoloa vaativia ryhmätehtäviä)
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Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahdesta osasta: tentti 70 % ja harjoituk-
set 30 %. Kummatkin osiot on suoritettava 
hyväksyttävästi. Arviointi asteikolla 1-5

Yritystoiminnan perusteet

Tunnus
KB20BYTYP1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Raimo Jaakkola, MH
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt yritys-
toiminnan perusteisiin, yrittäjyyteen, yri-
tyksen perustamisprosessiin ja yrityksen 
talousasioiden hoitoon. Opintojakson suo-
ritettuaan opiskelija: tiedostaa yritystoi-
minnan merkityksen osana kansantalout-
ta; tiedostaa yrittäjyyden ja yrittäjämäisen 
työskentelytavan yhteiskunnan, yksittäisen 
yrityksen ja yksilön kannalta merkittäväksi 
toimintatavaksi; pystyy hahmottamaan yri-
tyksen toimintaprosessin sekä yrityksen toi-
mintaympäristön; osaa valita tarkoitukseen 
sopivan yritysmuodon ja hallitsee yrityksen 
perustamistoimet; osaa laatia liiketoiminta-
suunnitelman; saa perustiedot yrityksen ta-
lousasioiden käytännön hoitamisesta.
Sisältö: Yritystoiminnan perusteet: yritys-
toiminnan merkitys ja erityispiirteet, yrityk-
sen toimintaprosessi ja toimintaympäristön 
osat; Yrittäjyys; Yritysmuodot; Yrityksen 
perustaminen ja liiketoimintasuunnitelma; 
Talousasioiden käytännön hoitaminen: re-
surssien arviointi, rahoituksen suunnittelu, 
kirjanpito ja hallinto
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Holopai-
nen, T. & Levonen. A-L. Yrityksen perusta-
jan opas. Edita; Muu materiaali osoituksen 
mukaan
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja opintokäynnit
Arviointi: Arviointi harjoitustehtävien ja 
tentin perusteella asteikolla 1-5
Edeltävät opinnot: Kansantalouden perus-
teet

Laskentatoimi ja kirjanpito

Tunnus
KB20BYTLK1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy ja 3. vuosi, 
syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Raimo Jaakkola, MH
Tavoitteet: Laskentatoimen tehtävänä on 
kerätä ja rekisteröidä yrityksen toimintaa 
ja taloutta koskevaa informaatiota sekä laa-
tia siihen perustuvia laskelmia ja raportteja 
yrityksen eri sidosryhmille näiden yritys-
tä koskevan päätöksenteon perustaksi. Las-
kentatoimi jakautuu kahteen pääkohtaan; 
kirjanpitoon ja tuloslaskentaan (ulkoinen 
laskentatoimi) sekä johdon laskentatoimeen 
(sisäinen laskentatoimi). Ulkoisen laskenta-
toimen tavoitteena on, että opiskelija pereh-
tyy kirjanpitoinformaation tuottamiseen ja 
sen hyväksikäytön perusteisiin. Sisäisen las-
kentatoimen osa-alueita ovat kustannus- ja 
kannattavuuslaskenta ja investointien suun-
nittelu ja valvonta sekä yrityksen toiminnan 
ohjaus. Opintojakson suoritettuaan opiske-
lija: on perehtynyt kirjanpidon ja tuloslas-
kennan teoriaan, tuloslaskentasovelluksiin 
ja tilinpäätösinformaatioon, tilinpäätösa-
nalyysiin ja tilintarkastustoimintaan (audi-
ting); on harjoitellut case-yrityksen kirjanpi-
toa atk-sovelluksen avulla; ymmärtää, miten 
ja mihin kirjanpidon tuottamaa informaatio-
ta voi hyödyntää; hallitsee kustannuslas-
kennan peruskäsitteet sekä osaa tehdä case-
yrityksen suoritekohtaisia, katetuotto- ja 
investointilaskelmia ja budjetin atk-sovel-
luksen avulla; tiedostaa sisäisen laskentatoi-
men tuottaman informaation hyväksikäyt-
tömahdollisuudet johdon päätöksenteossa.
Sisältö: Osa 1. Kirjanpito ja tuloslaskenta 
(ulkoinen laskentatoimi); Kirjanpidon teo-
ria; meno-tuloteoria, IFRS (IAS2002); Kes-
keiset käsitteet; tilit, tilikartta, tiliryhmät, 
pääryhmät, erikoisryhmät, puitekaavat; Ti-
likauden kirjaukset. Juoksevan kirjanpidon 
yksityiskohtia. Tilinpäätöksen yksityiskoh-
tia. Kirjanpitoprosessi atk-sovelluksena. Osa 
2. Johdon laskentatoimi (sisäinen laskenta-
toimi) Kustannuskäsitteet, suoritekohtainen 
laskenta, katetuottolaskenta, investointilas-
kelmat, budjetointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ihantola, 
E-M. & Leppänen. P. Yrityksen kirjanpito, 
perusteet ja sovellusharjoitukset. Gaudea-
mus; Muu materiaali osoituksen mukaan
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Arviointi harjoitustöiden ja ko-
keen perusteella asteikolla 1-5
Edeltävät opinnot: Yritystoiminnan perus-
teet 
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Johtaminen

Tunnus
KB20BYTJO1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät, 3. vuosi, 
syksy, 4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Pekka Lietepohja, MTI
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija kykenee toimimaan esimiehenä or-
ganisaation päämäärien suunnittelijana ja 
työyhteisön ohjaajana. Hän tuntee proses-
sijohtamisen menetelmät ja hallitsee laatu-
ajattelun perusteet. Opiskelija kykenee toi-
mimaan työyhteisössä tiimin vetäjänä Hän 
tietää sidosryhmäajattelun perusteet ja ym-
märtää asiakkuuden merkityksen organi-
saatiolle  Opiskelija tuntee organisaatioiden 
muutosprosesseihin vaikuttavia tekijöitä ja 
pystyy hahmottelemaan organisaatioiden 
tulevaa kehitystä.
Sisältö: Organisaatioiden kehitys; Esimie-
hen asema organisaatiossa; Johtamismal-
lien kehittyminen; Prosessijohtaminen; 
Organisaation alitajunta ja merkityksen joh-
taminen; Asiakkuuden johtaminen muuttu-
vassa ympäristössä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Juuti, P. 
Organisaatiokäyttäytyminen. 1992. Otava. 
Juuti, P. Johtaminen ja organisaation alita-
junta. 2003. Otava. Miettinen, E. ja Saarinen, 
E. Muutostekijä. 1991. WSOY. Kauhanen, J. 
Henkilöstövoimavarojen johtaminen. 1997. 
WSOY. Spiik, K-M. Tulokseen Tiimityöllä. 
2004. WSOY. Robbins, S, P. Organizational 
Behavior. 2003. Prentice-Hall. Kauppinen,T. 
J. Arvojohtaminen. 2002. Otava. Muu luen-
noilla erikseen osoitettu materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kirjallisten osatenttien ja harjoitusten 
kokonaisuudesta asteikolla 1-5

Oikeusoppi

Tunnus
KB20BYT001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät,2. vuosi, 
syksy,4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettajat: Pekka Lietepohja, MTI ja Raimo 
Jaakkola, MH
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on, 
että opiskelija perehtyy yrityksen eri sidos-

ryhmien kanssa tapahtuvaa toimintaa sääte-
levään lainsäädäntöön tarkasteltuna yrityk-
sen näkökulmasta eli työntekijän palkkausta 
ja työehtoja säätelevään oikeusopin aluee-
seen, yrittäjien välistä irtaimen ja kiinteän 
omaisuuden kauppaa säätelevään lainsää-
däntöön, asiakasta eli kuluttajaa suojaavaan 
lainsäädäntöön ja velvoiteoikeuteen, joka 
liittyy erityisesti yrityksen rahoitukseen ja 
suojautumiseen taloudellisilta riskeiltä ja 
vahingoilta. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija: tuntee riittävästi ko. osa-alueiden 
lainsäädäntöä ymmärtääkseen niiden mer-
kityksen yrityksen toiminnan oikeudellisen 
ohjauksen kannalta; ymmärtää ko. lainsää-
dännön kehityksen seuraamisen välttämät-
tömäksi yrityksen ja oman etunsa kannalta 
toimiessaan työelämässä joko yrittäjänä, esi-
miehenä tai työntekijänä; tiedostaa lainsää-
dännön merkityksen myös osana yrityksen 
yhteiskuntavastuuta.
Sisältö: Osa 1. Työlainsäädäntö: työsuhdet-
ta säätelevä keskeinen lainsäädäntö, työeh-
tosopimusjärjestelmä ja työriitojen sovittelu, 
työ- ja kansaneläkkeen määräytymisperus-
teet; Osa 2. Kauppaoikeus ja kuluttajan suoja: 
oikeuden perusrakenteet, yrityksen toimin-
ta (yritysmuodot, yrityksen tukitoiminnot, 
yrittäjänsuoja, kuluttajansuoja ja kilpailun 
edistäminen), kauppa- ja palvelussopimuk-
set (irtaimen kauppa, kuluttajan kauppa ja 
kuluttajapalvelusopimukset), kiinteistön 
kauppa; Osa 3. Velvoiteoikeus: velkasuhde, 
velan vakuudet, vahingonkorvaus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Äimä-
lä, M., Åström. J. Rautiainen, H., Nyyssölä, 
M. Käytännön työoikeutta esimiehille. 2003. 
WSOY. Kivelä, H., Nordell, R. Yrittäjän oike-
utta, uusin painos. WSOY. Opintojen alussa 
ilmoitettava materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, koe
Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5 perustuen 
aktiiviseen osallistumiseen, harjoituksiin ja 
koearvosanaan
Edeltävät opinnot: Työsuojelu ja ensiapu  

Projektitoiminta

Tunnus
KB20BYTPR1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
8

Opettaja: Mirja Jääskeläinen, MH
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy projektitoi-
minnan käsitteisiin ja projektisuunnitelman 
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laadintaan ja projektin hallinnan perusteisiin 
sekä projektien rahoituksen kannalta tärkei-
siin rahoitusohjelmiin. Opintojakson suori-
tettuaan opiskelija: hallitsee projektisyklin 
eri vaiheisiin liittyvät osa-alueet; pystyy laa-
timaan projektisuunnitelman; tiedostaa pro-
jektihallinnan tärkeyden ja siinä käytettävät 
toimintatavat; on tutustunut tärkeimpiin 
aluekehitysohjelmiin, maaseudun kehittä-
misohjelmiin ja muihin EU:n rahoitusohjel-
miin ja muihin kv-ohjelmiin, joita voidaan 
hyödyntää metsä- ja puutalouden hankkei-
den rahoittamisessa.
Sisältö: Projektitoiminnan käsitteet ja toi-
mintatavat; Projektiorganisaatio; Projek-
tisykli ja projektisuunnitelman laatiminen; 
Projektinhallinta; Projektien rahoitus; Pro-
jektissa oppiminen 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Silfver-
berg, P. Ideasta projektiksi -projektisuun-
nittelun käsikirja. 2001. Edita. Development 
Co-operation of Finnish NGOs Manual 2003. 
http://global.fi nland.fi /. Mäkelä Stenlund. 
Projektijohtaminen, toiminnanohjaus ver-
kostotaloudessa. 1995. PRAVO tai vastaava 
uudempi opintojen alussa osoitettu materi-
aali
Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut har-
joitukset, projektissa oppiminen
Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5 perustuen 
aktiiviseen osallistumiseen, harjoitusprojek-
tiin ja projektissa oppimiseen
Edeltävät opinnot: Yritystalouden perus-
teet, Laskentatoimi ja kirjanpito  

Metsätalous
Puun tuottaminen

Tunnus
KB20BMTPT1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Pauli Teivaanmäki, MH
Tavoitteet: Opiskelija saa perustiedot puun-
tuottamisesta ja sitä ohjaavasta lainsäädän-
nöstä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
pystyy arvioimaan erilaisten toimenpiteiden 
vaikutusta puun laatuun ja saatavuuteen 
puuta jalostavan yrityksen näkökulmas-
ta; hän ymmärtää loppukäyttäjän näkökul-
masta ympäristöarvojen merkityksen osana 
puutuotteen laatua ja hyväksyttävyyttä.
Sisältö: Puun tuottamisen ja metsäluon-
nonhoidon perusteet; Metsälainsäädäntö; 
Metsä- ja suotyypit; Metsän kasvatus ja uu-

distaminen sekä erilaisten toimenpiteiden 
vaikutus puun laatuun ja saatavuuteen; Ym-
päristöarvot osana tuotteet laatua ja hyväk-
syttävyyttä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Osoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut har-
joitukset, opintokäynnit maastossa
Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5 perustu-
en aktiiviseen osallistumiseen, harjoituksiin, 
opintokäynteihin ja kokeeseen

Metsäsuunnittelu

Tunnus
KB20BMTMS1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Pekka Kokkinen, MH
Tavoitteet: Opiskelija saa perustiedot mo-
nitavoitteisesta metsäsuunnittelusta. Opin-
tojakson suoritettuaan opiskelija: osaa hyö-
dyntää metsäsuunnitelmaa puunhankintaan 
ja metsäkiinteistön arviointiin ja kauppaan 
liittyvissä tehtävissä; opiskelija hallitsee 
metsänmittauksen perusteet ja mittavälinei-
den käytön.
Sisältö: Metsäsuunnittelun perusteet ja me-
netelmät; Metsän mittaus; Metsän arvon 
määrittäminen 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Bamberg, 
Hemmilä, Vettenranta. Metsäsuunnittelu. 
2000. Opetushallitus. Muu materiaali osoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut har-
joitukset, opintokäynnit maastossa
Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5 perustuen 
aktiiviseen osallistumiseen, harjoitustöihin, 
opintokäynteihin ja kokeeseen
Edeltävät opinnot: Toteutetaan samanaikai-
sesti Puuntuottaminen-opintojakson kanssa  

Puunhankinta

Tunnus
KB20BMTPH1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Risto Lauhanen, MMT
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt koti-
maiseen ainespuun ja energiapuun hankin-
taan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
tuntee puunhankinnan logistisen ketjun; tie-
tää raakapuun oston: sen asiakirjat, säädök-
set ja sopimukset; tuntee puukaupan osa-
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puolet ja raakapuun hinnoittelun perusteet; 
tuntee nykyaikaisen puunkorjuukaluston, 
sen tuottavuuden, kustannukset ja taksapo-
litiikan; tuntee metsäkoneyrittämisen; hal-
litsee alan työturvallisuussäädökset; tuntee 
puutavaran mittauslain, osaa mitata kuitu-
puupinon ja tukkierän; osaa tehdä leimikon 
osto- ja korjuusuunnitelman; tuntee alan 
työnkuvan; on tutustunut uusimpaan alan 
tutkimustietoon; osaa tehdä sahan hankin-
tasuunnitteen ja budjetin.
Sisältö: Puun hankinnan logistinen ketju, 
raakapuun ostoasiat, korjuumenetelmät ja -
kalusto, korjuun tuottavuus, kustannukset, 
taksoitusperusteet, alueyrittäminen, alan 
työsuojelusäädökset, puutavaran mittaus-
laki, mittausmenetelmät, leimikon osto- ja 
korjuusuunnitelman teko maastossa, tutki-
musreferaatin teko, hakkuukonesimulaatto-
riharjoitus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kanninen, 
K. (toim.). Metsäteknologia muuttuvassa 
metsätaloudessa. 1999. Esa Print Lahti. Lau-
hanen, R. Excavators as base machines in the 
Finnish peatland forestry. 2001. SLU Uppsat-
ser 11:23-34, Uusitalo, J. Metsäteknologian pe-
rusteet. 2003.Metsälehti Kustannus. Uusitalo, 
J. et al. NSR-Conference on Forest Operations 
2004 -proceedings. 2004. Silva Carelica 45
Oppimismenetelmät: Luennot, yritysvierai-
lut, maastoharjoitukset, tutkimusreferaatti 
ryhmätyönä, web-ct, hakkuukonesimulaat-
toriharjoitus
Arviointi: Teoriatentti (1-5) sekä tutkimus-
referaatti, yrityskäynnit ja harjoitukset suo-
ritettava hyväksyttävästi
Edeltävät opinnot: Puun tuottaminen. Met-
säsuunnittelu

Metsä- ja metsäteollisuuspolitiikka

Tunnus
KB20BMTMP1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Helena Merisaari, MH
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy metsä- ja 
metsäteollisuuspolitiikkaan. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija: on syventänyt tie-
tojaan metsä- ja metsäteollisuuspolitiikasta; 
on päivittänyt tietonsa Suomen kansallisen 
metsäohjelman ja EU:n metsäpolitiikan osal-
ta; opiskelija tuntee prosessin, jonka puit-
teissa pyritään edistämään kestävää metsä-
taloutta ja -teollisuutta ja pystyy arvioimaan 
sen vaikutuksia alueelliseen, kansalliseen ja 

kansainväliseen politiikkaan.
Sisältö: Metsäpolitiikan perusteet; Kansal-
linen metsäohjelma (KMO); EU:n metsäst-
rategia ja kansainvälinen metsäpolitiikka; 
Metsäteollisuuden kehitysnäkymät ja kan-
sainvälistyminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, ohjattua yk-
silö- ja ryhmätyöskentelyä
Arviointi: Arviointi asteikolla 1-5 perustuen 
aktiiviseen osallistumiseen ja harjoituksiin
Edeltävät opinnot: Metsäklusteri. Ammatil-
liset opinnot

VAPAASTI 
VALITTAVAT OPINNOT
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Vapaasti valittavia opintoja tulee 
jokaisen opiskelijan tutkintoon sisältyä vä-
hintään 15 opintopistettä. Ne opiskelija voi 
valita vapaasti edellyttäen, että ne voidaan 
ammattikorkeakoulutasoisina hyväksyä 
osaksi suoritettavaa tutkintoa. Maa- ja met-
sätalouden yksikössä Tuomarniemellä on 
perinteisesti järjestetty vuosittain laaja vali-
koima erilaisia opintojaksoja ja tehty yhteis-
työtä myös kansalaisopiston kanssa. Muu-
alla kuin Tuomarniemellä järjestettävän 
opintojakson kelpoisuus on kuitenkin so-
vittava opettajien kanssa. Tuomarniemen 
järjestämien vapaasti valittavien opintojen 
tarjonta vaihtelee vuosittain. Osa opinto-
jaksoista pidetään torstai-iltapäivisin ja osa 
tiiviinä periodiopetuksena sopivana ajan-
kohtana. Tarkemmin vuosittainen tarjon-
ta selviää tarkentavassa opinto-oppaassa ja 
oppilaitoksen Intra net-sivuilla.

TYÖHARJOITTELU
Ammattikorkeakouluopintoihin sisältyy 30 
opintopisteen (20 viikkoa) pakollinen työ-
harjoittelu. Harjoittelu tukee tutkinnon ta-
voitteiden saavuttamista ja sen avulla lisä-
tään opiskelijoiden työelämän tuntemusta. 
Lisäksi sillä tuetaan heidän valmiuksiaan 
koulutusalan suunnittelu- ja esimiestehtävi-
en suorittamiseen. Harjoittelun aikana opis-
kelija syventää tietämystään työtehtävien si-
sällöstä sekä työyhteisön toiminnasta ja saa 
mahdollisuuden soveltaa oppimaansa käy-
täntöön. Harjoitteluun voi sisältyä opinnäy-
tetyöhön liittyvän aineiston hankintaa. 
Harjoittelun sisällöstä tehdään kirjallinen 
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suunnitelma ennen harjoittelun alkua. Opis-
kelija pitää harjoittelun ajan päiväkirjaa ja 
tekee kirjallisen raportin harjoittelun pää-
tyttyä. Osa harjoittelusta on suositeltavaa 
suorittaa ulkomailla. Metsätalouden kou-
lutusohjelmassa harjoittelu ajoittuu ensim-
mäisen ja kolmannen vuoden kevääseen ja 
viimeiseen syksyyn. Metsä- ja puutalouden 
markkinoinnin koulutusohjelman opiskeli-
jat suorittavat harjoittelun pääsääntöisesti 
kesäaikaan.
 

OPINNÄYTETYÖ
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Opiskelun loppuvaiheessa teh-
tävällä pakollisella opinnäytetyöllä opiskeli-
ja osoittaa valmiutensa soveltaa tietojaan ja 
taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käy-
tännön asiantuntijatehtävissä. Se voi olla esi-
merkiksi selvitys- tai tutkimustyö tai projek-
tiluontoinen tuotekehitys- tai suunnittelutyö, 
joka laaditaan kirjallisen raportin muotoon. 

Työn avulla pyritään kartuttamaan ammatti-
taitoa, avaamaan yhteyksiä erilaisiin työelä-
män orga nisaatioihin sekä helpottamaan ja 
edistämään opiskelijan siirtymistä ja sopeu-
tumista työtehtäviin. Opinnäytetyössään 
opiskelija harjaantuu työskentelemään itse-
näisesti, tavoitteellisesti, järjestel mällisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti niin tiedon hankin-
nassa ja käsittelyssä kuin tutkimusmenetel-
mien soveltamisessa ja tulosten raportoin-
nissakin.

Opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä 
alalta kypsyysnäyte, jolla hän osoittaa suo-
men tai ruot sin kielen taitonsa ja perehtynei-
syytensä opinnäytetyönsä alaan. Opiskelija 
tallentaa opinnäytetyönsä Seinäjoen korkea-

koulukirjaston ylläpitämään opinnäyte työ-
tieto kantaan erikseen annettujen ohjeiden 
mukaisesti.

Opinnäytetyö

Tunnus
KB20FONON1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
15

Opettajat: Yliopettajat ja ammattiaineen leh-
torit
Tavoitteet: Ammattikorkeakoulutason opin-
näytetyössään opiskelija itsenäisesti, tavoit-
teellisesti ja ohjatusti: perehtyy syvällisesti 
oman ammattialansa tutkimus- tai kehittä-
mistehtävään; oppii tutkimuksenteon tradi-
tioita; harjaantuu itsenäiseen ongelmanrat-
kaisuun ja päätöksentekoon; tuottaa hyvällä 
äidinkielellä tai vieraalla kielellä kirjallisen 
työraportin; saa kokemusta ja valmennusta 
tavoitteelliseen hanketyöskentelyyn.
Sisältö: Aiheen valinta, aiheeseen perehty-
minen, viitekehyksen luominen, työsuun-
nitelman teko, työsuunnitelmaseminaari, it-
senäinen työskentely ohjatusti, kypsyyskoe, 
työn päättöseminaari, seminaareihin osallis-
tuminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: www.
seamk.fi /kirjasto/opinnäytetyö ja yksikön 
täydentävät ohjeet
Oppimismenetelmät: Itsenäinen työskente-
ly ohjatusti
Arviointi: Hyväksytty kypsyyskoe, opin-
näytetyön arvosana (0-5) SeAMKin opin-
näytetyöohjeessa olevan arviointiasteikon 
mukaan
Edeltävät opinnot: Opinnäytetyöprosessia 
tukevat pakolliset opinnot
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Metsätalouden koulutusohjelma
Koulutuksen toteutus:
Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ähtäri

Koulutusohjelmapäällikkö:
Erkki Raittila
020 124 5812, 040 830 4147
erkki.raittila@seamk.fi 

Tutkinto ja sen tuottama kelpoisuus:
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulu-
tutkinto. Tuottaa kelpoisuuden ammat-
tikorkeakoulu- tai korkeakoulututkintoa 
edellyttäviin tehtäviin sen mukaan kuin on 
erikseen säädetty.

Tutkintonimike: 
Metsätalousinsinööri (AMK)

Laajuus opintopisteinä: 
240 op

Suuntautumisvaihtoehdot:
Metsätalouden suuntautumisvaihtoehto
Luonto- ja maaseutumatkailun suuntautu-
misvaihtoehto

Tavoitteet:
Koulutusohjelman tavoitteena on antaa valmis-
tuville vankat perustiedot ja -taidot metsäalan 
tai vaihtoehtoisesti luonto- ja maaseutumatkai-
lun toimihenkilötehtäviin.  Koulutusohjelma 
pyrkii edistämään itsenäistä tiedonhankintaa, 
yhteistyövalmiuksia, kommunikaatiotaitoja ja 
työelämäyhteyksiä Suomessa ja ulkomailla.  
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METSÄTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA       
Metsätalouden suuntautumisvaihtoehto 240 op       
Luonto- ja maaseutumatkailun suuntautumisvaihtoehto 240 op 
         
   I II III IV YHT.  
PERUSOPINNOT 34 20 5  60  
 Orientoivat opinnot     5  
  Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2      
  Orientoituminen metsäalalle 3      
 Viestintätaidot     15  
  Työelämän kielenkäyttö ja viestintä 2 1     
  Yhteisöviestintä  3 3    
  Englanti, työelämän viestintä 3      
  Ruotsi, työelämän viestintä  3     
 Yhteiskunnalliset opinnot     9  
  Turvallinen työyhteisö 3  2    
  Yksilö muutoksen maailmassa 2 1  1   
 Menetelmäopinnot     13  
  Tietotekniikan perusteet 4      
  Matematiikka 5      
  Tilastotieteen perusteet  4     
 Luonnontieteet     18  
  Kasvi- ja eläintiede 3 2     
  Dendrologia 1 2     
  Kasvupaikkaluokitukset 3 3     
  Fysiikka ja kemia 3 1     
AMMATTIOPINNOT 17 33 42 28 120  
KAIKILLE YHTEISET 17 33 26 14 90  
 Ympäristöopinnot     12  
  Ympäristötieteet 4 2     
  Metsien monikäyttö ja metsäluonnonhoito  6     
 Metsänhoito     14  
  Metsänhoidon perusteet ja työtekniikka 3      
  Metsänkasvatus  5     
  Metsän uudistaminen   4 2   
 Puuteknologia     4  
  Puuteknologian perusteet 4      
 Puunhankinta     6  
  Manuaalinen puunkorjuu 2      
  Puukauppa ja puutavaran mittaus 2  2    
 Metsäsuunnittelu     30  
  Metsänmittaus 2 4     
  Kansantalouden perusteet  2     
  Metsäpolitiikka  2     
  Kartoitus ja paikkatietojärjestelmät  5 3    
  Suunnittelu- ja tietojärjestelmät   6 2   
  Metsäsuunnitelman harjoitustyöt    4   
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 Johtamistaito     9  
  Johtaminen  2 4    
  Projektitoiminta    3   
 Yritystalous     11  
  Laskentatoimi  5     
  Yritystoiminnan perusteet   3     
  Markkinoinnin perusteet    3   
 Menetelmäopinnot     4  
  Opinnäytetyöprosessi   4    
VAIHTOEHTOISET   16 14 30  
Metsätalouden sv     30  
 Metsänhoito     6  
  Metsäpatologia ja metsätuhot   3    
  Metsäojitusalueen hoito    3   
 Puunhankinta     21  
  Metsäkoneet   4 2   
  Logistiikan perusteet   2    
  Puunkorjuu ja kaukokuljetus   5    
  Metsätiet   2 1   
  Puunhankintajärjestelmät    5   
 Yritystalous     3  
  Yritystutkimus ja taseanalyysit       
Luonto- ja maaseutumatkailun sv     30  
 Matkailun perusteet     9  
  Matkailun perusteet   4    
  Maaseutumatkailu ja elävä maaseutu   2 3   
 Luonto matkailun voimavarana     8  
  Luonnossa liikkuminen ja erätaidot   4    
  Luontomatkailu   4    
 Ideasta yritykseksi     13  
  Matkailuyrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja juridiikka    3   
  Logistiikan perusteet   2    
  Tuotekehitys ja jakelutiet    5   
  Matkailumarkkinointi    3   
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 1 7 4 3 15  
TYÖHARJOITTELU 8  8 14 30  
OPINNÄYTETYÖ   1 14 15 
YHTEENSÄ 60 60 60 60 240  
  
         
   
         
   
         
   
         
   

I     II        III       IV     YHT.
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Opintojaksokokonaisuudet ja -kuvaukset

PERUSOPINNOT

Orientoivat opinnot
 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa

Tunnus
KB02AOPOA1

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettajat: Raittila Erkki, MH; Jääskeläinen 
Mirja, MH; Sarvikas Helena, FM; Välileh-
to Sirpa, FL; Toopakka Jorma, MTI (AMK); 
Kivinen Pirkko, MH; Kiviranta Elina, FM; 
Latva-Reinikka Anu, informaatikko ja Kivi-
nummi Tarja, tietopalvelusihteeri
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy opiskeluym-
päristöön ja oppilaitoksen toimintaan, kou-
lutusohjelmaan ja sen toteutukseen sekä 
henkilökohtaisen opetussuunnitelman laati-
miseen ja tietää oppilaitoksen tarjoamat tu-
kipalvelut. Opiskelija saa perustiedot yksi-
kössä käytettävistä opetusmenetelmistä ja 
ohjausta opiskelutekniikkansa ja tiedonha-
kutaitojensa kehittämisessä. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija: tietää opiskelu- ja 
toimintaympäristön tarjoamat mahdollisuu-
det ja osaa käyttää niitä; laatii alustavan hen-
kilökohtaisen opetussuunnitelman; ymmär-
tää opiskelutekniikan, tiedonhakutaitojen, 
itseohjautuvuuden ja itsenäisen työskente-
lyn tärkeyden opintojen sujumisen ja am-
mattitaidon karttumisen keskeisenä edelly-
tyksenä.
Sisältö: 1. Opiskelu- ja oppimisympäristö, 
oppilaitosorganisaatio, ammattikorkeakou-
lu, koulutusohjelmat, oppilaitoksen kv-toi-
minta, opiskelijajärjestöt, tutortoiminta ja 
muut tukipalvelut. 2. Opetusmenetelmät, 
opiskelutekniikka ja tiedonhakutaidot
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opinto-
opas 2005-2006. Harjoitustöiden yhteydessä 
karttuva aineisto
Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut har-
joitukset, opintokäynnit. Opintojakson alus-
sa ilmoitetaan pakolliset osuudet
Arviointi: Hyväksytty

Orientoituminen metsäalalle

Tunnus
KB02AOPOM1

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Erkki Raittila, MH
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt metsä-
alan keskeisiin organisaatioihin  ja ammat-
tisanastoon.  Opiskelija tuntee metsätoimi-
henkilön tyypilliset toimintaympäristöt ja 
suoriutuu kenttätoimihenkilöltä vaaditta-
vista tavanomaisista suunnistustehtävistä. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: tun-
tee metsäalan keskeiset organisaatiot; on pe-
rehtynyt ammattisanastoon; hallitsee met-
sätoimihenkilölle tarpeellisen maasto- ja 
tiekarttojen käytön ammatin edellyttämissä 
suunnistus- ja dokumentointitehtävissä
Sisältö: Metsäalan organisaatiot ja niiden 
toiminta ja miehitys; Metsäalan ammatti-
sanasto; Kartat ja muut suunnistusvälineet, 
niiden käyttö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Osoituk-
sen mukaan
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set sisällä ja maastossa
Arviointi: Tentti ja harjoitukset, hyväksytty 
/hylätty

Viestintätaidot
Työelämän kielenkäyttö ja viestintä

Tunnus
KB02AVITE1

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy ja kevät
ja 2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Helena Sarvikas, FM
Tavoitteet: Opintojaksolla perehdytään sekä 
suullisiin että kirjallisiin viestintätehtäviin. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 
valita sellaiset viestinnän keinot ja tavat, jot-
ka ovat tarkoituksenmukaisia kulloisessakin 
viestintätilanteessa. Hän myös osaa arvioida 
omia viestintätaitojaan ja tunnistaa oman ta-
sonsa.
Sisältö: Osa 1. Asiantuntijaviestintä: pu-
heenvuorot ja esitelmät eri tilanteissa; ta-
vanomaisten asiakirjojen laatiminen; ulko-
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asun, sisällön, välineen ja kohderyhmän 
vaatimukset ja erityispiirteet  huomioon ot-
taen; tutustuminen erilaisiin viestintäkult-
tuureihin, erityisesti oma ammattiala. Osa 
2.  Työelämän ryhmäviestintä; Työelämän 
ryhmäviestintätilanteita eri rooleissa, niiden 
dokumentointia ja arviointia
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Repo, 
Irma & Nuutinen, Tahvo 2003. Viestintätai-
to. Otava. Koskimies, Riitta 2002. Asiantun-
tijan esiintymistaito. Oy Finn Lectura Ab. 
Uimonen, Taina 2003.  Taitoa tekijälle Tehoa 
teksteihin Opas tiedottavaan kirjoittami-
seen. Inforviestintä Oy
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja kirjal-
lisia tehtäviä sekä yksilö- että ryhmätyönä. 
Osa tehtävistä virtuaalisesti
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu oppitunneilla suoritetuista harjoituk-
sista sekä kirjallisista töistä.  Kielentaidois-
ta tentti

Yhteisöviestintä

Tunnus
KB02AVITE1

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy ja kevät
ja 3. vuosi kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Helena Sarvikas, FM
Tavoitteet: Yhteisöviestinnän perusteet: 
Opiskelija: perehtyy viestintään osana työ-
yhteisön ja erilaisten organisaatioiden toi-
mintaa; osaa soveltaa hankkimiaan vies-
tintästrategisia valmiuksia työyhteisössä 
toimiessaan; Metsäviestintä: Opiskelija: 
tuntee suomalaisen metsäviestinnän juu-
ret, ajankohtaisen tilanteen ja tavoitekuvan; 
tuntee medioiden toimintatavat; pystyy tar-
koituksenmukaisesti ja tuloksellisesti hyö-
dyntämään erilaisia tiedottamisen kanavia 
metsäalan ja oman työnsä kehittämiseksi
Sisältö: Yhteisöviestinnän perusteet: vies-
tintä osana työyhteisön toimintaa; sisäi-
nen ja ulkoinen viestintä; identiteetti, pro-
fi ili, imago, maine, mielikuvat; työryhmät 
työmuotona; sidosryhmäajattelu; viestin-
nän suunnittelu osana yrityksen strategis-
ta suunnittelua; Metsäviestintä: metsäalan 
imago muuttuvassa maailmassa; mielikuvat 
metsätaloudesta meillä ja muualla; media-
yhteistyö ja median keinot; uutisointi; kriisi-
viestinä ja mediakriisien ehkäiseminen; met-
säretkeilyt
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Aula, 

Pekka ja Heinonen, Jouni 2004.  Maine -me-
nestystekijä.  WSOY. Jensen, Rolf 1999. The 
Dream Society: How the Coming Shift From 
Information To Imagination Will Transform 
Your Business. McGraw-Hill. Juholin, Elisa 
ja Kuutti, Heikki 2003.  Mediapeli -anatomia 
ja keinot. Inforviestintä. Kortetjärvi -Nur-
mi, Sirkka, Kuronen, Marja-Liisa ja Ollikai-
nen, Marja 2002. Yrityksen viestintä. Edi-
ta. Makkonen, Jyri ja Tuomi-Nikula, Jorma 
1998.  Metsäviestintä.  Metsälehti Kustan-
nus. Siukosaari, Anssi 1999. Yhteisöviestin-
nän opas. Business Books. Tietosanoma Oy. 
Åberg, Leif 1989. Viestintä -tuloksen tekijä. 
Lisäksi oppimistilanteissa esillä oleva ohjaa-
jan osoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, oman toiminnan arviointi, kirjallisuus-
tentti
Arviointi: Arvosana muodostuu osallistu-
misesta oppituntityöskentelyyn, harjoituk-
sista ja niiden analyyseistä sekä kirjatentistä

Englanti, työelämän viestintä

Tunnus
KB20AVIEN11

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
englanti

Opintopisteet
3

Opettaja: Elina Kiviranta, FM
Tavoitteet: Opiskelija kehittää ja vahvistaa 
kielitaitoaan. Hän ymmärtää ja osaa käyttää 
oman alan keskeistä termistöä sekä puhees-
sa että kirjoituksessa. Opiskelija saavuttaa 
sellaisen englannin kielen taidon, jota käyt-
tämällä hän osaa toimia metsä- ja puutalous-
alan työmarkkinoilla omassa ammatissaan. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa 
antaa henkilötietojaan ja kuvata koulutus- ja 
työkokemustaan; selviytyy työnhakutilan-
teista englannin kielellä; osaa kuvailla työ-
paikkaansa, sen palveluja ja toimintoja; osaa 
antaa neuvoja ja ohjeita työhön liittyvissä ti-
lanteissa; osaa viestiä kirjallisesti työtilantei-
den edellyttämällä tavalla; osaa kuvailla ko-
timaansa elinkeinoelämää.
Sisältö: Itsestä ja koulutuksesta kertominen; 
työnhakutilanteet, CV:n laatiminen; omien 
työtehtävien ja työpaikan esittely suullises-
ti ja kirjallisesti; neuvojen ja ohjeiden anta-
minen asiakkaille tai yhteistyökumppaneille 
kasvokkain ja puhelimitse; tiedotteen, muis-
tion, raportin ja/tai yhteenvedon laatiminen 
ja sähköinen viestintä; tiedonhaku ja -pro-
sessointi (esim. artikkelin etsiminen Inter-
netistä)
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Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
laatima materiaali 
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset 
kuten dialogit ryhmäkeskustelut ja esitel-
mät; kirjalliset oppimistehtävät 
Arviointi: Suullisen kielitaidon aktiivinen 
osoittaminen (mm. suulliset esitykset ja dia-
logiharjoitukset), kirjallisten tehtävien ja 
harjoitusten suorittaminen, tentti. Kaikki 
osiot on suoritettava hyväksyttävästi
Edeltävät opinnot: Englannin keskeisten ra-
kenteiden hallinta   

Ruotsi, työelämän viestintä

Tunnus
KB20AVIRU1

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Elina Kiviranta, FM
Tavoitteet: Opiskelija kehittää ja vahvistaa 
kielitaitoaan. Hän ymmärtää ja osaa käyttää 
oman alan keskeistä termistöä sekä puhees-
sa että kirjoituksessa. Opiskelija saavuttaa 
sellaisen ruotsin kielen taidon, jota käyttä-
mällä hän osaa toimia metsä- ja puutalous-
alan työmarkkinoilla omassa ammatissaan. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa 
antaa henkilötietojaan ja kuvata koulutus- ja 
työkokemustaan; selviytyy työnhakutilan-
teista englannin kielellä; osaa kuvailla työ-
paikkaansa, sen palveluja ja toimintoja; osaa 
antaa neuvoja ja ohjeita työhön liittyvissä ti-
lanteissa; osaa viestiä kirjallisesti työtilantei-
den edellyttämällä tavalla; osaa kuvailla ko-
timaansa elinkeinoelämää.
Sisältö: Itsestä ja koulutuksesta kertominen; 
työnhakutilanteet, CV:n laatiminen; omien 
työtehtävien ja työpaikan esittely suullises-
ti ja kirjallisesti; neuvojen ja ohjeiden anta-
minen asiakkaille tai yhteistyökumppaneille 
kasvokkain ja puhelimitse; tiedotteen, muis-
tion, raportin ja/tai yhteenvedon laatiminen 
ja sähköinen viestintä; tiedonhaku ja -pro-
sessointi (esim. artikkelin etsiminen Inter-
netistä)
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
laatima materiaali 
Oppimismenetelmät: Suulliset harjoitukset 
kuten dialogit ryhmäkeskustelut ja esitel-
mät; kirjalliset oppimistehtävät 
Arviointi: Suullisen kielitaidon aktiivinen 
osoittaminen (mm. suulliset esitykset ja dia-
logiharjoitukset), kirjallisten tehtävien ja 
harjoitusten suorittaminen, tentti. Kaikki 
osiot on suoritettava hyväksyttävästi

Edeltävät opinnot: Ruotsin keskeisten ra-
kenteiden hallinta   

Yhteiskunnalliset opinnot
Turvallinen työyhteisö

Tunnus
KB02AYHTU1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy ja kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Pekka Lietepohja, MTI
Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia ensiapua 
vaativissa tilanteissa oikein. Hän kykenee 
johtamaan puunkorjuutyömaata turvalli-
sesti. Opiskelija tuntee henkisen työsuojelun 
ongelmakenttää ja kykenee tunnistamaan 
yleisimmät työuupumuksen oireet. Opiske-
lija ymmärtää työn sosiaalisen merkityksen. 
Hän kykenee analysoimaan sosiaalisen vuo-
rovaikutuksen mekanismeja. Opiskelija pys-
tyy arvottamaan sosiologista ympäristöään 
moniarvoisesti.
Sisältö: EA-I; Työturvallisuuskorttikoulutus; 
Esimiehen työsuojeluvastuu; Puunkorjuu-
työmaan työsuojelu; Henkinen työsuojelu; 
Sosiologiset selitysmallit ja peruskäsitteet; 
Sosiaalinen vuorovaikutus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Sulkunen, 
P. 1994. Sosiologian avaimet. WSOY. Hanni-
gan, J. A., Environmental Sociology, 1995; 
Äimälä, M, Åström, J Rautiainen, H Nyyssö-
lä, M  2003. Käytännön työoikeutta esimie-
hille. WSOY
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set     
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kirjallisten osatenttien ja harjoitusten 
kokonaisuudesta      

Yksilö muutoksen maailmassa

Tunnus
KB02AYHYM1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät ja 2. vuosi, 
kevät ja 4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Pekka Lietepohja, MTI
Tavoitteet: Opiskelija tuntee oppimisen kes-
keisimmät mekanismit. Hän pystyy hah-
mottamaan ryhmissä esiintyviä valta- ja 
normirakenteita. Opiskelija tuntee yksilön 
työtyytyväisyyteen vaikuttavien mallien pe-
rusrakenteen. Opiskelija tietää luovan käyt-
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täytymisen perusteet ja ymmärtää ongelmi-
en avoimen ja suljetun luonteen. Hän pystyy 
käyttämään yleisiä ongelmanratkaisumene-
telmiä. Opiskelija ymmärtää yhteiskunnal-
listen ja globaalisten muutosten vaikutukset 
työelämään. Opiskelija kykenee hahmot-
tamaan muutosten vaikutukset yhteiskun-
nalle. Hän omaksuu muutokset ammatti-
taitovaatimuksissa. Opiskelija ymmärtää 
ammattien uusiutumisen ja jatkuvan koulu-
tuksen merkityksen yksilölle.
Sisältö: Oppimisen psykologia; Ryhmä-
dynamiikka; Sosiaalistuminen; Työtyy-
tyväisyys; Luovuus ja ongelmaratkaisu; 
Yhteiskunnan ja työelämän muutokset; Tu-
levaisuuden työmarkkinat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Erämetsä, 
T. Myönteinen muutos. 2003 Tammi. Virkka-
la, V. Luova ongelmaratkaisu. 1994. Virkka-
la.V., Siltala, J. Työelämän huonontumisen 
lyhyt historia. 2004. Otava; Carnall, C., Ma-
naging Change in Organizations. 2003. Pren-
tice-Hall; Muu luennoilla erikseen osoitettu 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set     
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu tentin ja harjoitusten kokonaisuudesta      

Menetelmäopinnot
Tietotekniikan perusteet

Tunnus
KB02AMEAT1

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Jyrki Foudila, PTI ja Hannu Las-
sila, FL
Tavoitteet: Opiskelija saa valmiudet käyt-
tää tietokoneita ja tietoverkkoja opiskelunsa 
ja työnsä apuvälineenä ja ymmärtää niiden 
merkityksen työ- ja viestintävälineinä. 
Sisältö: Tutustutaan tietokoneisiin, ohjel-
mistoihin, oheislaitteisiin ja tietoverkkoihin. 
Opetellaan käyttämään erityyppisiä valmis-
ohjelmistoja ja tietopalveluita sekä tietoko-
netta luovan työn välineenä. Tutustutaan 
tarvittavassa määrin käyttöjärjestelmiin ja 
tietoverkkoihin
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lammi, 
O., Hyppönen, A. 2003 (tai uudempi). Tieto-
koneen käyttötaito 1. Ajokorttitutkinnon pe-
ruskirja. Docendo Finland Oy
Oppimismenetelmät: Työskentely tietoko-
neiden ja valmisohjelmien kanssa sekä har-

joitustyöt. Loppukoe   
Arviointi: Arviointi kokeen ja harjoitusten 
perusteella

Matematiikka

Tunnus
KB02AMEMA1

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Hannu Lassila, FL
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on täy-
dentää opiskelijan aikaisempia matemaatti-
sia valmiuksia, kehittää hänen ajatteluaan ja 
kykyä käyttää matematiikkaa ongelmanrat-
kaisun apuvälineenä. 
Sisältö: Matematiikan perusteiden kertaus, 
geometria, yhtälöoppi, prosentti- ja korko-
laskenta, logaritmi- ja eksponenttifunktiot 
sekä differentiaalilaskennan perusteet ja ma-
temaattinen mallintaminen. Tietokone mate-
maattisen ongelmanratkaisun apuvälineenä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Teknilli-
sen ja kaupan alan matematiikan oppikirjat 
sekä jaettavat monisteet; Tietokoneohjelmat
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set. Harjoitustyö tai loppukoe
Arviointi: Arviointi kokeiden ja harjoitusten 
perusteella

Tilastotieteen perusteet

Tunnus
KB02AMETI1

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Hannu Lassila, FL
Tavoitteet: Opiskelija oppii lukemaan ja tul-
kitsemaan valmiita tilastoja kriittisesti sekä 
tutustuu tilastollisen tutkimuksen perustei-
siin ja kykenee käyttämään tilastollisia me-
netelmiä omassa opiskelussaan ja työelä-
mässä. 
Sisältö: Tutustutaan tilastotietojen eri esitys-
muotoihin ja niiden tulkintaan ja käydään 
läpi tilastollisen tutkimuksen vaiheet ja me-
netelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Karjalai-
nen, L. 2004. Tilastomatematiikka. Pii-Kirjat
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set. Harjoitustyö tai loppukoe
Arviointi: Loppukoe ja harjoitustehtävät
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Luonnontieteet
Kasvitiede ja eläintiede

Tunnus
KB02ALUKE1

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät 
ja 2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettajat: Sirpa Välilehto, FL ja Pauli Tei-
vaanmäki, MH
Tavoitteet: Opiskelija tuntee keskeisimpiä 
kasvi- ja eläinlajeja. Opiskelija osaa kasvi-
järjestelmän perusteet. Hän tuntee kasvien 
rakenteen solu-, solukko- ja elintasolla. Hän 
hallitsee kasvifysiologian pääalueet: vesi-, 
ravinne- ja energiatalous, kasvien kehitys ja 
lisääntyminen
Sisältö: Lajintuntemus. Kasvisystematiik-
ka, kasvimorfologia (-anatomia) ja kasvify-
siologia
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kasvikir-
jat; Kasvikokoelmat. Pankakoski, A. (1999). 
Puutarhurin kasvioppi. 8.- 9. painos. Suo-
men Fauna cd-kokoelma. Eläinten lajintun-
temusmonisteet
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, lajintuntemusdemonstraatiot. Eläin-
puistossa käynti
Arviointi: Lajintuntemuskokeet ja kasvitie-
teessä teoriatentti. Molemmilla sama paino-
arvo. Yleisimpiä lintuja tunnistettava myös 
äänestä

Dendrologia

Tunnus
KB02ALUDE1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Pirkko Kivinen, MH
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt koti-
maisiin ja Suomen kannalta tärkeimpiin ul-
komaisiin puu- ja pensaslajeihin, niiden ul-
koisiin tunnusmerkkeihin, sekä ekologisiin 
ja puuntuotannollisiin ominaisuuksiin Opin-
tojakson suoritettuaan opiskelija: tunnistaa 
kotimaiset puu- ja pensaslajit, sekä meillä 
yleisesti tavattavat metsätaloudellisesti mer-
kittävät tai viherrakentamisessa käytettävät 
ulkomaiset puulajit; osaa vertailla tärkeim-
pien lajien ekologisia ja puuntuotannollisia 
ominaisuuksia; tietää eri maanosien metsä-
taloudellisesti tärkeimmät puusuvut ja lajit 

sekä niiden käytön kasvualueillaan.
Sisältö: Puu- ja pensaslajit, niiden kasvun 
ja kasvattamisen sekä käytön yleispiirteet. 
ulkomaiden metsäpuulajisto, esiintyminen, 
merkitys
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hämet-
Ahti, L. ym. Suomen puu- ja pensaskasvio; 
Luuukkonen, O. 1997. Dendrologian kurssi. 
Moniste; Sarvas, R. 2002. Havupuut. WSOY; 
Bayord, H.1981. The Oxford encyclopedia of 
trees of the world. Oxford University Press; 
Fagerstedt, K. ym. 1996. Mikä puu, mistä 
puusta. Yliopistopaino; Pihlström, K.1993 
Träden och vi. Föreningen för skogskultur r.f; 
Jalopuumetsät. Metsälehtikustannus 1996; 
Lehtikuusi ja muut ulkomaalaiset puulajit; 
Metsälehtikustannus 1997. Metsänhoidon 
oppikirjoja, dendrologian oppikirjoja ja muu-
ta materiaalia osoituksen mukaan
Oppimismenetelmät: Luennot, maasto-
demonstraatiot, harjoitustehtävät, opinto-
käynnit, itseopiskelu, puulajiportforlion 
valmistaminen. Maastoharjoituksissa ja 
opintokäynneillä pakollinen läsnäolo
Arviointi: Teoriatentti, tunnistustentit, port-
folion ja tehtävien arviointi, aktiivinen osal-
listuminen
Edeltävät opinnot: Kasvitieteen perusteet 

Fysiikka ja kemia

Tunnus
KB20AMEFK1

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät ja syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Hannu Lassila, FL
Tavoitteet: Opiskelija tutustuu fysiikan ja ke-
mian perusteisiin siinä laajuudessa kuin hä-
nelle opinnoissa ja myöhemmässä elämässä 
selviytymisen kannalta on tarpeen. Opiske-
lija ymmärtää fysiikan ja kemian merkityk-
sen yhteiskunnassa ja tutustuu tieteelliseen 
maailmankuvaan ja luonnontieteelliseen 
tutkimukseen. 
Sisältö: Kemian perusteita, hapot ja emäk-
set, sähkökemiaa, orgaanisen kemian perus-
teita. Elinympäristön kemiaa ja fysiikkaa. 
Energiantuotannon perusteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Arvonen, 
A., Levonen, H. 1999. Ammattikorkeakou-
lun kemia. Otava; Peltonen, E. Kemiaa insi-
nööreille. WSOY; Heinonen et al. 1996. Maa, 
viljely ja ympäristö. WSOY; Erikseen ilmoi-
tettava materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, mittaukset, demonstraatiot ja itseopis-
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kelutehtävät
Arviointi: Arviointi kokeiden ja harjoitus-
tehtävien pohjalta

AMMATTIOPINNOT

Kaikille yhteiset

Ympäristöopinnot
Ympäristötieteet

Tunnus
KB02BYOYT1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy ja kevät
ja 2.vuosi, syksy ja
3. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Sirpa Välilehto, FL; Helena Meri-
saari, MH ja Pauli Teivaanmäki, MH
Tavoitteet: Opiskelija tietää ekosysteemin 
rakenteen ja toiminnan yleiset piirteet. Tie-
tää elottomien ja elollisten ympäristöteki-
jöiden merkityksen lajeille ja populaatioille. 
Tietää populaatioekologian yleiset periaat-
teet ja ekologisten vuorovaikutusten mer-
kityksen luonnon tasapainolle. Tietää ym-
päristönsuojelun yleisen tilan maapallolla 
ja erityisesti Suomessa. Tuntee ympäristön-
suojelun hallintoa ja lainsäädäntöä. Tuntee 
omakohtaista vastuuta ympäristöstä työ- ja 
vapaa-aikanaan. Tietää luonnonsuojelun ta-
voitteet ja toteutuskeinot, osaa ottaa luon-
nonsuojelun tarpeet huomioon metsätalou-
den suunnittelussa ja toiminnoissa.
Sisältö: Ekologian peruskäsitteet, ekosys-
teemin rakenne ja perustoiminnot, populaa-
tiodynamiikka, metsäekologia. Metsäekolo-
gian osalta metsäekosysteemin rakenne ja 
prosessit, sukkessio ja puulajisuhteet. Ym-
päristönsuojelun eri osa-alueet, ympäristö-
hallinto ja lainsäädäntö, YVA, kestävä kehi-
tys. Alkuperäisen luonnon ja lajien suojelu, 
suojeluohjelmat ja luonnonsuojelualuejär-
jestelmä, luonnonsuojelulainsäädäntö, kan-
sainvälinen sekä vapaaehtoinen luonnon-
suojelu
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hakala, 
H. & Välimäki, J. (2003). Ympäristön tila ja 
suojelu Suomessa. Kellomäki, S. (1987). Met-
säekologia. Silva Carelica 7. Vuorisalo, T. 
(2002). Ympäristöekologia. Turun Yliopis-
to, täydennyskoulutuskeskus. 5. uudistettu 
painos.  Luonnonsuojelulaki (1096/1996), 

Luentomonisteet, osoitettu verkkomateri-
aali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set, itseopiskelutehtävät, opintokäynnit
Arviointi: Teoriatentit. Kaikilla kolmella osi-
olla sama painoarvo

Metsien monikäyttö ja 
metsäluonnonhoito

Tunnus
KB02BMYMO1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy ja kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettajat: Sirpa Välilehto, FL; Pauli Tei-
vaanmäki, MH; Helena Merisaari, MH ja 
Veijo Kangasmäki, MTI
Tavoitteet: Opiskelija tuntee metsien moni-
käytön ekologiset, ekonomiset ja yhteiskun-
nalliset perusteet. Hän osaa huomioida nii-
den mahdollisuudet osana puuntuotantoa ja 
sen suunnittelua. Hän haluaa itse toteuttaa 
monikäytön muotoja. Opintojakso antaa tie-
toja ja taitoja metsäluonnon hoitoon ja käyt-
töön.      
Sisältö: Monikäytön eri muodot: luon-
nontuotteiden keräily, metsästys, kalastus, 
virkistyskäyttö, porotalous, muut aineet-
tomat arvot -sekä niihin liittyvä taloudelli-
nen toiminta. Metsäluonnonhoidon aiheita 
ovat: metsien käytön historia, metsäluon-
nonhoitoon liittyvä lainsäädäntö, kestävän 
metsätalouden kehityshistoria, vesiensuo-
jelu, metsäluonnon arvokkaat elinympäris-
töt ja niiden ilmentäjäkasvit, talousmetsän 
luonnonhoitosuositukset, metsäsertifi oin-
ti, maisemanhoito, luonnonhoidon rahoi-
tus (ympäristötuki, luonnonhoitohankkeet), 
perinnebiotoopit, muinaismuistot, taaja-
mametsien hoito, maankäytön suunnittelu 
(kaavoitus)
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kangas & 
Kokko (toim.) 2000. Metsän eri käyttömuo-
tojen arvottaminen ja yhteensovittaminen. 
Hytönen, M. 1995. Multiple-use forestry in 
the Nordic countries. Kellomäki, S. 1984. 
Metsätaloudellinen ympäristönhoito. Met-
lan internet-sivut. Laaja, uudistuva kirjal-
linen ja sähköinen eri monikäyttömuotojen 
materiaali. Häggman, B. ym. (2004). Met-
säluonnon hoidon perusteet. Tapion julkai-
su 15/2004; Hänninen, E. -Oulasmaa, K. ja 
Salpakivi-Salomaa, P. (1997). Metsämaise-
man hoito. Tapio ja Metsäteho Oy; Joensuu, 
S. (toim.) (1999). Ojitettujen soiden puuntuo-
tanto ja ympäristönhoito. Tapio; Komulai-
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nen, M. (1995). Taajamametsien hoito. Met-
sälehti. Meriluoto M. -Soininen T. (2002). 
Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt, 
2. painos. Metsälehti ja Tapio. Metsälaki 
1093/1996. Laki kestävän metsätalouden ra-
hoituksesta. Voimassa olevat metsänhoidon 
suositukset
Oppimismenetelmät: Luennot, ryhmä- ja 
yksilötyöt, raportit, opintokäynnit ja maas-
toharjoitukset
Arviointi: Maasto- ja teoriatentit. Itseopis-
kelutehtävien hyväksytty suorittaminen. 
Harrastuneisuus

Metsänhoito
Metsänhoidon perusteet 
ja työtekniikka

Tunnus
KB02BMHMT1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Hannu Humalamäki, MTI
Tavoitteet: Perehdytään metsänhoidon pe-
rusteisiin, puuntuotannon merkitykseen ja 
mahdollisuuksiin sekä työtekniikkaan ja 
työn hinnoitteluun.
Sisältö: Kiertoajan metsänhoitotyöt, met-
sälain ja kestävän metsätalouden rahoitus-
lain perusteet, metsänuudistamisen, taimi-
konhoidon ja pystykarsinnan työtekniikat. 
Käytännön harjoituksissa taimikonhoitoa, 
pystykarsintaa ja metsänviljelyä sekä työvä-
lineiden huoltoa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hyvän 
metsänhoidon suositukset (Tapion), Metsä-
laki, Laki kestävän metsätalouden rahoituk-
sesta, Metsäalan palkkaus, Metsäalan työ-
ehtosopimus. Muuta materiaalia osoituksen 
mukaan
Oppimismenetelmät: Maastoharjoitukset, 
itseopiskelutehtävät, luennot
Arviointi: Arviointi harjoitustöiden, jatku-
van näytön ja työnäytön perusteella
Edeltävät opinnot: Ensiapu I 

Metsänkasvatus

Tunnus
KB02BMHKG1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Antti Väätäinen, MH

Tavoitteet: Metsänkasvatuksenperusteiden 
hallinta ja soveltaminen käytäntöön.
Sisältö: Kasvatuksen perusteet, taimikon-
hoito, kasvatushakkuut, laatupuun tuotta-
minen, ravinnetalous, ympäristötekijät, met-
sän eri käyttömuotojen vaatimukset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Metsäta-
louden ympäristöopas. Metsähallitus 1997; 
Reinikainen ym. 1998. Puiden ravinnepuu-
tokset. Metlan tiedonantoja 688; Tapion tas-
kukirja 2002. Gummerus. Tapion ohjeet 
metsänkäsittelystä; Vuokila, Y. 1987. Met-
sänkasvatuksen perusteet ja menetelmät.
WSOY; Harstela, P. 2004. Kustannustehokas 
metsänhoito.Gravita; Kannattava puuntuo-
tanto. 1997; Metsälaki; Rahoituslaki; Muuta 
materiaalia osoituksen mukaan
Oppimismenetelmät: Luennot, itseopiskelu 
ja maastoharjoitukset
Arviointi: Harjoitustöiden, jatkuvan näytön 
ja tentin perusteella
Edeltävät opinnot: Metsänhoidon perus-
teet ja työtekniikka, kasvitiede, dendrologia, 
metsämaa

Metsän uudistaminen

Tunnus
KB02BMHMU1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi syksy ja  4. vuosi 
kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettajat: Antti Väätäinen, MH ja Pauli Tei-
vaanmäki, MH
Tavoitteet: Metsänuudistamisen, siemen- ja 
taimituotannon sekä metsänjalostuksen pe-
rusteiden hallinta ja soveltaminen käytän-
töön. Pääpuulajiemme siemenen hankinta, 
käsittely ja fysiologia. Metsäpuiden taimien 
kasvatusvaiheet ja hinnan muodostuminen. 
Taimien laatuvaatimukset. Metsäpuiden sie-
menten ja taimien kauppaan liittyvät ohjeet 
ja määräykset. Metsänjalostuksen perusteet 
ja perusmenetelmät.
Sisältö: Uudistamisen, siemen- ja taimituo-
tannon sekä metsänjalostuksen perusteet, 
uudistamismenetelmät, ympäristötekijät, 
metsän eri käyttömuotojen vaatimukset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Mälkönen 
& co.2000. Forest Regeneration in the Nort-
hern Parts of Europe. FFRI. Research paper 
790; Nieminen & Tavaila.1987. Metsäpuiden 
taimien kasvatus. Kirjayhtymä; Pitkän täh-
täyksen metsänjalostusohjelma. 1989; Rika-
la R. 2002. Metsätaimiopas; Nygren M. 2003. 
Metsäpuiden siemenopas. Harstela, P. 2004. 
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Kustannustehokas metsänhoito. Gravita; 
Lemberg ym. 2002. Kulottajan käsikirja Met-
sälehti; Metsätalouden ympäristöopas. Met-
sähallitus 1997; Metsätalouden vesiensuo-
jelu. Tapio 2004. Metsänviljelyopas. 2001. 
Metsäteho; Tapion taskukirja 2002. Gumme-
rus. Tapion ohjeet metsänkäsittelystä; Päivä-
nen 1990. Suometsät ja niiden hoito. Kirjayh-
tymä; Maanmuokkauksen koulutusaineisto. 
Metsäteho 2000; Kannattava puuntuotanto. 
1997; Valkonen ym. 2001. Onnistunut met-
sänuudistaminen; Metsälaki ja rahoituslaki; 
Muuta materiaalia osoituksen mukaan
Oppimismenetelmät: Luennot, itseopiskelu 
ja maastoharjoitukset
Arviointi: Arviointi harjoitustöiden, jatku-
van näytön ja tentin perusteella 
Edeltävät opinnot: Metsänhoidon perus-
teet ja työtekniikka, kasvitiede, dendrologia, 
metsämaa

Puuteknologia
Puuteknologian perusteet

Tunnus
KB02BPTPT1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4,5

Opettajat: Risto Lauhanen, MMT, Paula 
Avara-Pihlajamäki, artenomi, puutyön am-
mattiopettaja
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt puun 
rakenteeseen ja ominaisuuksiin sekä puun 
jalostukseen ja käyttöön. Opintojakson suo-
ritettuaan opiskelija: tuntee puun ja sen osi-
en rakenteen, puun fysikaaliset ja kemialliset 
ominaisuudet sekä viat; tunnistaa tärkeim-
mät puulajit näytepalikoista sekä makro-
skooppisesti että mikroskooppisesti; tuntee 
Suomen metsien ja puunkäytön historias-
ta nykypäivään; tiedostaa puuraaka-aineen 
mitta- ja laatuvaatimukset puunkäyttäjän 
tarpeista; osaa kuvata sahatavaran, vanerin, 
lastulevyn sekä massan ja paperin valmis-
tuksen ja tunnistaa metsäteollisuuden pää-
tuotteet.
Sisältö: Puun rakenne ja ominaisuudet; 
puun solutason rakenne, havupuun ja leh-
tipuun erot, puuaineen ja puun eri osien 
rakenne, puun fysikaaliset ominaisuudet, 
puun kemiallinen koostumus, puun viat 
puun käytön kannalta. Puunkäyttö ja jalos-
tus; puun ja metsien käytön kehitys histo-
riasta nykyhetkeen, tukkipuun, kuitupuun 
ja energiapuun keskeiset mitta- ja laatuvaa-

timuksen käyttäjän tarpeista, sahatavaran, 
vanerin, levyjen sekä massan ja paperin val-
mistus ja tuotteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Fager-
stedt, K. ym. Mikä puu mistä puusta. Yli-
opistopaino, Helsinki., Kärkkäinen, M. 2003. 
Puutieteen perusteet., Sipi, M. 2003, Sahata-
varatuotanto, Koponen, M. 2003, Levyteol-
lisuus. Puuteknologian luokan näytekokoel-
mat. Muuta materiaalia osoituksen mukaan
Oppimismenetelmät: Luennot, laboratorio-
harjoitukset, tuotantolaitosvierailut
Arviointi: Teoriatentti puun rakenne ja omi-
naisuudet (1-5), laboratorioharjoitusten suo-
rittaminen, teoriatentti puun käyttö- ja jalos-
tus (1-5), ryhmätyöt eri teollisuuden aloista, 
opintokäynnit tuotantolaitoksilla suoritetta-
va hyväksyttävästi

Puunhankinta
Manuaalinen puunkorjuu

Tunnus
KB02BPHMP1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Hannu Humalamäki, MTI (AMK)
Tavoitteet: Opiskelujakson aikana opiskelija 
perehtyy manuaalisen puunkorjuun mene-
telmiin ja tekniikkaan sekä puutavaralajien 
laatuvaatimuksiin sekä työturvallisuuteen. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa 
antaa ohjeet turvallisesta työskentelystä hak-
kuutyömaalla; osaa suunnitella hakkuutyö-
maan varastopaikat ja ajourat; osaa käyttää 
manuaalisen puunkorjuun työvälineitä; osaa 
valmistaa mitta- ja laatuvaatimuksien mu-
kaista puutavaraa; osaa ratkaista puunkor-
juun ongelmatilanteita; osaa vertailla eri kor-
juumenetelmien taksoitusta ja hinnoittelua.
Sisältö: Hakkuumenetelmät, hakkuutek-
niikka, puutavaralajien mitta- ja laatuvaati-
mukset, korjuutyömaan turvallisuusohjeet, 
hakuun taksoitus, puutavaran työmittaus, 
moottorisahahuolto
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Korjuu-
työmaan turvallisuusohje, Metsäalan työ-
suojelu 1994, Länsi-Savo, Mikkeli; Metsurin 
hakkuun työ- ja suunnitteluohje; Metsäteho; 
Metsäalan työehtosopimus; Metsäalan palk-
kaus, koulutusaineisto
Oppimismenetelmät: Käytännön maasto-
harjoitukset, luokkaopetus
Arviointi: Osallistuminen opetukseen
Edeltävät opinnot: Ensiapu 
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Puukauppa ja puutavaran mittaus

Tunnus
KB02BPHKM1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Risto Lauhanen, MMT
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt koti-
maisen puukauppaan sekä puutavaranmit-
taukseen osana puunhankinnan logistis-
ta järjestelmää. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija: tuntee puukaupan historian ja or-
ganisaatiot; hallitsee kauppatavat säädök-
sineen ja asiakirjoineen; hahmottaa raaka-
puun kysyntä ja tarjonta -mekanismin sekä 
puun hinnoittelun; tuntee puutavaran mit-
tauslain ja mittausorganisaatiot; osaa mitata 
ja laskea kuitupuupinon, tukkierän ja ener-
giapuuerän tilavuuden; hallitsee hakkuu-
konemittauksen ja tehdasmittauksen perus-
teet.
Sisältö: Puukaupan historia, kaupan osa-
puolet; hankintakauppa, pystykauppa ja 
käteiskauppa asiakirjoineen sekä säädöksi-
neen; puun kysyntään ja tarjontaan vaikut-
tavat tekijät, puutavaran mittauslaki, mit-
tausorganisaatiot, kuitupuun pinomittaus, 
tukkien mittaus, energiapuun ja hakkeen 
mittaus, hakkuukonemittaus, tukkien kat-
konnan ohjaus (matriisien perusteet), teh-
dasmittauksen perusteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lauha-
nen, R. 2005. Puukaupan opintomoniste; 
Lauhanen, R. 2005. Puutavaran mittauksen 
opintomoniste. Puukaupan WebCT -materi-
aali. Muuta materiaalia osoituksen mukaan
Oppimismenetelmät: Luennot, ryhmätyöt, 
laskuharjoitukset, puutavaran mittaushar-
joitukset
Arviointi: Puukaupan teoriatentti (1-5) ja 
puutavaran mittauksen teoriatentti (1-5) 
sekä ryhmätyöt ja mittausharjoitukset suori-
tettava hyväksyttävästi
Edeltävät opinnot: Aiemmat puunhankin-
nan opintojaksot

Metsäsuunnittelu
Metsänmittaus

Tunnus
KB02BMSMI1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi syksy ja
2. vuosi kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettajat: Antti Väätäinen, MH ja Pekka 
Kokkinen, MH
Tavoitteet: Puun, metsikön ja metsäalueen 
mittauksen ja tulosten laskennan hallinta.
Sisältö: Mittausvälineet ja niiden käyttö, 
puun, metsikön ja metsäalueen mittaus- ja 
laskentamenetelmät sekä menetelmien ar-
viointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Auvinen, 
P. 1997. Metsänmittaus. Opetushallitus; tai 
Metsän mittaus ja kartoitus. Joensuun yli-
opisto. Silva Carelica 40; Husch B & Co.2003. 
Forest Mensuration; Tapion taskukirja 2002. 
Gummerus. Jyväskylä; Muuta materiaalia 
osoituksen mukaan
Oppimismenetelmät: Luennot, itseopiske-
luja maastoharjoitukset. Ensimmäisen jak-
son hyväksytty suoritus on edellytys toisel-
le jaksolle
Arviointi: Arviointi harjoitustöiden, jatku-
van näytön ja tentin perusteella
Edeltävät opinnot: Tietotekniikan ja tilasto-
tieteen perusteet, ensimmäisen jakson hy-
väksytty suoritus on edellytys toiselle jak-
solle

Kansantalouden perusteet

Tunnus
KB02BMSKT1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Erkki Raittila, MH
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt kan-
santalouden peruskäsitteisiin ja kansanta-
loustieteen ajattelutapaan. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija: hallitsee keskeiset 
kansantalouteen liittyvät peruskäsitteet; on 
perehtynyt taloustilastojen käyttöön; ym-
märtää taloudellisen kasvun, infl aation ja 
rahapolitiikan, koron sekä valuuttakurssin 
välisiä riippuvuuksia
Sisältö: Mikrotaloustieteen alkeet: kysyntä, 
tarjonta, kuluttaja, yritys, markkinat, kilpai-
lu; Kansantulokäsitteet: kansantulon mää-
räytyminen, kulutus, investoinnit, säästämi-
nen, raha, pankit, suhdanteet, taloudellinen 
kasvu, talousjärjestelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Pekkari-
nen, J. & Sutela, P. (2002). Kansantaloustiede
Oppimismenetelmät: Luennot ja ryhmäteh-
tävät
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahdesta osasta: tentti 80 % ja harjoituk-
set 20 % 
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Metsäpolitiikka

Tunnus
KB02BMPPO1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Erkki Raittila, MH
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt Suo-
men metsä- ja puutalouden rakenteeseen, 
metsäpolitiikan päämääriin ja keinoihin 
sekä kansainväliseen metsäpolitiikkaan. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: hal-
litsee keskeisen metsälainsäädännön; tuntee 
metsätalouden hallinto- ja edistämisorga-
nisaation rakenteen ja toimintaperiaatteet; 
tuntee metsätalouden verotuksen perusteet; 
tuntee Suomen metsä- ja puutalouden histo-
rian pääpiirteet; tuntee kansainvälisen met-
säpolitiikan perusteet.
Sisältö: Suomen metsävarat, niiden käyttö 
ja kehitys; Metsäalan organisaatiot ja nor-
misto; Metsähistoria ja metsäohjelmat; Met-
sätalouden verotus ja työllisyysvaikutukset; 
Metsä- ja puutalouden tilastolähteet; Kan-
sainvälisen metsäpolitiikan kysymykset 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kivinie-
mi, M. 2004. Metsäoikeus. Kustannus Oy 
Metsälehti; Ollonqvist, P. 1998 Metsäpoli-
tiikka ja sen tekijät. Gummerus; muu osoi-
tettava materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set, mahdollinen opintokäynti
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahdesta osasta: tentti 70 % ja harjoituk-
set 30 %. Kummatkin osiot on suoritettava 
hyväksyttävästi.

