
ject commissioned by a company is preferred 
to purely theoretical research. Topic must be 
related to the specialisation of the degree pro-
gramme, ie. Russian markets and EU-Russian 
business. The report is written in English, the 
recommended length being 50-60 pages. Indi-
vidual work is preferred, but in case of a de-
manding and extensive subject it may be done 
in groups of 2-3 students. In the preparation 
of the paper, the student will be assisted by a 
supervisor (a member of the teaching staff or 
a specialist from outside the school). In case 
the investigation is carried out for a company, 
it is recommended that a supervisor from the 
respective company be involved as well. The 
thesis will be presented at an event open to the 
public. Having left the report to be assessed, 
the students must attend a maturity test. The 

aim is to test the students´ knowledge of lan-
guage (Finnish language for Finnish students) 
and (English language for foreign students) 
and knowledge of the respectice subject. In 
this written test the student will answer 2-3 
questions concerning the thesis.
Prerequisites: The student is expected to 
have sufficient knowledge in international bu-
siness, methodological skills and a good com-
mand of English, which are necessary for a 
high standard thesis.
Share of student´s workload: 450 hours
Basis for assessment: Report and presenta-
tion. Maturity test is assessed with the scale 
pass/fail.
Assessment scale: 0-5

THESIS

Tutkinto ja tutkintonimike

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 
tutkintonimike tradenomi

Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet

Asiantuntijuuteen kehittyminen
Opinnot antavat valmiuksia kehittyä liiketalou-
den asiantuntijoiksi sekä Suomessa että ulko-
mailla. Opiskelu on ajanmukaista, laaja-alaista 
ja monipuolista. Opiskelija voi suorittaa osan 
opinnoista ja tutkintoon sisältyvän harjoittelun 
ulkomailla.

Työelämälähtöisyys
Liiketalouden koulutusohjelmalla on monipuo-
liset ja aktiiviset suhteet erityisesti pohjois-
karjalaisiin yrityksiin, joten opiskelija voi luoda 
kontakteja työelämään jo opiskelujensa aikana.

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

Opintojen rakenne ja toteutus

Opintojen rakenne
Tutkinto rakentuu ensimmäisen vuoden pe-
rusopinnoista, joita on yhteensä 60 op. Toi-
sen vuoden syksyllä opiskelu jatkuu yhteisillä 
30 op:n laajuisilla ammattiopinnoilla. Keväällä 
on vuorossa suuntautumisten ammattiopin-
not, yhteensä 30 op. 3. vuoden opintojen alku 
sisältää harjoittelun, jonka laajuus on 30 op, 
lukuunottamatta markkinoinnin ja yrittäjyy-
den sekä oikeusalan suuntautumisvaihtoehto-
ja, jossa syksy opiskellaan ammattiopintoja. 
Keväällä opinnot jatkuvat suuntautumisten 
ammattiopinnoilla (30 op). Markkinoinnin ja 
yrittäjyyden sekä oikeusalan suuntautumisissa 
harjoittelu ajoittuu keväälle. Opiskelu jatkuu 
opinnäytetyön tekemisellä, mikä voi ajoittua 
3. vuoden kevääseen ja 4. vuoden syksyyn. 
Tutkintoon kuuluu myös vapaasti valittavia 
opintoja 15 op, joiden tarkoituksena on syven-
tää/laajentaa opiskelijan osaamista. Oikeus-
alan suuntautumisessa vapaasti valittavia on 
10 op.

Perusopinnot
Kaikille koulutusohjelman opiskelijoille yhtei-
sissä perusopinnoissa (60 op) opiskelija val-
mentautuu opiskelemaan ammattikorkeakou-

lussa ja perehtyy liiketoiminnan perusteisiin ja 
yrittäjyyteen.

Ammattiopinnot
Ammattiopinnoissa opiskelija erikoistuu jo-
honkin liiketoiminta-alueeseen seuraavissa 
suuntautumisvaihtoehdoissa: markkinointi, 
oikeusala, taloushallinto, yhteyspalvelut ja yri-
tyshallinto (Joensuu) sekä yritystoiminta (Liek-
sa). Ammattiopintojen laajuus on 90 opinto-
pistettä. Ammattiopintoihin sisältyy valinnaisia 
kieliopintoja 2. vuonna 3 op ja 3. vuonna 3 op 
lukuun ottamatta yhteyspalvelujen suuntautu-
misvaihtoehtoa.

Harjoittelu
Tutkintoon sisältyy yhtäjaksoinen lähes 5 kuu-
kauden mittainen ohjattu harjoittelu (30 op) 
yrityksessä tai julkisyhteisössä. Harjoittelun 
aikana opiskelija pääsee soveltamaan oppimi-
aan tietoja ja taitoja käytännössä. Työtehtävät 
määräytyvät pääsääntöisesti ammattiopin-
noissa valitun suuntautumisvaihtoehdon pe-
rusteella. Harjoittelu ajoittuu kolmannen opin-
tovuoden syyslukukaudelle (markkinoinnin ja 
yrittäjyyden sekä oikeusalan suuntautumises-
sa 3. vuosikurssin kevät). Harjoittelun voi suo-
rittaa myös ulkomailla.

Opinnäytetyö
Opinnäytetyön laajuus on 15 op ja se teh-
dään pääsääntöisesti yritykselle tai muulle toi-
meksiantajalle harjoittelun jälkeen. Opiskelija 
osoittaa asiantuntemustaan tekemällä opin-
näytetyönsä yleensä oman suuntautumisensa 
aihealueesta. 

Vapaasti valittavat opinnot
Opiskelija voi syventää/laajentaa opintojaan 
suorittamalla tutkintoon kuuluvat vapaasti va-
littavat opinnot (15 op). Opintoja voi suorittaa 
liiketalouden koulutusohjelmassa, muissa Poh-
jois-Karjalan ammattikorkeakoulun koulutus-
ohjelmissa tai muissa korkeakouluissa/yliopis-
toissa.

Oppimisprosessin yleiskuvaus
Opiskelu on teemoitettu vuosittain (kts. ope-
tussuunnitelman vuositeemat). Ensimmäisen 
vuoden teemana on yrityksen perustaminen 
ja siihen kytketyt oppimiskokonaisuudet. Toi-
sen vuoden opintojen vuositeemana on laadun 
kehittäminen ja kolmantena vuonna verkottu-
minen. Opiskelussa korostuu projektityyppinen 
työskentely. 

Liiketalouden koulutusohjelma
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Heti opintojen alussa opiskelija saa oppimaan 
oppimisen valmiudet ammattikorkeakoulu-
opintojen suorittamiseen. Opiskelija laatii 
oppimissopimuksen oman oppimisprosessin 
tukemiseen ja hän kehittää itsensä johtamis-
taitoja. Opiskelijan ammatillisen kasvun ke-
hittymisessä ovat mukana opiskelijaohjaaja, 
ja suuntautumisvastaava. Opiskelijoiden an-
tamaa palautetta käydään läpi säännöllisesti 
ja sen perusteella toimintaa voidaan kehittää. 
Opettajat antavat opiskelijalle palautetta sopi-
millaan tavoilla.

Suuntautumisvaihtoehdot/
valinnaiset opinnot

Joensuu
Opiskelija esittää perusopintojen suorittami-
sen jälkeen ensimmäisen lukuvuoden keväällä 
toiveensa suuntautumisvaihtoehdosta. Opiske-
lijat valitaan suuntautumisvaihtoehtoihin opin-
tomenestyksen ja oman kiinnostuksen perus-
teella.

