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Tekniikan (ylempi AMK) tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman vahvistamisprosessi on edennyt
seuraavasti:

Tekniikan (ylempi AMK) tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta on neuvottelukunta antanut
lausunnon 30.11.2022. Teknologia-osaamisalueen johtotiimi on antanut lausunnon 12.01.2023.
Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoimikunnassa 19.01.2023.
Koulutustoimikunta on hyväksynyt ja vahvistanut opetussuunnitelman käytettäväksi lukuvuodesta
2023 - 2024 alkaen.

1 OPETUSSUUNNITELMAT SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

Satakunnan ammattikorkeakoulussa voidaan suorittaa ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä
ammattikorkeakoulututkintoja. Tutkintojen asemasta korkeakoulututkintojen järjestelmässä
säädetään valtioneuvoston asetuksella (1129/2014).

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tulee laajuudeltaan vastata vähintään
yhden lukuvuoden ja enintään puolentoista vuoden päätoimisia opintoja. Opintojen laajuus on näin
ollen 60 tai 90 opintopistettä. Ammattikorkeakoulu järjestää tutkintoon johtavat opinnot ja opintojen
ohjauksen niin, että kokopäiväopiskelija voi suorittaa opinnot tavoiteajassa.

Opetussuunnitelmissa on määritelty tutkinnon edellyttämä osaaminen ja kuvattu
moduulien/opintojaksojen osaamistavoitteet, käsiteltävät asiasisällöt sekä opiskelijan oppimista
ohjaavat SAMKin arviointikehikkoa soveltavat arviointikriteerit. Opinnot toteutetaan joustavasti ja
yksilöllisesti.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu syventäviä ammattiopintoja,
vapaasti valittavia opintoja ja opinnäytetyö. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon
opetussuunnitelman tulee edistää opetuksen tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ajantasaisuutta.
Kestävä kehitys, vastuullisuus ja kansainvälisyys ovat läpileikkaavia teemoja kaikissa
opetussuunnitelmissa.

Opintojen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on laajat ja syvälliset tiedot toimia työelämän
kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä kestävästi, eettisesti ja vastuullisesti.
Hänellä on hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja
yhteistyöhön. Hän osaa johtaa tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta
tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä soveltaen.

2 PEDAGOGISET LÄHTÖKOHDAT (SAMK)

Satakunnan ammattikorkeakoulussa pedagogisen työn lähtökohtana on sosiaalisesti ja kulttuurisesti
kestävä koulutus, mikä toteuttaa YK:n Kestävän kehityksen Agendan 2030 Hyvän koulutuksen
tavoitetta. Tuotamme avointa, tasa-arvoista ja laadukasta koulutusta. Tarjoamme erilaisia polkuja
tuleville opiskelijoille sekä elinikäisen jatkuvan oppimisen tavoitteiden mukaiset mahdollisuudet
osaamisensa kehittämiseen korkeakouluopinnoilla.

Opintojaksoista saatava opiskelijapalaute on tärkeää opetuksen laadun kehittämisessä. Oppimisen
kokeminen tavoitteelliseksi ja merkitykselliseksi on keskeistä. Opiskelija on oman osaamisensa
kasvussa ja sen itsearvioinnissa aktiivinen ja vastuullinen toimija. Pedagogiset menetelmät
opetuksessa tukevat arkitiedosta asiantuntijuuteen kehittymistä ja koulutus antaa valmiudet oman
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osaamisen kehittämiseen myös ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen.

Menetelmällisin ratkaisuin ja yhteisen arviointikehikon mukaisella arvioinnilla tuetaan työelämän
tarvitsemien ja jatkuvan oppimisen valmiuksien kannalta keskeisten geneeristen taitojen
kehittymistä: ongelmanratkaisutaitoja, oman työn johtamisen taitoja, vuorovaikutustaitoja,
itseohjautuvuutta sekä kykyä oppia ja omaksua uutta.

Pedagogisessa työssään opettaja tuntee vastuunsa opiskelijan ammatillisen kasvun tukijana.
Ammattikorkeakoulun digitaaliset oppimisympäristöt ovat käytössä kaikilla opintojaksoilla
turvaamassa koulutuksen saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Opintojaksoissa oppimisanalytiikkaa ja
arvioinnin avoimuutta hyödynnetään laajasti tukemassa opiskelijan itseohjautuvuutta, oman
osaamisen arviointikykyä, opiskelutaitoa ja opettajan ohjauksellista työtä opintojakson tavoitteiden
saavuttamiseksi.

SAMKin pedagogiset lähtökohdat ja arviointikehikko kuvataan tarkemmin Opetuksen
pedagogiset lähtökohdat ja osaamiseen perustuva arviointi Satakunnan ammattikorkeakoulussa -
julkaisussa, https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019121949080.

3 OPISKELU TEKNIIKAN YLEMMÄSSÄ AMK-TUTKINTO-OHJELMASSA

3.1 Koulutuksen lähtökohdat ja tavoitteet

Teknologia ja uudet innovaatiot ovat muuttaneet yritysten ja yhteiskunnan toimintamalleja.
Toimintoja ravistelevat myös erilaiset megatrendeihin, kuten digitalisaatioon, globalisaatioon,
kiertotalouteen, vihreään siirtymään ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, liittyvät haasteet.
Haasteiden ratkaiseminen vaatii uutta ajattelua, jossa laajoja kokonaisuuksia sekä asioiden ja
toimialojen välisiä suhteita tarkastellaan systeemiteorian näkökulmasta. Tällöin korostuvat erityisesti
toimialat ylittävä jatkuva oppinen, tiimi- ja viestintätyötaidot sekä muutosjoustavuus.

Yrityksiltä, organisaatioilta ja yhteiskunnalta edellytetään älykästä, joustavaa ja vastuullista
toimintaa, jossa kestävä kehitys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ovat nousseet entistä
merkittävämpään osaan. Uudet liiketoimintamahdollisuudet haastavat toimijoita yhteistyöhön,
asiakkaiden ja käyttäjien osallistamiseen, ketteryyteen ja luovuuteen innovoinnissa.

Yritykset tarvitsevat osaajia, jotka pystyvät toimimaan muuttuvassa toimintaympäristössä ja
kykenevät vuorovaikutteiseen johtamiseen toimialasta riippumatta. Tekniikan ylempi AMK-
tutkintokoulutus (60 op) vastaa näihin osaamistarpeisiin. Koulutus tarjoaa osaamista, joka
mahdollistaa työskentelyn alan vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Tutkinnon suorittanut
hallitsee alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot ja käyttää niitä kriittisesti ja
perustellusti ammatillisessa ongelmanratkaisussa, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa ja
johtamisessa. Tutkinto edistää ja monipuolistaa tutkinnon suorittaneen työllistymismahdollisuuksia
omassa maakunnassa, muualla maassa ja kansainvälisesti.

3.2 Hakukelpoisuus ja suoritettava tutkinto

Tekniikan ylempään AMK-tutkinto-ohjelmaan ovat hakukelpoisia soveltuvan AMK-tutkinnon
suorittaneet henkilöt, joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus tutkintoaan vastaavalta alalta.
Lisäksi SAMK katsoo hakukelpoiseksi tutkinnoksi opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen
tutkinnon, joka vastaa koulutusalaltaan ja ammattinimikkeeltään hakukelpoista AMK-tutkintoa ja on
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suoritettu vuoteen 2000 mennessä. Tekniikan ylempään tutkintokoulutukseen voi hakeutua millä
tahansa tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakoulututkinnolla.

Tutkintonimike määräytyy AMK-tutkinnon mukaisesti YAMK-tutkintona, johon Satakunnan
ammattikorkeakoululla on tutkinnonanto-oikeus. Ohjelmasta valmistutaan Insinööri (YAMK)
–tutkintoon, jonka englanninkielinen käännös on Master of Engineering.