Kartoitus ja paikkatietojärjestelmät

Tunnus
KB02BMSKP1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät ja 3. 
vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Opettajat: Antti Väätäinen, MH ja Pekka 
Kokkinen, MH
Tavoitteet: Kartoituksen sekä paikkatieto- ja 
paikannusmenetelmien perusteiden hallin-
ta ja soveltaminen. Opiskelija osaa käyttää 
erilaisia tietolähteitä ja tiedonkeruumenetel-
miä, paikkatietojärjestelmiä tiedon käytössä 
ja analysoinnissa sekä hallitsee raportoinnin 
ja visualisoinnin perusteet.
Sisältö: Projektiot, kartat, ilma- ja satelliit-
tikuvien hyödyntäminen, metsäkartan val-

mistus, paikkatieto- ja paikannusmenetel-
mien käyttö. Käytettäviä ohjelmia ja laitteita 
mm. Topos, MapInfo lisäohjelmineen, Idrisi, 
POffi ce ja Trimblen tiedonkeruulaitteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lindén, M. 
2002Handbok i GPS, Praktisk navigering till 
sjöss och på landet; Miettinen, S. 2002.GPS-
käsikirja. WSOY; Poutanen, M. 1999. GPS-
paikanmääritys. URSA..Tokola ym. 2000. 
Metsät paikkatietojärjestelmissä. Silva Careli-
ca 33; Toivonen T. 1999. Mapinfo opetusmo-
niste.Helsinki. Pekkonen, T. TOPOS käyttä-
jän opas; Auvinen ym. 1997.Metsän kartoitus; 
Tokola ym. 1998. Metsän kaukokartoitus; 
Maanmittauslaitoksen julkaisut www-sivuja 
ja muuta materiaalia osoituksen mukaan.
Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut har-
joitukset, itseopiskelutehtävät ja harjoitus-
työt
Arviointi: Harjoitustöiden, jatkuvan näytön 
ja tentin perusteella
Edeltävät opinnot: Tietotekniikan ja tilasto-
tieteen perusteet

Suunnittelu- ja tietojärjestelmät

Tunnus
KB02BMSST1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. ja 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
8

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää monita-
voitteisen suunnittelun merkityksen met-
sällisessä päätöksenteossa ja osaa käyttää 
erilaisia menetelmiä päätöksenteossa tarvit-
tavien tietojen keräämiseen, käsittelemiseen 
ja julkaisemiseen. Lisäksi hän osaa käyttää 
metsäsuunnitelmaa hyväksi erilaisissa pää-
töksentekotilanteissa ja tuntee kiinteistöjen 
muodostamiseen, hallintaan ja käyttöön liit-
tyvän lainsäädännön.
Sisältö: Metsätalouden suunnitteluun ja 
päätöksentekoon liittyvä käsitteistö, me-
netelmät, laskenta- ja tietojärjestelmät sekä 
kiinteistöjen arviointi-, maanmittaus-, kaup-
pa- ja rekisteröintiprosessit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Pukka-
la, T. (1994). Metsäsuunnittelun perusteet. 
Gummerus. Hallman, E. ym. 1996. Alue-eko-
loginen suunnittelu. Metsähallitus Paana-
nen, R. ym. (2000). SOLMU Metsäsuunnitte-
lun maastotyöopas. Hakapaino Oy. Helsinki 
Oksanen-Peltola, L. (1994). Metsän arvon-
määritys summa-arvomenetelmällä. Metsä-
talouden kehittämiskeskus Tapion julkaisu 
3/1994 Tapion Taskukirja (2002). Gumme-
rus. Jyväskylä Lainsäädäntö osoituksen mu-
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kaan. Muu materiaali osoituksen mukaan
Oppimismenetelmät: Luennot ja pakolliset 
harjoitukset (joko yksilötehtävinä tai ryhmä-
töinä)
Arviointi: Harjoitusten ja tentin perusteella. 
Kaikki osiot on suoritettava hyväksyttävästi
Edeltävät opinnot: Tietotekniikan perusteet 

Metsäsuunnitelman harjoitustyöt

Tunnus
KB02CMSHT1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Raimo Jaakkola, MH
Tavoitteet: Opiskelija osaa laatia metsän-
omistajan tarpeet huomioon ottavan sekä 
kestävän kehityksen edellyttämän metsä-
suunnitelman.
Sisältö: Maastotietojen kerääminen, tietojen 
tallentaminen, suunnitelman laskennat ja 
valmiin suunnitelman tulostaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Paana-
nen, R. ym. 2000. SOLMU Metsäsuunnitel-
man maastotyöopas. Hakapaino Oy. Helsin-
ki. Muu materiaali osoituksen mukaan
Oppimismenetelmät: Ohjatut harjoitukset 
ryhmätyönä
Arviointi: Harjoitustyön tekeminen hyväk-
sytysti
Edeltävät opinnot: Kartoitus ja paikkatieto-
järjestelmät, Metsänmittaus, Tietotekniikka 
sekä Suunnittelu- ja tietojärjestelmät 

Johtamistaito
Johtaminen

Tunnus
KB02BJTJO1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, kevät ja
3. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Pekka Lietepohja, MTI
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija kykenee toimimaan esimiehenä or-
ganisaation päämäärien suunnittelijana ja 
työyhteisön ohjaajana. Hän tuntee proses-
sijohtamisen menetelmät ja hallitsee laatu-
ajattelun perusteet. Opiskelija kykenee toi-
mimaan työyhteisössä tiimin vetäjänä. Hän 
tietää sidosryhmäajattelun perusteet ja ym-
märtää asiakkuuden merkityksen organi-
saatiolle. Opiskelija tuntee organisaatioiden 

muutosprosesseihin vaikuttavia tekijöitä. 
Opiskelija kykenee analysoimaan johtajuu-
den ilmenemismuotoja.
Sisältö: Organisaatioiden kehitys; Esimie-
hen asema organisaatiossa; Johtamismallit; 
Johtajuuden merkitys yhteisön toiminnalle; 
Organisaation alitajunta ja merkityksen joh-
taminen; Asiakkuuden johtaminen muuttu-
vassa ympäristössä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Juuti, P. 
1992. Organisaatiokäyttäytyminen. Otava. 
Juuti, P 2003. Johtaminen ja organisaation 
alitajunta. Otava. Miettinen, E. ja Saarinen, 
E. 1991. Muutostekijä. WSOY. Kauhanen, J. 
1997. Henkilöstövoimavarojen johtaminen. 
WSOY. Karl-Magnus, Spiik. 2004. Tulok-
seen Tiimityöllä. WSOY Robbins, S, P. 2003. 
Organizational Behavior. Prentice-Hall. 
Kauppinen,T;J 2002. Arvojohtaminen. Otava. 
Muu luennoilla erikseen osoitettu materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja kirjallisuuteen liittyvä analysointitehtävä
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kirjallisten osatenttien ja harjoitusten 
kokonaisuudesta 

Projektitoiminta

Tunnus
KB02BJTPT1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Pekka Lietepohja, MTI
Tavoitteet: Opiskelija tuntee projektiorgani-
saation rakenteen ja projektijohtamisen pe-
rusteet. Hän tuntee projektin suunnittelun ja 
toteutuksen periaatteet. Opintojakson suori-
tettuaan opiskelija: hallitsee projektitoimin-
taan liittyvät keskeiset käsitteet; osaa laatia 
projektisuunnitelman; pystyy toimimaan 
projektityössä vastuullisena projektiryhmän 
johtajana; hallitsee resurssien ja kustannus-
ten seurannan ja johtamisen; saa raportoida 
projektin eri vaiheissa.
Sisältö: Projektin suunnittelu: projektin va-
linta, rahoituksen suunnittelu, projektisuun-
nitelma; Projektitoiminnan johtaminen: vai-
heistus ja ositus, aikaohjaus, resurssiohjaus, 
kustannusohjaus; Raportointi: dokumentit, 
viestintä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Pelli, R 
(1996.) Projektihallinnan käsikirja; Muu lu-
ennoilla erikseen osoitettu materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set. Projektisuunnitelman laadinta
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
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tuu harjoitusten ja projektisuunnitelman ar-
vioinneista

Yritystalous
Laskentatoimi

Tunnus
KB02BYTLT1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Raimo Jaakkola, MH
Tavoitteet: Laskentatoimen tehtävänä on 
kerätä ja rekisteröidä yrityksen toimintaa 
ja taloutta koskevaa informaatiota sekä laa-
tia siihen perustuvia laskelmia ja raportteja 
yrityksen eri sidosryhmille näiden yritystä 
koskevan päätöksenteon perustaksi. Opin-
tojakson ydinaines on laskentatoimi, joka ja-
kautuu kahteen pääkohtaan; 1. Kirjanpitoon 
ja tuloslaskentaan (ulkoinen laskentatoimi) 
sekä 2. Johdon laskentatoimeen (sisäinen 
laskentatoimi). Opiskelija perehtyy ulkoi-
sen ja sisäisen laskentatoimen käsitteistöön, 
tehtäviin ja menetelmiin sekä yrityksen tili-
kauden taloushallinnon raportointiin. Opin-
tojakson suoritettuaan opiskelija: hallitsee 
ulkoisen laskentatoimen perusteet (kirjanpi-
to ja tuloslaskenta)
Sisältö: Osa 1. Ulkoinen laskentatoimi eli 
kirjanpito ja tuloslaskenta; Osa 2. Sisäinen 
laskentatoimi eli johdon laskentatoimi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ihantola, 
E-M. & Leppänen. P. Yrityksen kirjanpito, 
perusteet ja sovellusharjoitukset. Gaudea-
mus; Muu materiaali osoituksen mukaan
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set
Arviointi: Arviointi tenttien perusteella

Yritystoiminnan perusteet

Tunnus
KB02BYTYP1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Raimo Jaakkola, MH
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää yritystoi-
minnan merkityksen osana koko kansanta-
loutta.  Antaa kokonaiskuva yrityksen pe-
rustamisesta.
Sisältö: Yrityksen perustamisprosessi, yh-
tiömuodon valinta ja valintaan vaikuttavat 
tekijät, yrityksen rahoitus, sekä yritystoi-

mintaa koskeva lainsäädäntö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Holopai-
nen, T. & Levonen. A-L. Yrityksen perusta-
jan opas. Edita; Muu materiaali osoituksen 
mukaan
Oppimismenetelmät: Luennot ja itseopis-
kelu
Arviointi: Arviointi tentin perusteella

Markkinoinnin perusteet

Tunnus
KB20BPMMP1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Mirja Jääskeläinen, MH
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy nykyaikai-
seen markkinointiajatteluun ja ymmärtää 
markkinoinnin keskeisen merkityksen lii-
ketoiminnan kehittämisessä. Opintojak-
son suoritettuaan opiskelija: on perehtynyt 
markkinoinnin teoreettisiin perusteisiin, kä-
sitteisiin ja malleihin; on tutustunut joiden-
kin oman koulutusalansa yritysten /organi-
saatioiden tapaan toteuttaa markkinointia; 
pystyy arvioimaan ja vertaamaan niiden 
toimintaa suhteessa joihinkin samalla alalla 
toimiviin kilpailijoihin ja joihinkin muiden 
alojen yrityksiin /organisaatioihin; ymmär-
tää kilpailuetujen luomisen ja ylläpitämisen 
keskeisen merkityksen yrityksen liiketoi-
minnan kehittämisessä.
Sisältö: Markkinoinnin teoreettiset perus-
teet, käsitteet ja mallit; markkinoinnin kil-
pailukeinot; mielikuvamarkkinointi ja ku-
luttajakäyttäytyminen; kilpailuetujen 
luominen ja ylläpitäminen; liiketoiminnan 
markkinoinnillinen kehittäminen; yritys- /
organisaatio-caset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Rope, T. 
& Vahvaselkä, I., Nykyaikainen markki-
nointi. 1998 tai uudempi. WSOY. Armstron 
G. & Kotler, P. Marketing. An Introduction. 
(osoitetut sivut). 2000.  Prentice-Hall Inter-
national. Juslin H. & Neuvonen, J. Metsäte-
ollisuustuotteiden markkinointi. 1997. Ope-
tushallitus. Opintomoniste
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set (sekä yksilötehtävinä tehtäviä harjoituk-
sia että ryhmätehtäviä)
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahdesta osasta, tentti 50 % ja harjoituk-
set 50 %. Kummatkin osiot arvioidaan astei-
kolla 1-5
Edeltävät opinnot: Ei edeltäviä opintoja 
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Menetelmäopinnot
Opinnäytetyöprosessi

Tunnus
KB02FONOP1

Tyyppi
pakollinen

Taso
opinnäytetyö

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettajat: Sirpa Välilehto, FL; Helena Sarvi-
kas, FM; Hannu Lassila, FL ja Risto Lauha-
nen, MMT
Tavoitteet: Opintojakso on osa opinnäyte-
työtä tukevia opintoja. Tavoitteena on antaa 
tieteellisen tutkimustyön perusteet erityises-
ti metsäntutkimuksen näkökulmasta. Opis-
kelija omaksuu tieteellisen tekstin ja julkai-
sun vaatimukset sekä osaa soveltaa niitä 
omassa opinnäytetyössään. 
Sisältö: Selvitetään opinnäytetyön määritel-
mä, tavoitteet, ohjaus, työn kulku ja arviointi. 
Selvitetään tieteellisen ajattelun ja tutkimuk-
sen käsitteellisiä ja metodologisia perusteita 
sekä ohjataan tutkimuksen suunnitteluun ja 
toteutukseen. Tarkastellaan eri aineistonhan-
kintamenetelmiä ja käsitellään tutkimuksen 
luotettavuus- ja yleistämisongelmia. Opitaan 
tuottamaan tieteellistä tekstiä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Seinäjoen 
ammattikorkeakoulu 2005. Ohje opinnäyte-
työhön. Hirsijärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, 
P. 2005. Tutki ja kirjoita. 11. painos. Kirjayh-
tymä Oy.  Anttila, P. 1998. Tutkimisen taito ja 
tiedon hankinta. Artefakta 2
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
tehtävät, ryhmätyöt, tutkimusanalyysi jos-
takin metsäalan tutkimuksesta. Osallistumi-
nen lähiopetusjaksoihin on pakollista
Arviointi: Arvioinnin perusteena harjoitus-
tehtävien hyväksytty suoritus
Edeltävät opinnot: Opintojaksot: Opiskelu 
ammattikorkeakoulussa, Tilastotieteen pe-
rusteet

VAIHTOEHTOISET 
AMMATTIOPINNOT

Metsätalouden 
suuntautumisvaihtoehto

Metsänhoito

Metsäpatologia ja metsätuhot

Tunnus
KB02CMHMP1

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Pauli Teivaanmäki, MH
Tavoitteet: Opiskelija tunnistaa tärkeimmät 
elävien puiden ja puutavaran vauriot ja tu-
hot, niitä aiheuttavat abioottiset tekijät, eläi-
met, hyönteiset ja mikrobit (sienet). Hän 
osaa soveltaa tietojaan metsänhoitoon ja tu-
hojen torjuntaan sekä tuntee toimenpiteisiin 
liittyvät määräykset ja ohjeet.
Sisältö: Tuhonaiheuttajat, niiden tunnista-
minen ja perusekologia. Lait ja muut mää-
räykset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kurkela, 
T. (1994). Metsän taudit. Uotila, A. & Kan-
kaanhuhta, v. (1999). Metsätuhojen tunnis-
tus ja torjunta. Nuorteva, M. (1982). Metsä-
tuholaiset. Hartmann ym. (1989) Skador och 
sjukdomar på träd. Metlan Metinfo-internet-
sivut. Monisteet, näytteet
Oppimismenetelmät: Luennot, itsenäiset 
työt, maastoharjoitukset, opintokäynnit (pa-
kolliset)
Arviointi: Kirjallinen koe & tunnistustehtä-
vät, jatkuva näyttö
Edeltävät opinnot: Eläintieteen opinnot 
(kasvitiede ja eläintiede)

Metsäojitusalueen hoito

Tunnus
KB02CMHOJ1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Antti Väätäinen, MH  
Tavoitteet: Ojitusalueen hoidon perusteiden 
hallinta ja soveltaminen käytäntöön.
Sisältö: Metsäojituksen merkitys ja perus-
teet, kunnostusojituksen suunnittelu ja to-
teutus, ympäristövaikutukset ja niiden huo-
mioiminen, ojitusalueen hoitoon liittyvät 
toimet ja niiden yhteensovittaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Tapion 
taskukirja 2002; Gummerus; Tapion ohjeet 
metsänkäsittelystä; Päivänen 1990. Suomet-
sät ja niiden hoito. Kirjayhtymä; Hänninen 
ym. 1995. Metsätalouden vesiensuojelu. Ta-
pio 2004; Kannattava puuntuotanto. 1997; 
Ojitusalueiden puunkorjuu. Metsäteho 1998; 
Ojitettujen soiden puuntuotanto ja ympäris-
tönhoito. Tapio 1999; Vesilaki; Rahoituslaki ja 
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vastaava asetus sekä ministeriön sovellutus-
ohje; Muuta materiaalia osoituksen mukaan
Oppimismenetelmät: Luennot, itseopiskelu 
ja maastoharjoitukset
Arviointi: Arviointi harjoitustöiden, jatku-
van näytön ja tentin perusteella

Puunhankinta
Metsäkoneet

Tunnus
KB02BPHMK1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, syksy ja
4. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Pekka Mikkola, MTI
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy kotimaas-
sa käytettävien metsänhoito-, puutavaran 
valmistus- a kuljetuskoneiden rakenteisiin, 
toimintaan, huoltoon ja kustannuslasken-
taan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
osaa arvioida eri tyyppisten koneiden käyt-
tömahdollisuudet erilaisissa työtehtävissä; 
tuntee lainsäädännön vaatimukset metsä-
koneiden rakenteelle ja käytölle; perehtyy 
metsäkoneiden käytön työsuojelullisiin vaa-
timuksiin; tutustuu maastossa metsäkonei-
den maasto-ominaisuuksiin ja huoltoon; 
osaa tehdä yksikkökustannus- ja investoin-
tilaskelmia.
Sisältö: Metsäkoneiden rakenne ja toimin-
ta. Metsäkoneita koskeva lainsäädäntö ja 
turvallisuusohjeet. Ajo- ja huoltoharjoitus. 
Hakkuukonesimulaattoriohjaus. Yksikkö-
kustannus- ja investointilaskelmat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kone-
tekniset julkaisut ja tutkimustulokset. Ko-
timaista kirjallisuutta osoituksen mukaan. 
Terrängmaskinen 1 ja 2. Kauranen H. Met-
säkoneiden kustannuslaskenta. 1987. Finn-
Metko Oy. Koneyrittäjän vinkkivihko. 1994. 
Atk-laskentaohjelmat
Oppimismenetelmät: Luennot, maastotyö, 
retkeilyt
Arviointi: Teoriatentti. Harjoitustyö suori-
tettava hyväksyttävästi. Arviointi asteikol-
la 1-5

Logistiikan perusteet

Tunnus
KB02CPHPH1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Risto Lauhanen, MMT
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt logis-
tiikan perusteisiin. Opintojakson suoritet-
tuaan opiskelija: tietää mitä logistiikka on; 
tuntee logistiikan historian ja alan peruskä-
sitteet; hahmottaa tuotannollisen yrityksen 
materiaalivirran; tietää logistiikan merki-
tyksen yrityksen taloudessa; tietää logistiik-
kastrategian laadinnan perusteet.
Sisältö: Logistiikka ja sen peruskäsitteet, lo-
gistiikan historia, tuotannollisen yrityksen 
materiaalivirta ja sen ohjaus, varastologis-
tiikka, vihreä logistiikka, logistiikka yritys-
taloudessa, logistiikkastrategia
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Karrus, 
K. E. 2001, Logistiikka. WSOY. Juva; Lau-
hanen, R. 2002. Logistiikan perusteet. Lu-
entomoniste; Väätäinen, K., Sikanen, L. & 
Asikainen, A. 2000. Rakeistetun puutuhkan 
metsään palautuksen logistiikka, Joensuun 
yliopisto, metsätieteellinen tiedekunta. Tie-
donantoja 116
Oppimismenetelmät: Luennot, ryhmätyöt, 
yritysvierailu
Arviointi: Teoriatentti (hyväksytty /hylät-
ty), ryhmätyöt ja yrityskäynti suoritettava 
hyväksytysti

Puunkorjuu ja kaukokuljetus

Tunnus
KB02CPHKK1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Risto Lauhanen, MMT
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt koti-
maiseen koneelliseen ainespuun ja energia-
puun korjuuseen sekä kaukokuljetukseen. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: tun-
tee korjuumenetelmät ja kuljetusmuodot 
sekä kaluston (soveltuvin osin myös ulko-
mailla); käsittää korjuu- ja kuljetuskalus-
ton tuottavuuden, kustannukset ja taksa-
politiikan; tuntee metsäkoneyrittämisen ja 
kuljetusyrittämisen sekä sopimuspolitiikat; 
hallitsee alan työturvallisuussäädökset ja lii-
kenneturvallisuussäädökset; osaa tehdä lei-
mikon korjuusuunnitelman; on perehtynyt 
alan tietojärjestelmiin, toimintojen ohjauk-
seen sekä työnkuvaan; on tutustunut uusim-
paan alan tutkimustietoon.
Sisältö: Korjuumenetelmät, kuljetusmuo-
dot, kalusto, korjuu- ja kuljetuksen tuot-
tavuus, kustannukset, taksoitusperusteet, 
alueyrittäminen ja kuljetusyrittäminen, työ-
suojelu- ja liikenneturvallisuussäädökset, 
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leimikon korjuusuunnitelman teko maas-
tossa, korjuun ja kuljetuksen ohjaus operaa-
tiotoimistolla, kuljetusharjoittelu puutava-
ra-auton kyydissä, tutkimusreferaatin teko, 
hakkuukonesimulaattoriharjoitus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kanni-
nen, K. (toim.) 1999. Metsäteknologia muut-
tuvassa metsätaloudessa. Esa Print. Lahti. 
Puutavaran autokuljetus 1997. Metsäteho, 
Lauhanen, R. 2001. Excavators as base ma-
chines in the Finnish peatland forestry, SLU 
Uppsatser 11: 23-34, Uusitalo, J. 2003. Met-
säteknologian perusteet, Metsälehti Kustan-
nus., Uusitalo, J. et al. 2004. NSR-Conference 
on Forest Operations 2004 -proceedings, Sil-
va Carelica 45
Oppimismenetelmät: Luennot, yritysvie-
railut, kuljetusharjoittelu, maastotyö, tutki-
musreferaatti ryhmätyönä, webct, hakkuu-
konesimulaattoriharjoitus
Arviointi: Teoriatentti (1-5) sekä tutkimus-
referaatti, yrityskäynnit ja harjoitukset suo-
ritettava hyväksyttävästi
Edeltävät opinnot: Metsänhoidon ja ympä-
ristönsuojelun perusteet, metsänmittauksen 
ja -arvioinnin perusteet, logistiikan perus-
teet

Metsätiet

Tunnus
KB02CPHMT1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, kevät ja
4. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Pekka Mikkola, MTI
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt koti-
maisten metsäteiden suunnitteluun, raken-
tamiseen ja kunnossapitoon. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija: tuntee metsätietyy-
pit ja niiden rakenteet; tietää metsäteiden 
suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossa-
pitoon vaikuttavat tekijät; tuntee metsätei-
tä koskevan lainsäädännön ja määräykset; 
osaa tehdä tiesuunnitelman sekä maastotöi-
den että asiakirjojen osalta.
Sisältö: Yksityistie-, ympäristö- ja maa-ai-
neslainsäädännöt, metsätien tekninen raken-
ne, suunnittelun ja rakentamisen perusteet 
sekä toteutus, metsäteiden kunnossapito
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Metsäte-
ho. Metsätieohjeisto. 2001. Yksityistielaki ja -
asetus. Metsätalouden Kehittämiskeskus Ta-
pio. Metsätiet ja metsäluonto. 2003. Suomen 
tieyhdistys ry. Tiekunta ja tieosakas. 2001
Oppimismenetelmät: Luennot, maastotyö, 

retkeilyt
Arviointi: Teoriatentti. Harjoitustyö suori-
tettava hyväksyttävästi. Arviointi asteikol-
la 1-5

Puunhankintajärjestelmät

Tunnus
KB02CPHPH1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4,5

Opettaja: Risto Lauhanen, MMT
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt koti-
maisen asiakaslähtöisen puunhankinnan 
suunnitteluun ja sen peruskäsitteisiin. Opin-
tojakson suoritettuaan opiskelija: tietää asia-
kaslähtöisen puunhankinnan peruskäsitteet 
ja toiminta-ajatuksen; osaa laatia tuotanto-
laitoksen vuotuisen puunhankintasuunni-
telman ja budjetin; on tutustunut puunhan-
kinnan tietojärjestelmiin; on perehtynyt alan 
ympäristö- ja laatujärjestelmiin; on tutus-
tunut alan viimeisimpään tutkimustietoon; 
tuntee puunhankinnan suunnittelun apuna 
käytettäviä matemaattisia malleja ja mene-
telmiä.
Sisältö: Puunhankinnan (ainespuu ja ener-
giapuu) suunnittelun toiminta-ajatus, han-
kintasuunnitteen ja budjetin teko, suunnitte-
lun tukena käytettävät matemaattiset mallit 
ja menetelmät, tietojärjestelmäesimerkit, ym-
päristö- ja laatujärjestelmä -case, yrityskäyn-
neillä tutustuminen käytännön puunhankin-
taan ja tietojärjestelmiin, tutkimusreferaatin 
teko, hakkuukonesimulaattoriharjoitus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Mäkinen, 
P. , Rummukainen, A. & Aarnio, J. (1997). 
Puunhankinnan organisointitavat. Metlan 
tiedonantoja 647, Uusitalo, J. et al.  2004. 
NSR Conference on Forest Operations 2004 
-Proceedings, Silva Carelica 45, Lauhanen, 
R. 2005 Puunhankinnan WebCT -materiaa-
li, Kehittyvä puuhuolto 2005. Metsätehon 
seminaarijulkaisu. Muuta materiaalia osoi-
tuksen mukaan
Oppimismenetelmät: Luennot, yritysvierai-
lut, tutkimuslaitosvierailu, harjoitustehtävät 
ryhmätöinä, webct, hakkuukonesimulaatto-
riharjoitus
Arviointi: Teoriatentti (1-5) ja ryhmätyöt 
(yrityskäynti, hankintasuunnite- ja budjetti, 
tutkimusreferaatti) suoritettava hyväksyttä-
västi
Edeltävät opinnot: Aiemmat puunhankin-
nan opintojaksot
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Yritystalous
Yritystutkimus ja taseanalyysit

Tunnus
KB02CYTYA1

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Raimo Jaakkola, MH
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt yritys-
tutkimuksen menetelmien avulla yritysten 
toimintaedellytysten analysointiin.
Sisältö: Tilinpäätösanalyysin käsitteet ja 
tunnusluvut, yritysanalyysin mittaristo, ti-
lintarkastus ja konkurssitutkimus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Laitinen, 
E.K. (1989). Yrityksen talouden mittarit. 
Weilin & Göös. Espoo. Muu materiaali osoi-
tuksen mukaan
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja itseopiskelu
Arviointi: Arviointi tentin tai harjoitustehtä-
vän perusteella
Edeltävät opinnot: Laskentatoimi 

VAIHTOEHTOISET 
AMMATTIOPINNOT

Luonto- ja maaseutumat-
kailun suuntautumis-
vaihtoehto

Matkailun perusteet
Matkailun perusteet

Tunnus
KB02CTIMP1

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Sirpa Välilehto, FL
Tavoitteet: Matkailua tarkastellaan yhteis-
kunnallisena, alueellisena ja sosiaalistalou-
dellisena ilmiönä ja elinkeinona. Opiskelija 
oppii kestävän kehityksen periaatteet mat-
kailuelinkeinossa. Johdanto matkailuyrittä-
jyyteen. 
Sisältö: Matkailun kehittyminen, mitä mat-
kailu on, matkailun edellytykset, matkailu-
palvelut, matkailun vaikutukset (taloudelli-
set, sosiaaliset), matkailualueet ja -keskukset, 

matkailun organisoituminen, Suomi matkai-
lumaana, Suomen kulttuuriperintö, suoma-
laisten lomatottumukset, ulkomaiset mat-
kailijat, kansainvälinen matkailu, matkailun 
kehitysnäkymät, yleiset kehitystrendit, mat-
kailu tänään, matkailun kehittämisen pai-
nopistealueet. Matkailu ja ympäristö, kestä-
vyyden periaatteet matkailusuunnittelussa, 
kestävän suunnittelun periaatteet, hyvät 
käytännöt, kokonaislaatu, 10 R-kriteerit, YS-
MEK, ympäristöhallintajärjestelmät, EMAS, 
ympäristöauditointi, kantokyky, elinkaari-
analyysi. Matkailu elinkeinona ja palvelu-
yrityksenä, matkailuelinkeinon nykytila ja 
tulevaisuuden trendit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hemmi, 
J. (1993). Oppikirja kotimaan matkailusta; 
Vuoristo, K.-V. (2001). Lumen ja suven maa. 
Suomen matkailumaantiede; Vuoristo, K.-V. 
(2002. 3. painos). Matkailun muodot; Vuo-
risto, K-V. (2003). Matkailun maailma. Kan-
sainvälisen matkailun maantiede. Borg, P. -
Condit, S. (toim.) (1997). Kestävä matkailu. 
Kestävän matkailun julkaisuja 1; Parviai-
nen, J. (1997). Matkailuyrityksen ympäris-
töopas; Saarinen, J. -Järviluoma, J. (toim.) 
(1998). Kestävyys luonnon virkistys- ja mat-
kailukäytössä. Metsäntutkimuslaitoksen tie-
donantoja 671; Wahab, S. -Pigram, J.J. (toim.) 
(1997). Tourism development and growth: 
The challenge of sustainability; Borg, Kivi, 
Partti. (2002). Elämyksestä elinkeinoksi. 
Matkailusuunnittelun periaatteet ja käytän-
tö. Pesonen, J., Mönkkönen, T., Hokkanen, T. 
(2000). Menestyvä matkailuyritys
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
työt, tapaustutkimukset, osallistuminen vie-
railuihin 
Arviointi: Tentti. Harjoitukset. Aktiivisuus

Maaseutumatkailu ja 
elävä maaseutu

Tunnus
KB02CKEEM1

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.vuosi, syksy ja kevät
ja 4.vuosi syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Sirpa Välilehto, FL
Tavoitteet: Perehtyä maaseudun matkailu-
yrittämisen mahdollisuuksiin, periaatteisiin 
ja käytäntöön. 
Sisältö: Maaseutumatkailun keskeiset piir-
teet, maaseutumatkailun muodot, tavoit-
teet, kehitettävät tuotealueet, maaseutu-
matkailun palveluodotukset. Majoitus- ja 
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ravitsemispalvelujen laatu ja standardit, pe-
rinneruoat, eräruoat, erityisryhmät, hygie-
niaosaaminen, mahdollisuus hankkia hy-
gieniapassi. Luonnonantimet, kädentaidot, 
maatilan aktiviteetit, luontoon ja kulttuuriin 
perustuvat ohjelmapalvelut
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lassi-
la, H., Aho, S. (toim.) (2001). Matka maa-
seudulle - Näkökulmia maaseutumatkai-
lun tutkimukseen; Lassila, H. (toim.) (2004). 
Maaseutumatkailun tarkastelua; Maaseutu-
matkailun ammattitutkinto. Opetushallitus 
2005. Vähätalo, L. -Ruotsalainen, M. (1996). 
Metsästä elämyksiä. Opas metsämatkailu-
palvelun tuottamiseen. Tapio. Verhelä, P. 
Lackman, P. (2003). Matkailun ohjelmapal-
velut. Matkailuelämyksen tuottaminen ja 
toteuttaminen
Oppimismenetelmät: Luennot, vierailut, ta-
paustutkimukset ja harjoitustyöt
Arviointi: Tentti. Harjoitustöiden hyväksyt-
ty suorittaminen

Luonto matkailun 
voimavarana
Luonnossa liikkuminen ja erätaidot

Tunnus
KB02CMOLL1

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, syksy ja kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettajat: Veijo Kangasmäki, MTI ja Jorma 
Toopakka, MTI (AMK)
Tavoitteet: Opintojakson aikana tutustutaan 
luonnossa liikkujan kirjoitettuihin ja kirjoit-
tamattomiin pelisääntöihin. Tavoitteena on 
lisäksi perehtyä opastoimintaan ja vaellus-
retkien suunnitteluun ja johtamiseen.  
Sisältö: Keskeistä on luonnossa liikkuminen 
eri muodoissaan, kartat ja suunnistaminen, 
eräretkeilyn turvallisuusasiat ja erätaidot. 
Opiskelu painottuu käytännön harjoitte-
luun. Opintojaksolla toteutetaan käytännös-
sä erävaellus, jonka aikana syvennetään 
kurssilla opittuja asioita
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Erikseen 
osoitettava materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, käytännön 
harjoitukset ja vaellusharjoitus
Arviointi: Osallistuminen pakollista

Luontomatkailu

Tunnus
KB02CLVLM1

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Sirpa Välilehto, FL
Tavoitteet: Perehtyä luonnon käyttöön va-
paa-ajan ympäristönä ja virkistyspalvelujen 
tuottamisessa sekä luontoelämyksiin perus-
tuvan matkailuyrittämisen mahdollisuuk-
siin ja käytäntöön.
Sisältö: Metsä-, vesistö-, suo-, lintu- ja luon-
nonharrastusmatkailu, erätalous ja -matkai-
lu, erityisryhmät, keräilytuotteet, luonnosta 
ruokapöytään, luonnon virkistyspalvelujen 
tuottaminen, virkistysalueiden hoito
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hem-
mi, J. (1995). Ympäristö- ja luontomatkai-
lu. Järviluoma, J.-Saarinen, J. (toim). (2001). 
Luonnon matkailu- ja virkistyskäyttö tutki-
muskohteena. Metsäntutkimuslaitoksen tie-
donantoja 796; Sievänen, T. (toim). (2000). 
Luonnon virkistyskäyttö 2000. Metsäntutki-
muslaitoksen tiedonantoja 802; Erä- ja luon-
to-oppaan ammattitutkinto. Opetushallitus 
2003; Karjalainen, I. -Verhe, I. (1995). Ulkoi-
lureitti. Opas ulkoilureittien suunnittelijoil-
le, rakentajille ja hoitajille; Pouta, E. -Heik-
kilä, M. (toim.) (1998). Virkistysalueiden 
suunnittelu ja hoito. Kukkola, J., Renfors, T., 
Kallioniemi, K. (2002). Suo mahdollisuutena 
matkailussa
Oppimismenetelmät: Luennot, retkeilyt, 
yritysvierailut ja harjoitustyöt
Arviointi: Tentti. Osallistuminen retkeilyil-
le ja vierailuille. Harjoitustöiden hyväksytty 
suorittaminen

Ideasta yritykseksi
Matkailuyrityksen liiketoiminnan 
suunnittelu ja juridiikka

Tunnus
KB02CIYSJ1

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, syksy ja kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Perehdyttää matkailuyrityksen 
strategisiin näkökulmiin. Antaa liiketoimin-
nan synnyttämisessä tarvittavat perustiedot 
ja opastaa tekemään uuden liikeidean alus-
tava analyysi. Perehdyttää matkailualan ju-
ridiikkaan.
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Sisältö: Matkailuyrityksen toiminta-ajatus, 
liikeidea ja SWOT. Liikeidean alustava ana-
lyysi. Matkailualan lainsäädännön esittely
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
osoittama materiaali. Huovinen, U. (2002). 
Matkailun lainsäädäntö
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työt
Arviointi: Tentti. Harjoitustöiden hyväksyt-
ty suorittaminen

Logistiikan perusteet

Tunnus
KB02CPHPH1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Risto Lauhanen, MMT
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt logis-
tiikan perusteisiin. Opintojakson suoritet-
tuaan opiskelija: tietää mitä logistiikka on; 
tuntee logistiikan historian ja alan peruskä-
sitteet; hahmottaa tuotannollisen yrityksen 
materiaalivirran; tietää logistiikan merki-
tyksen yrityksen taloudessa; tietää logistiik-
kastrategian laadinnan perusteet.
Sisältö: Logistiikka ja sen peruskäsitteet, lo-
gistiikan historia, tuotannollisen yrityksen 
materiaalivirta ja sen ohjaus, varastologis-
tiikka, vihreä logistiikka, logistiikka yritys-
taloudessa, logistiikkastrategia 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Karrus, 
K. E. 2001, Logistiikka. WSOY. Juva; Lau-
hanen, R. 2002. Logistiikan perusteet. Lu-
entomoniste; Väätäinen, K., Sikanen, L. & 
Asikainen, A. 2000. Rakeistetun puutuhkan 
metsään palautuksen logistiikka, Joensuun 
yliopisto, metsätieteellinen tiedekunta. Tie-
donantoja 116
Oppimismenetelmät: Luennot, ryhmätyöt, 
yritysvierailu
Arviointi: Teoriatentti (hyväksytty /hylät-
ty), ryhmätyöt ja yrityskäynti suoritettava 
hyväksytysti

Tuotekehitys ja jakelutiet

Tunnus
KB02CIYTJ1

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Tavoitteet: Perehdyttää opiskelija matkailun 
tuotekehitysprosessin vaiheisiin. 
Sisältö: Matkailutuotteen kehittäminen. 
Matkailu tuotteena, matkailutuotteen laatu, 

asiakaskeskeisyys, tuotteistaminen. Jakelu-
tie matkailuyrityksen markkinoinnissa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Boxberg, 
M., Komppula, R., Korhonen, S., Mutka, P. 
(2001). Matkailutuotteen markkinointi- ja 
jakelukanavat.; Komppula, R., Boxberg, M. 
(2002). Matkailuyrityksen tuotekehitys
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työt
Arviointi: Tentti. Harjoitustöiden hyväksyt-
ty suorittaminen

Matkailumarkkinointi

Tunnus
KB02CIYMM1

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi, kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Tavoitteet: Perehdyttää opiskelija matkailun 
markkinoinnin keskeisiin periaatteisiin.
Sisältö: Matkailuyrityksen ympäristötekijät, 
matkailuyrityksen sisäiset tekijät, asiakas-
keskeinen matkailumarkkinointi, kuluttaja-
käyttäytyminen ja matkailumarkkinoinnin 
kilpailukeinot
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Albanese, 
P., Boedeker, M. (2002). Matkailumarkki-
nointi
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
työt
Arviointi: Tentti. Harjoitustöiden hyväksyt-
ty suorittaminen

VAPAASTI VALITTAVAT 
OPINNOT
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Vapaasti valittavia opintoja tulee 
jokaisen opiskelijan tutkintoon sisältyä vä-
hintään 15 opintopistettä. Ne opiskelija voi 
valita vapaasti edellyttäen, että ne voidaan 
ammattikorkeakoulutasoisina hyväksyä 
osaksi suoritettavaa tutkintoa. Maa- ja met-
sätalouden yksikössä Tuomarniemellä on 
perinteisesti järjestetty vuosittain laaja vali-
koima erilaisia opintojaksoja ja tehty yhteis-
työtä myös kansalaisopiston kanssa. Muu-
alla kuin Tuomarniemellä järjestettävän 
opintojakson kelpoisuus on kuitenkin so-
vittava opettajien kanssa. Tuomarniemen 
järjestämien vapaasti valittavien opintojen 
tarjonta vaihtelee vuosittain. Osa opinto-
jaksoista pidetään torstai-iltapäivisin ja osa 
tiiviinä periodiopetuksena sopivana ajan-
kohtana. Tarkemmin vuosittainen tarjon-
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ta selviää tarkentavassa opinto-oppaassa ja 
oppilaitoksen Intra net-sivuilla.

TYÖHARJOITTELU
Ammattikorkeakouluopintoihin sisältyy 30 
opintopisteen (20 viikkoa) pakollinen työ-
harjoittelu. Harjoittelu tukee tutkinnon ta-
voitteiden saavuttamista ja sen avulla lisä-
tään opiskelijoiden työelämän tuntemusta. 
Lisäksi sillä tuetaan heidän valmiuksiaan 
koulutusalan suunnittelu- ja esimiestehtävi-
en suorittamiseen. Harjoittelun aikana opis-
kelija syventää tietämystään työtehtävien si-
sällöstä sekä työyhteisön toiminnasta ja saa 
mahdollisuuden soveltaa oppimaansa käy-
täntöön. Harjoitteluun voi sisältyä opin-
näytetyöhön liittyvän aineiston hankintaa. 
Harjoittelun sisällöstä tehdään kirjallinen 
suunnitelma ennen harjoittelun alkua. Opis-
kelija pitää harjoittelun ajan päiväkirjaa ja 
tekee kirjallisen raportin harjoittelun pää-
tyttyä. Osa harjoittelusta on suositeltavaa 
suorittaa ulkomailla. Metsätalouden kou-
lutusohjelmassa harjoittelu ajoittuu ensim-
mäisen ja kolmannen vuoden kevääseen ja 
viimeiseen syksyyn. Metsä- ja puutalouden 
markkinoinnin koulutusohjelman opiskeli-
jat suorittavat harjoittelun pääsääntöisesti 
kesäaikaan.

OPINNÄYTETYÖ
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Opiskelun loppuvaiheessa teh-
tävällä pakollisella opinnäytetyöllä opiske-
lija osoittaa valmiutensa soveltaa tietojaan 
ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvis-
sä käytännön asiantuntijatehtävissä. Se voi 
olla esimerkiksi selvitys- tai tutkimustyö tai 
projektiluontoinen tuotekehitys- tai suun-
nittelutyö, joka laaditaan kirjallisen rapor-
tin muotoon. Työn avulla pyritään kartut-
tamaan ammattitaitoa, avaamaan yhteyksiä 
erilaisiin työelämän orga nisaatioihin sekä 
helpottamaan ja edistämään opiskelijan siir-
tymistä ja sopeutumista työtehtäviin. Opin-
näytetyössään opiskelija harjaantuu työs-

kentelemään itsenäisesti, tavoitteellisesti, 
järjestel mällisesti ja tarkoituksenmukaisesti 
niin tiedon hankinnassa ja käsittelyssä kuin 
tutkimusmenetelmien soveltamisessa ja tu-
losten raportoinnissakin. Opiskelijan on kir-
joitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyys-
näyte, jolla hän osoittaa suomen tai ruot sin 
kielen taitonsa ja perehtyneisyytensä opin-
näytetyönsä alaan. Opiskelija tallentaa opin-
näytetyönsä Seinäjoen korkeakoulukirjas-
ton ylläpitämään opinnäyte työ tieto kantaan 
erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti.

Opinnäytetyö

Tunnus
KB20FONON1

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
15

Opettaja: Yliopettajat ja ammattiaineen leh-
torit
Tavoitteet: Ammattikorkeakoulutason opin-
näytetyössään opiskelija itsenäisesti, tavoit-
teellisesti ja ohjatusti: perehtyy syvällisesti 
oman ammattialansa tutkimus- tai kehittä-
mistehtävään; oppii tutkimuksenteon tradi-
tioita; harjaantuu itsenäiseen ongelmanrat-
kaisuun ja päätöksentekoon; tuottaa hyvällä 
äidinkielellä tai vieraalla kielellä kirjallisen 
työraportin; saa kokemusta ja valmennusta 
tavoitteelliseen hanketyöskentelyyn.
Sisältö: Aiheen valinta, aiheeseen perehty-
minen, viitekehyksen luominen, työsuun-
nitelman teko, työsuunnitelmaseminaari, it-
senäinen työskentely ohjatusti, kypsyyskoe, 
työn päättöseminaari, seminaareihin osallis-
tuminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: www.
seamk.fi /kirjasto/opinnäytetyö ja yksikön 
täydentävät ohjeet
Oppimismenetelmät: Itsenäinen työskente-
ly ohjatusti
Arviointi: Hyväksytty kypsyyskoe, opin-
näytetyön arvosana (0-5) SeAMKin opin-
näytetyöohjeessa olevan arviointiasteikon 
mukaan
Edeltävät opinnot: Opinnäytetyöprosessia 
tukevat pakolliset opinnot
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Fysioterapian koulutusohjelma
Koulutuksen toteutus:
Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki 
(Koskenalantien toimipiste)

Koulutusohjelmapäällikkö:
Minna Hautamäki
040 830 3958
minna.hautamaki@seamk.fi 

Tutkinto ja sen tuottama kelpoisuus:
Fysioterapeutti työskentelee joko toisen pal-
veluksessa tai yrittäjänä mm. sairaaloissa, 
terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolai-
toksissa, kuntoutuslaitoksissa ja kylpylöissä, 
työterveyshuollossa, kansanterveys-, liikun-
ta- ja vammaisjärjestöissä, vanhainkodeissa 
ja päiväkodeissa sekä koulu- ja liikuntatoi-
messa.

Tutkintonimike: 
Fysioterapeutti, AMK

Laajuus opintopisteinä: 
210 op

Tavoitteet: 
Fysioterapeutti ylläpitää ja edistää yksilöi-
den ja ryhmien terveyttä, toimintakykyä ja 
hyvinvointia. Fysioterapeutti selvittää fysio-
terapeuttisen tutkimisen avulla asiakkaan /
kuntoutujan liikkumista ja toimintakykyä. 
Hän ohjaa asiakasta /kuntoutujaa eri me-
netelmin tavoitteenaan saavuttaa optimaali-
nen toimintakyky, erityisesti liikkumiskyky, 
huomioiden asiakkaan voimavarat ja pal-
velujärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet 
kuntoutumisessa. Asiakasta /kuntoutujaa 
aktivoidaan ottamaan itse vastuuta omasta 
terveydestään ja sen edistämisestä ja häntä 
ohjataan liikunnallisiin ja muihin terveyttä 
edistäviin elämäntapoihin.

Fysioterapeutti vastaa itsenäisesti työnsä 
suunnittelusta, toteutuksesta, sen arvioin-
nista ja kehittämisestä ottaen huomioon eet-
tiset ja lainsäädännölliset näkökulmat sekä 

tehokkuuden, taloudellisuuden ja fysiote-
rapian vaikuttavuuden vaatimukset. Fysio-
terapeutti toimii yhteistyössä asiakkaan /
kuntoutujan ja hoidosta vastaavan lääkärin 
kanssa ja on oman alansa asiantuntijana mo-
niammatillisissa työryhmissä. 

Fysioterapian koulutus toteutetaan ongel-
maperustaisen oppimisen (PBL) pedagogii-
kan mukaisesti. PBL:n pedagoginen fi loso-
fi a perustuu kognitiivis-konstruktiiviseen 
ja kokemukselliseen oppimiseen, jossa op-
piminen on opiskelijan oma tiedon käsitte-
lyn prosessin sekä oppijan aikaisempien ja 
jatkuvasti karttuvien uusien kokemuksien ja 
niiden aktiivisen käsittelyn tulosta.

Ongelmaperustaisen oppimisen lähtökohta-
na on työelämässä kohdattavat kokemukset. 
Koska työelämä ei noudata oppiaineiden ja-
koa, on myös koulutuksessa opittava ratkai-
semaan ongelmia luonnollisella tavalla siinä 
muodossa, missä ne tulevat esiin käytännön 
työssä. Tästä johtuen opetussuunnitelmassa 
yksittäiset oppiaineet integroituvat keskei-
siin opiskeltaviin teemoihin, jotka liittyvät 
kiinteästi ammatillisesta käytännöstä nouse-
viin asioihin ja työssä tarvittaviin osaamis-
alueisiin -ydinkompetensseihin. Koulutus 
nähdään tiedon jakamisen sijasta kokemuk-
sen ja osaamisen tuottamisena.

Työelämä edellyttää työtekijältä yhä enem-
män tiedon hankinta- ja käsittelytaitoa, yh-
teistyökykyä, ongelmaratkaisutaitoa, jatku-
vaa oppimista ja kykyä yhdistää eri tiedon 
aineksia käytännön työhön. PBL-pedagogii-
gan avulla oppimisesta tulee pelkän asioi-
den mieleenpainamisen sijasta ammatillis-
ten ongelmien tutkimista yhdessä muiden 
opiskelijoiden ja opettajan kanssa. Opiskelija 
nähdään kypsänä, vastuuntuntoisena, tietoa 
etsivänä aikuisena, joka itse ottaa vastuun 
omasta oppisestaan ja sitoutuu tavoitteelli-
seen, itseohjautuvaan opiskeluun. Opettajan 
tehtävänä on toimia oppimisen ohjaajana ja 
opiskelun koordinoijana. 
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FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 210 op        

    I II III IV YHT. 
PERUSOPINNOT      47 
 Fysioterapeutin ammattin kehittyminen  1 1 1 1 4 
 Englanti  3    3 
 Ruotsi  3    3 
 Äidinkieli ja viestintä  3    3 
 Ensiapu  2    2 
 Opiskelu ammattikorkeakoulussa ja fysioterapian 
 koulutusohjelmassa   7    7  
 Fysioterapia kuntoutusjärjestelmässä  6    6 
 Asiakas sosiaali- ja teveydenhuoltojärjestelmässä  6    6 
 Ammattiin orientoiva harjoittelu I  3    3 
 Liikkuva ja toimiva ihminen  10    10 
AMMATTIOPINNOT      136 
 Ihmisen liikkumisen ja toiminnan tunnistaminen ja
 analysointi  11    11 
 Ihmisen liikkumisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaus  2 13   15 
 Ammattiin orientoiva harjoittelu II  3    3 
 Aikuisten fysioterapia   27   27 
 Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa   15   15 
 Lasten ja nuorten fysioterapia    14  14 
 Harjoittelu lasten ja nuorten fysioterapiassa    9  9 
 Ikääntyvien fysioterapia    14  14 
 Harjoittelu ikääntyvien fysioterapiassa    9  9 
 Vaihtoehtoiset ammattiopinnot     6 6 
 Harjoittelu vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa     9 9 
 Siirtyminen työelämään     4 4 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT   4 3 5 12 
OPINNÄYTETYÖ    10 5 15 
YHTEENSÄ  60 60 60 30 210 
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Opintojaksokokonaisuudet ja -kuvaukset

PERUSOPINNOT
Fysioterapeutin ammattiin 
kehittyminen

Tunnus
KG10AP01

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettajat: Tellervo Pihlaja ja Minna Hauta-
mäki
Tavoitteet: Opiskelija: arvioi oppimistaan ja 
fysioterapeutin ammattiin kehittymistään 
rakentamalla ammatillisen kasvun portfo-
liota koko opiskelun ajan; vahvistaa itses-
sään käynnistyneitä ammattiin kehittymi-
sen prosesseja; valmentautuu yhteiskunnan 
ja työelämän vaatimuksiin; käyttää hyödyk-
seen opiskelun ohjausta.
Sisältö: Fysioterapeutin ammattiin oppimi-
nen ja kehittyminen; Portfolio; Fysiotera-
peutin ammattietiikka; Fysioterapeuttiliiton 
merkitys ammatillisessa kasvussa; Opiskeli-
jan ohjaus 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Janhonen, 
S. & Vanhanen-Nuutinen, L. (toim.) 2005. 
Kohti asiantuntijuutta. Nikko, A. 2001. Port-
folio oppimisen avartajana. Tammi. Talvitie, 
U. & Karppi, S-L & Mansikkamäki, T. 1999. 
Fysioterapia. Edita
Opiskelumenetelmät: Henkilökohtaiset ta-
voite- ja kehityskeskustelut, luento-opetus, 
ryhmäkeskustelut, portfolion laatiminen
Arviointi: Osallistuminen ryhmä- ja yksilö-
ohjaukseen, portfolio
 
Englanti 

Tunnus
KG10AP04

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Tiina Vahvaselkä 
Tavoitteet: Opiskelijan edistää suullisen ja 
kirjallisen viestinnän taitojaan englannin 
kielellä ja motivoituu omaehtoiseen kie-
lenopiskeluun tulevaisuudessa.
Sisältö: Englannin sanaston ja -rakenteiden 
kertaus; Terveydenhuollon ja fysioterapian 
englanti; Viestintä englantilaisessa kulttuu-
rissa; Tieteellisen englannin erityispiirteet

Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Physiot-
herapy- ja Physical therapy- lehdet. Opetta-
jan osoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, pari- ja ryh-
mätyöskentely, tutoriaalityöskentely eng-
lannin kielellä
Arviointi: Kielikoe ennen opintojakson al-
kua. Englanninkielinen referaatti suomen-
kielisestä tekstistä. Suullinen koe

Ruotsi

Tunnus
KG10AP05

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Merja Lindholm
Tavoitteet: Opiskelija kertaa kielioppia ja 
laajentaa fysioterapian ja terveydenhuollon 
sanastoaan sekä kehittää kirjallista ja suul-
lista ruotsinkielen taitoaan.
Sisältö: Ruotsin kielen rakenteiden ja -sa-
naston kertaus; Terveydenhuollon ja fysio-
terapian ruotsi; Viestintä ruotsalaisessa kult-
tuurissa; Tieteellisen ruotsin erityispiirteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Sjukgym-
nasten -lehti. Opettajan osoittama materiaa-
li
Oppimismenetelmät: Luennot, pari- ja ryh-
mätyöskentely, tutortyöskentely ruotsin kie-
lellä
Arviointi: Kielikoe ennen opintojakson al-
kua. Ruotsinkielinen referaatti suomenkieli-
sestä tekstistä. Suullinen paritentti

Äidinkieli ja viestintä 

Tunnus
KG10A03

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Riitta Laru
Tavoitteet: Opiskelija: pystyy toimimaan ta-
voitteellisesti opiskelun ja työelämän vies-
tintätilanteissa; perehtyy suomen kielen 
oikeakielisyyden sisältöalueisiin; oppii ym-
märtämään tieteellisen viestinnän doku-
mentoinnin merkityksen ja tuntee doku-
mentointitavat; tuntee kirjallisen viestinnän 
tekstien ja tyylien ominaispiirteet sekä tie-
teellisen viestinnän lähtökohdat; hallitsee 
tavallisimpien asiakirjojen laadinnan; osal-



www.seamk.fi

448 SOSIAALI- JA TERVEYSALA

listuu ja harjoittelee erilaisia puhumis-, kes-
kustelu- sekä kokous- ja neuvottelutilantei-
ta; pystyy argumentoimaan ja kehittämään 
omaa ajattelua; perehtyy medialukutaidon 
sisältöön.
Sisältö: Puheviestintään valmistautuminen, 
viestintätilanteessa toimiminen, puhevies-
tinnän onnistumisen arvioiminen; Vuorovai-
kutus, sanallinen ja sanaton ilmaisu, havain-
nollistamistavat; Kokoukset, neuvottelut 
ja muu puheviestintä; Mediatekstit, tekijät, 
tulkinta; Kirjoituksen suunnittelu, kirjoit-
tamisprosessi, viimeistely, dokumentointi; 
Vakioasemointi ja tiedottavat tekstit, liike-
kirjeet, kokous- ja neuvottelutekstit; Tieteel-
linen essee, raportti, referaatti, posteri, opin-
topäiväkirja, luentopäiväkirja
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Repo, I & 
Nuutinen, T. 2003. Viestintätaito: Opas ai-
kuisopiskelun ja työelämän vuorovaikutus-
tilanteisiin. Otava: Helsinki. Muu opettajan 
valitsema materiaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, so-
veltuvin osin PBL -opiskelumenetelmänä, 
suulliset ja kirjalliset harjoitukset, esseen 
kirjoittaminen, tentti tai opintopäiväkirja
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tetaan kontaktiopetukseen osallistumisesta, 
harjoitusten, tentin ja esseen kirjoittamisen 
tuloksista

Ensiapu 

Tunnus
KG10AP06

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Ensiavun opettaja, ilmoitetaan 
opintojakson alkaessa
Tavoitteet: Opiskelija tunnistaa välittömän 
ensiavun tarpeen ja osaa antaa ensiapua eri-
laisissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä 
motivoituu ylläpitämään ajan tasalla tieto-
jaan ja taitojaan.
Sisältö: Ensiapu äkillisissä onnettomuus- ja 
sairaustilanteissa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ensiapu. 
uusin p. Suomen Punainen Risti
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset
Arviointi: Kirjallinen ja käytännön koe

Opiskelu ammattikorkeakoulussa ja 
fysioterapian koulutusohjelmassa

Tunnus
KG10AP02

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
7

Opettajat: Minna Hautamäki; Tellervo Pih-
laja; Kaija Loppela; Helena Koskinen, Liisa 
Ketola; Petri Keskinen ja Silja Saarikoski
Tavoitteet: Opiskelija: tutustuu opiskelu-
ympäristöön ja opiskeluun ammattikorkea-
koulussa ja fysioterapian koulutusohjelmas-
sa; tutustuu opiskelutovereihin yksilöinä ja 
ryhmän jäseninä; ymmärtää oppimisen elin-
ikäisenä kokonaisvaltaisena tapahtumana; 
perehtyy oppimisen teoreettisiin lähtökoh-
tiin ja saa valmiuksia ongelmaperustaisen 
oppimisen mukaiseen opiskeluun; harjaan-
tuu itseohjautuvaan ja ryhmässä tapahtu-
vaan oppimiseen; oppii tehokkaasti käyt-
tämään tietotekniikkaa opiskelunsa apuna; 
saa valmiudet verkko-opetuksen kautta ta-
pahtuvaan opiskeluun; pystyy tehokkaas-
ti hyödyntämään kirjasto- ja tietopalveluja; 
tuntee oman alansa tiedonlähteitä ja pystyy 
hakemaan ja käyttämään niitä itsenäisesti.
Sisältö: Opiskelijana ammattikorkeakoulus-
sa; Opiskelijana fysioterapian koulutusohjel-
massa oman ryhmänsä jäsenenä; Oppimisen 
teoriat ja elinikäinen oppiminen ja oppimi-
sen edellytykset; Ongelmaperustainen op-
piminen (PBL); Tietotyö ja tietotyönväli-
neet; Tietoliikenne ja tietokannat, internet, ja 
www-palvelut; Verkko-opiskelu osana op-
pimista; Tietolähteet ja tiedonhankinta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Fyrenius 
& Silen. 2003. Utgångspunkter för basg-
ruppsarbete, PBL. Janhonen, S. & Vanhanen-
Nuutinen, L. (toim.) 2005. Kohti asiantunti-
juutta. Nummenmaa, A. & Virtanen, J. 2003. 
Ongelmasta oivallukseen, ongelmaperustai-
nen opetussuunnitelma. Tampere Universi-
ty Press. Tampereen yliopistopaino Juvenes 
Print Oy. Opetussuunnitelma 2005 -2006, 
Opiskeluopas, PBL-kirjat, muu opettajan an-
tama materiaali. Poikela, E. 2002. Ongelma-
perustainen pedagogiikka -teoriaa ja käytän-
töä. Tampere University Press. Tampereen 
yliopistopaino Juvenes Print Oy. Poikela S. 
1998. Ongelmaperustainen oppiminen -uusi 
tapa oppia ja opettaa? Tampereen yliopiston 
opettajakoulutuslaitos, Hämeenlinna. Tam-
pere: Tampereen yliopiston jäljennepalve-
lu. Silvèn, M., Kinnunen, R. & Keskinen, S. 
1991. Kohti itseohjautuvaa opiskelutaitoa.  
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Täydennyskoulutuskeskus. Turun yliopisto. 
Opettajan osoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Asiantuntijaluennot, 
tutortyöskentely, itsenäinen opiskelu, har-
joitukset, seminaari
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen tutor-
työskentelyyn, yhteisen retken järjestelyt, 
harjoitustyöt, kirjallinen koe, seminaarityö 
ja sen esitys
Opintojakson osiot: Opiskelu ammattikor-
keakoulussa 1,5 op, tiedonhankinta 1,5 op, 
tietotekniikka 2 op, vuorovaikutus ja yhteis-
työtaidot 0,5 op, kasvatustiede 1,5 op

Fysioterapia 
kuntoutusjärjestelmässä 

Tunnus
KG10AP07

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettajat: Riitta Kiili; Pia Haapala; Minna 
Hautamäki ja Tarja Svahn
Tavoitteet: Opiskelija: perehtyy kuntoutuk-
sen kehitykseen ja kuntoutusta ohjaavaan 
lainsäädäntöön sekä kykenee tarkastelemaan 
kuntoutusta osana yhteiskunnallista toimin-
tajärjestelmää; tuntee fysioterapeutin amma-
tin ja koulutuksen historiallisen kehityksen 
sekä fysioterapiaa ohjaavan lainsäädännön 
ja on selvillä fysioterapian keskeisistä käsit-
teistä; ymmärtää fysioterapeutin aseman ja 
tehtävät moniammatillisessa työskentelyssä 
kuntoutus-, sosiaali- ja terveysalalla; tutus-
tuu fysioterapiaprosessiin ja fysioterapeutin 
työhön osana kuntoutusta; ymmärtää si-
säisen yrittäjyys -käsitteen merkityksen fy-
sioterapeutin työssä; saa valmiuksia tutki-
mustiedon käyttöön toimintansa perustana; 
omaksuu kriittisen ajattelun tulevan ammat-
tinsa perustaksi; tutustuu ”näyttöön perus-
tuva fysioterapia”-käsitteeseen.
Sisältö: Kuntoutuksen historia; Kuntoutus 
käsitteenä ja kuntotutusta ohjaavat keskeiset 
lait; Kuntoutuksen osa-alueet; Kuntoutus-
suunnitelma; Moniammatillisuus kuntou-
tustyössä; Fysioterapia kuntoutumisproses-
sissa; Fysioterapian historia; Fysioterapeutin 
työtä ohjaavat lait ja keskeiset käsitteet; Si-
säinen yrittäjyys fysioterapeutin työssä; Joh-
datus fysioterapian tutkimus- ja kehittämis-
toimintaan, tutkimusprosessin kulku
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Aittasalo, 
M. 1999. Fysioterapian vaikuttavuudesta tär-
keimmissä kansantaudeissa -käsitteitä, prob-
lematiikkaa ja tutkimustuloksia. Suomen Fy-

sioterapeuttiliitto. Elomaa, L., Mikkola, H. 
2004. Näytön jäljillä -tiedonhaku näyttöön 
perustuvassa hoitotyössä. Turun ammatti-
korkeakoulu. Järvikoski, A. & Härkäpää, K. 
2004. Kuntoutuksen perusteet. Werner Sö-
derström OY. Heinonen, J & Vento-Vierikko, 
I. 2002. Sisäinen yrittäjyys, uskalla, muutu, 
menesty., Talentum. Kari, A. & Puukka, P. 
2001. Vaikeavammaisen kuntoutussuunni-
telma -velvollisuus vai mahdollisuus. Kan-
saneläkelaitos, tutkimus- ja kehitysyksikkö. 
Koiranen Matti, 1993. Olen yrittäjä: Sisäi-
nen ja ulkoinen yrittäjyys, TT-kustannustie-
to. Kovalainen & Simonen 1996. Sosiaali- ja 
terveysalan yrittäjyys. WSOY. Kähäri-Wiik, 
K. & Niemi, A. & Rantanen, A. 1997. Kun-
toutuksella toimintakykyä. WSOY.Löfman, 
A. 1993. Lääkitysvoimistelijasta fysiotera-
peutiksi. Suomen fysioterapeuttiliitto. Man-
sikkamäki, T. 2003. Polkuja fysioterapian 
tulevaisuuteen. Suomen fysioterapeuttiliit-
to. Stakes. 2004. ICF:toimintakyvyn, toimin-
tarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen 
luokitus. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- 
ja kehittämiskeskus, 2004/4. Suikkanen A 
et. al. 1995. Kuntoutuksen ulottuvuudet. 
WSOY. Talvitie, U. & Karppi, S-L & Mansik-
kamäki, T. 1999. Fysioterapia. Edita. Talvitie, 
U. 1991. Aktiivisuuden ja omatoimisuuden 
kehittäminen kehittäminen fysioterapian ta-
voitteena. Jyväskylän Yliopisto. Talvitie, U. 
1991. Lääkintävoimistelijan työn kehitysvai-
heita. Jyväskylän Yliopisto. Tenhunen 2004. 
Yrittäminen sosiaali- ja terveysalalla. Yri-
tyssanoma. Viitanen, E. 1997. Fysioterapian 
ammattikulttuuri terveyskeskuksissa. Tam-
pereen Yliopisto
Oppimismenetelmät: Asiantuntijaluennot, 
tutortyöskentely, itsenäinen opiskelu, opin-
tokäynti, seminaarit, verkko-opiskelu
Arviointi: Kirjallinen koe, seminaarityö
Oppiaineet: Kuntoutus 1,5 op, johdatus fy-
sioterapiaan 3 op, tutkimusmenetelmien pe-
rusteet 0,5 op, yrittäjyys 1 op

Asiakas sosiaali- ja 
terveydenhuoltojärjestelmässä

Tunnus
KG10AP08

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettajat: Pia Haapala; Kari Jokiranta; Min-
na Hautamäki; Riitta Kiili ja Tarja Svahn
Tavoitteet: Opiskelija: kohtaa potilaan /asi-
akkaan tasavertaisena oman elämänsä ja 
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voimavarojensa asiantuntijana; tietää tieto-
suoja- ja salassapito lainsäädännön takaamat 
potilaan oikeudet ja työntekijän velvollisuu-
det; tuntee Suomen sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelujärjestelmän, sitä ohjaavat 
säädökset ja sosiaali- ja terveydenhuoltoa 
käsittelevät ohjelmat; tutustuu erilaisiin so-
siaali- ja terveysalan yrityksiin; tuntee sosi-
aali- ja terveysalan yrittäjyyden erityispiir-
teitä; tietää suomalaisen väestön terveyteen 
ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä ja 
niiden kansanterveydellisen merkityksen; 
ymmärtää kolmannen sektorin merkityksen 
julkisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen 
täydentäjänä.
Sisältö: Asiakaslähtöisyys vuorovaikutusti-
lanteessa; Tietosuojalainsäädäntö; Sosiaali- 
ja terveydenhuolto Suomessa; Yrittäminen 
sosiaali- ja terveydenhuollossa; Yritystoi-
mintaa ohjaava lainsäädäntö; Kansanterve-
ys; Kolmas sektori /vammaisjärjestöt
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Aittasa-
lo, M. 1999. Fysioterapian vaikuttavuudes-
ta tärkeimmissä kansantaudeissa -käsittei-
tä, problematiikkaa ja tutkimustuloksia. 
Suomen Fysioterapeuttiliitto. Aromaa, A., 
Huttunen, J., Koskinen, S. & Teperi, J. 2005. 
Suomalaisten terveys. Duodecim, Kansan-
terveyslaitos, Stakes. Fysioterapeutin yrit-
täjäopas 2004. Suomen fysioterapeuttiliitto 
ry. Hakulinen, K. 2004. Avofysioterapiapal-
velujen käyttö Suomessa. Terveys 2000 tut-
kimus. Hakapaino OY, Helsinki. Hilkamo, 
P. (toim.) 2003. Toimeentuloturva: lakisää-
teinen sosiaaliturva ja vapaaehtoiset vakuu-
tukset. Helsinki: Edita. Kauhanen, J. et al. 
1998. Kansanterveystiede. 2. p. WSOY. (sov. 
osin). Kovalainen & Simonen 1996. Sosiaa-
li- ja terveysalan yrittäjyys. WSOY. Ranta, H. 
(toim.) 2004. Sosiaali- ja terveydenhuolto-
lainsäädäntö 2004. Helsinki: Talentum Me-
dia. Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja 
toimintaohjelma 2004 -2007. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön julkaisuja 2003:20. Helsin-
ki. Sosiaali- ja terveysministeriö. 2001. Val-
tioneuvoston periaatepäätös Terveys 2015 
-kansanterveysohjelmasta. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön julkaisuja 1236 -2050 2001:4. 
Tenhunen 2004. Yrittäminen sosiaali- ja ter-
veysalalla. Yrityssanoma
Oppimismenetelmät: Asiantuntijaluennot, 
tutortyöskentely, verkko-opiskelu, itsenäi-
nen opiskelu, opintokäynti, seminaarit
Arviointi: Verkkokurssi, seminaarityö
Oppiaineet: Sosiaali- ja terveydenhuollon 
Suomessa 2,5 op, psykologia 0,5 op, kan-
santerveystiede 1,5 op, kasvatustiede 0,5 op, 
yrittäjyys 1 op

Ammattiin orientoiva harjoittelu I

Tunnus
KG10APE1

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Minna Hautamäki
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija: oppii ym-
märtämään sosiaali- ja terveydenhuoltojär-
jestelmän toimintoja käytännössä; tutustuu 
fysioterapeutin työhön ja toimenkuvaan; 
selvittää esimerkin avulla, miten toteutuu 
potilaan /asiakkaan dynaaminen fysiote-
rapiaprosessi; selvittää harjoittelupaikkan-
sa kirjaamiskäytäntöä; havainnoi eettisten 
periaatteiden toteutumista fysioterapiassa; 
osallistuu potilaiden /asiakkaiden liikku-
misen ja päivittäisten toimintojen avustami-
seen vuodeosastoilla.
Oppimismenetelmät: Harjoittelu työelä-
mässä
Arviointi: Teemoitettu oppimispäiväkirja, 
joka toimii osana portfoliota. Kirjallisia teh-
täviä liittyen tavoitteiden toteutumiseen. 
Kokoava ryhmäkeskustelu jakson lopussa 
oppimispäiväkirjojen teemoista
Edeltävät opinnot: Fysioterapia kuntoutus-
järjestelmässä, asiakas sosiaali- ja terveyden-
huoltojärjestelmässä

Liikkuva ja toimiva ihminen 

Tunnus
KG10AP09

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
10

Opettaja: Kaija Loppela; Tiina Haapanie-
mi; Minna Hautamäki; Riitta Kiili ja Tarja 
Svahn
Tavoitteet: Opiskelija: perehtyy ihmisen elä-
mänkaariajatteluun; tuntee ihmisen raken-
teen, elinjärjestelmät ja  niiden perustoimin-
nat sekä toimintaa säätelevät tekijät; tuntee 
hermoston perusrakenteen ja toiminnan 
sekä  niiden merkityksen ihmisen toimin-
nassa; ymmärtää fyysisen kunnon osate-
kijöitä ja kuormituksen fysiologisia vaiku-
tuksia niissä; ymmärtää ihmisen keskeisiä 
psyykkisiä prosesseja ja niiden merkityksen 
käyttäytymisessä; tunnistaa oman kehonsa 
ja ymmärtää tunteiden vaikutuksen kehon 
toimintaan; osaa mitata aerobista kestävyyt-
tä; tuntee lihaksen perusrakenteen ja hermo-
lihasjärjestelmän toiminnan, lihastyön kont-
rollin sekä liikemekaniikan perusteita; tietää 
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ympäristön ja vuorovaikutussuhteiden mer-
kityksen ihmisen toimintakyvylle ja hyvin-
voinnille.
Sisältö: Ihmisen kehitys ja elämänkaari; Ih-
misen anatomia ja fysiologia; Kuormituksen 
vaikutukset fyysisen kunnon eri osatekijöi-
hin ja elinjärjestelmiin; Aerobisen kestävyy-
den mittarit; Aistitoiminnot; Keskushermos-
ton rakenne ja toiminta; Liikkeiden luokittelu 
ja säätely; Hermolihasjärjestelmä; Ihmisen 
vireystila, emootiot, motivaatio, persoonalli-
suus, psyykkinen itsesäätely; Ruumiinkuva, 
tunteet ja kehon toiminta; Ihmisen toimin-
takykyä, terveyttä ja hyvinvointia edistävät 
tekijät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ahonen, 
J. et al. (toim). 1998. Alaraajojen rakenne, toi-
minta ja kävelykoulu. VK-kustannus. Bjålie, 
J.G. et al. 1999. Ihminen. Fysiologia ja anato-
mia. WSOY. Budowick, M. et al. 1995. Ana-
tomian atlas. WSOY. Dunderfelt, T. 1997. 
Elämänkaaripsykologia: lapsen kasvus-
ta yksilön henkiseen kehitykseen. WSOY. 
Häkkinen, K. 1990. Voimaharjoittelun pe-
rusteet. Kapandji, I.A. 1997. Kinesiologia I, 
II, III. Medirehab. Kuntotestauksen perus-
teet. 1998. Liikuntalääketieteen ja testaus-
toiminnan edistämisyhdistys. Kuusinen, K.-
L. (toim.) 1993. Terveyspsykologia. WSOY. 
Laukkanen, R. & Hynninen, E. (toim.) 1997. 
UKK:n kävelytestin ohjaajan opas. UKK-ins-
tituutti. McArdle, W. & Katch, F. & Katch, V. 
2001. Exercise physiology. 5. ed. Lippincott 
Williams & Wilkins. Mero, A., Nummela, A., 
Keskinen, K. & Häkkinen, K. 2004. Urheilu-
valmennus. VK-kustannus OY. Gummerus 
kirjapaino Oy. Jyväskylä. Nienstedt, W. et al. 
2002. Ihmisen fysiologia ja anatomia. 12 -14. 
p. WSOY. Trew. M. & Everett, T. (toim.) 2001. 
Human movement. 4. ed. Churchill Livings-
tone. Vuori, I. & Taimela, S. 1999. Liikunta-
lääketiede. 2 uud. p. Duodecim
Oppimismenetelmät: Tutortyöskentely, 
asiantuntijaluennot, harjoitukset ja seminaa-
rit
Arviointi: Kirjalliset kokeet, käytännön koe, 
seminaaritehtävä
Oppiaineet: Anatomia ja fysiologia 3 op, 
psykologia 1 op, biomekaniikka 2 op, kuor-
mitusfysiologia 2 op, potilaan /asiakkaan 
tutkiminen 2 op

AMMATTIOPINNOT
Ihmisen liikkumisen ja toiminnan 
tunnistaminen ja analysointi 

Tunnus
KG10BP01

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
11

Opettajat: Tarja Svahn; Merja Finne; Pia 
Haapala ja Minna Hautamäki
Tavoitteet: Opiskelija: ymmärtää fysiote-
rapeuttisen tutkimisen osana fysiotera-
piaprosessia; tuntee ihmisen tuki- ja liikun-
taelimistön rakenteen ja toiminnan; analysoi 
luotettavasti ja toistettavasti eri tiedonke-
ruumenetelmiä apuna käyttäen ihmisen 
asentoja, liikettä ja perusliikkumista; tuntee 
toimintakykymittareita ja osaa mitata lihas-
kuntoa ja nivelten liikkuvuutta; tuntee fy-
sioterapian tutkimuksessa käytettäviä tutki-
musmenetelmiä.
Sisältö: Potilaan /asiakkaan fysioterapia 
prosessina; Tuki- ja liikuntaelimistön anato-
mia; Tiedonkeruumenetelmät, niiden valin-
ta ja luotettavuuden ja toistettavuuden vaa-
timukset fysioterapeuttisessa tutkimisessa; 
Perusliikkumisen ja kävelyn analysointi; 
Ryhdin tutkiminen; Toimintakykymittarit; 
Lihastestaus; Nivelten liikkuvuusmittaus; 
Tieteellisen tutkimus fysioterapiassa (ko-
keellinen, tapaus-, ja toimintatutkimus)
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ahonen, 
J. et al. (toim). 1998. Alaraajojen rakenne, toi-
minta ja kävelykoulu. VK-kustannus. Cail-
let, R. 1996. Soft tissue pain and disability. 
Häkkinen, K. 1990. Voimaharjoittelun pe-
rusteet. (sov. osin). Invalidisäätiö 1990. Selän 
suoritustestistö. Kuntoutus. Orton. Kapand-
ji, I.A. 1997. Kinesiologia I, II, III. Medirehab. 
Koistinen, J. et al. 1998. Selän rakenne, toi-
minta ja kuntoutus. VK-kustannus. Kunto-
testauksen perusteet. 1998. Liikuntalääketie-
teen ja testaustoiminnan edistämisyhdistys. 
McArdle, W. & Katch, F. & Katch, V. 2001. 
Exercise physiology. 5. ed. Lippincott Wil-
liams & Wilkins. Palmer, M. & Epler, M. 1998. 
Fundamentals of musculoskeletal assesment 
tecniques. 2. ed. Lippincott. Plazer,W. 2004 
Locomotor system. 5. ed. Thieme. Solonen, 
K. & Nummi, J. 1993. Nivelten liikkeiden 
mittaaminen. Suomen lääkäriliitto. Suni, J. 
2000. Health-related fi tness test battery for 
middle-aged adults. Jyväskylän yliopisto. 
Taimela, S. et. al. 2002. Niska- ja yläraaja-
vaivojen ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus. 
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VK-kustannus. Talvitie, U. & Karppi, S.-L. & 
Mansikkamäki, T. 1999. Fysioterapia. Edita. 
Trew. M. & Everett, T. (toim.) 2001. Human 
movement. 4. ed. Churchill Livingstone
Oppimismenetelmät: Asiantuntijaluennot, 
tutortyöskentely, itsenäinen opiskelu, har-
joitukset, seminaarit
Arviointi: Teoria- ja käytännön kokeet, 
työselosteet, seminaarityöt
Edeltävät opinnot: Liikkuva ja toimiva ih-
minen
Oppiaineet: Biomekaniikka 2 op, tuki- ja lii-
kuntaelimistön anatomia 4,5 op, potilaan /
asiakkaan tutkiminen 3,5 op, tutkimusme-
netelmien perusteet 1 op

Ihmisen liikkumisen ja 
toiminnan tukeminen ja ohjaus 

Tunnus
KG10BP02

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
15

Opettajat: Pia Haapala; Tarja Svahn; Minna 
Hautamäki; Riitta Kiili ja Kaija Loppela
Tavoitteet: Opiskelija: harjoittelee asiakkaan 
fysioterapian suunnittelua, toteutusta, arvi-
ointia ja kirjaamista; osaa motorisen oppimi-
sen ja liikunnan didaktiikan käsitteitä ja pe-
riaatteita noudattaen ohjata yksilöasiakkaita 
ja ryhmiä eri tilanteissa; neuvoo asiakkaita 
terveellisissä elämäntavoissa ja osaa ohjata 
asiakkaille tarkoituksenmukaisia harjoitus-
ohjelmia; harjaantuu perusliikkumisen ja te-
rapeuttisen harjoittelun ohjauksessa tukien 
asiakkaan motorista oppimista; käyttää pe-
rushierontaotteita sekä mobilisoi ja stabiloi 
raajojen niveliä tarkoituksenmukaisesti ja 
turvallisesti; käyttää eri rentoutumismene-
telmiä lihasjännityksen ja yleisen jännitty-
neisyyden vähentämiseksi.
Sisältö: Dynaaminen fysioterapiaprosessi 
ja sen kirjaaminen; Motorinen oppiminen; 
Asiakkaan ohjaaminen ja terveysneuvonta; 
Yksilön ja ryhmän ohjauksen periaatteet ja 
tarkoituksenmukaisen harjoitusohjelman 
suunnittelu ja toteutus; Terveysliikunta ja 
sen ohjaaminen eri välineitä apuna käyt-
täen; Ravitsemus osana terveyden edistä-
mistä; Terapeuttinen harjoittelu, PNF, LHT; 
Hieronnan perusteet; Nivelten ja rangan 
mobilisointi ja stabilointi eri välinein; Ren-
toutusmenetelmät; Allasterapia
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Arponen, 
R. & Airaksinen, O. 2001. Hoitava hieronta. 
WSOY. Autio, T. & Kaski, S. 2005. Ohjaami-

sen taito. Edita. Asmussen, P. et al. 1998. Li-
hashuolto. Hieronta, kuntosaliharjoittelu, 
teippaus ja venyttely. VK-kustannus. Bull, 
E. et al. 1985. Vapaana vedessä: vammaisten 
uinninopetus. Suomen uimaopetus- ja hen-
genpelastusliitto. Carr, J. & Shephed, R. 2000. 
Movement science. 2. ed. Aspen. Delavier, F. 
2003. Lihaskuntoharjoittelun anatomia. VK-
kustannus. Durchman, K. & Jokitalo, M. 
2004. Taitavaksi vedessä. Ruskeasuon kou-
lu. Heikinaro- Johansson, P. et. al. 2003. Nä-
kökulmia liikuntapedagogiikkaan. WSOY. 
Kataja, J. 2003. Rentoutuminen ja voimava-
rat. Edita. Ligne, B. 2004. Ryhtiä, kiinteyttä, 
voimaa. VK-kustannus. Palmer, M. & Epler, 
M. 1998. Fundamentals of musculoskeletal 
assesment techniques. 2. ed. Lippincott. Re-
hunen, S & Fogelholm, M. 1993. Ravitsemus, 
liikunta ja terveys. VK-kustannus Oy. Gum-
merus kirjapaino Oy. Jyväskylä. Shumway-
Cook, A. & Woollacott, M. H. 2001. Motor 
Control. Theory and Practical Applications. 
Lippincott Williams & Wilkins. Schmidt, R. 
& Lee, T. D. 1998. Motor control and lear-
ning. 3. ed. Human kinetics publishers Ver-
tio, H. 2003. Terveyden edistäminen. Ylinen 
2002. Venytystekniikat I. Lihas-jännesystee-
mi. Loimaan kirjapaino Oy
Oppimismenetelmät: Asiantuntijaluennot, 
tutortyöskentely, itsenäinen opiskelu, har-
joitukset, projektiopiskelu, seminaarit
Arviointi: Teoria- ja käytännön kokeet, pro-
jekti /seminaaritehtävät
Edeltävät opinnot: Liikkuva ja toimiva ih-
minen. Ihmisen liikkumisen ja toiminnan 
tunnistaminen ja analysointi
Oppiaineet: Kasvatustiede ja motorinen op-
piminen 1,5 op, liikunnan didaktiikka 1,5 
op, biomekaniikka 1 op terapeuttinen har-
joittelu 4 op, manuaalinen terapia 5 op, ter-
veyden edistäminen 2 op

Ammattiin orientoiva harjoittelu II

Tunnus
KG10BPE01

Tyyppi
pakollinen

Taso
harjoittelu

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Riitta Kiili
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija: kehittää 
ammatillista näkemystään fysioterapeutin 
työhön ja perehtyy harjoittelupaikkansa fy-
sioterapiatoimintaan ja moniammatilliseen 
yhteistyöhön; harjoittelee fysioterapeutti-
sia tutkimismenetelmiä ja pyrkii niitä hyö-
dyntäen arvioimaan asiakkaan /potilaan 
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toimintakykyä; harjoittelee  hieronta- ja 
palpaatiotaitojaan; harjoittelee kirjaamista 
ymmärtäen sen merkityksen fysioterapian 
suunnittelulle, toteutukselle ja arvioinnille.
Oppimismenetelmät: Harjoittelu työelä-
mässä
Arviointi: Teemoitettu oppimispäiväkirja, 
joka toimii osana portfoliota; Kirjallisia teh-
täviä liittyen tavoitteiden toteutumiseen; 
Käytännön ohjaajan ja opettajan antama pa-
laute; Kokoava ryhmäkeskustelu jakson lo-
pussa oppimispäiväkirjojen teemoista
Edeltävät opinnot: Liikkuva ja toimiva ih-
minen. Ihmisen liikkumisen ja toiminnan 
tunnistaminen ja analysointi

Aikuisten fysioterapia 

Tunnus
KG10BP03

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
27

Opettajat: Tarja Svahn; Merja Finne; Pia 
Haapala; Tiina Haapaniemi; Minna Hauta-
mäki; Riitta Kiili; Kari Jokiranta; Kaija Lop-
pela ja lääketieteen asiantuntijat
Tavoitteet: Opiskelija: käyttää näyttöön pe-
rustuvaa tietoa opiskellessaan työikäisten 
fysioterapiaa; ohjaa eri liikuntalajeja erityis-
ryhmien edellytysten mukaisesti; tunnistaa 
työikäisen elämäntilanteeseen, liikkumiseen 
sekä työ- ja toimintakykyyn liittyviä  terve-
yttä edistäviä tai haittaavia tekijöitä; tun-
tee työikäisen eri elinjärjestelmien häiriöitä, 
vammoja ja sairauksia; käyttää eri tutkimis-
menetelmiä arvioidessaan työikäisen työ- ja 
toimintakykyä ja osaa tehdä johtopäätöksiä 
mittaustulosten perusteella; harjaantuu työ-
ikäisen fysioterapianprosessin suunnitte-
lussa, toteutuksessa ja arvioinnissa; tuntee 
laadullisen tutkimuksen periaatteita ja saa 
kokemuksia sen käytöstä ja analysoinnis-
ta ja harjaantuu lukemaan laadullista tutki-
musartikkelia. 
Sisältö: Liikunnan suunnittelu ja ohjaami-
nen työkykyä ylläpitävänä ja edistävänä toi-
mintana; Soveltavan liikunnan ohjaaminen 
työikäisten erityisryhmille; Kipu ja sen lievi-
tys eri fysioterapiamenetelmiä käyttäen; Fy-
sikaalinen terapia; Tuki- ja liikuntaelimistön 
häiriöt ja niiden fysioterapia (sis. liikunta-
vammat); Kirurgisesti hoidettavan potilaan 
pre- ja postoperatiivinen fysioterapia; Hen-
gitys- ja verenkiertoelimistön häiriöt ja nii-
den fysioterapia +sisätaudit; Psyykkiset häi-
riöt ja niiden toimintoja tukeva fysioterapia; 

Työfysioterapia; Päivittäisiä toimintoja ja 
liikkumista tukevat apuvälineet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ahonen, 
M. (toim.) 1984. Työpaikan ergonominen 
selvitys. Työterveyslaitos. Alaranta,H. et 
al. (toim.) 1997. Fysiatria. Duodecim. Bas-
majian, J. & Wolf, S. 1990. (toim.) Thera-
peutic exercise. Williams & Wilkins. Cail-
let, R. 1996. Soft tissue pain ans disability. 
F. A. Davis. Dropsy 1994. Den harmoniska 
kroppen. Natur och kulturen. Huttunen, 
M. et al. 1999. Suositus sepelvaltimopotilai-
den kuntoutuksesta. Suomen sydäntauti-
liitto. Koistinen, J. et al. 1998. Selän raken-
ne, toiminta ja kuntoutus. VK-kustannus. 
Kukkonen, R. & Lampi, R-L. (toim.)  1992. 
Toimiston työolot. Työterveyslaitos. Kuk-
konen, R. et al. (toim.) 2001. Työfysiotera-
pia. 2. uud. p. Työterveyslaitos. Lindholm, 
T. S. (toim.) 1994. Kirurginen potilas. Tam-
pereen lääketieteen kandidaattiseura. Lupa 
liikkua. Sydänpotilaan liikuntaneuvonta. 
(videokasetti) 1995. Suomen sydäntautiliit-
to. Lönnqvist, J. et al. (toim.) 1999 tai uud. 
Psykiatria. Duodecim. Matikainen, E., Aro, 
T., Huunan-Seppälä, A., Kivekäs, J., Kujala, 
S. & Tola, S. 2004. Toimintakyky -arviointi 
ja kliininen käyttö. Duodecim. Monsen, K. 
1992. Psykodynaaminen fysioterapia. Otava.
Mälkiä, E. & Rintala, P. 2002. Uusi erityislii-
kunta. Liikuntatieteellinen seura. Olsen, L. 
& Wollmer, P. 2003. Sjukgymnastik vid ned-
satt lungfuntion. Studentlitteratur. Rokka-
nen, P. & Tervo, T. & Avikainen, V. 1990. Or-
topedia. Kandidaattikustannus. (sov. osin). 
Rokkanen, P. et al. 1995. Traumatologia. 6. 
p. Kandidaattikustannus. Salminen, A-L. 
toim. 2003. Apuvälinekirja. Kehitysvamma-
liitto. Sandström, M. et al. 1991. Fysikaaliset 
syvälämpö- ja sähköhoidot. Valmennuskol-
mio. Selkävaivat. 16/1999. Duodecim, lää-
ketieteellinen aikakauskirja 115. Taimela, S. 
ym. 2002. Niska- ja yläraajavaivojen ennalta-
ehkäisy, hoito ja kuntoutus. VK-kustannus. 
Talvitie, U. & Karppi, S.-L. & Mansikkamäki, 
T. 1999. Fysioterapia. Edita. Työterveyslaitos 
1995. Hyvä ”direktiivin” mukainen näyttö-
päätetyöpaikka. Vaittinen, E. 1996. Kirurgia. 
4. p. WSOY. (sov. osin)
Oppimismenetelmät: Asiantuntijaluen-
not, tutortyöskentely, harjoitukset, it-
senäinen opiskelu, projektityöskentely
Arviointi: Kirjalliset kokeet, käytännön ko-
keet, projektiraportti
Oppiaineet: Fysioterapia 10 op, fysiotera-
peuttinen tutkiminen 4,5 op (ruumiinkuva 
kipu, fys. suorituskyky), fysikaalinen tera-
pia 3 op, kirurgia, traumatologia ym. 1,5 op, 
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tuki- ja liikuntaelinsairaudet 1,5 op, sisätau-
dit ja psykiatria 1,5 op, liikuntavammat 1,5 
op, neuroanatomia 0,5 op, tutkimusmenetel-
mien perusteet 1 op, soveltava liikunta 1,5 
op, apuvälineet 0,5 op

Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa 

Tunnus
KG10BPE2

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
15

Opettajat: Pia Haapala; Riitta Kiili ja Tarja 
Svahn
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija: harjaantuu 
työikäisen väestön arvioinnissa niin, että 
hän pystyy määrittelemään potilaan /asiak-
kaan toimintakyvyn häiriöitä; osaa suunni-
tella ja käyttää erilaisia fysioterapian keino-
ja asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämisessä 
ja parantamisessa sekä arvioimaan toimin-
taansa yksilö- ja ryhmäterapiassa; harjaan-
tuu terapeuttisen harjoittelun ohjaamises-
sa siten, että osaa arvioida harjoitteiden 
tasoa ja kykenee tarvittaessa muuttamaan 
toimintaansa; kehittyy yhteistyö- ja vuoro-
vaikutustaidoissaan kanssakäymisessä po-
tilaiden, omaisten ja muun henkilökunnan 
kanssa; käyttää eri tiedonhankintamenetel-
miä; huomioi kaikessa työskentelyssään er-
gonomiset asiat.
Oppimismenetelmät: Harjoittelu työelä-
mässä. Harjoittelun kirjallinen raportointi
Arviointi: Teemoitettu oppimispäiväkirja, 
joka toimii osana portfoliota; Kirjallisia teh-
täviä liittyen tavoitteiden toteutumiseen; 
Käytännön ohjaajan ja opettajan antama pa-
laute; Kokoava ryhmäkeskustelu jakson lo-
pussa oppimispäiväkirjojen teemoista
Edeltävät opinnot: Aikuisten fysioterapia

Lasten ja nuorten fysioterapia 

Tunnus
KG10BP04

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
14

Opettajat: Minna Hautamäki; Merja Finne; 
Pia Haapala; Tiina Haapaniemi; Kari Joki-
ranta; Tarja Svahn ja lääketieteen asiantun-
tijat
Tavoitteet: Opiskelija: harjaantuu käyttä-
mään näyttöön perustuvaa tietoa opiskel-
lessaan lasten ja nuorten fysioterapiaa; tie-
tää lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen 

vaiheet; saa valmiuksia kohdata eri-ikäisiä 
lapsia ja nuoria ja oppii havainnoimaan ja 
analysoimaan heidän liikkumistaan ja toi-
mintaansa; ymmärtää vuorovaikutuksen ja 
liikunnan merkityksen lapsen ja nuoren ko-
konaiskehitykselle; kykenee ohjaamaan eri-
ikäisille lapsille leikki- ja liikuntatuokioita 
yksilö- ja ryhmätilanteina; tuntee lasten ja 
nuorten tavallisimpia liikkumis- ja toimin-
takyvyn häiriöitä; osaa soveltaa käytännön 
ohjaustilanteissa eri liikuntalajeja erityisryh-
mien tarpeisiin; opiskelija tuntee fysiotera-
pian mahdollisuuksia ylläpitää ja parantaa 
lasten ja nuorten toimintakykyä sekä har-
jaantuu fysioterapian suunnittelussa, toteu-
tuksessa ja arvioinnissa huomioiden lapsen 
/nuoren perheen tarpeet ja mahdollisuudet; 
opiskelija syventää tietämystään kuntoutuk-
sesta perehtymällä vammaisen lapsen mo-
niammatilliseen kuntoutusprosessiin; saa 
valmiuksia projektityöskentelyyn ja määräl-
liseen tutkimukseen ja sen analysointiin ja 
tieteellisen artikkelin lukemiseen
Sisältö: Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys; 
Lapsen ja nuoren kohtaaminen sekä toimin-
nan analysointi ja mittaaminen eri tilanteis-
sa; Lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tu-
kevat toiminnot; Terveysneuvonta perheen 
eri elämäntilanteissa; Lapsen /nuoren lei-
kin ja liikkumisen ohjaaminen; Hermoston 
häiriöt ja fysioterapia; Tuki- ja liikuntaeli-
mistön häiriöt ja fysioterapia; Hengitys- ja 
verenkiertoelimistön häiriöt ja fysioterapia; 
Psyykkiset häiriöt ja fysioterapia; Vammai-
sen lapsen apuvälineet; Määrällinen tutki-
mus, tilastolliset menetelmät; Projektityös-
kentelyn perusteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Autio, T. 
1995. Liiku ja leiki, motorisia perusharjoit-
teita lapsille. VK-kustannus. Bobath, B. & 
Bobath, K. 1991. CP-lasten motorinen kehi-
tys. VAPK-kustannus. Campbell, S.K. et al. 
1994. Physical therapy for Children. Phila-
delphia. W.B.Saunders. Ernvall, R. & Ern-
vall, S. & Kaukkila, H.-S. 2002. Tilastollisia 
menetelmiä sosiaali- ja terveysalalle. WSOY.
Hirsjärvi, S. & Remes, P. & Sajavaara, P.  2000 
tai uudempi, 6. uud. p. tai uud. Tutki ja kir-
joita. Tammi. Kannas, L. (toim). 2004. Kou-
lulaisten terveys ja terveyskäyttäytyminen 
muutoksessa. WHO-koululaistutkimus 20 
vuotta. Jyväskylän yliopisto. Terveyden tut-
kimuskeskus. Karvonen, P. & Siren-Tiusa-
nen, H. & Vuorinen, R. 2003. Varhaisvuosien 
liikunta. VK-kustannus. Matikainen, E., Aro, 
T., Huunan-Seppälä, A., Kivekäs, J., Kujala, 
S. & Tola, S. 2004. Toimintakyky -arviointi ja 
kliininen käyttö. Duodecim. Mälkiä, E. 1990. 
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Kuntoutus lihastaudeissa. Lihastautiliitto. 
Mälkiä, E. & Rintala, P. 2002. Uusi erityislii-
kunta.  Liikuntatieteellinen seura. Nummi-
nen, P. 1997. Kuperkeikka. Lasten keskus. 
Ryöppy, S. 1997. Lasten ortopedia. Duode-
cim. Selkävaivat. 16/1999. Duodecim, lää-
ketieteellinen aikakauskirja 115. Yack, E. & 
Sutton, S. & Aquilla, P. (toim.) 2001. Leikki 
linkkinä lapseen. PS-kustannus. Shepherd, 
R. 1995. Physiotherapy in paediatrics. 3. 
ed. Butterworth Heinemann. Sherborne, V. 
1993. Lasten kokonaiskehitystä tukeva lii-
kunta. Kehitysvammaliitto. Sillanpää, M. 
et al. (toim.) 1996. Lasten neurologia. Duo-
decim. Talvitie, U et al. 1998. Lasten karke-
amotoristen taitojen arviointi fysioterapias-
sa. Jorvin karkeamotorinen testi 5-vuotiaille. 
Terveystieteen laitoksen julkaisuja. 7/1998. 
Jyväskylän yliopisto. Teclin, J. 1999. Pedia-
tric physical therapy. 3. ed. Lippincott Wil-
liams & Wilkins
Oppimismenetelmät: Asiantuntijaluennot, 
tutortyöskentely, itsenäinen opiskelu, oh-
jausharjoitukset, projektityöskentely, opin-
tokäynnit, seminaarit
Arviointi: Kirjalliset kokeet, seminaarityö, 
hyväksytysti suoritetut ohjausharjoitukset, 
projektitehtävä
Oppiaineet: Fysioterapia 7 op, sosiaalipoli-
tiikka 0,5 op, lääketiede 1 op, liikunnan di-
daktiikka 1 op, motorinen oppiminen 0,5 op, 
kuntoutus 0,5 op, soveltava liikunta 1,5 op, 
tutkimusmenetelmien perusteet 2 op