Lieksa
Perusopintojen jälkeen opiskelijat suorittavat yri-
tystoiminnan suuntautumisvaihtoehdon opinnot.
Markkinointi ja yrittäjyys
Tavoitteena on luoda valmiuksia pk-yritysten 
markkinoinnin ja asiakkuushallinnan tehtäviin 
sekä oman yritystoiminnan aloittamiseen.
Oikeusala
Tavoitteena on luoda valmiuksia toimia oikeu-
dellisissa avustavissa tehtävissä julkisella ja 
yksityisellä sektorilla
Taloushallinto
Tavoitteena on luoda valmiuksia erityisesti yri-
tyksen taloushallinnon tehtäviin. 
Yhteyspalvelut
Tavoitteena on luoda valmiuksia erityisesti yh-
teyskeskusalan tehtäviin. 
Yrityshallinto
Tavoitteena on luoda valmiuksia henkilöstöosaa-
misen, logistiikan ja projektihallinnon tehtäviin.
Yritystoiminta (Lieksa)
Tavoitteena on luoda valmiuksia toimia eri lii-
ketoiminta-alueiden tehtävissä.

        Tunnus 1. v.  2. v.  3. v.  4. v.
PERUSOPINNOT 
Perusopinnot       BL01    
Oppimaan oppiminen      BL1000 4 0 0 0
ATK-passi       BL1001 6 0 0 0
Liiketoiminta ja yrittäjyys     BL1002 5 0 0 0
Markkinoinnin perusteet     BL1003 5 0 0 0
Yritysoikeus       BL1004 5 0 0 0
Liike-elämän kirjallinen ja suullinen viestintä  BL1005 6 0 0 0
Laadun Portaat 1      BL1006 4 0 0 0
Yrityksen talous      BL1007 5 0 0 0
Talousmatematiikka      BL1008 4 0 0 0
Suomen kansantalous ja EU     BL1009 4 0 0 0
Business English      BL1010 3 0 0 0
Kontakta Norden      BL1011 3 0 0 0
AMMATTIOPINNOT
Yhteiset ammattiopinnot     BL02    
Laadun Portaat 2      BL2000 0 4 0 0
Projektiopinnot      BL2001 0 3 0 0
Markkinoinnin suunnittelu     BL2002 0 4 0 0
Talouden suunnittelu      BL2003 0 5 0 0
Liiketoiminnan kehittäminen     BL2004 0 4 0 0
Tilastotiede       BL2005 0 4 0 0
Business Communication     BL2006 0 3 0 0
Affärskommunikation      BL2007 0 3 0 0
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON OPINNOT    0 27 27 0
MARKKINOINTI
Ammattiopinnot      BL03    
Itsensä johtaminen ja markkinointi    BL2100 0 6 0 0
Yrityksen asiakkuudenhallinta    BL2101 0 9 0 0
Markkinointioikeus      BL2104 0 3 0 0
Yrityksen viestintä      BL2105 0 9 0 0
Yrityksen ennakointi- ja innovointityö   BL3100 0 0 4 0
Lanseerausmarkkinointi     BL3101 0 0 6 0
Markkinointitutkimus ja tutkimusmenetelmät  BL3102 0 0 8 0
Yrityksen talous- ja henkilöstöjohtaminen   BL3103 0 0 6 0
Intercultural Competence     BL2008 0 0 3 0
OIKEUSALA 
Ammattiopinnot  (59 op)
Yhteisöoikeus       BL2701 0 4 0 0
Julkisoikeus       BL2702 0 6 0 0
Perhe- ja perintöoikeus     BL2703 0 4 0 0
Tietosuoja ja tietoturvallisuus    BL2704 0 3 0 0
Hallinto-oikeus      BL2705 0 3 0 0
Kunnallisoikeus      BL2706 0 4 0 0
Työ- ja virkamiesoikeus     BL2707 0 6 0 0
Sopimusoikeus      BL2708 0 4 0 0
EU-oikeus       BL3701 0 0 3 0
Kansainvälinen liikejuridiikka    BL3702 0 0 3 0
Prosessioikeus      BL3703 0 0 3 0
Rikos- ja prosessioikeus     BL3704 0 0 3 0
Ulosotto- ja insolvenssioikeus    BL3705 0 0 4 0
Kiinteistöoikeus      BL3706 0 0 3 0
Oikeusalan tutkimusmenetelmät       BL3707 0 0 6 0
TALOUSHALLINTO
Ammattiopinnot      BL04    
Intercultural Competence     BL2008 0 3 0 0
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        Tunnus 1. v.  2. v.  3. v.  4. v.
Verotus       BL2200 0       6       0       0
Tilinpäätöksen suunnittelu ja analysointi   BL2201 0       6       0       0
Taloushallinnon työkalut     BL2202 0       6       0       0
Talouden ohjaus ja raportointi    BL2203 0       6       0       0
Kehittämisprojekti      BL3000 0       0       6       0
Tutkimusmenetelmät      BL3001 0       0       3       0
Tilintarkastus       BL3200 0       0       6       0
Rahoitus       BL3201 0       0       6       0
International Accounting     BL3202 0       0       6       0
YHTEYSPALVELUT
Ammattiopinnot      BL05    
Intercultural Competence     BL2008 0       3       0       0
Johdanto yhteyspalveluihin     BL2300 0       3       0       0
Asiakaskohtaamisten hallinta    BL2301 0       4       0       0
Yhteyspalveluiden tieto- ja viestintätekniikka  BL2302 0       5       0       0
CC English       BL2303 0       3       0       0
Yhteyspalvelujen lainsäädäntö    BL2304 0       3       0       0
Asiakaspalveluprosessit     BL2305 0       3       0       0
Viestintä ja vuorovaikutus     BL2306 0       3       0       0
Kundkontakter på svenska     BL2307 0       3       0       0
Kehittämisprojekti      BL3000 0       0       6       0
Tutkimusmenetelmät      BL3001 0       0       3       0
Monikanavainen asiakkuuden hallinta   BL3300 0       0       4       0
Asiakkuuksien analyysimenetelmät    BL3301 0       0       4       0
Esimiesviestintä      BL3302 0       0       4       0
Esimiesvalmennus      BL3303 0       0       4       0
Työyhteisö ja sen kehittäminen    BL3304 0       0       4       0
YRITYSHALLINTO
Ammattiopinnot      BL06    
Intercultural Competence     BL2008 0       3       0       0
Kansantalouden syvennys     BL2400 0       5       0       0
Logistiikka       BL2401 0       5       0       0
Yrityksen riskit ja riskinhallinta    BL2402 0       3       0       0
Taloushallinnon sovellukset     BL2403 0       4       0       0
Työyhteisön kehittäminen 1     BL2404 0       3       0       0
Yrityksen viestintä      BL2405 0       4       0       0
Kehittämisprojekti      BL3000 0       0       6       0
Tutkimusmenetelmät      BL3001 0       0       3       0
Työyhteisön kehittäminen 2     BL3400 0       0       4       0
Johtaminen       BL3401 0       0       6       0
Yritystoiminnan lainsäädäntö    BL3402 0       0       4       0
Tilastolliset menetelmät     BL3403 0       0       4       0
YRITYSTOIMINTA
Ammattiopinnot      BL09    
Liikeidean kehittäminen     BL2500 0       3       0       0
Yrityksen tieto- ja toimistotekniset sovellukset  BL2501 0       4       0       0
Tietotekniikan hyödyntäminen    BL2502 0       4       0       0
Logistiikka       BL2503 0       3       0       0
Yritysviestintä       BL2504 0       3       0       0
Markkinointitutkimus ja tutkimustieto   BL2505 0       3       0       0
Tilinpäätöksen suunnittelu ja verotus   BL2506 0       4       0       0
Yrityksen riskienhallinta     BL2507 0       3       0       0
Tutkimusmenetelmät      BL3001 0       0       3       0
Työskentely organisaatiossa     BL3500 0       0       3       0
Suhdemarkkinointi ja verkostoituminen   BL3501 0       0       4       0
Kansainvälistyminen yrityksen kasvustrategiana  BL3502 0       0       3       0
Viennin ja tuonnin asiakirjat     BL3503 0       0       3       0