3.3 Opintojen toteutus

Tekniikan ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa korostuu työelämäläheisyys ja työelämän
kehittäminen.
Opiskelijan näkökulmasta koulutus tukee elinikäistä oppimista ja osaamisen uudistamista.
Opiskelussa toteutetaan tutkivan oppimisen pedagogiikkaa sekä monimuoto-opiskelun ja
ryhmätyöskentelyn periaatteita. Erityisesti opinnäytetöihin liittyen hanke- ja tutkimusyhteistyötä
tehdään elinkeinoelämän ja SAMKin tutkimusryhmien kanssa.

Koulutus toteutetaan siten, että se on mahdollista suorittaa työn ohessa. Työelämässä mukanaolo ei
kuitenkaan ole edellytys opiskelemaan hakeutumiselle. Opinnot on mahdollista suorittaa yhdessä (1)
vuodessa monimuotoisesti opiskellen. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten syventävien ammattiopintojen ja
vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opiskeluprosessi linkittyy kiinteästi työelämään ja siellä oleviin haasteisiin sekä kehittämistehtäviin.
Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 op. Opinnäytetyöprosessi käynnistetään heti opintojen alussa ja
sitä työstetään eteenpäin muiden opintojen rinnalla. Taustaorganisaation puuttuessa opinnäytetyö
voidaan toteuttaa muussa kumppani- tai toimeksiantajaorganisaatiossa.

Tekniikan ylemmän AMK-tutkinto-ohjelman opetuskieli on suomi, mutta tutkinto sisältää myös
YAMK-koulutuksessa edellytettävää kansainvälisen osaamisen kehittämistä. Opetusmateriaalista
osa on englanninkielistä, ja opetus sisältää kansainvälistä asiantuntijuutta ja
verkostoitumismahdollisuuksia kannustaen myös kotikansainvälisyyteen.

Opiskelussa käytetään SAMKin käyttämiä verkko-oppimisympäristöjä. Opiskelijan tulee varmistaa,
että hänellä on käytettävissään riittävän hyvä verkkoyhteys ja laitteisto opintojen suorittamiseen
(BYOD-periaate eli bring your own device).

3.4 Tutkinnon tuottama osaaminen ja laajuus

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot määrittyvät Valtioneuvoston asetuksen
ammattikorkeakouluista (1129/2014) mukaan. Tutkinnon taso vastaa eurooppalaisen viitekehyksen
(European Qualifications Framework, EQF) ja kansallisen tutkintojen viitekehyksen (National
Qualifications Framework, NQF) mukaista tasoa 7. Tutkinnon rakenne koostuu syventävistä
ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä seuraavasti:

Opintojen rakenne on seuraava:

- Syventävät ammattiopinnot 25 op (10 op pakollisia + 15 op valinnaisia)
- Vapaasti valittavat opinnot 5 op
- Opinnäytetyö 30 op
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Tekniikan ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa (60 op) suoritetaan insinööri (ylempi AMK) -tutkinto.

3.5 Syventävät ammattiopinnot

Pakollisten syventävien ammattiopintojen tavoitteena on syventää ja/tai laajentaa aikaisempaa
opinnoissa ja työelämässä saatua ammatillista osaamista. Opinnot keskittyvät johtamiseen ja
tutkimusmenetelmiin:

- YLI160103 Prosessiajattelu johtamisen välineenä 5 op
- YLI190403 Tutkimuksellisen kehittämistyön perusteet 5 op

Valinnaiset syventävät opinnot sisältävät opintoja, jotka antavat valmiudet
asiantuntijaorganisaatiossa toimimiseen. Opiskelija valitsee HOPSiinsa kolme 5 op opintojaksoa
tarjolla olevista kahdeksasta opintojaksosta:

- YTY230001 Materiaali- ja energiatehokas rakentaminen 5 op
- YTY220002 Sisäilmasto rakentamisessa 5 op
- YTY230003 Syventävä rakennusfysiikka 5 op
- YTY230004 Digitaalisuus ja rakentaminen 5 op
- YJO220206 Innovaatio- ja muutosjohtaminen 5 op
- YTY230005 Eettinen henkilöstöjohtaminen 5 op
- YLI230203 Taloustiedolla johtaminen 5 op
- YLI230204 Strateginen johtaminen 5 op

Huom. Mikäli opiskelijalla on ammattikorkeakoulututkinto rakennus- tai LVI-tekniikassa ja tavoitteena
saada koulutuksellinen pätevyys mm. kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden, ilmanvaihdon sekä
kantavien rakenteiden suunnittelussa pätevyysvaatimusten mukaisen poikkeuksellisen vaativan
vaatimusluokan suunnittelutehtäviin, on hänen suoritettava opintojaksot YTY230001 - YTY230004.
Asiaosaamista voi joutua kuitenkin vielä täydentämään pätevyysvaatimusten edellyttämien
koulutusvaatimusten mukaisesti. Vaatimukset voi tarkistaa FISE-palvelusta, https://fise.fi/.

3.6 Vapaasti valittavat opinnot

Opiskelijan tulee sisällyttää tutkintoonsa 5 op vapaasti valittavia opintoja. Tekniikan YAMK-tutkinto-
ohjelman opiskelijat valitsevat vapaasti valittaviksi opinnoiksi ammattikorkeakoulujen YAMK-tasoisia
tai yliopistojen maisterikoulutusten syventäviä aineopintoja (EQF-taso 7).

3.7 Opinnäytetyö

Opinnäytetyössä opiskelija suunnittelee ja toteuttaa työelämälähtöisen kehittämishankkeen, joka
tyypillisimmin tehdään opiskelijan työnantajalle, käyttäen hankkeeseen sopivia tutkimus- ja/tai
kehittämismenetelmiä. Opinnäytetyössä opiskelija tuottaa uutta tietoa oman alansa hankkeisiin.
Opiskelija saa valmiudet itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön (Asetus 2014/1129).

Opinnäytetyön tavoitteena on, että opiskelija oppii hankkimaan ja kriittisesti arvioimaan
kehittämishankkeessa tarvittavaa taustateoriaa, jota hankitaan mm. elektronisista tietokannoista,
kirjallisuudesta ja ammatillisista tiedonlähteistä. Opiskelija tuottaa perustellut tutkimus- ja/tai
kehittämiskysymykset ja rajaa opinnäytetyöhön soveltuvan teoreettisen viitekehyksen.
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Opiskelija oppii käyttämään erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä valitsemaan niistä
parhaiten omaan kehittämishankkeeseensa sopivat menetelmät. Opiskelija toteuttaa itsenäisen,
vaativan kehittämishankkeen ja kehittää projektinjohtokykyään sekä intellektuaalisia valmiuksiaan ja
teknisiä taitojaan. Opinnäytetyön eri vaiheissa opiskelija osallistuu seminaareihin ja opinnäytetyön
ohjaajien kanssa pidettäviin palavereihin. Seminaareissa ja palavereissa keskustellaan tieteellisestä
kirjoittamisesta, tutkimus- ja kehittämismenetelmistä, tulosten analysoinnista ja opinnäytetyön eri
vaiheiden kriittisestä arvioinnista. Opinnäytetyö raportoidaan SAMKin opinnäytetyöohjeiden
vaatimusten mukaisesti.

3.8 Kypsyysnäyte

Tutkintoa varten opiskelijan on sekä ammattikorkeakoulututkinnossa että ylemmässä
ammattikorkeakoulututkinnossa kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte. (A1129/2014 § 7
ja 8). Ammattikorkeakoulututkinnossa kypsyysnäytteellä osoitetaan perehtyneisyyttä alaan sekä
suomen tai ruotsin kielen taitoa opiskelijoilla, joiden koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi. Ylemmässä
ammattikorkeakoulututkinnossa kirjoitettava kypsyysnäyte osoittaa perehtyneisyyden alaan.