Harjoittelu lasten ja 
nuorten fysioterapiassa 

Tunnus
KG10BPE3

Tyyppi
pakollinen

Taso
harjoittelu

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Opettajat: Pia Haapala; Minna Hautamäki 
ja Tarja Svahn
Tavoitteet: Opiskelija: syventää tietojaan ja 
taitojaan terveen lapsen psykomotorisen ke-
hityksen havainnoinnissa ja analysoinnis-
sa; harjaantuu lapsen ja nuoren liikkumis- ja 
toimintakyvyn häiriöiden määrittelemisessä 
ja perehtyy ja harjaantuu suunnittelemaan 
ja käyttämään erilaisia fysioterapian keinoja 
lasten ja nuorten toimintakyvyn ylläpitämi-
sessä ja edistämisessä sekä kriittisesti arvioi-
maan omaa toimintaansa.
Sisältö: Kehittyy yhteistyö- ja vuorovaiku-
tustaidoissaan kanssakäymisessä lapsen /
nuoren, lapsen vanhempien ja muun henki-

lökunnan kanssa; käyttää eri tiedonhankin-
tamenetelmiä ottaessaan aktiivisesti selvää 
erilaisista hänelle vieraista asioista
Oppimismenetelmät: Harjoittelu työelä-
mässä. Harjoittelun raportointi kirjallisesti.
Arviointi: Teemoitettu oppimispäiväkirja, 
joka toimii osana portfoliota; Kirjallisia teh-
täviä liittyen tavoitteiden toteutumiseen; 
Käytännön ohjaajan ja opettajan antama pa-
laute; Kokoava ryhmäkeskustelu jakson lo-
pussa oppimispäiväkirjojen teemoista
Edeltävät opinnot: Lasten ja nuorten fysio-
terapia

Ikääntyvien fysioterapia 

Tunnus
KG10BP05

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
14

Opettajat: Riitta Kiili; Pia Haapala; Tarja 
Svahn; lääketieteen asiantuntijat ja Kari Jo-
kiranta
Tavoitteet: Opiskelija: tuntee ikääntymisen 
mukanaan tuomat fyysiset, psyykkiset ja 
sosiaaliset muutokset; tunnistaa ja osaa sel-
vittää ikääntyvän elämäntilanteeseen liitty-
viä terveyttä edistäviä ja ehkäiseviä tekijöi-
tä; tuntee liikunnan vaikutukset ikääntyvien 
elimistöön; tuntee ikääntyvän eri elinjär-
jestelmien häiriöitä vammoja  ja sairauksia 
sekä niihin liittyvien lääkkeiden vaikutuk-
set; ymmärtää kivun ja monien eri saira-
uksien aiheuttamat ongelmat ikääntyvälle; 
osaa käyttää eri tutkimismenetelmiä arvi-
oidessaan ikääntyvän toimintakykyä ja itse-
näistä selviytymistä; harjaantuu ikääntyvän 
fysioterapiaprosessin suunnittelussa, toteu-
tuksessa ja arvioinnissa; on selvillä ikäänty-
vän toimintakykyä tukevista apuvälineistä, 
siten että hän kykenee ohjaamaan ikäänty-
vää apuvälineiden valinnassa, hankinnassa, 
käytössä ja huollossa; kykenee toimimaan 
alansa asiantuntija kuntoutustyöryhmissä ja 
työryhmissä, jotka liittyvät julkisten tilojen 
sekä ikääntyvien asuntojen suunnitteluun ja 
rakentamiseen.
Sisältö: Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset 
muutokset elämänkaaressa; Terveyden edis-
täminen ja ikääntyminen; Liikunta ja sen 
ohjaaminen ikääntyville; Ikääntyvien mo-
toristen taitojen harjoittaminen eri aistika-
navia hyödyntäen; Lääkkeiden vaikutusten 
huomioiminen fysioterapiassa; Sydän-, hen-
gitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan, 
tuki-liikuntaelimistön, aistikanava- sekä 



www.seamk.fi

456 SOSIAALI- JA TERVEYSALA

hermolihasjärjestelmien heikkenemisen vai-
kutukset ikääntyvän ihmisen toimintaky-
kyyn; Ikääntyvän toimintakyvyn ja itsenäi-
sen selviytymisen eri tutkimismenetelmät; 
Fysioterapian keinot vaikuttaa ikääntyvän 
ihmisen kipuun ja toimintakykyyn; Ikään-
tyvän apuvälineet ja asunnon /ympäristön 
muutostyöt
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ahonen, 
J. 1994. Urheiluvammat. Ennaltaehkäisy, 
hoito ja kuntoutus. 3. uud. p. VK-kustannus. 
Ahvo, L. et al. 2001. Ikääntyvien liikunta, ter-
veys ja toimintakyky. VK-kustannus. Brom-
ley, I. 1998. Tetraplegia and paraplegia. 5. ed. 
Churchill Livingstone. Carr, J. & Shepherd, 
R. 1989. Toispuolihalvauspotilaan liikkeiden 
uudelleen oppiminen. Valtion painatuskes-
kus. Era, P. 1997. Ikääntyminen ja liikunta. 
Likes. Forsbom, M.-B. et al. 2001. Aivovau-
riopotilaan kuntoutus. Tammi. Heikkinen, 
R.-L. &  Suutama, T. (toim.) 1992. Iäkkäiden 
henkilöiden toimintakyvyn ja terveyden ar-
viointi. Ikivihreät- projekti osa 2. Sosiaali- ja 
terveysministeriö. Hervonen, A. & Pohjo-
nen, P. 1990 tai uud. Gerontologian ja geriat-
rian perusteet. Lääketieteellinen oppimateri-
aalikustantamo. Hietanen, A. & Lyyra, T-M. 
(toim.) Iäkkään väestön terveyden ja toimin-
takyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Sosi-
aali- ja terveysministeriön selvityksiä 2003: 
2. Hirsjärvi, S. & Remes, P. & Sajavaara, P.  
2000 tai uudempi, 6. uud. p. tai uud. Tutki ja 
kirjoita. Tammi. Karvinen, E. 1992. Liikuntaa 
vanhainkoteihin. VAPK-kustannus. Karvi-
nen, E. & Oikarinen, U. 1994. Iloisesti ikään-
tyen.VK-kustannus. Matikainen, E., Aro, T., 
Huunan-Seppälä, A., Kivekäs, J., Kujala, S. 
& Tola, S. 2004. Toimintakyky -arviointi ja 
kliininen käyttö. Duodecim. Mälkiä, E. & 
Rintala, P. 2002. Uusi erityisliikunta. Liikun-
tatieteellinen seura. Norris, C. 1998. Sport 
injuries. Diagnosis and management. But-
terworth Heinemann. Peltokallio, P. 2003. 
Tyypilliset urheiluvammat osa I ja II, Medi-
pel Oy, Vammala. Salminen, A-L. toim. 2003. 
Apuvälinekirja. Kehitysvammaliitto. Soini-
la, S. et al. (toim.) 2001. Neurologia. Duode-
cim. Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot 
ja esteetön ympäristö -vammaisten ihmisten 
asumispalveluiden laatusuositus. Sosiaali- 
ja terveysministeriön oppaita 2003:4. Sosiaa-
li- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto
Oppimismenetelmät: Asiantuntijaluennot, 
tutortyöskentely, harjoitukset, itsenäinen 
opiskelu, seminaarityöskentely
Arviointi: Kirjalliset kokeet, käytännön koe, 
seminaarityö
Edeltävät opinnot: Aikuisten fysioterapia, 

lasten ja nuorten fysioterapia
Oppiaineet: Fysioterapia 7 op, yhdyskunta-
suunnittelu 2 op, apuvälineet 0,5 op, neuro-
logia 1,5 op, geronotologia ja geriatria 1,5 op, 
soveltava liikunta 1,5 op, 

Harjoittelu ikääntyvien 
fysioterapiassa 

Tunnus
KG10BPE4

Tyyppi
pakollinen

Taso
harjoittelu

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Opettajat: Pia Haapala; Riitta Kiili ja Tarja 
Svahn
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija: tutkii ja ar-
vioi vanhusväestön toimintakykyä ja mää-
rittelee potilaan /asiakkaan toimintakyvyn 
häiriöitä; suunnittelee ja käyttää erilaisia 
fysioterapian keinoja asiakkaan /potilaan 
toimintakyvyn ylläpitämisessä ja paran-
tamisessa huomioiden vanhuksen koti- ja 
ympäristöolosuhteet; kehittää yhteistyö-
taitojaan vuorovaikutuksessa potilaiden, 
omaisten ja muun henkilökunnan kanssa; 
käyttää eri tiedonhankintamenetelmiä.
Oppimismenetelmät: Harjoittelu työelä-
mässä. Harjoittelun kirjallinen raportointi.
Arviointi: Teemoitettu oppimispäiväkirja, 
joka toimii osana portfoliota; Kirjallisia teh-
täviä liittyen tavoitteiden toteutumiseen; 
Käytännön ohjaajan ja opettajan antama pa-
laute; Kokoava ryhmäkeskustelu jakson lo-
pussa oppimispäiväkirjojen teemoista
Edeltävät opinnot: Ikääntyvien fysioterapia

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

Tunnus
KG10BP06

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettajat: Pia Haapala; Minna Hautamäki; 
Tarja Svahn ja Kaija Loppela
Tavoitteet: Opiskelija: perehtyy laaja-alaises-
ti valitsemansa fysioterapia-alueen teoreetti-
siin perusteisiin ja käytännön toteutuksiin; 
perehtyy potilasorganisaation toimintajär-
jestelmään; tuntee henkilöstöhallinnon pää-
määrät ja osa-alueet; perehtyy työyhteisön 
kehittämiseen ja laatutyön periaatteisiin.
Sisältö: Opiskelijan valitsemat fysioterapia-
alueen teoreettiset perusteet ja käytännön 
toteutukset; 
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Palveluorganisaation tuloksellisuus ja joh-
taminen; Henkilöstöhallinnon päämäärät ja 
osa-alueet; Henkilöstön ja koko työyhteisön 
kehittämissuunnitelma
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kirjalli-
suus opiskelijan ja opettajan valinnan mu-
kaan.Holma, T. et. al. 2001. Kirkasta ja uu-
dista laadunhallintaa -kehitä laatutalo. Opas 
sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioil-
le. Stakes. Loppela, K. 2003. Ihminen ja työ -
keskustellen työkuntoon. Acta Universitatis 
Tamperensis 1003. Outinen, M., Holma, T. & 
Lempinen, K. 1994. Laatu ja asiakas: laatu-
työskentely sosiaali- ja terveysalalla. WSOY. 
Suomen Fysioterapeuttiliitto ry.2004. Laa-
dun suunta fysioterapiassa. Kauhanen, J. 
2000. Henkilöstövoimavarojen johtaminen. 
WSOY
Oppimismenetelmät: Tutortyöskentely, it-
senäinen opiskelu, asiantuntijaluennot, se-
minaarit
Arviointi: Kirjallinen koe, seminaarityö
Edeltävät opinnot: Aikuisten fysioterapia, 
lasten ja nuorten fysioterapia, ikääntyvien 
fysioterapia

Harjoittelu vaihtoehtoisissa 
ammattiopinnoissa 

Tunnus
KG10BPE5

Tyyppi
pakollinen

Taso
harjoittelu

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Opettajat: Pia Haapala; Minna Hautamäki 
ja Tarja Svahn
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy laaja-alaises-
ti valitsemansa fysioterapia-alueen teoreet-
tisiin perusteisiin ja käytännön toteutuksiin. 
Harjoittelu opiskelijan valitsemassa työpai-
kassa.
Sisältö: Opiskelija vaikuttaa aktiivisesti har-
joittelupaikan valintaan. Harjoittelupaikka 
voi olla muualtakin kuin Seinäjoen sairaan-
hoitopiirin alueelta, mikäli vastaavaa har-
joittelupaikkaa ei täältä alueelta löydy tai 
harjoittelu auttaa työllistymisessä
Oppimismenetelmät: Harjoittelu opiskeli-
jan vapaasti valitsemassa harjoittelupaikas-
sa; Harjoittelupaikan toimintaa kehittävä 
hallinnollinen tehtävä; Harjoittelun kirjalli-
nen raportointi
Arviointi: Teemoitettu oppimispäiväkirja, 
joka toimii osana portfoliota; Kirjallisia teh-
täviä liittyen tavoitteiden toteutumiseen; 
Käytännön ohjaajan ja opettajan antama pa-
laute; Kokoava ryhmäkeskustelu jakson lo-

pussa oppimispäiväkirjojen teemoista
Edeltävät opinnot: Vaihtoehtoiset ammat-
tiopinnot

Siirtyminen työelämään 

Tunnus
KG10BP07

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettajat: Minna Hautamäki; Riitta Kiili; 
Kari Jokiranta ja muut asiantuntijat
Tavoitteet: Opiskelija: tuntee työlainsäädän-
nön perusteet; tietää omaa työtään määrit-
tävän työ- ja virkaehtosopimuksen määrä-
yksistä; ymmärtää työmarkkinajärjestöjen 
tehtävät ja merkityksen suomalaisessa yh-
teiskunnassa; osaa markkinoida työtään ja 
osaamistaan; osaa toimia palvelujen tuot-
tajana fysioterapiassa; tuntee oman yrityk-
sen perustamiseen liittyvät asiat; ymmärtää 
kansainvälistymisen merkityksen ja kyke-
nee työskentelemään fysioterapian asian-
tuntijana kansainvälistyvässä ympäristössä 
sekä kotimaassa että ulkomailla.
Sisältö: Työlainsäädäntö; Kunnallinen työ- 
ja virkaehtosopimus; Työmarkkinajärjestöt 
ja niiden toiminta; CV, työpaikkahakemuk-
set; Fysioterapeutti yrittäjänä; Fysioterapia-
palveluja tuottavan yrityksen perustaminen; 
Fysioterapian kehitysnäkymät eri maissa ja 
kansainvälinen yhteistyö fysioterapian alu-
eella; Fysioterapian koulutus eri maissa; 
Kansalliset ja kansainväliset fysioterapia-
alan järjestöt
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Asikainen 
J.1993. Kansantalous. 2. p. Kustannuskiila. 
Fysioterapeutin yrittäjäopas 2004. Suomen 
fysioterapeuttiliitto ry. Koskela, M. & Oja-
la, T. 1992  Taloustietoa terveydenhuolto- ja 
sosiaalialalle. WSOY. Kovalainen & Simo-
nen 1996. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys. 
WSOY. Tenhunen 2004. Yrittäminen sosiaali- 
ja terveysalalla. Yrityssanoma. Yrityksen pe-
rustamisopas. Käytännön perustamistoimet 
2002. TE-keskus. Yritysosasto. Alan kansalli-
set ja kansainväliset ammattilehdet
Oppimismenetelmät: Verkko-opiskelu, asi-
antuntijaluennot, tutortyöskentely, itsenäi-
nen opiskelu
Arviointi: Verkko-tehtävien suoritukset, 
koe, seminaaritehtävä
Oppiaineet: Yrittäjyysopinnot 1op, työelä-
mätietous 1,5, Kansainvälisyys-opinnot 1,5 
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VAPAASTI VALITTAVAT 
OPINNOT 

Tunnus
KG10D

Tyyppi
vapaasti valittava

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
12

Opettajat: Fysioterapian opettajat; Eri alojen 
asiantuntijat
Tavoitteet: Koulutusohjelmiin sisältyvien 
vapaasti valittavien opintojen tulee täyt-
tää ammattikorkeakouluopinnoille asetetut 
vaatimukset sekä lisätä opiskelijan amma-
tillisia valmiuksia. Osa vapaasti valittavista 
opinnoista toteutuu harjoitteluna. Vapaasti 
valittavia opintoja voi valita Seinäjoen am-
mattikorkeakoulun yksiköistä ja muista kor-
kea-asteen oppilaitoksista. Opintojen valin-
ta SeAMK:n yksiköistä tapahtuu vapaasti 
valittavien opintojen tarjottimelta, joka sisäl-
tää tarjontaa jokaisesta yksiköstä. Sosiaali- ja 
terveysalan yksikkö tarjoaa opiskelijoilleen 
vapaasti valittavia opintoja myös yksikön 
sisäisellä tarjonnalla. Opiskelija valitsee tar-
jottimesta omaa ammattitaitoaan ja -tietoaan 
lisäävän opintojakson tai opintojaksoja ja il-
moittautuu ko. opintojaksolle. Opiskelu ta-
pahtuu siinä yksikössä, josta opintojakso on 
valittu. Sosiaali- ja terveysalan yksikön va-
paasti valittavien opintojen yhdyshenkilönä 
toimii opintojenohjaajat.

OPINNÄYTETYÖ JA 
KYPSYYSNÄYTE

Tunnus
KG10F

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. ja 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
15

Opettajat: Merja Finne, Pia Haapala, Minna 
Hautamäki, Riitta Kiili, Kaija Loppela, Tar-
ja Svahn
Tavoitteet: Opiskelija käyttää itsenäises-
ti ja kriittisesti tiedonhankintamenetelmiä 
ja osoittaa tutkimuksellista asennoitumista. 
Opiskelija soveltaa teoriatietoja ja taitoja ja 
yhdistää niitä työelämää palvelevaksi koko-
naisuudeksi ja omaa valmiuksia osallistua 
tutkimus- ja kehittämisprojekteihin. Opis-
kelija hyödyntää tutkimusten tuloksia tu-
levan ammattinsa kehittämiseen. Kypsyys-
näytteessä opiskelija osoittaa hallitsevansa 
opinnäytetyönsä aihepiirin sisällöllisesti 
sekä hyvän kirjallisen asiatyylin. Opiskelija 
antaa näytön äidinkielen kirjallisesta hallin-
nasta. Opinnäytetyö toteutetaan itsenäisenä 
työskentelynä ja aktiivisena osallistumisena 
yksilö ja/tai ryhmäohjauksiin ja seminaa-
reihin. Opinnäytetyöstä tehdään kirjallinen 
suunnitelma ja opinnäytetyöraportti.
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Hoitotyön koulutusohjelma
Koulutuksen toteutus:
Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki 
(Koskenalantien toimipiste)

Koulutusohjelmapäällikkö:
Raija Palo
020 124 5181
raija.palo@seamk.fi 

Tutkinto ja sen tuottama kelpoisuus:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakou-
lututkinto

Tutkintonimike: 
Sairaanhoitaja (AMK), Terveydenhoitaja 
(AMK)

Laajuus opintopisteinä: 
210 op ja 240 op

Suuntautumisvaihtoehdot:
Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto ja Ter-
veydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Tavoitteet:
Opintojen yleistavoitteet:
Hoitotyön koulutusohjelman tehtävänä on 
kouluttaa hoitotyön ja terveydenhoitotyön 
asiantuntijoita, joiden työn lähtökohtana ovat 
monitieteinen tieto, laaja-alainen hoitotyön ja 
terveydenhoitotyön osaaminen sekä  korkea-
tasoinen eettinen arvoperusta. Koulutukses-
ta valmistuneilla sairaanhoitajilla (AMK) ja 
terveydenhoitajilla (AMK) on valmiudet tut-
kia, arvioida ja kehittää osaamistaan, työtään, 
työyhteisöään sekä ammattialaansa.

Hoitotyön koulutusohjelmasta valmistunut 
sairaanhoitaja (AMK) laillistetaan terveyden-
huollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana. 
Terveydenhoitaja (AMK) laillistetaan tervey-
denhuollon ammattihenkilöksi sekä sairaan-
hoitajana että terveydenhoitajana. Koulutus 
täyttää Euroopan neuvoston sairaanhoita-
jakoulutuksesta antamien direktiivien vaa-
timukset ja se sisältää yleissairaanhoidosta 
vastaavan sairaanhoitajan koulutuksen. 

Sairaanhoitaja (AMK) ja terveydenhoitaja 
(AMK) ovat itsenäisiä hoitotyön ja tervey-
denhoitotyön asiantuntijoita perustervey-
denhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosi-
aalihuollossa sekä yksityisen ja 3.sektorin 
alueilla. He auttavat, tukevat, hoitavat ja oh-
jaavat eri ikäisiä terveitä ja sairaita ihmisiä, 
perheitä, ryhmiä ja yhteisöjä. Sairaanhoita-
ja ja terveydenhoitaja toteuttavat terveyttä 
edistävää, ylläpitävää, sairauksia ehkäise-
vää ja parantavaa hoitotyötä, kuntouttavaa 
hoitotyötä sekä potilaalle määrättyä lääke-
tieteellistä hoitoa. He toimivat hoitotyön ja 
terveydenhoitotyön suunnittelu-, toteutus- 
ja kehittämistehtävissä sekä kansallisella 
että kansainvälisellä tasolla.

Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan 
osaaminen:
Sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen 
alueet ovat eettinen osaaminen, terveyden 
edistämisen osaaminen, kliininen osaami-
nen, opetus- ja ohjausosaaminen, yhteis-
työosaaminen, hoitotyön tutkimus- ja ke-
hittämisosaaminen, johtamisosaaminen, 
monikulttuurisen hoitotyön osaaminen sekä 
yhteiskunnallinen osaaminen.

Terveydenhoitajan ammatillisen osaami-
sen alueet ovat eettinen osaaminen, tervey-
den edistämisen osaaminen, yhteiskunnalli-
sen ja monikulttuurisen terveydenhoitotyön 
osaaminen, terveydenhoitotyön johtamis-, 
tutkimus- ja kehittämisosaaminen sekä ter-
veydenhoitotyön osaaminen elämänkulun 
eri vaiheissa.

Terveydenhoitajakoulutus (240 op) perus-
tuu sairaanhoitajan koulutukseen. Koulu-
tus sisältää 60 op terveydenhoitaja (AMK):
ksi johtavia ammattiopintoja, joista 30 op on 
sairaanhoitajan koulutukseen sisältyviä ter-
veydenhoitotyön ammattiopintoja. Opiske-
lijat valitaan hoitotyön koulutusohjelmassa 
suoraan terveydenhoitotyön suuntautumis-
vaihtoehtoon.
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HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA        
Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 210 op        
Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 240 op       
    I II III IV YHT. 
PERUSOPINNOT         7 6   13  
 Oppimaan oppiminen terveysalalla      13 
  Opiskelu ammattikorkeakoulussa ja hoitotyön koulutusohjelmassa 2     
  Kirjallinen viestintä ja puheviestintä  3     
  Ruotsi  3    
  Englanti  3    
  Tietotekniikka ja tiedonhankinta  2     
AMMATTIOPINNOT  54 50 32 3 139 
 Sairaanhoitajan /terveydenhoitajan ammatillinen kasvu     4  
  Ammatillinen kasvu sekä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot 1 1 1 1  
 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö     7 
  Sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet  2     
  Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus hoitotyössä  2     
  Sosiologia, sosiaalipolitiikka ja sosiaaliturva  3     
 Eri ikäisen terveyden edistäminen hoitotyössä      10 
   Eri ikäisen, perheen ja ympäristön terveys ja hyvinvointi 3     
  Aikuisten terveydenhoitotyö  2     
  Kansanterveystiede  1     
  Psykologia, kehityspsykologia  1     
  Terveyden edistämisen harjoittelu  3     
 Perustiedot ja -taidot hoitotyössä      33 
  Hoitotyön etiikka ja historia  3     
  Anatomia ja fysiologia  4     
  Ensiapu ja poikkeusolojen terveydenhuolto  2     
  Hoitotyön perusteet ja auttamismenetelmät  6     
  Lääkehoito  3     
  Kliininen lääkeaineoppi  3     
  Lääketieteen perusteet, tautioppi ja mikrobiologia  1     
  Ravitsemustiede  2     
  Hoitotyön perustaitojen harjoittelu  9     
 Lapsi, nuori ja perhe hoitotyön asiakkaana      20 
  Lasta odottavan ja synnyttävän perheen hoitotyö  2    
  Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö  2    
  Synnytysoppi ja naistentaudit  1    
  Lasten ja nuorten lääketiede  1    
  Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön harjoittelu  14    
 Aikuinen hoitotyön asiakkaana      25 
  Sisätautikirurginen hoitotyö  6    
  Sisätautioppi ja kirurgia  3    
  Laboratoriolääketiede  2    
  Aikuisen kliinisen hoitotyön harjoittelu  14    
 Vanhus hoitotyön asiakkaana      10 
  Vanhusten hoitotyö ja toimintakykyisyyden tukeminen   2   
  Gerontologia ja geriatria   1   
  Vanhusten hoitotyön harjoittelu    7   
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 Eri ikäinen mielenterveyden hoitotyön asiakkaana     13 
  Mielenterveyden hoitotyö ja kriisihoito    3   
  Päihdehoitotyö    2   
  Psykiatria    1   
  Mielenterveyden hoitotyön harjoittelu    7   
 Hoitotyön tutkimus ja kehittäminen      9 
  Hoitotieteen perusteet   2    
  Hoitotyön tutkimus ja kehittäminen   2 3 2  
 Opettaminen hoitotyössä      3 
  Ohjaus ja opetus hoitotyössä  2     
  Kasvatustiede  1     
 Johtaminen hoitotyössä      5 
  Hoitotyön osaamisen johtaminen ja laadunhallinta     3   
   Työntekijänä ja yrittäjänä sosiaali- ja terveydenhuollossa   2   
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT      35 
YHTEISET VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT      15 
HOITOTYÖN JA TERVEYDENHOITOTYÖN 
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT        
SAIRAANHOITAJA (AMK)       
 Akuutti- tai perioperatiivinen potilas hoitotyön asiakkaana     15  
  Perioperatiivinen hoitotyö    2   
  Anestesiologia    1   
  Lääketieteen erilliskysymykset    1   
  Akuuttihoitotyö ja polikliininen hoitotyö    4   
   Akuuttihoitotyön ja perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu   7   
ERIYTYVÄT VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT      20 
HOITOTYÖN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO        
 Hoitotyön osaamisen syventäminen eriytyvillä alueilla     20 
  Hoitotyön osaamisen syventäminen eriytyvillä alueilla    3 3  
  Syventävä hoitotyön osaamisen harjoittelu     14  
TERVEYDENHOITOTYÖN SUUNTAUMISVAIHTOEHTO        
 Polikliininen terveydenhoitotyö      20 
  Kansanterveys sekä hoidon porrastus ja hoitoketjut    3   
  Sairaahoito terveydenhoitotyössä    1 2  
  Polikliinisen terveydenhoitotyön harjoittelu    7 7  
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT   2 4 2 8 
OPINNÄYTETYÖ   2 8 5 15 
YHTEENSÄ SAIRAANHOITAJA (AMK)      210 
TERVEYDENHOITOTYÖN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO     30  
TERVEYDENHOITAJA (AMK)       
 Väestövastuinen terveydenhoitotyö      30 
  Lasta odottavan ja synnyttävän perheen terveydenhoitotyö    2  
  Lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä terveydenhoitotyö    4  
  Työikäisen terveydenhoitotyö     2  
  Ikääntyvän ihmisen terveydenhoitotyö     2  
  Opinnäytetyö/kehittämistehtävä     5  
  Terveydenhoitajatyön harjoittelu     15  
YHTEENSÄ TERVEYDENHOITAJA (AMK)      240 
         

I     II        III        IV      YHT. 
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Opintojaksokokonaisuudet ja -kuvaukset

PERUSOPINNOT

Oppimaan oppiminen 
terveysalalla
Laajuus: 13 op
Tavoitteet: Opiskelija: oivaltaa elinikäisen 
oppimisen merkityksen ammatillisessa kas-
vussaan; kehittää itsetuntemus- ja ryhmä-
työtaitojaan sekä opiskeluvalmiuksiaan; ke-
hittää vuorovaikutus- ja viestintätaitojaan 
äidinkielessä ja vieraissa kielissä; hallitsee 
tietotekniikan ja tiedonhankinnan perusteet 
ja yleisimmät sovellukset

Opiskelu ammattikorkeakoulussa 
ja hoitotyön koulutusohjelmassa

Tunnus
KG09AA01

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Tellervo Pihlaja, KM
Tavoitteet: Opiskelija orientoituu ammat-
tikorkeakouluopiskeluun, hoitotyön kou-
lutusohjelmaan, omien oppimistarpeiden-
sa tunnistamiseen sekä oman oppimisensa 
analysointiin. Opiskelija harjaantuu itseoh-
jautuvaan opiskeluun.
Sisältö: Opiskelijana ammattikorkeakoulus-
sa, Opiskelijana hoitotyön koulutusohjel-
massa oman ryhmän jäsenenä, Elinikäinen 
oppiminen ja oppimisen edellytykset, Itse-
tuntemus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun opinto-opas. Hoito-
työn koulutusohjelman opetussuunnitelma
Oppimismenetelmät: Luento, ryhmätyöt, 
itsenäinen opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen

Kirjallinen viestintä ja puheviestintä

Tunnus
KG09AA02

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Riitta Laru, FM
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää asiatyy-
lin ja kielenhuollon merkityksen kirjallisen 

viestinnän perustana. Hän perehtyy eri-
tyyppiseen informaatioon ja sen analysoi-
miseen sekä tulkitsemiseen. Hän osallistuu 
puhe- ja kirjoittamistilanteisiin, joissa har-
joitellaan argumentoimista ja kehitellään 
ajattelua. Hän hallitsee tavallisimpien asia-
kirjojen laadinnan ja opiskelee tieteellisen 
kirjoittamisen perusteita. Opiskelija harjoit-
telee esiintymistä suullisissa yksilö- ja ryh-
mätilanteissa ja perehtyy kokous- ja neuvot-
teluviestintään.
Sisältö: Tutkimusviestintä, tieteellinen kir-
joittaminen sekä dokumentointitavat; Tie-
teellinen essee, referaatti, raportti, posteri, 
opintopäiväkirja, oppimispäiväkirja; Erilai-
sen informaation lukutaito, mediatekstit; 
Asiakirjaviestinnän perusteet; Puheviestin-
tään valmistautuminen, viestintätilanteessa 
toimiminen, puheviestinnän arvioiminen; 
Vuorovaikutus, sanallinen ja sanaton ilmai-
su, havainnollistamistavat; Kokous- ja neu-
vottelutaito, puhe-esitykset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Repo, I & 
Nuutinen, T. 2003. Viestintätaito. Opas ai-
kuisopiskelun ja työelämän vuorovaikutus-
tilanteisiin. Otava. Helsinki
Oppimismenetelmät: Luento, suulliset ja 
kirjalliset harjoitukset, itsenäinen opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, koe /
opintopäiväkirja

Ruotsi (2. kotimainen kieli)

Tunnus
KG09AA03

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1.- 2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Merja Lindholm, FM
Tavoitteet: Opiskelijan suullisen ja kirjalli-
sen viestinnän taidot ruotsin kielellä edisty-
vät kielen keskeisiä rakenteita oppimalla ja 
sanastoa laajentamalla. Opiskelija innostuu 
omaehtoiseen kielenopiskeluun tulevaisuu-
dessa. Opiskelija osaa keskeisen ruotsinkie-
lisen hoitotyön sanaston.
Sisältö: Hoitoalan ruotsia, Keskeisiä raken-
teita, Sanaston laajennus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Haapasal-
mi, R. &  Järvinen, M. & Paakki, R.. 1998. 
Sjukvårdssvenska. 2. uud. p. SUKOL -palvelu
Oppimismenetelmät: Luento, harjoitukset, 
itsenäinen opiskelu
Arviointi: Osallistuminen kontaktiopetuk-
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seen, sanakoe, suullinen paritentti, kirjal-
linen referaatti ruotsiksi suomenkielisestä 
tekstistä. Itsenäinen opiskelu käsittää har-
joitusaineen, suullisen esitelmän laatimisen 
sekä erilaisia harjoitustehtäviä. Arvioinnissa 
tukeudutaan valtakunnallisiin ammattikor-
keakouluja koskeviin (AMKKIA-) taitotaso-
kuvauksiin.
Edeltävät opinnot: Lukion /toisen asteen op-
pilaitoksen kieliopinnot /vastaavat opinnot

Englanti (1. Vieras kieli)

Tunnus
KG09AA04

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1.- 2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Tiina Vahvaselkä, FM
Tavoitteet: Opiskelijan suullisen ja kirjalli-
sen viestinnän taidot vieraalla kielellä edis-
tyvät oppimalla kielen keskeisiä rakentei-
ta sekä harjoittamalla kohteliasta viestintää 
ja small talkia. Opiskelija innostuu omaeh-
toiseen kielenopiskeluun tulevaisuudessa. 
Opiskelija osaa keskeisen englanninkielisen 
hoitotyön sanaston sekä harjaantuu tieteelli-
sen englanninkielisen viestinnän käytössä.
Sisältö: Hoitotyön englanti, Kohtelias vies-
tintä ja small talk, Keskeisiä rakenteita, Joh-
datus tieteelliseen englantiin
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
valmistama materiaali
Oppimismenetelmät: Luento, harjoitukset, 
itsenäinen opiskelu
Arviointi: Osallistuminen kontaktiopetuk-
seen, suullinen paritentti, kirjallinen refe-
raatti englanniksi suomenkielisestä tekstistä. 
Itsenäinen opiskelu sisältää harjoitusrefe-
raatin sekä erilaisia harjoitustehtäviä. Arvi-
oinnissa tukeudutaan valtakunnallisiin am-
mattikorkeakouluja koskeviin (AMKKIA-) 
taitotasokuvauksiin
Edeltävät opinnot: Lukion /toisen asteen op-
pilaitoksen kieliopinnot /vastaavat opinnot

Tietotekniikka ja tiedonhankinta

Tunnus
KG09AA05

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Petri Keskinen, tradenomi
Tavoitteet: Opiskelija käyttää opiskelussaan 
hyväkseen tietoliikenteen palveluita sekä 
ohjelmia.  Opiskelija tiedostaa eettisen vas-

tuunsa tietojen välittämisessä perehtymällä 
tietosuojakysymyksiin. Opiskelija harjoitte-
lee erilaisten sovellusohjelmien käyttämis-
tä. Opiskelija osaa tehokkaasti hyödyntää 
kirjasto- ja tietopalveluita. Opiskelija tuntee 
oman alansa tiedonlähteet sekä
osaa hakea ja käyttää niitä itsenäisesti.
Sisältö: Tietotyö ja tietotyövälineet sekä tie-
totekniikan vaikutukset yksilöön ja yhteis-
kuntaan; Tietoliikenne, tietokannat, Inter-
net, www-palvelut; Sähköposti; Harjoittelua 
erilaisia sovellusohjelmia hyväksikäyttäen; 
Tiedonhankinnan merkityksestä ja johda-
tusta alan tietolähteisiin; Kirjasto- ja tieto-
palvelut verkossa; Tiedonhaun teoreettisia 
perusteita ja tiedonhaku tietokannoista 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
osoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luento, itsenäinen 
opiskelu, harjoitukset, verkko-opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, koe, 
verkko-opiskelutehtävien tekeminen

AMMATTIOPINNOT

Sairaanhoitajan /
terveydenhoitajan 
ammatillinen kasvu
Laajuus: 4 op
Tavoitteet: Opiskelija: analysoi ammatillista 
kehittymistään ja osaamistaan koulutuksen 
aikana; kehittyy vuorovaikutus- ja yhteis-
työtaidoissaan persoonallisesti ja ammatil-
lisesti.

Ammatillinen kasvu sekä 
vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot

Tunnus
KG09BA01

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Tellervo Pihlaja, KM
Tavoitteet: Opiskelija analysoi sairaanhoi-
tajan /terveydenhoitajan ammattiin kehit-
tymistään. Opiskelija vahvistaa itsessään 
käynnistyneitä hoitotyön /terveydenhoito-
työn asiantuntijuuteen kehittymisen proses-
seja ja samalla valmentautuu yhteiskunnan 
ja työelämän vaatimuksiin. Opiskelija kehit-
tää ja soveltaa itsetuntemus-, vuorovaiku-
tus- ja ryhmätyötaitojaan erilaisten ihmis-
ten välisessä kanssakäymisessä. Opiskelija 
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kehittyy arvioimaan omia fyysisiä, psyyk-
kisiä ja sosiaalisia voimavarojaan toimia sai-
raanhoitajan/terveydenhoitajan ammatissa. 
Opiskelija käyttää tutorointia ammatillisen 
kehittymisen tukena. Opiskelija laatii am-
matillisen portfolion koulutuksen aikana.
Sisältö: Hoitotyön /terveydenhoitotyön 
asiantuntijuus ja osaaminen; Sairaanhoita-
jan /terveydenhoitajan ammattiin kehitty-
minen; Sairaanhoitajan /terveydenhoitajan 
työhyvinvointi; Itsetuntemus; Yhteistyötai-
dot ja sosiaalinen vuorovaikutus; Ryhmän 
ominaisuudet ja ryhmän jäsenyyteen vai-
kuttavat tekijät; Portfolio
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Janhonen, 
S. & Vanhanen-Nuutinen, L. (toim.) 2005. 
Kohti asiantuntijuutta. Nikko, A. 2001. Port-
folio oppimisen avartajana. Himberg, L. & 
Jauhiainen, R. 1998 tai uud. Suhteita. Minä, 
me ja muut. WSOY (sov. osin). Ojala, T & 
Uutela, A. 1993. Rakentava vuorovaikutus. 
WSOY. (sov.osin). Opettajan osoittama muu 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luento, ryhmätyöt ja 
tehtävät, henkilökohtaiset tavoite- ja kehi-
tyskeskustelut, portfoliotyöskentely, itsenäi-
nen opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, port-
folio
Edeltävät opinnot: Opiskelu ammattikor-
keakoulussa 

Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
toimintaympäristö
Laajuus: 7 op
Tavoitteet: Opiskelija: tuntee Suomen sosi-
aali- ja terveyspolitiikkaa ohjaavat kansalli-
set ohjelmat ja säädökset; liittää yhteiskun-
nallisen vaikuttamisen, yhteiskunnalliset 
haasteet, muutokset ja ongelmat sekä talo-
udellisuuden hoitotyössä vaikuttaviin teki-
jöihin; ymmärtää tietoturvan merkityksen 
terveydenhuollossa; tuntee keskeiset sosiaa-
liturvan osa-alueet; vastaa asiakkaiden /po-
tilaiden tarpeisiin huomioiden heidän kult-
tuurisen taustansa; osaa toimia oman alansa 
kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä ja 
monikulttuurisissa työyhteisöissä

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
perusteet

Tunnus
KG09BB01

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Kari Jokiranta, FK
Tavoitteet: Opiskelija muodostaa yleisku-
van sosiaali- ja terveyspolitiikasta osana 
suomalaista ja kansainvälistä yhteiskunta-
politiikkaa. Opiskelija perehtyy sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujärjestelmään sekä 
palveluja tarvitsevaan asiakkaaseen. Hän 
tuntee sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaa-
vat säädökset sekä päätöksentekoprosessin 
yhteiskunnan eri tasoilla. Opiskelija analy-
soi Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon 
linjauksia koskevien ohjelmien sisältöä sekä 
niiden toimenpide-ehdotuksia suomalaisten 
sosiaali- ja terveysongelmien ratkaisemises-
sa.
Sisältö: Sosiaali- ja terveydenhuollon asi-
akkuus; Sosiaali- ja terveydenhuollon teh-
tävä ja palvelujärjestelmä; Sosiaali- ja terve-
ydenhuollon lait ja asetukset; Kansalliset ja 
kansainväliset sosiaali- ja terveydenhuollon 
strategiaohjelmat ja periaatepäätökset; Kes-
keisimmät väestön terveyteen ja hyvinvoin-
tiin vaikuttavat sosiaali- ja terveysongelmat; 
Tietoturva terveydenhuollossa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Sosiaali- ja 
terveydenhuoltolainsäädäntö. Uusin painos 
Kauppakaari. Viimeinen valtakunnallinen 
tavoite- ja toimintaohjelma sosiaali- ja terve-
ydenhuollon järjestämisestä. Valtioneuvos-
ton periaatepäätös Terveys 2015 -kansanter-
veysohjelmasta. Julkaisuja 2001:4. Helsinki. 
Sosiaali- ja terveysministeriö 2001. Sosiaa-
li- ja terveyspolitiikan strategiat 2010. Kohti 
sosiaalisesti kestävää ja taloudellisesti elin-
voimasta yhteiskuntaa. Sosiaali- ja terveys-
ministeriö 2002. Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon kehittämishankkeiden suunnitelmat. 
Ajankohtaiset sosiaali- ja terveydenhuollon 
kansalliset ja kansainväliset suunnitelmat ja 
ohjelmat. Opettajan osoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luento, verkko-opis-
kelu, itsenäinen opiskelu 
Arviointi: Koe, verkko-opiskelun tehtävien 
tekeminen
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Kansainvälisyys ja 
monikulttuurisuus hoitotyössä

Tunnus
KG09BB02

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettajat: Kari Jokiranta, FK; Marja Touko-
la, THM
Tavoitteet: Opiskelija tunnistaa tasa-arvon 
toteutumisen. Opiskelija toimii kansainvä-
lisessä ja monikulttuurisessa hoitotyössä. 
Opiskelija tuntee kulttuurin merkityksen 
terveyden edistämisessä. Opiskelija tuntee 
Euroopan alueen haasteet terveydenhuol-
lolle. Opiskelija kehittää valmiuksiaan koh-
data eri kulttuureista tulevia hoitotyössään. 
Opiskelija tietää maahanmuuton ja pako-
laisuuden vaikutuksista ihmiseen ja hoito-
työhön.
Sisältö: Romanikulttuuri, islamilaisuus ja 
juutalainen kulttuuri; Maahanmuuttajien 
kohtaaminen hoitotyössä; Muuttokriisiin ja 
pakolaisuuteen liittyvät terveysongelmat; 
Euroopan alueen haasteet terveydenhuol-
lolle ja työskenteleminen hoitotyössä ulko-
mailla
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
materiaali, opettajan osoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luento, opetuskes-
kustelu, itsenäinen opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, koe

Sosiologia, sosiaalipolitiikka ja 
sosiaaliturva

Tunnus
KG09BB03

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Kari Jokiranta, FK
Tavoitteet: Opiskelija kehittyy ilmiöiden yh-
teiskunnallisten taustojen ymmärtämisessä. 
Opiskelija kehittyy sosiaalisten ongelmien, 
terveyden sosiologian sekä yhteiskunnal-
listen muutosten ymmärtämisessä. Opis-
kelija kehittää ammatillista vastuullisuutta 
syventämällä perusoikeuksien ja suomalai-
sen yhteiskunnan keskeisten instituutioiden 
tuntemusta. Opiskelija syventää vuorovai-
kutuskykyjään asiakkaiden elämänkulkuun 
liittyvän historian tuntemuksen kautta. 
Opiskelija parantaa yhteiskunnalliseen kes-
kusteluun osallistumisvalmiuksiaan sekä 

selvittää vaikutusmahdollisuuksia. Opiske-
lija tuntee hoitoalan ammattilaiselta edelly-
tettävän sosiaaliturvan.
Sisältö: Sosiaaliset ongelmat; Terveyden so-
siologia; Yhteiskunnallinen muutos; Perus-
oikeudet, tuomioistuinjärjestelmä; Julkis-
hallinto; Suomalaisen yhteiskunnan kehitys 
1900-luvun alusta mykypäivään; Hyvin-
vointiyhteiskunta; Suomalainen sosiaalitur-
vajärjestelmä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
osoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luento, itsenäinen 
opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, ko-
keet, jatkuva näyttö, jos opetus tapahtuu 
omissa ryhmissä

Eri ikäisen terveyden 
edistäminen hoitotyössä
 
Laajuus: 10 op
Tavoitteet: Opiskelija: tukee ja aktivoi yk-
silöä, perhettä ja yhteisöä terveyden, voi-
mavarojen ja toimintakyvyn edistämisessä; 
tunnistaa ja ennakoi yksilön, perheen, yh-
teisön ja ympäristön terveysongelmia ja -uh-
kia sekä ehkäisee niitä; ymmärtää kulttuu-
rin merkityksen terveyden edistämisessä; 
luo terveyttä ja hyvinvointia edistävää ym-
päristöä

Eri ikäisen, perheen ja 
ympäristön terveys ja hyvinvointi

Tunnus
KG09BC01

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Helinä Mesiäislehto-Soukka, TtT; 
Hilkka Majasaari THM; Else Vierre THM
Tavoitteet: Opiskelija tukee ja aktivoi yk-
silöä, perhettä ja yhteisöä terveyden, voi-
mavarojen ja toimintakyvyn edistämisessä 
asiakaslähtöisesti. Opiskelija tunnistaa ja en-
nakoi yksilön, perheen ja ympäristön terve-
ysongelmia ja -uhkia sekä toimii terveyson-
gelmien ehkäisemiseksi. Opiskelija analysoi 
terveyden ja hyvinvoinnin sekä terveyden 
edistämisen käsitteitä ja malleja. Opiskelija 
soveltaa tietoaan yksilön, perheen ja ympä-
ristön terveyden ja hyvinvoinnin analysoin-
tiin ja edistämiseen. 
Sisältö: Terveys, sairaus, hyvinvointi, toi-
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mintakyky ja elämänhallinta käsitteinä; Ter-
veyteen vaikuttavat tekijät; Terveyden edis-
täminen käsitteenä, sisältönä ja malleina; 
Perhe käsitteenä, perheen tehtävät; Perhe-
hoitotyön ominaispiirteet ja viitekehykset; 
Perhetilanteen kartoittaminen, perhehaas-
tattelu, perheen selviytymisen tukeminen; 
Perheen auttamismenetelmät; Ympäristö-
kasvatus, kestävä kehitys; Ympäristöterveys 
ja siihen liittyvät säädökset ja suhteet; Jäte-
huolto; Melu ja sen torjunta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luento-
materiaali. Pietilä, A-M. et al. (toim.) 2002. 
Terveyden edistäminen. Uudistuvat työme-
netelmät. WSOY. Paunonen, M. & Vehviläi-
nen-Julkunen, K. (toim.) 1999. Perhe hoito-
työssä. Teoria, tutkimus ja käytäntö. WSOY 
(sov. osin). Santti, R. et al. 1997. Muuttuva 
ympäristö ja terveys 3.uud. p. Turun yliopis-
to (sov. osin). Alkio, P. 1999. Pallo hukassa? 
Väestöliitto. Ylen avoin yliopisto: Ympäristö 
ja terveys (6 jaksoa), Kestävä kehitys (4 jak-
soa)
Oppimismenetelmät: Luento, ryhmätyö, it-
senäinen opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ja mui-
den ryhmän jäsenten oppimiseen myöntei-
sesti vaikuttaminen, tehtävät, kokeet

Aikuisten terveydenhoitotyö

Tunnus
KG09BC02

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Raija Tolonen, THM
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy aikuisväes-
tön terveyteen tutkimusten valossa. Opis-
kelija analysoi elämäntilanteen vaikutuksia 
aikuisten terveyteen. Hän määrittää työ-
ympäristön terveyteen vaikuttavia tekijöi-
tä (mm. fysikaaliset, kemialliset, biologiset, 
ergonomiset ja henkiset tekijät) ja ymmär-
tää niiden merkityksen terveyteen. Opiske-
lija ohjaa asiakaslähtöisesti aikuisia heidän 
terveystarpeissaan. Opiskelija hallitsee kes-
keisimmät tiedot ja taidot aikuisten tervey-
denhoitotyössä ja terveysneuvonnassa sekä 
tuntee työterveyshuollon ja työsuojelun kes-
keisen sisällön sekä yleisesti että oman am-
mattinsa näkökulmasta. Hän toteuttaa ja 
tulkitsee keskeiset aikuisten terveystarkas-
tusten tutkimukset.
Sisältö: Aikuisväestön terveys suomalaisten 
ja kansainvälisten tutkimusten valossa; Ai-
kuisten terveyteen ja hyvinvointiin vaikut-

tavat tekijät; Asiantuntijat ja moniammatil-
lisuus aikuisväestön terveydenhoitotyössä; 
Ympäristö ja aikuisväestön terveys; Työ-
paikkaselvitykset, ensiapuvalmius, suojai-
met, aikuisten terveystarkastukset ja aikuis-
ten opetus ja ohjaus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Alkukoe: 
Kivipelto, E. 1997. “Mua kuultihin ja sai 
itte vaikuttaa”. Oppimateriaalia työterveys-
huollon hoitotyöstä. Seinäjoen ammattikor-
keakoulu. Terveysalan yksikkö. Ilmarinen 
1992. Vaali työkykyä. Sijoitat huomiseen. 
Muu ajankohtainen kirjallisuus ja tutkimuk-
set sekä uusimmat lait ja asetukset työsuoje-
lusta ja työterveyshuollosta.
Oppimismenetelmät: Luento, laboraatio-
harjoitukset, itsenäinen opiskelu
Arviointi: Alkukoe parikokeena, aktiivinen 
osallistuminen, työpaikkakäyntiraportti, 
asiakkaan terveydenhoitosuunnitelma

Kansanterveystiede

Tunnus
KG09BC03

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
1

Opettaja: Helinä Mesiäislehto-Soukka, TtT
Tavoitteet: Opiskelija tuntee kansanterveys-
tieteen tieteenalan keskeiset käsitteet ja osaa 
kuvata kansanterveystieteen tutkimusme-
netelmiä ja lukea alan tutkimuksia.
Sisältö: Kansanterveystieteen keskeiset kä-
sitteet ja tutkimusmenetelmät 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kauha-
nen, J. et al. 1998. Kansanterveystiede. 2.p. 
WSOY (sov. osin)
Oppimismenetelmät: Luento, tehtävä, itse-
näinen opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, koe

Psykologia, kehityspsykologia

Tunnus
KG09BC04

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
1

Opettaja: Tuija Vasikkaniemi, KtL
Tavoitteet: Opiskelija hahmottaa ihmisen 
fyysis-psyykkis-sosiaalisen kokonaisuuden 
yksilön toiminnassa ja kehityksessä. Opis-
kelija ymmärtää toiminnan ja kehityksen 
kontekstuaalisuuden ja osaa soveltaa oppi-
maansa käytännön asiakas- ja potilastyössä 
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sekä omassa elämässään.
Sisältö: Ihminen toiminnallisena kokonai-
suutena; Psyykkinen itsesäätely; Kiintymys-
suhde ja hoitotyö; Elämänkaaren kehitys-
tehtävät ja psykososiaaliset kriisit ja niiden 
huomioon ottaminen hoitotyössä; Muu psy-
ko-fyysis-sosiaalinen kehitys ja sen yhteys 
yksilön terveyteen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lyyti-
nen, P., Korkiakangas, M. & Lyytinen, H. 
(toim.) 1995. Näkökulmia kehityspsykologi-
aan. Kehitys kontekstissaan. WSOY. Porvoo 
(sov. osin). Salo, O. & Tuunainen, K. 1996. 
Da Capo -alusta uudelleen. Karisto Oy. Hä-
meenlinna (sov. osin). Opettajan osoittama 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luento, tapauskerto-
musten analysointi, ryhmätyöt, itsenäinen 
opiskelu
Arviointi: Koe

Terveyden edistämisen harjoittelu

Tunnus
KG09BCE

Tyyppi
pakollinen

Taso
harjoittelu

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Helinä Mesiäislehto-Soukka, TtT; 
Raija Tolonen, THM ja Else Vierre, THM
Tavoitteet: Opetus- ja ohjaustapahtuman 
suunnittelu, toteutus ja arviointi. Terveys-
haastattelun suunnittelu, toteutus ja rapor-
tointi. Työpaikkakäyntien tekeminen elin-
keinoelämän eri aloille (esim. rakennus, 
maanviljelijät, yrittäjät, hoitotyö) ja käyn-
tien raportointi. Terveystarkastuksen ja -ta-
pahtuman suunnittelu, toteutus ja arviointi, 
minkä pohjalta opiskelija laatii asiakkaal-
leen terveydenhoitosuunnitelman. 
Sisältö: Opetus- ja ohjaustapahtuma; Ter-
veyshaastattelu; Työpaikkakäynnit; Terveys-
tarkastus; Terveydenhoitosuunnitelma
Arviointi: Arvioitavat tehtävät ja tapahtu-
mat, hyväksytty harjoittelu     

Perustiedot ja -taidot 
hoitotyössä
Laajuus: 33 op
Tavoitteet: Opiskelija: noudattaa hoitotyön 
toimintaa ohjaavia eettisiä ohjeita ja periaat-
teita; toimii asiakaslähtöisesti sekä käyttää 
hyväkseen prosessiajattelua potilaan hoito-
työssä; vastaa kokonaisvaltaisesti potilaan 
perustarpeisiin sekä tukee potilasta ja hänen 

omaisiaan fyysisten, henkisten ja hengellis-
ten tarpeiden tyydyttämisessä; tutkii, arvioi, 
tarkkailee ja ylläpitää potilaan peruselintoi-
mintoja; noudattaa toiminnassaan aseptiik-
kaa ja ymmärtää infektioiden torjunnan 
merkityksen; laskee virheettömästi lääke- ja 
nestehoidon laskutoimitukset; tuntee lääke-
muodot ja lääkeaineryhmät; annostelee ja ja-
kaa lääkkeet potilaille oikein; osaa tarkkailla 
lääkehoidon toivottuja vaikutuksia, sivuvai-
kutuksia ja yhteisvaikutuksia; osaa suorittaa 
keskeiset hoitotoimenpiteet ja niihin kuulu-
vat tarkkailut; osaa ottaa tavallisimmat po-
tilas- ja näytetutkimukset ja ohjata potilasta 
niihin; tuntee tavallisimmat radiologiset tut-
kimukset ja osaa ohjata potilasta niihin; osaa 
käyttää hoitovälineistöä turvallisesti; toimii 
kuntouttavan hoitotyön periaatteiden mu-
kaan; kirjaa hoitotyötä ATK:ta hyväksikäyt-
täen; hankkii ja hyödyntää tutkimustietoa 
hoitotyönsä perusteena

Hoitotyön etiikka ja historia

Tunnus
KG09BD01

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Kaarina Ketonen, THM
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy hoitotyön fi -
losofi an perusteisiin ja normeihin. Hän tie-
dostaa ja pohtii hoitotyön eettisiä ongelmia 
ja analysoi oman hoitotoimintansa arvoja, 
normeja ja eettisiä periaatteita. Opiskelija 
perehtyy hoitotyön eettiseen päätöksente-
koon. Opiskelija tuntee hoitotyön historian 
kehitysvaiheet ja ominaispiirteet. Opiskelija 
erittelee eri aikakausien tapahtumien mer-
kitystä hoitotyön ammattien kehitykseen ja 
nykyiseen ja tulevaisuuden sairaanhoitajan 
/terveydenhoitajan ammatteihin. Opiskeli-
ja perehtyy hoitotyön teorian ja koulutuksen 
kehittymiseen 1800- luvulta nykyaikaan.
Sisältö: Sosiaali- ja terveydenhuollon eettiset 
perusteet ja normit; Hoitotyön arvot, normit 
ja eettiset periaatteet; Salassapito ja vaitiolo-
velvollisuus terveydenhuollossa; Hoitotyön 
eettinen päätöksenteko; Hoivan, hoidon ja 
hoitotyön kehitysvaiheita ja ominaispiirtei-
tä eri aikakausina; Hoitotyön teorian ja kou-
lutuksen kehittyminen 1800-luvulta nykyai-
kaan; Hoitotyön tulevaisuus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Leino-
Kilpi, H. & Välimäki, M. 2003. Etiikka hoi-
totyössä. WSOY; Kalkas, H. & Sarvimäki, 
A. 1996 tai uud. Hoitotyön etiikan perus-
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teet. 5.uud. p. tai uud. WSOY. Sorvettula, M. 
1998. Johdatus suomalaisen hoitotyön histo-
riaan. Suomen sairaanhoitajaliitto; Opetta-
jan osoittama kirjallisuus
Oppimismenetelmät: Luento, opetuskes-
kustelut, itsenäinen opiskelu, tehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, arvioi-
tava tehtävä, koe

Anatomia ja fysiologia

Tunnus
KG09BD02

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Tiina Haapaniemi, LL
Tavoitteet: Opiskelija tuntee keskeisten elin-
järjestelmien rakenteen, toiminnan ja nii-
hin liittyvän vierasperäisen terminologian. 
Opiskelija osaa paikantaa elinten sijainnin 
ihmisruumiissa, ymmärtää elinjärjestelmien 
merkityksen koko elimistön toiminnassa ja 
hahmottaa mahdollisen rakenteellis-toimin-
nallisen häiriöpaikan. 
Sisältö: Kudokset, iho, luusto, veri ja veren-
kierto, elimistön nesteet, hengitys, ruoansu-
latus, virtsaneritys, umpieritysjärjestelmä, 
lisääntyminen, hermosto
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Nienstedt, 
W. et al. 1999 tai uud. Ihmisen fysiologia ja 
anatomia. 12. p. tai uud. WSOY. Bjålie, J.G. 
et al. 1999. Ihminen. Fysiologia ja anatomia. 
WSOY. (sov. osin). Budowick, M. et al. 1995. 
Anatomian atlas. WSOY. (sov. osin)
Oppimismenetelmät: Luento, harjoitukset, 
itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu 
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, ko-
keet

Ensiapu ja poikkeusolojen 
terveydenhuolto

Tunnus
KG09BD03

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Ritva Kuoppamäki, KM
Tavoitteet: Opiskelija tunnistaa potilaan vä-
littömän ensiavun tarpeen, osaa toimia en-
siaputilanteissa sekä niiden jatkotoimen-
piteissä. Opiskelija tiedostaa maltillisen 
käyttäytymisen merkityksen ensiaputilan-
teessa. Opiskelija osaa antaa ensiapua eri-
laisissa ensiapua vaativissa tilanteissa hä-

täensiapu mukaan lukien sekä motivoituu 
ylläpitämään ensiaputietojaan ja -taitojaan. 
Opiskelija tietää niistä suunnitelmista, jot-
ka on tehty terveydenhuollon turvaamiseksi 
yhteistyössä yleisen pelastuspalvelun ja vä-
estönsuojelun kanssa mahdollisten poikke-
usolojen aikana.
Sisältö: Toiminta erilaisissa ensiaputilan-
teissa mm. Hätäensiapu; Peruselvytys; Toi-
minta poikkeusoloissa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Sahi, T., 
Castren, M., Helistö, N. & Kämäräinen, L. 
2002. Ensiapuopas. Duodecim ja SPR; Ensi-
apu. Uusin p. SPR
Oppimismenetelmät: Luento, ensiaputilan-
neharjoitukset
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, koe

Hoitotyön perusteet ja 
auttamismenetelmät

Tunnus
KG09BD04

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettajat: Katri Mäki-Kala, THM ja Mari 
Salminen-Tuomaala, THM
Tavoitteet: Opiskelija muodostaa yleisku-
van hoitotyön toiminnasta ja toimintamal-
leista. Opiskelija muodostaa kokonaiskuvan 
terveen ja sairaan ihmisen elämisen toimin-
noista ja vastaa niihin ihmisen terveystilan-
teen mukaisesti. Opiskelija osaa suorittaa 
keskeiset elämisen toimintoihin kuuluvat 
hoitotyön auttamis- ja tutkimusmenetel-
mät. Opiskelija sisäistää aseptisen työsken-
telyn merkityksen. Opiskelija valmistelee ja 
ohjaa potilasta keskeisimpiin laboratorio- ja 
radiologisiin tutkimuksiin. Opiskelija toimii 
kuntouttavan hoitotyön periaatteiden mu-
kaisesti. Opiskelija osaa dokumentoida ja 
raportoida hoitotyön prosessin. 
Sisältö: Hoitotyö käsitteenä ja toimintana; 
Hoitotyön periaatteet; Hoito- ja auttamis-
suhde; Hoitotyön prosessi ja dokumentoin-
ti; Roper-Logan-Thierney: Hoitotyön malli; 
Aseptiikan perusteet: käsihygienia, asep-
tinen työskentely, steriilien välineiden kä-
sittely; Potilasturvallinen hoitoympäristö; 
Hoitotyö potilaan eri elämisen toiminnoissa: 
puhtaus ja pukeutuminen; uni ja lepo; liikku-
minen, kuntoutus, virikkeet; hengittäminen 
sekä sydän- ja verenkieroelimistön toimin-
ta, lääkeinjektion antaminen; kehon lämpö; 
syöminen ja juominen; virtsaaminen ja ulos-
taminen; kuoleva ihminen; viestiminen; su-
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kupuolisuuden ilmaiseminen; Radiologiset 
tutkimukset; Laboratoriotutkimukset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Iivanai-
nen, A. Jauhiainen, M. & Pikkarainen, P. 
2001. Hoitamisen taito. Tammi. Roper, N., 
Logan, W. & Tierney, A. 1994. Hoitotyön pe-
rusteet. Kirjayhtymä (sov. osin)
Oppimismenetelmät: Luento, ryhmätyö, 
tehtävät, laboraatio, opintokäynnit, itsenäi-
nen opiskelu, verkko-opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, jatku-
va näyttö arvosanaa nostava, laskeva tai pai-
kallaan pitävä vaikutus, summatiivinen koe 
(painotukset: summatiivinen koe 4, perus-
teet 2), aseptiikan koe (hyväksytty-hylätty), 
kuntoutus: koe, laboraatioharjoittelut hy-
väksytysti suoritettu, radiologiset tutkimuk-
set: koe, laboratoriotutkimukset: laboraatio-
harjoittelu ja koe   

Lääkehoito

Tunnus
KG09BD05

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Katri Mäki-Kala, THM; Marja 
Toukola, THM ja Paula Lehto, FM
Tavoitteet: Opiskelija tuntee lääkehoitoa 
koskevat säädökset. Opiskelija sisäistää sai-
raanhoitajan /terveydenhoitajan vastuu-
alueen lääkkeiden käsittelyssä ja potilaan 
lääkehoidossa. Opiskelija hallitsee erilaiset 
lääkemuodot ja niiden antotavat sekä ottaa 
vastuun lääkkeiden oikeasta ja huolellisesta 
käsittelystä lääkehuollossa. Opiskelija hal-
litsee lääkehoidossa tarvittavat laskutoimi-
tukset.
Sisältö: Lääkehoitoa koskevat säädökset; 
Lääkemuodot, lääkkeiden käsittely ja anto-
tavat; Lääkehuolto; Lääkelaskenta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ernvall S. 
et. al. 1999 tai uud. Lääkelaskenta. WSOY. 
Lääkelaki uusittu. Nurminen, M.-L. 2001. 
Lääkehoito. 4.uud. p. WSOY. (sov. osin). 
Opettajan osoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luento, laboraatio-
harjoittelu, lääkelaskuharjoitukset, itsenäi-
nen opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, teoreet-
tinen osuus: summatiivinen koe, jossa olta-
va 50 % oikein ja kukin kysymyskohta oltava 
hyväksytty, lääkelaskut: virheettömästi suo-
ritettu lääkelaskukoe, lääkelaskujen koe hy-
väksytysti suoritettuna ennen kolmannen lu-
kukauden harjoittelua, jatkuva näyttö

Kliininen lääkeaineoppi

Tunnus
KG09BD06

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Leena Ulvinen, proviisori
Tavoitteet: Opiskelija tuntee erilaiset lääke-
aineet ja lääkevalmisteet sekä osaa käyttää 
niitä tarkoituksenmukaisesti erilaisissa sai-
raustiloissa ja toimintahäiriöissä. Opiskelija 
tietää lääkeaineiden vaikutusmekanismit ja 
suotavat vaikutukset sekä sivu- ja yhteisvai-
kutukset. Opiskelija tuntee lääkehoidon seu-
rannassa käytettäviä tarkkailumenetelmiä.
Sisältö: Lääkeaineet ja lääkevalmisteet; 
Lääkkeiden tarkoituksenmukainen käyttö; 
Lääkkeiden vaikutusmekanismit; Lääkkei-
den toivotut vaikutukset sekä sivu- ja yh-
teisvaikutukset; Lääkehoidon seurantame-
netelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Nur-
minen, M-L. 2001. Lääkehoito. 4. uud. p. 
WSOY. Opettajan osoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luento, itsenäinen 
opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, koe

Lääketieteen perusteet, tautioppi ja 
mikrobiologia

Tunnus
KG09BD07

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
1

Opettaja: Juhani Laakso, EL
Tavoitteet: Opiskelija tuntee lääketieteelli-
sen hoidon porrastuksen. Opiskelija muo-
dostaa käsityksen tavallisimpien sairauksi-
en diagnostiikasta, synnystä, vaikutuksista, 
ehkäisystä ja hoidosta. Opiskelija tuntee in-
fektiotautien syntymekanismin, kehon puo-
lustusjärjestelmän ja infektiotautien ehkäi-
sykeinot perehtymällä mikrobeihin, ihmisen 
normaalifl ooraan, infektiotautien tartunta-
tapoihin ja infektiotauteja aiheuttaviin mik-
robeihin.
Sisältö: Lääketieteellisen hoidon porras-
tus; Yleisimpien sairauksien diagnostiikka, 
synty, vaikutukset, ehkäisy ja hoito; Perus-
tiedot mikrobeista; Ihmisen normaalifl oora; 
Tartuntatavat ja tartuntataudin syntyyn vai-
kuttavat tekijät; Ihmisen tavallisimpien mik-
robien aiheuttamat infektiotaudit; Infektio-
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tautien ehkäisy
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Laitio, 
M. & Vaajalahti, P. 1991 tai uud. Tautiopin 
perusteet. WSOY. Hellsten, S. (toim.) 2002. 
Kliininen mikrobiologia terveydenhuollos-
sa. Suomen Kuntaliitto. Luvut 1-7
Oppimismenetelmät: Luento, itsenäinen 
opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, koe
Edeltävät opinnot: Anatomia ja fysiologia, 
mikrobiologia

Ravitsemustiede

Tunnus
KG09BD08

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Ravitsemussuunnittelija
Tavoitteet: Opiskelija osaa selvittää ja perus-
tella keskeisimpien kansansairauksien ravit-
semishoidon. Opiskelija osaa suunnitella, 
toteuttaa ja arvioida keskeisimpiä erityis-
ruokavalioita. Opiskelija tuntee sairaalaruo-
kasuosituksen sisällön.
Sisältö: Sairaalaruokasuositus; Keskeisim-
pien kansansairauksien ruokavaliosuosituk-
set; Muut erityisruokavaliot
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hag-
lund, B. et al. 2001. Ihmisen ravitsemus. 6. p. 
WSOY. (sov. osin). Opettajan osoittama ma-
teriaali
Oppimismenetelmät: Luento, itsenäinen 
opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, koe

Hoitotyön perustaitojen harjoittelu

Tunnus
KG09BDE

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Opettajat: Mari Salminen-Tuomaala, THM 
ja Else Vierre, THM
Tavoitteet: Opiskelija luo suunnitelmallisen 
hoitosuhteen potilaan ja hänen omaistensa 
kanssa. Opiskelija tarkkailee ja hoitaa koko-
naisvaltaisesti sairasta ihmistä ja hänen omai-
siaan sekä kirjaa ja raportoi hoitotyön. Opiske-
lija osaa suorittaa keskeiset hoitotoimenpiteet 
sekä potilas- ja näytetutkimukset turvallisesti. 
Opiskelija hoitaa kuolevaa potilasta ja hänen 
omaisiaan. Opiskelija ohjaa potilasta ja hänen 
omaisiaan hoito- ja tutkimustilanteissa. Opis-
kelija laskee lääke- ja nestehoidon laskutoimi-

tukset virheettömästi sekä annostelee potilaan 
lääkkeet oikein. Opiskelija toimii moniamma-
tillisessa yhteistyössä.
Sisältö: Hoitotyön perustaitojen harjoittelu 
terveyskeskusten vuodeosastoilla tai vastaa-
vissa paikoissa; Seminaariopiskelu: haava-
hoito, kuolevan potilaan ja hänen omaisten 
hoitotyö, vainajan hoito, sidonnat, sielun-
hoito; Tutustumiskäynnit: keskuspesula, 
keskuskeittiö, välinehuolto
Oppimismenetelmät: Harjoittelu, seminaa-
riopiskelu, tehtävät
Arviointi: Hyväksytyt oppimissopimus, 
harjoittelu, harjoittelu /seminaaritehtävät, 
hyväksytty taitokoe

Lapsi, nuori ja perhe 
hoitotyön asiakkaana
Laajuus: 20 op
Tavoitteet: Opiskelija: toimii hoitosuhteis-
saan lapsen, nuoren ja perheen kanssa luot-
tamuksellisesti ja kunnioittavasti; tuntee 
lapsia, nuoria ja perheitä tukevat palvelu- ja 
hoitojärjestelmät; edistää lasta odottavan ja 
synnyttävän perheen terveyttä ja osaa hoi-
taa lasta odottavia ja synnyttäviä perheitä; 
osaa hoitaa vastasyntynyttä lasta ja tunnis-
taa hänen terveyttä uhkaavia tekijöitä; ohjaa 
ja tukee perhettä varhaisen vuorovaikutuk-
sen kehittymisessä; arvioi lapsen ja nuoren 
kehitysvaiheita sekä tunnistaa terveyttä uh-
kaavia riskejä; tukee lapsen ja nuoren tervet-
tä kasvua ja kehitystä ja ohjaa heitä itsehoi-
toon sekä terveyttä että sairautta koskevissa 
kysymyksissä; arvioi lasten, nuorten ja per-
heiden sairastamiseen liittyviä tarpeita sekä 
osaa tukea ja hoitaa eri ikäisiä terveitä, sai-
raita ja vammaisia ja heidän perheitään mo-
niammatillisen työryhmän jäsenenä; hank-
kii ja hyödyntää tutkimustietoa hoitotyönsä 
perusteena; tuntee tavallisimmat raskau-
teen, synnytykseen ja lapsivuodeaikaan 
sekä naistentauteihin liittyvät ongelmat ja 
niiden hoidon; tuntee tavallisimmat lasten- 
ja nuorten lääketieteeseen liittyvät sairaudet 
ja niiden hoidon

Lasta odottavan ja synnyttävän 
perheen hoitotyö

Tunnus
KG09BE01

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.- 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2
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Opettaja: Kaarina Ketonen, THM
Tavoitteet: Opiskelija osallistuu perhekes-
keisen neuvonnan suunnitteluun, toteu-
tukseen ja arviointiin lasta odottavan ja 
synnyttävän perheen hoitotyöhön peruster-
veydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa 
ymmärtäen hoidon jatkuvuuden. Opiskelija 
osallistuu perheen terveyden edistämiseen 
raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteen ai-
kana. Opiskelija tuntee äitiyshuollon histo-
rian ja palvelujärjestelmän. Opiskelija so-
veltaa hoitotieteellisiä tietojaan ja taitojaan 
äitiyshoitotyön toteutuksessa (säännöllinen 
synnytys/äkillinen synnytys, vastasynty-
neen hoitotyö) ja kehittämisessä. Opiskelija 
toimii yhteistyössä äitiyshuollossa toimivi-
en asiantuntijoiden kanssa.
Sisältö: Lasta odottavan ja synnyttävän per-
heen hoitotyön historiaa; Raskaana oleva ja 
synnyttävä nainen ja perhe perusterveyden-
huollon ja erikoissairaanhoidon asiakkaina; 
Säännöllinen synnytys, äkillinen synnytys; 
Vastasyntyneen hoitotyö; Perheen tervey-
den edistäminen raskauden, synnytyksen ja 
lapsivuoteen aikana; Perhesuunnittelu
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Deufel, 
M. & Montonen, E. & Parviainen, M. 1999. 
Rinnalla. Suomen kätilöliitto; Eskola, K. & 
Hytönen, E. 2002. Nainen hoitotyön asiak-
kaana. WSOY; Vienonen, M. (toim.) 1990 tai 
uud. Äitiyshuollon käsikirja. Valtion paina-
tuskeskus. Opettajan osoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luento, opintokäynti, 
itsenäinen opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, koe
Edeltävät opinnot: Anatomia ja fysiologia, 
sosiologia, perheen terveys ja hyvinvointi, 
synnytysoppi ja naistentaudit

Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö

Tunnus
KG09BE02

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.- 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettajat: Aija Risku, HTM ja Marja Touko-
la, THM
Tavoitteet: Opiskelija soveltaa hoitotieteel-
lisiä tietojaan ja taitojaan lapsen ja nuoren 
hoitotyön toteutuksessa ja kehittämises-
sä. Opiskelija toimii yhteistyössä lapsen ja 
nuoren hoitotyön asiantuntijoiden kanssa. 
Opiskelija ymmärtää varhaisen vuorovai-
kutuksen merkityksen ja osaa tukea van-
hemmuutta lapsen ja nuoren hoitotyössä. 
Opiskelija analysoi lapsen ja nuoren kasvun 

ja kehityksen vaiheita, sekä tukee ja edis-
tää heidän iänmukaista kasvua, kehitystä, 
terveyttä ja hyvinvointia. Opiskelija arvioi 
lapsen, nuoren ja perheen elämään liittyviä 
terveysriskejä sekä sairastamiseen liittyviä 
ongelmia. Opiskelija hoitaa ja tukee terveitä, 
sairaita tai vammaisia lapsia, nuoria ja hei-
dän perheitään.
Sisältö: Varhainen vuorovaikutus ja van-
hemmuuden tukeminen; Lapsen ja nuoren 
kasvu ja kehitys sekä niiden tukeminen; 
Terveyden- ja sairaanhoidollisten tarpeiden 
tunnistaminen, tarkkailu ja hoito; Sairaan ja 
vammaisen lapsen ja nuoren hoitotyön kes-
keiset hoitoperiaatteet ja -menetelmät; Ter-
veen tai sairaan lapsen, nuoren ja perheen 
voimavarojen tukeminen  
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ivanoff, P. 
et al. 2001 tai uud. Hoidatko minua? WSOY. 
(sov. osin). Ajankohtaiset artikkelit ja tutki-
mukset. Opettajan osoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luento, ryhmätyö, la-
boraatioharjoittelu, itsenäinen opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, labo-
raatioharjoittelu, koe

Synnytysoppi ja naistentaudit

Tunnus
KG09BE03

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
1

Opettaja: Katja Kero, EL
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää synnytyseli-
mistön anatomian ja fysiologian ja osaa hyö-
dyntää tietojaan käytännön hoitotilanteissa. 
Opiskelija tuntee tavallisimmat raskauteen, 
synnytykseen ja lapsivuodeaikaan liittyvät 
ongelmat ja komplikaatiot. Opiskelija tun-
tee naistentautien keskeiset tulehdustaudit, 
syöpätaudit sekä endometrioosin. Opiskeli-
ja tuntee raskauden ehkäisymenetelmät.
Sisältö: Synnytyselimistön anatomian ja 
fysiologia; Tavallisimmat raskauteen, syn-
nytykseen ja lapsivuodeaikaan liittyvät 
ongelmat; Tulehdustaudit, syöpätaudit, en-
dometrioosi; Ehkäisymenetelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Saarikos-
ki, S. 1992. Naistentautien perustiedot. 5. p 
tai uud. painos
Oppimismenetelmät: Luento, itsenäinen 
opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, koe
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Lasten ja nuorten lääketiede

Tunnus
KG09BE04

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
1

Opettaja: Juhani Laakso, EL
Tavoitteet: Opiskelija on selvillä lasten ja 
nuorten terveydenhoidosta sekä immunolo-
giasta ja rokotustoiminnasta. Opiskelija tie-
tää tavallisimmat lasten ja nuorten sairau-
det ja kehityshäiriöt sekä niiden tutkimus- ja 
hoitomuodot. Opiskelija tuntee nuorisolää-
ketieteen keskeiset sairaudet ja kehityshäiri-
öt sekä niiden tutkimus- ja hoitomuodot.
Sisältö: Lasten yleisimmät sairaudet, nii-
den tutkimus ja hoito; Nuorisolääketiede; 
Immunologia ja rokotustoiminta; Lasten ja 
nuorten terveydenhoito
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Huttu-
nen, O-P. (toim.) 2003. Lasten ja nuorten sai-
raudet. WSOY. (sov. osin)
Oppimismenetelmät: Luento, itsenäinen 
opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, koe

Lasten, nuorten ja perheiden 
hoitotyön harjoittelu

Tunnus
KG09BEE

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.- 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
14

Opettajat: Kaarina Ketonen, THM; Marja 
Toukola, THM ja Aija Risku, HTM
Tavoitteet: Opiskelija osaa kohdata, hoitaa 
ja ohjata eri ikäisiä terveitä, sairaita tai vam-
maisia lapsia ja nuoria sekä heidän perhei-
tään erilaisissa elämäntilanteissa ja terveys-
muutoksissa perusterveydenhuollossa ja 
erikoissairaanhoidossa. 
Sisältö: Harjoittelu toteutuu lastenneuvo-
lassa, synnyttäneiden vuodeosastolla ja sai-
raiden lasten vuodeosastolla tai vastaavissa 
paikoissa. Harjoittelu voi sisältää myös toi-
mintaa perheissä, päivähoidossa, kerhoissa, 
kouluissa tai nuorisotyössä
Oppimismenetelmät: Harjoittelu, seminaa-
riopiskelu
Arviointi: Hyväksytyt oppimissopimus, 
harjoittelu, seminaaritehtävä

Aikuinen hoitotyön asiakkaana 

Laajuus: 25 op
Tavoitteet: Opiskelija: toimii hoitosuhteis-
saan asiakas- ja potilaslähtöisesti; tukee si-
sätautikirurgisen potilaan, naistentautia tai 
tartuntatautia sairastavan potilaan ja hänen 
perheensä ja yhteisönsä voimavaroja ja toi-
mintakykyä; tunnistaa, ennakoi ja ehkäi-
see aikuispotilaiden ja heidän yhteisöjensä 
terveysongelmia ja –uhkia; toimii kuntout-
tavan hoitotyön periaatteiden mukaisesti; 
suunnittelee, toteuttaa ja arvioi aikuisten po-
tilaiden hoitotyötä yhteistyössä potilaan ja 
hänen perheensä kanssa; vastaa aikuispoti-
laiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalises-
ta turvallisuudesta; suunnittelee, toteuttaa 
ja arvioi aikuispotilaiden lääke- ja nestehoi-
toa lääkärin antamien määräysten pohjalta 
mukaan lukien iv-hoito ja verensiirto; ohjaa 
ja tukee sisätautikirurgisia, naistentautia tai 
tartuntatautia sairastavia potilaita ja heidän 
perheitään itsehoidossa ja sairauksien hoi-
dossa selviytymisessä; osaa toimia monia-
mmatillisen työryhmän jäsenenä; hankkii ja 
hyödyntää tutkimustietoa hoitotyönsä pe-
rusteensa; tuntee tavallisimmat sisätautien 
ja kirurgian aloihin liittyvät sairaudet ja nii-
den hoidon; tuntee tavallisimmat laborato-
riolääketieteen alaan kuuluvat tutkimukset, 
osaa ohjata potilasta niihin sekä tulkita tut-
kimusten tuloksia

Sisätautikirurginen hoitotyö

Tunnus
KG09BF01

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettajat: Katri Mäki-Kala, THM; Pau-
la Paussu, SHO; Kaarina Ketonen, THM ja 
Kristiina Latomäki, THM
Tavoitteet: Opiskelija muodostaa kokonais-
kuvan sisätautien, kirurgisten sairauksien, 
naistentautien ja tartuntatautien hoitotyös-
tä. Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja ar-
vioi potilaiden kokonaisvaltaista hoitotyötä 
moniammatillisesti yhteistyössä potilaiden 
ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija osaa 
valmistella potilaan toimenpiteeseen, tark-
kailla ja hoitaa häntä toimenpiteen jälkeen. 
Opiskelija osaa havainnoida ja arvioida po-
tilaan tilaa, oireita ja hoidon vaikuttavuutta. 
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvi-
oida potilaan lääke- ja nestehoidon, veren-
siirron sekä kivun lievittämisen. Opiskelijan 
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ohjaustaidot kehittyvät. Opiskelija osaa toi-
mia tartuntatautien leviämisen ehkäisemi-
seksi. 
Sisältö: Sisätautien, neurologisten ja keuh-
kosairauksien hoitotyö; Kirurgisten sairauk-
sien hoitotyö; Naistentautien hoitotyö; Tar-
tuntatautien hoitotyö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Holmia, 
S., Murtonen, I., Myllymäki, H. & Valtonen, 
K. 2004. Sisätautien, kirurgisten sairauksien 
ja syöpätautien hoitotyö, WSOY (sov. osin). 
Eskola, K. & Hytönen, E. 2002. Nainen hoito-
työn asiakkaana. WSOY.  Hietala, M. & Roth-
Holttinen (toim.) 1999. Infektiot ja hoitotyö. 
Helsinki. Kirjayhtymä (sov. osin). Opettajan 
osoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luento, aktiivinen 
osallistuminen, arvioitavat tehtävät, labo-
raatioharjoitukset, itsenäinen opiskelu
Arviointi: Kokeet, hyväksytyt laboraatio-
harjoitukset (edellyttää läsnäoloa ja aktiivis-
ta osallistumista), numeerisesti arvioitavat 
tehtävät 