        Tunnus 1. v.  2. v.  3. v.  4. v.
Taloushallinnon toteutus ja rahoitus    BL3504 0       0       5       0
Yrityksen analysointi      BL3505 0       0       3       0
Valinnaiset opinnot        6       3       6       0
Saksan kielen perusteet     BL4000 6       0       0       0
Saksan kielen jatko      BL4001 3       0       0       0
Saksan kielen aktivointi     BL4002 3       0       0       0
Ranskan kielen perusteet     BL4010 6       0       0       0
Ranskan kielen jatko      BL4011 3       0       0       0
Venäjän kielen perusteet     BL4020 6       0       0       0
Venäjän kielen jatko      BL4021 0       3       0       0
E-English Workshop      BL4100 0       3       0       0
Telefon - on the Phone     BL4101 0       0       3       0
In-company Communication     BL4102 0       0       0       3
Customer Contacts and PR     BL4103 0       0       0       3
Möten och förhandlingar     BL4200 0       0       3       0
Svenska i medier      BL4201 0       0       3       0
Työelämän saksa      BL4300 0       0       0       3
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT      0       0       5       10
HARJOITTELU         0       0       30     0
Harjoittelu       BL5000 0       0       30     0
OPINNÄYTETYÖ        0       0       0       15
Opinnäytetyö BL6000       0       0       0       15
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PERUSOPINNOT

BL1000 Oppimaan oppiminen, 4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää it-
selleen sopivan opiskelutekniikan merkityksen 
opinnoissaan. Lisäksi hän ymmärtää itsensä 
johtamisen merkityksen elämässään. Opiskeli-
ja osaa opiskella tavoitteellisesti ja tehokkaasti 
sekä hallita ajankäyttöään.
Keskeinen sisältö: Mitä on opiskelu P-K:n 
ammattikorkeakoulussa, liiketalouden koulu-
tusohjelmassa? Mitä oppiminen on ja kuinka 
edistän sitä? (opiskelutekniikat) Kuinka hal-
litsen aikaani? (oppimissopimus). Tiedolli-
set osaamistavoitteet (opiskelija ymmärtää): 
Opiskelija ymmärtää: itsellensä sopivan 
opiskelutekniikan merkityksen opinnoissaan, 
itsensä johtamisen merkityksen elämässään. 
Taidolliset ja toiminnalliset osaamistavoitteet 
Opiskelija osaa: opiskella tavoitteellisesti ja 
tehokkaasti, hallita ajankäyttöään
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus, harjoitukset 24 h, kontaktiopetus, 
luennot 16 h, oppimistehtävät/itsenäinen tie-
donhankinta (sis. ohjauksen) 30 h, valmistel-
tuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 36 h, 
arviointi ja palaute 1 h.
Arviointiperusteet: Oppimistehtävät ja osal-
listumisaktiivisuus.
Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

BL1001 ATK-passi, 6 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää tie-
totekniikan keskeisten prosessien sekä käsit-
teiden merkityksen yksilön, liiketoiminnan ja 
yhteiskunnan kannalta. Lisäksi opiskelija osaa 
käyttää tietokonelaitteistoja, tietoverkkoja ja 
yleisimpien työvälineohjelmien perustoimintoja.
Keskeinen sisältö: Tietotekniikan perusteet. 
Käyttöjärjestelmän perusteet. Internetin pe-
rusteet. Tekstinkäsittelyn perusteet. Tauluk-
kolaskennan perusteet. Esitysgrafiikan perus-
teet.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiharjoitukset 80 h. Käytännön harjoit-
telu 52 h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin 
perehtyminen 20 h. Arviointi ja palaute 8 h.
Arviointiperusteet: Tentti ja oppimistehtä-
vät. Kiitettävä (5): opiskelija on toteuttanut 
annetut tehtävät ja pystyy kehittämään taito-
jaan sekä menestynyt tentissä 90 %:sti. Hyvä 
(4 - 3): opiskelija on toteuttanut annetut teh-

tävät ja hallitsee aiheen perusteet hyvin sekä 
menestynyt tentissä vähintään 70 %:sti. Tyy-
dyttävä (2 - 1): opiskelija on toteuttanut 80 % 
annetuista tehtävistä ja menestynyt tentissä 
vähintään 50:sti. Hylätty (0): opiskelija on to-
teuttanut alle 80 % tehtävistä eikä ole osannut 
tentissä 50 %:ia.
Arviointiasteikko: 0-5

BL1002 Liiketoiminta ja yrittäjyys, 5 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää yri-
tystoiminnan merkityksen alueellaan ja yhteis-
kunnassa, toimivan liikeidean ja kannattavan 
liiketoiminnan merkityksen yrityksen perus-
tamisessa ja toiminnassa sekä sidosryhmien 
vaikutuksen yrityksen toiminnassa. Opiskelija 
osaa keskeisimmän yritystoiminnan käsitteis-
tön ja laatia liiketoimintasuunnitelman ja yri-
tyksen perustamiseen vaadittavat asiakirjat 
sekä etsiä lisätietoa opintojakson aihealueesta
Keskeinen sisältö: Mitä yritystoiminta on? 
Miten liikeidea määrittellään? Miten yritys pe-
rustetaan? Miten yritystoiminta organisoidaan? 
Mitä yrittäjyys on?
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
kontaktiopetus harjoitukset 12h, luennot 36 h, 
itsenäinen tiedonhankinta 40 h, valmisteltuihin 
oppimisaineistoihin tutustuminen 44, arviointi 
ja palaute: 1 h, yhteensä 133 h
Arviointiperusteet: Kirjallinen kuulustelu 
50%, tehtävät (kurssipäiväkirja ja harjoituk-
set) 30%, osallistumisaktiivisuus 20%
Arviointiasteikko: 0 – 5

BL1003 Markkinoinnin perusteet, 5 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
asiakaslähtöisen ja kokonaisvaltaisen markki-
nointiajattelun merkityksen yritystoiminnas-
sa, kuluttajakäyttäytymisen ja segmentoinnin 
merkityksen liiketoiminnan suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Opiskelija osaa sijoittaa mark-
kinoinnin liiketoiminnan kokonaisuuteen sekä 
etsiä lisätietoa opintojakson aihealueesta.
Keskeinen sisältö: Mitä markkinointi on? Mikä 
on markkinoinnin merkitys yksilölle, yrityksel-
le ja yhteiskunnalle? Mitä ovat markkinoinnin 
peruskilpailukeinot? Miksi yritykset luovat asi-
akkuuksia? Täydentävä ja erityisosaaminen. 
Palvelun laatu–käsite.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, harjoitukset 12, kontaktiope-
tus, luennot 36, oppimistehtävät / itsenäisen 

tiedonhankinta 32 h, valmisteltuihin oppi-
misaineistoihin perehtyminen 52, arviointi ja 
palaute 1, yhteensä 133
Arviointiperusteet: Kirjallinen kuulustelu 
50%, tehtävät (kurssipäiväkirja ja harjoituk-
set) 30% ja osallistumisaktiivisuus 20%
Arviointiasteikko: 0 – 5

BL1004 Yritysoikeus, 5 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää, mitä oi-
keus on, mitkä oikeusnormistot liittyvät erityi-
sesti yritystoimintaan ja miten oikeuksia han-
kitaan ja niitä puolustetaan.
Keskeinen sisältö: Opiskelija ymmärtää oi-
keudellisen peruskäsitteistön ja oikeudellisen 
systematiikan sekä lainsäädännön ja hyvien 
liiketapojen merkityksen yrityksen toiminnas-
sa. Opiskelija osaa etsiä tietoa opintojakson 
aihealueesta sekä soveltaa oikeusnormeja yri-
tyksen oikeudellisissa asioissa ja toimia viran-
omaisissa.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 28, harjoitukset 30, oppimistehtävät 20, 
valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtymi-
nen 50, arviointi ja palaute 5 tuntia.
Arviointiperusteet: Tentti ja itsenäiset har-
joitustyöt.
Arviointiasteikko: Tentti: 0-5 Harjoitustyöt:
hyväksytty/hylätty