3.9 (A)HOTointi ja opinnollistaminen Tekniikan ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa

Opiskelijat laativat oman henkilökohtaisen osaamisen kehittymistä koskevan suunnitelmansa
(HOPS), jonka perustana on tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma. Opetussuunnitelma ja valittu
suuntautuminen ohjaavat opiskelijan valintoja. Opiskelijan on mahdollista hakea aiemmin tai muualla
kuin SAMKissa hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) osaksi suoritettavaa
tutkintoa. Opiskelijan velvollisuutena on osoittaa aiemmin hankkimansa osaaminen, sen taso ja
vastaavuus tutkinto-ohjelman opintoihin. Opiskelijan on myös mahdollista suorittaa opintojaan
opinnollistamalla: opiskelija keskustelee ja käy opinnollistamissuunnitelman läpi opintojakson
opettajan kanssa. Opettajatutor käy lukukausittain HOPS-keskustelun, joka perustuu opiskelijan
itsearviointiin ja osaamisen kehittymiseen. Keskustelussa tarkennetaan opiskelun tavoitteita ja
arvioidaan opintojen etenemistä. Opiskelijat arvioivat oppimistaan suhteessa tutkinto-ohjelman
osaamistavoitteisiin jokaisen opintojakson lopussa.

YTYOPS23P-CATEGORY-1000 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT: 25 op

Sisällön valinnaisuus
Valitaan erillisten kriteerien mukaan

Opintopistemäärä
25 - 25

YTYOPS23P-1001 Syventävät ammattiopinnot: 10 op

Pysyvä tunniste
322395

Opintojen hinta
0
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Sisällön valinnaisuus
Kaikki pakollisia

YLI160103 Prosessiajattelu johtamisen välineenä: 5 op

Pysyvä tunniste
307674

Laajuus (op)
5 - 5

Syntyvän osaamisen luokitus
C Kehittynyt osaaminen

Koulutusohjelma
YLI Johtaminen ja palveluliiketoiminta, YTY Tekniikan ylempi

Tutkintoaste
Ylempi AMK-tutkinto

Opinnäyte
Opintojaksoon ei kuulu opinnäytettä

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Opintojen hinta
0

Suorituskielet
suomi

Tavoitteet
Opiskelija kuvaa ja analysoi yrityksen liiketoimintaprosesseja ja tunnistaa niiden kehittämistarpeita.
Hän määrittää mittarit prosesseille ja mittaa niiden tehokkuutta sekä kehittää niitä myös
kokonaisvaltaisen liikkeenjohdon näkökulmasta. Hän kehittää prosesseja johtamisen keinoin. Hän
tuntee prosessien merkityksen kustannustehokkaassa ajattelussa ja arvioi toimintolaskennan
tarjoamia mahdollisuuksia. Lisäksi hän tuntee prosessiajattelun yhteyden yrityksen strategiaan ja
sen johtamiseen.

Sisältö
Prosessiajattelun perusteet, prosessien määrittely, prosessien tunnistamiseen liittyvät kysymykset,
mallintamisen keinot, ongelma- ja kehittämiskohtien tunnistaminen ja analysointi, prosessien
mittaaminen, ajattelutavan jalkauttaminen muutoksena, prosessien taloudellinen tarkastelu erityisesti
toimintolaskentaa käyttäen.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko
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1-5

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija käyttää prosessiajattelun peruskäsitteitä sujuvasti ja systemaattisesti huomioiden
asiakasnäkökulma. Hän tunnistaa prosesseihin liittyvät avainkäsitteet ja lähdeaineistot ja käyttää
niitä tarkoituksenmukaisesti ja soveltaen käsitteitä ja teorioita omaan työkenttäänsä. Opiskelija
soveltaa tutkimuseettisiä periaatteita omassa toiminnassaan osoittaen sen annetuissa tehtävissä.
Opiskelija perustelee tekemänsä valinnat oman alansa substanssiin soveltuviksi ja käyttää alansa
erityisosaamista vastaavia tietoja tehtävien tukena. Opiskelija on perehtynyt prosessiajattelun
tietoperustaan ja soveltaa sitä oman työympäristönsä näkökulmasta.

Hyvä (3-4)
Opiskelija käyttää ja selittää prosessiajattelun teoriaa ja tekniikoita asiantuntevasti ja
tarkoituksenmukaisesti omaan alaansa. Hän arvioi aiheeseen liittyvien tutkimus- ja lähdeaineistojen
luotettavuutta, käyttää lähteitä monipuolisesti ja johdonmukaisesti hyödyntäen myös ulkomaisia
aineistoja. Opiskelija toimii hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaisesti ja arvioi omia
tuotoksiaan suhteessa niihin. Opiskelija tekee luotettavia ja perusteltuja ratkaisuja ja johtopäätöksiä
soveltaen opittua oman alansa erityisosaamista vaativissa tehtävissä. Hän tunnistaa työelämän
muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja löytää prosessien kehittämisestä ratkaisuja oman organisaationsa ja
alansa kehittämiseen unohtamatta asiakasta.

Kiitettävä (5)
Opiskelija käyttää koko prosessiajattelun käsitteistöä asiantuntevasti ja laaja-alaisesti osoittaen
hallitsevansa siihen liittyviä kokonaisuuksia oikein ja omaan alaan sovellettuna. Hän arvioi kriittisesti
prosesseihin liittyvien tutkimusten ja lähdeaineistojen luotettavuutta sekä niiden soveltuvuutta
kehittämiseen. Hän soveltaa aineistoja laajasti ja perustelee niiden käyttöä asiantuntevasti. Hänen
toimintansa on vastuullista ja noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Opiskelija
kehittää/suunnittelee ja arvioi ratkaisuja, joissa hän soveltaa ja yhdistää oman alansa prosessien
käyttöön. Opiskelijalla on laaja-alaiset ja syvät tiedot substanssin tietoperustasta ja hän soveltaa sitä
luovasti erilaisissa toimintaympäristöissä, myös kansainvälisesti.

YLI190403 Tutkimuksellisen kehittämistyön perusteet: 5 op

Pysyvä tunniste
318746

Laajuus (op)
5 - 5

Syntyvän osaamisen luokitus
C Kehittynyt osaaminen

Koulutusohjelma
YLI Johtaminen ja palveluliiketoiminta

Tutkintoaste
Ylempi AMK-tutkinto

Vastuuhenkilö
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Opinnäyte
Opintojaksoon ei kuulu opinnäytettä

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Opintojen hinta
0

Suorituskielet
suomi

Tavoitteet
Opiskelija oppii näkemään työelämässä kehittämiskohteita ja tunnistamaan erilaisten
kehittämismenetelmien soveltuvuuden erilaisiin kehittämiskohteisiin. Hän osaa laatia
kehittämissuunnitelman tutkimuksellista kehittämistyötä varten ja löytää kohteelleen soveltuvan
lähestymistavan ja tutkimusmenetelmät. Hän osaa suunnitella tutkimusaineiston keruuta varten
keinot ja arvioida niiden käytettävyyttä myös luottettavuuden, yleistettävyyden ja etiikan kannalta.
Hän ymmärtää tutkimuksellisen kehittämistyön merkityksen osana tutkintoa.

Opintojakson voi suorittaa valintakurssin muodossa ennen opiskelijaksi hyväksymistä tai erillisenä
verkkototeutuksena opintojen aikana.