Sisätautioppi ja kirurgia

Tunnus
KG09BF02

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Juhani Laakso, EL
Tavoitteet: Opiskelija tuntee sisätauteihin 
ja kirurgiaan kuuluvat yleisimmät toimin-
tahäiriöt, oireyhtymät ja sairaudet sekä tie-
tää niiden ehkäisystä, hoidosta, hoidon vai-
kutuksista ja ennusteesta. Opiskelija tuntee 
sisätautien ja kirurgisten sairauksien ja vam-
mojen diagnostiikkamenetelmiä sekä osaa 
tarkkailla ja hoitaa sisätautia sairastavaa po-
tilasta hoidon yleislääketieteellisellä tasolla. 
Opiskelija osaa tarkkailla ja hoitaa kirurgis-
ta sairautta /vammaa sairastavaa potilasta 
hoidon yleislääketieteellisellä tasolla.
Sisältö: Yleisimmät sisätaudit, toimintahäi-
riöt, oireyhtymät, tutkimusmenetelmät, sai-
raudet ja niiden ehkäisy, hoito ja tarkkailu; 
Yleisimmät kirurgiset sairaudet ja vammat, 
toimintahäiriöt, oireyhtymät, tutkimusme-
netelmät, sairaudet sekä niiden ehkäisy, hoi-
to ja tarkkailu
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Vauhkonen, 
O. & Holmström, P. 1998. Sisätaudit. WSOY. 
Sivut. 9-205 (itsenäinen opiskelu). Vaittinen, 
E. 1996. Kirurgia. 4. p. WSOY (sov. osin). Lu-
ennoitsijan osoittama muu kirjallisuus. Luen-
noitsijan osoittama muu kirjallisuus

Oppimismenetelmät: Luento, itsenäinen 
opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, ko-
keet
Edeltävät opinnot: Lääketieteen perusteet ja 
yleinen tautioppi, anatomia ja fysiologia; Si-
sätautioppi 

Laboratoriolääketiede

Tunnus
KG09BF03

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Tiina Haapaniemi, LL
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää kliinisen 
fysiologian, mikrobiologian ja kliinisen ke-
mian ja hematologian merkityksen tutkit-
taessa ja mitattaessa elimistön toimintoja ja 
niiden häiriöitä uusimman lääketieteellisen 
teknologian avulla. Opiskelija osaa valmis-
taa potilaan tavallisimpiin fysiologisiin ja 
mikrobiologisiin tutkimuksiin /mittauksiin. 
Opiskelija tuntee tavallisimmat kliiniset fy-
siologiset, mikrobiologiset sekä kliinisen 
kemian ja hematologian tutkimukset, mit-
taukset ja näytteet sekä osaa tulkita niiden 
tuloksia. Opiskelija tuntee hoitotyön kan-
nalta keskeiset laiteopin perusasiat sähkön, 
kaasun ja erilaisten säteiden käytöstä sekä 
laitteisiin liittyvät työsuojelulliset tekijät.
Sisältö: Kliinisen fysiologian määrittely; 
Verenkiertoelimistön kliiniset tutkimukset; 
Hengityksen ja hengityselinten kliiniset fy-
siologiset tutkimukset; Lähete kliinisen mik-
robiologian tutkimuksiin; Näytteiden otto-
välineet; Näytteiden ottaminen; Näytteiden 
säilytys ja kuljetus; Tavallisimmat kliinisen 
kemian ja hematologian tutkimukset ja nii-
den tulosten tulkinta; Potilaiden tavallisim-
mat hoito- ja seurantalaiteet; Laiteturvalli-
suus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Heikki-
lä, J. (toim.) 1991. EKG. Perusteet ja tulkinta. 
2.uud. p. Lääketehdas Orion (sov. osin). So-
vijärvi, A. et al. (toim.). 1994. Kliininen fysio-
logia. Duodecim. (sov.osin). Jeronen, E. 1987. 
Kliininen fysiologia. WSOY (sov.osin). Hell-
sten, S. (toim.) 2002. Kliininen mikrobiologia 
terveydenhuollossa. Suomen Kuntaliitto. 
Luvut 8-9. Opettajan osoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luento, opintokäyn-
nit, laboraatioharjoitukset, itsenäinen opis-
kelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, ko-
keet
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Edeltävät opinnot: Mikrobiologia, anatomia 
ja fysiologia 

Aikuisen kliinisen hoitotyön 
harjoittelu

Tunnus
KG09BFE

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
14

Opettajat: Katri Mäki-Kala, THM; Paula 
Paussu, SHO ja Kristiina Latomäki, THM
Tavoitteet: Opiskelija muodostaa koko-
naiskuvan aikuisen kliinisestä hoitotyöstä. 
Opiskelija osallistuu potilaan kokonaishoi-
don suunnitteluun, toteutukseen ja arvioin-
tiin yhteistyössä potilaan ja hänen läheisten-
sä kanssa moniammatillisessa työryhmässä 
pyrkien huomioimaan potilaan terveysvoi-
mavarat. Opiskelija hallitsee keskeiset klii-
niset hoitotyön menetelmät. Opiskelija osaa 
suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan 
lääke- ja nestehoitoa sekä verensiirron. 
Opiskelija osaa valmistella potilaan toimen-
piteeseen sekä tarkkailla ja hoitaa häntä toi-
menpiteen jälkeen. Opiskelijan ohjaustaidot 
kehittyvät. Opiskelijan suullisen ja kirjalli-
sen tiedottamisen taidot kehittyvät.
Sisältö: Opiskelija perehtyy aikuisen klii-
nisen hoitotyön osaamisessa mm. keuhko-
, neurologisten sairauksien hoitotyön, si-
sätautien, kirurgisten ja syöpäsairauksien 
hoitotyöhön sekä naistentautien ja tartun-
tatautien hoitotyöhön. Aikuisen kliinisen 
hoitotyön harjoittelu toteutuu keuhkosai-
rauksien, neurologian ja sisätautien vuode-
osastoilla sekä kirurgian tai naistentautien 
vuodeosastoilla 
Oppimismenetelmät: Harjoittelu, oppimis-
sopimus, harjoittelujakson yhteinen tehtävä 
ja seminaariopiskelu
Arviointi: Hyväksytyt harjoittelut, oppimis-
sopimus ja harjoittelutehtävä
Edeltävät opinnot: Aikuisen kliininen hoi-
totyö

Vanhus hoitotyön 
asiakkaana
Laajuus: 10 op
Tavoitteet: Opiskelija: noudattaa eettisiä pe-
riaatteita hoitaessaan vanhuksia ja heidän 
omaisiaan; tuntee vanhuspolitiikan kes-
keiset painopistealueet ja vanhusten hoito-
työtä koskevan normiston; ymmärtää vas-

tuunsa vanhusten hoitotyön kehittämisestä 
moniammatillisessa työryhmässä sosiaali- 
ja terveydenhuollossa; ohjaa ja tukee kult-
tuuritaustaltaan erilaisia vanhuksia, heidän 
perheitään ja yhteisöjään terveyden ja toi-
mintakyvyn arvioinnissa, mittaamisessa ja 
edistämisessä; tunnistaa, ennakoi ja ehkäi-
see vanhusten sairauksia ja terveysongelmia 
sekä toimii kuntouttavan hoitotyön periaat-
teiden mukaan; osaa vanhusten hoitotyössä 
tarvittavat perustiedot ja -taidot; käyttää ja 
arvioi kriittisesti vanhusten hoitotyössä tar-
vittavaa gerontologista, geriatrista ja hoito-
tieteellistä tutkimustietoa oman sekä työyh-
teisönsä asiantuntijuuden kehittämisessä

Vanhusten hoitotyö ja 
toimintakykyisyyden tukeminen

Tunnus
KG09BG01

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.- 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Liisa Ahola, THM
Tavoitteet: Opiskelija tuntee vanhusten hoi-
to- ja kuntoutusjärjestelmän. Opiskelija pe-
rehtyy vanhuspolitiikkaan ja vanhusten 
hoitotyön laadun kehittämiseen. Opiskelija 
perehtyy kokemukselliseen vanhenemiseen 
sekä moderniin vanhuskäsitykseen. Opis-
kelija arvioi ja edistää vanhusten terveyttä 
ja toimintakykyä. Opiskelija ohjaa vanhuk-
sia ja heidän lähiauttajiaan vanhuksen ter-
veyden ja toimintakyvyn edistämiseen sekä 
sairauksien ehkäisyyn. Opiskelija suunnitte-
lee, toteuttaa ja kehittää sairaiden vanhusten 
hoitotyötä moniammatillisena yhteistyönä 
erilaisissa hoitoympäristöissä. Opiskelija tu-
kee vanhuksen lähiauttajia /omaisia heidän 
jaksamisessaan. Opiskelija hyödyntää van-
huksille suunnattuja virkistyspalveluja. 
Sisältö: Vanhusten hoitotyön asiantunti-
juus; Vanhusten terveys ja toimintakyky, 
toimintakyvyn arviointi ja tukeminen; Van-
huspolitiikka ja vanhustyön hoitotyön laatu; 
Kokemuksellinen vanheneminen; Moderni 
vanhuskäsitys; Erilaisia sairauksia sairasta-
van vanhuksen hoitotyö; Kirjaaminen van-
huksen hoito- ja kuntoutustyössä monia-
mmatillisen työn välineenä; Lähiauttajien 
/omaisten ohjaus ja tukeminen; Virkistys-
toiminta hoitotyön menetelmänä; Vanhuk-
set sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaina
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Sosiaa-
li- ja terveysministeriö ja Suomen kunta-
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liitto 2001. Ikäihmisten hoitoa ja palveluja 
koskeva laatusuositus. 2001/4. Heimonen, 
S.-L. & Voutilainen, P. (toim). 1997. Demen-
toituva hoitotyön asiakkaana. Kirjayhtymä. 
Hoitotyön vuosikirja 2000. (sov. osin). Era, 
P. 1997. Ikääntyminen ja liikunta (sov. osin). 
Leinonen, R. et al. 1996. Iäkkäiden henkilöi-
den terveys- ja toimintakykytarkastusten to-
teuttaminen perusterveydenhuollossa. Kan-
saneläkelaitos, tutkimus- ja kehitysyksikkö 
(sov. osin). Opettajan osoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luento, tehtävät, 
opintokäynti, itsenäinen opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, opin-
tokäynnit, koe
Edeltävät opinnot: Hoitotyön perusteet ja 
auttamismenetelmät, lääkehoito, gerontolo-
gia 

Gerontologia ja geriatria

Tunnus
KG09BG02

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.- 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
1

Opettajat: Juhani Laakso, EL ja Liisa Aho-
la, THM
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy gerontolo-
gisiin tutkimusmenetelmiin ja vanhenemis-
teorioihin analysoiden niiden merkitystä 
vanhuksen, lähiyhteisön, sairaanhoitajan /
terveydenhoitajan, hoito-organisaation ja yh-
teiskunnan näkökulmista. Opiskelija pereh-
tyy vanhusten terveyteen, toimintakykyyn 
ja hyvinvointiin. Opiskelija tuntee vallitse-
van tiedon ihmisen fyysisestä, psyykkisestä 
ja sosiaalisesta vanhenemisen kokemisesta. 
Opiskelija tuntee tavallisimmat vanhusten 
somaattiset sairaudet, mielenterveysongel-
mat sekä aistitoimintojen vajeita aiheuttavat 
sairaudet. Opiskelija tuntee vanhusten ta-
vallisimmat oireyhtymät sekä soveltaa tieto-
aan vanhuksen kokonaishoidossa.
Sisältö: Gerontologia tieteenä; Vanhenemis-
teoriat; Yksilöllinen vanhenemiskokemus; 
Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen vanhe-
neminen; Vanhusten terveys, toimintakyky 
ja hyvinvointi tutkimusten mukaan; Van-
huksen sairastamisen erityispiirteet sekä 
lääketieteellisen hoitamisen pääperiaatteet; 
Erilaiset ja eri syistä johtuvat oireyhtymät; 
Vanhusten neurologiset sairaudet ja oireyh-
tymät; Vanhusten mielenterveysongelmat; 
Aistitoimintojen vajeita aiheuttavat sairau-
det
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hervo-

nen, A. & Pohjolainen, P. 1990 tai uud. Ge-
rontologian ja geriatrian perusteet. Lääke-
tieteellinen oppimateriaalikustantamo (sov. 
osin). Ruikka, I. & Sourander, L. & Tillvis, 
R. 1992 tai uud. Vanheneminen ja sairaudet. 
WSOY (sov. osin)
Oppimismenetelmät: Luento, itsenäinen 
opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, ko-
keet
Edeltävät opinnot: Lääketieteen perusteet ja 
yleinen tautioppi, sisätautioppi, kirurgia 

Vanhusten hoitotyön harjoittelu

Tunnus
KG09BGE

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.- 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
7

Opettaja: Liisa Ahola, THM
Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee, toteuttaa 
ja arvioi terveiden ja sairaiden vanhusten 
hoitotyötä moniammatillisessa yhteistyös-
sä erilaisissa hoitoympäristöissä. Opiskelija 
ohjaa ikääntyviä ja heidän lähiauttajiaan ter-
veyden ja toimintakyvyn edistämisessä. 
Sisältö: Harjoittelu kotisairaanhoidossa, ko-
tipalvelussa, avopalvelukeskuksissa, omais-
hoidossa, dementiayksiköissä, palvelutoi-
minnassa.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan myöhemmin
Oppimismenetelmät: Harjoittelu, omaishoi-
tajan haastattelu, seminaariopiskelu
Arviointi: Hyväksytyt oppimissopimus, 
harjoittelutehtävä, harjoittelu

Eri ikäinen 
mielenterveyden 
hoitotyön asiakkaana
Laajuus: 13 op
Tavoitteet: Opiskelija: noudattaa eetti-
siä periaatteita ja lainsäädäntöä toimies-
saan mielenterveyden hoitotyössä; soveltaa 
kuntouttavan hoitotyön periaatteita hoito-
suhteissaan mielenterveyden hoitotyössä; 
toimii asiakas- /potilaslähtöisesti suunni-
telmallisessa vuorovaikutuksessa hoitosuh-
teissaan; vastaa mielenterveysasiakkaan 
/-potilaan fyysisestä, psyykkisestä ja sosi-
aalisesta turvallisuudesta; toimii mielenter-
veyden hoitotyön asiantuntijana moniam-
matillisessa tiimityössä; konsultoi hoitotyön 
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ja muiden ammattiryhmien asiantuntijoita 
hoitotyössään; tuntee tavallisimmat psyki-
atrian alaan liittyvät sairaudet ja häiriötilat 
sekä osaa hoitaa niitä

Mielenterveyden hoito-
työ ja kriisihoito

Tunnus
KG09BH01

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.- 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Anna Saari, THM; Leena Kataja-
mäki, THM ja Simo Ranta, THM
Tavoitteet: Opiskelija erittelee käsityksi-
ään ja asenteitaan mielenterveyteen ja -sai-
rauteen liittyvissä kysymyksissä. Opiskelija 
muodostaa kokonaiskuvan mielenterveys-
työn hoitomenetelmistä sekä palvelujär-
jestelmästä ja lainsäädännöstä. Opiskelija 
ymmärtää asiakas- ja voimavaralähtöisen 
hoitosuhdetyöskentelyn periaatteet potilaan 
ja hänen perheensä moniammatillisessa hoi-
dossa sekä työnohjauksen merkityksen mie-
lenterveyden hoitotyössä. Opiskelija osaa 
kohdata eri ikäisiä ihmisiä erilaisissa elä-
män kriisitilanteissa. Opiskelija auttaa am-
matillisesti ihmistä läpikäymään kriisinsä 
huomioiden hänen lähiympäristönsä. Opis-
kelija osaa tunnistaa auttajaa uhkaavan krii-
sin tunnusmerkit.
Sisältö: Mielenterveystyö -mielentervey-
den hoitotyö -psykiatrinen hoitotyö; Edis-
tävä, ehkäisevä, korjaava ja kuntouttava 
mielenterveystyö; Mielenterveyslaki ja hoi-
tojärjestelmä; Yksilö-, ryhmä-, perhe- ja yh-
teisöhoito; Hoitosuhdetyöskentely; Tiimi-
työskentely; Työnohjaus; Traumaattiset 
kriisit; Kriisihoidon periaatteet; Kriisihoi-
don toteuttamistavat; Auttajan kriisi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
osoittama ajankohtainen kirjallisuus ja muu 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luento, opetuskes-
kustelut, itsenäinen opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, tehtä-
vä, koe

Päihdehoitotyö

Tunnus
KG09BH02

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.- 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Leena Katajamäki, THM
Tavoitteet: Opiskelija muodostaa kokonais-
kuvan riippuvuutta aiheuttavista aineista 
ja toiminnoista sekä riippuvuusongelman 
taustalla olevista tekijöistä perehtymällä 
päihteiden ja riippuvuuksien sekä ihmisen 
väliseen suhteeseen ja mielihyvään. Opiske-
lija tunnistaa riippuvuusongelmaisen sekä 
hänen persoonallisuutensa ja saa valmiuk-
sia ongelman puheeksiottoon. Opiskelija 
tunnistaa riippuvuuden kehittymisen. Opis-
kelija tietää päihdehoitotyön  keskeiset peri-
aatteet ja menetelmät sekä hoitovaihtoehdot 
ja osaa auttaa eri ikäisiä asiakkaita heidän 
ongelmissaan. Opiskelija auttaa asiakasläh-
töisesti yksilöitä, ryhmiä, perheitä ja yhtei-
söjä löytämään voimavaroja elämänhallin-
taan ilman päihteitä. 
Sisältö: Päihteet ja ihminen; Mielihyvä; Riip-
puvuus /riippumattomuus; Riippuvuuden 
kehittyminen; Riippuvuuspersoonallisuus; 
Riippuvuutta aiheuttavat aineet ja toimin-
not; Auttamis- ja hoitomenetelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
osoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luento, opetuskes-
kustelut, opintokäynnit, itsenäinen opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, itse-
näinen työskentely, koe

Psykiatria

Tunnus
KG09BH03

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.- 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
1

Opettaja: Psykiatri
Tavoitteet: Opiskelija tuntee yleisimmät 
psyykkiset toimintahäiriöt ja sairaudet. 
Opiskelija muodostaa käsityksen toiminta-
häiriöiden ja sairauksien ehkäisystä, hoidos-
ta, seurannasta ja ennusteesta.
Sisältö: Yleisimmät psykiatriset sairaudet ja 
niiden ehkäisy, hoito ja seuranta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lepola, 
U. et al. 1996. Psykiatria. WSOY
Oppimismenetelmät: Luento, itsenäinen 
opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, koe
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Mielenterveyden hoitotyön 
harjoittelu

Tunnus
KG09BHE

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.- 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
7

Opettajat: Anna Saari, THM; Simo Ranta, 
THM ja Leena Katajamäki, THM
Tavoitteet: Opiskelija harjaantuu kohtaa-
maan mielenterveysasiakkaita erilaisissa 
hoito- ja kuntoutustilanteissa eri toimin-
taympäristöissä. Opiskelija toimii hoitotii-
min jäsenenä hoitosuhteessa yhteistyössä 
asiakkaan /potilaan kanssa.
Sisältö: Harjoittelu psykiatrisilla osastoilla 
tai mielenterveystyön erikoissairaanhoidon 
avohoitoyksiköissä
Oppimismenetelmät: Harjoittelu, seminaa-
riopiskelu
Arviointi: Hyväksytyt oppimissopimus, 
harjoittelutehtävä, harjoittelu

Hoitotyön tutkimus 
ja kehittäminen
Laajuus: 9 op
Tavoitteet: Opiskelija: ymmärtää tieteelli-
syyden merkityksen hoitotyössä ja sen ke-
hittämisessä; oppii hoitotyön tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan liittyvät tiedot ja tai-
dot; ymmärtää hoitotieteen hoitotyön pe-
rustieteenä ja muut tieteet hoitotiedettä tu-
kevina tieteinä; kehittää omaa kriittistä ja 
refl ektoivaa ajatteluaan hoitotyön käytän-
nöstä, tutkimuksesta, opetuksesta ja johta-
misesta; sisäistää tiedonhaun merkityksen 
osana näyttöön perustuvaa hoitotyötä.

Hoitotieteen perusteet

Tunnus
KG09BI01

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettajat: Asta Heikkilä, yliopettaja ja Eija 
Kyrönlahti, yliopettaja
Tavoitteet: Opiskelija tuntee fi losofi sen ajat-
telun periaatteet. Opiskelija tunnistaa eri-
laisten ihmiskäsitysten merkityksen hoi-
totyössä ja sen kehittämisessä. Opiskelija 
ymmärtää hoitotieteen hoitotyön perustana 
ja muodostaa yleiskuvan hoitotieteestä tie-

teenalana sekä hoitotyön käytännön, tutki-
muksen, opetuksen ja johtamisen välisistä 
suhteista. Opiskelija tuntee hoitotyön kes-
keiset käsitteet ja niiden väliset suhteet.  
Sisältö: Filosofi sen ajattelun taidot; Ihmiskä-
sitykset ja hoitotyön arvopohja; Tietoteoreet-
tiset lähtökohdat; Hoitotiede tieteenalana; 
Hoitotieteen keskeiset käsitteet; Hoitotyön 
tutkimuksen, käytännön, opetuksen sekä 
johtamisen ja hallinnon väliset suhteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Laine, T. 
& Kuhmonen, P. 1998. Ajattelukirja fi losofi -
aan. Jyväskylän yliopiston kirjaston julkai-
suyksikkö. Sajama, S. 1993 tai uud. Arki-
päivän fi losofi aa. Kirjayhtymä; Lauri, S. & 
Elomaa, L. 2001. Hoitotieteen perusteet. 4. p. 
WSOY (sov. osin).  Ajankohtaiset artikkelit. 
Opettajan osoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Osallistava luento, 
dialoginen keskustelu, tehtävä, itsenäinen 
opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, tehtä-
vä, essee /koe tai kotikoe

Hoitotyön tutkimus ja kehittäminen

Tunnus
KG09BI02

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
7

Opettajat: Asta Heikkilä, yliopettaja ja Eija 
Kyrönlahti, yliopettaja
Tavoitteet: Opiskelija osaa hyödyntää kirjas-
to- ja tietopalveluja sekä tuntee oman alansa 
keskeiset tiedonlähteet. Opiskelija omaksuu 
tutkimuksellisen ajattelun toimintansa pe-
rustana ja hoitotyön kehittämisessä. Opiskeli-
ja osaa soveltaa tutkimus-, kehittämis- ja pro-
jektityön perusteita hoitotyön kehittämiseksi. 
Opiskelija harjaantuu tuottamaan ja käyttä-
mään tutkimustietoa sekä tiedottamaan siitä 
suullisesti ja kirjallisesti.
Sisältö: Tiedonhankinta ja tiedon lähteet 
sekä tutkitun tiedon kriittinen arviointi ja 
soveltaminen; Kehittämis- ja projektityön 
perusteet, tutkimusprosessin eteneminen; 
Tutkimukselliset lähestymistavat; Tutki-
mussuunnitelma; Aineiston keruu- ja ana-
lyysimenetelmät, tutkimuksen luotettavuus 
ja eettisyys; Kirjallinen raportointi, suulli-
nen esittäminen, posteri
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Elomaa, 
L. & Mikkola, H. 2004. Näytön jäljillä -tie-
donhaku näyttöön perustuvassa hoitotyös-
sä. Turun ammattikorkeakoulun oppimate-
riaaleja 12. Turku. Hirsijärvi, S. & Remes, P. 
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& Sajavaara, P. 2004 tai uud. Tutki ja kirjoita. 
7.uud. p. Tammi. Heikkilä, T. 1999 tai uud. 
Tilastollinen tutkimus. Edita. Janhonen, S. & 
Nikkonen, M. (toim.) 2001. Laadulliset tutki-
musmenetelmät hoitotieteessä. WSOY. Kyn-
gäs, H. & Vanhanen, L. 1999. Sisällön ana-
lyysi. Hoitotiede 11(1), 3-12. Paunonen, M. 
& Vehviläinen-Julkunen, K. (toim.) 1997. 
Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. WSOY. 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2005. Ohje 
opinnäytetyöhön. (Saatavissa: intra.seamk.
fi ). Ajankohtaiset artikkelit ja muu opettajan 
osoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Osallistava luento, 
dialoginen keskustelu, tehtävät, seminaari-
työskentely, itsenäinen opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, tehtä-
vät /koe
Edeltävät opinnot: Hoitotieteen perusteet

Opettaminen hoitotyössä
Laajuus: 3 op
Tavoitteet: Opiskelija: ymmärtää asiakkaan 
/potilaan ja hänen perheensä opetuksen ja 
ohjauksen merkityksen hoitotyössä; osaa so-
veltaa kasvatustieteellistä tietoa yksilö- ja 
ryhmäohjaustilanteiden suunnittelussa, to-
teutuksessa ja arvioinnissa; arvostaa opis-
kelijaohjausta ja osaa ohjata heitä suunni-
telmallisesti opiskelun aikana ja tulevassa 
työssään; soveltaa opetus- ja ohjaustaitojaan 
henkilökunnan kouluttamisessa.

Opetus ja ohjaus hoitotyössä

Tunnus
KG09BJ01

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Helinä Mesiäislehto-Soukka, TtT
Tavoitteet: Opiskelija erittelee oppimisen 
ja opettamisen teorioita sekä soveltaa niitä 
asiakkaan /potilaan ohjaus- ja opetustilan-
teissa. Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja 
arvioi yksilö- ja /tai ryhmätilanteena asiak-
kaan/potilaan ohjaustapahtuman.
Sisältö: Asiakas /potilas oppijana; Käsittei-
den määrittely; Oppimisen ja opettamisen 
teoriat asiakkaan /potilaan ohjaustilanteen 
lähtökohtana; Asiakkaan /potilaan ohjausta 
edistävät ja estävät tekijät; Asiakkaan /po-
tilaan ohjauksen suunnittelu, toteutus ja ar-
viointi; Ohjausmenetelmien kehittäminen: 
kirjallinen ja suullinen ohjaus, puhelinohja-
us, nettiohjaus

Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Sarvimä-
ki, A. & Stenbock-Hult, B. 1996. Hoito, huo-
lenpito ja opetus. WSOY (sov. osin)
Oppimismenetelmät: Luento, ryhmätyö, 
harjoitus, itsenäinen opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, yksi-
lö- ja /tai ryhmäohjaustilanteen suunnitte-
lu, toteutus ja arviointi
Edeltävät opinnot: Kasvatustiede

Kasvatustiede

Tunnus
KG09BJ02

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
1

Opettaja: Helinä Mesiäislehto-Soukka, TtT
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy kasvatustie-
teeseen tieteenalana sekä sen peruskäsittei-
siin. Opiskelija perehtyy keskeisiin oppimi-
sen ja opettamisen teorioihin.
Sisältö: Kasvatustiede tieteenä; Oppimisen ja 
opettamisen teoriat; Elinaikainen oppiminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Vuorinen, 
I. 1993 tai uud. Tuhat tapaa opettaa. Resurs-
si. (sov. osin). Hirsjärvi, S. & Huttunen, J. 
1995 tai uud. Johdatus kasvatustieteeseen. 4. 
uud. p. tai uud. WSOY (sov. osin)
Oppimismenetelmät: Luento, harjoitukset, 
itsenäinen opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, tehtä-
vä /koe

Johtaminen hoitotyössä
Laajuus: 5 op
Tavoitteet: Opiskelija: osoittaa hallitsevan-
sa johtamisen perusteiden keskeiset alueet 
sekä osaa perustella ja soveltaa johtamisen 
tietoa käytännön tilanteisiin; kehittää hoito-
työn laatua käyttämällä hyväkseen erilaisia 
laadunhallinnan malleja ja työkaluja; tun-
tee hoitotyön ammattilaiselta edellytettävän 
työlainsäädännön; tuntee sosiaali- ja tervey-
denhuollon yrittäjänä toimimisen keskeiset 
edellytykset.

Hoitotyön osaamisen johta-
minen ja laadunhallinta

Tunnus
KG09BK01

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3
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Opettajat: Aija Risku, HTM ja Katriina Ku-
halampi, HTM
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy hoitotyön 
osaamisen johtamisen ja laadunhallinnan 
perusteisiin ja oivaltaa niiden omaleimai-
suuden hoitotyön toiminnan kehittämisen 
kokonaisuudessa. Opiskelija perehtyy orga-
nisaation toimintaan, organisaatiomalleihin 
ja organisaation tuloksellisuuteen. Opiskeli-
ja osaa eritellä työyhteisön toimintaproses-
seja. Opiskelija sisäistää työntekijän vastuun 
ja päätöksenteon  sekä niiden osuuden hoi-
totyön johtamisessa. Opiskelija sisäistää ta-
loudellisen toiminnan periaatteet ja vastuun 
hoitotyössä. Opiskelija oppi kehittämään 
hoitotyön laatua käyttämällä erilaisia laa-
dunhallinnan malleja ja työkaluja.
Sisältö: Hallinto ja organisaatio käsitteenä; 
Organisaation toiminnot; Organisaatiomal-
lit; Työyhteisön toimintaprosessit; Organi-
saation tuloksellisuus; Balanced scorecared 
(BSC), organisaation tuloksellisuus; Johta-
minen: itsensä johtaminen, leadership, ma-
nagement, johtamisroolit; Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon laadunhallinnan perusteet: 
käsitteet, suositukset, mallit, työkalut; Kus-
tannuslaskennan perusteet; Henkilöstötilin-
päätös; Kehittämistehtävän instruktio
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Laakso-
nen, H. , Niskanen, J., Ollila, S. & Risku, A. 
2005. Lähijohtamisen perusteet terveyden-
huollossa. Edita. Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon laadunhallinta 200-luvulle. Valtakunnal-
linen suositus. 1999. Outinen, M., Lempinen, 
Holma, T. & Haverinen, R. 1999. Seitsemän 
laatupolkua. Vaihtoehtoja laadunhallintaan 
sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kuntaliitto. 
Stakes. Opettajan osoittama materiaali.
Oppimismenetelmät: Luento, seminaari-
opiskelu, harjoitukset, itsenäinen opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, tehtä-
vät, kokeet

Työntekijänä ja yrittäjänä 
sosiaali- ja terveydenhuollossa

Tunnus
KG09BK02

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Kari Jokiranta, YK
Tavoitteet: Opiskelija kehittyy hoitoyön am-
mattilaiselta edellytettävän työlainsäädän-
nön ja alaa koskevien työehtosopimusten 
tuntemisessa. Opiskelija tuntee sosiaali- ja 
terveydenhuollon yrittäjänä toimimisen kes-

keiset vaatimukset ja edellytykset. Opiskeli-
ja näkee yrittäjyyden aseman ja merkityksen 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tar-
joamisessa ja työllistymiskeinona.
Sisältö: Ajankohtainen työlainsäädäntö; 
Hoitoalaa koskevat työehtosopimukset; 
Yrittäjänä toimiminen sosiaali- ja terveyden-
huollossa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
osoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luento, tutustumis-
käynnit, verkko-opiskelu, itsenäinen opis-
kelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, tehtä-
vä, koe.

VAIHTOEHTOISET 
AMMATTIOPINNOT

YHTEISET VAIHTOEHTOI-
SET AMMATTIOPINNOT

Hoitotyön ja 
terveydenhoitotyön 
suuntautumisvaihtoehdot
SAIRAANHOITAJA (AMK)

Akuutti- tai periopera-
tiivinen potilas hoito-
työn asiakkaana
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Opiskelija: ymmärtää periope-
ratiivisen ja päiväkirurgisen hoitotyön sekä 
akuuttihoitotyön ja polikliinisen hoitotyön 
toteutumista ohjaavien eettisten periaat-
teiden merkityksen; sisäistää aseptisen toi-
minnan noudattamisen perioperatiivisessa 
hoitotyössä ja akuuttihoitotyössä ja poliklii-
nisessa hoitotyössä; osaa suorittaa akuutti- ja 
perioperatiivisen hoitotyön sekä polikliini-
sen hoitotyön keskeiset hoidot, hoitotoimen-
piteet, tutkimukset sekä käyttää hyväkseen 
informaatio- ja hoitoteknologiaa ja -välineis-
töä potilaiden ja heidän perheidensä hoito-
työssä; oppii toimimaan monimutkaisissa 
ja yhtäaikaisissa tilanteissa sekä tekemään 
tilannearvioita ja niiden pohjalta johtopää-
töksiä potilaiden ja heidän perheidensä hoi-
totyössä; osaa toimia vastuullisesti sairaan-
hoitajan tehtävissä; tuntee anestesiologian 
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alaan liittyvät keskeiset lääketieteen kysy-
mykset.

Perioperatiivinen hoitotyö

Tunnus
KG09CA01

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettajat: Hilkka Majasaari, THM ja Marjut 
Nummela, THM
Tavoitteet: Opiskelija muodostaa kokonais-
kuvan perioperatiivisesta hoitotyöstä ja sitä 
ohjaavista periaatteista. Opiskelija ymmär-
tää operatiivista hoitoa tarvitsevan ihmisen 
hoidon jatkuvuuden turvaamisen perehty-
mällä perioperatiiviseen hoitoprosessiin ja 
päiväkirurgiseen hoitotyöhön. Opiskelija 
osaa ohjata potilasta sekä tukea hänen voi-
mavarojaan perioperatiivisen hoidon eri 
vaiheissa. Opiskelija kehittyy aseptisessa 
toiminnassaan. Opiskelija arvioi potilaan si-
säistä ja ulkoista turvallisuutta rakentavan 
kriittisesti. Opiskelija suunnittelee, toteuttaa 
ja arvioi perioperatiivista hoitotyötä monia-
mmatillisessa työryhmässä. Opiskelija saa 
valmiuksia toimia vastuullisena sairaanhoi-
tajana perioperatiivisen hoitotyön erilaisissa 
tehtävissä. Opiskelija kehittyy suullisessa ja 
kirjallisessa tiedottamisessa.
Sisältö: Perioperatiivisen hoitotyön lähtö-
kohdat ja auttamismenetelmät; Tutustumi-
nen perioperatiiviseen hoitoympäristöön; 
Perioperatiivinen hoitoajattelu ja aseptinen 
työskentely; Perioperatiivisen hoitotyön 
erilaiset tehtäväalueet; Potilaan terveyden 
edistäminen ja kuntoutuminen periopera-
tiivisessa hoitotyössä; Päiväkirurginen hoi-
totyö osana operatiivista toimintaa; Asep-
tinen työskentely ja infektioiden ehkäisy 
perioperatiivisessa hoitoympäristössä; Poti-
laan leikkaukseen ja anestesiaan valmistau-
tuminen, leikkauksen ja anestesian aikainen 
hoito, leikkauksesta ja nestesiasta kuntou-
tuminen, itsehoito kotona; Kirjaaminen pe-
rioperatiivisessa hoitotyössä; Potilaan pre- 
ja postoperatiivinen opetus ja ohjaus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Infekti-
oiden torjunta sairaalassa. 2005.  Suomen 
Kuntaliitto(sov. osin); Lindvall, L. &  von Pst, 
I. 2000. Perioperativ vård -den perioperativa 
vårdprocessen, Studentlitteratur (sov. osin). 
Suomenkieleinen perioperatiivisen hoito-
työn kirja tarkentuu myöhemmin. Opettajan 
osoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luento, laboraatio-

harjoitukset, opintokäynti
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, koe, 
tehtävä, hyväksytyt laboraatioharjoittelut
Edeltävät opinnot: Anatomia ja fysiologia, 
kliininen lääkeaineoppi, lääkehoito, hoito-
työn auttamismenetelmät

Anestesiologia

Tunnus
KG09CA02

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
1

Opettaja: Anestesiologi
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy leikkauk-
seen tulevan potilaan leikkauskelpoisuuden 
arviointiin, ASA-luokitukseen sekä balan-
soituun anestesiaan ja puudutusmenetel-
miin sekä päiväkirurgian erityisvaatimuk-
siin. Opiskelija osaa toimia potilaan tilan 
äkillisissä muutostilanteissa ja elvytyksessä. 
Opiskelija perehtyy operatiivisessa hoidossa 
olevan potilaan kivun hoitoon.
Sisältö: Leikkauskelpoisuuden arviointi, 
ASA-luokitus; Anestesian peruslääkehoito; 
Balansoitu anestesia ja puudutusmenetel-
mät; Elvytys; Kivun hoitaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoit-
sijan osoittama kirjallisuus
Oppimismenetelmät: Luento
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, koe

Lääketieteen erilliskysymykset

Tunnus
KG09CA03

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
1

Opettaja: Erikoislääkärit
Tavoitteet: Opiskelija syventää lääketieteel-
listä osaamistaan valitsemallaan hoitotyön 
/polikliinisen terveydenhoitotyön vaihto-
ehtoisten ammattiopintojen alueella. Opin-
tojen sisältö määräytyy sen mukaan, mil-
laista lääketieteellistä osaamista opiskelija 
tarvitsee valitsemallaan vaihtoehtoisten am-
mattiopintojen alueella. Lisäksi opiskelija 
voi valita muiden vaihtoehtoisten ammat-
tiopintojen alueisiin integroituvia lääketie-
teen opintoja.
Sisältö: Opintojen sisältö määräytyy sen 
mukaan, millaista lääketieteellistä osaamista 
opiskelija tarvitsee valitsemallaan hoitotyön 
/polikliinisen terveydenhoitotyön vaihto-
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ehtoisten ammattiopintojen alueella. 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
osoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luento
Arviointi: Tuntien kerääminen ja yhteenve-
to oppimisesta

Akuuttihoitotyö ja 
polikliininen hoitotyö

Tunnus
KG09CA04

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettajat: Paula Paussu, SHO ja Kristiina 
Latomäki, THM
Tavoitteet: Opiskelija tietää ensihoitopal-
velujärjestelmän rakenteen sekä yhteistyö-
viranomaiset. Opiskelija saa valmiuksia 
potilaan tutkimiseen ja tilan arvioinnin te-
kemiseen sekä potilaan tilan edellyttämän 
ensihoidon aloittamiseen. Opiskelija har-
jaantuu potilaan elintoimintojen turvaa-
misessa hengitysvaikeus- ja verenkierto-
vajetilanteessa. Opiskelija saa valmiuksia 
ensihoitotyön kirjaamisessa, tiedottamises-
sa sekä lääkehoidossa. Opiskelija ymmärtää 
tehohoitotyön osana erikoissairaanhoitoa. 
Opiskelija saa valmiuksia toimia kriittises-
ti sairaan ihmisen moniammatillisessa hoi-
totyössä. Opiskelija saa valmiuksia tehohoi-
topotilaan peruselintoimintojen tarkkailuun 
sekä auttamismenetelmien ja hoitoteknolo-
gian käyttöön. Opiskelija perehtyy poliklii-
nisen hoitotyön erityispiirteisiin ja sairaan-
hoitajan tehtäviin osana moniammatillista 
työryhmää. Opiskelija perehtyy hoidon por-
rasteisuuteen ja palveluketjuihin eri asiakas-
ryhmien polikliinisessa hoitotyössä. Opis-
kelija perehtyy sairaanhoitajan fyysiseen ja 
psyykkiseen työturvallisuuteen työhyvin-
vointinsa ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.
Sisältö: Ensihoitotyön käsitteet, luonne ja 
toimintaympäristöt; Hätätilapotilas; Poti-
laan tilan arviointi, hoidon tarpeen priori-
sointi ja triage monipotilastilanteissa; Lää-
kehoito ensihoitotyössä; Hengitysvaikeus 
ensihoitotyössä; Verenkierron ja sydämen 
toiminnan vaje; Tajuttomuus; Tehohoidon 
käsitteet, luonne ja toimintaympäristöt; Te-
hohoitopotilaan tarkkailu ja tilan arviointi; 
Tehohoitopotilaan perustarpeisiin vastaa-
minen: hengityskoneessa oleva potilas; Sy-
dänvalvontaosastolla olevan potilaan hoito-
työ; Polikliinisen hoitotyön käsitteet, luonne 
ja toimintaympäristöt; Asiakaslähtöisen po-

likliinisen hoitotyön toiminnat ja menetel-
mät; Sairaanhoitajan tehtävät poliklinikalla; 
Opetus ja ohjaus polikliinisessa hoitotyössä; 
Fyysinen ja psyykkinen työturvallisuus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Alaspää, 
A., Kuisama, M., Rekola, L. ja Sillanpää K. 
(toim.) 2003. Uusi ensihoidon käsikirja. Hel-
sinki: Kirjayhtymä (sov. osin).  Blomster, 
M., Mäkelä., M., Ritmala-Castren, M., Sää-
mänen, J. ja Varjus, S.-L. 2001.Tehohoito-
työ. Tammi (sov. osin). Säämänen, J. 1998. 
Sydäninfarktipotilaan hoito sydänvalvon-
ta- ja teho-osastolla. Kirjayhtymä. Artikkelit. 
Opettajan osoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luento, laboraatio-
harjoitukset, tutustumiskäynnit, itsenäinen 
opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, arvioi-
tavat kokeet /tehtävät, hyväksytyt laboraa-
tioharjoitukset

Akuuttihoitotyön ja periopera-
tiivisen hoitotyön harjoittelu

Tunnus
KG09CAE

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
7

Opettajat: Hilkka Majasaari, THM; Mar-
jut Nummela, THM; Paula Paussu, SHO ja 
Kristiina Latomäki, THM
Tavoitteet: Opiskelija syventää hoitotyön 
osaamistaan perioperatiivisen potilaan, päi-
väkirurgisen potilaan, päivystyspotilaan, te-
hohoitopotilaan tai polikliinisessa hoidossa 
olevan potilaan hoitotyössä.
Sisältö: Harjoittelut leikkaus-anestesiaosas-
toilla tai päiväkirurgisessa yksikössä, päi-
vystyspoliklinikalla tai teho-osastolla tai 
CCU:ssa tai erikoispoliklinikalla tai terveys-
keskuksen poliklinkalla; Seminaariopiskelu
Oppimismenetelmät: Harjoittelu, seminaa-
rityöskentely
Arviointi: Oppimissopimukset, tehtävät, 
harjoittelu

ERIYTYVÄT VAIHTOEHTOI-
SET AMMATTIOPINNOT
Eriytyvien vaihtoehtoisten ammattiopinto-
jen tavoitteena on, että opiskelija syventää 
tietojaan ja taitojaan valitsemallaan hoito-
työn toiminta-alueella sekä perehtyy valit-
semansa alueen keskeisiin ongelmakokonai-
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suuksiin ja sovellutuksiin. Tavoitteena on, 
että opiskelija kykenee työskentelemään it-
senäisesti valitsemallaan hoitotyön toimin-
ta-alueen asiantuntijatehtävissä, kehittämis-
työssä ja yrittäjänä. 

HOITOTYÖN 
SUUNTAUTUMIS-
VAIHTOEHTO

Hoitotyön osaamisen 
syventäminen 
eriytyvillä alueilla
Laajuus: 20 op
Tavoitteet: Opiskelija: sisäistää eettisiä peri-
aatteet hoitotyönsä perustana; toimii hoito-
työn asiantuntijana  terveyden edistämisessä 
yksilö-, perhe-, yhteisö- ja ympäristölähtöi-
sesti; hyödyntää kriittisesti tutkimustietoa 
hoitotyön ja työyhteisön toiminnan kehit-
tämisessä; osaa suorittaa keskeiset potilaan 
kokonaishoitoon kuuluvat hoidot, toimen-
piteet ja tutkimukset potilasturvallisesti ja 
suunnitelmallisesti; käyttää hyväkseen hoi-
toteknologiaa, informaatioteknologiaa ja 
hoitovälineistöä potilaan hoidossa jousta-
vasti ja taloudellisesti; osaa ohjata ja tukea 
potilaita ja hänen perhettään hoidon ja tutki-
musten eri vaiheissa sekä itsehoidossa; osaa 
ohjata ja opettaa opiskelijoita ja henkilökun-
taa; osaa toimia hoitotyön asiantuntijana 
moniammatillisessa tiimityössä, projekteis-
sa ja verkostoissa sekä konsultoida kollegoi-
ta tai muiden ammattiryhmien asiantuntijoi-
ta tai toimia itse konsultoitavana kollegana; 
vastaa potilaan kokonaishoidon koordinoin-
nista; vastaa oman toiminnan tehokkuudes-
ta ja taloudellisuudesta; kehittää hoitotyön 
laatua ja vaikuttavuutta; johtaa hoitotyön 
tiimiä ja osaa toimia monimutkaisissa yhtä-
aikaisissa tilanteissa ottaen niissä johtamis-
vastuun; osaa eritellä muutostilanteita ja ot-
taa niissä kehittämisvastuun; osaa kohdata 
erilaisista kulttuuritaustoista tulevia poti-
laita ja heidän perheitään sekä työtovereita; 
osallistuu aktiivisesti yhteiskunnassa hoito-
työn asiantuntijana ihmisen, perheen ja ym-
päristön terveyttä koskevaan keskusteluun; 
markkinoi osaamistaan työllistyäkseen sai-
raanhoitajana.

Hoitotyön osaamisen syven-
täminen eriytyvillä alueilla 

Tunnus Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettajat: Katri Mäki-Kala, THM; Liisa 
Ahola, THM; Paula Paussu, SHO; Aija Ris-
ku, HTM; Hilkka Majasaari, THM ja Marjut 
Nummela, THM
Tavoitteet: Opiskelija valitsee yhden sisältö-
osassa esitetyn hoitotyön alueen, jonka poh-
jalta tavoite valikoituu seuraavista: Opiskeli-
ja syventää hoitotyön osaamistaan äkillisesti 
sairastuneen ja pitkäaikaisesti sairaan aikui-
sen kliinisessä hoitotyössä. Opiskelija toimii 
yksilö-, perhe- ja yhteisölähtöisesti; Opis-
kelija syventää hoitotyön osaamistaan en-
sihoitotyössä ja tehohoitotyössä; Opiskeli-
ja syventää hoitotyön osaamistaan terveen, 
äkillisesti sairastuneen, pitkäaikaisesti sai-
raan tai vammaisen lapsen, nuoren ja hänen 
perheensä hoitotyössä; Opiskelija syven-
tää hoitotyön osaamistaan mielenterveys-, 
kriisi- ja päihdehoitotyössä yksilö-, perhe-, 
ryhmä- ja yhteisölähtöisesti; Opiskelija sy-
ventää hoitotyön osaamistaan perioperatii-
visessa hoitotyössä operatiivisen hoidon eri 
alueilla yksilö-, perhe- ja yhteisölähtöisesti; 
Opiskelija syventää hoitotyön osaamistaan 
vanhusten avo- ja laitoshoitotyössä; Opis-
kelija osaa edistää vanhusten terveyttä ja 
toimintakykyä, ehkäistä sairauksia, hoitaa 
sairaita, kuntouttaa sekä tukea kuoleman lä-
hestyessä.
Sisältö: Opiskelija valitsee yhden seuraavis-
ta hoitotyön alueista: 
Aikuisen kliininen hoitotyö KG09CS01
Akuuttihoitotyö /ensihoito KG09CS02
Lapsen ja nuoren hoitotyö KG09CS03
Mielenterveyden hoitotyö KG09CS04
Perioperatiivinen hoitotyö KG09CS05
Vanhuksen hoitotyö  KG09CS06
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lauri, S. 
(toim.) 2003. Näyttöön perustuva hoitotyö. 
Juva: WSOY (sov. osin); Ajankohtainen kir-
jallisuus, tutkimukset ja artikkelit
Oppimismenetelmät: Luento, seminaa-
riopiskelu, tehtävät, itsenäinen opiskelu, 
verkko-opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, tehtä-
vät, kokeet, hoitotyön osaamisen kokoava 
taitokoe.
Edeltävät opinnot: Ammattiopintojen suo-
rittaminen
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Syventävä hoitotyön 
osaamisen harjoittelu

Tunnus
KG09CSE

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
14

Opettajat: Katri Mäki-Kala, THM; Liisa 
Ahola, THM; Paula Paussu, SHO; Aija Ris-
ku, HTM; Hilkka Majasaari, THM ja Marjut 
Nummela, THM
Tavoitteet: Opiskelija syventää hoitotyön 
osaamistaan aikuisen kliinisen hoitotyön tai 
akuuttihoitotyön /ensihoidon tai lapsen ja 
nuoren hoitotyön tai mielenterveyden hoi-
totyön tai perioperatiivisen hoitotyön tai 
vanhuksen hoitotyön alueella.
Sisältö: Harjoittelu ja seminaariopiskelu 
hoitotyön osaamisen syventämistä tukevilla 
osastoilla ja yksiköissä
Arviointi: Hyväksytty oppimissopimus, 
harjoittelu sekä hoitotyön osaamista kokoa-
va taitokoe, aseptisen työmenetelmän koe

TERVEYDENHOITOTYÖN 
SUUNTAUTUMIS-
VAIHTOEHTO

Polikliininen 
terveydenhoitotyö
Kansanterveys sekä hoidon 
porrastus ja hoitoketjut

Tunnus
KG09CB01

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Marja Toukola, THM
Tavoitteet: Opiskelija tietää kansantervey-
teen ja hyvinvointiin vaikuttavat ajankoh-
taiset tekijät ottaen huomioon ne suunni-
tellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan 
terveydenhoitotyötä. Opiskelija osaa toi-
mia viimeisimpien valtakunnallisten suo-
situsten mukaisesti ja osaa ennakoida tule-
vaisuuden haasteet terveydenhoitotyössään 
sekä kehittää terveydenhoitotyön toimintaa 
vastaamalla niihin. Opiskelija tietää oman 
ammattinsa kehitysvaiheet. Opiskelija tietää 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoi-

don, yksityisen ja kolmannen sektorin väli-
set mahdollisuudet yhteistyöhön väestön 
terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. 
Opiskelija osaa toimia alueellisen hoidon 
porrastusjärjestelmän mukaisesti. Opiske-
lija tunnistaa alueelliset ja valtakunnalliset 
hoitoketjut ja käypähoitosuositukset ja osaa 
toimia niiden mukaisesti tarkoituksenmu-
kaisella tavalla. Opiskelijalla on valmiuksia 
moniammatilliseen yhteistyöhön.
Sisältö: Ajankohtaiset kansalliset ja kan-
sainväliset sosiaali- ja terveydenhuollon 
suositukset ja ohjelmat; Terveydenhoitajan 
ammatin kehityskulku ja tulevaisuus; Ter-
veydenhoitajan osaamisvaatimukset; Eri 
sairauksien hoidon porrastusjärjestelmä 
Suomessa; Eri sairauksien hoito- ja palvelu-
ketjut; Eri sairauksien käypähoitosuosituk-
set; Moniammatillinen tiimityö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Nord-
man ym. 1998. Hyvään asiakaspalveluun 
tiimityöllä. Helsinki. Edita. Ovreit, J. 1995. 
Moniammatillisen yhteistyön opas. Hel-
sinki. Hakapaino. Pietilä, A.-M. 2002 . Ter-
veyden edistäminen. uudistuvat työme-
netelmät. Helsinki. WSOY. Pritchard ym. 
1999. Tiimistä toimeen terveydenhuollos-
sa. Helsinki. Edita. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö 2001. Strategiset linjaukset kohti 
vuotta 2010. Helsinki. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö 2001. Valtioneuvoston periaatepää-
tös Terveys 2015- kansanterveysohjelmasta. 
Julkaisuja 2001:4, Helsinki. Sosiaali- ja ter-
veysministeriö 2001. Kansallinen projekti 
terveydenhuollon turvaamiseksi. Julkisen, 
yksityisen ja kolmannen sektorin työnjako 
ja yhteistyö -osaprojekti KT 4. Helsinki. So-
siaali- ja terveysministeriö 2002. Kansallinen 
projekti terveydenhuollon tulevaisuuden 
turvaamiseksi. Työvoiman tarve ja keskinäi-
nen työnjako. Helsinki. Opettajan osoittama 
kirjallisuus, artikkelit, tutkimukset. Ajan-
kohtaiset sosiaali- ja terveydenhuollon oh-
jelmat ja suunnitelmat.    
Oppimismenetelmät: Luento, tehtävä, ryh-
mätyö, seminaariopiskelu, opintokäynnit, 
itsenäinen opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, luen-
topäiväkirja, opintokäynneille osallistumi-
nen, tehtävä     

Sairaanhoito terveydenhoitotyössä

Tunnus
KG09CB02

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3
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Opettaja: Marja Toukola, THM
Tavoitteet: Opiskelija syventää valmiuksi-
aan toimia erilaisten potilasryhmien, esi-
merkiksi diabetes, astma, reuma, dementia, 
mielenterveys, sydän- ja verisuonisairaudet, 
terveyden edistämiseksi ja ylläpitämisek-
si polikliinisessa hoitotyössä ja avosairaan-
hoidossa. 
Sisältö: Eri sairauksia sairastavien hoito 
vastaanotoilla, poliklinikoilla, päivystyk-
sessä, kotisairaanhoidossa sekä neuvoloissa; 
Tavallisimmat hoitotoimenpiteet 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
osoittama ajankohtainen kirjallisuus, artik-
kelit ja tutkimukset
Oppimismenetelmät: Luento, tehtävät, la-
boraatioharjoitukset, seminaariopiskelu, it-
senäinen opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, opin-
tokäynnit, seminaariesitys ja koe

Polikliinisen terveyden-
hoitotyön harjoittelu

Tunnus
KG09CBE

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
14

Opettaja: Marja Toukola, THM
Tavoitteet: Opiskelija osallistuu ohjattuna ja 
osin itsenäisesti polikliinisen hoitotyön hoi-
totyön harjoitteluun eri toimintayksiköissä: 
perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito 
ja kolmas sektori henkilökohtaisen opiske-
lusuunnitelman mukaisesti. Opiskelija osal-
listuu ja harjaantuu eri ikäisten polikliinisen 
hoitotyön suunnitteluun, toteutukseen ja ar-
viointiin julkisella, yksityisellä ja kolman-
nella sektorilla. Opiskelija osaa toimia hoi-
don porrastuksen sekä valtakunnallisten ja 
alueellisten käypähoitosuositusten mukai-
sesti. Opiskelija osallistuu ja toimii erilaisis-
sa projekteissa /hankkeissa.  
Oppimismenetelmät: Harjoittelu, seminaa-
riopiskelu
Arviointi: Oppimissopimukset, terveyden-
hoitajaopiskelijan työkirja, hyväksytty har-
joittelu, aseptisen työmenetelmän koe

VAPAASTI VALITTAVAT 
OPINNOT

Tunnus Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
8

Opettaja: Alan asiantuntijat
Tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää vapaasti 
valittavien opintojen sisältöä tukena syven-
täessään ammatillista osaamistaan. 
Sisältö: Vapaasti valittavia opintoja voi valita 
erilaisista tarjonnoista: hoitotyön koulutus-
ohjelmakohtaisesti, sosiaali- ja terveysalan 
yksikkökohtaisesti, Seinäjoen ammattikor-
keakoulun eri yksiköistä tai muista korkea-
asteen oppilaitoksista. Opintojaksot ovat 2-
3 opintopisteen laajuisia. Opiskelija valitsee 
tarjottimesta omaa ammattitaitoaan ja -tieto-
aan lisäävän opintojakson tai opintojaksoja 
ja ilmoittautuu siihen. Opiskelu tapahtuu 
siinä yksikössä, josta opintojakso on valittu. 
Terveysalan koulutuksen vapaasti valittavi-
en opintojen yhdyshenkilönä toimii opinto-
ohjaaja
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettaji-
en osoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Sovitaan opintojak-
son alussa
Arviointi: Sovitaan opintojakson alussa

OPINNÄYTETYÖ

Tunnus
KG09F

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
15

Opettaja: Alan asiantuntijat
Tavoitteet: Opiskelija soveltaa hoitotyön 
tietojaan ja taitojaan asiantuntijatehtävässä 
tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa te-
kemällä vastuullisesti ja itsenäisesti opin-
näytetyön. Opiskelija kykenee itsenäiseen 
ja kriittiseen tiedonhankintaan. Opiskelijalle 
kehittyy valmiuksia ja tahtoa osallistua työ-
elämän tutkimus- ja kehittämisprojekteihin. 
Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa hallit-
sevansa opinnäytetyön aihepiirin sisällölli-
sesti sekä osoittaa hallitsevansa äidinkielen 
kirjallisen taidon. 
Sisältö: Opinnäytetyö; Kypsyysnäyte
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Sovitaan 
erikseen
Oppimismenetelmät: Seminaariopiskelu, 
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itsenäinen opiskelu
Arviointi: Opinnäytetyö ja sen esittäminen, 
aktiivinen osallistuminen yksilö- ja ryhmä-
ohjauksiin sekä seminaareihin, opponointi. 
Opinnäytetyö arvioidaan yhteistyössä oh-
jaajien, opponenttien ja opinnäytetyönteki-
jän /-tekijöiden kanssa

TERVEYDENHOITAJA (AMK)

Väestövastuinen 
terveydenhoitajatyö
  
Lasta odottavan ja synnyttävän 
perheen terveydenhoitotyö

Tunnus
KG09CT01

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettajat: Kaarina Ketonen, THM ja Marja 
Toukola, THM
Tavoitteet: Opiskelija sisäistää terveyden-
hoitajan roolin perhesuunnittelussa ja antaa 
neuvontaa ja tukea raskauden suunnittelus-
sa, ehkäisyssä, keskeytyksessä sekä miehen 
ja naisen seksuaalisen terveyden edistämi-
sessä elämän eri vaiheissa. Opiskelija pys-
tyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja ar-
vioimaan lasta odottavan, synnyttävän ja 
lapsivuoteisen perheen terveydenhoitotyö-
tä. Opiskelija harjaantuu sekä itsenäiseen 
toimintaan että yhteistyöhön eri ammatti-
ryhmien sekä eri organisaatioiden kanssa 
sikiön, äidin ja perheen terveyden ja hyvin-
voinnin edistämiseksi. Opiskelija syven-
tää tietojaan ja taitojaan normaalin raskau-
den, synnytyksen ja lapsivuodeajan kulusta 
ja niihin liittyvästä hoitotyöstä. Opiskeli-
ja tunnistaa sikiön, äidin ja perheen erityis-
seurannan ja tuen tarpeen sekä osaa toimia 
tilanteenmukaisesti (esim. riskiraskaudet, 
päihteiden väärinkäyttö, infektioäidit, syn-
nytyksen jälkeinen masennus). Opiskelija 
harjaantuu tukemaan äitejä ja isiä parisuh-
teeseen ja vanhemmuuteen kasvussa sekä 
oppii arvostamaan tämän elämänvaiheen 
vertaistuen merkitystä. 
Sisältö: Miehen ja naisen seksuaalisuus, pa-
risuhde ja sen tukeminen; Perhesuunnittelu; 
Lapsettomuuden hoito; Normaalin raskau-
den, synnytyksen ja lapsivuodeajan hoitotyö; 
Sikiön, äidin ja perheen terveyden edistämi-
nen; Erityisseurantaa ja -tukea tarvitsevien 

sikiöiden, äitien ja perheiden tunnistaminen 
ja hoitotyö; Äitiys, isyys ja vanhemmuuteen 
kasvu ja sen tukeminen raskauden, synny-
tyksen ja lapsivuoteen aikana
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
osoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luento, ryhmätyö, it-
senäinen opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, koe

Lapsen ja nuoren sekä hänen 
perheensä terveydenhoitotyö

Tunnus
KG09CT02

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Marja Toukola, THM
Tavoitteet: Opiskelija syventää tietojaan ja 
taitojaan lapsen ja nuoren sekä hänen per-
heensä terveydenhoito- ja avosairaanhoito-
työssä. Opiskelija kykenee työskentelemään 
lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä sekä 
yhteisön kanssa terveyttä edistäen, voima-
varoja vahvistaen ja tukien sekä elinym-
päristön terveyttä turvaten itsenäisesti ja 
yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kans-
sa. Opiskelija harjaantuu lapsen ja nuoren 
sekä hänen perheensä terveydenhoitotyön 
suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnis-
sa. Opiskelija tunnistaa lapsen ja nuoren 
sekä hänen perheensä erityistuen tarpeen 
ja toteuttaa erityistilanteen mukaista hoi-
totyötä. Opiskelija sisäistää jatkuvan itsen-
sä ja terveydenhoitajan työn kehittämisen 
tärkeyden. Opiskelija osoittaa omaa asian-
tuntijuuttaan toimiessaan itsenäisesti ja yh-
teistyössä asiakkaiden ja muiden asiantun-
tijoiden kanssa. Opiskelijalla on valmiuksia 
erilaisten terveyden edistämisen menetelmi-
en käyttöön työssään.
Sisältö: Eri ikäisen lapsen ja nuoren sekä per-
heen terveyden ja kehityksen seuraaminen; 
Lapsen ja nuoren sekä perheen terveyden ja 
voimavarojen tukeminen; Terveydenhoito-
työn prosessi, kirjaaminen ja tiedottaminen; 
Terveydenhoitotyön työmenetelmät; Eri-
tyishoidon ja -tuen tarpeessa olevien lasten, 
nuorten ja perheiden tunnistaminen ja hoito; 
Terveydenhoitajan työn, asiantuntijuuden ja 
itsensä kehittäminen; Terveyden edistämi-
sen menetelmien käyttö ja kehittäminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
osoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luento, opintokäyn-
nit, seminaariopiskelu, tehtävät, laboraatio-
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harjoitukset, itsenäinen opiskelu
Arviointi: Alkukoe, loppukoe, tehtävät, ak-
tiivinen osallistuminen

Työikäisen terveydenhoitotyö

Tunnus
KG09CT03

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Raija Tolonen, THM
Tavoitteet: Opiskelija sisäistää aikuisen ter-
veydenhoitotyön menetelmät ehkäistä sai-
rauksia, edistää ja ylläpitää terveyttä sekä 
hyvinvointia sisältäen työ- ja toimintaky-
vyn ylläpitämisen. Opiskelija saa valmiuk-
sia vastata kansanterveydellisiin ja yhteis-
kunnallisiin aikuisen terveydenhoitotyön 
haasteisiin. Lisäksi hän osaa tehdä terveys-
tarkastuksia ja työterveyshuoltoon liittyviä 
muita toimintoja ohjattuna ja tilanteen mu-
kaan yksin.
Sisältö: Työterveyshuolto; Aikuisen ter-
veydenhoitotyön työmenetelmät; Aikuisen 
työ- ja toimintakyvyn arvioiminen ja edistä-
minen; Hoitotyö työterveyshuollossa ja työ-
terveystarkastus 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
osoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luento, laboraatio-
harjoitukset, seminaariopiskelu, itsenäinen 
opiskelu
Arviointi: Koe ja aktiivinen osallistuminen

Ikääntyvän ihmisen ter-
veydenhoitotyö

Tunnus
KG09CT04

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Marja Toukola, THM
Tavoitteet: Opiskelija syventää tietojaan ja 
taitojaan ikääntyvien ihmisten terveyden ja 
toimintakyvyn arvioimisessa väestön ter-
veystarpeiden pohjalta. Opiskelija lisää val-
miuksiaan vanhenevien ihmisten tervey-
den ja kotona selviytymisen edistämiseen ja 
omaishoidon tukemiseen moniammatillise-
na yhteistyönä.
Sisältö: Ikääntyvän terveyden ja toiminta-
kyvyn arvioiminen ja edistäminen; Omais-
hoidon tukeminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 

osoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luento, ryhmätyö, it-
senäinen opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, ikään-
tyvän terveystarkastuksen tekeminen ja kir-
jallinen raportti /koe
 
Opinnäytetyö/kehittämistehtävä

Tunnus
KG09CT05

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Eija Kyrönlahti, yliopettaja
Tavoitteet: Opiskelija harjaantuu tieteelli-
seen ajatteluun sekä sisäistää tutkivan työ-
otteen osaksi terveydenhoitotyön kehittä-
mistä. Opiskelija saa valmiuksia hoitotyön 
tutkimus- ja kehittämisprosessin toteutta-
misessa sekä osaa soveltaa opinnäytetyönsä 
tuloksia terveydenhoitotyön kehittämiseksi. 
Opiskelija tunnistaa terveydenhoitotyön ja 
terveyden edistämisen näkökulman kehitet-
tävään kohteeseen. 
Sisältö: Kehittävä työn tutkimus; Toiminta-
tutkimus; Seminaarit; Projektityö; Näyttöön 
perustuva hoitotyö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Eskola, J. 
& Suoranta, H. 1998. Johdatus laadulliseen 
tutkimukseen. Lapin yliopisto. Rovaniemi; 
Hirsjärvi, S. 2000. Tutki ja kirjoita. Helsin-
ki. Heikkilä, T. 1998. Tilastollinen tutkimus. 
Edita. Helsinki; Paunonen, M. & Vehviläi-
nen-Julkunen, K. 1997. Hoitotieteen tutki-
musmetodiikka. WSOY. Juva
Oppimismenetelmät: Luento, seminaari-
työskentely, opinnäytetyön /kehittämisteh-
tävän esittely työyhteisölle, itsenäinen opis-
kelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, opin-
näytetyön /kehittämistehtävän hyväksytty 
suorittaminen terveydenhoitotyön näkökul-
masta, kypsyysnäyte, jos edellisen opinnäy-
tetyön substanssi ei ole ennaltaehkäisevä /
terveydenhoitotyön näkökulma, opinnäy-
tetyön/kehittämistehtävän numeerinen ar-
viointi

Terveydenhoitajatyön harjoittelu

Tunnus
KG09CTE

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
15

Opettaja: Marja Toukola, THM
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Tavoitteet: Harjoittelun aikana opiskelija 
kokoaa itselleen perehdytysaineiston väes-
tövastuisen terveydenhoitotyön eri alueilta 
käyttäen tukenaan terveydenhoitajaopiske-
lijan harjoittelun työkirjaa.
Sisältö: Opiskelija suorittaa ohjattuun har-
joitteluun kuuluvana aseptisen työmenetel-
män kokeen sekä ensiapuharjoituksen. Vä-
estövastuisen terveydenhoitotyön taitokoe 
tehdään sekä ohjatun harjoittelun, oppimis-
sopimuksen että terveydenhoitajaopiske-
lijan harjoittelun työkirjan avulla ja kerää-

mällä perehdytysaineistoa väestövastuisen 
terveydenhoitotyön alueilta. Harjoittelu eri 
terveydenhoitotyön alueilla: Äitiys- ja per-
hesuunnitteluneuvola (sisältää synnytys-
vastuualueen); 
Lastenneuvola; Kouluterveydenhuolto; Työ-
terveyshuolto   
Oppimismenetelmät: Harjoittelu, seminaa-
riopiskelu, työpäiväkirja
Arviointi: Oppimissopimus, työpäiväkirja, 
hyväksytty harjoittelu
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Sosiaalialan koulutusohjelma

Koulutuksen toteutus:
Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki 
(Kampustalon toimipiste)

Koulutusohjelmapäällikkö:
Päivi Rinne
020 124 5122, 040 830 4190
paivi.rinne@seamk.fi 

Tutkinto ja sen tuottama kelpoisuus:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakou-
lututkinto tuottaa kelpoisuuden korkeakou-
lutasoista sosiaalialan osaamista edellyttä-
viin tehtäviin julkisen sektorin, yksityisen 
sektorin sekä vapaaehtois- ja järjestösektorin 
toiminnoissa. Laki sosiaalihuollon ammatil-
lisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 
272/2005 astuu voimaan 1.8.2005.

Tutkintonimike: 
Sosionomi (AMK)

Laajuus: 
210 opintopistettä, suoritusaika nuorisoas-
teen koulutuksessa keskimäärin 3,5 vuot-
ta, aikuiskoulutuksessa opiskelijan henki-
lökohtaisen opetussuunnitelman mukaan 
keskimäärin 2,5 vuotta. 

Tavoitteet: 
Opinnoissa tähdätään tiedolliseen ja taidol-
liseen osaamiseen, eettiseen näkemykseen ja 
kehittämisajattelun omaksumiseen, jota on 
mahdollista soveltaa sosiaalialan asiantunte-
musta edellyttävissä tehtävissä. Sosiaalialan 
kasvatus- ja opetustehtävissä sosionomilla 
on asiantuntemus kasvun ja sosialisaation 
edistämiseen ja edellytysten turvaamiseen 
lapsuus- ja nuoruusiässä, vanhempien kas-

vatustehtävän tukemiseen ja turvallisen kas-
vuympäristön aikaansaamiseen.
 
Sosiaalisen tuen, kuntoutuksen ja ohjauk-
sen tehtävissä sosionomilla on asiantunte-
mus aikuisen ihmisen omaehtoisen elämän-
hallinnan vahvistamiseen ja sosiaalisten 
verkostojen tukemiseen, palveluohjauk-
seen ja asiakaslähtöiseen palveluketjujen 
rakentamiseen. Työhallinnon ja Kelan pe-
rusturvatyössä sosionomilla on erityinen 
asiantuntemus toteuttaa asiakaslähtöistä 
tarvearviointia ja hyödyntää palvelujärjes-
telmän mahdollisuuksia. Sosiaalitoimiston 
perusturvatyössä sosionomilla on erityi-
nen asiantuntemus toteuttaa perhekeskeis-
tä, palveluohjauksellista ja asiakasta hänen 
toimintaympäristössään tukevaa työotetta. 
Sosiaalialan palveluiden johtamis- ja kehit-
tämistehtävissä sosionomilla on asiantunte-
mus organisoida, arvioida ja kehittää asia-
kaslähtöisiä toimintoja ja johtaa työyhteisöä 
yhteistoimintamuotoja ja asiantuntijuutta 
vahvistaen.

Koulutusohjelmassa korostuu kansalaiskes-
keisyys ja sitä vahvistavien menetelmien nä-
kyväksi tekeminen. Kansalaisen (asiakkaan, 
palvelun käyttäjän, eri ikäisten ihmisten, 
heidän muodostamisensa ryhmien ja yhtei-
söjen) näkemys oman elämänsä kokonai-
suudesta ja tuen tarpeesta nähdään ammat-
tityön lähtökohtana ja menetelmävalintojen 
määrittäjänä. Ammattityössä käytetään työ-
menetelmiä, jotka vahvistavat ihmisen omaa 
asiantuntijuutta. Koulutusohjelmassa opis-
kellaan ja kehitetään kansalaiskeskeiseen ja 
asiakaslähtöiseen sosionomityöhön soveltu-
via menetelmiä ja palvelurakenteita uudis-
tavia toimintamalleja.
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SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA 210 op        

    I II III IV YHT. 
PERUSOPINNOT      62 
 Opiskelutaidot      8 
  Opiskelu ammattikorkeakoulussa      3 
  Tiedonhankinta  1  1   
  Tietotekniikka  3     
 Vieraat kielet      6 
  Englanti  3     
  Ruotsi   3    
 Äidinkieli ja viestintä      6 
  Suullisen ja kirjallisen viestinnän perusteet  2     
  Puheviestintä   2    
  Tieteellisten ja asiakirjatekstien kirjoittaminen    2   
 Ammatillisuuden kehittyminen      12 
  Ammatillinen kasvu      3 
  Sosiaalialan ammattityön kentät  3     
  Sosiaalialan ammattityön nykykäytäntöjen analyysi   3    
  Sosiaalialan etiikka  3     
 Sosiaalinen hyvinvointi, toimintakyky ja osallisuus      12 
  Yksilönä yhteiskunnassa  6     
  Sosiaaliset, fyysiset ja psyykkiset hyvinvoinnin vajeet  6     
 Sosiaalista turvallisuutta tuottavat palvelut      18 
  Suomalainen yhteiskunta ja talous  3     
  Julkiset, yksityiset ja yhteisölliset palvelut  4     
  Sosiaalilainsäädäntö  3     
  Harjoittelu: Sosiaalista turvallisuutta tuottavat palvelut  8     
AMMATTIOPINNOT      135 
 Sosiaalinen hyvinvointi, toimintakyky ja osallisuus 
 toimintasektoreittain      12 
  Lapsuus ja nuoruus elämänvaiheena, VAL   9    
  Työ, toimeentulo ja perusturva, VAL   9    
  Ikääntyminen ja elämänkulku, VAL   9    
  Vammaisuus ja elämänkulku, VAL   9    
  Päihdeongelmat, rikollisuus, VAL   9    
  Childhood and youth from the perspective of substance 
  abuse, VAL   9    
  Teoreettisia näkökulmia nyky-yhteiskuntaan     3  
 Psykososiaaliset ja vuorovaikutukseen perustuvat 
 sosiaalityön menetelmät      30 
  Sosiaalityön perusteet  3     
  Psykososiaalinen ohjaus   3    
  Perhetyö   4    
  Palveluohjaus   4    
  Varhaiskasvatus, VAL   3    
  Vanhustyö, VAL   3    
  Kuntouttava toiminta, VAL   3    
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  Perusturvatyö, VAL   3    
  Harjoittelu: Psykososiaaliset ja vuorovaikutukseen perustuvat 
  sosiaalityön menetelmät   10    
 Yhteisölliset ja luovat sosiaalityön menetelmät      26 
  Luovan toiminnan menetelmät 1  4     
  Luovan toiminnan menetelmät 2   4    
  Projektityö    3   
  Ryhmätyö    3   
  Yhteisötyö    3   
  Harjoittelu: Yhteisölliset ja luovat sosiaalityön menetelmät   9   
 Toiminnan organisoimisen, johtamisen ja 
 kehittämisen menetelmät      27 
  Sosiaalipalveluiden organisoiminen    3   
  Kehittäminen, laatu ja arviointi    5   
  Johtaminen ja ohjaaminen    4   
  Yrittäjyys    3   
  Harjoittelu: Toiminnan organisoimisen, johtamisen ja 
  kehittämisen menetelmät    12   
 Valtaistavat sosiaalityön menetelmät      12 
  Sosiaalityö ja monikulttuuriset ryhmät   3    
  Kriittinen ja radikaali sosiaalityö     3  
  Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät     6  
 Sosiaalitutkimus      28 
  Kansalaiskeskeinen tiedonhankinta  2     
  Laadulliset tutkimusmenetelmät  3     
  Määrälliset tutkimusmenetelmät   3    
  Toimintatutkimus    2   
  Ammatillinen essee   3    
  Opinnäytetyö    6 9  
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT      13 
YHTEENSÄ      210 
HARJOITTELU (sisältyy ammattiopintoihin)      45 
OPINNÄYTETYÖ (sisältyy sosiaalitutkimukseen)      15 
        
  Keväällä aloittavan ryhmän opintojaksojen aikataulutus ilmenee opintojaksojen kuvauksista. 
  Aikuisopiskeluryhmän opintojen aikataulutus ilmoitetaan erikseen.      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

I     II        III        IV      YHT. 
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PERUSOPINNOT

Opiskelutaidot
Laajuus: 8 op
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt sosiaa-
lialan ammattikorkeakouluopinnoissa so-
vellettaviin opiskelumenetelmiin. Hän on 
tietoinen sekä koulutusalansa että ammatti-
korkeakoulutuksen, yksikön ja koulutusoh-
jelman ajankohtaisista kysymyksistä. Hän 
osaa soveltaa tiedonhankinnan ja tietotek-
niikan menetelmiä opinnoissaan ja työteh-
tävissään.

Opiskelu ammattikorkeakoulussa

Tunnus
KF08AOA0110

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Ryhmien vastuuopettajat
Tavoitteet: Opiskelija on opintojensa aikana 
perehtynyt informaatioon, joka on keskeis-
tä opinnoissa etenemisen, henkilökohtaisen 
opetussuunnitelman laatimisen ja korkea-
kouluyhteisössä toimimisen kannalta. Hän 
on sisäistänyt ammattikorkeakouluopetuk-
sen pedagogiset lähtökohdat. Hänellä on 
tietoa työelämään siirtymisvaiheen kysy-
myksistä. 
Sisältö: Sosiaalialan koulutusohjelman ra-
kenne; omien opintojen rakentaminen; op-
pimisnäkemykset, SeAMK:n ja sosiaali- ja 
terveysalan yksikön ajankohtaiset asiat; so-
sionomi (AMK) -koulutuksen ajankohtaiset 
kysymykset; opiskelijoiden yhteistoiminta; 
työnhaku- ja työmarkkinatietous; opiskelun 
edellyttämiin verkkotyökaluihin tutustumi-
nen: WebCT, sähköposti, Winha-opiskelija-
hallinto-ohjelma
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opinto-
opas, opetussuunnitelma ja sitä täydentävät 
materiaalit
Oppimismenetelmät: Luennot, pienryhmä-
työskentely, asiantuntijavierailut, yksikön ja 
SeAMK:n yhteisiin tilaisuuksiin osallistumi-
nen. Opintojaksoon liittyvässä tiedottami-
sessa käytetään ryhmän WebCT -pohjaa
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen opin-
tojakson työskentelytapoihin. Hyväksytty 
/hylätty

Tiedonhankinta

Tunnus
KF08AOA0210

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. ja 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Leena Elenius, FM
Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija 
saa kokonaiskuvan tiedonhankinnasta, pe-
rehtyy sosiaalialan tiedonlähteisiin ja oppii 
tiedonhaun perusteet. Opintojakson suo-
ritettuaan opiskelija ymmärtää tiedonhan-
kinnan merkityksen. Hän on perehtynyt tie-
don tuotantoon ja tiedon hankintakanaviin 
ja hän hallitsee tiedonhakuprosessin perus-
teet teoriassa ja käytännössä. Opiskelija osaa 
käyttää kirjastopalveluja ja tietokantoja sekä 
tuntee erilaisia verkkotiedonhaun menetel-
miä. Hän tuntee oman alansa keskeiset tie-
donlähteet. 
Sisältö: Tiedonhankinnan lähtökohdat; in-
formaatiolukutaito; tiedon lajit ja tuotan-
to; tiedonlähteet ja hankintakanavat; tiedon 
arviointi; tiedonhakuprosessi; sosiaalialan 
keskeiset kirja- ja artikkelitietokannat; verk-
kotiedonhaun välineitä ja menetelmiä; sosi-
aalialan keskeisiä kotimaisia verkkopalvelu-
ja ja tiedontuottajia     
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettaja 
jakaa opiskelumateriaalin opintojakson al-
kaessa
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitus-
tehtävät
Arviointi: Opintojakso arvioidaan harjoitus-
tehtävien perusteella. Hyväksytty /hylätty

Tietotekniikka

Tunnus
KF08AOA0310

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Latva-Somppi Hilkka, FM
Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija 
osaa hyödyntää oppilaitoksen käytössä ole-
vaa laitteistoa, ohjelmistoja, erilaisia verk-
kopalveluita ja verkko-opetusympäristöä. 
Tietotekniikan opinnot suoritettuaan opis-
kelija hallitsee sähköpostiohjelman, Winha 
-oppilashallinto-ohjelman, sekä Word-teks-
tinkäsittelyohjelman ja Excel-taulukkolas-
kentaohjelman perusteet. Hän osaa käyttää 
WebCT- verkko-oppimisympäristöä. Hänel-
lä on kyky soveltaa tietoteknisiä perustaito-
ja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä 
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ja hän kykenee kehittämään tietotekniikan 
hyödyntämistä tulevissa työtehtävissään. 
Sisältö: Oppilaitoksen tietotekniset laitteet, 
tilat, toimialuekäytännöt, sopimukset; lait-
teistonhallinta, käyttöympäristön muokka-
us; sähköpostiohjelma; Winha -oppilashal-
linto-ohjelma; WebCT -oppimisympäristö; 
internet, hakukoneet; Word-tekstinkäsittely-
ohjelma; Excel-taulukkolaskentaohjelma
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Monis-
teet, verkkomateriaalit
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, verk-
ko-opetus, harjoitukset
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kontaktiopetukseen osallistumisesta, it-
senäisistä verkkoharjoituksista ja tentistä. 
Arviointi 1-5

Vieraat kielet
Laajuus: 6 op
Tavoitteet: Opiskelija on kehittynyt eng-
lannin ja ruotsin kielen suullisessa ja kirjal-
lisessa osaamisessaan. Hän on perehtynyt 
erityisesti sosiaalialan keskeisiin teemoihin 
liittyvään käsitteistöön ja kieleen. Hänellä 
on ammattialansa seuraamisen ja ammatis-
sa toimimisen edellyttämää kielitaitoa.

Englanti

Tunnus
KF08AVK0110

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. tai 2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Marjatta Vaismaa, FM
Tavoitteet: Opintojakson aikana opiskelija 
kehittää ja vahvistaa englannin kielen suul-
lista kielitaitoaan, kuullun ymmärtämistai-
tojaan, kirjoittamistaitojaan ja viestintätaito-
jaan. Opiskelija on omaksunut alan keskeistä 
sanastoa ja hän ymmärtää sosiaalialan eng-
lanninkielisiä tekstejä. Hän osaa keskustella 
sosiaalialan sisällöistä englannin kielellä. 
Sisältö: Oman koulutuksen, ammattialan ja 
suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän esit-
tely englannin kielellä; sosiaalialan artikkelit 
eri ikäkausista ja niiden sosiaalisista ongel-
mista; kansainvälisyys ja kulttuurien tunte-
mus sosiaalialan viitekehyksessä; tiivistel-
män kirjoittaminen   
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaalipaketti, alan lehdet, AV -materiaa-
li, Social Welfare in Finland -esite
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, itse-
näiset tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen opinto-
jakson työskentelymuotoihin. Arviointi 1-5

Ruotsi

Tunnus
KF08AVK0310

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Marjatta Vaismaa, FM
Tavoitteet: Opintojakson aikana opiskeli-
ja on vahvistanut ruotsin kielen suullista ja 
kirjallista taitoaan, laajentanut sanastoaan 
ja kehittänyt oikeakielisyyttään. Opiskelija 
ymmärtää ruotsin kielen tekstejä ja omak-
suu alan sanastoa. Hän osaa keskustella alan 
asiasisällöistä ruotsiksi. Opiskelija on suorit-
tanut ruotsin kielen virallisen pienen kieli-
kokeen kirjallisine ja suullisine osioineen. 
Sisältö: Oman koulutuksen, ammattialan ja 
suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän esit-
teleminen ruotsin kielellä; alan artikkeleihin 
tutustuminen ja niiden referoiminen ruotsin 
kielellä; keskustelut opiskelijoiden ja opetta-
jan tuottamista aiheista; Pohjoismaiden tun-
temus, pohjoismainen yhteistyö; ruotsin kie-
len virallinen pieni kielikoe
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaalipaketti, AV -materiaali 
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, itse-
näiset tehtävät, draamaesitykset
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen opin-
tojakson työskentelymuotoihin. Tentti

Äidinkieli ja viestintä
Laajuus: 6 op
Tavoitteet: Opiskelija pystyy toimimaan ta-
voitteellisesti opiskelun ja työelämän vaa-
timissa viestintätilanteissa. Hän on pe-
rehtynyt oikeakielisyyteen, tieteelliseen 
kirjoittamiseen ja asiakirjojen laatimiseen 
sekä keskustelu-, kokous- ja neuvotteluti-
lanteissa toimimiseen. Opiskelija tunnistaa 
monipuolisesti sosiaalialan ammattityön 
viestinnällisen ympäristön.