BL1005 Liike-elämän kirjallinen ja 
suullinen viestintä, 6 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa kirjoittaa 
selkeää asiatekstiä hyödyntäen nykyaikaista 
tietotekniikkaa. Hän osaa suunnitella ja laatia 
erilaisia kirjallisia tekstejä ja soveltaa asiakir-
jamalleja. Lisäksi opiskelija osaa suunnitella ja 
toteuttaa erilaisiin tilanteisiin sopivia puhe-esi-
tyksiä.
Keskeinen sisältö: Asiatyylinen ja oikeakieli-
nen teksti. Asiakirjoille, raporteille ja referaa-
teille asetetut vaatimukset. Vakuuttava ja ha-
vainnollinen puhetilanne.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, harjoitukset 64. Kontaktiope-
tus, luennot 16. Käytännön harjoittelu 46. Val-
misteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 
30. Arviointi ja palaute 4
Arviointiperusteet: Oppimistehtävien suorit-
taminen, läsnäolo oppitunneilla ja aktiivisuus, 
kirjallisten tenttien suorittaminen
Arviointiasteikko: 0 – 5

BL1006 Laadun Portaat 1, 4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija ymmärtää: yritystoiminnan koko-
naisuuden ja sen eri osa-alueiden kytkeytymi-
sen toisiinsa, yrityksen toiminnan osa-alueiden 
merkityksen sen kilpailukyvylle, laatutyön si-
sällön ja merkityksen yrityksessä. 
Opiskelija osaa: toimia vastuullisesti ryh-
mässä, toimia vastuullisesti ja itsenäisesti yh-
teistyössä elinkeinoelämän kanssa, viestiä sel-
keästi ja ymmärrettävästi sekä suullisesti että 
kirjallisesti, soveltaa eri oppiaineiden teoriatie-
toja, yhdistää niitä ja etsiä uutta tietoa, arvioi-
da analyyttisesti omaa toimintaa ja osaamista
Keskeinen sisältö: Millaisista eri osa-alueista 
yrityksen kilpailukykyinen toiminta muodos-
tuu? Mitä kilpailukyvyn ylläpitäminen vaatii 
yritykseltä? Miten yritys voi vaikuttaa omaan 
kilpailukykyynsä laadun hallinnan avulla? Mitä 
laadun hallinta tarkoittaa pk-yrityksessä?
Edeltävät opinnot: BL1002 Liiketoiminta ja 
yrittäjyys, BL1003 Markkinoinnin perusteet, 
BL1004 Yritysoikeus, BL1005 Liike-elämän kir-
jallinen ja suullinen viestintä, BL1007 Yrityksen 
talous, BL1009 Suomen kansantalous ja EU 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Semi-
naari-/ryhmätyöskentely, osallistuminen 10 h 
Oppimistehtävät / itsenäinen tiedonhankinta 
90 h Arviointi ja palaute 8 h Yhteensä 108 h
Arviointiperusteet: Kirjallinen raportti Suul-
linen esitys
Arviointiasteikko: Hyväksytty / Hylätty

BL1007 Yrityksen talous, 5 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ta-
louden merkityksen yrityksen perustamisessa 
ja sen toiminnassa, kirjanpidon soveltamisen 
liiketoiminnassa sekä kahdenkertaisen kirjanpi-
don ja tilinpäätöksen sisällön. Lisäksi opiskelija 
hallitsee arvonlisäverotuksen ja yritysverotuk-
sen periaatteet. Opiskelija osaa laatia pienen 
kirjanpitoaineiston perusteella tilinpäätöksen 
käyttäen taloushallinnon ohjelmistoa.
Keskeinen sisältö: Taloushallinto yrityksissä, 
taloudelliset laskelmat, kirjanpito informaa-
tiojärjestelmänä ja sen hyödyntäminen, kah-
denkertaisen kirjanpidon periaatteet, liiketa-
pahtumat ja niiden kirjaaminen, tilinpäätös ja 
tunnusluvut, arvonlisäverotuksen perusteet, 
yritysverotuksen perusteet ja atk-kirjanpito.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Har-
joitukset 34 h, luennot 28 h, oppimistehtävät 
ja itsenäinen tiedonhankinta 30 h, valmistel-
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tuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 40 h 
sekä arviointi ja palaute 1 h. Keskimääräisen 
opiskelijan työmäärä 133 h.
Arviointiperusteet: Tentti ja hyväksytyt har-
joitukset suoritettuina. Arvosana muodostuu 
harjoituksista 30 % ja tentistä 70 %.
Arviointiasteikko: 0-5

BL1008 Talousmatematiikka, 4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija ymmärtää: matematiikan merki-
tyksen talouselämän ongelmien kuvaamisessa 
ja ratkaisemisessa 
Opiskelija osaa:  mallintaa talouselämän 
ongelmia, ratkaista em. ongelmia ja arvioida 
ratkaisujen oikeellisuutta, käyttää ratkaisuissa 
kyseisiin ongelmiin liittyviä tietokoneohjelmis-
toja
Keskeinen sisältö: Prosenttilaskenta. Funk-
tioiden käyttö talouselämässä. Indeksit sekä 
rahan ja hinnan arvoon vaikuttavat tekijät. Va-
luutat. Korkolaskenta, jaksolliset suoritukset
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Työ-
määrä h Kontaktiopetus, luennot 2 Kontakti-
opetus, harjoitukset 38 Seminaari-/ryhmätyös-
kentely, osallistuminen (sisältää ohjauksen) 
Käytännön harjoittelu 20 Oppimistehtävät/it-
senäinen tiedon hankinta 10 (sisältää ohjauk-
sen) Valmisteltuihin oppimisaineistoihin 23 pe-
rehtyminen Oppimisen ohjaus 10 Arviointi ja 
palaute 4 Yhteensä 107
Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti Annet-
tujen itseopiskelutehtävien tekeminen
Arviointiasteikko: tentti: 0 - 5 itseopiskelu-
tehtävät: hyväksytty / hylätty

BL1009 Suomen kansantalous ja EU, 
4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa -kansan-
talouden peruskäsitteet ja toimintaperiaatteet 
-pohtia hinnanmuodostuksen lainalaisuuksia 
eri markkinamuodoissa -pohtia taloudellisen 
integraation ja globalisaation syitä ja seurauk-
sia yhteiskunnan ja kansalaisen kannalta.
Keskeinen sisältö: Mitä kansantaloustiede 
tutkii ja mitkä ovat sen keskeiset käsitteet? 
Miten Suomen kansantalous on kehittynyt tie-
toyhteiskunnaksi ja miten se selviää globalisoi-
tuvassa maailmantaloudessa? Mitkä ovat ne 
kansantalouden ilmiöt, jotka edistävät yhteis-
kunnan hyvinvointia? Miten talouspolitiikkaa 
hoidetaan Suomessa EU-maana?
Edeltävät opinnot: 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus: luennot 40 ja lisäksi harjoituk-
set 5 * 2h , Oppimisaineistoihin perehtyminen 
53 Arviointi ja palaute 2 x 2 h
Arviointiperusteet: Luentoaktiivisuus, kirjal-
liset tentit sekä oppimistehtävät
Arviointiasteikko: 0 – 5