Sisältö
Tutkimuksellinen kehittäminen työelämässä; kehittämisaiheiden tunnistaminen; kehittämistyön
piirteet; käsitteet ja menetelmät; kehittämistyön tyypilliset lähestymistavat ja soveltuvat
tutkimusmenetelmät; tutkimusaineiston merkitys ja sen käsittely; tiedonkeruun menetelmät;
tutkimuksen luotettavuus, yleistettävyys ja arviointi; etiikka kehittämistyössä

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko
1-5

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija käyttää tutkimuksellisen kehittämistyön peruskäsitteitä sujuvasti ja systemaattisesti
huomioiden käsillä olevan ongelman. Hän tunnistaa tutkimuksen tekemiseen liittyvät avainkäsitteet
ja lähdeaineistot ja käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti soveltaen käsitteitä ja teorioita annettuun
toimintaympäristöön tai omalle alalleen. Opiskelija soveltaa tutkimuseettisiä periaatteita omassa
toiminnassaan osoittaen sen annetuissa tehtävissä. Opiskelija perustelee tekemänsä valinnat
annetussa toimintaympäristössä tai omalla alallaan soveltuviksi ja käyttää tunnistettavia annetun tai
oman alan piirteitä tehtävien tukena. Opiskelija on perehtynyt tutkimuksellisen kehittämisen
tietoperustaan ja soveltaa sitä kaikissa tehtävissä.

Hyvä (3-4)
Opiskelija käyttää ja selittää tutkimuksellisen kehittämisen teoriaa ja tekniikoita asiantuntevasti ja
tarkoituksenmukaisesti osoittaen sen annetuissa tehtävissä. Hän arvioi aiheeseen liittyvien tutkimus-
ja lähdeaineistojen luotettavuutta, käyttää lähteitä monipuolisesti ja johdonmukaisesti hyödyntäen
myös ulkomaisia aineistoja. Opiskelija tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet, toimii niiden
mukaisesti ja arvioi omia tuotoksiaan suhteessa niihin. Opiskelija tekee luotettavia ja perusteltuja
ratkaisuja ja johtopäätöksiä soveltaen opittua annetussa toimintaympäristössä tai oman alansa
erityisosaamista vaativissa tehtävissä. Hän tunnistaa työelämän muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja löytää
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kehittämiskohteita ja niiden ratkaisuja omasta organisaatiostaan tai annetusta toimintaympäristöstä.

Kiitettävä (5)
Opiskelija käyttää koko tutkimuksellisen kehittämisen käsitteistöä asiantuntevasti ja laaja-alaisesti
osoittaen hallitsevansa siihen liittyviä kokonaisuuksia oikein ja omaan alaan tai annettuun
toimintaympäristöön sovellettuna. Hän arvioi kriittisesti tutkimuksellisten menetelmien käytettävyyttä,
niihin liittyvien lähdeaineistojen luotettavuutta sekä niiden soveltuvuutta kaikessa tekemisessä. Hän
soveltaa aineistoja laajasti ja perustelee niiden käyttöä asiantuntevasti. Hänen toimintansa on
vastuullista ja noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Opiskelija kehittää/suunnittelee ja
arvioi tutkimuksellisen kehittämisen hankkeita, joissa hän soveltaa ja yhdistää annetun
toimintaympäristön tai oman alansa, siihen soveltuvat menetelmät sekä tutkimusprosessit
käytännössä. Opiskelijalla on laaja-alaiset ja syvät tiedot tutkimuksellisen kehittämisen
tietoperustasta, ja hän soveltaa sitä luovasti erilaisissa toimintaympäristöissä, myös kansainvälisesti.

YTYOPS23P-1002 Syventävät ammattiopinnot: 15 op

Pysyvä tunniste
322396

Opintojen hinta
0

Sisällön valinnaisuus
Valitaan n kappaletta

Lukumäärä
3

YTY230001 Materiaali- ja energiatehokas rakentaminen: 5 op

Pysyvä tunniste
322401

Laajuus (op)
5 - 5

Syntyvän osaamisen luokitus
C Kehittynyt osaaminen

Koulutusohjelma
YTY Tekniikan ylempi

Tutkintoaste
Ylempi AMK-tutkinto

Opinnäyte
Opintojaksoon ei kuulu opinnäytettä

Pääasiallinen opetuskieli
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suomi

Opintojen hinta
0

Suorituskielet
suomi

Tavoitteet
Opiskelija tuntee materiaali- ja energiatehokkuuden vaatimukset ja vaikutukset rakentamisessa ja
kiinteistön ylläpidossa. Hän analysoi materiaali- ja energiatehokkuustoimenpiteiden vaikutuksia
rakennuksen hiilijalanjälkeen ja hiilikädenjälkeen.

Sisältö
Materiaali- ja energiatehokas uudis- ja korjausrakentaminen; rakennuksen elinkaari; hiilijalanjälki- ja
hiilikädenjälkilaskelmat; rakennuksen ilmastoselvitys ja materiaaliseloste; materiaali- ja
energiatehokkuus rakennuslupamenettelyissä; kestävän rakentamisen ohjaus; rakennusjätteet;
resurssitehokkuutta parantavien toimenpiteiden kannattavuus.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko
1-5

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija käyttää materiaali- ja energiatehokkaaseen rakentamiseen liittyviä peruskäsitteitä
sujuvasti ja systemaattisesti. Hän tunnistaa vähähiiliseen rakentamiseen liittyvät tärkeimmät
tutkimus- ja lähdeaineistot ja käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija soveltaa
tutkimuseettisiä periaatteita omassa toiminnassaan ja toimii rakennus- ja yhdyskuntatekniikan
eettisten periaatteiden mukaisesti. Opiskelija perustelee toimintaansa ja valintojaan opintojakson
tietopohjaan ja taitoihin nojaten.

Hyvä (3-4)
Opiskelija käyttää materiaali- ja energiatehokkaaseen rakentamiseen liittyviä erityisosaamista
vaativia käsitteitä asiantuntevasti ja tarkoituksenmukaisesti. Hän arvioi vähähiiliseen rakentamiseen
liittyvän tutkimus- ja lähdeaineistojen luotettavuutta ja käyttää lähteitä monipuolisesti ja
johdonmukaisesti. Opiskelija toimii hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaisesti. Opiskelija
laatii laskelmia ja tekee luotettavia johtopäätöksiä opintojakson erityisosaamista vaativissa
tehtävissä.

Kiitettävä (5)
Opiskelija käyttää laajaa perehtyneisyyttä osoittavaa materiaali- ja energiatehokkaaseen
rakentamiseen liittyviä käsitteistöä asiantuntevasti osoittaen hallitsevansa isoja kokonaisuuksia. Hän
arvioi kriittisesti vähähiiliseen rakentamiseen liittyvien tutkimusten ja lähdeaineistojen luotettavuutta
ja soveltaa aineistoja laajasti perustellen niiden käyttöä asiantuntevasti. Hänen toimintansa on
vastuullista ja noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Hän ottaa huomioon ja soveltaa
eettisiä periaatteita. Opiskelija laatii laskelmia ja kehittää tai suunnittelee ratkaisuja, joissa
sovelletaan ja yhdistetään tietoja ja taitoja poikkitieteellisesti. Opiskelijalla on valmiudet toimia
luovasti haastavissa tilanteissa myös kansainvälisesti.
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YTY230002 Sisäilmasto rakentamisessa: 5 op

Pysyvä tunniste
322402

Laajuus (op)
5 - 5

Syntyvän osaamisen luokitus
C Kehittynyt osaaminen

Koulutusohjelma
YTY Tekniikan ylempi

Toteutustapa
Monimuoto

Tutkintoaste
Ylempi AMK-tutkinto

Opinnäyte
Opintojaksoon ei kuulu opinnäytettä

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Opintojen hinta
0

Suorituskielet
suomi

Tavoitteet
Opiskelija tuntee huonetilojen ja rakennusten sisäympäristöön vaikuttavia tekijöitä ja niiden
vaikutuksia ihmiseen. Hän suunnittelee sisäilmastomittauksia ja tekee johtopäätöksiä mittaustulosten
perusteella. Opiskelija ottaa huomioon sisäilmaston uudis- ja korjausrakentamisessa.