Suullisen ja kirjallisen 
viestinnän perusteet

Tunnus
KF08AVI0500

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2
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Opettaja: Riitta Laru, FL
Tavoitteet: Opiskelija pystyy toimimaan ta-
voitteellisesti opiskelun ja työelämän vaa-
timissa viestintätilanteissa. Hän on pereh-
tynyt suomen kielen oikeakielisyyteen, 
kirjallisen viestinnän teksteihin ja tyyleihin. 
Opiskelija hallitsee tavallisimpien asiakirjo-
jen laadinnan. Hänellä on valmiudet toimia 
asianmukaisesti erilaissa puhe-, keskustelu- 
,kokous- ja neuvottelutilanteissa. Opiskelija 
perehtyy tieteellisen viestinnän lähtökoh-
tiin, ymmärtää tieteellisen viestinnän do-
kumentoinnin merkityksen ja tuntee doku-
mentointitavat.
Sisältö: Puheviestintään valmistautumi-
nen; viestintätilanteessa toimiminen; puhe-
viestinnän onnistumisen arvioiminen; vuo-
rovaikutus, sanallinen ja sanaton ilmaisu ja 
havainnollistamistavat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Repo & 
Nuutinen 2003. Viestintätaito. Helsinki: Ota-
va
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, suul-
liset ja kirjalliset harjoitukset, esseen kirjoit-
taminen
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kontaktiopetukseen osallistumisesta, 
harjoitustehtävien tekemisestä, esseen kir-
joittamisesta sekä tentistä. Arviointi 1–5 

Puheviestintä

Tunnus
KF08AVI0600

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3.vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Riitta Laru, FL
Tavoitteet: Opiskelijalla on kyky käyttää pu-
heviestinnän taitoja erilaisissa yksilö- ja ryh-
mätilanteissa sekä kokouksissa ja neuvotte-
luissa. Hänellä on valmiudet argumentoida 
ja tuoda ajatuksiaan esille erilaisissa viestin-
tätilanteissa. Opiskelija on perehtynyt so-
siaalialan ammattikielen erityispiirteisiin.  
Hän ymmärtää medialukutaidon ja jouk-
kotiedotusvälineiden merkityksen työteh-
tävien menestyksekkäässä hoidossa. Hän 
ymmärtää viestinnän ja tiedottamisen mer-
kityksen hallinnollisissa tehtävissä. Hän on 
perehtynyt joihinkin kielen hallinnan ja am-
mattialan erityiskysymyksiin, kuten maa-
hanmuuttajien suomen kielen opetukseen.
Sisältö: Ryhmän vuorovaikutus, demo-
kraattinen dialogi; sosiaalialan ammattikie-
len erityispiirteet; muiden ammattialojen 
kielen erityispiirteitä; tieteellinen viestintä; 

viestinnän perusteet esimiestehtävissä; työ-
elämän puheviestintätilanteet: esim. puheet, 
kokoukset, neuvottelut, väittelyt; maahan-
muuttaja ja suomen kieli; mediat ja niiden 
merkitys yhteiskunnassa; puheviestintä työ-
paikkaan rekrytoitumisessa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Repo & 
Nuutinen 2003. Viestintätaito. Helsinki: Ota-
va; Muu opettajan ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, suul-
liset harjoitukset, itsenäinen tehtävä, tutus-
tumiskäynnit
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu aktiivisesta tuntityöskentelyyn, harjoi-
tuksiin ja tutustumiskäynteihin osallistumi-
sesta sekä itsenäisestä harjoitustehtävästä. 
Arviointi 1-5

Tieteellisten ja asiakirjatekstien 
kirjoittaminen

Tunnus
KF08AVI0700

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. tai 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Riitta Laru, FL
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt tieteelli-
sen ilmaisun ja tieteellisen tyylin erityispiir-
teisiin sekä hallitsee tieteellisen kirjoittami-
sen edellyttämän oikeakielisyyden. Hän on 
harjaantunut ajatustensa argumentoimises-
sa ja perustelemisessa. Opiskelija ymmärtää 
erilaiset tieteellisten tekstien valmistamisen 
vaiheet. Hän on perehtynyt ammattityössä 
tarvittaviin lomakkeisiin ja kaavakkeisiin ja 
hänellä on taidot laatia päätöksentekoasia-
kirjoja. 
Sisältö: Tieteellinen ja arkiajattelu; tie-
teellisen tekstin tyypit; argumentoiminen 
ja perusteleminen; kirjoittaminen tutki-
musprosessin eri vaiheissa; tutkimuksen 
muokkaaminen julkaisuksi; suomen kielen 
oikeakielisyys; päätöksentekoasiakirjat; lo-
makkeet ja kaavakkeet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hirsjär-
vi, Remes & Sajavaara 1997. Tutki ja kirjoi-
ta. Helsinki: Kirjayhtymä; Repo & Nuutinen 
2003. Viestintätaito. Helsinki: Otava; Muu 
opettajan ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Verkko-opetus, har-
joitukset ja kirjoitukset, kontaktiopetus ja 
opintopäiväkirja. Opiskelijalla on taidot et-
siä itsenäisesti opintojaksoon kuuluvaa tie-
toa ja soveltaa sitä kurssitehtävien valmista-
misessa
Arviointi: Opiskelijan on osoitettava hallit-
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sevansa kurssin aikana hankkimansa uusi 
tietoaines tekemällä hyväksyttävästi vaadi-
tut tehtävät sekä kirjoittamalla opintopäi-
väkirja. Opintojakson arvosana muodostuu 
verkkokurssimateriaalin hallinnasta, harjoi-
tuksista, erilaisista kirjoitustehtävistä (yht. 
80 %) ja opintopäiväkirjasta (yht. 20 %). Ar-
viointi 1-5
Edeltävät opinnot: Kurssille osallistuminen 
edellyttää verkkotyöskentelyn perustaidon 
osaamista

Ammatillisuuden 
kehittyminen
Laajuus: 12 op
Tavoitteet: Opiskelija tunnistaa sosiaalialan 
ammattityön kehityspiirteet. Hänellä on 
kyky tarkastella omaa ammatillista kehitys-
tään ja muotoilla henkilökohtaisia amma-
tillisen kasvun tavoitteita ja haasteita. Hän 
hallitsee etiikan peruskäsitteet ja osaa pe-
rustella ratkaisujaan ammattieettisestä nä-
kökulmasta. Hän osaa analysoida ja tehdä 
näkyväksi sosionomityön nykykäytäntöjä 
määrittäviä tekijöitä erityisesti valitsemal-
laan sosiaalialan toimintasektorilla.

Ammatillinen kasvu

Tunnus
KF08AAK0110

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Ryhmien vastuuopettajat
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää sosiaalialan 
työn refl ektiivisen luonteen. Opiskelijalla on 
valmiudet ymmärtää sekä tavoitteellisesti ra-
kentaa ja kehittää omaa ammatillisuuttaan 
opintojen aikana ja tulevissa työtehtävissään. 
Hän kykenee analysoimaan oman toimintan-
sa vaikuttimia. Hän on harjaantunut palaut-
teen antamisessa ja vastaanottamisessa ja ke-
hittynyt ryhmässä toimimisen taidoissa.
Sisältö: Itsetuntemus; ryhmässä työskente-
ly; ammatillisuus, asiantuntijuus ja ammat-
tikuvat sosionomin työssä; työyhteisössä 
toimiminen; oman ammatillisen osaamisen 
ja vahvuuksien kiteyttäminen; työpolkujen 
innovointi ja työelämään siirtyminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
esittelemä ja ryhmän käyttöönsä hankkima 
materiaali. Käytetään ryhmän WebCT -poh-
jaa 
Oppimismenetelmät: Orientoivat luennot, 

ryhmäistunnot, henkilökohtaiset keskuste-
lut, portfolion työstäminen ja esittely
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ryh-
mäistuntoihin, valmistautuminen henkilö-
kohtaisiin keskusteluihin, portfolion tavoit-
teellinen työstäminen. Hyväksytty /hylätty

Sosiaalialan ammattityön kentät

Tunnus
KF08AAK0210

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Pääsääntöisesti ryhmien vastuu-
opettajat
Tavoitteet: Opiskelija osaa analysoida so-
siaalialan työkäytäntöjen historiallista ke-
hitystä ja tunnistaa sen kytkennät yhteis-
kunnan kehitysvaiheisiin ja olosuhteisiin. 
Opiskelija osaa sijoittaa sosionomi (AMK) -
osaamisen historiallisen jatkumon osaksi ja 
hän tunnistaa sosionomityön paikan sosi-
aalialan ammattityön kentässä. Hän on pe-
rehtynyt monipuolisesti niihin ammattityön 
alueisiin, joilla sosionomityötä toteutetaan.
Sisältö: Sosiaalialan ammattityön historia; 
sosionomityön kentät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opiske-
lumateriaali ilmoitetaan opintojakson alka-
essa
Oppimismenetelmät: Orientoivat luennot, 
ammattianalyysityön tekeminen ja sen se-
minaarimuotoinen esittäminen, tutustumis-
päivät/tilaisuudet sosiaalialan sektoreilla. 
Käytetään ryhmän WebCT -pohjaa
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen opin-
tojakson työskentelymuotoihin. Ammatti-
analyysityön tekeminen ja esittäminen. Hy-
väksytty /hylätty
 
Sosiaalialan ammattityön 
nykykäytäntöjen analyysi

Tunnus
KF08AAK0311

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3. vuosi

Opetuskieli
suomi 

Opintopisteet
3

Analysis of social work practicies

Tunnus
KF08AAK312

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3. vuosi

Opetuskieli
englanti

Opintopisteet
3
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Opettajat: Sektoriryhmien opettajat
Tavoitteet: Opiskelijalla on taidot analysoida 
sosiaalialan ammattityön nykyisiä työkäy-
täntöjä ja työprosessia mm. työn kohteen, 
työmenetelmien ja toimintaympäristön nä-
kökulmasta. Hänellä on taidot pohtia valit-
tujen työskentelytapojen ja työmenetelmien 
vaikutuksia suhteessa asiakkaan tarpeisiin. 
Analyysi kohdistuu erityisesti sosionomin 
tekemään asiakastyöhön opiskelijan valitse-
malla sosiaalialan sektorilla.
Sisältö: Työprosessin analyysi: työn kohde, 
menetelmät, etiikka, yhteistyötahot, lainsää-
däntö, resurssit; ammattityön prosessin arvi-
ointi; työprosessin nykykäytäntöjen analyy-
si on ’Psykososiaaliset ja vuorovaikutukseen 
perustuvat sosiaalityön menetelmät’ -har-
joittelun oppimistehtävä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opiske-
lumateriaali ilmoitetaan opintojakson alka-
essa
Oppimismenetelmät: Orientoivat luennot, 
ammattianalyysityön tekeminen ja sen semi-
naarimuotoinen esittäminen sektoriopinto-
jen ryhmässä. Englanninkielisessä ryhmässä 
opintojakso toteutetaan englanninkielellä. 
Käytetään sektoriryhmän WebCT -pohjaa 
Arviointi: Hyväksytty /hylätty
Edeltävät opinnot: Sosiaalialan ammatti-
työn kentät -opintojakso, sosiaalialan toi-
mintasektoreihin liittyvät opinnot

Sosiaalialan etiikka

Tunnus
KF08AAK0700

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Eeva-Kaija Martin, KM; Minna 
Leppänen, YTM
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija on perehtynyt sosiaalialan eettisiin 
perusteemoihin ja niiden merkitysten ym-
märtämiseen. Opiskelija hallitsee etiikan 
peruskäsitteet ja perusteoriat ja hän tuntee 
moraalin kehittymisen sekä ammattietiikan 
periaatteet ja perustelut. Opiskelija on har-
jaantunut erilaisuuden kohtaamista ja itse-
näistä ajattelua koskevissa kysymyksissä. 
Opiskelija osaa analysoida sosiaalialan am-
mattietiikan kysymyksiä, erilaisia näkemyk-
siä ja perustella omia näkökantojaan.
Sisältö: Etiikka, moraali, arvot; eettiset teo-
riat, moraalin kehittyminen; ammattietiik-
ka; oma käytännön etiikka; opiskelijoiden 
tuottamat tapausesimerkit

Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Koski-
nen 1995. Mikä on oikein? Etiikan käsikir-
ja (ei luvut IX-XI). Helsinki: Lasten keskus; 
Hämäläinen & Niemelä 1993. Sosiaalialan 
etiikka. Porvoo: WSOY; Sosiaalialan ammat-
tilaisen etiikkaopas 2003. Helsinki: Talentia; 
erikseen ilmoitettava verkkomateriaali; Ylen 
etiikan testit: www.yle.fi /vielayksiasia/
etiikkatestit.html 
Oppimismenetelmät: Luennot, ryhmäkes-
kustelut, harjoitustehtvät, asiantuntijavierai-
lut, itsenäinen tehtävä. Opintojakso voidaan 
toteuttaa osin WebCT-verkkoympäristössä. 
Verkkotyöskentelyn pääpaino on teemoite-
tuissa keskusteluissa
Arviointi: Opintojakson arviointi koostu ak-
tiivisesta osallistumisesta opetukseen, ryh-
mätehtävien ja itsenäisen tehtävän tekemi-
sestä. Arviointi 1-5

Sosiaalinen hyvinvointi, 
toimintakyky ja osallisuus 
Laajuus: 12 op
Tavoitteet: Opiskelija hahmottaa yksilön yh-
teiskuntasuhteen kannalta keskeiset sosiaa-
lipoliittiset, sosiologiset, kasvatustieteelliset, 
psykologiset ja terveystieteelliset käsitteet ja 
saa valmiuksia soveltaa niitä yksilön sosiaa-
lisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja osal-
lisuuden tarkasteluun. Hän on perehtynyt 
keskeisimpiin sosiaalisiin ongelmiin sekä 
kansanterveydellisiin ja mielenterveydelli-
siin kysymyksiin, jotka estävät hyvinvoin-
nin eri osa-alueiden toteutumista, aiheutta-
vat toimintakyvyn puutetta ja osallisuuden 
toteutumattomuutta. 

 Yksilönä yhteiskunnassa

Tunnus
KF08AHO0110

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettajat: Perttula Katariina, YTM; Ranta 
Riitta, THM ja Veikkola Kerttu, YTM
Tavoitteet: Opiskelija omaa sosiaali-, käyt-
täytymis- ja terveystieteiden keskeiset, yksi-
lön yhteiskuntasuhdetta kuvaavat käsitteet 
ja osaa niiden kautta ymmärtää eri ikäisten 
ihmisten toiminnan kokonaisuutta, heidän 
hyvinvointiaan, toimintakykyään ja sosiaa-
lista osallisuuttaan yhteiskunnassa. Opiske-
lija osaa hahmottaa ihmisen tarpeiden mo-
nitasoisuuden ja yksilö-yhteiskuntasuhteen 
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monikerroksisuuden. Opiskelijalla on kä-
sitteellisiä välineitä tarkastella nyky-yhteis-
kunnan ilmiöitä käsitteellisesti ja monitie-
teisesti. 
Sisältö: Monitieteinen näkökulma yksilön ja 
yhteiskunnan väliseen suhteeseen ja ihmi-
sen tarpeisiin; kasvu ja kehitys; sosialisaa-
tio; hyvinvointi ja elämänkaari; terveys ja 
toimintakyky; sosiaalinen osallisuus ja kan-
salaisuus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Dunder-
felt 1997, Elämänkaaripsykologia: lapsen 
kasvusta yksilön henkiseen kehitykseen. 
Porvoo Helsinki Juva: WSOY tai Helkama & 
Myllyniemi & Liebkind. 2001. Johdatus so-
siaalipsykologiaan. Helsinki: Edita; Jokinen 
& Saaristo 2004 Sosiologia. Helsinki: WSOY; 
Tuomainen & Myllykangas & Ryynänen 
1999. Medikalisaatio. Tampere:Vastapaino; 
Heikkinen & Tuomi 2000. Suomalainen elä-
mänkulku. Helsinki:Tammi
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, ryh-
mätuotos, pienryhmätyöskentely, harjoitus-
tehtävät johon sisältyy sosiodraama, itseref-
lektio ja lukupiiri
Arviointi: Kirjatentti, aktiivinen osallistumi-
nen opintojakson työskentelymuotoihin. Ar-
viointi 1-5 

Sosiaaliset, fyysiset ja 
psyykkiset hyvinvoinnin vajeet

Tunnus
KF08AHO0120

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettajat: Kristiina Järvi, YTM; Riitta Ranta, 
THM ja Kerttu Veikkola, YTM
Tavoitteet: Opiskelija hahmottaa sosiaa-
li-, käyttäytymis- ja terveystieteellisiä pe-
ruskäsitteitä ja osaa käyttää niitä välineinä 
ihmisen tarvetilan jäsentämisessä elämän-
tilanteessa, johon liittyy hyvinvoinnin va-
jeita, katkeamia ja toimintakyvyn puutetta. 
Opiskelijalla on valmiuksia tarkastella sosi-
aalisten, psyykkisten ja fyysisten ongelmi-
en syntymekanismeja ja niiden vaikutuksia 
ihmisen ja hänen lähiyhteisönsä hyvinvoin-
tiin, päivittäiseen suoriutumiseen ja toimin-
takykyyn. Opiskelijalla saa aineksia ymmär-
tää tekijöitä, jotka vaikuttavat ongelmien 
ennaltaehkäisemiseen. 
Sisältö: Sosiaaliset, fyysiset ja psyykkiset 
ongelmat; syrjäytyminen ja köyhyys; huo-
no-osaisuus ja poikkeava käyttäytyminen; 
sairaus, kipu; syöpäsairaudet, tuki- ja lii-

kuntaelinsairaudet; sydän- ja verisuonisai-
raudet, diabetes; dementoivat sairaudet, ta-
paturmat; masennus, neuroosit, psykoosit, 
luonnehäiriöt, loppuun palaminen; näkö-
kulmia hyvän terveyden ja mielenterveyden 
edistämiseen ja sosiaalisten ongelmien en-
naltaehkäisemiseen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Jokinen 
& Juhila & Pösö 1995. Sosiaalityö, asiak-
kuus ja sosiaaliset ongelmat: konsktruktio-
nistinen näkökulma. Helsinki: Sosiaalitur-
van Keskusliitto; Saarelainen & Stengård & 
Vuori-Kemilä 2003. Mielenterveys- ja päih-
detyö: yhteistyötä ja kumppanuutta. Porvoo 
Helsinki: WSOY; Valtioneuvoston periaate-
päätös Terveys 2015 -kansanterveysohjel-
masta 2001. Sosiaali- ja terveysministeriön 
julkaisuja 2001: 4; Kauhanen & Myllykangas 
1998. Kansanterveystiede (luvut 9-12). Por-
voo Helsinki Juva. WSOY. Sosiaali- ja ter-
veyskertomus 2002. STM julkaisuja 2002:11 
(luku 3)
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, pien-
ryhmätyöskentely, asiantuntijavierailut
Arviointi: Kirjallisuustentti, aktiivinen osal-
listuminen opintojakson työskentelymuo-
toihin. Arviointi 1-5
 

Sosiaalista turvallisuutta 
tuottavat palvelut
Laajuus: 18 op
Tavoitteet: Opiskelija hahmottaa hyvin-
vointipalveluiden tuottamisen mallin ja 
sen perinteet suomalaisessa yhteiskunnas-
sa ja hän ymmärtää hyvinvointipalvelujen 
tuottamistapoja ja rahoitusta globalisoitu-
vassa ympäristössä. Opiskelija hahmottaa 
sosiaalivakuutuksen, sosiaalihuollon ja so-
siaalipalveluiden roolit sosiaaliturvan ko-
konaisuudessa. Sosiaalihuollon osalta hän 
tunnistaa julkisen, yksityisen ja kolmannen 
sektorin toimintamuodot ja hän on pereh-
tynyt sosiaalilainsäädännön keskeisimpään 
sisältöön. Opiskelijalla on näkemys sosiaa-
liturvan kokonaisuudesta, riittävyydestä 
ja toimivuudesta asiakaskunnan tarpeisiin 
nähden hänen valitsemassaan harjoittelu-
kohteessa.

Suomalainen yhteiskunta ja talous

Tunnus
KF08ASP0110

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3
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Opettaja: Katriina Honkala, TTM
Tavoitteet: Opiskelija tiedostaa suomalaisen 
yhteiskunnan ja sosiaalipolitiikan historial-
lisen kehityksen, sekä hahmottaa niitä lain-
alaisuuksia ja mekanismeja, jotka tuottavat 
tai ovat tuottaneet sosiaalisia ongelmia ku-
nakin aikana. Hän osaa tarkastella ja ana-
lysoida yhteiskunnan ja sosiaalipolitiikan 
kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä. Opis-
kelija osaa käyttää sosiaalipolitiikan ja kan-
santalouden keskeistä käsitteistöä. Opiskeli-
ja ymmärtää kansantalouden perusteorioita 
ja osaa niiden avulla tarkastella taloudellista 
päätöksentekoa ja arvioida kansantalouden 
kehitystä. Opiskelija on oppinut huomaa-
maan syy-seuraussuhteita kansantaloudes-
sa ja ymmärtämään talouden ilmiöitä sosi-
aalipolitiikassa.
Sisältö: Suomalaisen yhteiskunnan ja so-
siaalipolitiikan historiallinen kehitys; sosi-
aalipolitiikan osa-alueet; sosiaalipolitiikan 
toteuttaminen; talouspolitiikka; kansanta-
louden rakenne ja toiminta; julkinen talous; 
ajankohtaiset sosiaali- ja talouspoliittiset asi-
at eri tietolähteissä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Karisto 
& Takala & Haapola 1998. Matkalla nykyai-
kaan. Elintason, elämäntavan ja sosiaalipo-
litiikan muutos Suomessa. Porvoo Helsinki 
Juva: WSOY; Raunio 1995. Sosiaalipolitiikan 
lähtökohdat. Helsinki: Gaudeamus; Pek-
karinen & Sutela 2000. Mikrosta makroon. 
Helsinki: WSOY; Talouden kieli -videosarja 
(soveltuvin osin); opintojakson ajankohtaan 
sijoittuvat sosiaali- ja talouspolitiikkaa kos-
kevat uutiset 
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, ryh-
missä työskentely, video-opetus
Arviointi: Ajankohtaisten uutisten pohjalta 
laadittu essee, ryhmätyö. Arviointi 1-5
 
Julkiset, yksityiset ja 
yhteisölliset palvelut

Tunnus
KF08ASP0410

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. tai 2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettajat: Arja Haapaharju, sosionomi ja 
Kristiina Järvi, YTM
Tavoitteet: Opiskelija tunnistaa sosiaaliva-
kuutuksen, sosiaalihuollon ja sosiaalipalve-
luiden roolit sosiaaliturvan kokonaisuudes-
sa. Hän hahmottaa sosiaalista turvallisuutta 
tuottavat palvelut julkisen, yksityisen ja 
kolmannen sektorin tuottamien palvelujen 

kokonaisuutena ja tuntee niiden sisältöjä, 
laajuutta, toimintaperiaatteita ja toteutta-
mistapoja. Opiskelija ymmärtää eri palve-
luntuottajien tärkeyden toimivan palvelu-
kokonaisuuden kannalta. 
Sisältö: Sosiaaliturvan kokonaisuuden hah-
mottaminen; sosiaalihuolto ja sosiaalipalve-
lut; sosiaalihuollon toimintaperiaatteet; jul-
kiset palvelut; yksityiset palvelut; kolmas 
sektori palveluiden tuottajana
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lehto & 
Kananoja & Kokko & Taipale 2001. Sosiaa-
li- ja terveydenhuolto. Helsinki: WSOY; So-
siaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset pal-
velut. STM esitteitä 2001:7
Oppimismenetelmät: Luennot, ryhmätyö, 
tutustumiskäynnit
Arviointi: Arvioinnissa huomioidaan tentin 
ja ryhmätyön osuudet. Arviointi 1-5

Sosiaalilainsäädäntö

Tunnus
KF08ASP0310

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. tai 2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Marja-Liisa Saariaho, YTM
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija osaa sosiaalipoliittisen lainsäädännön 
pääpiirteet ja ydinkohdat ajatellen sosiaa-
lialan työtehtäviä. Opiskelija on perehtynyt 
lainsäätämisprosesseihin, lainsäädännölli-
sen tiedon hakemiseen ja keskeisimpien la-
kien soveltamiseen sosiaalialan työntekijä-
nä.
Sisältö: Lainsäädännöllisen tiedon hake-
minen ja käyttäminen; sosiaalihuollon oi-
keusperiaatteet; vaitiolovelvollisuus; sosi-
aalihuoltolaki; sosiaalihuollon asiakaslaki; 
toimeentulotukilaki; vammaispalvelulaki; 
mielenterveyslaki; päihdehuoltolaki; lapsi-
pakettiin liittyvät lait (isyys-, elatusturva-, 
lapsen huolto ja tapaamisoikeuslait sekä las-
tensuojelulaki); EU:n sosiaalipoliittinen lain-
säädäntö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Narik-
ka (toim.) Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
lainsäädäntö käytännössä 2005 (soveltuvin 
osin). Helsinki: Tietosanoma Oy; Tuori 2004. 
Sosiaalioikeus (soveltuvin osin). Helsinki:
WSOY lakitieto; Sorvari 2001. Asiakastiedon 
suoja sosiaalihuollossa. Helsinki: Tammi; Li-
säksi tunneilla jaettava materiaali ja nettilin-
kit lainsäädännöllisen tiedon hakemiseen
Oppimismenetelmät: Luennot, yksilö- ja 
ryhmätyöt, WebCT-verkkoympäristössä 
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suoritettavat tehtävät, asiantuntijavierailu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen, tehtävien suorittaminen 
WebCT-verkkoympäristössä, tentti. Arvi-
ointi 1-5
 
Harjoittelu: Sosiaalista 
turvallisuutta tuottavat palvelut

Tunnus
KF08ESP0810

Tyyppi
pakollinen

Taso
harjoittelu

Vuosi ja lukukausi
1. tai 2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
8

Opettaja: Harjoittelua ohjaavat opettajat
Tavoitteet: Harjoittelujakson suoritettuaan 
opiskelijalla on harjoittelupaikkansa ja sen 
edustaman sosiaalialan sektorin osalta nä-
kemys siitä, minkälaisia ovat ihmisten arki-
elämän sujumiseen vaikuttavat tekijät, elä-
mänolosuhteet ja avuntarve. Hän kykenee 
hahmottamaan, minkälaisilla tuen muodoil-
la ja ammattityön periaatteilla niihin vas-
tataan ja miten julkiset, yksityiset ja yhtei-
sölliset palvelut edesauttavat arkielämän 
sujumista. Hänellä on valmiudet tarkastel-
la palveluiden kokonaisuutta, toimivuutta 
ja eettistä toteutumista asiakaskunnan koh-
dalla.  
Sisältö: Harjoittelupaikan organisaatioon 
tutustuminen (toiminta-ajatus, puitteet, 
lainsäädäntö, henkilöstö); harjoittelupaikan 
asiakaskuntaan ja palveluiden käyttöön pe-
rehtyminen; asiakkaiden ja palvelun käyt-
täjien arkeen, toimintakykyyn, sosiaalisiin 
verkostoihin ja osallisuuteen perehtyminen; 
asiakkaaksi tulon prosessiin perehtyminen; 
palvelujärjestelmän kokonaisuuteen pereh-
tyminen asiakkaiden ja palvelun käyttäjien 
kohdalla hänen kotikunnassaan
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Harjoitte-
luohje: intra.seamk.fi /opiskelijoille/ sosiaa-
lialan koulutusohjelma/ harjoitteluohje
Oppimismenetelmät: Harjoittelujaksoon 
orientoiva opetus, harjoittelujakson suorit-
taminen, oppimistehtävät, palautetilaisuu-
det
Arviointi: Arviointi opiskelijan omien sekä 
opetussuunnitelman tavoitteiden mukaan. 
Hyväksytty/ hylätty

AMMATTIOPINNOT

Sosiaalinen hyvinvointi, 
toimintakyky ja osallisuus 
toimintasektoreittain
Laajuus: 12 op
Tavoitteet: Opiskelija saa käsityksen ihmi-
sen sosiaaliseen hyvinvointiin, toimintaky-
kyyn ja osallisuuteen vaikuttavista tekijöis-
tä, niiden ilmenemisestä ja uhkatekijöistä 
hänen valitsemansa sosiaalialan toiminta-
sektorin osalta. Sektoriopintojen sisältöjen 
pohjalta hän kykenee muodostamaan am-
matillisen käsityksen ihmisen sosiaalisista 
olosuhteista ja tuen tarpeista. Hän hahmot-
taa palveluiden ja etuuksien osuuden asia-
kasryhmän tukemisessa.

Opiskelu tapahtuu yhdessä jäljempänä ku-
vattavista sektoriryhmistä. Tämän sektori-
ryhmän näkökulmaa soveltaen opiskellaan 
myös opintojaksot: ammatillinen essee, sosi-
aalialan ammattityön nykykäytäntöjen ana-
lyysi, psykososiaaliset ja vuorovaikutukseen 
perustuvat sosiaalityön menetelmät: harjoit-
telu sekä muut opintojaksot opiskelijan va-
linnan mukaan. Sektoriopintojen valinta 
organisoidaan koulutusohjelmassa viimeis-
tään toisen opintovuoden alkaessa. Opis-
kelija ilmoittaa kaksi sektoria, joista toiseen 
hän tulee valituksi.

Opiskelijan tietämys asiakasryhmästä on 
keskeinen lähtökohta ja opiskelun punainen 
lanka opintojen edetessä erilaisiin ammatti-
työn menetelmiin, joita on hyödyllistä sovel-
taa valitun asiakasryhmän näkökulmasta. 
Opintojen loppuvaiheessa ihmisen yhteis-
kuntasuhdetta palataan tarkastelemaan so-
siologian näkökulmasta.

Lapsuus ja nuoruus 
elämänvaiheena

Tunnus
KF08BHO0510

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Opettaja: Eeva-Kaija Martin, KM
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt yksilön 
toimintakykyyn ja sosiaaliseen osallisuu-
teen lapsuudessa ja nuoruusiässä kasvun, 
kehityksen, sosialisaation ja sosiaalisen hy-
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vinvoinnin näkökulmasta. Hänelle on muo-
dostunut kuva lapsuudesta ja lapsen arjes-
ta suomalaisessa yhteiskunnassa. Hän osaa 
analysoida ja määrittää niitä tekijöitä, jotka 
ovat lapsen ja nuoren suotuisan kehityksen 
edellytyksiä, arkielämän jatkuvuuden tur-
vaajia ja mahdollisten ongelmien ja tuen tar-
peen aiheuttajia. Opiskelija tuntee nuorten 
elämäntyylejä ja nuorisokulttuuria ja hän 
on perehtynyt nuorten tuen tarpeisiin. Hän 
tuntee lasta, nuorta ja perhettä tukevan pal-
velujärjestelmän, sosiaaliturvan ja sosiaali-
etuudet.
Sisältö: Lapsuutta kuvaavat teoriat; lapsen 
kasvuun ja kehitykseen vaikuttavat tekijät; 
perhe lapsen kasvuympäristönä; lapsiläh-
töinen ja lapsikeskeinen kasvatus; oppimis-
vaikeudet ja koulunkäyntiin liittyvät erityis-
kysymykset; lastensuojelulliset kysymykset, 
syrjäytymisen riskitekijät; sijaishuolto lap-
sen ja nuoren kasvuympäristönä; nuorten 
elämäntyylit ja nuorisokulttuurit; lapsiper-
heiden sosiaalipalvelujärjestelmä ja sosiaali-
turvaetuudet; nuorten tukimuodot
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Järventie 
& Sauli (toim.) 2001. Eriarvoinen lapsuus. 
Porvoo Helsinki: WSOY; Karila, Kinos & 
Virtanen (toim.) 2001. Varhaiskasvatuksen 
teoriasuuntauksia. Jyväskylä: PS-kustannus; 
Pösö 2004. Vakavat silmät ja muita koke-
muksia koulukodista. Stakes. Tutkimuksia 
133; Puonti, Saarnio & Hujala (toim.). 2004. 
Lastensuojelu tänään. Helsinki:Tammi (so-
veltuvin osin). Varhaiskasvatuksen valta-
kunnallinen verkkopalvelu: www.stakes.fi /
varttua Suomen Nuorisoyhteistyö -Allians-
si ry:n verkkopalvelu: www.alli.fi  Hilkamo 
(toim.) 2005. Toimeentuloturva 2005. Laki-
sääteinen sosiaaliturva ja vapaaehtoiset va-
kuutukset. Helsinki:Edita. Muu työpajassa 
jaettava opiskelumateriaali
Oppimismenetelmät: Työpajatyöskentely: 
luennot, asiantuntijavierailut, opintokäyn-
nit, lukupiiri, toiminnallinen tehtävä, itse-
näinen tehtävä, tentti. Ennakko-oppimisteh-
tävä.
Arviointi: Arviointi koostuu seuraavista osi-
oista: ennakko-oppimistehtävä, työpajatyös-
kentely, toiminnallinen tehtävä, itsenäinen 
tehtävä, tentti, aktiivinen osallistuminen

Työ, toimeentulo ja perusturva

Tunnus
KF08BHO0610

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Opettajat: Mirva Siltakorpi, YTM; Anu Aal-
to, YTM
Tavoitteet: Opiskelija osaa analysoida ja 
määrittää niitä tekijöitä, jotka tuottavat pe-
rusturvaa tai jotka aiheuttavat ongelmia 
aikuisen ihmisen ja hänen lähiyhteisönsä 
elämässä. Opiskelija osaa määrittää ammat-
tityön kohdetta erityisesti aikuisten parissa 
tapahtuvassa sosiaalityössä. Opiskelija tun-
tee keskeisimmät sosiaaliturvaetuudet ja 
niiden toteuttamis- ja soveltamisperiaatteet 
työ-, toimeentulo- ja perusturvasektorilla.
Sisältö: Yksilön yhteiskuntasuhteen tarkas-
telu seuraavien käsitteiden ja käsiteparien 
kautta toimintakyvyn ja osallisuuden näkö-
kulmasta: perusturva-käsite; työ ja työttö-
myys; toimeentulo ja velkaantuminen; ter-
veys ja sairaus; yksilön kokemuksellinen 
tieto; keskeisimmät sosiaaliturvaetuudet 
työ-, toimeentulo- ja perusturvasektorilla
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Raunio 
2000. Sosiaalityö murroksessa. Helsinki: Gau-
deamus; Niemelä & Lahikainen (toim.) 2000. 
Inhimillinen turvallisuus. Tampere: Vastapai-
no; Heikkilä & Karjalainen (toim.) 2000. Köy-
hyys ja hyvinvointivaltion murros. Helsinki: 
Gaudeamus; Raitoaho (toim.) 2000. Hyvin-
vointi ja perusturva. Helsinki: suomen kunta-
liitto; Iivari 1999. Diakonian köyhät: epäviral-
linen apu perusturvan paikkaajana. Helsinki: 
Stakes; Karjalainen 2002. Havaintoja. Stakesin 
ja SPR:n neljäs huono-osaisuusselvitys. Sosi-
aalialan tutkimus- ja kehittämiskeskus: Suo-
men Punainen Risti. Hilkamo (toim.) 2005. 
Lakisääteinen sosiaaliturva ja vapaaehtoiset 
vakuutukset. Helsinki: Edita. Itsenäisen teh-
tävän materiaali: Ahlqvist & Ahola (toim.) 
1996. Elämän riskit ja valinnat -hyvinvointia 
lama-Suomessa. Helsinki: Edita; Laaksonen & 
Piela (toim.) 1993. Työttömän tarina. Helsin-
ki: Suomalaisen kirjallisuuden seura; Siimes 
(toim.) 1994. Eläköön mies -elämänkertoja; 
Piela (toim.) 1992. Satasärmäinen nainen. Hel-
sinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura; Pie-
la & Palin (toim.) 1988. Se on elämää. Helsin-
ki: Suomalaisen kirjallisuuden seura; Pohjola 
1994. Elämän valttikortit. Rovaniemi: Lapin 
Yliopisto. Vaihtoehtoisesti jokin muu teemaan 
sopiva elämänkertakirja; tunneilla jaettava 
materiaali, lehtileikkeet, artikkeliotteet
Oppimismenetelmät: Työpajatyöskentely: 
luennot, keskustelut, tunneilla tehtävät ryh-
mätyöt, asiantuntijavierailut. Ennakko-op-
pimistehtävä
Arviointi: Arviointi koostuu seuraavista osi-
oista: ennakko-oppimistehtävä, työpajatyös-
kentely, työpajatyöskentelyn tuotos, itsenäi-
nen tehtävä, lukupiirityöskentely
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Ikääntyminen ja elämänkulku

Tunnus
KF08BHO0710

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Opettaja: Riitta Ranta, THM
Tavoitteet: Opiskelija hahmottaa oman pe-
rustellun näkemyksensä ikääntymisestä yk-
silöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallise-
na ilmiönä. Hän tietää ja ymmärtää tekijöitä, 
jotka vaikuttavat ikääntymisen kokemiseen, 
ikääntyvien toimintakykyyn, sosiaaliseen 
osallisuuteen ja arkeen. Opiskelija asennoi-
tuu myönteisesti ikäihmisiin yksilöinä, per-
heenjäseninä ja kansalaisina. Hän tuntee 
ikäihmisten monipuolisen palveluverkon ja 
on perehtynyt keskeisiin ikäihmisten sosiaa-
liturvaetuuksiin ja niiden toteuttamis- ja so-
veltamisperiaatteisiin. Opiskelija osaa hakea 
tietoa ikääntymisestä sekä työskennellä ta-
voitteellisesti ja arvioida oppimistaan yksi-
lönä ja tiimin jäsenenä.
Sisältö: Ikääntyminen, vanhuskäsitys, elin-
olot, elämäntapa, esteetön ympäristö; ikäih-
misten toiminta arjessa, asuminen, har-
rastukset, sosiaalinen tuki; sairaudet, mm. 
muistihäiriöt ja dementia; erilaiset sopeu-
tumis- ja kompensaatiokeinot ikääntymisen 
myötä; kuolema ja sen kohtaaminen; ikäih-
misten keskeisimmät sosiaaliturvaetuudet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Heikki-
nen & Marin (toim.) 2002. Vanhuuden voi-
mavarat. Helsinki: Tammi; Saarenheimo 
2003. Vanhuus ja mielenterveys: arkielämän 
näkökulma. Helsinki: WSOY; Voutilainen & 
Vaarama & Backman & Paasivaara & Elon-
iemi-Sulkava & Finne-Soveri (toim.) 2002. 
Ikäihmisen hyvä hoito ja palvelu: opas laa-
tuun. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutki-
mus- ja kehittämiskeskus; Huovinen (toim.) 
2004. Muistihäiriöt. Helsinki: Duodecim:
Suomen Apteekkariliitto; Hilkamo (toim.) 
2005. Toimeentuloturva 2005. Lakisääteinen 
sosiaaliturva ja vapaaehtoiset vakuutukset. 
Helsinki: Edita. Mahdollinen muu materi-
aali
Oppimismenetelmät: Työpajatyöskente-
ly: ongelmalähtöinen, yhteistoiminnalli-
nen opiskelu, aktivoivat luennot, asiantun-
tijavierailut, lukupiiri, portfolio, itsenäinen 
työskentely, opintokäynnit. Ennakko-oppi-
mistehtävä
Arviointi: Arviointi muodostuu seuraavista 
osa-alueista: ennakko-oppimistehtävä, kir-
jallisuuteen perehtyminen ja lukupiiri, port-

folion tekeminen ja aktiivinen työskentely 
tiimissä ja työpajassa, tentti sosiaaliturva-
etuuksista. Arviointi 1-5

Vammaisuus ja elämänkulku

Tunnus
KF08BHO0810

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Opettajat: Kristiina Järvi, YTM ja Marja-Lii-
sa Saariaho, YTM
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt vam-
maisuuteen ilmiönä seuraavista näkökulmis-
ta: kehitysvammaisuus, aistivammaisuus, 
liikuntavammat ja kommunikaatiohäiri-
öt. Hän osaa analysoida ja määrittää nii-
tä tekijöitä, jotka tuottavat osallisuutta ja 
toimintakykyä tai jotka aiheuttavat ongel-
mia vammaisen ihmisen ja hänen lähiyh-
teisönsä elämässä. Opintojakson suoritettu-
aan opiskelija osaa kohdata vammaisuutta 
ja ymmärtää erilaisuutta yksilön, yhteisön 
ja yhteiskunnan tasolla. Opiskelija tuntee 
keskeisimmät vammaisia koskevat sosiaa-
liturvaetuudet ja niiden toteuttamis- ja so-
veltamisperiaatteet. Hän osaa määrittää am-
mattityön kohteen erityisesti vammaisten 
parissa tapahtuvassa sosiaalialan työssä. 
Sisältö: Käsitteet: kehitysvammaisuus, ais-
tivammaisuus, liikuntavammat, kommuni-
kaatiohäiriöt; vammaisuuden vaikutukset 
elämänkaaressa; poikkeavuus, sosialisaatio, 
sosiaalinen osallisuus; kuntoutus, erityis-
kasvatus; sosiaaliturvaetuudet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kaski 
(toim.) 2001. Kehitysvammaisuus. Helsin-
ki: WSOY; 
Toinen seuraavista: Lehtinen 1993. Aikuis-
kasvatuksen suunnitelma NOVA. Jyväs-
kylä: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos tai 
Määttä 1999. Perhe asiantuntijana. Jyväsky-
lä: Atena. 
Yksi seuraavista: Alatalo 1999. Olen ja saan 
sanoa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY tai 
Kuusisto 1998, Sokeiden planeetta. Helsinki: 
Otava tai Mattus 2000. Luopuminen. Jyväs-
kylä: PS -kustannus.
Yksi seuraavista: Kerola 2000. Autismikun-
toutus. Jyväskylä: PS -kustannus tai Gillberg 
2001, Nörtti, nero vai normaali. Asperge-
rin oireyhtymä lapsilla, nuorilla ja aikuisil-
la. Jyväskylä: Atena: PS-viestintä tai Ikonen 
(toim.) 1999, Autismi, teoriasta käytäntöön. 
Jyväskylä: Atena; Hilkamo (toim.) 2005. Toi-
meentuloturva. Lakisääteinen sosiaaliturva 
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ja vapaaehtoiset vakuutukset. Helsinki: Edi-
ta; Muu kirjallisuus: Ladonlahti & Naukka-
rinen & Vehmas (toim.) 1998. Poikkeava vai 
erityinen? Erityispedagogiikan monet ulot-
tuvuudet. Jyväskylä: Atena; Sariola Jukka 
2002.  Hyväosainen. Helsinki Ryttylä: Uusi 
tie; Muu työpajatyöskentelyn yhteydessä 
jaettava materiaali
Oppimismenetelmät: Ennakko-oppimis-
tehtävä, työpajatyöskentely, joka sisältää 
ryhmätyöskentelyä, itsenäisiä tehtäviä, lu-
kupiirejä, tutustumiskäyntejä, luentoja, toi-
minnallisia tehtäviä, asiantuntijavierailuja, 
oppimispäiväkirjan tekemistä
Arviointi: Ennakkotehtävä, itsenäinen teh-
tävä, aktiivinen osallistuminen työpajatyös-
kentelyyn, oppimispäiväkirja. Arviointi 1-5
 
Päihdeongelmat, rikollisuus  

Tunnus
KF08BHO0910

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Opettajat: Arja Hemminki, YTL ja Tiina 
Kohtamäki, KM
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt yksilön 
toimintakykyyn ja sosiaaliseen osallisuuteen 
päihdeongelmien ja rikollisuuden näkö-
kulmasta. Hän osaa analysoida päihteiden 
käytön syitä ja seurauksia yksilö-, yhteisö- 
ja yhteiskuntatasolla ja määrittää sosiaali-
työn kohteen päihdetyössä ja kriminaali-
huollossa. Hän on harjaantunut kriittisessä 
ja analysoivassa havainnoinnissa ja tiedon-
hankinnassa sekä omien käsitystensä ref-
lektoinnissa suhteessa päihteiden käyttöön, 
päihdeongelmiin ja rikollisuuteen. Opiskeli-
ja tuntee keskeisimmät päihteiden käyttäjiä 
koskettavat sosiaaliturvaetuudet ja niiden 
toteuttamis- ja soveltamisperiaatteet. Hän 
tuntee kriminaalihuollon toimintaperiaat-
teita. 
Sisältö: Yksilön yhteiskuntasuhteen tarkas-
telu seuraavien käsitteiden ja käsiteparien 
kautta toimintakyvyn ja osallisuuden näkö-
kulmasta: poikkeavuus, syrjäytyminen, ala-
kulttuuri; laillisuus, laittomuus, rikollisuus; 
päihteet; porttiteoria; päihteiden käytön ja 
rikollisen elämäntavan syyt ja seuraukset 
yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökul-
masta; ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus; 
sosiaaliturvaetuudet 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Laine 
1994. Johdatus kriminologiaan ja poikkea-
vuuden sosiologiaan. Helsinki: Tietosano-

ma OY; Salminen & Toivonen (toim.) 2002. 
Vankeinhoidon perusteet. Vankeinhoidon 
koulutuskeskus 4/2002; Kauppila 1998. 
Vankeudesta vapauteen. Vankeinhoidon 
koulutuskeskus 2/1999; Toiviainen 1997. 
Kantapöydän imu. Juoppokulttuuri valinta-
na ja pakkona. Hämeenlinna: Karisto; Kojo 
1998. Eroon viinasta: uudenlaisia näkemyk-
siä alkoholismista ja siihen suhtautumisesta. 
Helsinki: Otava; Pälsi (toim.) 2001. Huume-
työ. Tampere: Tammer-Paino; Kaukonen & 
Hakkarainen (toim.) 2002. Huumeidenkäyt-
täjä hyvinvointivaltiossa. Tampere: Gau-
deamus; Hilkamo (toim.) 2005. Toimeen-
tuloturva. Lakisääteinen sosiaaliturva ja 
vapaaehtoiset vakuutukset. Helsinki: Edita. 
Opinnoissa käytettävä muu materiaali (in-
ternet, artikkelit, julkaisut, media) valitaan 
siten, että opintojaksolle asetetut tiedolliset 
ja taidolliset tavoitteet toteutuvat
Oppimismenetelmät: Työpajatyöskente-
ly: ongelmalähtöinen, yhteistoiminnallinen 
opiskelu, ohjattu opiskelu, opiskelijan itse-
näinen työskentely, opiskelijoiden ryhmä-
työskentely, keskustelut, asiantuntijavierai-
lut. Ennakko-oppimistehtävä
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu seuraavista osista: kirjallisuustehtävä, 
itsenäinen tiedon hankinta, ryhmätyöt, kes-
kustelut ja ryhmäkohtaiset referaatit. En-
nakko-oppimistehtävä. Arviointi 1-5

Childhood and youth from the 
perspective of substance abuse

Tunnus
KF08BHO1200

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
englanti

Opintopisteet
9

Opettaja: Helena Järvi, YTM
Tavoitteet: The students are familiarized 
with children’s and young people’s growth, 
development, socialization and social wel-
fare, especially from the perspective of 
substance abuse. They have learned, from 
the perspective of substance abuse, to ana-
lyze and to defi ne the processes in the so-
ciety which support or disturb favourable 
development: for instance life style, youth 
culture, economical and political changes, 
drugs and alcohol policy. Students have be-
come acquainted with recognizing needs of 
support araising from substance abuse of 
children and young people or their parents 
and the services available for them. Students 
have learned how to set goals for the profes-
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sional activities.
Sisältö: Basic concepts: dependancy, sub-
stances, use and misuse of substances; statis-
tics, historical and cultural patterns of sub-
stance use; alternative policies concerning 
substances; children in substance abusive fa-
mily; factors infl uencing substance abusive 
behaviour; ways to become free of substance 
abuse; different treatment ideologises
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Caan & 
de Belleroche 2002. Drink, drugs and depen-
dence. London: Routledge. (partly); Beckett 
2003. Child Protection: an introduction. Lon-
don: Sage. (partly); Material given by teach-
er
Oppimismenetelmät: Study visits, written 
individual tasks, lectures, group work, indi-
vidual searching of information
Arviointi: Accoplishing the individual and 
group tasks and active participation in the 
workshop. Scale 1-5

Teoreettisia näkökulmia 
nyky-yhteiskuntaan

Tunnus
KF08BHO1010

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. tai 2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Katariina Perttula, YTM; Anu 
Aalto, YTM; Kari Jokiranta, YTM
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija tunnistaa ajankohtaisia sosiologisia 
käsitteitä, jotka liittyvät yksilön yhteiskun-
tasuhteen rakentumiseen. Hänellä on sosi-
aalista ja kulttuurista lukukykyä ymmärtää 
yhteiskunnallisen muutoksen yhteyksiä mo-
nimutkaistuvaan elämäpolitiikkaan. Opiske-
lija osaa hyödyntää ajankohtaista sosiologis-
ta teoriatietoa sosiaalisen asiantuntijuuden 
uusintamisessa. Opintojakson keskeisinä 
käsitteinä ovat yksilöllistyminen, elämän-
politiikka, yhteisöllisyys ja yksilöiden väli-
sen luottamuksen mekanismit nyky-yhteis-
kunnassa. 
Sisältö: Yksilöllistyminen; elämänpolitiik-
ka; yhteisöllisyys; luottamus ja sosiaalinen 
pääoma
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hoikkala 
& Roos (toim.) 1998. Elämänpolitiikka. Hel-
sinki: Gaudeamus; Ilmonen (toim.) 2002. So-
siaalinen pääoma ja luottamus. Jyväskylä: 
Jyväskylän Yliopisto: Kampuskirja
Oppimismenetelmät: Orientoivat luennot, 
pienryhmätyöskentely, itsenäinen tehtävä 
tai tentti

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen opin-
tojakson työskentelytapoihin, tentti

Psykososiaaliset ja vuoro-
vaikutukseen perustuvat 
sosiaalityön menetelmät
Laajuus: 30 op
Tavoitteet: Opiskelijalla on perustiedot so-
siaalityön tietoperustasta, yhteiskunnallisis-
ta tehtävistä ja erilaisista työorientaatioista. 
Hän osaa sijoittaa psykososiaalisen työn so-
siaalialan erilaisten työorientaatioiden kent-
tään. Asiakastyön tilanteissa ja erityisesti 
valitsemallaan sosiaalialan sektorilla, opis-
kelijalla on valmiudet toimia tavoitteellises-
ti, vuorovaikutuksellisesti ja psykososiaali-
sen työn toimintaorientaatioita noudattaen. 
Hän ymmärtää asiakas- ja kansalaiskeskei-
syyden merkityksen työmenetelmien va-
linnan lähtökohtana. Hänellä on valmiudet 
kehittää ja tehdä näkyväksi sosionomityö-
tä. Opiskelija voi soveltaa opintojaksoja ja 
suunnata harjoittelun valitsemalleen sosi-
aalialan sektorille. Ammattiopintoihin opis-
kelijan tulee lisäksi sisällyttää kaksi seuraa-
vista opintojaksoista: kuntouttava toiminta, 
perusturvatyö, vanhustyö ja varhaiskasva-
tus.

Sosiaalityön perusteet     

Tunnus
KF08BPS0110

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. tai 2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Kristiina Järvi, YTM; Minna Lep-
pänen, YTM 
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija on harjaantunut sosiaalityön tie-
toperustan monitieteiseen rakentamiseen. 
Opiskelija tunnistaa keskeiset sosiaalityön 
teoriat, kehitysvaiheet ja työotteet. Hän on 
perehtynyt kansalais- ja aluelähtöiseen työ-
otteeseen.
Sisältö: Sosiaalityön teoriat ja kehitysvai-
heet; sosiaalityö yksilö- ryhmä ja yhdyskun-
tatasoisena toimintana; kansalais- ja alue-
lähtöinen työote sosiaalityössä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Raunio 
2004. Olennainen sosiaalityössä. Tampere: 
Gaudeamus Kirja Oy
Oppimismenetelmät: Luennot, opintopiiri, 
oman jäsennyksen tuottaminen tietoperus-
tasta ja tentti
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Arviointi: Aktiivinen osallistuminen opin-
tojakson työskentelymuotoihin, tentti. Ar-
viointi 1-5

Psykososiaalinen ohjaus

Tunnus
KF08BPS0210

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Arja Hemminki, YTL ja Minna Ki-
vipelto, YTL; Mirva Siltakorpi, YTM
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt psyko-
sosiaalisen työn käsitteeseen ja omaksunut 
psykososiaalisen työotteen keskeisenä osa-
na sosionomin työtä. Hän on harjaantunut 
psykososiaalisen työotteen käytössä ja sen 
soveltamisessa erilaisissa asiakastilanteis-
sa. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja 
arvioida tavoitteellisen asiakastyön proses-
sin. Opiskelija on syventänyt ymmärrystään 
psykososiaalisen työn yhteydestä sosiaali-
työn taustateorioihin ja asiakastyön mene-
telmien käyttöön.
Sisältö: Keskeiset käsitteet, työmenetelmät 
ja taustateoriat; psykososiaalinen ohjaus; ta-
voitteellisen asiakastyön prosessin suunnit-
telu, toteutus ja arviointi; asiakastyön pro-
sessin vaikuttavuuden arviointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alkaessa
Oppimismenetelmät: Luennot, ryhmätyöt, 
draamaharjoitukset, asiantuntijavierailut
Arviointi: Arviointi muodostuu tentin, kir-
jallisen referaatin ja referaatti -esityksen 
pohjalta, siten että tentti luennoista ja tentti-
kirjasta muodostaa 2/3 arvosanasta ja kirjal-
linen referaatti ja referaattiesitys 1/3 arvosa-
nasta. Arviointi 1-5

Perhetyö

Tunnus
KF08BPS0410

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Eeva-Kaija Martin, KM
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt ratkai-
su- ja perhekeskeisen ajattelutavan periaat-
teisiin, peruskäsitteisiin, prosessiin sekä työ-
menetelmiin liittyviin neuvottelutilanteisiin 
erilaisissa sosionomi AMK -työtehtävissä. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ym-
märtää ratkaisukeskeisen työn tärkeimmät 
periaatteet ja osaa soveltaa ratkaisukeskeistä 

lähestymistapaa asiakasneuvottelussa. Hän 
tuntee perhetyön käsitekenttää, käyttöyhte-
yksiä ja toimintamuotoja. Opiskelija osaa so-
veltaa perhetyön menetelmiä erityisesti las-
tensuojelutyössä. Hänellä on taitoja toimia 
omaohjaajana ja soveltaa vanhemmuuden 
roolikarttaa  ja itsenäistyvän nuoren rooli-
karttaa asiakastyössä. 
Sisältö: Ratkaisukeskeisen työn orientaa-
tioperusta; työntekijän rooli ratkaisukes-
keisessä työssä; yhteistyöhön perustuvan 
asiakassuhteen luominen, tavoitteiden aset-
taminen, muutosmyönteinen neuvottelu; 
perheen, perhetyön ja perhetyöntekijän kä-
sitteet; omaohjaajana toimiminen; perhe-
työn menetelmät, esim. sukupuu, vanhem-
muuden roolikartta ja itsenäistyvän nuoren 
roolikartta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Saarnio 
2004. Perhetyö lastensuojelutyössä. Teok-
sessa: Hujala, Kemppainen, Puonti & Saar-
nio (toim.) Lastensuojelu tänään. Helsin-
ki:Tammi; Helminen & Iso-Heiniemi 2001. 
Vanhemmuuden roolikartta: käyttäjän opas. 
Helsinki:Suomen Kuntaliitto; Ajankohtaiset 
ammattilehtiartikkelit. 
Tentitään yksi seuraavista: Ahola & Hirvi-
huhta 2002. Vääryydestä vastuuseen. Miten 
ohjata lapset ja nuoret ottamaan vastuu te-
oistaan? Helsinki: Opetushallitus; Furman 
& Ahola 1993. Muuttuset: terapiasta ratkai-
suihin. Järvenpää: Lyhytterapia-instituutti; 
Berg. 1991. Perhekeskeisen työn opas: käy-
tännön vihjeitä lastensuojeluun. Helsinki: 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto; Berg & 
Miller 1994. Ihmeitä tapahtuu: alkoholion-
gelmien ratkaisukeskeinen hoito. Järvenpää: 
Lyhytterapia-instituutti; Furman 2004. Muk-
suoppi. Helsinki: Tammi
Oppimismenetelmät: Luennot, ryhmätyöt, 
harjoitukset, asiantuntijavierailut, opinto-
käynnit
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu soveltavasta yksilötentistä  (70 %) sekä 
aktiivisesta läsnäolosta ja harjoituksista (30 
%). Arviointi 1-5
 
Palveluohjaus

Tunnus
KF08BPS0510

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettajat: Arja Haapaharju, sosionomi ja 
Kristiina Järvi, YTM
Tavoitteet: Opiskelija on omaksunut pit-
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käjänteisen, palveluohjauksellisen toimin-
tatavan ja kokonaisvaltaisen palvelusuun-
nittelun periaatteet. Hänellä on valmiuksia 
suunnitella palvelukokonaisuuksia asiak-
kaan tarpeista lähtien ja paikallisen palve-
lujärjestelmän mahdollisuudet huomioiden. 
Opiskelija hahmottaa työntekijän roolin ja 
toimintatavat palveluohjausprosessin eri 
vaiheissa. Hänellä on valmiuksia edesauttaa 
palvelukokonaisuuden toteuttamista yhteis-
työverkostoissa. Opiskelija hallitsee verkos-
totyön periaatteet ja keskeiset toimintamuo-
dot. 
Sisältö: Palveluohjauksen käsite ja perin-
teet; asiakaslähtöinen palvelutarpeen ar-
viointi; palveluiden yhteensovittaminen ja 
sektorirajojen ylittäminen, palveluketjut; 
asiakkaan sosiaalisen verkoston hahmot-
tamistavat; verkostotyön toimintamuodot 
ja käyttöyhteydet; verkostotyön tekniikat, 
esim. läheisneuvonpito, verkostokokous, 
verkostokartta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kirjalli-
suus ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Oppimismenetelmät: Luennot, ryhmätyöt, 
itsenäinen tehtävä, asiantuntijavierailut
Arviointi: Arviointi koostuu kirjallisuus- ja 
luentomateriaalitentistä (2/3) ja itsenäisestä 
tehtävästä (1/3). Arviointi 1-5

Varhaiskasvatus

Tunnus
KF08BPS0610

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Tiina Jutila, Lto
Tavoitteet: Opiskelijalla on valmiuksia edis-
tää lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista 
erilaisissa varhaiskasvatuspalveluissa. Hän 
on perehtynyt varhaiskasvatustyössä sovel-
lettaviin menetelmiin ja käytäntöihin. Hän 
kykenee hahmottamaan sosionomityön 
osaamisalueen varhaiskasvatuksen monia-
mmatillisessa yhteistyössä. 
Sisältö: Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen 
varhaiskasvatustyö; lapsen aktiivinen rooli 
ja omaehtoinen kehitys; perheen kasvatus-
tehtävän tukeminen; päivähoito varhaiskas-
vatuksen toimintaympäristönä; moniamma-
tillinen yhteistyö päivähoidossa 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Heleni-
us (toim.) 2001. Pienet päivähoidossa. Alle 
kolmivuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen 
perusteita. Helsinki: WSOY. Varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteet. 2003. Helsinki: 

Stakes. Muu opettajan osoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset
Arviointi: Tentti ja aktiivinen osallistumi-
nen opintojakson työskentelymuotoihin. 
Arviointi 1-5
Edeltävät opinnot: Suositellaan osallistu-
mista ’Lapsuus- ja nuoruus elämänvaihee-
na’ -työpajaan tai em. sektoriin sisältyvän 
kirjallisuuden suorittamista vapaasti valitta-
vina opintoina

Vanhustyö

Tunnus
KF08BPS0710

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Riitta Ranta, THM
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt ikäih-
misten toimintakykyä, sosiaalista osalli-
suutta ja elämänlaatua edistävien työmene-
telmien teoriaan ja viitekehykseen. Hän on 
perehtynyt erityisesti joihinkin seniori- ja 
vanhustyön menetelmiin. Hänellä on val-
miuksia kohdata ikäihminen ja työskennellä 
ikäihmisten parissa sosiaalialan tavoitteel-
lisessa asiakas-, perhe- ja ryhmätasoisessa 
työssä. Opiskelija on motivoitunut sovelta-
maan vanhustyön menetelmiä. 
Sisältö: Sosiokulttuurinen seniori- ja van-
hustyön viitekehys; voimavara- ja asiakas-
lähtöisyys; ehkäisevä ja kuntouttava työote, 
kuntoutus vanhustyössä; gerontologinen so-
siaalityö ja sosiaalipalvelutyö; muistelutyö ja 
erilaiset ilmaisulliset menetelmät; validaatio 
-menetelmä dementiatyössä; kommunikaa-
tiovaikeudet, erityisesti huonokuuloisuus 
asiakastyön haasteena    
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Marin 
& Hakonen 2003. Seniori- ja vanhustyö ar-
jen kulttuurissa. Jyväskylä: PS-kustannus; 
Heinonen & Voutilainen (toim.) 1998. Kun-
touttava työote dementoituvien hoitotyössä. 
Helsinki: Kirjayhtymä. (s.65-200)
Oppimismenetelmät: Luennot, asiantunti-
javierailut, ryhmätyöt
Arviointi: Luentoihin ja kirjallisuuteen pe-
rustuva tentti (2/3), ryhmätyö ja sen esittä-
minen (1/3). Arviointi 1-5
Edeltävät opinnot: Suositellaan osallistu-
mista ’Ikääntyminen ja elämänkulku’ -opin-
tojaksoon tai em. sektoriin liittyvän kirja-
paketin suorittamista vapaasti valittavina 
opintoina

Perusturvatyö
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Tunnus
KF08BPS0810

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Arja Haapaharju, sosionomi; 
Minna Leppänen, YTM
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt kansa-
laisten perusturvaan liittyvään työhön so-
siaalitoimen, kansaneläkelaitoksen ja työ-
hallinnon työkäytännöissä. Opiskelija on 
perehtynyt perusturvatyön ominaispiirtei-
siin, kuten lakiperustaisuuteen, normisi-
donnaisuuteen ja tarveharkintaan. Hän osaa 
määrittää ja soveltaa säädösten pohjalta kes-
keisimpiä palveluita ja etuuksia. Opiskelija 
hahmottaa perusturvatyön luonteen työnte-
kijän näkökulmasta. 
Sisältö: Hyvän palvelun ominaispiirteet; 
motivoiva keskustelu asiakastyössä; aggres-
siivisen asiakkaan kohtaaminen; etuuksien 
määrittäminen esimerkkitapauksissa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opiske-
lumateriaali ilmoitetaan opintojakson alka-
essa
Oppimismenetelmät: Luennot, ryhmätyöt, 
vierailut, asiantuntijavierailut, itsenäinen 
tehtävä
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen opin-
tojakson työskentelytapoihin. Arviointi 1-5

Kuntouttava toiminta

Tunnus
KF08BPS0910

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Timo Haapoja, Esh
Tavoitteet: Opiskelija osaa sijoittaa sosiaa-
lisen kuntoutuksen kuntoutustoiminnan 
kenttään ja tuntee sen merkityssisällön ja ta-
voitteet. Hän hahmottaa kuntouttavan toi-
minnan prosessin vaiheet ja vaikuttamisen 
kohteet. Opiskelija tietää sosiaalisen, kun-
touttavan toiminnan sovellutuksia eri toi-
mintakentillä. Hän osaa soveltaa kuntout-
tavan toiminnan periaatteita ja työotetta 
ammattityön lähestymistapana. 
Sisältö: Sosiaalinen kuntoutus kuntout-
tavana toimintana; kuntoutumisprosessi; 
asiakaslähtöisyys kuntoutumisprosessissa; 
kuntoutuksen yhteys yksilökohtaisiin, yh-
teisöllisiin ja yhteiskunnallisiin taustateki-
jöihin; sosiaaliset yritykset   
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opiske-

lumateriaali ilmoitetaan opintojakson alka-
essa
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, tutustumiskäynnit, toiminnalliset tehtä-
vät, tentti
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen opinto-
jakson työskentelymuotoihin. Arviointi 1-5

Harjoittelu: Psykososiaaliset ja 
vuorovaikutukseen perustuvat 
sosiaalityön menetelmät

Tunnus
KF08EPS1010

Tyyppi
pakollinen

Taso
harjoittelu

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
10

Opettaja: Sektoriryhmien vastuuopettajat
Tavoitteet: Opiskelija on harjaantunut psy-
kososiaalisen ja vuorovaikutukseen perus-
tuvan sosiaalialan ammattityön taidoissa 
erityisesti hänen valitsemansa harjoittelu-
paikan näkökulmasta. Opiskelija on sisäis-
tänyt tavoitteellisuuden ja asiakaslähtöi-
syyden merkityksen sosiaalialan työssä. 
Hänellä on valmiuksia arvioida työmene-
telmien vaikutuksia asiakkaan tilanteen 
kannalta. Opiskelija osaa tukea ja ohjata 
asiakasta sekä edistää hänen kasvuaan ja ke-
hitystään vuorovaikutteisessa ja tavoitteelli-
sessa asiakassuhteessa. Opiskelija kykenee 
hahmottamaan asiakastilanteiden taustalla 
olevia yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja yhteiskun-
nallisia tekijöitä.
Sisältö: Ammatillinen vuorovaikutussuhde; 
asiakkaan sosiaalisen tilanteen ja tarpeiden 
kartoitus; asiakaslähtöisen palveluprosessin 
suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi; har-
joittelu suoritetaan yksikössä, joka on perus-
teltu opiskelijan suorittamien sosiaalialan 
toimintasektoreihin liittyvien opintojen nä-
kökulmasta.
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Harjoitte-
luopas: intra.seamk.fi /opiskelijoille/ sosiaa-
lialan koulutusohjelma/ harjoitteluopas
Oppimismenetelmät: Orientoiva opetus, 
harjoittelujakson suorittaminen, oppimis-
tehtävät, palautetilaisuudet
Arviointi: Hyväksytty /hylätty opiskelijan 
omien ja opetussuunnitelman tavoitteiden 
mukaan
Edeltävät opinnot: Osallistuminen opiskeli-
jan valitseman sosiaalialan toimintasektorin 
työskentelymuotoihin
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Yhteisölliset ja luovat 
sosiaalityön menetelmät
Laajuus: 26 op
Tavoitteet: Opiskelijalla on valmiudet vah-
vistaa ihmisten hyvinvointia, toimintaky-
kyä ja osallisuutta ryhmätyön, yhteisötyön 
sekä luovan toiminnan menetelmiä käyt-
täen. Opiskelija osaa valita työmenetelmiä 
ryhmän jäsenten toimintakyvyn ja tarpei-
den mukaan ja hänellä on taitoja ohjata ta-
voitteellisesti ryhmiä ja yhteisöjä. Hänellä 
on toiminnallisiin ja luoviin menetelmiin 
liittyviä taitoja. Hänellä on taidot suunnitel-
la toiminta projektimuotoiseksi, sekä projek-
tityön edellyttämät taidot itsenäisten pää-
tösten tekemiseen, toimintakokonaisuuden 
organisoimiseen, toteuttamiseen ja arvioin-
tiin. Hänellä on valmiudet kehittää ja teh-
dä näkyväksi sosionomityön yhteisöllisiä 
ja luovia osa-alueita. Opiskelija voi soveltaa 
opintojaksoja ja suunnata harjoittelun valit-
semalleen sosiaalialan sektorille.
 
Luovan toiminnan menetelmät 1

Tunnus
KF08BYL0800

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. tai 2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettajat: Tiina Kohtamäki, KM ja Riitta 
Laru, FL
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija hallitsee luovan toiminnan menetel-
mien perusteet käden taidoissa ja teatteri-il-
maisussa. Hän ymmärtää luovan toiminnan 
prosessin etenemisen ja menetelmällisyyden 
luonteen. Hän on omaksunut tavoitteellisen 
työskentelytavan. Opiskelija on tunnistanut 
omia luovia voimavarojaan ja hän on akti-
voitunut niiden kehittämisessä. Opiskelija 
ymmärtää luovuuden merkityksen minäku-
van ja itsetunnon vahvistajana. Opintojak-
son suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa 
opiskelemiaan luovan toiminnan menetel-
miä sosionomin työssä.
Sisältö: Erilaiset teatteri-ilmaisun muo-
dot; sanallinen ja sanaton teatteri-il-
maisu; vuorovaikutuksen keinot teat-
teri-ilmaisussa; kontakti-, liike-, aisti- ja 
tunneharjoitukset; esiintymisjännitys, ryh-
mä- ja tiimityöskentelytaidot, improvisaa-
tio- ja ilmaisuharjoitukset; käsityön teknii-
kat, materiaalit ja työvälineet; käden taitojen 
tekniikat, mm. paperityöt, lanka- ja kangas-

työt, puutyöt, savityöt, huovutus; motivoi-
minen, innostaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alkaessa
Oppimismenetelmät: Harjoitukset, kokei-
lujen ja pienimuotoisten tuotoksien tekemi-
nen. Toiminnalliset oppimismenetelmät, ko-
kemuksellinen oppiminen. Teatteriretki
Arviointi: Opintojakson hyväksytty suori-
tus muodostuu harjoituksista ja tehtävis-
tä (80 %) sekä oppimispäiväkirjasta (20 %); 
Hyväksytty /hylätty
 
Luovan toiminnan menetelmät 2

Tunnus
KF08BYL0900

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Tavoitteet: Opiskelija hallitsee luovan toi-
minnan menetelmien perusteet kuvallisessa 
ilmaisussa ja muilla opintojaksoon sisälty-
villä luovan toiminnan alueilla. Hän syven-
tää tietojaan luovan toiminnan menetelmis-
tä laaja-alaisesti. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija tuntee luovan toiminnan menetel-
män käyttötapoja sosiaalialan työssä ja hän 
osaa soveltaa eri menetelmiä tavoitteellises-
sa työssä. Opiskelija ymmärtää luovan toi-
minnan prosessin etenemisen asiakkaan- 
ja työntekijän näkökulmasta. Opiskelija on 
tunnistanut omia luovia voimavarojaan ja 
hän on aktivoitunut niiden kehittämisessä. 
Opiskelija ymmärtää luovuuden merkityk-
sen minäkuvan ja itsetunnon vahvistajana.
Sisältö: Kuvallinen ilmaisu: opiskelija tu-
tustuu harjoitusten avulla omien ideoitten 
toteuttamiseen kuvallisen ilmaisun väli-
nein ja menetelmin mm. piirustus, maalaus, 
grafi ikka, silkkipaino, sekatekniikat, pape-
rimassatyöt. Muut luovan toiminnan alu-
eet: opiskelija tutustuu kuvallisen ilmaisu, 
teatteri-ilmaisun, musiikin, käden taitojen 
menetelmien käyttöön ja mahdollisuuksiin; 
oman osallistumisen, innostumisen, asiak-
kaan osallistamisen ja motivoinnin merki-
tyksen sisäistäminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opiske-
lumateriaali ilmoitetaan opintojakson alka-
essa
Oppimismenetelmät: Harjoitukset, oppi-
mispäiväkirja
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kahdesta osasta: harjoitukset ja tehtävät 
(80 %) sekä oppimispäiväkirja (20 %). Hy-
väksytty-hylätty



www.seamk.fi

508 SOSIAALI- JA TERVEYSALA

Edeltävät opinnot: Luovan toiminnan me-
netelmät 1

Projektityö

Tunnus
KF08BYL0510

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. tai 2.vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Jari-Matti Lintala, sosionomi 
(AMK)
Tavoitteet: Opiskelija tunnistaa projektitoi-
minnan luonteenomaiset piirteet ja roolin so-
siaalialan innovaatio- ja kehitystoiminnassa. 
Hän on omaksunut projektiorganisoitumi-
sen periaatteet ja suunnitelmallisuuden mer-
kityksen. Hän on sisäistänyt projektin toteu-
tusvaiheet: suunnittelu, verkostoituminen, 
tavoitteiden asettaminen, toteuttaminen ja 
arviointi. Opiskelijalla on valmiuksia sovel-
taa projektimuotoista työtä sosiaalityön me-
netelmänä ja hän tunnistaa ne valmiudet joi-
ta projektityö edellyttää ammattilaiselta.
Sisältö: Projektin ja projektiorganisaation 
käsitteet; sosiaalialan projektitoteutuksen 
erityispiirteet; projektien rahoituslähteet; 
projektin suunnittelu; projektin vaiheet ja 
prosessi; projektin arviointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Anttila 
2001. Se on projekti -vai onko? Kulttuurialan 
tuotanto- ja palveluprojektien hallinta. Aka-
tiimi. Muu opettajan ilmoittama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, ryhmätyö, 
itsenäiset tehtävät, projektisuunnitelman te-
keminen, kirjallisuustentti
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen opinto-
jakson toteuttamismuotoihin. Arviointi 1-5

Ryhmätyö

Tunnus
KF08BYL0610

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. tai 2.vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Arja Hemminki, YTL; Minna Lep-
pänen, YTM
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija on perehtynyt ryhmätyöhön sosiaa-
lityön menetelmänä, ryhmän ohjauksen 
perusteisiin ja ryhmädynamiikkaan. Opis-
kelijalla on taidot tiedostaa ryhmäprosessin 
merkitys ryhmän ohjauksen kannalta. Opis-
kelijalla on valmiuksia soveltaa ryhmätyön 
taitoja erilaisten ryhmien ohjaamiseen sosio-

nomin työssä; vertaisryhmät, terapeuttiset 
ryhmät ja toiminnalliset ryhmät. Hän osaa 
käyttää ryhmää yksilön toimintakyvyn edis-
tämiseen. 
Sisältö: Ryhmätyö sosiaalityön menetelmä-
nä; ryhmädynamiikka, ryhmän kehitysvai-
heet, ryhmän tehtävät; vertaisryhmät, te-
rapeuttiset ryhmät, toiminnalliset ryhmät; 
ohjaajan rooli ryhmässä; ryhmän ohjaami-
nen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Pölönen 
& Sitolahti (toim.) 2003. Ryhmä hoitaa: teo-
riaa ja käytäntöä. Helsinki: Yliopistopai-
no; Jauhiainen & Eskola. 1994. Ryhmäilmiö. 
Porvoo Helsinki Juva: WSOY
Oppimismenetelmät: Draamaharjoitukset, 
vuorovaikutusharjoitukset, luennot, keskus-
telut, ryhmien ohjaamisharjoitukset
Arviointi: Arviointi muodostuu tentistä (80 
%) ja ryhmän ohjaamisharjoituksesta (20 %). 
Arviointi 1-5
 
Yhteisötyö

Tunnus
KF08BYL0710

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. tai 2.vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Arja Haapaharju, sosionomi ja 
Tuula Salo, YTM; Arja Hemminki, YL
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija hallitsee yhteisötyön ja yhteisöakti-
voinnin perusteet. Hän osaa kytkeä sosiaa-
lipedagogiikan taustateorian yhteisötyöhön 
ja hän on omaksunut sosiokulttuurisen in-
nostamisen yhteisötyön työotteeksi. Opis-
kelija osaa arvioida yhteisöaktivoimisen 
tarpeita, yhteisöjen voimavaroja, hän osaa 
käynnistää, toteuttaa ja arvioida yhteisöllis-
tä toimintaa sosionomin työssä.
Sisältö: Yhteisötyö työmenetelmänä; sosiaa-
lipedagogiikan perusteet; sosiokulttuurinen 
innostaminen ja yhteisöaktivointi; yhteisö-
työn käytännön sovellutukset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hämäläi-
nen & Kurki. 1997. Sosiaalipedagogiikka. 
Porvoo Helsinki Juva: WSOY; Kurki, Leena. 
2000. Sosiokulttuurinen innostaminen: muu-
toksen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino
Oppimismenetelmät: Luennot, ryhmätyöt; 
toiminnalliset harjoitukset
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu toiminnallisesta ryhmätuotoksesta ja 
tentistä tai oppimispäiväkirjasta (ryhmätuo-
tos 80 % ja oppimispäiväkirja 20 %). Arvi-
ointi 1-5
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Harjoittelu: Yhteisölliset ja 
luovat sosiaalityön menetelmät

Tunnus
KF08EYL0810

Tyyppi
pakollinen

Taso
harjoittelu

Vuosi ja lukukausi
3. tai 2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Opettajat: Harjoittelua ohjaavat opettajat
Tavoitteet: Opiskelija on harjaantunut ryh-
män ohjaamiseen liittyvissä taidoissa sekä 
projektin vastuullisessa toteuttamisessa. 
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja ar-
vioida yhteisöön tai ryhmään suuntautuvan 
luovan toiminnan menetelmiä, sekä ryhmä- 
ja yhteisötyön menetelmiä hyödyntävän 
projektin. Opiskelija on saanut kokemusta 
ryhmän tai yhteisön innostamisesta ja akti-
voimisesta, uuden toimintakokonaisuuden 
organisoimisesta ja yhteistyön tekemisestä 
organisaation sisällä ja organisaatioiden vä-
lillä. Opiskelija on sisäistänyt kohderyhmän 
tuntemuksen ja heidän tarpeidensa ja voi-
mavarojensa kartoittamisen toiminnan läh-
tökohtana. 
Sisältö: Projektisuunnitelman valmistelemi-
nen yhteistyötahojen kanssa; projektisuun-
nitelman edellyttämän tiedonhankinnan to-
teuttaminen (teoreettinen tieto, osallistujien 
tieto); projektin tavoitteiden asettaminen ja 
täsmentäminen toiminnan edetessä; projek-
tin toimintamuotojen suunnitteleminen ja 
toteuttaminen; projektin arviointi ja rapor-
tointi; toiminnasta tiedottaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Harjoitte-
luopas: intra.seamk.fi /opiskelijoille/ sosiaa-
lialan koulutusohjelma/ harjoitteluopas
Oppimismenetelmät: Orientoiva opetus, 
harjoittelujakson suorittaminen, oppimis-
tehtävät, palautetilaisuudet
Arviointi: Hyväksytty /hylätty opiskelijan 
omien ja opetussuunnitelman tavoitteiden 
mukaan
Edeltävät opinnot: Projektityö -opintojak-
son suorittaminen

Toiminnan organisoi-
misen, johtamisen ja 
kehittämisen menetelmät
Laajuus: 27 op
Tavoitteet: Opiskelijalla on valmiudet tar-
kastella sosiaalialan toimintayksiköitä suo-
malaisen perusturvajärjestelmän kokonai-
suudessa ja hän ymmärtää, millä tavalla 
lainsäädäntö, linjaukset ja resurssit vaikut-

tavat toimintaan. Opiskelijalla on valmiudet 
sosiaalialan palvelutoiminnan organisoimi-
seen, johtamiseen ja henkilöstöhallintoon, 
laadun kehittämiseen ja palveluprosessien 
arviointiin. Hän ymmärtää asiakasryhmän 
tarpeiden tunnistamisen ja analysoinnin 
merkityksen sekä yhteistoiminnan mahdol-
lisuudet kehittämistyössä. Opiskelijalla on 
taidot tuoda asiantuntijuutensa esille yh-
teistyöverkostoissa. Hän ymmärtää yritys-
toimintana toteutettavan palvelutuotannon 
reunaehtoja sekä tuotteistamisen ja kilpai-
luttamisen kysymyksiä. Opiskelija voi so-
veltaa opintojaksoja ja suunnata harjoittelun 
valitsemalleen sosiaalialan sektorille.