BL1010 Business English, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ja 
osaa käyttää yritystoimintaan liittyvää perus-
käsitteistöä tavallisimmissa työelämän suulli-
sissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Opis-
kelija ymmärtää erilaisten kielenkäyttäjien 
tuottamaa puhetta ja tekstiä ja pystyy poimi-
maan pääkohdat alan englanninkielisistä läh-
teistä. Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa 
ja kehittämistarpeensa kielenoppijana ja käyt-
täjänä ja toimii aktiivisesti kehittääkseen kieli-
taitoaan yksin ja ryhmässä.
Keskeinen sisältö: Omista opinnoista ja työ-
kokemuksesta kertominen, neuvonta ja opas-
taminen, yritysesittely suullisesti ja kirjallisesti, 
puhelinviestinnän perusteet, paikallisen, valta-
kunnallisen ja kansainvälisen yritystoiminnan 
ja talouden ajankohtaiset teemat (uutisten 
seuraaminen).
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 40 
t kontaktiopetusta, 20 t ohjattuja etätehtäviä, 
20 t itsenäistä työskentelyä ja näyttöihin val-
mistautumista
Arviointiperusteet: aktiivinen osallistuminen, 
kirjallinen ja suullinen näyttö
Arviointiasteikko: 0-5

BL1011 Kontakta Norden, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää liike-
elämän keskeistä suullista ja kirjallista viestin-
tätaitoaan ruotsin kielessä. Hän pystyy seuraa-
maan ja osallistuu keskusteluun Pohjoismaiden 
talous-ja yhteiskuntaelämän ajankohtaisista 
asioista. Hän tuntee Pohjoismaiden erityispiir-
teitä ja kulttuurillisia eroja.
Keskeinen sisältö: Puhelin-, asiointi ja asia-
kaspalvelutilanteita, omat henkilötiedot ja elä-
mäntilanne, opinnot, Pohjoismaita käsitteleviä 
ajankohtaisia tekstejä ja äänimateriaalia eri-
laisin harjoittein. Ruotsin kielen rakenteiden 
vahvistamista tarvittavin osin ja sanavaraston 
laajentamista.
Edeltävät opinnot: Kielen perusteiden hallin-
ta: lukio tai vastaavat tiedot, Oppimaan oppi-
minen

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus 40 h, oppimistehtävät ja itse-
näinen tiedonhankinta 15 h, kirjallisuuteen ja 
oheismateriaaleihin perehtyminen 15 h, testa-
ukseen valmistautuminen ja palaute 10 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
kontaktiopiskeluun, suullinen ja kirjallinen tes-
taus
Arviointiasteikko: 0 – 5

AMMATTIOPINNOT

BL2000 Laadun Portaat 2, 4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija ymmärtää: laatutyön sisällön ja 
merkityksen yrityksessä, liiketoiminnan koko-
naisuuden ja sen eri osa-alueiden kytkeytymi-
sen toisiinsa. 
Opiskelija osaa: toimia vastuullisesti ryh-
mässä, laatia projektisuunnitelman, tehdä it-
seohjautuvasti yhteistyötä elinkeinoelämän 
kanssa,  aloittaa laatujärjestelmätyön tekemi-
sen yrityksessä, kehittää yrityksen laatujärjes-
telmää, arvioida analyyttisesti omaa toimintaa 
ja osaamista.
Keskeinen sisältö: Mitä laadun hallinta tar-
koittaa pk-yrityksessä? Mistä osa-alueista yri-
tyksen laatutyö koostuu? Miten laatujärjes-
telmää kehitetään ja ylläpidetään? Millaisia 
laatujärjestelmiä yrityksillä on käytössä?
Edeltävät opinnot: BL1006 Laadun portaat 1, 
BL2001 Projektiopinnot, BL2002 Markkinoin-
nin suunnittelu, BL2003 Talouden suunnittelu, 
BL2004 Liiketoiminnan kehittäminen, BL2005 
Tilastotiede
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Se-
minaari- / ryhmätyöskentely, osallistuminen 10 
h Oppimistehtävät / itsenäinen tiedonhankinta 
90 h Arviointi ja palaute 8 h Yhteensä 108 h
Arviointiperusteet: Kirjallinen raportti ja 
suullinen esitys
Arviointiasteikko: Hylätty / 1 – 5

BL2001 Projektiopinnot, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
projektityön peruskäsitteistön, projektipääl-
likön/ohjausryhmän tehtävät ja vastuut sekä 
neuvottelutaitojen tärkeyden projektin eri vai-
heissa.
Keskeinen sisältö: Miten onnistunut projekti 
suunnitellaan? Mitkä ovat ryhmän kehitytty-
misen vaiheet? Millaisia tehokkaita työtapoja 
projekti organisaationa edellyttää? Miten neu-
vottelussa päästään molempien osapuolten 

kannalta hyvään lopputulokseen?
Edeltävät opinnot: Suullinen ja kirjallinen 
viestintä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 32 Harjoitukset 6 Op-
pimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. 
ohjauksen)5 Valmisteltuihin oppimisaineistoi-
hin perehtyminen 33 Oppimisen ohjaus 2
Arviointiperusteet: Luentoaktiivisuus, kirjal-
liset ja suulliset tentit ja muut näytöt
Arviointiasteikko: 0 – 5

BL2002 Markkinoinnin suunnittelu, 4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija ymmärtää: markkinoinnin suun-
nitteluprosessin vaiheet, markkinoinnin perus-
kilpailukeinojen hyödyntämisen markkinoinnin 
suunnitteluprosessissa 
Opiskelija osaa: laatia kirjallisen markkinoin-
tisuunnitelman, käyttää markkinoinnin perus-
kilpailukeinoja eri tilanteissa ja valita niiden oi-
keat painotukset, etsiä lisätietoa opintojakson 
aihealueesta
Keskeinen sisältö: Miten markkinointia ana-
lysoidaan, suunnitellaan, toteutetaan ja seu-
rataan valitulle tuotteelle ja kohderyhmälle?  
Miten markkinoinnin peruskilpailukeinoja hyö-
dynnetään markkinoinnin suunnittelussa?
Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perusteet 
BL1003
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen Työmää-
rä, h Kontaktiopetus, harjoitukset 10 Kontakti-
opetus, luennot 32 Oppimistehtävät/itsenäinen 
tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 24 Valmistel-
tuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 40 Ar-
viointi ja palaute 1 Yhteensä 107 Opintojakson 
laajuus, op 4 Keskimääräisen opiskelijan enim-
mäistyömäärä, h 107
Arviointiperusteet: Sovitaan yhdessä peli-
säännöistä kurssin alussa
Arviointiasteikko: 0-5

BL2003 Talouden suunnittelu, 5 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija ymmärtää: taloudellisten laskel-
mien sisällön ja osaa laatia niitä yrityksen pää-
töksenteon perustaksi, pystyy arvioimaan kä-
siteltävää informaatiota analyyttisesti. 
Opiskelija osaa: analyyttisen taloudellisen 
ajattelutavan,  laatia yritysjohdolle päätöksen-
tekoa edellyttäviä laskelmia
Keskeinen sisältö: Talouden peruskäsitteet. 
Katetuottoajattelun hyödyntäminen. Päätök-
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sentekoon valmistautuminen. Vaihtoehtolaskel-
mien laatiminen. Tavoitelaskelmien laatiminen 
Seurantalaskelmien laatiminen. Tietojärjestel-
mien hyödyntäminen taloushallinnossa. Talou-
den informaation raportoiminen
Edeltävät opinnot: BL1007 Yrityksen talous
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 20 h Kontaktiopetus, 
harjoitukset 24 h Ryhmätyöskentely, osallistu-
minen 5 h Itsenäinen tiedonhankinta 40 h Val-
misteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 
40 h Arviointi ja palaute 4 h Yhteensä 133 h
Arviointiperusteet: Tentti 70 % Harjoitustyö 
ryhmätyönä 30 %
Arviointiasteikko: Hylätty / 1 – 5