Sisältö
Lämpöolot; ilman laatu; sisäilman terveysvaikutukset; sisäilmaston viranomaisvaatimukset ja
lainsäädäntö; äänitekniikka ja huoneakustiikka; sisäilmastomittaukset; kosteus- ja sisäilmatekninen
kuntotutkimus.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko
1-5

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija käyttää rakennusten sisäilmastoon liittyviä peruskäsitteitä sujuvasti ja systemaattisesti.
Hän tunnistaa rakennusten sisäilmaston tärkeimmät tutkimus- ja lähdeaineistot ja käyttää niitä
tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija soveltaa tutkimuseettisiä periaatteita omassa toiminnassaan ja
toimii eettisten periaatteiden mukaisesti. Opiskelija perustelee luotettavasti toimintaansa ja
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valintojaan rakennusten sisäilmaston tietopohjaan ja taitoihin nojaten.

Hyvä (3-4)
Opiskelija käyttää rakennusten sisäilmaston erityisosaamista vastaavia käsitteitä asiantuntevasti ja
tarkoituksenmukaisesti. Hän osoittaa kykyä arvioida rakennusten sisäilmaston tutkimus- ja
lähdeaineistojen luotettavuutta, käyttää lähteitä monipuolisesti ja johdonmukaisesti hyödyntäen myös
kansainvälisiä aineistoja. Opiskelija toimii hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaisesti.
Opiskelija tekee luotettavia johtopäätöksiä rakennusten sisäilmaston erityisosaamista vaativissa
tehtävissä. Hän tunnistaa työelämän muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja kehittää ratkaisuja, jotka
perustuvat monipuoliseen ja laajaan rakennusten sisäilmaston tietoperustaan.

Kiitettävä (5)
Opiskelija käyttää laajaa perehtyneisyyttä osoittavaa rakennusten sisäilmaston käsitteistöä
asiantuntevasti osoittaen hallitsevansa isoja kokonaisuuksia. Hän arvioi kriittisesti rakennusten
sisäilmaston tutkimusten ja lähdeaineistojen luotettavuutta ja soveltaa aineistoja laajasti perustellen
niiden käyttöä asiantuntevasti. Hänen toimintansa on vastuullista ja noudattaa hyvän tieteellisen
käytännön periaatteita. Hän ottaa huomioon ja soveltaa eettisiä periaatteita. Opiskelija kehittää tai
suunnittelee ratkaisuja, joissa sovelletaan ja yhdistetään tietoja ja taitoja poikkitieteellisesti.

YTY230003 Syventävä rakennusfysiikka: 5 op

Pysyvä tunniste
322403

Laajuus (op)
5 - 5

Syntyvän osaamisen luokitus
C Kehittynyt osaaminen

Koulutusohjelma
YTY Tekniikan ylempi

Tutkintoaste
Ylempi AMK-tutkinto

Opinnäyte
Opintojaksoon ei kuulu opinnäytettä

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Opintojen hinta
0

Suorituskielet
suomi

Tavoitteet
Opiskelija hallitsee tavanomaisten rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan. Opiskelija arvioi
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laskennallisesti rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa. Opiskelija tunnistaa
ilmastonmuutoksen vaikutukset rakenteisiin. Opiskelija on perehtynyt ilmanpitävien ja
energiatehokkaiden rakenteiden ja liitosten suunnitteluun ja toteuttamiseen rakennuksissa.
Opiskelija hallitsee vaipparakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen suunnittelun periaatteet. Opiskelija
hallitsee märkätilojen suunnitteluperiaatteet ja on perehtynyt suunnitteluratkaisuihin.

Sisältö
Ilmastonmuutokseen vaikutukset; rakenteiden kuivuminen; rakenneratkaisujen rakennusfysikaalinen
toiminta; ilmanpitävät ja energiatehokkaat rakenteet.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko
1-5

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija käyttää rakennusfysiikkaan liittyviä peruskäsitteitä sujuvasti ja systemaattisesti. Hän
tunnistaa rakennusfysiikan tärkeimmät tutkimus- ja lähdeaineistot ja käyttää niitä
tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija soveltaa tutkimuseettisiä periaatteita omassa toiminnassaan ja
toimii rakennus- ja yhdyskuntatekniikan eettisten periaatteiden mukaisesti. Opiskelija perustelee
luotettavasti toimintaansa ja valintojaan rakennusfysiikan tietopohjaan ja taitoihin nojaten.

Hyvä (3-4)
Opiskelija käyttää ja selittää rakennusfysiikan erityisosaamista vastaavia käsitteitä asiantuntevasti ja
tarkoituksenmukaisesti. Hän osoittaa kykyä arvioida rakennusfysiikan tutkimus- ja lähdeaineistojen
luotettavuutta, käyttää lähteitä monipuolisesti ja johdonmukaisesti hyödyntäen myös kansainvälisiä
aineistoja. Opiskelija toimii hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaisesti. Opiskelija tekee
luotettavia johtopäätöksiä rakennusfysiikan erityisosaamista vaativissa tehtävissä. Hän tunnistaa
työelämän muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja kehittää ratkaisuja, jotka perustuvat monipuoliseen ja
laajaan rakennusfysiikan tietoperustaan.

Kiitettävä (5)
Opiskelija käyttää laajaa perehtyneisyyttä osoittavaa rakennusfysiikan käsitteistöä asiantuntevasti
osoittaen hallitsevansa isoja kokonaisuuksia. Hän arvioi kriittisesti rakennusfysiikan tutkimusten ja
lähdeaineistojen luotettavuutta ja soveltaa aineistoja laajasti perustellen niiden käyttöä
asiantuntevasti. Hänen toimintansa on vastuullista ja noudattaa hyvän tieteellisen käytännön
periaatteita. Hän ottaa huomioon ja soveltaa eettisiä periaatteita. Opiskelija suunnittelee ratkaisuja,
joissa sovelletaan ja yhdistetään tietoja ja taitoja.

YTY230004 Digitaalisuus ja rakentaminen: 5 op

Pysyvä tunniste
322404

Laajuus (op)
5 - 5

Syntyvän osaamisen luokitus
C Kehittynyt osaaminen
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Koulutusohjelma
YTY Tekniikan ylempi

Tutkintoaste
Ylempi AMK-tutkinto

Opinnäyte
Opintojaksoon ei kuulu opinnäytettä

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Opintojen hinta
0

Suorituskielet
suomi

Tavoitteet
Opiskelija on perehtynyt digitalisaation vaikutuksiin rakentamisen suunnittelun, toteuttamisen ja
ylläpidon osalta. Hän tunnistaa ja perustelee ne prosessit, jotka ovat tarpeen/mahdollista
digitalisoida, ja valitsee niihin sopivia työkaluja ja toimintamalleja. Opiskelija arvioi digitalisaation
vaikutuksia rakennus- ja kiinteistöalalla, tunnistaa keskeisimmät käsitteet, tuntee digitalisaatioon
liittyvät teknologiat ja ajattelumallit sekä niiden tärkeimmät käyttökohteet ja hyödyntää uutta
teknologiaa ja toimintamalleja rakentamiseen liittyvässä liiketoiminnassa.