Sosiaalipalveluiden organisoiminen

Tunnus
KF08BOK0110

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. tai 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Tiina Kohtamäki, KM ja Marja-Lii-
sa Saariaho, YTM; Minna Leppänen, YTM; 
Päivi Rinne, YTM
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt asiak-
kaiden palvelutarpeisiin, palvelutuotannon 
toteuttajiin sekä palvelutuotannon reunaeh-
toihin, erityisesti palveluiden rahoitukseen. 
Opiskelijalla on valmiuksia organisoida pal-
veluita huomioon ottaen asiakkaan ja henki-
löstön oikeuksia ja velvollisuuksia. Hänellä 
on valmiuksia seurata ja toteuttaa kansain-
välisiä, kansallisia ja paikallisia linjauksia 
palveluiden järjestämisessä. Opiskelija osaa 
tunnistaa eri asiakasryhmien palvelutarpei-
ta ja tukea asiakasryhmien sosiaalista osalli-
suutta palveluita organisoidessaan.
Sisältö: Asiakkuus, palvelut; sosiaalipalve-
luja tuottavat organisaatiot; organisaatioi-
den tavoitteet, toiminta-ajatus, henkilöstö; 
palvelutarpeen arviointi, osallisuuden tu-
keminen; palveluiden rahoitus; suositukset, 
linjaukset, ohjelmat ja lainsäädäntö sosiaali-
palvelujen suuntaajina
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kirjalli-
suus ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, yksilö- ja ryhmätehtävät, yksilö- ja ryh-
mäkeskustelut, verkko-opetus, kirjaref-
lektiot, yhteistoiminnallinen oppiminen. 
Teoriaopinnot vuorottelevat harjoittelujak-
sojen kanssa ja niiden teemat kytkeytyvät 
välittömästi yhteen
Arviointi: Opiskelija kokoaa itse asettamien-
sa oppimistavoitteiden mukaisen oppimis-
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kansion opintokokonaisuudesta. Aktiivinen 
osallistumien opintojakson työskentelymuo-
toihin. Arviointi 1-5

Kehittäminen, laatu ja arviointi

Tunnus
KF08BOK0210

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. tai 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettajat: Tiina Kohtamäki, KM ja Mar-
ja-Liisa Saariaho, YTM; Minna Leppänen, 
YTM; Päivi Rinne, YTM
Tavoitteet: Opiskelijalla on valmiuksia ke-
hittää sosiaalialan palveluita ja niiden laatua 
sekä arvioida niiden vaikutuksia. Opiskeli-
ja on perehtynyt palveluiden kehittämistä 
ohjaaviin ja koordinoiviin tahoihin, kehittä-
misen menetelmiin ja hän on sisäistänyt so-
siaalialan palveluiden laatuun vaikuttavia 
tekijöitä. Opiskelija hahmottaa palvelupro-
sessien arviointia eri tahojen näkökulmasta. 
Opiskelija osaa tuoda asiantuntemuksensa 
esille moniammatillisissa verkostoissa. Hä-
nellä on valmiudet organisoida yhteistyötä 
asiakkaan tukemiseksi ja palveluiden kehit-
tämiseksi. 
Sisältö: Kehittämisen menetelmät; palve-
luprosessin arviointi; palveluiden laatu, 
esimerkkejä laatujärjestelmistä, laadun ar-
viointi; verkostojen rooli palveluiden kehit-
tämisessä; yhteistyö palveluiden kehittämi-
sessä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kirjalli-
suus ilmoitetaan jakson alkaessa
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, yksilö- ja ryhmätehtävät, yksilö- ja ryh-
mäkeskustelut, verkko-opetus, kirjaref-
lektiot, yhteistoiminnallinen oppiminen. 
Teoriaopinnot vuorottelevat harjoittelujak-
sojen kanssa ja niiden teemat kytkeytyvät 
välittömästi yhteen
Arviointi: Opiskelija kokoaa itse asettamien-
sa oppimistavoitteiden mukaisen oppimis-
kansion opintokokonaisuudesta. Aktiivinen 
osallistumien opintojakson työskentelymuo-
toihin. Arviointi 1-5

Johtaminen ja ohjaaminen

Tunnus
KF08BOK0310

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. tai 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettajat: Tiina Kohtamäki, KM ja Mar-

ja-Liisa Saariaho, YTM; Minna Leppänen, 
YTM; Päivi Rinne, YTM
Tavoitteet: Opiskelija on omaksunut moni-
puolisen käsityksen sosiaalialan organisaati-
oiden johtamisesta ja henkilöstöhallinnosta. 
Hänellä on valmiuksia toimia sosiaalialan 
palveluiden johto- ja organisointitehtävissä. 
Opiskelijalla on valmiuksia kehittää työyh-
teisöä ja omaa työtään tavoitteellisesti. Hän 
ymmärtää työhyvinvoinnin merkityksen ja 
tuntee esim. työnohjauksen muotoja. Opis-
kelijalla on valmiuksia saada aikaan yhteis-
työtä edistäviä käytäntöjä. 
Sisältö: Ohjaaminen ja johtaminen sosiaa-
lialan ammattityön muotoina; henkilöstö-
hallinto; työvalmennus, mentorointi ja pe-
rehdyttäminen; työyhteisön kehittäminen, 
työnohjaus, kehityskeskustelut; yhteistyö; 
oman työn kehittäminen, itsensä johtami-
nen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Materiaa-
li ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, yksilö- ja ryhmätehtävät, yksilö- ja ryh-
mäkeskustelut, verkko-opetus, kirjaref-
lektiot, yhteistoiminnallinen oppiminen. 
Teoriaopinnot vuorottelevat harjoittelujak-
sojen kanssa ja niiden teemat kytkeytyvät 
välittömästi yhteen
Arviointi: Opiskelija kokoaa itse asettamien-
sa oppimistavoitteiden mukaisen oppimis-
kansion opintokokonaisuudesta. Aktiivinen 
osallistumien opintojakson työskentelymuo-
toihin. Arviointi 1-5

Yrittäjyys

Tunnus
KF08BOK0400

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Lea Knuuttila, FM
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy sosiaali- ja 
terveysalan yrittäjyyden ominaispiirteisiin, 
yrittäjyysasenteisiin ja yksityisiä sosiaali-
palveluita määrittäviin seikkoihin. Opiskeli-
ja saa valmiudet yrityksen liikeidean ja toi-
mintasuunnitelman laatimiseen. Opiskelija 
perehtyy yritystoimintaan liittyviin käytän-
töihin: yrityksen perustamiseen, palvelui-
den tuotteistamiseen, markkinointiin sekä 
kilpailuttamiseen.
Sisältö: Sosiaalialan yrittäjyys; yrityksen 
menestystekijät, laatu ja kehittäminen; yrit-
täjyysasenteet; yrityksen toiminta-ajatus ja 
liikeidea, liiketoimintasuunnitelma; yritys-
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osaaminen, yrityksen perustaminen; lupa-
menettelyt, ostopalvelusopimukset, kilpai-
luttaminen; tuotteistaminen, markkinointi; 
sidosryhmät, verkostot ja yhteistyö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Tenhunen 
2004. Yrittäminen sosiaali- ja terveysalalla. 
Järvenpää: Yrityssanoma
Oppimismenetelmät: Oppimistehtävät, asi-
antuntijavierailut ja opintokäynnit
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen opinto-
jakson työskentelymuotoihin. Arviointi 1-5
 
Harjoittelu: Toiminnan 
organisoimisen, johtamisen ja 
kehittämisen menetelmät

Tunnus
KF08EOK0410

Tyyppi
harjoittelu

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. tai 4.vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
12

Opettajat: Minna Leppänen, YTM; Päivi 
Rinne, YTM
Tavoitteet: Opiskelijalla on riittävät taidot 
asiakastyön, työryhmän ja projektin joh-
tamiseen ja ohjaamiseen sekä palveluiden 
käyttäjien tarpeista lähtevään palveluiden 
kehittämiseen. Hän kykenee hahmottamaan 
toimintaa määrittävien tekijöiden kokonai-
suuden, esim. toiminnan tavoitteet, resurs-
sit, ohjeet, henkilöstö, asiakaskunta. Opiske-
lija tuntee yksikön laatujärjestelmän. Hänellä 
on valmiuksia käsitellä henkilöstöhallintoon 
liittyviä tilanteita sekä tehdä yhteistyötä or-
ganisaation sisällä ja yhteistyöverkostoissa. 
Opiskelija tuntee kokouskäytäntöjä. Hän 
ymmärtää tietojen dokumentoinnin merki-
tyksen. Opiskelija on harjoitellut itsenäistä 
vastuunottoa oman pienimuotoisen kehittä-
mistehtävän kautta.
Sisältö: Sosiaalipalveluorganisaation raken-
teeseen ja rahoitukseen perehtyminen; toi-
mintaa määrittäviin suosituksiin, linjauksiin 
ja lainsäädäntöön perehtyminen; suunnitte-
luasiakirjoihin, laadunhallintajärjestelmään 
ja ajankohtaisiin kehittämishankkeisiin pe-
rehtyminen; johtamis-, organisointi- ja ke-
hittämistehtävät; henkilöstöhallintoon liit-
tyvät asiakokonaisuudet; eri tahojen kanssa 
tehtävä yhteistyö; työpaikkakokoukset, yh-
teistyöpalaverit, koulutus; työyhteisön hy-
vinvointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Harjoitte-
luopas: intra.seamk.fi /opiskelijoille/ sosi-
aalialan koulutusohjelma/ harjoitteluopas. 
Toimintakertomukset, talousarvio, suunnit-
teluasiakirjat, kansalliset kehittämisohjel-

mat ja laatukäsikirjat
Oppimismenetelmät: Orientoiva opetus, 
aktiivinen työskentely työpaikalla omien ta-
voitteiden mukaisesti, oppimiskansion työs-
täminen, palautetilaisuudet
Arviointi: Arviointi hyväksytty /hylätty 
opiskelijan omien ja opetussuunnitelman ta-
voitteiden mukaan
Edeltävät opinnot: Toimintasektoreihin sekä 
psykososiaalisiin ja vuorovaikutuksellisiin 
sosiaalityön menetelmiin liittyvät opinnot

Valtaistavat sosiaalityön 
menetelmät
Laajuus: 12 op
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee kriittisen ja 
radikaalin sosiaalityön sekä valtaistavan 
ja asiakkaan äänen esiin tuovaan ammatti-
työn periaatteet ja tulee tietoiseksi toimin-
taorientaatioon kuuluvista menetelmistä ja 
toimintatavoista. Hän ymmärtää monikult-
tuurisuuden ilmentymiä ja sosiaalityön toi-
mintamuotoja etnisten vähemmistöryhmi-
en ja maahanmuuttajien kanssa tehtävässä 
työssä. Hän soveltaa valtaistavaa ja /tai mo-
nikulttuurista työotetta harjoittelussaan joko 
kotimaassa tai ulkomailla. Opiskelija voi so-
veltaa opintojaksoja ja suunnata harjoittelun 
valitsemalleen sosiaalialan sektorille.

Sosiaalityö ja 
monikulttuuriset ryhmät

Tunnus
KF08BVS0130

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. tai 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Helena Järvi, YTM
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee kulttuurien 
välisen vuorovaikutuksen peruskäsitteet, 
suomalaisen maahanmuuttopolitiikan pää-
piirteet ja keskeiset maahanmuuttajia kos-
kevat lait ja palvelujärjestelmän sekä pe-
rustiedot Suomen etnisistä vähemmistöistä. 
Opiskelija tiedostaa oman kulttuurisen 
identiteettinsä ja sen taustan sekä vaikutuk-
set sosiaalityön asiakastilanteissa. Opiskeli-
ja kiinnostuu kulttuurisen sensitiivisyytensä 
kehittämisestä. Opiskelija ymmärtää globa-
lisaatioon liittyvät yhteiskunnalliset kysy-
mykset ja niiden yhteyden maahanmuut-
toon. 
Sisältö: Kulttuurin käsite kulttuurien väli-
sen vuorovaikutuksen näkökulmasta; ak-
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kulturaatio, kulttuurinen sensitiivisyys, 
monikulttuurisuus, etnisyys, etninen ja kult-
tuurinen identiteetti, stereotypiat, rasismi; 
suomalaisen identiteetin piirteitä; suomen 
etniset vähemmistöt; muuttoliike globaalina 
ilmiönä; maahanmuuttopolitiikka Suomes-
sa, tavoitteet ja toteutus; sosiaalityö ja kult-
tuurierot
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Huttunen 
(toim.) 1999. Sama taivas, eri maa: maahan-
muuttajan tarina. Helsinki: Suomalaisen kir-
jallisuuden seura; Räty 2002. Maahanmuut-
taja asiakkaana. Tammi; opettajan osoittama 
muu materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, ryhmäkes-
kustelut, kirjallinen ja videomateriaali, ryh-
mätehtävä ja sen esitys, oman oppimisen 
tarkastelu kirjallisesti, osallistuminen yksi-
kön kansainvälisiin tilanteisiin
Arviointi: Arvosana koostuu ryhmätehtä-
västä, oman oppimisen tarkastelusta ja ak-
tiivisesta osallistumisesta kontaktiopetuk-
seen. Arviointi 1-5

Kriittinen ja radikaali sosiaalityö

Tunnus
KF08BVS0210

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Minna Kivipelto, YTL ja Tuula 
Salo, YTM
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee kriittisen ja 
radikaalin sosiaalityön periaatteet ja omaa 
valmiudet valtaistavaan ja asiakkaan ää-
nen esiin tuovaan ammattityöhön. Opiske-
lija osaa tunnistaa niitä yksilö-, yhteisö- ja 
järjestelmätason tekijöitä, jotka tuottavat 
marginaalisuuta tai ehkäisevät joidenkin ih-
misryhmien tasa-arvon ja oikeudenmukai-
suuden toteutumista. Opiskelija omaa vä-
lineitä kyseenalaistaa, ehkäistä ja muuttaa 
syrjäyttäviä ja marginalisoivia toimintatapo-
ja, prosesseja ja rakenteita.
Sisältö: Kriittinen ja radikaali sosiaalityö 
työotteena; kriittisen ja radikaalin sosiaali-
työn periaatteet ja käytännöt; sosiaalityön 
valta-, kontrolli- ja muutosfunktiot ja niiden 
vaikutukset; marginaalisuuden ja syrjäyty-
misen syntymiseen vaikuttavat toimintata-
vat, prosessit ja rakenteet, niiden tunnista-
minen, purkaminen ja muuttaminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Valitaan 
yksi suomenkielinen ja yksi vieraskielinen 
teos seuraavista: Dahlgren ym. (toim.) 1996. 
Vähemmistöt ja niiden syrjintä Suomessa. 

Helsinki:Yliopistopaino; Juhila, Forsberg & 
Roivainen 2002. Marginaalit ja sosiaalityö. 
Jyväskylä: SoPhi; Helne 2002. Syrjäytymisen 
yhteiskunta. Stakes tutkimuksia 123. Hel-
sinki; Dalrymple & Burke 1997. Anti-Op-
pressive Practice. Social Care and the Law. 
Buckingham: Open University Press; Fook 
2002. Social Work. Critical Theory and Prac-
tice. London, Sage; Gil 1998. Confronting 
Injustice and Oppression. Concepts and 
Strategies for Social Workers. New York. Co-
lumbia University Press
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, itsenäiset tehtävät
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu luentojen, harjoitusten ja itsenäisten teh-
tävien ja tentin hyväksytystä suorittamises-
ta. Arviointi 1-5
 
Harjoittelu: Valtaistavat 
sosiaalityön menetelmät

Tunnus
KF08EVS0310

Tyyppi
pakollinen

Taso
harjoittelu

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Harjoittelua ohjaavat opettajat
Tavoitteet: Opiskelija osaa soveltaa valtais-
tavien sosiaalityön menetelmien periaatteita 
ja toimintatapoja sosionomin ammattityössä. 
Hänellä on valmiuksia arvioida toiminnan 
kohdetta ja asettaa työn tavoitteita analysoi-
malla niitä yksilö-, yhteisö- ja järjestelmäta-
son tekijöitä, jotka tuottavat syrjäytymistä 
tai ehkäisevät joidenkin ihmisryhmien tasa-
arvon ja oikeudenmukaisuuden toteutumis-
ta. Opiskelijalla on kokemusta toiminnasta, 
jossa on pyritty asiakkaan sosiaaliseen vah-
vistamiseen ja syrjäyttävien toimintatapojen 
muuttamiseen. Opiskelija tunnistaa valtais-
tavaan työotteeseen liittyviä rakenteita, in-
tressejä ja ristipaineita.
Sisältö: Muutoksen tarpeen tai kohteen tun-
nistaminen ja esilletuominen; valtaistavan 
työotteen soveltaminen työntekijän ja asi-
akkaan vuorovaikutuksessa, organisaatioi-
den toimintakäytännöissä tai yhteisöllises-
sä toiminnassa; sosiaalialan ammattityön 
menetelmät valtaistamisessa; Kirjallisuus /
opiskelumateriaali; Harjoitteluopas: intra.
seamk.fi /opiskelijoille/ sosiaalialan koulu-
tusohjelma/ harjoitteluopas
Oppimismenetelmät: Orientoiva opetus, 
harjoittelujakson suorittaminen, oppimis-
tehtävät, palautetilaisuudet
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
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tuu orientoivan opetuksen, harjoittelun, 
harjoitteluraportin ja palautetilaisuuden hy-
väksytystä suorittamisesta. Arviointi hyväk-
sytty /hylätty opiskelijan omien sekä ope-
tussuunnitelman tavoitteiden mukaan
Edeltävät opinnot: Opintojakson ’Kriittinen 
ja radikaali sosiaalityö’ hyväksytty suoritta-
minen

Sosiaalitutkimus
Laajuus: 28 op
Tavoitteet: Opiskelijalla on perustaidot sosi-
aalitutkimuksen menetelmistä. Hän ymmär-
tää roolinsa tiedontuottajana, -käyttäjänä ja 
jäsentäjänä. Hän tunnistaa erilaisilla mene-
telmillä toteutettuja tutkimuksia. Opiskeli-
ja on harjaantunut käsitteellisessä ajattelus-
sa ja hän hallitsee tieteellisen kirjoittamisen 
perussäännöt. Opiskelijalla on valmiudet 
tutkimukselliseen toimintaan, käytännöstä 
nousevan tiedon esille tuomiseen ja ammat-
tialan kehittämiseen sosiaalitutkimuksen 
menetelmiä soveltaen. Opiskelija osaa tun-
nistaa tutkimus- ja kehittämistarpeita, hän 
osaa asettaa tutkimustehtävän, valita sovel-
tuvimmat tutkimusmenetelmät, viedä suun-
nitelman käytäntöön, raportoida työnsä ja 
tiedottaa tutkimus- tai kehittämistoimintan-
sa tuloksista. 

Kansalaiskeskeinen tiedonhankinta

Tunnus
KF08BST0110

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Katariina Perttula, YTM
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää kansalais-
lähtöisen tiedon merkityksen ammattityön 
ja palveluiden kehittämisen lähtökohtana. 
Hän on omaksunut kansalaisten ja eri väes-
töryhmien merkityksen elinolosuhteitaan ja 
sosiaalista hyvinvointiaan koskevan tiedon 
tuottajana. Opiskelija hahmottaa 
kansalaiskeskeisen tiedon tuottamisen ta-
poja. Opiskelija on saanut harjoitusta koke-
muksellisen hyvinvointitiedon hankkimi-
sesta ja hän osaa analysoida hankittua tietoa 
valittua tutkimusmenetelmää käyttäen.
Sisältö: Kansalaiskeskeinen sosiaalityö; 
kansalaiskeskeisen tiedon tuottamisen tavat 
palveluiden kehittämisessä; hyvinvoinnin 
käsite ja ulottuvuudet; haastattelu kansalais-
keskeisen tiedon tuottamisen menetelmänä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opiske-

lumateriaali ilmoitetaan opintojakson alka-
essa
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus; osal-
listuminen haastattelijana kokemuksellinen 
hyvinvointi Seinäjoella -hankkeeseen, tie-
donhankintakokemuksen refl ektoiminen 
ryhmässä, haastatteluaineiston dokumen-
tointi. Opintojakso integroituu laadulliset 
tutkimusmenetelmät opintojakson yhtey-
teen
Arviointi: Kontaktiopetukseen osallistumi-
nen, haastattelujen suorittaminen ja rapor-
tointi; Hyväksytty-hylätty

Laadulliset tutkimusmenetelmät

Tunnus
KF08BST0210

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Katariina Perttula, YTM
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee laadullisen 
tutkimuksen periaatteet ja prosessit tutki-
musstrategiana. Hän hahmottaa laadulli-
sen tutkimuksen lähtökohdat ja pystyy ar-
vioimaan erilaisten laadullisten aineistojen 
soveltuvuutta tutkimusaiheisiin. Opiskelija 
osaa jäsentää tutkittavan ilmiön tutkimus-
kysymyksiksi. Hän on omaksunut erilaisia 
laadullisten aineistojen analysointitapoja ja 
osaa käyttää niitä tutkimusaineiston analy-
soinnissa. Hän osaa muotoilla laadullises-
ta aineistosta nousevan tiedon tutkimustu-
loksiksi ja raportoida sen asianmukaisesti. 
Hän osaa arvioida tutkimustulosten luotet-
tavuutta ja sovellettavuutta.
Sisältö: Laadullisen tutkimuksen periaatteet 
ja prosessit; tutkimustehtävän rajaaminen ja 
tutkimuskysymysten muodostaminen; laa-
dullisen tutkimuksen erilaiset sovellukset; 
teemahaastattelu laadullisena tutkimusme-
netelmänä; laadullisten aineistojen erilaiset 
analysointitavat; laadullisen tutkimuksen 
tulosten raportointi; tutkimuksen luotetta-
vuuden arviointi     
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hirsjär-
vi& Hurme (2000). Tutkimushaastattelu: 
Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Hel-
sinki: Yliopistopaino.
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja tentti tai ryhmätyönä tehty pientutkimus 
opintojaksolla osoitetusta aineistosta. Arvi-
ointi 1-5. Opintojakso kytkeytyy ’Kansalais-
keskeinen tiedonhankinta’ -opintojaksoon
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen opinto-
jakson työskentelymuotoihin. Arviointi 1-5
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Määrälliset tutkimusmenetelmät

Tunnus
KF08BST0310

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Hilkka Latva-Somppi, FM
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää määrälli-
sen sosiaalitutkimuksen lähtökohdat ja pro-
sessin, perehtyy tavallisimpiin tutkimusme-
netelmällisiin sovelluksiin ja hallitsee SPSS 
-tilastointiohjelman peruskäytön määrälli-
sen tutkimusaineiston käsittelyssä. Opinto-
jakson suoritettuaan opiskelija pystyy arvi-
oimaan määrällisten tutkimusmenetelmien 
soveltuvuutta eri tutkimuskohteisiin. Hän 
kykenee soveltamaan määrällisiä tutkimus-
menetelmiä opinnäytetyössään ja muus-
sa tutkimuksellisessa toiminnassaan. Hän 
osaa havainnollistaa määrällistä tutkimus-
aineistoa SPSS- tilastointiohjelmalla taulu-
koiden, tunnuslukujen ja grafi ikan avulla ja 
osaa analysoida muuttujien välisiä tilastolli-
sia yhteyksiä.  
Sisältö: Määrällisen tutkimuksen keskeiset 
piirteet; tutkimuksen kulku ja käsitteet; tie-
donhaku, tiedonkeruuvälineen suunnittelu; 
muuttujien mitta-asteikot; otanta; tutkimus-
aineiston esittäminen ja analysointi SPSS -
tilastointiohjelman avulla; frekvenssitaulu-
kot, ristiintaulukot, tunnusluvut, graafi set 
esitykset, tilastolliset testit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ernvall 
& Ernvall & Kaukkila 2002. Tilastollisia me-
netelmiä sosiaali- ja terveysalalle. Helsinki: 
WSOY; Heikkilä 2004. Tilastollinen tutki-
mus. Helsinki: Edita; 
Verkossa oleva materiaali
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, verk-
ko-opetus, harjoitukset
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kontaktiopetukseen osallistumisesta ja 
itsenäisistä harjoitustehtävistä. Arviointi 1-5

Toimintatutkimus

Tunnus
KF08BST0510

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. tai 2.vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Timo Toikko, YTT; Anu Aalto, 
YTM
Tavoitteet: Opiskelija osaa lähestyä käytän-

nön kehittämiskohdetta tavalla, jossa toimin-
ta ja tutkimus yhdistyvät vuorovaikutuk-
sellisena prosessina. Hän osaa tunnistaa ja 
asettaa toimintatutkimuksellisia strategioi-
ta, tunnistaa kehittäjän erilaiset roolit ja osaa 
toimia roolien edellyttämällä tavalla. Opis-
kelija hallitsee toimintatutkimuksen koko-
naisprosessin ja hän osaa asettaa ja muotoil-
la toteuttamiskelpoisen kehittämistehtävän. 
Hän osaa joitakin toimintatutkimuksellisia 
kehittämismenetelmiä. Hän kykenee hyö-
dyntämään, jäsentämään, analysoimaan ja 
raportoimaan toiminnasta nousevaa tietoa 
ja tuloksia. Hän osaa soveltaa toimintatutki-
muksen menetelmää tutkimuksellisissa teh-
tävissään. 
Sisältö: Kehittämistehtävän asettaminen; 
tutkijan ja kehittäjän erilaiset roolit; toi-
mintatutkimuksen prosessi; toimintatutki-
mukselliset menetelmät sekä niiden avulla 
kerättävät aineistot; erilaiset toimintatutki-
muksellisten aineistojen jäsennystavat; joh-
topäätökset, arviointi ja raportointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Heikki-
nen, Huttunen & Moilanen 1999. Siinä tut-
kija missä tekijä. Toimintatutkimuksen pe-
rusteita ja näköaloja. Jyväskylä: Atena 
kustannus
Oppimismenetelmät: Luennot, tehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen opin-
tojakson suoritustapoihin. Arviointi 1-5

Ammatillinen essee

Tunnus
KF08BST0600

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Professional Essay

Tunnus
KF08BST0611

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3. vuosi

Opetuskieli
englanti

Opintopisteet
3

Opettaja: Sektoriryhmien vastuuopettajat
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija on syventänyt tietämystään valitse-
mastaan sektoriopintojen aihealueesta. Hä-
nellä on taidot valita ja rajata ammattityön 
kannalta olennainen aihepiiri, hankkia sii-
hen liittyvää kirjallisuutta ja käyttää sitä es-
seen kirjoittamisessa. Opiskelija kykenee 
laatimaan loogisen ja jäsennellyn esseen va-
litsemastaan kysymyksestä pääasiassa teo-
reettista tietoainesta hyödyntäen. Opiskeli-
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ja osaa kirjoittaa lähteitä ja omaa pohdintaa 
yhdistävää asiatekstiä, joka lähdemerkin-
nöiltään ja ulkoasultaan noudattaa yleisiä 
asiakirjoittamisen standardeja. 
Sisältö: Aiheen valinta ja rajaaminen; aiheen 
kannalta perustellun tiedon hankinta eri tie-
tolähteitä käyttäen; asiakirjoittamisen stan-
dardien soveltaminen; essee -muotoinen ra-
portointi; esittäminen ja opponointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Amma-
tillinen essee- ohjeita kirjoittajalle: intra.
seamk.fi /opiskelijoille/sosiaalialan koulu-
tusohjelma/ammatillinen essee. Opinnäyte-
työopas: intra.seamk.fi /sosiaaliala/opiske-
lijoille/ opinnäytetyöopas
Oppimismenetelmät: Orientoivat luennot, 
ammatillisen esseen laatiminen, yksilö- ja 
ryhmäohjaus, esseiden pienryhmämuotoi-
nen käsittely, vertaislukijana ja opponoija-
na toimiminen. Käytetään sektoriryhmien 
WebCT -pohjaa. Englanninkielisessä ryh-
mässä englanninkielinen toteutus
Arviointi: Ammatillisen esseen tekeminen, 
aktiivinen osallistuminen esseiden käsitte-
lyyn, opponointi. Arviointi 1-5
Edeltävät opinnot: Sosiaalialan toiminta-
sektoreihin liittyvät opinnot opiskelijan va-
litsemalla sektorilla  

Opinnäytetyö

Tunnus
KF08BST0710

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
15

Opettajat: Arja Hemminki, YTL; Minna Ki-
vipelto, YTL; Lea Knuuttila, YTM; Katariina 
Perttula, YTM; Riitta Ranta, THM; Päivi Rin-

ne, YTM; Timo Toikko, YTT ja Kerttu Veik-
kola, YTM
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelijalla on valmiuksia toteuttaa ja organi-
soida tutkimus- tai kehittämistoimintaa. 
Opiskelijalla on taidot analysoida ja jäsentää 
käytännöstä nousevaa tietoa tutkimusmene-
telmiä käyttäen ja hyödyntää hankkimaansa 
tietoa tutkimus- tai kehittämistoimintansa 
perustana. Opiskelija osaa raportoida ja vie-
dä tutkimuksellisen prosessin avulla sosiaa-
lialasta hankkimaansa tietoa käytäntöön. 
Sisältö: Tutkimusongelman /kehittämisteh-
tävän asettaminen; tutkimusongelman /ke-
hittämistehtävän käsitteellinen tarkastelu; 
tutkimus- /kehittämissuunnitelman teke-
minen; tutkimus- /kehittämismenetelmien 
valinta ja käyttö; tutkimus- /kehittämistoi-
minnan toteutus, organisointi, johtaminen 
ja yhteistyö; tutkimus- /kehittämistehtävän 
raportointi ja arviointi; tutkimus- /kehittä-
mistehtävän vertaislukijana toimiminen ja 
opponointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Seinäjo-
en ammattikorkeakoulun opinnäytetyöo-
pas: intra.seamk.fi /sosiaaliala/opiskelijoil-
le; Tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvä 
kirjallisuus
Oppimismenetelmät: Orientoivat luennot, 
yksilö- ja pienryhmäohjaus, seminaarit, ver-
taislukijana toimiminen ja opponointi, itse-
näinen työskentely, maturiteettikoe
Arviointi: Opintojakson arviointi muodos-
tuu yksilö- ja pienryhmäohjaukseen osallis-
tumisesta, aktiivisesta itsenäisestä työsken-
telystä ja opinnäytetyön ohjaustilanteisiin 
valmistautumisesta, vertaisarvioinnin (op-
ponointi) toteuttamisesta, seminaarien ja 
maturiteettikokeen hyväksytystä suoritta-
misesta sekä opinnäytetyön hyväksytystä 
raportoinnista. Arviointi 1-5
Edeltävät opinnot: Ammatillisen esseen hy-
väksytty suorittaminen
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Vanhustyön koulutusohjelma 
Koulutuksen toteutus:
Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki 
(Koskenalantien toimipiste)

Koulutusohjelmavastaava:
Aila Vallejo Medina
020 124 5188, 040 830 3955 
aila.vallejo.medina@seamk.fi 

Tutkinto ja sen tuottama kelpoisuus: 
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakou-
lututkinto 

Tutkintonimike: 
Geronomi (AMK)

Opintojen laajuus: 
210 op (3,5 vuotta)

Opintoihin sisältyy yhteensä 75 opintopis-
tettä harjoittelua, joka toteutuu erilaisis-
sa sosiaali- ja terveysalan sekä III-sektorin 
vanhuspalvelujärjestelmissä sekä erilaisis-
sa projekteissa. Osan harjoittelusta voi suo-
rittaa ulkomailla. Valinnaisia suuntautu-
misvaihtoehtoja ei koulutusohjelmassa ole. 
Viimeisen lukuvuoden ajan kaikki ryhmän 
opiskelijat syventyvät ammattiopinnoissaan 
vanhustyön ohjaamiseen, johtamiseen ja ke-
hittämiseen.

Tavoitteet:
Vanhustyön koulutusohjelmassa opiskeli-
ja hankkii laaja-alaiseen osaamisen toimia 
vanhustyön asiantuntijana sosiaali- ja ter-
veydenhuollon eri tasoilla. Koulutusohjel-
masta valmistuneen asintuntijan ammattini-
mike, geronomi, tulee kreikankielen sanasta 
geron, joka tarkoittaa vanhaa miestä.
Vanhustyön koulutusohjelmassa yhdis-
tyy monitieteinen gerontologinen perustie-
to sekä sosiaali- ja terveysalan vanhustyön 
osaaminen. Vanhustyön koulutusohjelmaan 
sisältyy ohjattua, vanhustyön teoriaan integ-
roitua harjoittelua 75 op. Tästä osan voi suo-
rittaa ulkomailla erilaisissa vanhuspalvelu-
järjestelmissä.

Geronomin osaamisessa painottuvat van-
huspalveluprosesseja tukevina osaamisalu-

eina eettinen osaaminen, vuorovaikutus-
osaaminen, kulttuuriosaaminen, opetus- ja 
ohjausosaaminen, projektiosaaminen, mo-
niammatillisen työskentelyn osaaminen, 
johtamisosaaminen, geronteknologinen osaa-
minen, yhteiskunnallinen osaaminen, tut-
kimus- ja kehittämisosaaminen sekä per-
soonallinen osaaminen (OPM: terva-2, 
geronomin osaamisen kuvaus).

Opetussuunnitelman sisältöperiaatteet ovat: 
vanhuslähtöisyys, työelämälähtöisyys, sosiaa-
li- ja terveysalan sekä vanhustyön käytännön 
toiminta, laaja-alaisuus ja monitieteisyys, 
kokonaisvaltaisuus, asiantuntijatasoisuus, 
teoria/ käytäntö sidoksisuus, tutkimuksel-
lisuus, kansainvälisyys sekä ammatillisen 
kasvun periaate.     

Opetussuunnitelman opetukselliset peri-
aatteet ovat: Konstruktiivinen oppimisnä-
kemys, opiskelijan subjektius ja itseohjau-
tuvuus, teoriatiedon- ja kokemuksellisen 
tiedon yhdistäminen sopimusoppimisen pe-
riaate, tutkivan työotteen periaate, yhteistoi-
minnallisuuden periaate sekä ammatillisen 
kasvun periaate. 

Geronomin mahdolliset toiminta- alueet 
ovat: 
A)  Vanhuksen yksilökohtainen palveluoh-
jaus sekä yksilöllisten palvelutarpeiden kar-
toitus ja kotihoidon suunnittelu- ja tukemi-
nen
B) Omais- ja läheispalvelujen suunnittelu, 
ohjaaminen ja kehittäminen sekä vertaistu-
kitoiminnan käynnistäminen ja tukeminen 
C) Vanhusten asumis- ym. palveluiden 
suunnittelu, tuottaminen ja kehittäminen 
sekä ohjaaminen III-sektorilla
D) Dementiatyö ja sen kehittäminen palve-
luketjun eri vaiheissa
E) Vanhuspalvelujen (mm. asumis- ja hoi-
vapalvelut) tuottaminen itsenäisenä yrittäjä-
nä
F) Vanhuspalvelujen suunnittelu, koordi-
nointi, valvonta ja kehittäminen peruskun-
tien tasolla
G) Vanhustyön toiminta ja sen kehittämi-
nen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
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VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA  210 op       
   
    I II III IV YHT. 
PERUSOPINNOT  17,5 0,5 0,5 0,5 19 
 Ammattikorkeakouluopiskelu ja opiskelutaidot      7 
  Opiskelu ammattikorkeakoulussa  0,5 0,5 0,5 0,5  
  Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja toimintaan  1     
  Yhteistyötaidot  2     
  Tietotekniikka  2     
 Kieliopinnot      6 
  Äidinkieli ja viestintä  2     
  Englannin kieli  2     
  Ruotsin kieli  2     
 Biologiset ja lääketieteelliset perusopinnot      6 
  Anatomia, fysiologia ja mikrobiologia  3     
   Lääketieteen perusteet sekä yleinen sisätautioppi ja kirurgia  3    
AMMATTIOPINNOT  34 66 31 5 136 
KAIKILLE YHTEISET       
 Hoitotyön ja sosiaalialan työn tietoperusta         14 
  Sosiaali- ja terveysalan käsiteden analyysi  2     
  Hoitotyön teoreettiset perusteet  2     
  Sosiaalialan työn teoreettiset perusteet  2     
  Hoito- ja sosiaalityön integroiva seminaari  2     
   Harjoittelu 1: Vanhan ihmisen ja yhteisön hyvinvointi pienkodissa  6    
 Suomalainen yhteiskunta ja sosiaali- ja terveyspalvelut     8 
  Suomalainen yhteiskunta ja sosiaalipolitiikka  3     
  Suomalainen sairastavuus ja terveyspolitiikka  3     
   Harjoittelu 2: Perhetyminen sosiaali- ja  terveyspalvelujärjestelmään 2     
 Gerontologiset opinnot      19 
  Gerontologiset teoriat  2     
  Vanhenemismuutokset ja vanhuksen toimintakyky  3     
  Kokemuksellinen vanhuus  3     
  Vanheneminen ja yhteiskunta  2     
   Harjoittelu 3: Kotona asuvan vanhuksen toimintakyvyn ja 
  elinolosuhteiden analyysi  2     
  Harjoittelu 4: Vanhuksen toimintakyvyn tukeminen
  palvelukeskuksessa ja vanhainkodissa   7    
 Vanhustutkimus      8 
  Laadulliset tutkimusmenetelmät   2    
  Määrälliset tutkimusmenetelmät   2    
  Toimintatutkimus    2   
  Vanhustutkimuksen analyysi ja referointi   2    
 Ammatin analyysi ja ammatillinen kasvu      6 
  Geronomin ammattikuva ja osaamishaasteet   2    
  Geronomi moniammatillisen vanhustyön osaajana   2    
  Henkilökohtaisen geronomiasiantuntijuuden erittely     2  
 Vanhustyön etiikka      4 
  Vanhustyön etiikka ja geronomin ammattietiikka   2    
  Esseetyöskentely ja seminaari   2    
 Ohjaaminen ja opettaminen vanhustyössä      9
  Ohjaaminen ja opettaminen    3    
  Muistelun ohjaus   2     
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  Musiikkiterapia ja luovat toiminnat vanhustyössä   2     
  Harjoittelu 5: Luovien menetelmien käyttö vanhustyössä  2      
 Vanhuksen toimintakyvyn tukeminen      10  
  Vanhuksen perustarpeisiin vastaaminen ja
  päivittäistoimintojen tukeminen   3     
  Vanhuksen ravitsemus ja erikoisruokavaliot   2     
  Harjoittelu 6: Vanhuksen toimintakyvyn tukeminen kotona  5      
 Sairaan vanhuksen hoito      24  
  Geriatria   2     
  Vanhuksen lääkehoito ja kliininen farmakologia   3     
  Sairaan vanhuksen hoito   3     
  Hoitotyön teoria ja menetelmät vanhustyössä   2     
  Vanhuksen saattohoito   2     
  Harjoittelu 7: Sairaan vanhuksen hoito vuodeosastolla   6     
  Harjoittelu 8: Kotisairaanhoito vanhuksen kotihoidossa   6     
 Vanhuksen tukeminen sosiaalityön keinoin      15  
  Vanhusten sosiaaliset ongelmatilanteet   1     
  Vanhuspoliittiset lait ja säädökset   2     
  Perhe- ja verkostotyö vanhustyössä   2     
  Ryhmä- ja yhteisötyö vanhustyössä    2    
  Valtauttavat auttamismenetelmät vanhustyössä    2    
  Harjoittelu 9: Vanhuksen auttaminen 
  sosiaalisissa ongelmatilanteissa    6   
 Ennaltaehkäisevä ja kuntouttava vanhustyö      10  
  Vanhuksen kuntoutus ja fysioterapia    2    
  Omaishoitajuuden tukeminen    2    
  Harjoittelu 10: Vanhus-/omaishoitajaryhmän
  kuntoutuksen ohjaus    3    
  Harjoittelu 11: Ehkäisevät kotikäynnit ja 
  palveluohjauksen prosessi     3   
 Dementoituneen vanhuksen hoito ja kuntoutus      9  
  Dementoituneen vanhuksen hoito    2    
  Harjoittelu 12: Dementoituneen vanhuksen hoito ja 
  toimintakyvyn tukeminen    7   
SYVENTÄVÄT MATTIOPINNOT    24 8 32  
 Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen      32  
  Vanhustyön johtaminen ja vanhuspalvelujen talous    5    
  Vanhustyön laadun kehittäminen    3    
  Projektityö vanhustyön kehittämisen välineenä    2    
  Yrittäjyys vanhustyössä    2    
  Harjoittelu 13: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen    12    
  Harjoittelu 14: Tiedottaminen ja vaikuttaminen vanhustyössä    2    
  Harjoittelu 15: Vanhustyön kehittämisprojekti     6   
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT      8  
 Vapaasti valittavat opinnot  2 4 2   
OPINNÄYTETYÖ      15  
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte   2 7 6  
YHTEENSÄ  53,5 73,5 64,5 19,5 210 
(HARJOITTELU)      (75)  
 

I     II        III        IV       YHT. 
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Opintojaksokokonaisuudet ja -kuvaukset

PERUSOPINNOT

Ammattikorkeakoulu-
opiskelu ja opiskelutaidot
Laajuus: 7 op
Tavoitteet: Opiskelija sisäistää ammattikor-
keakoulun koulutustavoitteet sekä tutustuu 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja oman 
yksikkönsä tarjoamiin opiskelu- ja toiminta-
mahdollisuuksiin, henkilöstöön sekä opiske-
lua tukeviin palveluihin. Opiskelija sisäistää 
geronomin (AMK) osaamisvaatimukset sekä 
vanhustyön koulutusohjelman lähtökohdat 
ja tavoitteet sekä pedagogiset ja sisällölliset 
periaatteet oman opiskelunsa lähtökohdaksi 
ja kasvaa yhteistyökykyiseksi oman opiske-
lunsa subjektiksi. Opiskelija perehtyy oman 
koulutusalansa tietolähteisiin ja oppii käyt-
tämään mikrotietokonetta ja tietoverkkoja 
oman opiskelunsa tiedonhankinnan, proses-
soinnin ja tuottamisen välineenä.

Opiskelu ammattikorkeakoulussa 
     
Tunnus
KGF11A001

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettajat: Katriina Honkala, YTM; Tellervo 
Pihlaja, KM ja Simo Ranta, THM 
Tavoitteet: Opiskelija muodostaa kokonais-
kuvan Seinäjoen ammattikorkeakoulukoko-
naisuudesta ja omasta opiskeluyksiköstään, 
näiden tarjoamista opiskelu- ja toiminta-
mahdollisuuksista sekä opiskelua tukevista 
palveluista. Opiskelija perehtyy vanhustyön 
koulutusohjelmaan ja alkaa muodostaa ku-
vaa geronomin asiantuntijuus ja toiminta-
alueista sekä osaamisvaatimuksista. Opiske-
lija harjaantuu opiskelun ja geronomin työn 
kannalta keskeisten tietolähteiden ja tieto-
verkkojen käyttöön. 
Sisältö: Seinäjoen ammattikorkeakouluko-
konaisuus; Sosiaali- ja terveysalan yksik-
kö, opiskelun tukijärjestelmät; Vanhustyön 
koulutusohjelma: sisällölliset ja pedagogiset 
periaatteet, opiskelun eteneminen, opiske-
lukäytänteet, harjoittelujaksot, opiskelutek-
niikka, palautejärjestelmät; Perehtyminen 
kunkin lukukauden opiskelujärjestelyihin; 
Tiedonhankinta ja tietolähteet vanhustyös-

sä, tiedonhaku ja kirjastopalvelut, tiedon-
hakuharjoituksia sosiaali- ja terveysala sekä 
vanhustyö, www-tiedonhakuharjoituksia, 
itsenäiset tehtävät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Yleisopas, 
opinto-opas, kirjallisten töiden ohjeistukset, 
tiedonhaun ohjeistukset
Oppimismenetelmät: Luennot, ryhmätyös-
kentelyt itsenäinen opiskelu ja tehtävät 
Arviointi: Osallistuminen opetukseen ja yk-
silöohjaukseen sekä itsenäinen opiskelu ja 
tehtävien suorittaminen  

Johdatus tieteelliseen
ajatteluun ja toimintaan

Tunnus
KGF11A002

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
1

Opettaja: Kari Jokiranta, YTM 
Tavoitteet: Opiskelija hahmottaa eri tietei-
den tuottaman tiedon fi losofi sia lähtökohtia 
sekä sovellusalueita ja mahdollisuuksia.
Sisältö: Filosofi sen ajattelun käsitteet ja pe-
ruskysymykset, ihmiskäsitysten fi losofi set 
lähtökohdat, tieto, ymmärtäminen, toimin-
ta, arvot ja eettinen harkinta toiminnassa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennoit-
sijan osoittama kirjallisuus ja luennoitsijan 
materiaalipaketti
Oppimismenetelmät: Luennot, opetuskes-
kustelut
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen ja ryhmäpohdintoihin, koe

Yhteistyötaidot

Tunnus
KGF11A003

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Simo Ranta, THM
Tavoitteet: Opiskelija syventää itsetunte-
mustaan osallistumalla oman ryhmänsä 
kanssa ryhmäprosesseihin ja harjaantuu ar-
vioimaan omia vuorovaikutustaitojaan teo-
reettisesti perustellen.   
Sisältö: Kulttuuri vuorovaikutuksen sääte-
lijänä. Minäkuva, -ihanne, itsetunto, -luotta-
mus, arvot ja asenteet vuorovaikutuksessa. 
Yksilön motivaatiotekijät, havainnot, erilai-
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suuden kohtaaminen ja ristiriitatilanteiden 
ammatillinen käsittely
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Himberg, 
L., Jauhiainen, R. 1998. Suhteita. Minä, me ja 
muut. WSOY
Oppimismenetelmät: Ryhmäistunnot ja -
tehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen tunti-
työskentelyyn; Oman kasvun ja kehittymi-
sen analyysitehtävä opiskelun alussa 

Tietotekniikka

Tunnus
KGF11A004

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Hilkka Latva-Somppi, FK
Tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää itsenäi-
sesti tietokonetta oheislaitteineen, ymmär-
tää asemansa tietokoneverkkojen käyttäjä-
nä ja osaa soveltaa tietotekniikkaa tulevassa 
ammatissaan ja sen kehittämisessä. Opiske-
lija harjaantuu käyttämään yleisimpiä työ-
välineohjelmia ja arvioimaan tietojen oi-
keellisuutta. Opiskelija lisää valmiuksiaan 
opiskeluun ja vanhustyöhön liittyvään tie-
donhankintaan ja tiedostaa eettisen vas-
tuunsa sähköisten tiedonvälitysjärjestelmi-
en käyttäjänä.
Sisältö: Käytössä olevat tietotekniset lait-
teet, tilat, toimialuekäytännöt, sopimukset, 
eettiset näkökohdat ja tietosuoja; Laitteis-
tonhallintaa, käyttöympäristön muokkaus-
ta; Sähköpostiohjelma; Winha-oppilashal-
linto-ohjelma; WebCT-oppimisympäristö; 
Internet, hakukoneet; Word-tekstinkäsitte-
lyohjelma; Excel-taulukkolaskentaohjelma; 
PowerPoint-esitysgrafi ikkaohjelma
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: WebCT-
oppimisympäristössä olevaa materiaalia, 
muuta verkkomateriaalia
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, verk-
ko-opetus, itsenäiset harjoitustehtävät, koe
Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kontaktiopetukseen osallistumisesta, it-
senäisistä verkko-oppimis-harjoitustehtä-
vistä ja tentistä. Arvosteluasteikko 1-5

Kieliopinnot
Laajuus: 6 op
Tavoitteet: Opiskelija saavuttaa sellaiset äi-
dinkielen sekä vieraan kielen kirjalliset ja 
suulliset taidot, jotka erityisesti äidinkie-
len osalta mahdollistavat asiantuntijatason 

viestintävalmiudet vanhustyön eri tehtävis-
sä. Opiskelijalla on sellainen ruotsin kielen 
taito, joka vastaa valtion virkamiehiltä vaa-
dittavasta kielitaidosta annetun asetuksen 
(asetus 256 /95) mukaista ruotsin kielen tai-
toa, (arvosana H4 tai K5) ja joka ammatin 
harjoittamisen ja ammatillisen kehittymisen 
kannalta on välttämätön.  

Äidinkieli ja viestintä

Tunnus
KGF11A005

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. syksy ja kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Riitta Laru, FL 
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää asiatyy-
lin ja kielenhuollon merkityksen kirjallisen 
viestinnän perustana. Hän perehtyy infor-
maation eri tyyppeihin sekä niiden analy-
soimiseen ja tulkitsemiseen. Hän osallistuu 
puhe- ja kirjoittamistilanteisiin, joissa har-
joitellaan argumentoimista ja kehitetään 
ajattelua. Hän hallitsee tavallisempien asia-
kirjojen laadinnan ja opiskelee tieteellisen 
kirjoittamisen perusteita. Opiskelija harjoit-
telee esiintymistä suullisissa yksilö- ja ryh-
mätilanteissa sekä perehtyy kokous- ja neu-
votteluviestintään.  
Sisältö: Tutkimusviestintä, tieteellinen kir-
joittaminen sekä dokumentointitavat; Tie-
teellinen essee, referaatti, raportti, posteri, 
opintopäiväkirja, oppimispäiväkirja; Infor-
maation lukutaito, mediatekstit; Asiakirja-
viestinnän perusteet; Puheviestintätilantei-
siin valmistautuminen, viestintätilanteissa 
toimiminen ja puheviestinnän arvioiminen; 
Vuorovaikutus, sanallinen ja sanaton ilmai-
su, havainnollistamistavat; Kokous- ja neu-
vottelutaito
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Repo, 
Irma & Nuutinen, Tahvo 2003. Viestintätai-
to. Opas aikuisopiskelun ja työelämän vuo-
rovaikutustilanteisiin
Oppimismenetelmät: Luennot, erityyppiset 
suulliset ja kirjalliset harjoitukset, itsenäinen 
tehtävä
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen, opintopäiväkirja, koe
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Englannin kieli

Tunnus
KGF11A006

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Tiina Vahvaselkä, FM
Tavoitteet: Opiskelija edistää suullista ja 
kirjallista viestintätaitoaan vieraalla kielel-
lä kertaamalla keskeisiä rakenteita sekä har-
joittamalla kohteliasta viestintää ja small 
talkia. Opiskelija innostuu omaehtoiseen 
kielenopiskeluun tulevaisuudessa. Opiske-
lija hallitsee keskeisen vanhustyön sanaston 
sekä tutustuu tieteelliseen tekstiin englan-
nin kielellä.
Sisältö: Vanhustyön englanti; Kohtelias 
viestintä ja small talk; Keskeisiä rakenteita; 
Johdatus tieteelliseen englantiin
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
valmistama materiaali
Oppimismenetelmät: Esittävä ja kyselevä 
opetus, harjoitukset, itsenäinen opiskelu
Arviointi: Osallistuminen kontaktiopetuk-
seen, suullinen paritentti, kirjallinen refe-
raatti englanniksi suomenkielisestä tekstistä. 
Itsenäinen opiskelu käsittää harjoitusrefe-
raatin sekä erilaisia harjoitustehtäviä. Arvi-
oinnissa tukeudutaan valtakunnallisiin am-
mattikorkeakouluja koskeviin (AMKKIA-) 
taitotasokuvauksiin
Edeltävät opinnot: (Lukion /toisen asteen 
oppilaitoksen kieliopinnot /vastaavat opin-
not)

Ruotsin kieli    
    
Tunnus
KGF11A007

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Merja Lidholm, FM
Tavoitteet: Opiskelija kehittää ruotsin kielen 
kirjallisia ja suullisia taitojaan kertaamalla 
kieliopin keskeisiä sisältöjä ja laajentamalla 
omaa vanhustyön sanastoaan.
Sisältö: Ruotsin kielen perusrakenteiden ja 
sanaston kertaus. Kirjoittamisen, tekstinlu-
kemisen ja suullisen kielitaidon harjoittelu 
vanhustyön aineistoilla
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
valmistama materiaalipaketti
Oppimismenetelmät: Esittävä ja kyselevä 
opetus, harjoitukset, itsenäinen tehtävä
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-

taktiopetukseen, erityisesti suullisiin harjoi-
tuksiin, kirjallinen koe, suullista kielitaitoa 
mittaava paritentti
 

Biologiset ja lääketie-
teelliset perusopinnot
Laajuus: 6 op
Tavoitteet: Opiskelija tiedostaa vanhustyön 
koulutusohjelmaan kuuluvien lääketieteel-
listen perusopintojen merkityksen gerono-
min ammattitaidon rakentumisessa sekä 
hankkii perustiedot ihmiskehon rakenteesta 
ja toiminnasta sekä mikrobien merkitykses-
tä ihmisen terveyteen. 

Anatomia, fysiolo-
gia ja mikrobiologia

Tunnus
KGF11A008

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot 

Vuosi ja lukukausi
1. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Tiina Haapaniemi, LL
Tavoitteet: Opiskelija tuntee keskeisten elin-
järjestelmien rakenteen, toiminnan ja nii-
hin liittyvän vierasperäisen terminologian. 
Opiskelija osaa paikantaa elinten sijainnin 
ihmiskehossa ja ymmärtää eri elinjärjestel-
mien toiminnan merkityksen ihmisen ter-
veyden säilymisessä. Opiskelija luo pohjaa 
ihmiskehon vanhenemisen ja vanhenemis-
muutosten ymmärtämiseen. Opiskelija on 
selvillä mikrobien merkityksestä ihmisen 
terveyden säilymisessä ja tautien syntymi-
sessä sekä luo perustaa vanhuksen infektio-
tautien ja niiden hoidon ymmärtämiseen ja 
aseptiseen työskentelyyn vanhustyössä.
Sisältö: Kudosoppi, luusto, lihaksisto, 
veri- ja verenkiertoelimistön toiminta, hen-
gityselimistö ja hengittäminen, ruuansu-
latuselimistö ja sen toiminta, virtsaneritys-
järjestelmä, umpieritysjärjestelmä, hermosto 
ja hermoston toiminta; Mikrobit ihmisen 
elinympäristössä ja hyötykäytössä; Mikrobi-
ryhmät, immunologia; Aseptiikan ja mikro-
bien tuhoamisen periaatteet; Infektiosairau-
det ja mikrobinäytteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Karhumä-
ki. E. et al. 2005. Mikrobit hoitotyön haastee-
na; Niestedt, W. et ala. 1990 tai uud. Ihmisen 
anatomia ja fysiologia; Opettajan valmista-
ma oheismateriaali
Oppimismenetelmät: Luennot, opetuskes-
kustelut
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Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen, koe ja välikokeet

Lääketieteen perusteet sekä 
yleinen sisätautioppi ja kirurgia

Tunnus
KGF11A008

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Juhani Laakso, yleislääk. erik. 
lääk. 
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy erilaisten 
sairauksien synty- ja etenemisprosesseihin 
sekä rakentaa perustan sisätautien ja kirur-
gisten sairauksien sekä geriatrian opinnoil-
leen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
on tutustunut yleisimpiin kirurgian ja sisä-
tautien alueen sairauksiin sekä ymmärtää 
niiden etiologiaa, patofysiologiaa, tutkimus- 
ja diagnostiikkamenetelmiä; pystyy integ-
roimaan kirurgiaan ja sisätauteihin liittyvän 
tiedon geriatriaan sekä vanhuksen tervey-
den edistämiseen, hoitamiseen ja kuntou-
tukseen; pystyy käyttämään opintojakson 
tietoutta osallistuessaan vanhuksen hoito- 
ja kuntoutuspäätöksiin sekä toteuttaessaan 
näihin valintoihin liittyvää vanhusten ja 
omaisten ohjausta.
Sisältö: Lääketieteen perusteet: sydän- ja 
verisuonitaudit, keuhko- ja ruoansulatus-
elimistön sairaudet, aineenvaihdunta ja 
umpieritysrauhasten sairaudet, tuki- ja lii-
kuntaelimistön sairaudet, sisätautipotilaan 
ensihoito, kirurgian perusteet, rintakudok-
sen kasvaimet, vatsan alueen sairaudet, pa-
lovammat, ortopedia ja traumatologia, tho-
rax- ja verisuonikirurgia, urologia
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Karttu-
nen, T. et al. 2005. Tautioppi; Vauhkonen, I.  
ja Holmström. P. 2005. Sisätaudit (sov. osin); 
Vaittinen, E. 1994. Kirurgia (sov. osin)
Oppimismenetelmät: Luennot ja yhteistoi-
minnallinen opiskelu, tehtävät
Arviointi: Hyväksytysti suoritettu alkukoe 
(tautiopin osuus), aktiivinen osallistuminen 
opetukseen ja kokeen hyväksytty suoritus

AMMATTIOPINNOT

Hoitotyön ja sosiaali-
alan työn tietoperusta
Laajuus: 14 op

Tavoitteet: Opiskelija harjaantuu analysoi-
maan hoitotyön ja sosiaalialan työn kes-
keisiä käsitteitä ja niiden merkityssisältöjä 
erilaisista viitekehyksistä käsin sekä yksi-
lön ja ympäristön välistä suhdetta; opiske-
lija omaksuu hoitotyön ja sosiaalialan työn 
keskeisen teoreettisen tietoperustan sekä 
eettiset ja fi losofi set lähtökohdat ja hankkii 
ammatillisessa vuorovaikutus- ja auttamis-
suhteessa tarvittavat perustiedot; opiskelija 
harjaantuu opintojakson aikana itsenäiseen, 
ohjattuun tiedonhankintaan, tiedon analy-
sointiin ja kriittiseen arviointiin sekä yhteis-
toiminnalliseen opiskelu- ja työtapaan.

Sosiaali- ja terveysalan kä-
sitteiden analyysi

Tunnus
KFG11B001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettajat: Kari Jokiranta ja hoitotyön lehto-
ri, nimi ilm. myöhemmin
Tavoitteet: Opiskelija harjaantuu käsitteelli-
seen ajatteluun sekä ilmiöitä kuvaavien kä-
sitteiden välisten suhteiden pohtimiseen. 
Opintojakson aikana opiskelija: harjaantuu 
analysoimaan hoito- ja sosiaalialan työn 
keskeisiä käsitteitä ja niiden merkityssisältö-
jä erilaisista viitekehyksistä käsin; tiedostaa 
millaisiin keskeisten käsitteiden merkityssi-
sältöihin hoito- ja sosiaalialan työssä on si-
touduttu.
Sisältö: Johdantoluennot hoito- ja sosiaa-
lialan työn keskeisten käsitteiden analyysiin: 
ihmiskäsitykset ja niiden peruslähtökohdat 
ja korostukset, hyvinvointi, elämäntapa, elä-
mäntyyli, elämänhallinta, terveys- /sairaus-
käsitykset, terveyden edistäminen, sosiaa-
linen ongelma, syrjäytyminen, sosiaalinen 
tuki, ihminen /ympäristö, yhteiskunta ja yh-
teisö, hoitotyö ja sosiaalialan työ /sosiaalityö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ahl-
qvist, K., Ahola, A. (toim.) 1996. Elämän ris-
kit ja valinnat: Hyvinvointia lama-Suomes-
sa; Perttilä, K. 1999. Terveyden edistäminen 
kunnan tehtävänä; Raitasalo, R. 1996. Elä-
mänhallintaa etsimässä; Veijo Harri. 2003. 
Terveyden edistäminen, Tammi; muu erik-
seen ilmoitettava kirjallisuus
Oppimismenetelmät: Käsiteanalyysityö ja 
teemaseminaarit, opetuskeskustelut 
Arviointi: hyväksytty käsiteanalyysityö 
sekä aktiivinen osallistuminen seminaarei-
hin, koe
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Hoitotyön teoreettiset perusteet

Tunnus
KFG11B002

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: hoitotyön lehtori, nimi ilm. myö-
hemmin
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt terve-
yden edistämisen ja hoitamisen teoreetti-
siin perusteisiin, keskeisiin käsitteisiin sekä 
hoitotyön periaatteisiin. Opintojakson suo-
ritettuaan opiskelija: tiedostaa hoidollisen 
auttamissuhteen tavoitteet, tietoperustan ja 
peruslähtökohdat, joille rakentaa persoo-
nallisia auttamis- ja vuorovaikutustaitojaan; 
pohtii syvällisesti ihmisen ja ympäristön 
suhdetta terveyden ja hyvinvoinnin näkö-
kulmasta; on omaksunut hoitotyön keskei-
sen teoreettisen tietoperustan ja hoitotyön fi -
losofi set lähtökohdat ja tiedostaa ne osaksi 
vanhustyön tietoperustaa.
Sisältö: Hoitamisen kehittyminen historial-
lisena prosessina; hoitotyön fi losofi set, eet-
tiset ja tieteelliset peruslähtökohdat, ihmis-
käsitys, keskeiset käsitteet ja periaatteet; 
terveyskulttuuri ja terveyden edistäminen; 
Penderin terveyden analyysi- ja edistämis-
malli ja Roper-Logan-Thierney hoitomalli; 
hoitajan ammatilliset kvalifi kaatiot, roolit ja 
identiteetti; laki potilaan asemasta ja oikeuk-
sista; sairauden kokeminen ja sairauteen so-
peutuminen; auttamissuhteen tavoitteet, 
hoitosuunnitelma ja kirjaaminen; hoidolli-
nen ympäristö ja hoitoyhteisö; terapeuttinen 
kommunikaatio ja viestintä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ensio, 
A., Saranto, K. 2004. Hoitotyön elektroni-
nen kirjaaminen (sov. osin); Janhonen et al. 
1992. Kehittyvä hoitotyö (91-115); Päivärin-
ta, E., Haverinen, R. 2002. Ikäihmisten hoi-
to- ja palvelusuunnitelma; Sarvimäki, A., 
Stenbock-Hult, B. 1996. Hoito, huolenpito 
ja opetus (sov. osin); Sundeen, S. et al. 1998. 
Nurse-Client Interaction. 6 ed. (luvut 5-7); 
Tuomi, J. 2005. Hoitotyön teoreettiset ja käy-
tännölliset perusteet. Tammi; Luentomateri-
aali
Oppimismenetelmät: Yhteistoiminnallinen 
oppiminen, luennot ja yksilö- ja ryhmätyöt
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen, hyväksytty yksilötehtävä ja koe. 
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, hy-
väksytty yksilötehtävä ja koe

Sosiaalialan työn teoreettiset 
perusteet 

Tunnus
KFG11B003

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Helena Järvi, YTM
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija ymmärtää sosiaalityön tietoperustan 
monitieteisenä kokonaisuutena ja sosiaa-
lityön luonteen ihmisen yhteisö- ja yhteis-
kuntasuhteeseen sidoksissa olevana ja ref-
lektiivisenä toimintana. Opiskelija hallitsee 
sosiaalityön historiallisen kehityksen pää-
piirteet Suomessa ja ajankohtaiset ammatil-
liset toiminta-alueet. Opiskelija ymmärtää 
sosiaalityön tavoitteet ja niiden kytkennät 
taustalla oleviin arvoihin, ihmiskäsityksiin, 
teoriamalleihin ja eettisiin periaatteisiin. 
Opiskelija harjaantuu käyttämään keskuste-
lussa ja kirjoittamisessa sosiaalityön perus-
käsitteitä ja tarkastelemaan monipuolisesti 
sosiaalityötä ammatillisena toimintana.
Sisältö: Sosiaalityön käsitteen ala, tavoit-
teet; Toimintamuodot, työntekijät; Eettiset 
periaatteet ja kysymykset; Tavoitteellinen 
työprosessi, asiakaslähtöisyys; Sosiaalityö-
tä jäsentävät teoriamallit: psykososiaalinen, 
systeemiteoria, ratkaisukeskeisyys; Osaami-
nen sosiaalityössä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Aho, P. 
1999: Haasteet ja asiantuntijuus sosiaalialal-
la; Jaakkola, J. & al. 1994: Armeliaisuus, yh-
teisöapu, sosiaaliturva (s. 261-339); Opetta-
jan antamat artikkelit
Oppimismenetelmät: Luennot, tapausesi-
merkkien analyysi ryhmissä, draamat, oppi-
mispäiväkirja, koe
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen, oppimispäiväkirjan ja ko-
keen hyväksytty suoritus

Hoito- ja sosiaalityön integroiva 
seminaari   

Tunnus
KFG11B004

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettajat: Helena Järvi, YTH ja hoitotyön 
lehtori, nimi ilm. myöhemmin
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija osaa analysoida ja löytää yhteyksiä 
hoitotyön ja sosiaalityön keskeisistä elemen-
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teistä ja määrittäjistä ja osoittaa seminaa-
rityössään aloittaneensa oman sosiaali- ja 
terveysalan vanhustyön tietoperustansa ra-
kentamisen.
Sisältö: Hoito- ja sosiaalityön tavoitteet, 
asiakasnäkemys, päämäärät, auttamismene-
telmät, eettiset periaatteet, auttamissuhde, 
työntekijän rooli ja osaamisvaatimukset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hoito- ja 
sosiaalityön teoreettiset perusteet -opinto-
jaksojen aineistot
Oppimismenetelmät: Itsenäinen integroin-
titehtävä, tehtävien läpikäyminen pienryh-
mätyöskentelynä seminaarissa
Arviointi: Integrointitehtävän hyväksytty 
suorittaminen ja aktiivinen osallistuminen 
seminaariin

Harjoittelu 1: Vanhan ihmisen ja 
yhteisön hyvinvointi pienkodissa

Tunnus
KFG11BE005

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettajat: Helena Järvi YTM ja hoitotyön 
lehtori, nimi ilm. myöhemmin 
Tavoitteet: Opiskelija suorittaa käytännön 
harjoittelun vanhusten pienkotiyhteisössä, 
jossa hän kerää ja analysoi tietoa yksilöiden 
ja yhteisön hyvinvoinnista, siihen sidoksis-
sa olevista tekijöistä ja yksilöiden ja yhtei-
sön terveydestä /sairaudesta. Opintojak-
son aikana opiskelija: tutustuu sosiaali- ja 
terveysalan sekä vanhustyön asiantuntijuu-
teen, josta hän alkaa muodostaa perustaa 
näkemykselleen vanhustyön asiantuntija-
toiminnasta ja kvalifi kaatioista; osallistuu 
vanhuksen ja työyhteisön hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseen.
Sisältö: Opiskelija osallistuu vanhusten 
pienkodissa vanhusten toimintakyvyn ja hy-
vinvoinnin tukemiseen. Hän refl ektoi omia 
havaintojaan vanhusten pienkodista: yksi-
lön ja ympäristön sekä yksilön ja yhteisön 
suhteista ja ihmisten kokemuksista vuoro-
vaikutussuhteissa, vanhusten pienkodeissa 
tarvittavasta osaamisesta sekä tekee henki-
löhaastatteluja ja tarkastelee oppimistulok-
siaan opintokokonaisuuden teorian valossa
Oppimismenetelmät: Käytännön harjoitte-
lu vanhusten pienkodissa; Yhteisödiagnoo-
sitehtävä; Tehtäväseminaari
Arviointi: Hyväksytysti suoritettu käytän-
nön harjoittelu ja tehtävä sekä aktiivinen 
osallistuminen tehtäväseminaariin

Suomalainen yhteiskunta 
ja sosiaali- ja 
terveyspalvelut
Laajuus: 8 op
Tavoitteet: Opiskelija on selvillä suo-
malaisen yhteiskunnan historiallises-
ta kehityksestä ja tiedostaa sosiaalisten- ja 
terveydellisten ongelmien yhteydet yhteis-
kunnalliseen kehitykseen sekä yksilöiden ja 
yhteisöjen toimintaan. Opiskelija perehtyy 
laajasti suomalaisen yhteiskunnan sosiaali-
siin ja terveydellisiin ongelmiin, sosiaali- ja 
terveyspoliittisiin haasteisiin, tavoite- ja toi-
mintaohjelmiin, sosiaali- ja terveyspolitii-
kan keinoihin sekä keskeisiin sosiaali- ja ter-
veyspoliittisiin lakeihin. Opiskelija tutustuu 
julkisten, yhteisöllisten sekä yksityisten so-
siaali- ja terveyspalvelujärjestelmien muo-
dostamaan kokonaisuuteen, palvelujärjestel-
mien tavoitteisiin ja kehittämishaasteisiin.

Suomalainen yhteiskunta ja 
sosiaalipolitiikka 
  
Tunnus
KFG11B006

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Kari Jokiranta, YTM
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija on perehtynyt suomalaisen yhteiskun-
nan ja sosiaalipolitiikan historialliseen ke-
hitykseen ja osaa tunnistaa yhteiskunnan 
muutoksen yhteyksiä ihmisten arkielämään. 
Opiskelija on perehtynyt sosiaalipolitiikan 
lähtökohtiin, taustalla oleviin arvoihin, to-
teutuksen erilaisiin malleihin, tehtäviin ja 
toimintamuotoihin ja ymmärtää sosiaalipo-
litiikan roolin sosiaalisen turvallisuuden ja 
hyvinvoinnin takaajana ja osana yhteiskun-
nallista päätöksentekoa. Opiskelija hallitsee 
pääpiirteet sosiaalipoliittisen lainsäädännön 
oikeusperiaatteista, muutoksenhakujärjes-
telmästä sekä hallintorakenteesta. Opiskelija 
hallitsee suomalaisen sosiaaliturvapolitiikan 
keskeiset toteutusmuodot ja päätöksenteon, 
ohjauksen ja rahoituksen järjestelmät. Opis-
kelija pystyy seuraamaan sosiaalipoliittis-
ta keskustelua ja hallitsee siinä käytettävien 
käsitteiden sisällön. Opiskelija on harjaantu-
nut sosiaalipoliittisten näkemystensä perus-
telussa ja uuden tiedon hankkimisessa.   
Sisältö: Suomalaisen yhteiskunnan kehitys-
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vaiheet; Sosiaalipolitiikan kehitys; Sosiaa-
lipolitiikan käsite ja sen taustalla olevat ar-
vot; Sosiaalipolitiikan toteutuksen erilaiset 
mallit; Sosiaaliturvan toteutus Suomessa; 
Sosiaalipolitiikan hallinto, ohjaus ja rahoi-
tus Suomessa; Sosiaalilainsäädännön peri-
aatteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Karisto, 
A. & al. 1998: Matkalla nykyaikaan; Lehto, J. 
& al. 2001: Sosiaali- ja terveydenhuolto; Tuo-
ri, K. 2000: Sosiaalilainsäädäntö (sov. osin)
Oppimismenetelmät: Luennot, ryhmäkes-
kustelut, itsenäinen tehtävä lehtiartikkeleis-
ta, koe
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen, hyväksytysti suoritettu koe 
ja itsenäinen tehtävä

Suomalainen sairastavuus 
ja terveyspolitiikka 

Tunnus
KFG11B007

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Aila Vallejo Medina, THM
Tavoitteet: Opiskelija hankkii perustiedot 
suomalaisten terveyskäyttäytymisestä, sai-
rastavuudesta, terveyspoliittisista ongelmis-
ta ja haasteista sekä saa kuvan suomalaisten 
terveysongelmien vaatimasta preventio- ja 
kuntoutustoiminnasta. Opiskelija tutus-
tuu väestön terveyden /sairauden mittaa-
mis- ja tilastointimenetelmiin ja harjaantuu 
terveystilastojen lukemiseen sekä harjaan-
tuu terveyteen ja terveyspolitiikkaan liit-
tyvien verkkotiedostojen käyttöön. Opis-
kelija hallitsee keskeisen epidemiologisen 
käsitteistön. Opiskelija on selvillä keskeisten 
terveyspoliittisten tavoite- ja toimintaohjel-
mien sisällöstä ja terveyspolitiikan keinoista 
ja integroi ne osaksi vanhustyöosaamistaan. 
Opiskelija on selvillä keskeisten terveyspo-
liittisten lakien ydinsisällöistä sekä terveys-
palvelujärjestelmän rakenteesta ja toimin-
nasta.  
Sisältö: Epidemiologiset peruskäsitteet; Ter-
veyden mittaaminen ja tilastointi Suomessa, 
keskeiset rekisterit ja julkaisut; Suomalais-
ten elämänhallintaan ja terveyskäyttäytymi-
seen liittyvät terveysongelmat; Suomalainen 
tautiperintö, vanhat ja uudet kansansairau-
det; Suomalaisten sairastavuus erilaisten ti-
lastojen valossa sairastavuus; Ympäristö- ja 
yhteisöperäiset terveysongelmat, globaalit 
terveysongelmat; Keskeiset terveyspoliitti-

set ohjelmat: HFA-21, TATO, Suomalainen 
terveysprojekti; Keskeiset terveyspoliittiset 
lait ja niiden ydinsisällöt 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: STM. 
2006. Sosiaali- ja terveyskertomus; Ajankoh-
taiset tilastot, lehtiartikkelit, verkkolähteet; 
STM. Tavoite- ja toimintaohjelma 2004-2007; 
Opettajan antama materiaali; Oppimisme-
netelmät; Luennot, aktiivinen tiedonhaku 
erilaisista tilastolähteistä, tehtävien hyväk-
sytty suoritus; pari /ryhmätyöskentelyyn 
osallistuminen
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopiskeluun, paritehtävä, koe

Harjoittelu 2: Perehtyminen sosiaali- 
ja terveyspalvelujärjestelmään

Tunnus
KFG11BE008

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettajat: Helena Järvi, YTM ja Aila Vallejo 
Medina, THM
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy yhden kun-
nan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallit-
see kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuol-
lon järjestämistavat ja osaa jäsentää sen ajan-
kohtaisia haasteita sekä vertailla erilaisia 
palvelujen toteuttamisratkaisuja eri näkö-
kulmista.
Sisältö: Kunnan asukas- ja elinkeinoraken-
ne sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen 
lähtökohtana; Kuntalaisten palvelutarpeet; 
Sosiaali- ja terveyssektorin toimintatavoit-
teet ja strategiat, strategia-asiakirjat ja nii-
den yhteys valtakunnan tason tavoitteisiin; 
Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestel-
män rakenne ja palvelut; Sosiaali- ja terveys-
sektorin henkilöstörakenne; Toimintojen ke-
hittämistarpeet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opiskeli-
joiden keräämä tieto ja havaintomateriaali 
kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestel-
mästä 
Oppimismenetelmät: Itsenäinen tai pareit-
tain tehty kunnan sosiaali- ja terveyspalve-
lujärjestelmän kuvausraportti ja tehtäväse-
minaari
Arviointi: Hyväksytty raportti ja aktiivinen 
osallistuminen seminaarityöskentelyyn 
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Gerontologiset opinnot
Laajuus: 19 op
Tavoitteet: Opiskelija mieltää gerontologi-
an monitieteisenä, eri näkökulmia ja lähes-
tymistapoja hyödyntävänä tieteenalana ja 
perehtyy niiden tuottamaan monipuoliseen 
tietoon vanhuudesta ja vanhenemisesta. Ge-
rontologiset opinnot pohjaavat vanhene-
misteorioihin, vanhuuden ymmärtämiseen 
kokemuksellisena vanhenemisena, toimin-
takyvyn muutoksina ja yhteiskunnallisena 
vanhenemisena.  

Gerontologiset teoriat

Tunnus
KFG11B009

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Sirkka-Liisa Palomäki, TtT
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy gerontolo-
gisiin teorioihin ja malleihin usean tieteen-
alan näkökulmasta sekä monelta eri tasolta. 
Hän ymmärtää vanhuuden elämänvaiheen 
erityisyyttä vanhenemisteorioiden valossa 
ja -tutkimuksen kohteena. Hän osaa analy-
soida gerontologisten teorioiden merkitys-
tä ikääntyvän ihmisen, yhteisön ja vanhus-
työn kannalta. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija: hallitsee keskeiset gerontologiset 
teoriat ja selittävät mallit; tietää gerontologi-
sen tutkimuksen lähestymistavat; ymmärtää 
vanhenemisen moniulotteisena, sopeutu-
mista edellyttävänä prosessina; jäsentää teo-
rioiden kautta vanhenemista yksilön, yhtei-
sön, kulttuurin ja yhteiskunnan tasolla sekä 
analysoi niiden välisiä yhteyksiä.
Sisältö: Gerontologiset teoriat ja vanhene-
mista selittävät mallit; gerontologiset tut-
kimusnäkökulmat ja tutkimuksen haasteet; 
fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen vanhe-
neminen; vanhuus elämän- ja kehitysvai-
heena, siihen sopeutumisen ja mukautumi-
sen teoriat; vanhenemisen kulttuuriset ja 
yhteiskunnalliset teoreettiset jäsennykset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hervo-
nen, A. & Pohjalainen, P. 1990 tai uud. Ge-
rontologian ja geriatrian perusteet (sov. 
osin); Heikkinen, E. & Rantanen, T. (toim.) 
2003. Gerontologia (sov. osin); Gerontologia-
lehden artikkelit   
Oppimismenetelmät: Luennot ja yhteistoi-
minnallinen opiskelu    
Arviointi: Tentti ja osallistuminen

Vanhenemismuutokset ja 
vanhuksen toimintakyky 

Tunnus
KFG11B010

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Hoitotyön lehtori, nimi ilm. myö-
hemmin
Tavoitteet: Opiskelija osaa kiinnittää huo-
miota ikääntyvän ihmisen toimintakyvyssä 
tapahtuviin muutoksiin. Opintojakson aika-
na opiskelija: omaksuu keskeisen tiedon ih-
misen vanhenemisesta biologisena proses-
sina; omaksuu keskeisen tiedon ikääntyvän 
ihmisen hyvinvoinnin ja toimintakykyisyy-
den kokonaisvaltaisesta määrittämisestä ja 
arvioinnista sekä terveyden, hyvinvoinnin 
ja toimintakyvyn edistämisestä.
Sisältö: Vanhenemismuutokset ja toiminta-
kyky: anatomiset ja toiminnalliset vanhene-
mismuutokset; vanhuksen toimintakyvyn 
moniulotteisuus ja toimintakyvyn mittaami-
nen; yksilöllinen vanheneminen; yksilön toi-
mintakykyä edistävät ja heikentävät ympä-
ristölliset ja yhteisölliset tekijät; vanhuksen 
itsetunnon ja elämänhallinnan sekä hyvin-
voinnin, terveyden ja toimintakyvyn edis-
täminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Heikki-
nen, E. ja Marin, M. (toim.) 2002. Vanhuu-
den voimavarat.  (sov. osin); Hervonen, A. 
& Kettunen, R. et al. 2002. Fyysinen toimin-
takyky. Teoksessa Kettunen, R. et al. 2002. 
Kuntoutumisen mahdollisuudet (135-222); 
Pohjolainen, P. 1990 tai uud. Gerontologian 
ja geriatrian perusteet (sov. osin); Raitanen, 
TL., & al. 2004 (toim.). Geropsykologia: Van-
heneminen ja vanhuuden psykologia (sov. 
osin), WHO. 2004. ICF- Toimintakyvyn, toi-
mintarajoitteiden ja terveyden kansainväli-
nen luokitus (sov. osin); Luentomateriaali ja 
ajankohtaiset artikkelit
Oppimismenetelmät: Yhteistoiminnallinen 
opetus. Yksilö- /paritehtävä
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen sekä hyväksytyt tehtävät ja koe

Kokemuksellinen vanhuus

Tunnus
KFG11B011

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Aila Vallejo Medina, THM
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Tavoitteet: Opiskelija perehtyy erilaisten ja 
erilaisissa olosuhteissa elävien vanhusten 
elämykselliseen vanhuuden kokemiseen tut-
kimus- ja kaunokirjallisuuden kautta sekä 
sisäistää niiden merkityksen ammattitiedon 
ja oman empaattisuutensa kehittymisessä. 
Opiskelija tiedostaa vanhuksen yksilöllisen 
kohtaamisen ja yksilöllisten palvelujen mer-
kityksen vanhustyössä.  
Sisältö: Tutkimusten ja kaunokirjallisuu-
den antama kuva vanhenemisesta ja van-
huudesta; Gerotranssendenssi kokemuksel-
lisesta näkökulmasta, oma elämänkulku ja 
sen muisteleminen; Vanhuksen kokemuk-
set erilaisissa elämisympäristöissä, maalla ja 
kaupungeissa; Vanhuksen suhde esinemaa-
ilmaan; Vanhuksen roolit, harrastukset, su-
kupolvikokemukset; Vanhuksen kokemuk-
set palveluista ja laitoshoidosta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hervo-
nen, A. 2001. Vuosisadan vartijat, Ikäänty-
misen maailmanmestarit kertovat. Tammi 
(97-136); Palomäki, S-L. 2004. Suhde vanhe-
nemiseen. Iäkkäät naiset elämänsä kertojina 
ja rakentajina; Vaininen, M. et al. 1999. Rak-
kaat ja tarpeelliset tavarat; Vanhuuskoke-
muksia valottavat tutkimukset ja tutkimus-
artikkelit; Gerontologialehden artikkeleita; 
Kaunokirjalliset lähteet; Video-ohjelmat  
Oppimismenetelmät: Luennot, opetuskes-
kustelu, ryhmätyöskentely
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen, yksilötehtävä: romaanianalyysi ko-
kemuksellisen vanhuuden teoriaopintojen 
pohjalta, koe

Vanheneminen ja yhteiskunta
   
Tunnus
KFG11B012

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Helena Järvi, THM
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija osaa analysoida historiallisia, kult-
tuurisia, demografi sia, taloudellisia ja kan-
santerveydellisiä tekijöitä, jotka määrittävät 
vanhojen ihmisten asemaa yhteiskunnas-
sa. Opiskelija hallitsee vanhuspolitiikan 
osa-alueet ja sen historiallisen kehityksen 
pääpiirteet Suomessa. Opiskelija hallitsee 
ajankohtaisten vanhuspoliittisten tavoite- 
ja toimenpideohjelmien keskeisen sisällön 
ja tietää, mistä voi saada lisätietoja niistä. 
Opiskelija on harjaantunut paikallisen tason 
vanhuspoliittisten strategioiden lukemiseen 

ja analysointiin.
Sisältö: Vanhojen ihmisten asema yhteis-
kunnassa ja sitä määrittävät tekijät; Van-
huspolitiikan käsite ja osa-alueet; Vanhus-
politiikan historiallinen kehitys Suomessa; 
Vanhuspolitiikan toteutustapoja eri maissa; 
Vanhuspoliittiset tavoite- ja toimenpideoh-
jelmat globaalilla, eurooppalaisella ja kan-
sallisella tasolla; Vanhuspoliittiset strategiat 
paikallisella tasolla
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Heikkilä 
-Parpo (toim.) 2003: Sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelukatsaus (sov. osin); Allah-
werdi, H. (toim.)1999: Ikäihmiset kehityksen 
kantajina; Sonkin, L. & al. 1999: Seniori 2000 
-ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle; 
Ajankohtaiset vanhuspoliittiset tavoite- ja 
toimenpideohjelmat; Opettajan antamat ar-
tikkelit
Oppimismenetelmät: Itsenäinen paritehtä-
vä vanhuspoliittisesta strategiasta, ryhmä-
tehtävät, luennot, koe
Arviointi: Paritehtävän ja tentin hyväksyt-
ty suorittaminen, aktiivinen osallistuminen 
kontaktiopetukseen

Harjoittelu 3: Kotona asuvan 
vanhuksen toimintakyvyn ja 
elinolosuhteiden analyysi

Tunnus
KFG11B013

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettajat: Helena Järvi, YTM, ja hoitotyön 
lehtori, nimi ilm. myöhemmin 
Tavoitteet: Opiskelija harjaantuu vanhuk-
sen hyvinvoinnin, toimintakyvyn, tervey-
den, elämänhallinnan ja elinolosuhteiden 
havainnointiin, analysointiin ja määritte-
lyyn. Opintojakson aikana opiskelija: har-
jaantuu haastattelemaan ja havainnoimaan 
erilaisia vanhuksia heidän yksilöllisissä elin-
ympäristöissään ja selvittämään yksilöllisiä 
vanhuuden kokemuksia sekä analysoimaan 
siihen sidoksissa olevia tekijöitä; vahvistaa 
haastattelu-, vuorovaikutus- ja tiedonsovel-
tamisvalmiuksiaan; harjaantuu ammatilli-
sessa asiantuntijuudessa ja yhteistyössä
Sisältö: Kotona asuvien vanhusten haas-
tattelut: vanhuksen toimintakyvyn havain-
nointi, arviointi ja testaaminen; vanhuksen 
elinolosuhteiden ja elinympäristöjen kartoit-
taminen ja niiden merkityksen arvioiminen 
vanhusten toimintakykyyn vaikuttavina te-
kijöinä; vanhusten yksilöllisiin vanhenemis-
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kokemuksiin perehtyminen; vanhuksen hy-
vinvoinnin tukeminen
Oppimismenetelmät: Orientoiva luento. 
Opiskelijan suorittamat, relaxing-visiting ja 
etsivän vanhustyön ideologiaan, perustuvat 
vanhusten hyvinvointi, terveys- ja elinolo-
suhdehaastattelut sekä vanhuksen toiminta-
kyvyn testaaminen. Refl ektiotehtävä projek-
tin oppimiskokemuksista
Arviointi: Hyväksytysti suoritettu harjoitte-
lu ja sen kirjallinen refl ektointi sekä palaute-
päivään osallistuminen

Harjoittelu 4: Vanhuksen 
toimintakyvyn tukeminen palve-
lukeskuksessa /vanhainkodissa

Tunnus
KFG11BE014

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
7

Opettaja: Helena Järvi YTM, ja hoitotyön 
lehtori, nimi ilm. myöhemmin
Tavoitteet: Opiskelija harjaantuu vanhuksen 
hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn 
edistämiseen vanhusten palvelukeskukses-
sa /vanhainkodissa. Opiskelija harjoitte-
lee muistelun ohjausta sekä musiikkiterapi-
an ja muiden luovien menetelmien käyttöä 
vanhusten ryhmätoiminnoissa. Opintojak-
son suoritettuaan opiskelija: osaa soveltaa 
gerontologista perustietoa palvelutalossa /
vanhainkodissa olevan vanhuksen toiminta-
kyvyn hyvinvoinnin arviointiin ja edistämi-
seen; harjaantuu vanhusten ryhmätoimin-
tojen ohjaamiseen sekä soveltamaan niissä 
vanhuksen hyvinvointia edistäviä menetel-
miä (esim. muistelua, liikuntaa, musiikkia, 
kädentaitoja, kirjallisuutta, maalausta ym.); 
pohtii oman osaamisensa kehittymistä ja ke-
hittämishaasteita.
Sisältö: Palvelutalo /vanhainkoti ja sen 
tuottama palvelu osana yhteiskunnan van-
huspalvelujärjestelmää; Yksilöllinen van-
heneminen subjektiivisena kokemuksena, 
elämänpiiri, palvelutarpeet ja niihin vastaa-
minen vanhusten palvelukeskuksessa /van-
hainkodissa; Osallistuminen palvelutalon /
vanhainkodin palveluprosesseihin; Vanhus-
ten toimintaryhmän ohjaamisen harjoittelua 
Oppimismenetelmät: Käytännön harjoitte-
lu ja siihen liittyvät kirjalliset tehtävät sekä 
vanhusryhmän ohjausharjoittelu
Arviointi: Hyväksytysti suoritettu käytän-
nön harjoittelu sekä hyväksytysti suoritetut 
kirjalliset tehtävät ja ryhmänohjaustehtävä

Vanhustutkimus
Laajuus: 8 op
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy tutkimuk-
selliseen ajatteluun vanhustyössä. Hän ym-
märtää käytännön tiedon merkityksen tutki-
mukseen pohjaavassa kehittämistyössä. Hän 
osaa toteuttaa tutkimus- /kehittämisproses-
sin, valita siihen soveltuvia tutkimusmene-
telmiä sekä huomioida vanhustutkimuksen 
eettisyyden vaateen. Hän osaa raportoida 
tutkimuksensa ja viedä tiedon vanhustyön 
käytäntöön. Opiskelija osaa analysoida, ar-
vioida ja hyödyntää tutkimustietoa vanhus-
työssä.