BL2004 Liiketoiminnan kehittäminen, 
4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
strategian merkityksen toiminnan ohjauksen 
lähtökohtana ja liiketoiminnan eri osa-alueiden 
kytkeytymisen toisiinsa, opiskelija osaa hyö-
dyntää oppimaansa esim. Laadun Portaat-koh-
deyrityksen toiminnan kehittämisen painopis-
tealueiden löytämisessä.
Keskeinen sisältö: Strategialähtöinen johta-
minen ja strategialähtöisyys liiketoiminnassa, 
yrityksen kokonaisvaltainen toiminnan ohjaus.
Edeltävät opinnot: BL1001 Liiketoiminta ja 
yrittäjyys
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus luennot 36 h, itsenäinen tiedon-
hankinta 40 h, valmisteltuihin oppimisaineis-
toihin tutustuminen 30 h, arviointi ja palaute 1 
h, yhteensä 107 h.
Arviointiperusteet: Palautettavat tehtävät
Arviointiasteikko: 0 – 5

BL2005 Tilastotiede, 4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija ymmärtää:  kvantitatiivisen tut-
kimuksen etenemisen vaiheet, tutkimuksessa 
käytetyn kielen, tutkimuksessa saadut tulokset 
Opiskelija osaa: käyttää tilastollista ohjelmis-
toa tutkimuksen tekemisessä, analysoida aineis-
toa, tehdä saaduista tuloksista tutkimusraportin
Keskeinen sisältö: Peruskäsitteiden tunteminen. 
Aineiston hankinta. Aineiston käsittely ja esittely
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Työmäärä h Kontaktiopetus, luennot 2 Kon-
taktiopetus, harjoitukset 38 Seminaari-/ryh-
mätyöskentely, osallistuminen 15 (sisältää 
ohjauksen) Käytännön harjoittelu Oppimisteh-

tävät/itsenäinen tiedon hankinta 15 (sisältää 
ohjauksen) Valmisteltuihin oppimisaineistoihin 
24 perehtyminen Oppimisen ohjaus 10 Arvi-
ointi ja palaute 3 Yhteensä 107 
Arviointiperusteet: Kirjallinen koe ja itsenäi-
nen harjoitustyö
Arviointiasteikko: koe 0 - 5 harjoitustyö hy-
väksytty / hylätty

BL2006 Business Communication, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa kom-
munikoida kirjallisesti ja suullisesti liike-elä-
män keskeisissä viestintätilanteissa englannin 
kielellä. Hän osaa kirjoittaa jäsenneltyjä, vai-
kuttavia ja oikeakielisiä sähköpostiviestejä ja 
liikekirjeitä ja toimia erilaisissa asiakaspalvelu-
tilanteissa puhelimessa ja kasvotusten.
Keskeinen sisältö: Liikekirjeiden asettelut, 
rakenne ja tyyli; työpaikkahakemuksen, ky-
selyn, tarjouspyynnön, tarjouksen ja rekla-
maation laatiminen; sähköpostiviestintä, sekä 
keskeisimmät suullista kielitaitoa vaativat ti-
lanteet, esimerkiksi tiedustelut, yhteydenotot, 
myyntitilanteet, neuvottelut, esittelytilanteet, 
sosiaalinen kanssakäyminen.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 40 
t kontaktiopetusta (sisältää suullisen kokeen), 
30 t ohjattua portfoliotyöskentelyä, 10 t itse-
näistä työskentelyä ja valmistautumista suulli-
seen kokeeseen.
Arviointiperusteet: aktiivinen osallistuminen, 
portfolioarviointi, joka sisältää opiskelijan itse-
arviointia ja vertaispalautteen, suullinen koe
Arviointiasteikko: arviointi asteikolla 0-5.

BL2007 Affärskommunikation, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelijaa osaa esitel-
lä työympäristöään ja tehtäviään sekä viestiä 
suullisesti ja kirjallisesti yrityksen ja/tai yhtei-
söjen liiketoimintoihin sekä asiakaspalveluun 
kuuluvissa tilanteissa ruotsin kielellä.
Keskeinen sisältö: Yritys- ja yhteisöesittely-
tilanteita, pohjoismaisia yritysuutisia, yritysten 
perusliikeviestintää: kyselyt, tarjoukset, tila-
ukset, vahvistukset ja reklamaatiot suullisesti 
sekä sähköpostitse ja kirjein.
Edeltävät opinnot: 1. vuoden perusopinnot 
amk:ssa
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus 40 h, oppimistehtävät ja itsenäinen 
tiedonhankinta 10 h, oppimisaineistoihin ja kir-
jallisuuteen perehtyminen 10 h, yhteydenpito 
yrityksiin 10 h, arviointi ja palaute 10 h

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
kontaktiopetukseen, suulliset ja kirjalliset työ-
näytteet (portfolio)ja testaus.
Arviointiasteikko: 0 – 5

BL2008 Intercultural Competence, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelijan hallitsee kes-
keiset kansainvälistymiseen ja kulttuurienvä-
liseen vuorovaikutukseen liittyvät käsitteet ja 
yleisimmät teoreettiset mallit sekä osaa sovel-
taa näitä käytäntöön esimerkkien ja harjoitus-
ten kautta: Tiedollisen osaamisen lisäksi hän 
osoittaa sellaisia vuorovaikutus- ja yhteistyö-
taitoja, joita toimiminen monikulttuurisessa 
ryhmässä edellyttää. Opiskelija on tietoinen 
ja pystyy kommunikoimaan toisille sen, mitkä 
henkilökohtaiset arvot ja asenteet sekä kult-
tuuriset tekijät ohjaavat hänen omaa ajattelu-
aan ja toimintaansa. Opiskelija ymmärtää kan-
sainvälisen liiketoiminnan ja globaalistumisen 
vaikutukset yritystoimintaan erityisesti oman 
suuntautumisensa näkökulmasta.
Keskeinen sisältö: a) Kulttuurin käsite, kult-
tuurinen sopeutuminen, kulttuurin vaikutus 
viestintä- ja liiketoimintakulttuuriin b) Yrityk-
sen kansainvälistyminen, toimintojen ulkoista-
minen ja entry/ export modes, kansainvälinen 
maksuliikenne ja riskit c) Monikulttuurinen tii-
mi, työyhteisö ja sen johtaminen
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 20 
t luentoa, 14 t työpajoja tai harjoituksia, 46 t 
itse- ja/tai etäopiskelua
Arviointiperusteet: aktiivinen osallistumi-
nen luentoihin ja harjoituksiin, kirjallisuuteen 
perehtyminen,ja näiden pohjalta laadittu ref-
lektiivinen oppimispäiväkirja, mahdollisesti li-
sänä pienimuotoisia testejä.
Arviointiasteikko: 0-5

BL2100 Itsensä johtaminen ja 
markkinointi, 6 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija ymmärtää: palvelujen markki-
noinnin erityispiirteet verrattuna tuotteiden 
markkinointiin, asiakastyytyväisyysjohtamisen 
perusperiaatteet, henkilökohtaisen myyntiyön 
merkityksen yrityksen menestymiseen.
Opiskelija osaa: etsiä palveluiden laatukuilu-
ja asiakkaan ja yrityksen välillä sekä paikata 
niitä, suunnitella ja toteuttaa monikanavaisen 
asiakastyytyväisyyden kuuntelujärjestelmän, 
aloittaa ja päättää myyntikeskustelun tuloksel-
lisesti