Sisältö
Kokonaisarkkitehtuuri ja tietomallit; digitalisaation käsitteitä; parametrinen suunnittelu; radiotien
vaatimukset; rakennussimulointi; robotiikka ja autonomiset työmaakoneet; 3D-tulostus;
materiaalivirtojen optimointi; viranomaisvaatimukset; liiketoimintaa hyödyttävät uuden teknologian
käyttökohteet.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko
1-5

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija käyttää digitaalisuuteen ja rakentamiseen liittyviä peruskäsitteitä sujuvasti ja
systemaattisesti. Hän tunnistaa aihealueen tärkeimmät tutkimus- ja lähdeaineistot ja käyttää niitä
tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija soveltaa tutkimuseettisiä periaatteita omassa toiminnassaan ja
toimii rakennus- ja yhdyskuntatekniikan eettisten periaatteiden mukaisesti. Opiskelija perustelee
luotettavasti toimintaansa ja valintojaan digitaalisuuden ja rakentamisen tietopohjaan ja taitoihin
nojaten.

Hyvä (3-4)
Opiskelija käyttää ja selittää digitaalisuuden ja rakentamisen erityisosaamista vastaavia käsitteitä
asiantuntevasti ja tarkoituksenmukaisesti. Hän osoittaa kykyä arvioida aihealueen tutkimus- ja
lähdeaineistojen luotettavuutta, käyttää lähteitä monipuolisesti ja johdonmukaisesti hyödyntäen myös
kansainvälisiä aineistoja. Opiskelija toimii hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaisesti.
Opiskelija tekee luotettavia johtopäätöksiä digitaalisen rakentamisen erityisosaamista vaativissa
tehtävissä. Hän tunnistaa työelämän muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja kehittää ratkaisuja, jotka
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perustuvat monipuoliseen ja laajaan digitaalisuuden ja rakentamisen tietoperustaan.

Kiitettävä (5)
Opiskelija käyttää laajaa perehtyneisyyttä osoittavaa digitaalisuuden ja rakentamisen käsitteistöä
asiantuntevasti osoittaen hallitsevansa isoja kokonaisuuksia. Hän arvioi kriittisesti aihealueen
tutkimusten ja lähdeaineistojen luotettavuutta ja soveltaa aineistoja laajasti perustellen niiden käyttöä
asiantuntevasti. Hänen toimintansa on vastuullista ja noudattaa hyvän tieteellisen käytännön
periaatteita. Hän ottaa huomioon ja soveltaa eettisiä periaatteita. Opiskelija kehittää ja/tai
suunnittelee ratkaisuja, joissa sovelletaan ja yhdistetään tietoja ja taitoja poikkitieteellisesti.
Opiskelija pystyy toimimaan luovasti erilaisissa työyhteisöissä, myös kansainvälisesti.

YJO220206 Innovaatio- ja muutosjohtaminen: 5 op

Pysyvä tunniste
320293

Laajuus (op)
5 - 5

Syntyvän osaamisen luokitus
C Kehittynyt osaaminen

Koulutusohjelma
YJO Hyvinvointipalvelujen kehittäminen ja johtaminen, YSO Sosiaaliala

Tutkintoaste
Ylempi AMK-tutkinto

Opinnäyte
Opintojaksoon ei kuulu opinnäytettä

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Opintojen hinta
0

Suorituskielet
suomi

Tavoitteet
Opiskelija osaa ennakoida ja analysoida toimintaympäristön muutoksia. Opiskelija osaa kehittää
omaa ja organisaation innovaatio- ja muutosvalmiutta ja arvioida uudistumisen läpivientiin liittyviä
johtamishaasteita. Opiskelija osaa arvioida ja ratkaista organisaatiokulttuuriin ja viestintään liittyviä
haasteita muutostilanteissa.

Sisältö
Strateginen innovaatioiden ja muutoksen johtaminen; kansainvälisyys ja kestävän kehityksen
tavoitteet innovaatioiden ja muutosten lähtökohtana innovaatio- ja muutosvalmiuden kehittäminen ja
kokeilukulttuuri; esihenkilön rooli innovaatioiden ja uudistumisen mahdollistajana; johtamisviestintä
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muutostilanteessa.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko
1-5

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija käyttää innovaatio- ja muutosjohtamisen käsitteitä sujuvasti. Hän tunnistaa aiheeseen
liittyvät keskeiset kansalliset ja kansainväliset lähdeaineistot ja työmenetelmät ja osaa käyttää niitä
tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija tiedostaa kansainvälisyyden näkökulmat ja kestävän kehityksen
tavoitteet innovaatioiden ja muutosten lähtökohtana. Hän tunnistaa innovaatio- ja
muutosprosesseihin liittyviä eettisiä haasteita. Hän arvioi omaa sekä yksilöiden ja ryhmän toimintaa
muutostilanteessa ja uusien innovaatioiden kokeilussa sujuvasti. Hän tunnistaa johtamisviestinnän
haasteet muutostilanteessa ja ratkaisee niitä.

Hyvä (3-4)
Opiskelija käyttää ja erittelee innovaatio- ja muutosjohtamisen käsitteitä ja teorioita asiantuntevasti ja
johdonmukaisesti. Hän käyttää kriittisesti valittuja kansallisia ja kansainvälisiä lähdeaineistoja.
Opiskelija käyttää monipuolisia työmenetelmiä perustellusti innovaatio- ja muutosprosessin eri
vaiheissa huomioiden kansainvälisyysnäkökulman ja kestävän kehityksen tavoitteet. Hän erittelee ja
ratkaisee eettisiä ongelmia innovaatio- ja muutosprosesseissa. Hän analysoi, perustelee ja selittää
omaa, yksilöiden ja ryhmän toimintaa muutos- ja innovaatiotilanteissa. Hän vertailee erilaisia
johtamisviestinnän keinoja ja perustelee tekemiään valintoja johtamisviestinnässä.

Kiitettävä (5)
Opiskelija käyttää innovaatio- ja muutosjohtamisen käsitteitä ja teorioita asiantuntevasti, laaja-
alaisesti ja kokonaisuuksia halliten. Hän käyttää kriittisesti valittuja, luotettavia kansallisia ja
kansainvälisiä lähdeaineistoja ongelmien erittelyyn. Opiskelija ennakoi, arvioi ja ratkaisee eettisiä
ongelmatilanteita innovaatio- ja muutosprosesseissa. Hän vertailee ja valitsee asiantuntevasti
perustellen tilanteeseen sopivia työmenetelmiä huomioiden kansainvälisyysnäkökulman ja kestävän
kehityksen tavoitteet sekä yksilöiden ja ryhmän muutosvalmiuden. Opiskelija osoittaa kykyä
suunnitella ja johtaa innovaatioprosessia ja tukea innostavaa kokeilukulttuuria. Hän kehittää
johtamisviestintää ennakoivasti ja analyyttisesti innovaatio- ja muutosprosessin vaiheet huomioiden.

YTY230005 Eettinen henkilöstöjohtaminen: 5 op

Pysyvä tunniste
322400

Laajuus (op)
5 - 5

Syntyvän osaamisen luokitus
C Kehittynyt osaaminen

Koulutusohjelma
YTY Tekniikan ylempi

Tutkintoaste
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Ylempi AMK-tutkinto

Opinnäyte
Opintojaksoon ei kuulu opinnäytettä

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Opintojen hinta
0

Suorituskielet
suomi

Tavoitteet
Opiskelija soveltaa strategisen, kestävän, vastuullisen ja ihmisläheisen johtamisen tietoja ja taitoja
organisaation ja henkilöstön resurssien ja osaamisen kehittämiseen. Opiskelija tuntee ja ottaa
huomioon lainsäädännön, yleissitovat sopimukset ja eettisen näkökohdat ratkaistessaan henkilöstön
ja organisaation kehittämiseen liittyviä haasteita digitaalisessa, monikulttuurisessa ja useita
toimipaikkoja kattavassa organisaatiossa.