Laadulliset tutkimusmenetelmät

Tunnus
KFG11B015

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Sirkka-Liisa Palomäki, TtT
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy laadulli-
sen tiedon ja tutkimuksen luonteeseen sekä 
merkitykseen. Hän osaa toteuttaa laadulli-
sen tutkimusprosessin menetelmällisesti ja 
eettisesti perustellen sekä pystyy tekemään 
tutkimuksestaan vanhaa ihmistä /vanhus-
työtä hyödyntäviä johtopäätöksiä. Opin-
tojakson suoritettuaan opiskelija: ymmär-
tää laadullisen tutkimuksen lähtökohdat ja 
ominaispiirteet; hallitsee laadulliseen tut-
kimukseen liittyvän kysymyksenasettelun; 
hallitsee laadullisen tutkimuksen prosessin 
vaiheet; osaa arvioida ja valita laadulliseen 
tutkimukseen soveltuvia aineistoja; hallit-
see laadullisen aineiston keruun ja -analyy-
sin perusmenetelmiä; ymmärtää eettisyyden 
vaatimukset vanhustutkimuksen eri vaiheis-
sa; osaa soveltaa laadullisia tutkimusmene-
telmiä omassa opinnäytetyössään; osaa ar-
vioida laadullista tutkimustietoa ja soveltaa 
sitä vanhustyön käytäntöön.
Sisältö: Laadullisen tutkimuksen perus-
teet, kysymykset ja asemointi; Laadullisen 
tutkimuksen prosessit; Tavallisimmat tutki-
musmenetelmät: erilaisia aineistonkeruu- ja 
analyysitapoja; Tutkimuksen tulosten rapor-
tointi; Tutkimuksen etiikka ja luotettavuus; 
Laadullisen vanhustutkimuksen sovelletta-
vuus ja sen arviointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hirsjärvi, 
H. & Hurme, H. 2001. Tutkimushaastattelu
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set    
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Arviointi: Arviointi muodostuu tentistä ja 
harjoitustehtävistä

Määrälliset tutkimusmenetelmät

Tunnus
KFG11B016

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Hilkka Latva-Somppi, FM
Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija 
ymmärtää määrällisen tutkimuksen lähtö-
kohdat ja prosessin, tutustuu tavallisimpiin 
tutkimusmenetelmällisiin sovellutuksiin ja 
osaa käyttää SPSS-tilastointiohjelmaa mää-
rällisen tutkimusaineiston käsittelyssä. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: pys-
tyy arvioimaan määrällisten tutkimusme-
netelmien soveltuvuutta eri tutkimuskoh-
teisiin; kykenee soveltamaan määrällisiä 
tutkimusmenetelmiä opinnäytetyössään ja 
muussa tutkimuksellisessa toiminnassaan; 
osaa havainnollistaa määrällistä tutkimusai-
neistoa SPSS-tilastointiohjelmalla taulukoi-
den, tunnuslukujen ja grafi ikan avulla.
Sisältö: Määrällisen tutkimuksen keskei-
set piirteet ja käsitteet; Tiedonkeruuväli-
neen suunnittelu; Muuttujien mitta-asteikot; 
Otanta; Tutkimusaineiston esittäminen ja 
analysointi SPSS-tilastointiohjelman avulla 
(frekvenssitaulukot, ristiintaulukot, tunnus-
luvut, graafi set esitykset)    
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ernvall-
Ernvall-Kaukkila. 2002. Tilastollisia mene-
telmiä sosiaali- ja terveysalalle; Heikkilä T. 
2002. Tilastollinen tutkimus; Verkossa oleva 
materiaali    
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus, verk-
ko-opetus, harjoitukset    
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen, itsenäiset harjoitustehtävät 

Toimintatutkimus

Tunnus
KFG11B017

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Sirkka-Liisa Palomäki, TtT
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy toimintatut-
kimukselliseen tapaan lähestyä tutkittavaa 
/kehitettävää kohdetta. Hän saa valmiuk-
sia valita toimintatutkimukseen pohjaavan 
kehittämistyön opinnäytteekseen. Opinto-
jakson suoritettuaan opiskelija: ymmärtää 

käytännön ja tutkimuksen yhdistämisen 
mahdollisuudet kehittämisessä; osaa aset-
taa kehittämistyölle toteuttamiskelpoisen 
kysymyksen /tehtävän; osaa soveltaa toi-
mintatutkimusta vuorovaikutuksellisena 
tutkimus- ja kehittämisprosessina; osaa ana-
lysoida toiminnallisesta prosessista nouse-
vaa ja eri menetelmin tuotettua tietoa; pys-
tyy perustelemaan ja raportoimaan selkeästi 
prosessin, tutkimuksellisuuden sekä kehit-
tämisehdotukset.
Sisältö: Toimintatutkimuksen idea; kehit-
tämistehtävän /kehittämistä edellyttävän 
kysymyksen asettaminen; toimintatutki-
muksen prosessi; erilaiset toimintatutkimuk-
selliset jäsennykset, menetelmät sekä aineis-
tot; johtopäätökset, arviointi ja raportointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Heikki-
nen, H., Huttunen, R. ja Moilanen, P. 1999. 
Siinä tutkija missä tekijä; Toikko, T. 2005. 
Kehittämistyö ja tutkimuksellisuuden haas-
te. Teoksessa Toikko, T. (toim.) Sosiaalialan 
kehitystyön lähtökohtia. 
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set    
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen, itsenäinen tehtävä    

Vanhustutkimuksen ana-
lyysi ja referointi

Tunnus
KFG11B018

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Sirkka-Liisa Palomäki, TtT
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy erilaisiin 
tutkimuksellisiin tapoihin tiedon tuotta-
misessa vanhuudesta, vanhenemisesta ja 
vanhustyöstä. Hän analysoi käytettyjä tut-
kimusmenetelmiä ja arvioi saadun tiedon 
soveltamista vanhustyön käytäntöön. Opin-
tojakson suoritettuaan opiskelija: ymmär-
tää vanhustutkimuksen merkityksen tiedon 
tuottamisessa; tunnistaa ja analysoi tutki-
musten erilaisia lähtökohtia, menetelmiä ja 
prosesseja; hahmottaa tutkimuksen rapor-
tointitavat; osaa raportoida analysoitavas-
ta ja referoitavasta tutkimuksesta oleellisen; 
osaa pohtia ja arvioida tutkimustiedon so-
veltamista; tutustuu vanhustutkimuksen 
alueeseen.
Sisältö: Vanhustutkimus tiedon tuottajana, 
syventäjänä ja kehittäjänä; Analysoitavan ja 
referoitavan tutkimuksen raportointi; Erilai-
sia lähtökohtia tiedon tuottamiseen; Erilai-
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sia tutkimusmenetelmiä ja -prosesseja
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Valikoima 
menetelmiltään eri tavoin toteutettuja van-
hustutkimuksia
Oppimismenetelmät: Itsenäinen tehtävä ja 
seminaarityöskentely
Arviointi: Kirjallinen tehtävä ja seminaari-
työskentelyyn osallistuminen

Ammatin analyysi ja 
ammatillinen kasvu
Laajuus: 6 op
Tavoitteet: Opiskelija tiedostaa vanhustyön 
ammattien kehittymisen historiallisuuden 
sekä tähän kehitykseen vaikuttaneet teki-
jät. Opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveys-
alan ammattien analyysin teoriaan ja hank-
kii valmiuksia eritellä geronomin toimintaa 
vanhustyön asiantuntijatoiminnan tavoit-
teiden, ammatillisten kvalifi kaatioiden sekä 
ammattitoiminnan kehittämisen näkökul-
masta. Opiskelija analysoi geronomin osaa-
miskuvauksia ja pohtii omaa kehitysvaihet-
taan vanhustyön asiantuntijana. Opiskelija 
tutustuu muiden moniammatillisessa van-
hustyössä toimivien ammattien osaamis-
alueisiin.

Geronomin ammattikuva 
ja osaamishaasteet

Tunnus
KFG11B019

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Aila Vallejo Medina, THM
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy erilaisiin so-
siaali- ja terveysalan ammattien analyysipe-
rusteisiin ja keskeisiin tutkimustuloksiin ja 
osaa hyödyntää tätä teoriaa itsenäisessä ge-
ronomin ammattikuvan ja osaamisen analy-
sointitehtävässään.
Sisältö: Ammattien analyysin keskeinen kä-
sitteistö; Sosiaali- ja terveysalan sekä van-
hustyön ammattien sisältöjen kuvaamisen 
elementtejä ja malleja; Asiantuntijuuden 
ulottuvuudet; Asiantuntijaksi kasvamisen 
prosessi; Sosiaali- ja terveysalan ammattien 
osaamiskuvauksia; Geronomin asiantunti-
juus- ja osaamisvaatimukset sekä gerono-
min asiantuntijuuden paikantaminen yh-
teiskunnassa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Könni-
lä, P. 1999. Sosiaali- ja terveysalan ammatti-

korkeakoulutus muuttuvassa ympäristössä 
(109-262); Ruohotie. P. 2004. Ammatillinen 
asiantuntijuus. Luentomoniste, luennot Sei-
näjoen ammattikorkeakoulussa syksyllä 
2004; Salonen, K. 2002. Vanhussosiaalityö 
ammattina; OPM. Ammattikorkeakoulusta 
terveydenhuoltoon. Terveysalan ammatti-
en osaamisvaatimukset, uusin julkaisu (pai-
nosta syksyllä 2005); Opettajan antama muu 
materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, opetuskes-
kustelut, analyysitehtävä geronomin am-
mattikuvasta ja osaamisesta, tehtäväsemi-
naari
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, hy-
väksytty ammattianalyysitehtävä sekä aktii-
vinen osallistuminen tehtäväseminaariin

Geronomi moniammatillisen 
vanhustyön osaajana

Tunnus
KFG11B020

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Sirkka-Liisa Palomäki, TtT
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy vanhustyön 
moniammatilliseen toimintatapaan sekä 
hahmottaa itsensä moniammatillista työtä 
tuottavana, osaavana ja kehittävänä toimi-
jana. Opintojakson suoritettuaan opiskeli-
ja: ymmärtää moniammatillisuuden omaa 
ammatillista kehittymistä ja vanhustyö-
tä laajentavana; osaa jäsentää yhteistä työ-
tä vanhuslähtöisesti; arvostaa ja toteuttaa 
moniammatillista, -alaista ja verkostomais-
ta yhteistyötä; ymmärtää asiantuntijatiedon 
jakamisen merkityksen yhteisissä proses-
seissa; tunnistaa työn kehittymisen paikan-
tuvan moniammatillisten toimijoiden ja eri 
organisaatioiden kohtaamisiin.
Sisältö: Moniammatillisuus käsitteenä; Mo-
niammatillisuus yhteistyö- ja toimintatapana 
vanhustyössä; Yhteisöllinen asiantuntijuus; 
Vuorovaikutus- ja keskustelukulttuurin ke-
hittäminen; Moniammatillisuus työn kehit-
tämisen ja laajentamisen välineenä  
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Isoherra-
nen, K. 2005. Moniammatillinen yhteistyö; 
Ajankohtaisia artikkeleita
Oppimismenetelmät: Johdantoluento ja se-
minaarit    
Arviointi: Essee ja aktiivinen osallistuminen 
seminaarityöskentelyyn    
Henkilökohtaisen 
geronomiasiantuntijuuden erittely
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Tunnus
KFG11B021

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Aila Vallejo Medina, THM
Tavoitteet: Opiskelija analysoi nykyhetken 
ja tulevaisuuden vanhustyön haasteita ja ge-
ronomin ammattikuvaa, omaa koulutuksen 
aikana hankkimaansa osaamista ja persoo-
nallista kasvuaan sekä kehittymishaastei-
taan orientoituessaan opiskelijasta vanhus-
työn asiantuntijaksi. Opiskelija tiedostaa 
omat vahvuusalueensa ja lähitulevaisuuden 
mahdolliset työllistymismahdollisuutensa.
Sisältö: Informaatioluento; Vanhustyön ny-
kyisten- ja tulevaisuuden haasteiden poh-
dinta ja oman geronomiasintuntijuuden erit-
tely; Ammattianalyysiseminaari   
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ajankoh-
tainen kirjallisuus 
Oppimismenetelmät: Itsenäinen kirjallinen 
ammattianalyysitehtävä ja tehtäväseminaari   
Arviointi: Hyväksytty tehtäväsuoritus ja 
aktiivinen osallistuminen seminaari-istun-
toihin

Vanhustyön etiikka
Laajuus: 5 op
Tavoitteet: Opiskelija tiedostaa vanhustyös-
sä esiin tulevia eettisiä ongelmia, harjaan-
tuu refl ektoimaan niitä sekä etsimään yhtei-
söllisiä ratkaisuja eettisten teorioiden ja eri 
näkökulmien kautta. Hän harjaantuu am-
mattieettisen ja oman eettisen toimintansa 
pohtimiseen sekä kirjoittamaan aiheesta oh-
jeenmukaisen ammatillisen esseen.

Vanhustyön etiikka ja 
geronomin ammattietiikka

Tunnus
KFG11B022

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Sirkka-Liisa Palomäki, TtT
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy vanhustyön 
eettiseen luonteeseen, tiedostaa eettisiä on-
gelmia ja analysoi niitä yhteisöllisesti, asian-
tuntevasti ja monipuolisesti. Hän tunnistaa 
vastuunsa vanhan ihmisen ja työyhteisön 
hyvän edistämisestä sekä kehittää omaa ar-
vorefl ektiotaan. Opintojakson suoritettu-

aan opiskelija: ymmärtää eettisen vastuunsa 
vanhuksen oikeuksien ja hyvän edistämi-
sessä; osaa eritellä eettisiä ongelmia ja hakea 
ratkaisuja niihin eettisiä teorioita, ammat-
tieettistä normistoa ja erilaisia näkökulmia 
hyödyntäen; osaa refl ektoida ja kehittää 
omaa eettistä näkemystään ja toimintaansa, 
työyhteisön ammattikäytäntöjä sekä eettisiä 
haasteita vanhustyössä.
Sisältö: Vanhuskäsitys ja arvot eettisen ref-
lektion pohjana; vanhustyön etiikan kes-
keiset käsitteet ja teoriat, moraali; ammat-
tieettiset lait, ohjeet, toimintaperiaatteet; 
työyhteisön moraali; oman eettisen herk-
kyyden ja vastuun kehittäminen; vanhus-
työn käytännössä esiintyvien eettisten risti-
riitojen kohtaaminen ja niiden refl ektointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kankare, 
H. & al. 2005. Vanhuksen kuulluksi tulemi-
sen etiikka. Teoksessa. Kankare, H. & Lintu-
la, H. 2005. Vanhuksen äänen kuuleminen; 
Pietarinen, J. 1994. Oikeus itsemääräämi-
seen. Painatuskeskus (tentitään); Leino-Kil-
pi, H. ja Välimäki, M. 2003. Etiikka hoito-
työssä; Hämäläinen, J. ja Niemelä, P. 1993. 
Sosiaalialan etiikka; Johnson, T. 1999. Hand-
book on ethical issues in aging. Greenwood 
Press (sov. osin); Muu ajankohtainen mate-
riaali    
Oppimismenetelmät: Luennot; Vanhustyön 
käytännöstä nousevien eettisten kysymys-
ten ja ongelmien yhteinen pohdinta kurssin 
sisällöstä nousevista näkökulmista käsin
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen, koe     

Esseetyöskentely ja seminaari

Tunnus
KFG11B023

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Sirkka-Liisa Palomäki, TtT
Tavoitteet: Opiskelija syventää omaa eettis-
tä osaamistaan kirjoittamalla eettistä refl ek-
tiota edellyttävän ammatillisen esseen, jossa 
hän valitsemansa vanhustyön aihe- tai on-
gelma-alueen tarkastelussa yhdistää omaa 
ajatteluaan sekä vanhustyön etiikka ja ge-
ronomin ammattietiikka -opintojakson sekä 
muuta soveltuvaa kirjallisuutta. Opintojak-
son suoritettuaan opiskelija: osaa rajata ai-
healueensa, kirjoittaa omaa tekstiä ja tarkoi-
tuksenmukaista lähdeaineistoa yhdistävän 
eettisen pohtivan tarkastelun; hallitsee es-
seen rakenteelliset vaateet lähdemerkintöi-
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neen; osaa käyttää essee -tehtävässään per-
soonallista, luovaa ja tutkivaa otetta; osaa 
opponoida      
Sisältö: Essee kirjallisen työn muotona ja to-
teutuksena; Tehtävän opponointi     
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: http://
intra.seamk.fi/opiskelijat/opinnaytetyo.
htm   
Oppimismenetelmät: Ammatillinen essee ja 
seminaarit    
Arviointi: Kirjallinen työ, seminaarityös-
kentely ja opponointi

Ohjaaminen ja opetta-
minen vanhustyössä
Laajuus: 9 op
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy ohjaamisen 
ja opettamisen periaatteisiin ja menetelmiin 
sekä iäkkään että aikuisen näkökulmas-
ta. Ohjatessaan hän ymmärtää muistelun ja 
erilaisten luovien menetelmien, kuten mu-
siikin merkityksen tukemassa iäkkään ih-
misen voimavaroja. Opiskelija mieltää op-
pimisen ja kehittymisen kuuluvan kaikkiin 
elämän vaiheisiin.

Ohjaaminen ja opettaminen

Tunnus
KFG11B024

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Sirkka-Liisa Palomäki, TtT
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy iäkkään ih-
misen oppimiseen koulutusgerontologian 
näkökulmasta, sen merkitykseen myöntei-
sessä vanhenemisessa sekä elinikäisessä op-
pimisessa. Hän saa valmiuksia myös työnte-
kijöiden ohjaamiseen ja opettamiseen osana 
työssä ja työyhteisössä oppimista ja kehit-
tymistä. Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija: hallitsee iäkkään oppimisen ja ohjaa-
misen teoreettiset periaatteet ja käytännön 
sovellutukset; tietää koulutusgerontologian 
keskeiset kysymykset ja haasteet; ymmärtää 
työssä oppimisen merkityksen osana kehit-
tymistä; osaa aikuisen oppimisen ja ohjaa-
misen menetelmiä.      
Sisältö: Koulutusgerontologia käsitteenä, 
alana ja sen arvopohja; iäkkäiden oppimi-
sen käytännöt, teoria ja tutkimus; työssä ja 
työyhteisössä oppiminen ja kehittyminen; 
yhteistoiminnalliset ja luovat menetelmät 
aikuisen oppimisessa; elinikäinen /jatkuva 

oppiminen ja kehittyminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Sallila, P. 
2000. Oppiminen ja ikääntyminen; Ruoho-
tie, P. 1996 tai uud. Oppimalla osaamiseen 
ja menestykseen; Muu ajankohtainen mate-
riaali   
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, käytännön ohjaus- ja opetustilanteen 
suunnittelu, toteutus ja itsearviointi
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen, opetus- /ohjaustilanne, 
ryhmäkoe    

Muistelun ohjaus

Tunnus
KFG11B025

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Sirkka-Liisa Palomäki, TtT
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy muiste-
lun teoreettisiin lähtökohtiin ja käytännön 
merkitykseen sekä hahmottaa muistelun 
vanhustyön tärkeänä tukemis- ja auttamis-
menetelmänä. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija: tunnistaa erilaisia lähestymista-
poja /muotoja menetelmän käytössä ja ym-
märtää niiden merkityksen; hallitsee erilaisia 
tapoja muistelun virittämiseen ja proses-
sin ohjaamiseen; hallitsee muisteluproses-
sin ohjaamisen yksilön ja ryhmän kohdal-
la; osaa muistelua ohjatessa ottaa huomioon 
erilaisten sairauksien tuomat erityiset vaati-
mukset ja -tavoitteet.
Sisältö: Muistelu käsitteenä, sen historia 
ja lähestymistavat vanhustyössä; Muisto-
jen konstruoiva ja hoitava luonne; Ohjaajan 
roolit; Iäkkään ihmisen /ryhmän muistelun 
aktivoiminen, tukeminen ja edistäminen; 
Muistelun toteuttaminen käytännössä; Eri-
laisen muistelijan /ryhmän asettamat vaa-
timukset
Kirjallisuus /opiskelumateriaali:  Bonart, 
J. (edit). 1991.Reminiscence reviewed. Open 
university Press. Buckingham. Gibson, F. 
1991. (sov. osin); Reminiscence recall: A gui-
de to Good Practice. AGE-books. (sov. oin). 
Hakonen, S. ja Marin, M. (toim.) 2003. Seni-
orityö arjen kulttuurissa (sov. osin). Artikke-
leita ym. materiaalia
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set    
Arviointi: Oppimispäiväkirja    
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Musiikkiterapia ja luovat terapiat 
vanhustyössä   
  
Tunnus
KFG11B026

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettajat: Sanna Ristamäki, musiikkitera-
peutti ja Tiina Kohtamäki, KteO
Tavoitteet: Opiskelija tutustuu musiikkitera-
piaan, sen käyttöön ja periaatteisiin. Opiske-
lija tutustuu musiikkiin työvälineenä ja saa 
oman työskentelyn kautta kokemuksen mu-
siikin käytöstä vanhuksen terveyden ja hy-
vinvoinnin tukemisessa. Opiskelija refl ek-
toi musiikkiterapian käyttömahdollisuuksia 
vanhustyössä kurssilla saamiensa musiik-
kiterapeuttisten kokemusten kautta. Opis-
kelija hankkii monipuolisia valmiuksia eri-
laisten luovien kädentaitojen toteuttamiseen 
erilaisissa vanhus-, omais- ja työntekijäryh-
missä ja tiedostaa luovien voimavarojen 
merkityksen vuorovaikutuksen ja elämän-
laadun edistäjänä. Opiskelija saa omakoh-
taisia kokemuksia erilaisten materiaalin 
käsittelystä ja oman luovuuden käyttövoi-
masta sekä motivoituu ja harjaantuu käden-
taitojen soveltamiseen vanhustyössä. 
Sisältö: Musiikin terapeuttisen käytön pe-
rusteet ja lähtökohdat; Omakohtainen tu-
tustuminen erilaisiin musiikkiteraputtisiin 
työskentelytapoihin; Musiikkiterapian so-
veltaminen vanhusten- ja vanhusryhmien 
kanssa työskentelyyn; Musiikkiterapia ge-
ronomin oman jaksamisen ja luovuuden tu-
kijana 
Harjoitustöitä: Tekniikkakokeiluja; Erilaisiin 
virikemateriaaleihin tutustumista ja niiden 
tuottamista
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Andrejev, 
T. & Salomaa, V. 2005. Kokemista ja kuvitus-
ta- luovat toiminnalliset menetelmät van-
hustyössä. Teoksessa Noppari, E. & Koisti-
nen, P. ( toim). 2005. Laatua vanhustyöhön. 
Opettajien antama muu materiaali
Oppimismenetelmät: Kokemusoppiminen 
ja yhteistoiminnalliset harjoitteet, kokemus-
ten ja tehtävien analysointi ryhmässä
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen ja harjoitteisiin, itsenäinen 
opiskelu ja hyväksytty oppimispäiväkirja

Harjoittelu 5: Luovien 
menetelmien käyttö vanhustyössä

Tunnus
KFG11BE027

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Tavoitteet: Opiskelija soveltaa ja lisää opin-
tokokonaisuuden teoriaopinnoissa opittuja 
opetuksen ja ohjauksen sekä luovien toimin-
tojen kursseilla hankittuja taitoja vanhusten, 
omaisten, tai vanhustyöntekijöiden ryhmä-
toiminnoissa.
Sisältö: Määräytyy ryhmän ja opiskelijan 
/opiskelijoiden tarpeiden ja kiinnostuksen 
kohteiden mukaan
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opiskelu-
materiaali määräytyy ryhmästä ja ryhmän 
toiminnallisista teemoista käsin
Oppimismenetelmät: Ryhmätoimintojen 
totuttaminen
Arviointi: Itsearviointi, vertaisarviointi, ja 
asiakasryhmäpalaute

Vanhuksen toimintakyvyn 
tukeminen
Laajuus: 10 op
Tavoitteet: Opiskelija hankkii valmiuksia 
vanhuksen toimintakykyisyyden tukemi-
seen; opiskelija kykenee vastamaan terveen 
ja sairaan vanhuksen perustarpeisiin sekä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen; 
opiskelija osaa kiinnittää huomiota vanhuu-
teen liittyviin erityisiin ravitsemuskysymyk-
siin ja edistää vanhuksen ravitsemusta.

Vanhuksen perustarpeisiin 
vastaaminen ja päivittäistoimintojen 
tukeminen 

Tunnus
KFG11B028

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: hoitotyön lehtori, nimi ilm. myö-
hemmin
Tavoitteet: Opiskelija harjaantuu huomi-
oimaan terveen ja sairaan vanhuksen pe-
rustarpeita ja toimintakykyä erilaisissa ti-
lanteissa ja ympäristöissä sekä harjaantuu 
vastaamaan hoitotyön keinoin vanhuksen 
perustarpeisiin. Opintojakson suoritettu-
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aan opiskelija: omaa taitoja ja tietoa edistää 
vanhuksen selviämistä päivittäisissä toimin-
noissa.
Sisältö: Vanhuksen perustarpeiden tunnista-
minen, niihin vastaaminen ja toimintakyvyn 
ylläpitäminen: keskeiset hoito- ja huolenpi-
totyön menetelmät, aseptinen työskentely
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Iivanai-
nen, A. et. al. 2002. Hoitamisen taito (sov. 
osin.); Tähkiö, R. 1996. (toim.) Hoitotyön 
auttamismenetelmät (sov. osin); Kettunen, 
R. et. al. 2003. Kuntoutumisen mahdollisuu-
det (sov. osin); Roper, N. et. al. 1992 tai uud. 
Hoitotyön perusteet (sov. osin); Voutilainen, 
P. et al. 2002. Ikäihmisten hyvä hoito (sov. 
osin); Luentomateriaali.
Oppimismenetelmät: Yhteistoiminnallinen 
opetus, harjoitukset, yksilötehtävä
Arviointi: Hyväksytysti suoritettu kirjalli-
nen tehtävä ja koe sekä aktiivinen osallistu-
minen opetukseen

Vanhuksen ravitsemus ja 
erikoisruokavaliot

Tunnus
KFG11B029

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Pirkko Tuominen, MMM
Tavoitteet: Opiskelija omaksuu vanhuksen 
hyvän ravitsemuksen perustiedot ja pys-
tyy suunnittelemaan ja toteuttamaan taval-
lisimmat vanhuuden sairauksien hoidossa 
käytetyt ruokavaliot. Opiskelija tietää ra-
vitsemuksen merkityksen vanhuksen sai-
rauksien ehkäisyssä ja hoidossa sekä op-
pii arvioimaan vanhuksen ravitsemusta- ja 
ruokailuongelmia erilaisissa elämisympä-
ristöissä ja sairauksissa. Opiskelija perehtyy 
vanhusten ravitsemustilan ja vajaaravitse-
musriskien arviointiin sekä arvioinnin tu-
losten edellyttämiin toimenpiteisiin.
Sisältö: Vanhuksen ruokailu ja ravinnontar-
ve, fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja eet-
tinen näkökulma; Vanhuksen ravitsemusti-
lan arviointi ja aliravitsemuksen määrittely; 
Ravitsemus osana kuntouttavaa hoitoa sekä 
yhteistyö eri henkilöstöryhmien välillä; Van-
huksen ruokahuolto- ja ateriapalvelut avo- ja 
laitoshoidossa; Tavallisimmat erikoisruoka-
valiot ja vanhusten ravitsemuksen ajankoh-
taiset teemat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ikäänty-
neen ravitsemus ja erityisruokavaliot. Opas 
ikääntyneitä hoitavalle henkilökunnalle. 

RTY. Vanhustyön keskusliiton julkaisema 
vanhusten ravitsemusta, ruokailusuunnit-
telua ja ruokailua koskeva kirjallisuus. Muu 
opettajan osoittama kirjallisuus
Oppimismenetelmät: Luennot, opetuskes-
kustelut, opintokäynti
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen, Tehtävä tai koe

Harjoittelu 6: Vanhuksen toimin-
takyvyn tukeminen kotona

Tunnus
KFG11B030

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Helena Järvi, YTH 
Tavoitteet: Opiskelija harjaantuu vanhuksen 
moniammatilliseen kotihoitoon, kotipalve-
lujen suunnittelun, tuottamisen ja ohjaami-
sen näkökulmasta osallistumalla vanhuksen 
arkielämän, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn-
tukemiseen sekä kotipalveluhenkilöstön oh-
jaamiseen kotipalvelu /kotihoitoyksikössä.
Sisältö: Opiskelija osallistuu omakohtaises-
ti vanhuksen kotipalvelujen suunnitteluun, 
toteutukseen ja arviointiin. Opiskelija osal-
listuu vanhuksen hoito- ja palvelusuunnitel-
mien tekemiseen, arviointiin ja päivitykseen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Teoriao-
pintojaksojen opiskelumateriaali
Oppimismenetelmät: Osallistuminen van-
huspalvelujen tuottamiseen kotipalveluyk-
sikössä; Oppimispäiväkirja, oppimissopi-
mus, itsearviointi
Arviointi: Hyväksytty harjoittelu ja oppi-
mispäiväkirja sekä tehtävä 

Sairaan vanhuksen hoito
Laajuus: 24 op
Tavoitteet: Opiskelija hankkii perusvalmi-
udet vanhuksen sairauksien ehkäisyyn ja 
sairaan vanhuksen hoidon ja kuntoutuksen 
suunnitteluun ja toteutukseen sekä vanhuk-
sen lääkehoidon toteuttamiseen.  Opiskelija 
harjaantuu toimimaan keskeisissä sairaiden 
vanhusten palveluja tuottavissa peruster-
veydenhuollon järjestelmissä ja oppii suun-
nittelemaan toteuttamaan ja arvioimaan 
niissä tuotettuja vanhuspalveluja. Opiskelija 
syventää omaa hoidollista ajatteluaan analy-
soimalla hoitotyön teoreettisia malleja ja nii-
den soveltuvuutta vanhusten hoidon ja pal-
velujen tuottamiseen. Opiskelija harjaantuu 
integroimaan eri lähteistä tulevaa sairasta 
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vanhusta koskevaa tietoa ja käytännön toi-
mintaosaamista vanhuksen laadukkaan ko-
konaishoidon ja kuntoutuksen sekä palve-
luohjauksen toteuttamiseen.  

Geriatria

Tunnus
KFG11B031

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettajat: Juhani Laakso, yleislääket. erik.
lääk.; Maria Nuotio geriatriatri, yleislääket. 
erik.lääk.  
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy keskeisten 
vanhuuden sairauksien synty- ja etenemis-
mekanismeihin, ehkäisyyn, hoitoon ja kun-
toutukseen. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija: pystyy soveltamaan geriatrista 
tietoa vanhuksen kokonaishoidon suunnit-
telussa, hoitopaikkavalinnoissa ja vanhus-
ten lähi- ja vapaaehtoistyöntekijöiden ohja-
uksessa.
Sisältö: Vanhuksen lääketieteellisen hoidon 
periaatteet: sairastaminen ja oireilu; kaatui-
lu ja tasa-paino-ongelmat; vanhuksen kivut 
ja kivunhoito; äkilliset sekavuustilat; veren-
kiertoelinten sairaudet, keuhkosairaudet, 
maha-suolikanavan sairaudet, osteoporoosi, 
tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, neurologi-
set sairaudet; vanhuksen mielenterveyson-
gelmat: depressio ja paranoia; muistihäiriöt 
ja dementoivat sairaudet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Isohan-
ni, M. et al. 1993. Vanhuus ja mielenterve-
ys (sov. osin); Tilvis, R., Hervonen, A. 2001 
(toim.) Geriatria.; Luentomateriaali sekä 
muu luennoitsijan osoittama kirjallisuus
Oppimismenetelmät: Luennot, yksilö- ja 
ryhmätehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen, koe

Vanhuksen lääkehoito ja kliininen 
farmakologia

Tunnus
KFG11B032

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Proviisori ja hoitotyön lehtori, 
ilm. myöhemmin 
Tavoitteet: Opiskelija tiedostaa vastuunsa 
ja vastuualueensa lääkkeiden käsittelyssä 

ja vanhuksen lääkehoidossa ja lääkeohjauk-
sessa. Opintojakson suoritettuaan opiskeli-
ja: ymmärtää lääkevaikutusten perusmeka-
nismit ja on selvillä keskeisten vanhuuden 
sairauksien lääkkeellisestä hoidosta ja pys-
tyy hyödyntämään tätä tietoa vanhuksen 
lääkehoitoa toteuttaessaan; on selvillä van-
husten lääkehoidon erityisongelmista ja on 
tietoinen vanhuksen lääkkeisiin liittyvistä 
tyypillisistä sivuvaikutuksista; tuntee eri-
laiset lääkemuodot ja lääkkeidenantotavat; 
hallitsee lääkehoidossa tarvittavan termino-
logian ja laskutoimitukset; osaa lääkkeiden 
turvallisen käsittelyn ja lääkehoidon toteu-
tuksen; osaa ohjata vanhuspotilasta ja tä-
män hoitoon osallistuvia läheisiä lääkehoi-
dossa.
Sisältö: Farmakologian peruskäsitteet; Van-
hus ja lääkkeet; imeytyminen, jakautuminen, 
erittyminen, kumuloituminen, ristikkäis- ja 
sivuvaikutukset, lääkehoidon perusperiaat-
teet; Lääkeaineryhmät ja lääkkeellinen hoi-
to erilaisissa vanhusten sairauksissa; Lääke-
muodot, käsittely- ja antotavat; Lääkkeiden 
vaikutusmekanismit ja yhteisvaikutukset; 
Lääkelaskenta; Vanhuksen lääkehoidon ja 
lääkeneuvonnan erityiskysymykset ja lääke-
hoidon vastuualueet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Airaksi-
nen. M. 2005. Hoitona lääke (sov. osin); Ern-
vall, S. 1999. Lääkelaskenta (sov. osin); Laine, 
K. 2005. Lääkkeiden yhteisvaikutukset (sov. 
osin); Kivelä, S-L. 2003 Vanhuksen lääkehoi-
to (sov. osin); Lääkelaki 395/1987; Lääkease-
tus 18 ja 29§; Lääkintöhallituksen yleiskirje 
1929/1987 Lääkeasetus 18 ja 29§; Nurminen, 
M-L. 2001. Lääkehoito (sov. osin); Infektioi-
den torjunta sairaalassa. 1999 (sov. osin); Lu-
entomateriaali
Oppimismenetelmät: Yhteistoiminnalliset 
luennot, yksilö- ja ryhmätehtävät, lääkelas-
kuharjoitukset
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen, koe sekä lääkelaskukoe, (suoritet-
tava virheettömästi), joka on suoritettava 
hyväksytysti ennen terveyskeskus- ja koti-
sairaanhoidon käytännön harjoittelujaksoja

Sairaan vanhuksen hoito

Tunnus
KFG11B033

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Aila Vallejo Medina, THM 
Tavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija: 
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on selvillä keskeisten vanhuuden sairauksi-
en ja oireyhtymien ehkäisystä ja ehkäisyoh-
jelmista; osaa tarkkailla vanhuksen erilaisia 
sairausoireita ja tunnistaa niiden yhteydet 
erilaisiin vanhusten sairauksiin; osaa tukea 
vanhusta pitkäaikaissairauteen sopeutumi-
sessa; on selvillä keskeisten vanhusten sai-
rauksien edellyttämästä hoitotyöstä; osaa 
suunnitella ja toteuttaa sairaan vanhuksen 
hoitoa kotihoidossa.
Sisältö: Vanhuksen oirehtimisen erityispiir-
teet ja oireiden tarkkailun merkitys saira-
uksien vanhusten sairauksien diagnosoin-
nissa ja hoitamisessa; Vanhuksen keskeiset 
sairausoireet (yli- ja alilämpöisyys, huima-
us, pahoinvointi, ripuli, ummetus, hengen-
ahdistus, unettomuus, sekavuus), oireiden 
yhteydet eri sairauksiin, ensiapu- ja hoito; 
Vanhuksen sopeutuminen pitkäaikaissai-
rauteen; Kokonaishoidollinen viitekehys- ja 
hoitomalli sairaan vanhuksen hoidossa; Esi-
merkkejä keskeisten vanhusten sairauksien 
hoitoprosessimalleista, (masennus, diabe-
tes, sydämen toiminnan vajaus, keuhkoah-
tauma, Parkinsonin tauti, jalkahaavat, pak-
susuolen syöpä)
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Eliopou-
los, C. 2001. Gerontological Nursing (sov. 
osin); Maas, M. L.  & al. 2001 (toim.). Nur-
sing Care of Older Adults: Diagnosis, Out-
comes & Interventions (sov. osin); Tideik-
saar, R. 2005. Vanhusten kaatumiset-Opas 
hoidosta vastaaville. Journal of Gerontologi-
cal Nursing -lehden artikkeleita; Opettajan 
antama materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, ryhmätyös-
kentely, hoitoprosessimalliharjoitukset
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen, koe

Hoitotyön teoria ja menetelmät 
vanhustyössä 

Tunnus
KFG11B034

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Aila Vallejo Medina, THM 
Tavoitteet: Opiskelija harjaantuu opinto-
jakson aikana analysoimaan hoitamista eri-
laisista hoidollisista teorioista ja hoitomal-
leista käsin. Opiskelija syventää tietojaan 
hoitotyön teoreettisesta tietoperustasta ja 
harjaantuu integroimaan tätä teoriaa osak-
si vanhuksen kokonaishoidon suunnittelua 
ja toteutusta.   

Sisältö: Johdatus mallien analyysiin; Hoito-
tieteelliset mallit ja teoriat sekä niiden eri-
tyispiirteet ja hoidolliset korostukset; Hoi-
tomallien ihmiskäsitys, terveys, sairaus- ja 
asiakasnäkemys sekä näkemys hoidosta ja 
hoitomenetelmistä; Yksilövastuisen hoito-
työn keskeiset painotukset; Eri hoitomalli-
en analyysit
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Marriner-
Tomey, A. (toim.). Hoitotyön teoreetikot ja 
heidän työnsä; 
Parityöskentelynä tuotetut eri hoitomallien 
analyysi- ja referointityöt 
Oppimismenetelmät: Hoitomallien analyy-
si paritehtävänä, seminaarit  
Arviointi: Hyväksytty analyysitehtävä ja ak-
tiivinen osallistuminen seminaareihin, koe 

Vanhuksen saattohoito 

Tunnus
KFG11B035

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Aila Vallejo Medina, THM
Tavoitteet: Opiskelija pystyy teoreettises-
ta tietoperustasta käsin erittelevästi havain-
noimaan ja tukemaan vanhuksen elämäs-
tä irroittautumisen prosessia sekä läheisten 
sopeutumista siihen. Opiskelija pystyy suun-
nittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään 
vanhusten saattohoitoa sekä motivoituu 
seuraamaan vanhuksen saattohoitoon liitty-
vää tutkimusta ja käytännön kehitystyötä.  
Sisältö: Saattohoidon historiallinen kehi-
tys; Vanhuksen elämästä irroittautuminen 
erilaisten teoreettisten mallien valossa; Elä-
mästä irroittautumisen tukeminen; Vanhuk-
sen saattohoidossa korostuvat perustarpeet, 
erityispiirteet sekä hoitotyön periaatteet ja 
menetelmät; Lievittävä hoito erityisongel-
missa; Muistelu ja luovat toiminnat vanhuk-
sen saattohoidossa; Läheisten tukeminen
Surutyö saattohoidon jälkeen; Hoitajana ja 
tukijana saattohoidossa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Attila, M. 
1998. Omaisten kokemuksia vanhustensai-
raaloissa kuolleitten omaistensa hoidosta ja 
kuolemasta; Molander, G. 1999. Askel lyhe-
nee maa kutsuu- Yli 80-vuotiaiden kuole-
ma eletyn elämän valossa (82-231); Molan-
der, G. 1999. Työnä kuolemaan hoitaminen; 
Poijula S. 2002. Surutyö. (sov. osin); Vainio, 
A. & Hietanen, P. 2003. Palliatiivinen hoito 
(sov. osin)  
Oppimismenetelmät: Luennot, opetuskes-
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kustelut, videomateriaali
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen, koe  

Harjoittelu 7: Sairaan vanhuksen 
hoito vuodeosastolla

Tunnus
KFG11B036

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: hoitotyön lehtori, nimi ilm. myö-
hemmin 
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy moniamma-
tillisena yhteistyönä toteutettavaan vanhus-
ten hoitotyön kokonaisuuteen terveyskes-
kuksessa. Opintojakson aikana opiskelija: 
harjaantuu vanhuksen peruselintoiminto-
jen tarkkailuun ja perustarpeisiin vastaa-
miseen sekä vanhuksen kokonaisvaltaisen 
toimintakyvyn erittelyyn, arviointiin ja edis-
tämiseen; harjaantuu vanhuslähtöisen koko-
naishoidon suunnitteluun, toteuttamiseen ja 
arviointiin hoitoprosessin teoriasta käsin; 
harjaantuu käyttämään hoito- ja sosiaali-
työn menetelmiä, erityisesti auttamissuh-
detta vanhusasiakkaan hoitotyössä; refl ek-
toi ja erittelee omia oppimiskokemuksiaan, 
vanhustyön teorian ja käytännön sidosta 
sekä omaa asiantuntijuuskasvuaan.
Sisältö: Vanhuksen peruselintoimintojen 
tarkkailu ja perustarpeisiin vastaaminen; 
Sairaan vanhuksen hoitotyö; Kokonais-
valtainen toimintakyky ja sen tukeminen; 
Hoitotyön prosessi; hoidon suunnittelun 
lähtökohdat, hoidon tavoitteet, hoitotyön 
menetelmät arviointi; Hoitotyön periaat-
teet ja niiden toteuttaminen; Vanhuspotilaan 
ohjaus ja neuvonta sekä omaisyhteistyö; 
Moniammatillinen yhteistyö vanhuksen 
hoidossa; Saattohoito terveyskeskuksen toi-
minnassa; Hoitotyön laatu ja sen eri osate-
kijät
Oppimismenetelmät: Käytännön harjoitte-
lu terveyskeskuksen vuodeosastolla tai vas-
taavat oppimiskokemukset mahdollistavas-
sa hoitoyksikössä sekä kirjalliset tehtävät
Arviointi: Hyväksytty käytännön harjoitte-
lu ja hyväksytysti suoritetut kirjalliset teh-
tävät

Harjoittelu 8: Kotisairaanhoito 
vanhuksen kotihoidossa

Tunnus
KFG11B037

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Aila Vallejo Medina, THM
Tavoitteet: Opiskelija harjaantuu sairaan 
vanhuksen terveyden ja toimintakyvyn tu-
kemiseen ja moniammatilliseen hoitoon ja 
kuntouttamiseen.
Sisältö: Hoito- ja palvelusuunnitelma sai-
raan vanhuksen hoidossa; Osallistuminen 
kotisairaanhoidossa olevien vanhusasiak-
kaiden hoitoon ja kuntoutukseen; Tutustu-
minen keskeisiin kotisairaanhoidon asiakas-
ryhmiin ja heidän hoitonsa erityispiirteisiin, 
hoidolliset toimenpiteet kotisairaanhoidos-
sa; Kotisairaanhoidossa korostuvat hoito-
työn periaatteet; Kotikäynti työmenetel-
mänä; Moniammatillinen toiminta sairaan 
vanhuksen hoidossa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Teoriao-
pintojaksojen kirjallisuus
Oppimismenetelmät: Opetuskeskustelut 
ohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa, oppi-
missopimus, osallistuminen palvelutoimin-
taan
Arviointi: Hyväksytysti suoritettu harjoit-
telu, oppimissopimus, itsearviointi, harjoit-
telua ohjaavan opettajan ja kentän ohjaajan 
palautteet, oppimispäiväkirja

Vanhuksen tukeminen 
sosiaalityön keinoin
Laajuus: 15 op
Tavoitteet: Opiskelija harjaantuu tunnista-
maan vanhuksen sosiaalisia ongelmatilan-
teita ja tiedostaa sosiaalityön menetelmien 
mahdollisuudet vanhuksen ja hänen lähiver-
kostonsa hyvinvoinnin ja sosiaalisen osal-
lisuuden edistämisessä. Opiskelija kiinnos-
tuu sosiaalityön menetelmien käyttämisestä 
vanhustyössä. Opiskelija hallitsee perhe- ja 
sukupolvityön, ryhmätyön, verkostotyön ja 
valtauttavan lähestymistavan teoreettiset ja 
menetelmälliset perusteet, ja harjaantuu so-
pivan menetelmän valitsemisessa, erilaisissa 
käytännön tilanteissa.
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Vanhusten sosiaaliset 
ongelmatilanteet  
  
Tunnus
KFG11B038

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
1

Opettaja: Helena Järvi, YTM
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija osaa havaita ja analysoida vanhusten 
sosiaalisia ongelmia ja ymmärtää niiden tul-
kinnallisen luonteen ja yhteiskunnalliset yh-
teydet. Opiskelija on harjaantunut vanhus-
ten sosiaalisten ongelmien havaitsemiseen 
arkipäivässä ja osaa analysoida niitä moni-
puolisesti sekä tunnistaa yhteiskunnallisia, 
kulttuurisia ja historiallisia kytkentöjä nii-
den taustalla. Opiskelija osaa analysoida ja 
tarkastella kriittisesti median tuottamia kä-
sityksiä vanhusten sosiaalisista ongelmista 
ja kykenee hankkimaan niistä tietoa itsenäi-
sesti. Opiskelija on harjaantunut ilmaise-
maan käsityksiään vanhusten sosiaalisista 
ongelmista analyyttisesti, monipuolisesti ja 
erilaisia näkemyksiä kunnioittaen.
Sisältö: Sosiaalisia ongelmia koskevat seli-
tysmallit ja teoriat; Sosiaalisten ongelmien 
tulkinnallinen luonne; Vanhusten sosiaaliset 
ongelmat ja niiden ilmeneminen yksilö- yh-
teisö ja yhteiskuntatasolla; Media vanhusten 
sosiaalisten ongelmien määrittäjänä; Van-
husten sosiaalisten ongelmien yhteydet yh-
teiskuntaan
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Jokinen, 
Juhila, Pösö 1995: Sosiaalityö, asiakkuus 
ja sosiaaliset ongelmat; Routasalo, P. 2003. 
Ikääntyneiden yksinäisyys -kyselytutki-
muksen tuloksia. Vanhustyön keskusliitto: 
Geriatrisen kuntouksen tutkimus- ja kehit-
tämishanke: tutkimusraportti 3; Uuttu, R, 
2004. Vanhusten kaltoinkohtelu ja julkiset 
tiedotusvälineet. Teoksessa Kankare, H. & 
Lintula, H. 2002; Vanhuksen äänen kuulemi-
nen; Opettajan antamat artikkelit 
Oppimismenetelmät: Luennot, tehtävät 
lehtiartikkeleista ja videomateriaalista, ryh-
mätehtävä ja tehtävän esitys tunneilla, yksi-
löllinen havainnointi- ja refl ektiotehtävä    
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen, hyväksytty ryhmätehtävä 
ja osallistuminen esitykseen, hyväksytty ref-
lektiotehtävä

Vanhuspoliittiset lait ja säädökset 
    
Tunnus
KFG11B039

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Helena Järvi, YTM
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija hallitsee keskeisen vanhuspoliittisen 
lainsäädännön sisällön ja ymmärtää sen 
merkityksen ikääntyvien ja vanhojen ihmis-
ten hyvinvoinnin tuottajana. Opiskelija on 
syventänyt osaamistaan sosiaalilainsäädän-
nön oikeusperiaatteista ja niiden merkityk-
sestä käytännössä. Opiskelija on harjaantu-
nut lainsäädännön soveltamiseen käytännön 
tapausesimerkkeihin ja osaa ratkaista tavan-
omaisia soveltamisessa tulevia kysymyksiä. 
Opiskelija on muodostanut käsityksen lain-
säädännön varaan rakennetun vanhustyön 
luonteesta ja siinä tarvittavista taidoista. 
Sisältö: Vanhusten kunnallisia palveluja, 
palvelumaksuja, yksityisiä sosiaalipalveluja, 
eläkkeitä, vammaispalveluja, holhoustoin-
ta, perintöasioita ja päihdehuoltoa koskeva 
lainsäädäntö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali:Mäki-Pe-
täjä-Leinonen, A. 2003. Dementoituvan hen-
kilön oikeudellinen asema; Narikka, J. 2005: 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lainsäädäntö 
käytännössä
Oppimismenetelmät: Luennot, ryhmäteh-
tävät erilaisista oikeustapauksista, ryhmä-
tentti
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen, hyväksytty tenttisuoritus

Perhe- ja verkostotyö vanhustyössä

Tunnus
KFG11B040

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Helena Järvi, YTM
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija hallitsee perhetyön keskeiset käsitteet 
ja perheen kehitysvaiheet. Opiskelija on pe-
rehtynyt perhe- ja sukupolvityön haasteisiin 
vanhustyössä 
ja osaa analysoida tilanteita monipuolises-
ti vanhuksen ja hänen läheistensä näkökul-
masta.. 
Opiskelija on lisännyt valmiuksiaan per-
heiden ammatilliseen kohtaamiseen ja osaa 
tunnistaa käytännöstä tilanteita, joissa per-
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he- ja sukupolvityötä tarvitaan. Opiskelija 
ymmärtää verkostotyön käsitteen ja keskei-
set menetelmät ja on harjaantunut havaitse-
maan käytännössä tilanteita, joissa vanhuk-
sen verkostoja voidaan hyödyntää hänen 
hyvinvointinsa tueksi.
Sisältö: Kirjallisuus /opiskelumateriaali; 
Seikkula, J. & Arnkil, E. 2005: Dialoginen 
verkostotyö; Marin, M. & Hakonen, S. 2003: 
Seniori- ja vanhustyö arjen kulttuurissa (sov. 
osin); Opettajan antamat artikkelit; Oppi-
mismenetelmät; Luennot, tapausesimerkit, 
draamaharjoitukset, opintokäynnit, ryhmä-
tehtävä käytännön sovelluksista
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen, hyväksytty ryhmätehtävä

Ryhmä- ja yhteisötyö vanhustyössä 
    
Tunnus
KFG11B041

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Helena Järvi, YTM
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija hallitsee yhteisötyön teoreettiset pe-
rusteet ja osaa tunnistaa yhteisötyön haas-
teita ja mahdollisuuksia vanhustyössä. 
Opiskelija hallitsee ryhmätyön perusteet ja 
osaa analysoida ryhmäprosessia. Opiskeli-
ja on harjaantunut ideoimaan tavoitteellisia 
ryhmätoimintoja erilaisille vanhus- ja työn-
tekijäryhmille. 
Sisältö: Yhteisöihin perustuva työote van-
hustyössä; Sosiaalipedagogiikka vanhus-
työssä; Ryhmätyön perusteet; Ryhmien oh-
jaaminen vanhustyössä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Jauhiai-
nen, R. & Eskola, M. 1994: Ryhmäilmiö; Ma-
rin, M. & Hakonen, S. 2003: Seniori- ja van-
hustyö arjen kulttuurissa (sov. osin); Pitkälä, 
K. 2004. (toim.). Ikääntyneiden yksinäisyys 
-ryhmäkuntoutuksen kehittäminen ja kou-
lutus. Vanhustyön keskusliitto: Geriatrisen 
kuntouksen tutkimus- ja kehittämishan-
ke: tutkimusraportti 4; Sundh, K. & al. 1995 
(toim.): Social mobilisering (sov. osin); Opet-
tajan antamat artikkelit
Oppimismenetelmät: Luennot, Asiantunti-
javierailut, harjoitukset, ryhmätehtävä kir-
jallisuudesta, itsenäinen analyysi ryhmä-
työskentelystä
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetuksen, hyväksytty itsenäinen teh-
tävä ja ryhmätehtävä

Valtauttavat auttamismenetelmät 
vanhustyössä

Tunnus
KFG11B042

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Helena Järvi, YTM
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija hallitsee valtauttavan ajattelun keskei-
set ideat haasteet. Opiskelija osaa tarkastel-
la vanhusten toiminta- ja asumisyhteisöjen ja 
vanhuspalvelujen arkipäivää valtauttavasta 
näkökulmasta ja löytää mahdollisuuksia käy-
tännön toteutuksille. Opiskelija on perehty-
nyt erilaisiin kulttuurivähemmistönä oleviin 
vanhusten ryhmiin ja osaa edistää heidän hy-
vinvointiaan, näkyvyyttään ja aktiivista osal-
listumistaan valtakulttuurin keskellä sekä 
kulttuurien välistä vuorovaikutusta.
Sisältö: Valtauttamisen teoreettiset lähtö-
kohdat; Valtauttava toiminta vanhustyössä; 
Vähemmistökulttuurit suomalaisessa van-
hustyössä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Viljaran-
ta, L. 1991: Vanhainkotielämä yksilölliseksi; 
Salmela, T. (toim.) 1996: Autetaanko asiakas-
ta -palvellaanko potilasta?; Opettajan anta-
mat artikkelit
Oppimismenetelmät: Luennot, asiantun-
tijavierailut, toiminnalliset harjoitukset ja 
ryhmätehtävät, koe
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen, koe

Harjoittelu 9: Vanhuksen autta-
minen sosiaalisissa ongelmati-
lanteissa  

Tunnus
KFG11BE043

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Helena Järvi, YTM
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija on harjaantunut sosiaalityön mene-
telmien soveltamiseen käytännön vanhus-
työssä. Opiskelija on lisännyt valmiuksiaan 
tunnistaa vanhusten sosiaalityöhön liitty-
viä tarpeita, soveltaa valitsemiaan menetel-
miä vanhustyössä, ja tunnistaa menetelmi-
en käyttöön liittyviä haasteita. Opiskelija 
on harjaantunut omien oppimistavoitteiden 
asettamisessa ja osaa analysoida omaa am-
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matillista kehittymistään harjoittelujaksolla.
Sisältö: Harjoittelu toimintayksikössä, jos-
sa on mahdollisuus tutustua perhe- ja su-
kupolvityöhön, verkostotyöhön, ryhmä- tai 
yhteisötyöhön tai valtauttavaan toimintaan 
seniori- ja vanhustyön näkökulmasta ja itse 
harjoitella jotakin menetelmää. Opiskelija 
itse valitsee menetelmälliset näkökulmansa 
harjoitteluunsa, harjoittelupaikan antamien 
mahdollisuuksien mukaan; Teoriaopintojak-
sojen kirjallisuus ja opiskelumateriaali
Oppimismenetelmät: Käytännön harjoitte-
lu, oppimispäiväkirja
Arviointi: Harjoittelujakson suorittaminen 
hyväksytysti, hyväksytty oppimissopimus 
ja oppimispäiväkirja

Ehkäisevä ja kun-
touttava vanhustyö
Laajuus: 10 op
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy ehkäisevän ja 
kuntouttavan vanhustyön keskeisiin periaat-
teisiin ja menetelmiin, joilla edistetään van-
huksen toimintakykyä hyvinvointia ja eh-
käistään enneaikaista avun- ja laitoshoidon 
tarvetta. Opiskelija kykenee tukemaan moni-
puolisesti kotona asuvan vanhuksen itsenäi-
syyttä ja omatoimista selviämistä. Opiskelija 
osaa tukea erityisesti iäkkään omaishoitajan 
jaksamista ja toimintakyvyn säilymistä.  

Vanhuksen kuntoutus ja 
fysioterapia   

Tunnus
KFG11B044

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Mia Hautamäki, THM
Tavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija: 
ymmärtää asiakaslähtöisen kuntoutusfi lo-
sofi an perusideat ja osaa toimia vanhuksen 
kuntoutuksessa yhteistyössä muiden am-
mattiryhmien ja omaisten kanssa; on selvil-
lä kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudesta, 
toimintaperiaatteista ja sen tuottamista pal-
veluista; osaa ohjata vanhustyön henkilös-
töä kuntoutuspalvelujen käyttöön; tiedostaa 
fysioterapian mahdollisuudet vanhuksen 
toimintakyvyn tukemisessa ja sairaan van-
huksen kuntouttamisessa sekä osaa ohjata 
vanhuksia fysioterapiapalvelujen ja erilais-
ten apuvälineiden käyttöön
Sisältö: Kuntoutuksen fi losofi a ja keskeiset 

käsitteet; Kuntoutuslait; Vanhus kuntoutu-
ja-asiakkaana; Vanhustyön henkilöstön kun-
toutustarpeet ja kuntoutusmahdollisuudet; 
Vanhukset, liikunta ja tasapaino; Ikääntyvän 
toimintakyvyn edistäminen fysioterapian 
keinoin; Apuvälineet vanhuksen toimintaky-
vyn edistämisessä sekä keskeisten apuväli-
neiden käytön ohjaus; Fysio- ja toimintatera-
pia tavallisimmissa vanhusten sairauksissa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Era, P. 
1997. Ikääntyminen ja liikunta; Järvikoski, 
A. Härkäpää, K. 2005. Kuntoutuksen perus-
teet. Suominen, M. & al. 2001. Ikääntyvien 
liikunta, terveys ja toimintakyky (sov. osin);  
Oppimismenetelmät: Luennot, opetuskes-
kustelut, demonstraatiot, laboraatiot
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen, koe  

Omaishoitajuuden tukeminen

Tunnus
KFG11B045

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Elina Hietaniemi, THM
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy omaishoita-
juuteen vanhuksen perheen /läheisten sekä 
palvelujen näkökulmasta. Opiskelija pereh-
tyy laajasti omaishoidosta tehtyihin tutki-
muksiin, selvityksiin ja suosituksiin. Opis-
kelija osaa organisoida, kehittää, tukea ja 
ohjata omaishoitoa. 
Sisältö: Omais- ja läheishoitajuus sekä 
omaishoitajana jaksaminen tutkimusten va-
lossa; Omais- ja läheishoitajuuden tukemi-
nen sekä tukemisen keinot ja menetelmät; 
Omaishoitajuuden tukemisen kehittämis-
haasteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Aalto-
nen, E. 2004. Valtakunnallinen omaishoi-
don uudistaminen, Sosiaali- ja terveys-
ministeriön työryhmämuistio 2004:3 (sov. 
osin); Astikainen, A. & Hokkanen, L. 2001. 
Voimia omaishoitajan työhön; Gubrium, J. 
& Holstein, J. 2000 (toim.) Aging and eve-
ryday life. luku III; Koistinen, P. 2002. Hoi-
van arvoitus; Purhonen, M. & Rajala, P. 1997 
(toim.). Omaishoitaja arjen ristiaallokossa; 
Saarenheimo, M. 2003. Omaishoidon tuke-
minen Suomessa; Vanhustyön keskusliitto: 
Geriatrisen kuntouksen tutkimus- ja kehittä-
mishanke: tutkimusraportti 2; Saarenheimo, 
M. & Pietilä, M. 2005. (toim.) Kaksin kotona: 
Iäkkäiden omaishoitajaperheiden arjen ulot-
tuvuuksia. Vanhustyön keskusliitto: Geriat-
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risen kuntouksen tutkimus- ja kehittämis-
hanke: tutkimusraportti 6
Oppimismenetelmät: Luennot, yhteistoi-
minnallinen opiskelu, opiskelumateriaalin 
referointitehtävät 
Arviointi: Teemoitettu oppimispäiväkirja 

Harjoittelu 10: Vanhus-/ omaishoi-
tajaryhmän kuntoutuksen ohjaus 

Tunnus
KFG11BE046

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. syksy 

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Pia Haapala, THM
Tavoitteet: Opiskelija harjaantuu sovelta-
maan erilaisia kuntouttavia ja luovia me-
netelmiä erilaisten vanhus- /omaishoitaja-
ryhmien ohjaamiseen sekä hyvinvoinnin, 
toimintakyvyn ja terveyden tukemiseen ja 
edistämiseen. Opiskelija hankkii valmiuksia 
vanhus- /omaishoitajaryhmien kuntoutus-
prosessien suunnitteluun, toteuttamiseen ja 
arviointiin. 
Sisältö: Vanhus- /omaishoitajaryhmän kun-
toutusprosessin, suunnittelu, toteuttaminen 
ja arviointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opinto-
kokonaisuuden teoriaopintojen yhteydessä 
ilmoitettu kirjallisuus 
Oppimismenetelmät: Toiminnallinen pro-
jekti
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen pro-
sessin eri vaiheisiin. Prosessin aikainen- ja 
jälkeinen itse- ja vertaisarviointi. Ohjaavan 
opettajan arviointi

Harjoittelu 11: Ehkäisevät kotikäyn-
nit ja palveluohjauksen prosessi

Tunnus
KFG11BE047

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: hoitotyön lehtori ja sosiaalityön 
lehtori, nimet ilm. myöhemmin 
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy ehkäisevän 
vanhustyön keskeisiin työmuotoihin, eh-
käisevään kotikäyntiin ja palveluohjauk-
seen. Hän ymmärtää niiden merkityksen 
sekä vanhan ihmisen kotona asumiselle että 
vanhuspoliittiselle päätöksenteolle. Opin-
tojakson suoritettuaan opiskelija: ymmär-
tää ehkäisevän kotikäynnin iäkkään ihmi-

sen toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia 
parantavana ja ylläpitävänä; osaa arvioida 
yhdessä iäkkään ihmisen kanssa hänen fyy-
sistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista 
toimintakykyään; osaa arvioida asumisolo-
suhteita; ymmärtää palveluista tiedottami-
sen tärkeyden; hallitsee yksilökohtaisen pal-
veluohjauksen käsitteen keskeisen sisällön, 
tavoitteet ja palveluohjauksen prosessin vai-
heet ja osaa soveltaa sitä suomalaiseen van-
huspalvelujärjestelmään; ymmärtää pal-
veluohjauksen luonteen monivaiheisena ja 
vastuullisena toimintana ja on lisännyt val-
miuksiaan palveluohjausta tarvitsevien asi-
akkaiden tunnistamisessa.
Sisältö: Ehkäisevä kotikäynti osana ehkäi-
sevää vanhustyötä -käsitteet ja idea; yk-
silökohtaisen palveluohjauksen käsite ja 
prosessi; ennaltaehkäisevien kotikäyntien 
haastattelu- ja arviointikaavakkeet; menetel-
män hyöty ja sen arviointi
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Häkki-
nen, H. & Holma, T. 2004: Ehkäisevä koti-
käynti -tuki vanhuksen kotona asumiselle; 
Nouko-Juvonen, S. (toim.) : Hyvinvointival-
tion palveluketjut
Oppimismenetelmät: Johdantoluento, eh-
käisevät kotikäynnit, tapausselostukset ja 
niiden käsittelyseminaari. 
Arviointi: Tapausselostus ja aktiivinen osal-
listuminen käsittelyseminaariin, oppimis-
päiväkirja

Dementoituneen vanhuk-
sen hoito ja kuntoutus
Laajuus: 9 op
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy syvällises-
ti dementoivia sairauksia sairastavan van-
huksen kokemusmaailmaan sekä dementoi-
tuneen vanhuksen hoidon ja kuntoutuksen 
haasteisiin. Opiskelija tutustuu tämänhetki-
seen palvelujärjestelmään ja harjaantuu de-
mentiatyöhön sekä tiedostaa työn kehittä-
mishaasteet ja mahdollisuudet.

Dementoituneen vanhuksen hoito

Tunnus
KFG11B048

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Aila Vallejo Medina, THM
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy dementoitu-
van vanhuksen kokemusmaailmaan ja käyt-
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täytymispiirteisiin sekä hankkii osaamis-
ta dementoituvan vanhuksen hyvinvoinnin 
edistämiseen. Opiskelijalla on valmiuksia 
ehkäistä ja kohdata dementoituvan vanhuk-
sen käytösongelmia sekä suunnitella ja to-
teuttaa dementoivan yksilöllisyyden huomi-
oivaa hoitoa. Opiskelija hankkii valmiuksia 
ja osaamista dementoituvien vanhusten pal-
velujen toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä 
dementoituvien omaishoitajuuden ymmär-
tämiseen ja tukemiseen.
Sisältö: Dementoituvan vanhuksen hoito-
polku; Dementoituvan kokemusmaailma ja 
eläytyvä hoitaminen; Dementoituvan van-
huksen kielellisen ilmaisun erityispiirteet ja 
kommunikaation tukeminen; Dementoitu-
vien vaeltelu ja vaeltelevan vanhuksen te-
rapeuttinen kohtaaminen; Dementoituvan 
vanhuksen ravitsemis- ja syömisongelmat 
ja niiden ratkaiseminen; Dementoituvan 
käytösongelmat, niiden ehkäisy ja kohtaa-
minen; Vanhuksen palveluohjauksen eri-
tyispiirteet dementiatyössä; Dementoituvan 
vanhuksen laadukas hoitoympäristö- ja hoi-
toyhteisö; Eettiset kysymykset dementia-
työssä; Dementiatyön laatu ja sen kehittä-
minen; DCM- laatujärjestelmä; Hoitajuus ja 
ammatillisuus dementiatyössä 
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Feil, N. 
1993. V/F Validaatio Menetelmä muistihäiri-
öisten vanhusten hoitoon; Heimonen, S-L. & 
Voutilainen, P. 2001. Dementoituvan hoitopol-
ku; Kirsi, T. 2004. Rakasta, kärsi ja kirjoita: Tut-
kimus dementoitunutta puolisoaan hoitanei-
den naisten ja miesten kertomuksista (59-93, 
229-240); Mace, N. L. & Rabins, P. V. 1999. The 
36-Hour Day. (5-163); Novartis Finland Oy. 
Kuntotutusratkaisuja dementoituvan arkeen; 
Topo, P. 2005. Teknologia dementiahoidossa -
vanhat konstit ja pussillinen uusia; Teoksessa 
Noppari, E. & Koistinen, P. 2005. Laatua van-
hustyöhön; Gerontological Nursing lehden 
artikkeleita dementiahoitotyöstä
Oppimismenetelmät: Luennot, opetuskes-
kustelut, ryhmätyöskentely
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktiopetukseen, koe  

Harjoittelu 12: Dementoituneen 
vanhuksen hoito ja toimintakyvyn 
tukeminen

Tunnus
KFG11BE049

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
7

Opettaja: Aila Vallejo Medina, THM
Tavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija: 
osaa kohdata terapeuttisesti dementoituvia 
vanhuksia dementoivien sairauksien sekä 
palveluketjun eri vaiheissa ja osaa suunni-
tella ja toteuttaa laadukasta dementiahoitoa; 
omaa erityisosaamista dementoituvan van-
huksen kommunikaation tukemiseen sekä 
käytöshäiriöiden ehkäisyyn ja terapeutti-
seen kohtaamiseen; pystyy analysoimaan 
dementiahoitoyhteisöjen hoidon laatua ja 
kehittämään niiden palvelujen laatua
Sisältö: Cerad-testausten harjoittelu; Pereh-
tyminen dementoituvan vanhuksen kotihoi-
toon; Dementiakuntoutusohjaajan työhön 
perehtyminen; Dementiayksikössä/pienko-
dissa dementoituvien vanhusten palvelu-
prosseihin osallistuminen; Osastotunti hen-
kilöstölle, jostain dementoituvan vanhuksen 
hoitoon liittyvästä aiheesta; Harjoittelun vä-
liseminaari
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Teoriao-
pintojaksojen opiskelumateriaali
Oppimismenetelmät: Harjoittelu, oppimis-
sopimus, osastotunti
Arviointi: Teemoitettu oppimispäiväkirja, 
oppimissopimus, harjoittelun palautearvi-
ointi 

SYVENTÄVÄT 
AMMATTIOPINNOT 
 
Vanhustyön johtami-
nen ja kehittäminen
Laajuus: 32 op
Tavoitteet: Opiskelija pohtii vanhustyön työ-
prosessien olennaisia vaiheita organisaation 
toiminnan johtamisen ja kehittämisen kan-
nalta; Opiskelija kykenee johtamaan toimin-
taa vanhuspalveluja tuottavissa yksiköissä; 
Opiskelija saa perusvalmiudet vanhuspal-
velujen taloudesta, palvelujen hinnoittelusta 
ja kustannuslaskennasta; Opiskelija saa val-
miudet vanhuspalvelujen laadunhallintaan; 
suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja 
kehittämiseen; Opiskelija kykenee suunnit-
telemaan ja toteuttamaan pienimuotoisen 
projektin yhteistyössä työelämän edustajien 
kanssa; Opiskelija saa perusvalmiudet pal-
velujen ja oman osaamisensa markkinoin-
nista.
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Vanhustyön johtaminen ja vanhus-
palvelujen talous  

Tunnus
KFG11C001

Tyyppi
pakollinen

Taso
syventävät ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Elina, Hietaniemi, HTM
Tavoitteet: Opiskelija saa valmiudet van-
huspalveluorganisaatioiden johtamiseen. 
Tuntee itsensäjohtamisen, toiminnan- ja 
henkilöstöjohtamisen osa-alueet ja kykenee 
analysoimaan näiden merkitystä organisaa-
tion tuloksellisessa toiminnassa. Ymmärtää 
työnohjauksen keskeiseksi tavoitteeksi asia-
kastyön laadun parantamisessa sekä oman 
ammattiroolin ja ammatti-identiteetin kehit-
tymisessä. Ymmärtää talousarvion merki-
tyksen ja rakenteen sekä saa valmiudet pal-
veluorganisaation talousarvion laatimiseen, 
kustannuslaskentaan ja palveluiden hinnoit-
teluun. Tuntee keskeisimmät työelämän lait 
ja säädökset.
Sisältö: Johtamisen osa-alueet; Johtamisen 
tasot; Johtamistoiminnot; Johtamisen roolit; 
Työelämän keskeiset lait ja säädökset; Työn-
ohjauksen käsitteistö ja tavoitteet; Työn-
ohjaustarpeiden, tavoitteiden, keinojen ja 
vaikuttavuuden analysointi ja arviointi van-
hustyössä; Talousarvion rakenne ja laatimi-
nen; Palveluorganisaation kustannuslasken-
ta; Palvelujen hinnoittelu
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Laak-
sonen H., Niskanen J., Ollila S. & Risku A. 
(2005). Lähijohtamisen perusteet terveyden-
huollossa; Larmi A., Tokola E. & Välkkiö H. 
(2005). Kotihoidon työkäytäntöjä (sov. osin); 
Molander G. 2003. Työtunteet esimerkkinä 
vanhustyö (sov. osin); Isoherranen K. 2005. 
Moniammatillinen yhteistyö (sov. osin); 
Paunonen-Immonen M. (2001). Työnohjaus: 
toiminnan laadunhallinnan varmistajana; 
Melin T. (2003). Tuotteistuksen ja kustannus-
laskennan hyvät käytännöt kuntien sosiaa-
li- ja terveydenhuollossa; Tampsi- Jarvala, T. 
2005. Johtajana sosiaali- ja terveystoimessa 
2003.  Stakes: Aiheita 7/ 2005. & al. 
Oppimismenetelmät: Luennot; Teemoitettu 
oppimispäiväkirja harjoittelujaksolla; Kus-
tannuslaskentatehtävä; Case- demostraatiot 
ja niihin liittyvä analysointi
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, tentit 
1/3, oppimispäiväkirja 1/3 ja 1/3 kustan-
nuslaskentatehtävä

Vanhustyön laadun kehittäminen 
    
Tunnus
KFG11C002

Tyyppi
pakollinen

Taso
syventävät ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Elina Hietaniemi, HTM
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää laadun-
hallinnan olevan vanhustyön keskeinen 
henkilöstön toimintamalli. Ymmärtää laa-
tujärjestelmän merkityksen vanhustyön ke-
hittämisessä ja toiminnan riskien hallin-
nassa sekä saa valmiudet käyttää laatutyön 
menetelmiä ja välineitä työssään. Ymmärtää 
toiminnan mittaamisen ja arvioinnin merki-
tyksen vanhustyön kehittämisessä. Pystyy 
suunnittelemaan ja toteuttamaan vanhus-
työn ladunhallintaohjelmia ja pystyy ohjaa-
maan vanhustyön henkilökuntaa palvelujen 
laadun kehittämiseen ja arviointiin.
Sisältö: Laatu käsitteen kehittyminen; Laatu 
-käsitteenä; Laadunhallinnan onnistumisen 
edellytyksiä; Laatuvastuu; Laadunhallinta; 
Laadunhallinnan käytännön toteutumisen 
perusedellytyksiä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Holma, 
T. (1999). Asiakaslähtöiset palveluprosessit; 
Noro A., Finne-Soveri H., Björkgren M. & 
Vähäkangas P. (2005). Ikääntyneiden laitos-
hoidon laatu; Outinen, M. et al. (1994). Laatu 
ja asiakas; Sosiaali- ja terveysministeriö et. al 
(1999). Sosiaali- ja terveydenhuollon laadun-
hallinta 2000- luvulle; Lumijärvi I. (2000). Ta-
sapainotetun mittariston malli ja kunta-alan 
tuloksellisuusarviointi; Laatukeskus (2003). 
EFQM Execellence Model
Oppimismenetelmät: Luennot ja harjoituk-
set; Kehittämistehtävä harjoittelujaksolla
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen luen-
noille ja harjoituksiin. Opintojakson arvosa-
na muodostuu kahdesta osiosta: tentti 1/2 ja 
kehittämistehtävä 1/2. Molemmat osiot on 
suoritettava hyväksyttävästi

Projektityö vanhustyön kehittämisen 
välineenä   

Tunnus
KFG11C003

Tyyppi
pakollinen

Taso
syventävät ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Elina Hietaniemi, HTM
Tavoitteet: Opiskelija saa valmiudet projek-
tin suunnitteluun, arviointiin sekä sen joh-
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tamiseen. Soveltaa aiemmin omaksumiaan 
tietoja projektin suunnittelussa ja toteutta-
misessa.
Sisältö: Projektityön osa-alueet; Projektin 
johtaminen; Projekti kehittämisen välineenä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Viirkorpi 
P. (2000). Onnistunut projekti, opas kunta-
alan projektityöskentelyyn tai muu vastaa-
va teos
Oppimismenetelmät: Luennot; Projektin to-
teutus harjoittelujaksolla; Seminaarit
Arviointi: Arvosana muodostuu numeeri-
sesti arvioitavasta projektiraportista ja pro-
jektin prosessin arvioinnista sekä aktiivises-
ta osallistumisesta seminaareihin

Yrittäjyys vanhustyössä  
    
Tunnus
KFG11C004

Tyyppi
pakollinen

Taso
syventävät ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Elina Hietaniemi, HTM
Tavoitteet: Opiskelija hankkii perusvalmiu-
det sosiaali- ja terveysalalla vanhuspalvelu-
jen tuottajana ja markkinoijana.
Sisältö: Palvelujärjestelmän sisäinen ja ul-
koinen yrittäjyys; Vanhuspalvelujen tuot-
teistaminen; Oman osaamisen /yrityksen 
markkinointi; Tutkimustuloksia ja tulevai-
suuden visioita vanhustyön palvelutuotan-
nosta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Rissanen, 
S & Sinkkonen, S. (2004). Hoivayrittäjyys: 
konkreettisia työkaluja hoiva-alan yrittäjil-
le; Jämsä, K. & Manninen, E. (2000). Osaami-
sen tuotteistaminen sosiaali- ja terveysalalla; 
Toivonen T. (1999). Yrittäjäksi hyvinvointia-
lalle
Oppimismenetelmät: Luennot
Arviointi: Aktiivien osallistuminen luen-
noille sekä kokeesta tai tehtävästä

Harjoittelu 13: Vanhustyön 
johtaminen ja kehittäminen 
   
Tunnus
KFG11CE005

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
12

Opettaja: Elina Hietaniemi, HTM 
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy johtajan /
esimiehen rooliin ja johtamiseen vanhustyön 
palveluorganisaatiossa. Opiskelija käyttää 

omaksumiaan teoriatietoja analysoidessaan 
valmiuksiaan ja kehittymismahdollisuuksi-
aan toimia tulosvastuullisena esimiehenä ja 
laadun kehittäjänä vanhustyössä.
Sisältö: Harjoittelu toteutuu vanhustyön 
palvelujärjestelmissä perehtymällä erityises-
ti johtamiseen ja vanhustyön laadun kehittä-
miseen ja arviointiin
Oppimismenetelmät: Teemoitettu oppimis-
päiväkirja; Kehittämistehtävä laadunhallin-
tatyöstä; Kustannuslaskentatehtävä
Arviointi: Toteutunut työvuorosuunnitelma 
harjoittelupaikassa; Oppimispäiväkirja ja 
kustannuslaskentatehtävä vaikuttavat 1/3; 
Vanhustyön johtaminen ja vanhuspalvelui-
den talous opintojaksoon; Kehittämistehtä-
vä vaikuttaa 1/2 vanhustyön laadun kehit-
täminen 
opintojaksoon

Harjoittelu 14: Tiedottaminen ja 
vaikuttaminen vanhustyössä
   
Tunnus
KFG11CE006

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Aila Vallejo Medina, THM 
Tavoitteet: Harjoittelun aikana opiskeli-
ja: hankkii valmiuksia ja toteuttaa tiedotta-
miseen ja vaikuttamiseen liittyviä tehtäviä 
sekä harjaantuu oman vanhustyöosaami-
sensa markkinointiin.  
Sisältö: Posterin suunnittelu; Ammattilehti-
artikkelin kirjoittaminen omasta opinnäyte-
työstä ja sen markkinointi; Oman opinnäy-
tetyön esittely sidosryhmälle
Kirjallisuus /oppimismateriaali: Opettajan 
osoittama lähdemateriaali; Oppimismene-
telmät; Posterin ja artikkelin työstäminen
Arviointi: Artikkelin ja Posterin numeraali-
nen arviointi

Harjoittelu 15: Vanhustyön 
kehittämisprojekti  
  
Tunnus
KFG11CE007

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Elina Hietaniemi, HTM
Tavoitteet: Opiskelija soveltaa projektityön 
teoriaa ja laadun kehittäminen opintojakson 
sekä koulutuksensa aikana hankkimaansa 
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osaamistaan ja toteuttaa jonkin rajatun pro-
jektin valitsemassaan vanhuspalveluja tuot-
tavassa palveluyksikössä yhteistyössä hen-
kilökunnan kanssa.
Sisältö: Projektisuunnitelman laatiminen; 
Suunnitelman esittelyseminaari; Projektin 
raportti ja seminaariesitys
Oppimismenetelmät: Asiantuntijavierailut, 
Toiminnallinen projekti yhteistyössä työelä-
män edustajien kanssa.
Arviointi: Arvioitava seminaariesitys ja ar-
vosana projektiraportista

OPINNÄYTETYÖ JA 
KYPSYYSNÄYTE

Tunnus
KFG11C008

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
15

Opettajat: Sirkka-Liisa Palomäki TtT, Elina 
Hietaniemi HTM, Aila Vallejo Medina THM
Tavoitteet: Opiskelija osaa viedä tutkivan 
ja kehittävän työotteen vanhustyön käy-
täntöön sekä organisoida ja toteuttaa opin-
näytetyönään tutkimus- tai kehittämistyön. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa 
asettaa tarkoituksenmukaisen tutkimus-
kysymyksen tai kehittämistehtävän; osaa 
suunnitella ja toteuttaa tutkimus- ja /tai ke-
hittämisprosessin; osaa soveltaa opinnäyte-
työprosessissaan hankkimiaan tutkimus- ja 
kehittämisvalmiuksia; osaa hyödyntää käy-
tännöstä nousevaa tietoa työn tutkimisessa 
ja kehittämisessä; osaa raportoida opinnäy-

tetyönsä tulokset selkeästi; osaa tehdä tut-
kimuksestaan /kehittämistyöstään vanhus-
työn käytäntöä hyödyntäviä johtopäätöksiä; 
ymmärtää työelämälähtöisessä tutkimus- ja 
kehittämistyössä vuorovaikutuksen ja yh-
teistyön merkityksen.
Sisältö: Tutkimuskysymyksen ja kehittämis-
tehtävän asettaminen; työelämälähtöisyys ja 
-yhteistyö; opinnäytetyösuunnitelma; opin-
näytetyön toteutus ja arviointi; opinnäyte-
työn raportointi; opponointi (vertaisarvioin-
ti) ja ohjaus
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun opinnäytetyöopas, 
intra.seamk.fi ; Tutkimus- ja kehittämistyö-
hön liittyvä materiaali: http://intra.seamk.
fi /opiskelijat/opinnaytetyo.htm   

Oppimismenetelmät: Seminaarit, yksilö- ja 
ryhmäohjaukset, vertaisarviointi, maturi-
teetti
Arviointi: Opinnäytetyölle yhteisesti laadi-
tut arviointikriteerit, itsearviointi, yhteistyö-
tahon arviointi, osallistuminen seminaarei-
hin ja ohjaukseen sekä kypsyyskoe

VAPAASTI 
VALITTAVAT OPINNOT
Laajuus: 8 op
Tavoitteet: Vapaasti valittavilla opinnoilla 
opiskelija laajentaa ja syventää vanhustyön 
osaamistaan valitsemiltaan aihealueilta. Va-
paasti valittavia opintoja opiskelija voi valita 
oman koulutusohjelman, sosiaali- ja terveys-
alan yksikön tai Seinäjoen ammattikorkea-
koulun yhteisistä VVO-opintojaksoista. 
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RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

RAVITSEMISALAN YKSIKKÖ
www.seamk.fi /ravitsemisala
ravitsemisala.opintotoimisto@seamk.fi 
PL 19 (Topeeka 47), 61801 Kauhajoki 
Puh. 020 124 5600 / 020 124 5603 (ma-pe klo 10–14), Faksi 020 124 5601

Yksikön tarjoamat koulutusohjelmat:
Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma   s. 549

Yksikön vs. johtaja: 
Eija Putula-Hautala

Opinto-ohjaaja:
Virpi Antila (virpi.antila@seamk.fi ), 020 124 5621, 040 830 4208

Kv-koordinaattori /ECTS-koordinaattori:
Tuija Pitkäkoski (tuija.pitkakoski@seamk.fi ), 020 124 5615
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Palvelujen tuottamisen ja johtamisen 
koulutusohjelma
Koulutuksen toteutus:
Ravitsemisalan yksikkö, Kauhajoki

Koulutusohjelmapäällikkö:
Eija Putula-Hautala 
020 124 5616
eija.putula-hautala@seamk.fi 

Tutkinto ja sen tuottama kelpoisuus:
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkea-
koulututkinto

Tutkintonimike: 
Restonomi (AMK)

Laajuus opintopisteinä:
210 op

Suuntautumisvaihtoehdot:
Ravitsemisalan tuotannon ja yrittäjyyden 
suuntautumisvaihtoehto

Tavoitteet:
Restonomikoulutuksen kautta voi suuntau-
tua esim. ammattikeittiön johto- tai suunnit-
telutehtäviin, ruokapalveluyrittäjäksi, tuo-
tekehitystehtäviin tai menekinedistämis- tai 

neuvontatyöhön ravitsemispalvelualalla. 
Ala on voimakkaassa kasvussa ja työpaik-
koja on sekä kotimaassa että ulkomailla. 