Keskeinen sisältö: Miten huomioidaan pal-
veluiden erityispiirteet markkinoinnissa? Mitä 
on palveluiden laatuperusteinen markkinointi? 
Mitä on asiakastyytyväisyysjohtaminen? Miten 
toimitaan henkilökohtaisessa myyntityössä?
Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perusteet 
BL 1003 ja suunnittelu BL2002
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, harjoitukset 4 Kontaktiope-
tus, luennot 32 Seminaari-/ryhmätyöskentely, 
osallistuminen (sis. ohjauksen) 16 Oppimis-
tehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohja-
uksen) 100 Valmisteltuihin oppimisaineistoihin 
perehtyminen 5 Oppimisen ohjaus 1 Arviointi 
ja palaute 2 Yhteensä 160 Opintojakson laa-
juus, op 6 Keskimääräisen opiskelijan enim-
mäistyömäärä, 160h
Arviointiperusteet: Sovitaan yhdessä kurs-
sin alkaessa.
Arviointiasteikko: 0-5

BL2101 Yrityksen 
asiakkuudenhallinta, 9 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija ymmärtää: Henkilökohtaisen 
myyntityön, palvelujen markkinoinnin sekä 
asiakkuusajattelun peruskäsitteet. Asiakkuus-
ajattelun peruslogiikan, eli asiakastyytyväisyy-
den, asiakaslujuuden ja asiakaskannattavuu-
den yhteyden toisiinsa. 
Opiskelija osaa: Luoda, jalostaa ja ylläpitää 
asiakkuuksia. Analysoida asiakkuuksien kan-
nattavuutta. Suunnitella ja toteuttaa yrityksen 
kanta-asiakasmarkkinointiohjelman. Etsiä lisää 
tietoa aiheesta
Keskeinen sisältö: Henkilökohtainen myyn-
tityö, palveluiden markkinointi. Asiakkuus-
ajattelun viitekehys. Asiakkuuden elinkaari 
Asiakkuuden talous. Asiakkuusstrategiat. Kan-
ta-asiakasmarkkinointi-ohjelmat.
Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Luennot ja harjoitukset 132 h, itsenäinen työs-
kentely (kampanjan suunnittelu materiaalei-
neen) sekä kirjallisuuden opiskelu 111 h, yh-
teensä 243 h
Arviointiperusteet: Sovitaan kurssin alussa 
yhdessä opiskelijoiden kanssa.
Arviointiasteikko: 0-5

BL2104 Markkinointioikeus, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää keskei-
sen markkinointia koskevan lainsäädännön, 
viranomaisohjeiden ja itsesääntelynormiston 
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sisällön ja osaa soveltaa normeja.
Keskeinen sisältö: Markkinointiviestintään 
liittyvät lait ja muut normit, tuotteiden erilais-
tamiseen liittyvät immateriaaliset säädökset, 
henkilötietolain ja tekijänoikeuslain markki-
noinnissa huomioon otettavat säännökset sekä 
kilpailulainsäädännön keskeinen normisto.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, harjoitukset 10 h, kontakti-
opetus, luennot 2 h seminaari-/ryhmätyösken-
tely, osallsituminen 20 h, oppimistehtävät/it-
senäinen tiedonhankinta 20 h, valmisteltuihin 
oppimisaineistoihin perehtyminen 20 h, oppi-
misen ohjaus 5 h, arviointi ja palaute 3 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistumi-
nen kontaktitunneille ja ryhmä- ja yksilötöiden 
suorittaminen.
Arviointiasteikko: 0-5

BL2105 Yrityksen viestintä, 9 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää mi-
ten markkinointiviestintäkampanja tukee yri-
tyksen liikeideaa ja kannattavuutta. Lisäksi 
hän ymmärtää markkinointiviestintä-mixin eri 
osa-alueiden painottamisen ja jaksottamisen 
kampanjan eri vaiheissa suhteessa yrityksen 
tavoitteisiin ja resursseihin. Opiskelija osaa 
suunnitella ja toteuttaa markkinointikampanjan 
pk-yritykselle ja käyttää itsenäisesti yleisimpiä 
graafisia työvälineohjelmia erilaisten julkaisu-
jen luonnissa. Opiskelija osaa ottaa huomioon 
erilaisten julkaisujen käsittelyvaatimukset.
Keskeinen sisältö: Integroidun markkinoin-
tiviestinnän eri osa-alueet sekä markkinointi-
viestintäkampanjan suunnittelu ja toteutus
Digitaalisen grafiikan peruskäsitteet, vektori- ja 
bittikarttagrafiikkaohjelmien käytön perusteet 
sekä verkkojulkaisun suunnittelu ja toteutus
Edeltävät opinnot: BL1003 Markkinoinnin 
perusteet, BL1001 ATK-passi, 
BL1005 Liike-elämän kirjallinen ja suullinen 
viestintä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitukset 132 h, itsenäinen työs-
kentely (kampanjan suunnittelu materiaa-
leineen) sekä kirjallisuuden opiskelu 111 h, 
yhteensä 243 h
Arviointiasteikko: 0 – 5

BL2200 Verotus, 6 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija ymmärtää: millaisia veroja liike-
toiminnan harjoittamiseen liittyy, miten yri-

tystoiminnan tulosta verotetaan, miten liike-
toiminnan ratkaisut vaikuttavat verotukseen, 
miten yrityksen talous ja yrityksen omistajan 
talous verotuksellisesti liittyvät toisiinsa. 
Opiskelija osaa: laskea verotettavan tulok-
sen eri yhtiömuodoissa, laskea verojen mää-
rän, täyttää veroilmoituksen, ilmoittautua tai 
hakeutua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, 
-laskea maksettavan, vähennettävän ja tilitet-
tävän arvonlisäveron määrän, -täyttää arvon-
lisäveron valvontailmoituksen.
Keskeinen sisältö: Millainen on Suomen ve-
rojärjestelmä? Miten elinkeinoverolaissa sää-
detään tulojen veronalaisuus ja menojen vä-
hennyskelpoisuus? Miten eri yhtiömuotoja 
verotetaan? Millainen on Suomen arvonlisäve-
rojärjestelmä? Mitkä ovat arvonlisäverotuksen 
erityistilanteet?
Edeltävät opinnot: BL1007 Yrityksen talous
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus, luennot 60 h Ryhmä-/seminaarityös-
kentely, osallistuminen 10 h Oppimistehtävät / 
itsenäinen tiedonhankinta 46 h Valmisteltuihin 
oppimisaineistoihin perehtyminen 40 h Arvi-
ointi ja palaute 4 h Yhteensä 160 h
Arviointiperusteet: Study-Case tehtävä tai 
tentti
Arviointiasteikko: Hylätty / 1 – 5

BL2201 Tilinpäätöksen suunnittelu 
ja analysointi, 6 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: -eri 
yhtiömuotojen tilinpäätöksen sisällön -tilinpää-
töksen yhteyden verotukseen -tilinpäätösinfor-
maation hyväksikäyttöalueet. Opiskelija osaa: 
-laatia tilinpäätöksen eri yhtiömuodoissa -laa-
tia tilinpäätösasiakirjat.
Keskeinen sisältö: Mikä merkitys tilinpää-
töksellä on? Miten tilinpäätöksen muotoa ja 
sisältöä säädellään eri laeissa, asetuksissa ja 
ohjeissa? Mitkä ovat tilinpäätöksen laatimisen 
periaatteet? Miten tulot ja menot jaksotetaan 
ja arvostetaan tilinpäätöksessä? Miten tilinpää-
tös laaditaan käytännössä? Mikä on konserni-
tilinpäätös?
Edeltävät opinnot: BL1007 Yrityksen talous, 
BL2003 Talouden suunnittelu, BL2200 Verotus
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus, luennot 50 h Itsenäinen tiedon-
hankinta 46 h Valmisteltuihin oppimisaineistoi-
hin perehtyminen 60 h Arviointi ja palaute 4 h 
Yhteensä 160 h
Arviointiperusteet: Tentti ja luentoaktiivi-
suus
Arviointiasteikko: Hylätty / 1 – 5