Sisältö
Strateginen HR-johtaminen; kestävä ja vastuullinen johtaminen; ihmisläheinen johtaminen; itsensä
kehittäminen; henkilöstön kehittäminen; henkilöstön osaamisen kehittäminen; lait, sopimukset ja
muut normit; monikulttuurinen johtaminen; digitaalisuus ja datavastuullisuus; toimipisteet ja
henkilöstöjohtaminen; henkilöstöjohtamisen uudet suuntaukset.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko
1-5

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija käyttää henkilöstöjohtamiseen liittyviä peruskäsitteitä sujuvasti ja systemaattisesti. Hän
tunnistaa aihealueen tärkeimmät tutkimus- ja lähdeaineistot ja käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti.
Opiskelija soveltaa tutkimuseettisiä periaatteita omassa toiminnassaan ja toimii tekniikan alan
eettisten periaatteiden mukaisesti. Opiskelija perustelee luotettavasti toimintaansa ja valintojaan
henkilöstöjohtamisen tietopohjaan ja taitoihin nojaten.

Hyvä (3-4)
Opiskelija käyttää ja selittää henkilöstöjohtamisen erityisosaamista vastaavia käsitteitä
asiantuntevasti ja tarkoituksenmukaisesti. Hän osoittaa kykyä arvioida aihealueen tutkimus- ja
lähdeaineistojen luotettavuutta, käyttää lähteitä monipuolisesti ja johdonmukaisesti hyödyntäen myös
kansainvälisiä aineistoja. Opiskelija toimii hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaisesti.
Opiskelija tekee luotettavia johtopäätöksiä henkilöstöjohtamisen erityisosaamista vaativissa
tehtävissä. Hän tunnistaa työelämän muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja kehittää ratkaisuja, jotka
perustuvat monipuoliseen ja laajaan tietoperustaan.

Kiitettävä (5)
Opiskelija käyttää laajaa perehtyneisyyttä osoittavaa henkilöstöjohtamisen käsitteistöä
asiantuntevasti osoittaen hallitsevansa isoja kokonaisuuksia. Hän arvioi kriittisesti aihealueen
tutkimusten ja lähdeaineistojen luotettavuutta ja soveltaa aineistoja laajasti perustellen niiden käyttöä
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asiantuntevasti. Hänen toimintansa on vastuullista ja noudattaa hyvän tieteellisen käytännön
periaatteita. Hän ottaa huomioon ja soveltaa eettisiä periaatteita. Opiskelija kehittää ja/tai
suunnittelee ratkaisuja, joissa sovelletaan ja yhdistetään tietoja ja taitoja poikkitieteellisesti.
Opiskelijalla on valmiudet toimia luovasti haastavissa tilanteissa myös kansainvälisesti.

YLI230203 Strateginen johtaminen: 5 op

Pysyvä tunniste
322407

Laajuus (op)
5 - 5

Syntyvän osaamisen luokitus
C Kehittynyt osaaminen

Koulutusohjelma
YLI Johtaminen ja palveluliiketoiminta

Toteutustapa
Monimuoto

Tutkintoaste
Ylempi AMK-tutkinto

Opinnäyte
Opintojaksoon ei kuulu opinnäytettä

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Opintojen hinta
0

Suorituskielet
suomi

Tavoitteet
Opiskelija oppii strategisen johtamisen peruskäsitteet ja ymmärtää strategisen johtamisen
monipuolisuuden. Opiskelija hallitsee strategisen johtamisen kansainvälistä ja kansallista kehitystä
sekä strategisen johtamisen periaatteita ja eettisyyden merkitystä inhimillisessä työelämässä.
Opiskelija tulkitsee strategiselle johtamiselle asetettavia vaatimuksia ja arvioi näiden merkitystä
kestävän kehityksen ja vastuullisuuden periaatteen mukaisesti erilaisia arviointimenetelmiä käyttäen.
Opiskelija selittää inhimillisen strategisen johtamiseen liittyviä peruskäsitteitä ja analysoida
inhimillisen johtamisen merkitystä työelämässä ja työyhteisöjen hyvinvoinnissa.

Sisältö
Strateginen johtaminen käsitteenä; strateginen johtaminen; inhimillinen strateginen johtaminen;
kestävä kehitys, eettisyys, vastuullisuus; strategisen johtamisen vaikutukset ja mahdollisuudet;
strategisen johtamisen teoriat
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Arviointikriteerit

Arviointiasteikko
1-5

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija käyttää strategisen johtamisen peruskäsitteitä sujuvasti ja systemaattisesti. Hän tunnistaa
strategisen johtamisen tutkimus- ja lähdeaineistot ja käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti ja
tunnustaa muiden tekemän työn arvon. Opiskelija soveltaa tutkimuseettisiä periaatteita omassa
toiminnassaan ja toimii alan eettisten periaatteiden mukaisesti. Opiskelija perustelee toimintaansa ja
käyttää alansa erityisosaamista vastaavia tietoja ja uusia ratkaisuja kehittämistehtävän tukena.
Opiskelija tuntee substanssin tietoperustaa ja soveltaa sitä.

Hyvä (3-4)
Opiskelija käyttää ja selittää strategisen johtamisen erityisosaamista vastaavia käsitteitä
asiantuntevasti ja tarkoituksenmukaisesti. Hän arvioi oman erityisalansa tutkimus- ja
lähdeaineistojen luotettavuutta, käyttää lähteitä monipuolisesti ja johdonmukaisesti hyödyntäen myös
ulkomaisia aineistoja. Opiskelija toimii hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaisesti ja arvioi
omaa toimintaansa suhteessa niihin. Opiskelija tekee luotettavia johtopäätöksiä alansa
erityisosaamista vaativissa tehtävissä. Hän tunnistaa työelämän muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja löytää
ratkaisuja perustaen ne monipuolisesti ja laajasti substanssin tietoperustaan.

Kiitettävä (5)
Opiskelija käyttää alansa erikoistunutta ja erityisosaamista osoittavaa käsitteistöä asiantuntevasti ja
laaja-alaisesti osoittaen hallitsevansa kokonaisuuksia. Hän arvioi kriittisesti alansa tutkimusten ja
lähdeaineistojen luotettavuutta. Hän soveltaa aineistoja laajasti ja perustelee niiden käyttöä
asiantuntevasti. Hänen toimintansa on vastuullista ja noudattaa hyvän tieteellisen käytännön
periaatteita. Hän ottaa huomioon ja soveltaa alan eettisiä periaatteita. Opiskelija
kehittää/suunnittelee ratkaisuja, joissa hän soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoperustaa. Opiskelijalla
on laaja-alaiset ja syvät tiedot substanssin tietoperustasta, ja hän soveltaa sitä luovasti erilaisissa
toimintaympäristöissä, myös kansainvälisesti.

YLI230204 Taloustiedolla johtaminen: 5 op

Pysyvä tunniste
322406

Laajuus (op)
5 - 5

Syntyvän osaamisen luokitus
C Kehittynyt osaaminen

Koulutusohjelma
YLI Johtaminen ja palveluliiketoiminta

Toteutustapa
Monimuoto

Tutkintoaste
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Ylempi AMK-tutkinto

Opinnäyte
Opintojaksoon ei kuulu opinnäytettä

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Opintojen hinta
0

Suorituskielet
suomi

Tavoitteet
Opiskelija tunnistaa taloushallinnon tehtävät ja soveltaa sen keinoja liiketoiminnan ohjauksessa. Hän
soveltaa kannattavuuden seuranta- ja analysointimenetelmiä osana omaa esimiestyötään ja
liiketoiminnan johtamista. Hän johtaa työtään talouden suunnittelun tavoitemäärittelyn ja
menetelmien avulla. Hän soveltaa ajantasaista raportointia osana johtamista omassa
organisaatiossaan.