Opiskelussa painotetaan työelämän ja käy-
tännön vaatimuksia, joita teoreettinen tieto 
ja tutkimus palvelevat. Ensimmäinen vuosi 
on ns. tuottamisen vuosi, jolloin opiskellaan 
ammattialaa tukevia perusopintoja ja yhtei-
siä ammattiopintoja sekä tehdään perushar-
joittelu, jonka suorittamista ulkomailla suo-
sitellaan.

Toinen opiskeluvuosi on ”johtamisen vaihet-
ta”, jolloin opintojaksoissa on liikkeenjohdon 
näkökulma. Kolmantena opiskeluvuotena 
näkökulma vaihtuu ravitsemispalvelualan 
kehittämiseen. Vaihtoehtoiset opinnot suun-
taavat opiskelijan reittiä. Vaihtoehtoisia opin-
toja suoritetaan toisesta opiskeluvuodesta 
alkaen. Monet opintojaksot toteutetaan työ-
elämän tarpeista lähtöisin olevina projektei-
na. Koulun yhteydessä oleva elintarvikkei-
den tuotekehitysyksikkö ja samalla tontilla 
sijaitseva Kauhajoen elintarvike- ja ympäris-
tötutkimuslaitos tarjoavat erinomaisen mah-
dollisuuden opiskelujen liittämisestä laajem-
piin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.
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PALVELUJEN TUOTTAMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA       
Ravitsemisalan tuotannon ja yrittäjyyden suuntautumisvaihtoehto 210 op      
  
   I II III IV  YHT. (x) 
PERUSOPINNOT      37/32 
 Orientoivat opinnot      3 
  Opiskelutaito ja restonomiksi opiskelu 3     
VIESTINTÄ- JA MENETELMÄOPINNOT      34/29 
 Kieli- ja viestintäopinnot      16/11 
  Suomen kieli ja viestintä (pt) 5     
  Suomen kieli ja viestintä (yo) 3     
  Ruotsi, yleis- ja ammattikieli (pt) 2 2    
  Ruotsi, ammattikieli (yo) 1 2    
  Englanti, yleis- ja ammattikieli (p t) 3 2    
  Englanti, ammattikieli (yo) 1 2    
  Alkava kieli   2   
 Tietotekniikan perustaidot      6 
  Tietotekniikka 1 3     
  Tietotekniikka 2  3    
 Metodiset opinnot      12 
  Metodiikka ja oman tutkimuksen käynnistäminen   3   
  Tutkimusprosessi   6   
  Tilastollinen tutkimus (tilastotiede ja SPSS)   3   
AMMATTIOPINNOT      118/123 
YHTEISET AMMATTIOPINNOT      82/87 
 Ravitsemispalvelujen tuottaminen      44/49 
  Ruokamatematiikka (pt) 4     
  Ruokamatematiikka (yo) 2     
  Ravitsemustieto ja erityisruokavaliot 5     
  Elintarviketieto ja -lainsäädäntö 3     
  Elintarvikekemia- ja fysiikka (pt) 2 4    
  Elintarvikekemia- ja fysiikka (yo)  4    
  Ruokatuotanto 1 (pt) 10     
  Ruokatuotanto 1 (yo) 19     
  Ruokatuotanto 2  11    
  Matkailun perusteet  2    
  Ruokakulttuurit   3   
 Turvallinen ruokatuotanto      12 
  Työsuojelun ja ergonomian perusteet 2     
  Elintarvikehygienia ja omavalvonta 6     
  Kestävä kehitys ravitsemispalvelualalla  2    
  Omavalvonnan kehittäminen ja hallinta   2   
 Ravitsemispalvelujen johtaminen ja kehittäminen      26 
  Yritystoiminnan perusteet  2    
  Johdatus oikeustieteeseen  2    
  Kokous- ja neuvottelutaito  2    
  Työyhteisön johtaminen  8    
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  Markkinoinnin perusteet  5    
  Yritys- ja julkistaloushallinto   4   
  Palveluyrityksen liiketoiminnan kehittäminen     3  
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT  9 18  9 36 
 (opiskelija valitsee neljä opintojaksoa, kukin 9 op)       
  Tuotekehitys ja aistinvarainen arviointi      
  Ruokatuotannon operatiivinen johtaminen      
  Toimitilapalvelujen johtaminen      
  Elintarvikkeen laatuketju      
  Ravitsemuksen syventävät opinnot      
  Ravitsemusviestintä- ja kasvatus      
  Turvallinen ruoka      
  Markkinointiviestintä      
  Esteettisyys ja yrityskuvan kehittäminen      
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT   6 4   10 
HARJOITTELU      30 
  Perusharjoittelu 12     
  Erikoistumisharjoittelu   12  6  
OPINNÄYTETYÖ   3  12 15 
YHTEENSÄ 60  60 60 30 210 
        
   (x)= pt-pohjainen/yo-pohjainen    

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

I      II          III         IV       YHT. 
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Opintojaksokokonaisuudet ja -kuvaukset

PERUSOPINNOT

Orientoivat opinnot
Opiskelutaito ja restonomin 
ydinosaaminen

Tunnus
KI15AOR0501

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Eija Putula-Hautala, ETM ja li-
säksi muita yksikön opettajia
Tavoitteet: Opiskelija on motivoitunut opis-
keluun Seinäjoen ammattikorkeakoulussa ja 
ravitsemisalan yksikössä sekä Kauhajokeen 
opiskelupaikkakuntana. Opiskelija on hah-
mottanut asemansa opiskelijana ja oppinut 
hyödyntämään erilaisia opiskelumenetel-
miä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
ymmärtää itseohjautuvuuden merkityksen 
opinnoissa menestymiselle sekä omakohtai-
sen jatkuvan tiedonhankinnan ja -hallinnan 
merkityksen itsensä ja ammattitaitonsa ke-
hittämisessä; on perehtynyt siihen, mitä val-
miuksia restonomikoulutus tarjoaa toimia 
erilaisissa asiantuntijatehtävissä majoitus- ja 
ravitsemisalalla.
Sisältö: Orientoituminen opintoihin ja Sei-
näjoen ammattikorkeakouluun sekä Ra-
vitsemisalan yksikköön ja Kauhajokeen; 
opiskelu- ja oppimisympäristöt sekä opis-
kelumenetelmät; tiedonhankinta ja lähde-
kritiikki; opiskelijajärjestöt ja tutortoiminta; 
asiantuntijuuden kehittyminen ja restonomi 
ammattina; henkilökohtainen opetussuun-
nitelma
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opinto-
opas 2005-2006. SeAMK; Oppijan opas 2005. 
Ravitsemisalan yksikkö; Heikkinen, V.A. 
2004. Matkalla restonomin ydinosaamiseen. 
Haaga-sarja. Tutkimuksia 8. Haaga Instituu-
tin ammattikorkeakoulu; Muu tarpeellinen 
materiaali ilmoitetaan jakson kuluessa
Oppimismenetelmät: Luennot, keskustelut, 
tutustumiskäynnit, harjoitukset
Arviointi: Hyväksytty suoritus edellyttää 
läsnäoloa ja aktiivista osallistumista, koe, 
harjoitustyöt

VIESTINTÄ- JA 
MENETELMÄOPINNOT

Kieli- ja viestintäopinnot
Suomen kieli ja viestintä (pt)

Tunnus
KI15AKI0501

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Sirkka Nieminen, FM
Tavoitteet: Opiskelija pystyy toimimaan tar-
koituksenmukaisesti työelämän viestintä- 
ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa ottaa 
huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alan 
vaatimukset sekä viestiä jäsentyneesti, ym-
märrettävästi ja vakuuttavasti. Hän osaa ja 
haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän 
taitojaan osana omaa ammattitaitoaan.
Sisältö: Viestintäkulttuuri; kirjoitetut teksti-
lajit, esim. erilaiset asiakirjat; asiatyyli, teks-
tin- ja kielenhuolto; puhutut tekstilajit, esim. 
puheet, havaintoesitykset; oman viestintä-
kompetenssin tavoitteellinen kehittäminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kortetjär-
vi-Nurmi, S., Kuronen, M.-L. & Ollikainen, 
M. 2002. Yrityksen viestintä. 3. uud. painos. 
Helsinki: Edita; Kielikello 4/1997 (ns. Ruo-
kakello); luentomoniste
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja itsenäinen työskentely
Arviointi: Kirjalliset ja suulliset tehtävät, 
tentti
Edeltävät opinnot: Tietotekniikka 1 (tekstin-
käsittely) osallistuminen 

Suomen kieli ja viestintä (yo)

Tunnus
KI15AKI0501

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Sirkka Nieminen, FM
Tavoitteet: Opiskelija pystyy toimimaan tar-
koituksenmukaisesti työelämän viestintä- 
ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa ottaa 
huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alan 
vaatimukset sekä viestiä jäsentyneesti, ym-
märrettävästi ja vakuuttavasti. Hän osaa ja 
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haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän 
taitojaan osana omaa ammattitaitoaan.
Sisältö: Viestintäkulttuuri; kirjoitetut teksti-
lajit, esim. erilaiset asiakirjat; asiatyyli, teks-
tin- ja kielenhuolto; puhutut tekstilajit, esim. 
puheet, havaintoesitykset; oman viestintä-
kompetenssin tavoitteellinen kehittäminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kortetjär-
vi-Nurmi, S., Kuronen, M.-L. & Ollikainen, 
M. 2002. Yrityksen viestintä. 3. uud. painos. 
Helsinki: Edita; Kielikello 4 /1997 (ns. Ruo-
kakello)
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset 
ja itsenäinen työskentely
Arviointi: Kirjalliset ja suulliset tehtävät, 
tentti
Edeltävät opinnot: Tietotekniikka 1 (tekstin-
käsittely) osallistuminen 

Ruotsi, yleis- ja ammattikieli (pt)

Tunnus
KI15AKI0502

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. ja 2.vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Erja Heikkilä, FM
Tavoitteet: Opiskelija kehittää ruotsin kie-
len taitoaan ja pohjoismaisen kulttuurin 
tuntemustaan niin, että pystyy toimimaan 
yksityishenkilönä ja oman ammattialansa 
edustajana Pohjoismaisissa toimintaympä-
ristöissä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Sisältö: Keskeiset rakenteet; yleiskielen /ar-
kielämän tilanteiden intensiivikurssi; oma 
koulutus ja ammatti; työnhaku, CV; palve-
lutilanteet työelämässä; ravitsemis- ja mat-
kailualan keskeinen terminologia
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
laatima materiaali
Oppimismenetelmät: Suulliset ja kirjalliset 
harjoitukset ja oppimistehtävät, opintomat-
ka Ruotsiin
Arviointi: Suullisen kielitaidon aktiivinen 
osoittaminen (dialogit, esitelmät), kirjallis-
ten tehtävien suorittaminen, tentti. Kaikki 
osiot suoritettava hyväksyttävästi

Ruotsi, ammattikieli (yo)

Tunnus
KI15AKI0502

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. ja 2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Erja Heikkilä, FM
Tavoitteet: Opiskelija kehittää ruotsin kie-

len taitoaan ja pohjoismaisen kulttuurin 
tuntemustaan niin, että pystyy toimimaan 
yksityishenkilönä ja oman ammattialansa 
edustajana Pohjoismaisissa toimintaympä-
ristöissä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Sisältö: Oma koulutus ja ammatti; työnha-
ku, CV; asiakaspalvelutilanteet työelämässä; 
ravitsemis- ja matkailualan keskeinen ter-
minologia
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
laatima materiaali
Oppimismenetelmät: Suulliset ja kirjalliset 
harjoitukset ja oppimistehtävät, opintomat-
ka Ruotsiin
Arviointi: Suullisen kielitaidon aktiivinen 
osoittaminen (dialogit, esitelmät), kirjallis-
ten tehtävien suorittaminen, tentti. Kaikki 
osiot suoritettava hyväksyttävästi

Englanti, yleis- ja ammattikieli (pt)

Tunnus
KI15AKI0503

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. ja 2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Erja Heikkilä, FM
Tavoitteet: Opiskelija kehittää ja vahvistaa 
kielitaitoaan ja kulttuurista osaamistaan si-
ten, että pystyy toimimaan sekä yksityis-
henkilönä että oman alansa edustajana kan-
sainvälisessä toimintaympäristössä halliten 
hyvin sekä suullisen että kirjallisen viestin-
nän vieraalla kielellä.
Sisältö: Keskeiset kieliopilliset rakenteet; 
yleiskielen intensiivikertaus /arkielämän ti-
lanteet; oma koulutus ja ammatti; työnha-
ku, CV; asiakaspalvelutilanteet työelämässä; 
ravitsemis- ja matkailualan keskeinen ter-
minologia
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
laatima materiaali
Oppimismenetelmät: Suulliset ja kirjalliset 
harjoitukset ja oppimistehtävät
Arviointi: Suulisen kielitaidon aktiivinen 
osoittaminen (esim. esitelmät, dialogiharjoi-
tukset). kirjallisten tehtävien suorittaminen, 
tentti. Kaikki osiot suoritettava hyväksyttä-
västi

Englanti, ammattikieli (yo)

Tunnus
KI15AKI0503

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. ja 2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3
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Opettaja: Erja Heikkilä, FM
Tavoitteet: Opiskelija kehittää ja vahvistaa 
kielitaitoaan ja kulttuurista osaamistaan si-
ten, että pystyy toimimaan sekä yksityis-
henkilönä että oman alansa edustajana kan-
sainvälisessä toimintaympäristössä halliten 
hyvin sekä suullisen että kirjallisen viestin-
nän vieraalla kielellä.
Sisältö: Oma koulutus ja ammatti; työnha-
ku, CV; asiakaspalvelutilanteet työelämässä; 
ravitsemis- ja matkailualan keskeinen ter-
minologia
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
laatima materiaali
Oppimismenetelmät: Suulliset ja kirjalliset 
harjoitukset ja oppimistehtävät
Arviointi: Suullisen kielitaidon aktiivinen 
osoittaminen (esim. esitelmät, dialogiharjoi-
tukset). Kirjallisten tehtävien suorittaminen, 
tentti. Kaikki osiot suoritettava hyväksyttä-
västi

Alkava kieli (esim. italia, 
ranska, espanja)

Tunnus
KI14AKI0504

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Tavoitteet: Opiskelija omaksuu uuden vie-
raan kielen perusteet ja pystyy käyttämään 
kieltä helpohkoissa arkipäivän kielenkäyttö-
tilanteissa ja hyödyntää sitä omassa amma-
tissaan.
Sisältö: Perusrakenteet; viestintätilanteet; 
tekstin ymmärtäminen; kuunteluharjoituk-
set; kirjalliset harjoitukset; kielialueen kult-
tuuri
Oppimismenetelmät: Erilaiset harjoitukset 
ja oppimistehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, tehtä-
vien suorittaminen, mahd. tentti

Tietotekniikan perustaidot
Tietotekniikka 1

Tunnus
KI15AVI0007

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Raija Kangassalo, FM
Tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää opiske-

lussaan itsenäisesti tietokonetta, sen oheis-
laitteita ja yleisimpiä työvälineohjelmia.
Sisältö: Tietotekniikan merkitys ja mahdol-
lisuudet yhteiskunnassa, tietokoneen, oheis-
laitteiden ja käyttöjärjestelmän perusteet, 
sähköpostin ja tietoverkkojen käyttäminen, 
tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esi-
tysgrafi ikan perusteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Käytös-
sä olevien työvälineohjelmien oppaat. Muu 
materiaali osoitetaan kurssin alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, ryhmätehtävät, itsenäinen harjoitustyö
Arviointi: Tentti ja harjoitustyö

Tietotekniikka 2

Tunnus
KI15AVI0008

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Raija Kangassalo, FM
Tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää tietoko-
netta ja työvälineohjelmia monipuolisesti. 
Opiskelija tuntee kuvankäsittelyn perustei-
ta sekä hallitsee kuvankäsittelyohjelman pe-
rustoimintoja siten, että hän osaa tuottaa esi-
tystensä tueksi digitaalista materiaalia.
Sisältö: Tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan 
ja esitysgrafi ikan edistyneemmät toiminnot, 
kuvankäsittelyn perusteet, kuvankäsittely-
ohjelman perustoiminnot, digitaalisten kuvi-
en tuottaminen ja niiden hyödyntäminen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Käytössä 
olevien ohjelmien oppaat. Muu materiaali 
osoitetaan kurssin alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, ryhmätehtävät, itsenäinen harjoitustyö
Arviointi: Tentti ja/tai raportoitu harjoitus-
työ
Edeltävät opinnot: Tietotekniikka 1 

Metodiset opinnot
Metodiikka ja oman 
tutkimuksen käynnistäminen

Tunnus
KI15AMET001

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.-3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Hanne Vuorenmaa KTL ja Kaija 
Nissinen THM
Tavoitteet: Opiskelija tuntee erilaisia tutki-
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mus- ja kehittämismenetelmiä. Opiskelija 
ymmärtää tieteellisen ajattelun periaatteita 
ja ottaa huomioon ne omassa kehittämistyös-
sään. Opiskelijalla on valmiudet opinnäyte-
työtä varten ja hän tuntee opinnäytetyöpro-
sessin.
Sisältö: Tutkimus- ja kehittämistyön perus-
teet; tilastollisen ja laadullisen tutkimuk-
sen perusteet; tieteenfi losofi set lähtökohdat; 
tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti; 
tutkimusetiikka; metodinen tietoperusta; 
aineistonkeruun perusmenetelmät; opin-
näytetyöprosessi Ravitsemisalan yksikössä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: SeAMK:n 
opinnäytetyöohjeisto sekä tarvittaessa Hirs-
järvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2004. Tut-
ki ja kirjoita. 10. osin uud. laitos. Helsinki: 
Tammi. Heikkilä, T. 2002. Tilastollinen tutki-
mus. Helsinki. Edita
Oppimismenetelmät: Luennot, osallistumi-
nen opinnäytetyöseminaareihin, harjoitusteh-
tävät
Arviointi: Opintojakson kaikki osat on suo-
ritettava hyväksyttävästi

Tutkimusprosessi

Tunnus
KI15AMET002

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettajat: Anu Latva-Reinikka, tradenomi, 
agrologi (AMK); Sirkka Nieminen, FM; Han-
ne Vuorenmaa, KTL ja Kaija Nissinen THM
Tavoitteet: Opiskelija osaa soveltaa toimin-
nallista ja tutkimuksellista tapaa kehittäes-
sään työyhteisöä. Opiskelija osaa soveltaa 
erilaisia tutkimusmenetelmiä, -käsitteitä ja 
tieteellisen ajattelun periaatteita omassa ke-
hittämistyössään. Opiskelija osaa tunnistaa 
ja analysoida kehittämistarpeita ja muodos-
taa kehittämisehdotuksia sekä raportoida 
niitä. Opiskelija tutustuu opinnäytetyössä 
tarvittaviin tieteellisen tekstin konventioi-
hin ja osaa soveltaa niitä omassa tekstissään. 
Opiskelija saa kokonaiskuvan tiedonhankin-
nasta, perehtyy oman alansa tiedonlähteisiin 
ja oppii tiedonhaun perusteet.
Sisältö: Tutkimusraportin rakenne, kieli ja 
tyyli; referointi, lähteet ja lähdeviitteet; tie-
donhankinnan lähtökohdat; tietokannat; 
verkkotiedonhaku; tiivistelmä; opinnäyte-
työ Ravitsemisalan yksikössä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: SeAMK:n 
opinnäytetyöohjeisto sekä tarvittaessa Hirs-
järvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2004. Tut-

ki ja kirjoita. 10. osin uud. laitos. Helsinki: 
Tammi; Heikkilä, T. 2002. Tilastollinen tutki-
mus. Helsinki. Edita
Oppimismenetelmät: Kehittämis- tai tutki-
musprojekti, luennot ja harjoitukset
Arviointi: Kehittämis- tai tutkimusprojekti 
ja harjoitukset
Edeltävät opinnot: Metodiikka ja oman tut-
kimuksen käynnistäminen (osallistuminen) 

Tilastollinen tutkimus

Tunnus
KI15AMET003

Tyyppi
pakollinen

Taso
perusopinnot

Vuosi ja lukukausi
2.-3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettajat: Leena Helminen, FM; Raija Kan-
gassalo, FM ja Hanne Vuorenmaa, KTL
Tavoitteet: Opiskelija tuntee tilastollisen tut-
kimuksen perusteet ja soveltaa niitä kehittä-
essään työyhteisöä. Opiskelija hallitsee mm. 
tilastoinnin perusteet ja osaa käyttää tilas-
tointiohjelmaa. Opiskelijalla on valmiudet 
tilastollisen opinnäytetyön tekemistä var-
ten. Opiskelija saa kokonaiskuvan tiedon-
hankinnasta, perehtyy oman alansa tiedon-
lähteisiin ja oppii tiedonhaun perusteet.
Sisältö: Kyselylomake; taulukot ja kuviot; ti-
lastollisen tutkimuksen perusteet; tutkimuk-
sen reliabiliteetti ja validiteetti
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hirsjär-
vi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2004. Tutki ja 
kirjoita. 10. osin uud. laitos. Helsinki: Tam-
mi.; Heikkilä, T. 2002. Tilastollinen tutkimus. 
Helsinki. Edita.; Oheislukemistona SeAMK:
n opinnäytetyöohjeisto
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, opetuskeskustelut sekä pienimuotoinen 
tutkimusprojekti
Arviointi: Harjoitukset, tutkimusprojekti, 
tentti
Edeltävät opinnot: Metodiikka ja oman tut-
kimuksen käynnistäminen (aloitettu)

AMMATTIOPINNOT

YHTEISET 
AMMATTIOPINNOT

Ravitsemispalvelujen 
tuottaminen
Ruokamatematiikka (pt)
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Tunnus
KI15BRT0501

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Leena Helminen, FM
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee omaan am-
mattialaansa liittyvät peruslaskutaidot.
Sisältö: Ruokaohjemuunnokset, painohävi-
öt, hintalaskelmat, puhdistuskaavake, kate-
tuottolaskentaa ja arvonlisävero
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Peltola, 
M. & Vuorenmaa, S. 2004. Annos & asiakas. 
Helsinki: WSOY
Oppimismenetelmät: Opetuskeskustelu, 
laskuharjoitukset, itsenäiset tehtävät
Arviointi: Läsnäolo, harjoitukset, tentti

Ruokamatematiikka (yo)

Tunnus
KI15BRT0501

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Leena Helminen, FM
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee omaan am-
mattialaansa liittyvät peruslaskutaidot.
Sisältö: Ruokaohjemuunnokset, painohävi-
öt, hintalaskelmat, puhdistuskaavake, kate-
tuottolaskentaa ja arvonlisävero
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Peltola, 
M. & Vuorenmaa, S. 2004. Annos & asiakas. 
Helsinki: WSOY
Oppimismenetelmät: Opetuskeskustelu, 
laskuharjoitukset, itsenäiset tehtävät
Arviointi: Läsnäolo, harjoitukset, tentti

Ravitsemustieto ja erityisruokavaliot

Tunnus
KI15BRT0002

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettaja: Sirpa Nygård, THM
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt ihmi-
sen ravitsemukseen ja ravinnon ja tervey-
den väliseen vuorovaikutukseen. Hän tun-
tee suomalaisten ravitsemussuositusten 
tavoitteet ja niiden toteuttamisen käytän-
nössä. Opiskelijalle kehittyy valmiuksia tar-
kastella ruokaa ravintoaineiden lähteenä ja 
hän oppii arvioimaan erilaisten yksilöiden 
ravinnon saantia ruoasta. Hänellä on perus-

tiedot tavallisimmista erityisruokavalioista 
ja eri-ikäisten ravitsemukseen liittyvistä ky-
symyksistä.
Sisältö: Ruoan merkitys ravintoaineiden 
lähteenä ja terveyteen vaikuttavana tekijänä; 
Ruoansulatus ja aineenvaihdunta; Ruoan-
käyttö ja eri-ikäisten ravitsemus; Tavallisim-
mat erityisruokavaliota vaativat tilanteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Peltosaari 
L. Raukonen H. ja Partanen R. Ravitsemus-
tieto. Otava. 2002; Parkkinen K & Sertti P. 
Ruoka ja ravitsemus. Uusin painos; Muu 
kurssilla osoitettu materiaali
Oppimismenetelmät: Luennot, kirjallinen 
tehtävä, ryhmä- ja harjoitustyöt. Tentit 1 ja 
2.  
Arviointi: Kirjallinen tehtävä ja tentit

Elintarviketieto ja -lainsäädäntö

Tunnus
KI15BRT0005

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Elintarvikeaineiden opettaja
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt eri elin-
tarvikeryhmiin ja niihin liittyvään lainsää-
däntöön.
Sisältö: Eri elintarvikeryhmien ominaisuu-
det; tuottaminen, käyttö ja valmistusproses-
sit; elintarvikelainsäädäntö Suomessa ja EU:
ssa ja -valvonnan rakenne ja sisältö pääkoh-
dittain; pakkausmerkinnät yleisesti; lisäai-
neet yleisesti; erityiselintarvikkeet yleisesti
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Saarela, 
Hyvönen, Määttälä, von Wright: Elintarvi-
keprosessit, Savonia-ammattikorkeakoulu. 
2004; Hannula, Pakkala, Pitkänen: Yrittäjän 
Elintarvikelainsäädäntö, Edita, 2000; Luen-
tomateriaali. Muu tarpeellinen materiaali il-
moitetaan jakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, ryhmätyöt, 
tiedonhaku (mahdolliset itsenäiset työt) ja 
tentti
Arviointi: Harjoitustehtävä, tentti

Elintarvikekemia ja -fysiikka (pt)

Tunnus
KI15BRT0502

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. ja 2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettaja: Leena Helminen, FM
Tavoitteet: Opintojaksolla tutustutaan or-
gaanisiin yhdisteryhmiin sekä niiden omi-
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naisuuksiin ja nimeämiseen. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija: tuntee elintarvik-
keiden ravintoaineista erityisesti rasvat, hii-
lihydraatit ja proteiinit ja niille ruoanval-
mistuksen ja säilytyksen aikana tapahtuvat 
tyypilliset kemialliset reaktiot; tuntee ruoan-
valmistukseen ja -säilytykseen liittyviä fysii-
kan käsitteitä ja ilmiöitä
Sisältö: Orgaaniset yhdisteryhmät: hiilive-
dyt, alkoholit, aldehydit ja ketonit, karbok-
syylihapot, rasvat, hiilihydraatit ja proteiinit; 
Fysiikan käsitteitä: lämpötila, lämmönsiirty-
minen, olomuodonmuutokset, ilmankoste-
us, paine, sähkösuureita
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, laboratorio-
työt, harjoitukset, itsenäiset tehtävät
Arviointi: Läsnäolo, laboratoriotyöt, harjoi-
tukset ja tentti

Elintarvikekemia ja -fysiikka (yo)

Tunnus
KI15BRT0502

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettajt: Leena Helminen, FM
Tavoitteet: Opintojaksolla tutustutaan or-
gaanisiin yhdisteryhmiin sekä niiden omi-
naisuuksiin ja nimeämiseen. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija: tuntee elintarvik-
keiden ravintoaineista erityisesti rasvat, hii-
lihydraatit ja proteiinit ja niille ruoanval-
mistuksen ja säilytyksen aikana tapahtuvat 
tyypilliset kemialliset reaktiot; tuntee ruoan-
valmistukseen ja -säilytykseen liittyviä fysii-
kan käsitteitä ja ilmiöitä.
Sisältö: Orgaaniset yhdisteryhmät: hiilive-
dyt, alkoholit, aldehydit ja ketonit, karbok-
syylihapot, rasvat, hiilihydraatit ja proteiinit; 
Fysiikan käsitteitä: lämpötila, lämmönsiirty-
minen, olomuodonmuutokset, ilmankoste-
us, paine, sähkösuureita
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, laboratorio-
työt, harjoitukset, itsenäiset tehtävät
Arviointi: Läsnäolo, laboratoriotyöt, harjoi-
tukset ja tentti

Ruokatuotanto 1 (pt)

Tunnus
KI15BRT0503

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
10

Opettajat: Päivi Saarimäki, Kirta Nieminen 
ja Katja Kulmala
Tavoitteet: Opiskelija oppii tuntemaan ja 
käsittelemään yleisimpiä peruselintarvik-
keita. Hän harjaantuu ruoanvalmistami-
seen ja leivontaan erilaisten menetelmien 
ja teknologian avulla. Opiskelija sisäistää 
taloudellisuuden, työturvallisuuden, ergo-
nomian, puhtaanapidon ja omavalvonnan 
tärkeyden työskentelyssään. Opiskelija op-
pii asiakaspalvelun, tarjoilun ja kattamisen 
perusteet. Opiskelija perehtyy suomalaiseen 
ruokakulttuuriin. Opiskelija hahmottaa ruo-
katuotantoprosessin käytännössä ja oppii 
suunnittelemaan ja toteuttamaan ateria- ja 
asiakaspalvelukokonaisuuksia erilaisissa 
toimintaympäristöissä tietotekniikkaa hyö-
dyntäen. Osa opintojaksosta tapahtuu eng-
lanninkielellä.
Sisältö: Elintarvikkeiden tuntemus, valin-
ta ja käsittely sekä pakkaaminen ja säilytys; 
Ruoanvalmistusmenetelmät; Työn rationa-
lisointi; Taloudellisuus, työturvallisuus, er-
gonomia, puhtaanpito ja omavalvonta; Ko-
neiden ja laitteiden käyttö; Asiakaspalvelun 
perusteet; Ateria- ja ruokalistasuunnittelu; 
Aterix -reseptiohjelma; Myymälätoiminta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Harju, 
S. Räihä, P. Soininen, L. 1997. Hyvään pal-
veluun. Helsinki: WSOY; Hemmi, M. Lah-
denkauppi, M. Avec. Asiakaspalvelua ra-
vintolassa. Porvoo: WSOY; Jokinen, P. Laine, 
H. Lampi, R. 2002. Ammattikeittiönlaitteet 
ja työvälineet. Helsinki. WSOY; Lampi, R. 
Laurila, A. Pekkala, M-L. 2001. Ruokapalve-
lut työnä. Helsinki: WSOY Lampi, R. Luola, 
M. Seppänen, H. 2005. Elintarvikkeet ja ruo-
anvalmistus. Helsinki: WSOY Lehtinen, M. 
Peltonen, H. Talvinen, P. 2003. Ruoanvalmis-
tuksen käsikirja. Helsinki: WSOY
Oppimismenetelmät: Käytännön työsken-
tely erilaisissa keittiöympäristöissä sekä 
siihen liittyvät tarjoilu- ja asiakaspalvelu-
tehtävät (läsnäoloa vaativaa opiskelua). Ate-
riapalvelutehtävien hoitaminen myös iltai-
sin ja viikonloppuisin. Oppimistehtävät. 
Oppimistehtävien toteuttaminen käytännön 
opetustilanteissa. Itseohjautuvat suunnitte-
lutehtävät, käytännön harjoitukset. Luennot 
ja tentit
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Arviointi: Käytännön työskentely ja aktii-
vinen osallistuminen, itsearviointi, ryhmän 
arviointi, asiakkaiden arviointi, harjoitus-
työraportit, tentit

Ruokatuotanto 1 (yo)

Tunnus
KI15BRT0503

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
19

Opettajat: Päivi Saarimäki, Kirta Nieminen 
ja Katja Kulmala
Tavoitteet: Opiskelija oppii tuntemaan ja 
käsittelemään yleisimpiä peruselintarvik-
keita. Hän harjaantuu ruoanvalmistami-
seen ja leivontaan erilaisten menetelmien 
ja teknologian avulla. Opiskelija sisäistää 
taloudellisuuden, työturvallisuuden, ergo-
nomian, puhtaanapidon ja omavalvonnan 
tärkeyden työskentelyssään. Opiskelija op-
pii asiakaspalvelun, tarjoilun ja kattamisen 
perusteet. Opiskelija perehtyy suomalaiseen 
ruokakulttuuriin englanninkielisellä kurssil-
la. Opiskelija hahmottaa ruokatuotantopro-
sessin käytännössä ja oppii suunnittelemaan 
ja toteuttamaan ateria- ja asiakaspalveluko-
konaisuuksia erilaisissa toimintaympäris-
töissä tietotekniikkaa hyödyntäen.
Sisältö: Elintarvikkeiden tuntemus, valin-
ta ja käsittely sekä pakkaaminen ja säilytys; 
Ruoanvalmistusmenetelmät; Työn rationa-
lisointi; Taloudellisuus, työturvallisuus, er-
gonomia, puhtaanpito ja omavalvonta; Ko-
neiden ja laitteiden käyttö; Asiakaspalvelun 
perusteet; Ateria- ja ruokalistasuunnittelu; 
Aterix -reseptiohjelma; Myymälätoiminta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Harju, S. 
Räihä, P. Soininen, L. 1997. Hyvään palve-
luun. Helsinki: WSOY. Hemmi, M. Lahden-
kauppi, M. Avec. Asiakaspalvelua ravinto-
lassa. Porvoo: WSOY. Jokinen, P. Laine, H. 
Lampi, R. 2002. Ammattikeittiönlaitteet ja 
työvälineet. Helsinki. WSOY. Lampi, R. Lau-
rila, A. Pekkala, M-L. 2001. Ruokapalvelut 
työnä. Helsinki : WSOY Lampi, R.  Luola, 
M. Seppänen, H. 2005. Elintarvikkeet ja ruo-
anvalmistus. Helsinki: WSOY Lehtinen, M. 
Peltonen, H. Talvinen, P. 2003. Ruoanvalmis-
tuksen käsikirja. Helsinki: WSOY
Oppimismenetelmät: Käytännön työsken-
tely erilaisissa  keittiöympäristöissä sekä  
siihen liittyvät tarjoilu- ja asiakaspalveluteh-
tävät (läsnäoloa vaativaa opiskelua). Ateria-
palvelutehtävien hoitaminen myös iltaisin ja 
viikonloppuisin. Oppimistehtävien toteut-

taminen käytännön opetustilanteissa. Itse-
ohjautuvat suunnittelutehtävät, käytännön 
harjoitukset. Luennot
Arviointi: Käytännön työskentely ja aktii-
vinen osallistuminen, itsearviointi, ryhmän 
arviointi, asiakkaiden arviointi, harjoitus-
työraportit, tentit

Ruokatuotanto 2

Tunnus
KI15BRT0504

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
11

Opettaja: Päivi Saarimäki, Kirta Nieminen, 
Katja Kulmala, elintarvikeaineiden opettaja
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy työn johta-
miseen suunnittelemalla ja toteuttamalla 
erilaisia ateria- ja asiakaspalvelukokonai-
suuksia. Opiskelija syventyy tarkastelemaan 
toimintaansa yrittäjyyden näkökulmasta 
mm. messu- ja näyttelytoiminnassa. Opiske-
lija perehtyy erilaisten ruoka-aineiden koos-
tumukseen ja muutoksiin eri kypsennyspro-
sesseissa. Opiskelija ymmärtää, miksi tietyt 
muutokset ruoka-aineissa ja erilaisissa se-
oksissa tapahtuvat ruoanvalmistuksessa. 
Opiskelija muodostaa kokonaiskuvan tuote-
kehitystyöstä, tuotekehitysprosessista ja ais-
tinvaraisesta arvioinnista.
Sisältö: Ruokatuotannon suunnittelu, to-
teutus ja johtaminen eri keittiöympäristöis-
sä; kokeellinen ruoanvalmistus; suurkeittiö-
reseptiikka; tuotekehityksen ja aistinvaraisen 
arvioinnin perusteet; käytännön tuotekehi-
tystyö soveltaen aistinvaraisen arvioinnin 
testimenetelmiä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Hemmi, 
M. Lahdenkauppi, M. Avec. Asiakaspalve-
lua ravintolassa. Porvoo: WSOY. Lampi, R. 
Laurila, A. Pekkala, M-L. 2001. Ruokapal-
velut työnä. Helsinki: WSOY; Lehtinen, M. 
Peltonen, H. Talvinen, P. 2003. Ruoanval-
mistuksen käsikirja. Helsinki: WSOY. Tuo-
rila, Hellemann 1992. Elintarvikkeet aistien 
puntarissa. Yliopistopaino. Muu tarpeelli-
nen materiaali ilmoitetaan jakson alussa
Oppimismenetelmät: Käytännön työsken-
tely erilaisissa keittiöympäristöissä sekä 
siihen liittyvät tarjoilu-, asiakaspalvelu- ja 
työnjohtotehtävät. Ateriapalvelutehtävien 
hoitaminen myös iltaisin ja viikonloppui-
sin. Itseohjautuvat suunnittelutehtävät ja 
käytännön harjoitukset. Luennot, ryhmä-
työt, opiskelijoiden omat esitykset, itsenäi-
nen opiskelu, tiedonhaku ja tentti. Jaksolla 
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on paljon läsnäoloa vaativia osioita
Arviointi: Käytännön työskentely ja aktii-
vinen osallistuminen, itsearviointi, ryhmän 
arviointi, asiakkaiden arviointi, harjoitus-
työraportit, tentti
Edeltävät opinnot: Ruokatuotanto 1 

Matkailun perusteet

Tunnus
KI15BMM0002

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Tuija Pitkäkoski
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy matkailun 
toimialaan ja matkailuun elinkeinona. Opis-
kelija oppii ymmärtämään, mistä matkai-
lutuotteen laatu muodostuu ja miten mat-
kailuyrittäjän omassa toiminnassa tulee 
huomioida tuotekehityksen ja matkailun 
markkinoinnin asettamat vaatimukset.
Sisältö: Matkailu Suomessa; matkailu elin-
keinona; matkailutuotteen laadun kehittä-
minen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Komppu-
la, R. -Boxberg, M. 2002. Matkailuyrityksen 
tuotekehitys. Edita. Muu tarpeellinen opis-
kelumateriaali ilmoitetaan opintojakson 
alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, vierailukäynnit
Arviointi: Harjoitustyöt ja tentti

Ruokakulttuurit

Tunnus
KI15BRK0001

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Päivi Saarimäki
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy johtamiseen 
suunnittelemalla ja toteuttamalla ruokakult-
tuureihin liittyviä ateria- ja asiakaspalve-
lutilaisuuksia tietotekniikkaa hyödyntäen. 
Hän harjaantuu esimies- ja vuorovaikutus-
taidoissa.
Sisältö: Ruokatuotannon suunnittelu, toteu-
tus ja johtaminen; Ateria- ja ruokalistasuun-
nittelu; Taloudellisuus, työturvallisuus, er-
gonomia, puhtaanpito ja omavalvonta; 
Aterix –reseptiohjelma; Myymälätoiminta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Sillanpää, 
M. 2000. Happamasta makeaan. Jyväskylä: 
Gummerus kirjapaino Oy
Oppimismenetelmät: Ateriapalvelutilan-

teisiin, käytännön keittiö- ja asiakaspalve-
lutehtäviin osallistuminen (edellyttää läs-
näoloa). Ateriapalvelutehtävien hoitaminen 
myös iltaisin ja viikonloppuisin. Itseohjau-
tuvat suunnittelutehtävät, itsenäinen opis-
kelu, ryhmätyöskentely, tiedonhaku ja tentti
Arviointi: Opiskelijoiden omien ruokakult-
tuuriteemoihin liittyvien tilaisuuksien to-
teutus

Turvallinen ruokatuotanto
Työsuojelun ja ergonomian 
perusteet

Tunnus
KI15BTR0501

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Liisa Nuotio, MMM
Tavoitteet: Opiskelija tietää terveellisen, tur-
vallisen ja kehittävän työn ja työympäristön 
edellytykset. Hän tuntee vastuun omasta 
työkyvystään ja toimii aktiivisesti työyhtei-
sössä työnsä, työmenetelmiensä sekä koko 
työyhteisön toimivuuden kehittämiseksi.
Sisältö: Työpaikan työsuojelun perusteet, 
työn ja työympäristön vaikutus ihmiseen, 
työolojen selvittely työpaikalla, vaarojen 
torjunta työpaikalla
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Ongelmaperustainen 
oppiminen
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, harjoi-
tustyöt

Elintarvikehygienia ja omavalvonta

Tunnus
KI15BTR0502

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
1. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
6

Opettajat: Seija Pihlajaviita MMM ja Liisa 
Nuotio MMM
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee elintarvi-
kehygienian ja omavalvonnan perusteet ja 
osaa soveltaa niitä työssään. Opiskelija osaa 
ottaa vastuuta elintarvikkeiden säilyvyyden 
parantamisesta sekä työympäristön puhtaa-
napidosta ja viihtyisyydestä. Opiskelija osaa 
laatia omavalvontasuunnitelman suurtalou-
den kriteerien mukaisesti.
Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan mikrobi-
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ryhmiin, niiden tärkeimpiin ominaisuuksiin 
ja elinehtoihin. Opiskellaan tärkeimmät ruo-
kamyrkytysmikrobit ja niiden lähteet. Tu-
tustutaan mikrobien hyötykäyttöön elintar-
viketeollisuudessa. Opiskellaan perustiedot 
elintarviketiloissa käytettävistä pintamateri-
aaleista, pesu- ja puhdistusaineista sekä sii-
vousmenetelmistä. Laaditaan suurkeittiön 
omavalvontasuunnitelma hyviin hygienia-
käytäntöihin perustuen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Perusma-
teriaalina: Niemi, V., Rahkio, M. ja Siitonen, 
A. 2004. Ruokaturvallisuuden käsikirja.WS 
Bookwell Oy. Aro, J. ym. 2005. Puhtaus on 
puoli ruokaa. Suomen Siivousteknisen lii-
ton julkaisu 1:18. AO-paino Mikkeli. Lisäksi 
muuta alan kirjallisuutta soveltuvin osin
Oppimismenetelmät: Ongelmaperustainen 
oppiminen (resurssiluennot, tutoriaalit, itse-
opiskelu, harjoitustyöt)
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppi-
misprosessiin ja harjoitustyöt

Kestävä kehitys 
ravitsemispalvelualalla

Tunnus
KI15BTR0503

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Seija Pihlajaviita, MMM
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää luonnon 
monimuotoisuuden ja häiriöttömän kierto-
kulun merkityksen. Hän tuntee kestävän ke-
hityksen käsitteen sisällön. Hän on saanut 
perustietoa, jonka avulla hän pystyy arvioi-
maan toimintansa ympäristövaikutuksia ja 
jota hän pyrkii käyttämään valitsemalla kes-
tävän kehityksen mukaisia tavaroita tai pal-
veluita.
Sisältö: Kestävä kehitys; luonnonvarojen 
kestävä käyttö, tuotteiden elinkaari, ekote-
hokkuus; ruokatuotannon ympäristövaiku-
tukset; jätteiden lajittelu ja käsittely; ympä-
ristöohjausjärjestelmät
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Heikkilä, 
P.M. 2002. Ekokeittiön valinnat. Ruokapal-
velut ympäristöä säästäen. Porvoo: WSOY. 
Muu opintojaksolla osoitettu aineisto
Oppimismenetelmät: Luennot, verkko-
opiskelu, käsitekartta kokonaisuuden hah-
mottamisessa
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen, oppimistehtävät, tentti

Omavalvonnan kehittäminen 
ja hallinta

Tunnus
KI15BTR0504

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettajat: Liisa Nuotio MMM ja Seija Pihla-
javiita MMM
Tavoitteet: Opiskelijalla on valmiuksia suun-
nitella ja kehittää tuotantoyksikön hygieniaa 
ja omavalvontaa lainsäädännön velvoittei-
den mukaisesti. Opiskelija tuntee HACCP:n 
osana omavalvontaa ja omavalvonnan osa-
na laatujärjestelmää.
Sisältö: Elintarvikehygienia ja -lainsäädän-
tö; elintarvikkeiden laatu; HACCP, omaval-
vonta, laatujärjestelmä elintarvike- ja ruoka-
tuotannon näkökulmasta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, oppimisteh-
tävä
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen oppi-
misprosessiin ja oppimistehtävä
Edeltävät opinnot: Elintarvikehygienia ja 
omavalvonta 

Ravitsemispalvelujen joh-
taminen ja kehittäminen
Yritystoiminnan perusteet

Tunnus
KI15BYR0301

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Seija Pihlajaviita, MMM
Tavoitteet: Opiskelija on tutustunut yrittä-
jyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan. Opis-
kelija ymmärtää liiketoiminnan lainalaisuu-
det ja tuntee yrityksen toimintaympäristöt. 
Hän osaa hahmottaa liiketoiminnan osana 
kansantaloutta. Hän osaa etsiä liiketoimin-
tamahdollisuuksia ja hahmottaa niitä lii-
keideaksi.
Sisältö: Yrittäjyys ja sen merkitys yhteiskun-
nassa; yritysideasta liikeideaksi; yrityksen 
toimintaprosessit ja toimintaympäristöt
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kinkki, S. 
& Isokangas, J. 2003. Yrityksen perustoimin-
not 2. uud. painos. WSOY: Helsinki. Muu 
opintojaksolla ilmoitettava materiaali
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Oppimismenetelmät: Luennot, oppimisteh-
tävät, yritysvierailut
Arviointi: Yrityshaastattelu, tentti

Johdatus oikeustieteeseen

Tunnus
KI15AYH0003

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Marja Salonen, VT
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt Suo-
men oikeusjärjestelmään, tärkeimpiin oike-
ustieteen käsitteisiin sekä sopimuksen syn-
typrosessiin. Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia oi-
keustapauksia ja on sen myötä oppinut ana-
lyyttistä ajattelutapaa. Lisäksi hän omaa val-
miudet sopimusosapuolena toimimiseen 
ja osaa laatia sopimuksia, joita eivät rasita 
esim. tulkinnalliset ongelmat.
Sisältö: Suomen oikeusjärjestelmä; oikeu-
delliset käsitteet; oikeustoimilaki ja kaup-
palaki
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Luennot
Oppimismenetelmät: Luennot ja oikeusta-
pausharjoitukset
Arviointi: Kirjallinen tentti

Kokous- ja neuvottelutaito

Tunnus
KI15AVI0004

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
2

Opettaja: Sirkka Nieminen, FM
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy kokouksiin 
ja neuvotteluihin ryhmäviestintätilanteina 
ja niissä tarvittaviin sekä suullisiin että kir-
jallisiin viestintätaitoihin
Sisältö: Ryhmäviestintä; yhdistyksiä kos-
keva lainsäädäntö, yhdistystoiminta; ko-
kouksen kulku ja kokousviestintä; neu-
votteluprosessi ja -viestintä; kokous- ja 
neuvotteluasiakirjat
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kortetjär-
vi-Nurmi, S., Kuronen, M.-L. & Ollikainen, 
M. 2002. Yrityksen viestintä. Helsinki: Edita
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
tehtävät ja niiden analysointi
Arviointi: Harjoitukset ja tentti
Edeltävät opinnot: Suomen kieli ja viestintä 

Työyhteisön johtaminen

Tunnus
KI15BJK0501

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
8

Opettajat: Elina Ojala-Wahlroos, Marja Salo-
nen ja Liisa Nuotio
Tavoitteet: Opiskelija osaa tarkastella joh-
tamista ja työtä erilaisten käsitejärjestelmi-
en ja mallien avulla. Hän oppii tuntemaan 
esimiestyön kokonaisuuden ja johtamisen 
merkityksen organisaation tulokselliselle 
toiminnalle. Lisäksi hän perehtyy ihmisen 
mahdollisuuksiin ja rajoituksiin sopeutua 
työelämän haasteisiin. Opintojaksolla pe-
rehdytään myös erityisesti ravitsemispalve-
lualan kannalta keskeiseen työlainsäädän-
töön.
Sisältö: Johtaminen ja organisaatiot; henki-
löstöjohtaminen; työelämätietous; työsopi-
muslain keskeiset säännökset; työpsykologia
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset
Arviointi: Harjoitustyöt ja tentit

Markkinoinnin perusteet

Tunnus
KI15BJK0502

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
5

Opettajat: Tuija Pitkäkoski ja Elina Ojala-
Wahlroos
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy asiakaspal-
velun ja markkinoinnin merkitykseen pal-
veluyrityksessä. Lisäksi opiskelija perehtyy 
kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttaviin te-
kijöihin ja kuluttajansuojan toteutumiseen. 
Opiskelija oppii ymmärtämään markkinoin-
tiviestinnän merkityksen yrityksen kilpailu-
tekijänä sekä perehtyy tavoitteellisen vies-
tinnän sisältöön ja toteuttamiseen.
Sisältö: Markkinointi palvelualalla; kulutta-
jakäyttäytyminen; markkinointiviestintä
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Vuokko, 
P. 2003. Markkinointiviestintä; merkitys, 
vaikutus ja keinot. WSOY. Muu tarpeellinen 
opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson 
alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, markkinointiviestinnän oppimistehtä-
vänä käytännön toteutus
Arviointi: Harjoitustyöt ja tentti
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Yritys- ja julkistaloushallinto

Tunnus
KI15BJK0503

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
4

Opettaja: Seija Pihlajaviita, MMM
Tavoitteet: Opiskelija osaa lukea ja tulkita 
taloushallinnon raportteja. Hän tietää, miten 
voi kehittää yrityksen toimintaa taloudelli-
sesti kannattavaksi. Hän osaa laatia yrityk-
sen /tulosyksikön tulos- ja rahoitusbudje-
tin.
Sisältö: Ulkoinen laskentatoimi mm. tu-
loslaskelma ja tase; sisäinen laskentatoimi 
mm. katelaskenta, hinnoittelu ja talouden 
suunnittelu; taloushallintoon tutustutaan 
sekä yrityksen että julkishallinnon näkökul-
masta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opettajan 
materiaalipaketti sekä muu opintojaksolla 
osoitettu aineisto
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
tehtävät, oppimistehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen, oppimistehtävät, tentti
Edeltävät opinnot: Yritystoiminnan perus-
teet

Palveluyrityksen liiketoiminnan 
kehittäminen

Tunnus
KI15BJK0504

Tyyppi
pakollinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
3

Opettaja: Seija Pihlajaviita, MMM
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää liiketoimin-
nan operatiivisen ja strategisen suunnittelun 
merkityksen yrityksen /tulosyksikön kehit-
tämisen työvälineenä.  
Sisältö: Strateginen johtaminen; liiketoimin-
nan suunnittelu
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, opiskelija 
laatii liiketoimintasuunnitelman /kehittä-
mistehtävän yritykselle tai suurkeittiölle
Arviointi: Liiketoimintasuunnitelma /ke-
hittämistehtävä, aktiivinen osallistuminen 
opetukseen
Edeltävät opinnot: Muut Ravitsemispalve-
lujen johtaminen ja kehittäminen -opintoko-
konaisuuden opintojaksot

VAIHTOEHTOISET 
AMMATTIOPINNOT
Opiskelija valitsee vähintään neljä (4) seu-
raavista 9 opintopisteen laajuisista opinto-
jaksoista. Valintakriteereinä voidaan tarvit-
taessa käyttää menestystä aikaisemmissa 
opinnoissa.

Tuotekehitys ja aistin-
varainen arviointi

Tunnus
KI15CVE0501

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3.

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Opettaja: Päivi Saarimäki ja elintarvikeai-
neiden opettaja
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee ruoanvalmis-
tukseen ja leivontaan liittyvän reseptiikan 
suunnittelun ja kehittämisen. Hän pystyy 
käytännön tuotekehitystyössä vaativiinkin 
tuotekehitystehtäviin (erityiselintarvikkeet) 
ja aistinvaraisen arvioinnin menetelmien 
käyttöön sujuvasti ja oikeaoppisesti. Hän 
hallitsee pakkaussuunnittelun perusteet.
Sisältö: Reseptien suunnittelu ja kehittämi-
nen (suurkeittiöreseptit); tuotekehitystöiden 
suunnittelu ja toteutus; aistinvaraiset mene-
telmät tuotekehityksessä; erityiselintarvik-
keiden tuotekehitys; pakkausmateriaalit, 
-merkinnät ja -lainsäädäntö; pakkaussuun-
nittelua tietokoneohjelmaa apuna käyttäen
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Lampi, R. 
Laurila, A. Pekkala, M-L. 2001. Ruokapalve-
lut työnä. Tuorila, Hellemann 1992. Elintar-
vikkeet aistien puntarissa. Yliopistopaino. 
Muu tarvittava opiskelumateriaali ilmoite-
taan jakson alussa.
Oppimismenetelmät: Luennot, käytännön 
harjoitukset, ryhmätyöt. Jakson suorittami-
nen edellyttää läsnäoloa
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, harjoi-
tusraportit ja muut oppimistehtävät, tentti
Edeltävät opinnot: Ruokatuotanto 2 (osal-
listuminen)

Ruokatuotannon 
operatiivinen johtaminen

Tunnus
KI15CVE0502

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9
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Opettajat: Kirta Nieminen, restonomi 
(AMK) ja Hanne Vuorenmaa, KTL
Tavoitteet: Opiskelija harjaantuu toimialan-
sa työnjohdolle kuuluviin tehtäviin erilai-
sissa ravitsemispalvelualan toimintaym-
päristöissä ja osaa toimia asiantuntijana 
suunnittelutyöryhmissä. Hän perehtyy käy-
tännössä esimiehen eri tehtäviin (suunnit-
telu, organisointi, motivointi, työnohjaus ja 
seuranta). Opiskelija tutustuu ravitsemis-
palveluyrityksen ruokatuotannon suun-
nitteluun ja kehittämiseen. Opiskelija saa 
käsityksen operatiivisesta johtamisesta ja 
ymmärtää mm. tilasuunnittelun ja hankin-
tatoiminnan merkityksen osana ruokatuo-
tantoprosessia ja organisaation kannattavaa 
toimintaa.
Sisältö: Ravitsemispalveluyrityksen tilojen 
suunnittelu; Hankintamenettelyt; Työvuo-
rolistojen suunnitteleminen; Esimiesharjoi-
tukset käytännön tilanteissa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Oheis-
lukemistona: Miten kilpailutan palveluja? 
Palvelujen kilpailuttamistyöryhmän raport-
ti: ruokapalvelut, siivouspalvelut, kuljetus-
palvelut / toim. Jaana Levo ja Sirpa Korho-
nen.(2003). Metters, R., King-Metters, K. & 
Pullman M. (2003). Succesful Service Opera-
tions Management. Thomson. Muu tarvitta-
va kirjallisuus ilmoitetaan jakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, suunnittelu-
tehtävä, tutustumiskäynti, harjoitustehtävät 
ja käytännön esimiesharjoitus valmistuskeit-
tiössä sekä siihen liittyvä oppimispäiväkirja 
ja itsearviointi
Arviointi: Harjoitusraportit / tehtävät, op-
pimispäiväkirja, itsearviointi, työnantajan 
arviointi, tentti
Edeltävät opinnot: Ravitsemispalvelujen 
tuottaminen (1.-2. vuoden jaksot), Työyh-
teisön johtaminen ravitsemispalvelualalla 
(aloitettu)

Toimitilapalvelujen johtaminen

Tunnus
KI15CVE0503

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Opettaja: Liisa Nuotio, MMM
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy toimitila-
palvelujen kokonaisuuteen. Hän ymmärtää 
toimitilojen ja niiden toiminnallisten omi-
naisuuksien sekä toimitilapalvelujen merki-
tyksen yrityksen ydintoiminnalle. Opiskelija 
perehtyy kiinteistö- ja toimitilastrategioihin 

sekä toimitilakustannuksiin ja niiden hal-
lintaan. Hän pystyy arvioimaan organisaa-
tion toimitilatarpeita yrityksen ydinliiketoi-
minnan ja tilapalvelujen näkökulmasta sekä 
vertailemaan erilaisia toimitilaratkaisuja. 
Opiskelija oppii ymmärtämään toimitilapal-
velujen johtamisen osana yrityksen strate-
gista kiinteistöjohtamista.
Sisältö: Toimitilapalvelujen määrittelemi-
nen; toimitilapalvelujen merkitys ydinlii-
ketoiminnalle; toimitilajohtaminen am-
mattina ja tieteenä; erilaiset kiinteistö- ja 
toimitilastrategiat; toimitilajohtamiseen liit-
tyvät käsitteet; toimitilajohtamisen yhteis-
työtahot
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, verkko-
opiskelu
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen, harjoi-
tustyö
Edeltävät opinnot: Ruokatuotannon opera-
tiivinen johtaminen 

Elintarvikkeen laatuketju

Tunnus
KI15CVE0504

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Opettaja: Eri opettajia ja luennoitsijoita
Tavoitteet: Opiskelija tuntee kotimaisen 
elintarvikkeen matkan tuottajalta kulutta-
jalle sekä tämän ketjun laadunvalvonnan ja 
riskit. Opiskelija osaa toimia vastuullisena 
ja kriittisenä hankkijana keittiöllä. Hän tie-
dostaa lähiruoan, luomun ja kotimaisuuden 
merkityksen kestävälle kehitykselle ja alu-
een taloudelle. Opiskelija osaa hyödyntää 
sesonkeja ruokalistasuunnittelussa ja ym-
märtää omavaraisuuden merkityksen suo-
malaisen elintarviketuotannon kannalta 
sekä valmiussuunnitelman tarpeellisuuden.
Sisältö: Tutustuminen maatalouden eri tuo-
tantosuuntiin; maatalouden laatujärjestelmät; 
elintarvikkeen laatuketju ja laatuluokitukset; 
elintarvikehuoltovarmuus ja varautuminen; 
lähiruoka, luomu, kotimaiset elintarvikkeet, 
ulkomaiset elintarvikkeet, ylikansallisten 
yhtiöiden tuotteet, reilu kauppa; sesonkien 
ja vuodenaikojen vaihteluiden vaikutukset 
mm. elintarvikkeiden saatavuuteen, hintaan, 
laatuun ja ravintoarvoon; hankintaprosessit 
vastuullisena ja kriittisenä hankkijana
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Opiskelu-
materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa
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Oppimismenetelmät: Luennot, ohjatut har-
joitukset, itsenäiset tehtävät ja ryhmätehtä-
vät. Tutustumiskäynnit kohteisiin, jotka kat-
tavat elintarvikkeen laatuketjun
Arviointi: Tentit, oppimistehtävät ja harjoi-
tustyöt, aktiivinen osallistuminen luennoille 
ja tutustumiskäynneille

Ravitsemuksen syventävät opinnot

Tunnus
KI15CVE0505

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Opettajat: Eija Putula-Hautala, ETM; Kaija 
Nissinen, THM ja Sirpa Nygård, THM
Tavoitteet: Opiskelija syventää ravintoke-
mian tietämystään ja tuntee ravintoainei-
den rakenteita ja aineenvaihdunnan kan-
nalta keskeisiä reaktioita elimistössä. Hän 
perehtyy ruoan hyväksikäyttöön liittyvään 
anatomiaan ja fysiologiaan. Opiskelija oppii 
tuntemaan ruoankäyttöön liittyviä kulttuu-
risia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä. Hän 
ymmärtää ruokavalion merkityksen saira-
uksien ehkäisyssä ja hoidossa ja tuntee eri-
ikäryhmien ravitsemusta ja ruokavalion ja 
ruokailun toteutusta koskevat suositukset. 
Opiskelija pystyy toteuttamaan erityisruo-
kavaliot käytännössä, tuntee markkinoilla 
olevia erityiselintarvikkeita sekä kykenee 
seuraamaan alan kehitystä ja soveltamaan 
uusinta tietoa.
Sisältö: Energiaravintoaineiden, vitamiini-
en, kivennäisaineiden ja veden rakenteet ja 
aineenvaihduntareaktiot elimistössä. Ruo-
ansulatuselimistö, ruoansulatuksen vaiheet 
ja ravintoaineiden imeytyminen ja eritys. 
Ruoankäyttöön vaikuttavat tekijät, ruoka 
kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiönä, kan-
salliset väestötason ravitsemukselliset ta-
voitteet, suositukset ja ohjelmat.
Eri-ikäryhmien ravitsemus. Erityisruokavali-
ot ja niiden toteuttaminen. Erityiselintarvik-
keet ja niiden käyttö ruoanvalmistuksessa
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Arvonen, 
A & Levonen H. Ammattikorkeakoulun ke-
mia. Otava. Winter & Winter. Ihminen ja mo-
lekyylit. WSOY. Peltosaari L. Raukonen H. 
ja Partanen R. Ravitsemustieto.Otava. 2002. 
Nienstedt W, Hänninen O. & Arstila A. Ih-
misen fysiologia ja anatomia. Osoitetuin 
kohdin. Uusimmat ravitsemussuositukset, 
ravitsemuskatsaukset, ajankohtaiset artik-
kelit ja tutkimukset. Martikainen T. Ravitse-
mus ja ruokavaliot. RTY.2004

Oppimismenetelmät: Luennot, harjoitus-
työt, ryhmätyöt ja kirjalliset tehtävät
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen ja harjoituksiin. Harjoitustyöt, ryh-
mätyöt ja kirjalliset tehtävät. Tentit
Edeltävät opinnot: Ravitsemustieto ja eri-
tyisruokavaliot, Elintarviketieto ja -lainsää-
däntö, Ruokatuotanto 1, Elintarvikekemia- 
ja fysiikka

Ravitsemusviestintä ja -kasvatus 

Tunnus
KI15CVE0506

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. tai 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Opettajat: Nissinen Kaija, THM; Nygård 
Sirpa, THM ja Nieminen Sirkka, FM
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy mediakent-
tään ja etenkin lehdistön käyttöön ravit-
semusviestinnässä ja oppii kirjoittamaan 
alaansa liittyvistä aiheista mediaan. Opiske-
lijan ravitsemusohjauksen taidot syvenevät, 
jolloin hän osaa suunnitella ja toteuttaa itse-
näisesti ravitsemuskasvatus- ja -ohjaustilan-
teita sekä käyttää vaihtelevia opetusmene-
telmiä, -materiaaleja ja -välineitä. Hän osaa 
hyödyntää alansa uusinta tutkimustietoa ja 
menetelmiä työssään.
Sisältö: Ravitsemusaiheisen lehtiartikkelin 
suunnittelu, toteutus ja arviointi; alan kirjal-
lisuuteen ja tutkimuksiin tutustuminen sekä 
tutkimusten referointi; erilaisten ravitsemus-
kasvatustilanteiden suunnittelu ja toteutus; 
käytännöllinen kokonaisvaltainen projektityö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Kotilai-
nen, L. 2003. Parempi lehtijuttu. Helsinki: In-
forviestintä Mykkänen P. 1998. Yhteisölehti. 
Tekijän opas. Helsinki: Inforviestintä; Wiio 
O. Terveysviestinnän opas. Uusin painos; 
Curry, K. & Jaffe, A. (uusin painos). Nutriti-
on counselling & communication skills; Fo-
gelholm, M. 2001. Ratkaisuja ravitsemuk-
seen. Palmenia-kustanus. Muu tarpeellinen 
materiaali ilmoitetaan jakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot ja ohja-
tut harjoitukset, lehtiartikkelin suunnit-
telu, toteutus ja arviointi, ajankohtaisiin 
ravitsemustutkimuksiin tutustuminen ja tie-
teellisen tutkimuksen referointi, ravitsemus-
kasvatustilanteen suunnittelu ja toteutus, it-
senäiset työt ja ryhmätyöt
Arviointi: Lehtiartikkeli, ohjaustilanteet ja 
niiden raportointi, artikkelireferaatti, tentti, 
aktiivinen osallistuminen, projektityö. Har-
joitukset edellyttävät läsnäoloa
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Edeltävät opinnot: Ravitsemuksen syventä-
vät opinnot 

Turvallinen ruoka

Tunnus
KI15CVE0507

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
3. tai 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Opettajat: Seija Pihlajaviita, MMM ja Kaija 
Nissinen, THM
Tavoitteet: Opiskelija tuntee raaka-aineiden 
ja ruokatuotannon fysikaaliset, kemialliset ja 
mikrobiologiset riskit sekä tietää, miten nii-
tä voi hallita. Opiskelija osaa määrittää ris-
kirajat sekä korjaavat toimenpiteet osana 
tuotannon omavalvontaa. Opiskelija tuntee 
uusimman elintarvikelainsäädännön ja sen 
vaikutukset toimintaansa. Opiskelija tietää 
myös tärkeimmät ravitsemustoksikologiset 
riskit ja miten niitä voi välttää.
Sisältö: Ajankohtaista elintarvikelainsää-
dännöstä; prosessihygienian perusteet ja 
sen hallinta; fysikaaliset, kemialliset ja mik-
robiologiset riskit; elintarvikkeiden ja ta-
lousveden kemialliset ja mikrobiologiset 
analyysit ja niiden raja-arvot; omavalvon-
tanäytteenotto (elintarvike- ja puhtausnäyt-
teet); ravitsemustoksikologian perusteet; ra-
vintoaineiden toksisuus; elintarvikkeiden 
luontaiset sekä ruuanvalmistuksessa muo-
dostuvat haitalliset yhdisteet
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Ilmoite-
taan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, verkko-
opiskelu, oppimistehtävät, laboratoriohar-
joitukset
Arviointi: Tentti, oppimistehtävät ja harjoi-
tukset, aktiivinen osallistuminen opetukseen
Edeltävät opinnot: Elintarvikehygienia- ja 
omavalvonta, Omavalvonnan kehittäminen 
ja hallinta (osallistuminen), Elintarvikeke-
mia- ja fysiikka, Elintarviketieto- ja lainsää-
däntö, Ravitsemuksen syventävät opinnot 
(osallistuminen)

Markkinointiviestintä

Tunnus
KI15CVE0508

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
2. tai 3. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Opettajat: Tuija Pitkäkoski, KTM ja Sirkka 
Nieminen, FM
Tavoitteet: Tavoitteena on syventää mark-

kinointiviestinnän osaamista muutamille 
keskeisille osa-alueille. Opiskelija perehtyy 
mediakenttään, erityisesti lehdistöön ja sen 
vaikutustapoihin, yhteisöviestintään sekä 
kielellä vaikuttamiseen. Opiskelija perehtyy 
asiakkaan ja median kohtaamiseen erilai-
sissa tilanteissa sekä vuorovaikutussuhteen 
merkitykseen asiakaspalvelutyössä. Opiske-
lija oppii ymmärtämään myös markkinoin-
tiviestinnän visuaalista suunnittelua ja käy-
tännön toteutusta messuilla ja näyttelyissä.
Sisältö: Mediaviestinnän perusteet; henki-
lökohtaiset vuorovaikutustaidot; messu- ja 
näyttelytoiminta
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Juholin, 
E. & Kuutti, H. 2004. Mediapeli: anatomia 
ja keinot. 2. painos. Helsinki: Inforviestin-
tä.  Pesonen, H-L., Lehtonen, J. ja Toskala, A. 
2002. Asiakaspalvelu vuorovaikutuksena; 
markkinointia, viestintää, psykologiaa. Jy-
väskylä. PS-kustannus. Muu opiskelumate-
riaali ilmoitetaan opintojakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
set, käytännön projektityö, vierailukäynnit
Arviointi: Harjoitustyöt ja tentit
Edeltävät opinnot: Suomen kieli ja viestintä, 
Markkinoinnin perusteet (osallistuminen) 

Esteettisyys ja yritysku-
van kehittäminen

Tunnus
KI15CVE0509

Tyyppi
vaihtoehtoinen

Taso
ammattiopinnot

Vuosi ja lukukausi
4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
9

Opettaja: Tuija Pitkäkoski, KTM
Tavoitteet: Opiskelija oppii ymmärtämään 
kokonaisvaltaisen markkinointiviestinnän 
merkitystä yrityksen markkinoinnillisena 
lisäarvona ja sen synnyttämistä yhtenäisen 
sanoman ja tunnistettavan visuaalisen il-
meen avulla. Opiskelija perehtyy käytän-
nön harjoitteiden kautta visuaalisuuden ja 
esteettisyyden ilmentämiseen ja oppii ym-
märtämään erilaisten materiaalien ja esille-
panojen viestinnällistä vaikutusta. Opiske-
lija perehtyy myös yritysimagotavoitteiden 
mukaiseen yrityskuvan kehittämiseen.
Sisältö: Visuaalisuus ja esteettisyys ruoka-
palveluissa; hallittu yrityskuvan kehittämi-
nen; projektityö
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: Nieminen, 
T. 2004. Visuaalinen markkinointi. WSOY.
Muu opiskelumateriaali ilmoitetaan opinto-
jakson alussa
Oppimismenetelmät: Luennot, harjoituk-
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set, käytännön projektityöt
Arviointi: Projektityöt
Edeltävät opinnot: Markkinointiviestintä

VAPAASTI VALITTAVAT 
OPINNOT
Opiskelijan tulee suorittaa vähintään 10 op 
vapaasti valittavia opintoja joko Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun tarjonnasta tai muus-
ta vähintään ammattikorkeakoulutasoises-
ta tarjonnasta. VVO-jaksot suoritetaan ensi-
sijaisesti 2. ja 3. opiskeluvuonna. Läsnäoloa 
edellyttävältä opintojaksolta poissaolo ei ole 
sallittua VVO-opintojen takia.

VVO-opintoihin ehdotettavat muut kuin 
SeAMK:n tarjoamat opinnot hyväksytetään 
koulutusohjelmapäälliköllä. Mikäli opiskeli-
ja haluaa suorittaa virtuaaliAMK:n opintoja, 
on hänen saatava siihen lupa koulutusohjel-
masta. SeAMK:n ulkopuolisten koulutusor-
ganisaatioiden tarjoamiin opintoihin opiske-
lija osallistuu omalla kustannuksellaan. 

Vapaasti valittavia opintojaksoja voi valita 
SeAMK:n yhteisestä tarjonnasta (to-iltapäi-
vät). Ravitsemisalan yksikön oma vapaas-
ti valittavien opintojaksojen tarjonta vaih-
telee jonkin verran vuosittain. Esimerkkejä 
tarjotuista jaksoista: Kasvisruokakurssi (2 
op); Kylmät herkut (2 op); Juhlien järjestä-
minen (2 op); Alkoholitarjoilu (2 op); Pro-
jektinhallinta (2 op); Perhe ja perimys (2 op); 
Pakkauskurssi (2 op); Pukeutumisen kieli (2 
op); Liikunta ja terveys (yhteistyössä Kuor-
taneen urheiluopiston kanssa) (2 op); Tuote-
kehitysprojekti väh. (2 op); Ravitsemuksen 
syventävä kirjallisuus (3 op)

HARJOITTELU
Perusharjoittelu  

Tunnus
KI15EPEHAR1

Tyyppi
pakollinen

Taso
harjoittelu

Vuosi ja lukukausi
1. kevät

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
12

Opettaja: Päivi Saarimäki
Tavoitteet: Harjoittelun jälkeen opiskeli-
jan ruokatuotantoon liittyvä ammatillinen 
osaaminen on syventynyt. Hänellä on selkeä 
kuva ravitsemispalvelualan työpaikoista, 
niiden toiminnasta ja työntekijöiden tehtä-
vistä. Hän on osallistunut työpaikan ruoka-

tuotantoon ja käyttänyt koneita ja laitteita 
työturvallisesti. Hän on kehittynyt yhteis-
työtaidoissa ja oppinut arvioimaan omaa 
suoriutumistaan ravitsemispalvelualan teh-
tävissä ja kehittymään työyhteisön jäsenenä.
Sisältö: Ruokatuotantoon liittyvät tehtävät; 
Työpaikan liikeidea ja toimintamalli; Ruo-
kalistan laadinnan periaatteet; Ruoanval-
mistuksessa käytettävä teknologia (koneet, 
laitteet); Omavalvontasuunnitelma; Tuote-
kehitystoiminta; Jätehuolto
Oppimismenetelmät: Käytännön työsken-
tely ruokatuotantoon liittyvissä tehtävissä 
työpaikan toimintamallin ja työpaikan työ-
aikojen mukaisesti, myös iltaisin ja viikon-
loppuisin. Työpaikkaan liittyvät oppimis-
tehtävät. Oppimispäiväkirjan laatiminen ja 
itsearviointi
Arviointi: Oppimispäiväkirjan laatiminen ja 
itsearviointi sekä harjoittelunohjaajan arvioin-
ti
Edeltävät opinnot: Ruokatuotanto 1 (osal-
listuminen)

Erikoistumisharjoittelu

Tunnus
KI15EERHAR1

Tyyppi
pakollinen

Taso
harjoittelu

Vuosi ja lukukausi
3. kevät ja 4. syksy

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
18

Opettaja: Eija Putula-Hautala ETM
Tavoitteet: Opiskelija valitsee erikoistu-
misharjoittelupaikkansa uratoiveidensa 
mukaisesti. Työtehtävät liittyvät esimies-
, neuvonta-, markkinointi-, tuotekehitys-, 
suunnittelu- ym. tehtäviin. Harjoittelun pää-
tyttyä opiskelijalla on näkemys oman alan-
sa tehtävistä ja alansa tulevaisuuden visiois-
ta. Hän tarkastelee kriittisesti refl ektoiden 
omaa edistymistään alalla ja työyhteisön jä-
senenä.
Sisältö: Ennen harjoittelua opiskelija laatii 
työnantajansa kanssa harjoittelusuunnitel-
man, jossa määritellään harjoittelun sisäl-
tö ja siihen kuuluvat tehtävät. Suunnitelma 
hyväksytetään oppilaitoksessa. Opiskelija 
laatii raportin erikoistumisharjoittelustaan. 
Harjoittelun suorittaminen osittain tai koko-
naan ulkomailla on suositeltavaa.
Oppimismenetelmät: Työskentely työyhtei-
sön jäsenenä ja oppimispäiväkirja
Arviointi: Raportti ja työnantajan arviointi 
Edeltävät opinnot: Perusharjoittelu, Ravit-
semispalvelujen johtaminen ja kehittämi-
nen -opintokokonaisuuden 2. ja 3. vuoden 
jaksot
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OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö

Tunnus
KI15FTU0001

Tyyppi
pakollinen

Taso
opinnäytetyö

Vuosi ja lukukausi
3.- 4. vuosi

Opetuskieli
suomi

Opintopisteet
15

Opettajat: Kaija Nissinen, THM; Hanne 
Vuorenmaa, KTL; Sirkka Nieminen, FM 
sekä muita opettajia ohjaajina
Tavoitteet: Opiskelija osaa itsenäisesti suun-
nitella ja toteuttaa tutkimus-, suunnittelu-, 
tuote- tai muun kehityshankkeen, joka yh-
distää koulutusohjelman keskeisen oppi-
aineksen ja työelämän tarpeet. Opiskelija 
kehittää ja osoittaa valmiuksiaan soveltaa 
tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liit-
tyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. 
Opiskelija osaa laatia tutkimus- tai työsuun-
nitelman ja esitellä suunnitelman ja valmis-
ta työtään opinnäyteseminaarissa. Kypsyys-
näytteessä opiskelija osoittaa suomen tai 
ruotsin kielen taitonsa ja perehtyneisyyten-
sä opinnäytetyönsä alaan.

Sisältö: Opinnäytetyön suunnitteleminen, 
toteuttaminen ja raportointi; suunnitelma-
seminaari; tulosseminaari /tulosten julkis-
taminen; kypsyysnäyte
Kirjallisuus /opiskelumateriaali: SeAMK:n 
opinnäytetyöohjeisto sekä tarvittaessa Hirs-
järvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2004. Tut-
ki ja kirjoita. 10. osin uud. laitos. Helsinki: 
Tammi.; Heikkilä, T. 2002. Tilastollinen tut-
kimus. Helsinki. Edita
Oppimismenetelmät: Itsenäinen työskente-
ly tavoitteellisesti, järjestelmällisesti ja tar-
koituksenmukaisesti tiedonhankinnassa ja 
käsittelyssä, menetelmien hallinnassa, työn 
käytännön toteutuksessa ja työn raportoin-
nissa. Jokaisella työllä on nimetty ohjaaja, 
joka tukee opiskelijaa työn eri vaiheissa
Arviointi: Opinnäytetyö arvioidaan astei-
kolla 1-5. Tarkemmat arviointiperusteet 
löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
opinnäytetyöohjeesta. Kypsyysnäyte kirjoi-
tetaan sen jälkeen, kun opinnäytetyö on jä-
tetty lopullisesti arvioitavaksi. Tarkemmat 
arviointiperusteet löytyvät SeAMK:n opin-
näytetyöohjeesta ja yksikön kypsyysnäyte-
tiedotteesta
Edeltävät opinnot: Opinnäytetyö ajoittuu 
opintojen loppuvaiheeseen
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KULTTUURIALAN JA
MUOTOILUN YKSIKKÖ
kulttuuri.opintotoimisto@seamk.fi

Muotoilun koulutus
PL 4/Kotikouluntie 1, 66301 Jurva
p. 020 124 5900, f. 020 124 5901

Kulttuurituotannon koulutus
Kampusranta 9 A, 60320 Seinäjoki
p. 020 124 4946, f. 020 124 4909

Konservoinnin koulutus
Törnäväntie 26, 60200 Seinäjoki
p. 020 124 5312, f. 020 124 5337

LIIKETALOUDEN YKSIKKÖ
l i iketalous.opintotoimisto@seamk.fi
Koulukatu 41, 60100 Seinäjoki
p. 020 124 5400, f. 020 124 5401

YRITTÄJYYDEN YKSIKKÖ
yrit tajyys.opintotoimisto@seamk.fi
PL 11/Kauppatie 109, 62201 Kauhava
p. 020 124 5399, f. 020 124 5388

ICT-YKSIKKÖ
ict.opintotoimisto@seamk.fi
Kampusranta 9 A, 60320 Seinäjoki
p. 020 124 4903, f. 020 124 4909

TEKNIIKAN YKSIKKÖ
tekniikka.opintotoimisto@seamk.fi
Törnäväntie 26, 60200 Seinäjoki
p. 020 124 5300, f. 020 124 5301

MAA- JA METSÄTALOUDEN
YKSIKKÖ
I lmajoentie 525, 60800 Ilmajoki
p. 020 124 5700, f. 020 124 5701
maa.opintotoimisto@seamk.fi

Tuomarniementie 55, 63700 Ähtäri
p. 020 124 5800, f. 020 124 5801
metsa.opintotoimisto@seamk.fi

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN
YKSIKKÖ
PL 158, 60101 Seinäjoki

Keskuskatu 32 E, 60100 Seinäjoki
p. 020 124 5100, f. 020 124 5101
sosiaali.opintotoimisto@seamk.fi

Koskenalantie 17, 60220 Seinäjoki
p. 020 124 5157, f. 020 124 5151
terveys.opintotoimisto@seamk.fi

RAVITSEMISALAN YKSIKKÖ
ravitsemisala.opintotoimisto@seamk.fi
PL 19/Topeeka 47, 61801 Kauhajoki
p. 020 124 5600, f. 020 124 5601

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
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