Sisältö
Taloushallinnon rooli johtamisessa; yrityksen taloudellisen menestymisen arviointi ja kehittäminen;
budjetointi ja ennakointi; liiketoiminnan kehityksen seuranta ja analysointi BI-raportointia hyödyntäen

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko
1-5

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija käyttää alan erityisosaamista vastaavia käsitteitä sujuvasti ja systemaattisesti. Hän
tunnistaa alan keskeiset tutkimus- ja muut lähdeaineistot ja käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti.
Opiskelija on perehtynyt talousohjausta käsittelevään tietoperustaan monipuolisesti ja soveltaa
taloustietoa omassa johtamis- ja asiantuntijatehtävässään tarkoituksenmukaisesti. Hän valmistelee
kehittämistoimia sekä esittelee muutosprosessiin liittyviä erityiskysymyksiä.

Hyvä (3-4)
Opiskelija käyttää ja selittää alan erityisosaamista vastaavia käsitteitä asiantuntevasti ja
tarkoituksenmukaisesti. Hän arvioi tutkimus- ja lähdeaineistojen luotettavuutta ja käyttää aineistoja
monipuolisesti ja johdonmukaisella tavalla. Opiskelija hyödyntää myös ulkomaisia aineistoja.
Hän on perehtynyt talousohjausta käsittelevään tietoperustaan laajasti ja monipuolisesti ja
hyödyntää taloustietoa tilanteen vaatimalla tavalla omassa johtamis- ja asiantuntijatehtävässään.
Opiskelija tunnistaa alan muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja löytää ratkaisuja muutosten läpiviemiseen.

Kiitettävä (5)
Opiskelija käyttää alan erikoistunutta ja erityisosaamista osoittavaa käsitteistöä asiantuntevasti ja
laaja-alaisesti, kokonaisuuksia halliten. Hän arvioi kriittisesti alan tutkimusten ja muiden
lähdeaineistojen luotettavuutta. Hän soveltaa sekä kotimaisia että ulkomaisia lähdeaineistoja laajasti
ja asiantuntevasti perustellen. Opiskelijalla on laaja-alaiset ja syvät tiedot talousohjauksen
tietoperustasta. Hänä hyödyntää taloustietoa ja talousohjausmenetelmiä erilaisissa, vaativissakin
johtamishaasteissa.
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YTYOPS23P-CATEGORY-1002 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT: 5 op

Sisällön valinnaisuus
Valitaan x opintopistettä

Opintopistemäärä
5 - 5

YTYOPS23P-1003 Vapaasti valittavat opinnot: 5 op

Pysyvä tunniste
322397

Opintojen hinta
0

Sisällön valinnaisuus
Valitaan x opintopistettä

Opintopistemäärä
5 - 5

YTYOPS23P-CATEGORY-1003 OPINNÄYTETYÖ: 30.01 op

Sisällön valinnaisuus
Kaikki pakollisia

YTYOPS23P-1004 Opinnäytetyö: 30 op

Pysyvä tunniste
322398

Opintojen hinta
0

Sisällön valinnaisuus
Kaikki pakollisia

OYSY2101 Opinnäytetyön suunnitelma: 10 op

Pysyvä tunniste
320362

Laajuus (op)
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10 - 10

Syntyvän osaamisen luokitus
C Kehittynyt osaaminen

Tutkintoaste
Ylempi AMK-tutkinto

Opinnäyte
Opintojaksoon kuuluu opinnäyte -

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Opintojen hinta
0

Suorituskielet
suomi

Tavoitteet
Hyväksytty tutkimus-/projektisuunnitelma

Opinnäytetyön tekemistä ohjaavat SAMKin opinnäytetyön ohjeet ja opinnäytetyön arviointikriteeristö.

OYSY2102 Opinnäytetyön toteutus: 10 op

Pysyvä tunniste
320363

Laajuus (op)
10 - 10

Syntyvän osaamisen luokitus
C Kehittynyt osaaminen

Tutkintoaste
Ylempi AMK-tutkinto

Opinnäyte
Opintojaksoon ei kuulu opinnäytettä

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Opintojen hinta
0

Suorituskielet
suomi
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Tavoitteet
Aineiston kokoaminen, käsittely ja raportointi

Opinnäytetyön tekemistä ohjaavat SAMKin opinnäytetyön ohjeet ja opinnäytetyön arviointikriteeristö.

OYSY2103 Opinnäytetyön raportointi: 10 op

Pysyvä tunniste
320364

Laajuus (op)
10 - 10

Syntyvän osaamisen luokitus
C Kehittynyt osaaminen

Tutkintoaste
Ylempi AMK-tutkinto

Opinnäyte
Opintojaksoon ei kuulu opinnäytettä

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Opintojen hinta
0

Suorituskielet
suomi

Tavoitteet
Opinnäytetyön valmistuminen

Opinnäytetyön tekemistä ohjaavat SAMKin opinnäytetyön ohjeet ja opinnäytetyön arviointikriteeristö.

YTYOPS23P-1005 Kypsyysnäyte: 0.01 op

Pysyvä tunniste
322399

Opintojen hinta
0

Sisällön valinnaisuus
Kaikki pakollisia
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OYSY2201 Kypsyysnäyte: 0.01 op

Pysyvä tunniste
320680

Laajuus (op)
0.01 - 0.01

Syntyvän osaamisen luokitus
C Kehittynyt osaaminen

Tutkintoaste
Ylempi AMK-tutkinto

Opinnäyte
Opintojaksoon ei kuulu opinnäytettä

Opintojen hinta
0

Tavoitteet
Tutkintoa varten opiskelijan on sekä ammattikorkeakoulututkinnossa että ylemmässä
ammattikorkeakoulututkinnossa kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte. (A1129/2014 § 7
ja 8). Ammattikorkeakoulututkinnossa kypsyysnäytteellä osoitetaan perehtyneisyyttä alaan sekä
suomen tai ruotsin kielen taitoa opiskelijoilla, joiden koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi. Ylemmässä
ammattikorkeakoulututkinnossa kirjoitettava kypsyysnäyte osoittaa perehtyneisyyden alaan.
(ME1207 Kypsyysnäyte).

Tunnus Nimi 1. vuosi Summa

SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 25

YTYOPS23P-1001 Syventävät ammattiopinnot 10

YLI160103 Prosessiajattelu johtamisen välineenä 0

YLI190403 Tutkimuksellisen kehittämistyön perusteet 5 5

YTYOPS23P-1002 Syventävät ammattiopinnot 15

YTY230001 Materiaali- ja energiatehokas rakentaminen 5 5

YTY230002 Sisäilmasto rakentamisessa 5 5

YTY230003 Syventävä rakennusfysiikka 5 5

YTY230004 Digitaalisuus ja rakentaminen 5 5

YJO220206 Innovaatio- ja muutosjohtaminen 5 5

YTY230005 Eettinen henkilöstöjohtaminen 5 5

YLI230203 Strateginen johtaminen 5 5

YLI230204 Taloustiedolla johtaminen 5 5

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 5

YTYOPS23P-1003 Vapaasti valittavat opinnot 5

OPINNÄYTETYÖ 30,01

YTYOPS23P-1004 Opinnäytetyö 30

OYSY2101 Opinnäytetyön suunnitelma 10 10
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OYSY2102 Opinnäytetyön toteutus 10 10

OYSY2103 Opinnäytetyön raportointi 10 10

YTYOPS23P-1005 Kypsyysnäyte 0,01

OYSY2201 Kypsyysnäyte 0,01 0,01
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