BL2202 Taloushallinnon työkalut, 6 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää yri-
tyksen tietojärjestelmien osien kytkeytymisen 
toisiinsa sekä taloushallinnon sovellusohjelmi-
en hyödyntämismahdollisuudet, työsuhteisiin 
liittyvät perusasiat sekä palkanlaskennan pe-
rusteet. Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ta-
loushallinnon sovellusohjelmia ja tuottaa niiden 
avulla soveltuvaa tietoa yrityksen toiminnan 
ohjaamiseen. Opiskelija osaa laatia toiminnan 
ohjaamista avustavia laskelmia, käyttää ta-
loushallinnon ohjelmistoja, soveltaa työehto-
sopimuksia ja palkkahallinnon lainsäädäntöä 
sekä laskea palkkoja.
Keskeinen sisältö: Yrityksen tietojärjestel-
mät, taloushallinnon tietojärjestelmät, talous-
hallinnon sovellusohjelmat ja niiden käyttä-
minen, palkan määräytyminen ja laskeminen, 
palkasta tehtävät vähennykset, palkanlasken-
nan erityistilanteet sekä työnantajan tilitys- ja 
rekisteröintivelvollisuudet.
Edeltävät opinnot: BL1007 Yrityksen talous, 
BL2003 Talouden suunnittelu, BL2200 Verotus, 
BL2201 Tilinpäätöksen suunnittelu ja analy-
sointi
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus luennot 24 h, harjoitukset 26 
h, oppimistehtävät 86 h, valmisteltuihin oppi-
misaineistoihin perehtyminen 20 h, oppimisen 
ohjaus 2 h, arviointi ja palaute 2 h, yhteensä 
160 h.
Arviointiperusteet: Sovitaan opintojakson 
alussa.
Arviointiasteikko: 0-5

BL2203 Talouden ohjaus ja 
raportointi, 6 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: -
yrityksen taloudellisten lukujen ja raporttien 
sisältämän informaation, -yrityksen talouden 
kokonaisuuden ja lainalaisuudet. Opiskelija 
osaa: -tehdä tilinpäätösanalyysin ja tulkita sen 
tuottamia tunnuslukuja, -tehdä tilinpäätösen-
nusteita, -budjetoida ja suunnitella yrityksen 
likvidien varojen käyttöä, -laatia raportteja yri-
tyksen eri intressiryhmille.
Keskeinen sisältö: Miten yrityksen tilinpää-
töstä analysoidaan? Miten yrityksen taloutta 
suunnitellaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä? 
Miten yrityksen talousasioista raportoidaan eri 
intressiryhmille?
Edeltävät opinnot: BL2003 Talouden suunnittelu
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 40 h Ryhmä-/semi-

naarityöskentely, osallistuminen 20 h Oppimis-
tehtävät / itsenäinen tiedonhankinta 50 h Val-
misteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 
46 h Arviointi ja palaute 4 h Yhteensä 160 h
Arviointiperusteet: Tilinpäätösanalyysi toi-
mivasta yrityksestä
Arviointiasteikko: Hylätty / 1 – 5

BL2300 Johdanto yhteyspalveluihin, 
3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee yhteys-
keskuksen toiminnan periaatteet ja ymmärtää 
yhteyspalvelujen merkityksen yrityksen liike-
toiminnassa. Hän hallitsee yhteyskeskusalan 
keskeisen sanaston ja osaa hakea lisätietoa 
aiheesta.
Keskeinen sisältö: Yhteyskeskusalan pe-
ruskäsitteet, toiminnan kehittyminen ja kan-
sainvälistyminen, työympäristö ja osaamis-
vaatimukset, eri toimialojen väliset erot ja 
liiketoimintamallit, ulkoistaminen.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 20 h, harjoitukset 10 h, ryhmätyöskente-
ly 6 h, oppimistehtävä ja itsenäinen tiedonhan-
kinta 30 h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin 
perehtyminen 10 h, arviointi ja palaute 4 h.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
kontaktiopetukseen, oppimistehtävä.
Arviointiasteikko: 1-5

BL2301 Asiakaskohtaamisten hallin-
ta, 4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa toimia 
asiakaslähtöisesti erilaisissa asiakaspalvelu ja 
myyntitilanteissa. Hän on tietoinen asiakas-
palvelun haasteellisuudesta monikanavaises-
sa toimintaympäristössä ja hallitsee inbound 
ja outbound toimintojen erot ja yhtäläisyydet 
asiakaspalvelussa sekä myyntityössä.
Keskeinen sisältö: Asiakaskohtaamisten ja 
asiakaspalvelutilanteiden hallinta yhteyspalve-
luissa, tuloksellinen myyntityö
Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
20 h, harjoitukset 16 h, ryhmätyöskentely 16 
h, käytännön harjoittelu 4 h, oppimistehtävät/
itsenäinen tiedonhankinta 18 h, valmisteluihin 
oppimisaineistoihin perehtyminen 32 h, arvi-
ointi ja palaute 1 h.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
kontaktiopetukseen ja ryhmätyöskentelyyn 
sekä oppimistehtävä.
Arviointiasteikko: hylätty / 1-5
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BL2302 Yhteyspalveluiden tieto- ja 
viestintätekniikka, 5 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa käyttää 
itsenäisesti kontaktinohjaus- ja asiakkuuden-
hallintajärjestelmiä. Lisäksi opiskelija osaa 
suunnitella ergonomisen työpisteen.
Keskeinen sisältö: Tieto- ja viestintäteknii-
kan käyttö yhteyspalvelualalla. Asiakkuuden 
hallinta yhteyskeskusjärjestelmien avulla. Er-
gonomian merkitys työhyvinvoinnin kannalta.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
8 h. Kontaktiharjoitukset 40 h. Ryhmätyösken-
tely 20 h. Itsenäiset oppimistehtävät 40 h. Op-
pimisaineistoihin perehtyminen 20 h. Arviointi 
ja palaute 5 h.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
ja oppimistehtävät.
Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

BL2303 CC English, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy yh-
teyskeskus-toimialalle tyypillisiin vieraskielisiin 
viestintätilanteisiin ja toimialalla käytettävään 
englanninkieliseen terminologiaan. Opiskeli-
ja pystyy hoitamaan nopeasti ja tahdikkaasti 
erilaisia asiakaspalvelu- ja myyntitehtäviä (in-
bound/ outbound) monikanavaisessa ja mo-
nikulttuurisessa ympäristössä, hakemaan ja 
analysoimaan tietoa sekä raportoimaan sitä 
englanninkielisille asiakkaille, toimeksianta-
jayrityksille, esimiehille ja/tai alaisille suullises-
ti ja kirjallisesti. Opiskelija osaa toimia tiimin 
jäsenenä ja vetäjänä. Hän osaa sekä vastaan-
ottaa että antaa palautetta omasta ja toisten 
toiminnasta.
Keskeinen sisältö: a) monikanavainen vies-
tintä erilaisissa asiakaspalvelu- ja myyntitilan-
teissa (inbound/ outbound) sisältää mm. eri-
laisia kyselytekniikoita, aktiivista kuuntelua, 
tiivistämis- ja rephrasing-harjoitteita, neuvon-
taa b) tiedonhaku, analysointi ja sen raportoin-
ti eri medioissa (suullinen/kirjallinen, s-posti, 
puhelin, sähköiset ympäristöt, jne.), yhteys-
keskus-toimialaan perehtyminen verkon vä-
lityksellä c) agentti-esimies viestintä, palaut-
teen antaminen ja vastaanottaminen
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Pu-
helinviestintäharjoituksia workshop-tyyppisesti 
14 h, verkossa tapahtuvaa ohjattua etäopiske-
lua 14 h, itseopiskelua 40 h, ryhmä- ja tiimi-
harjoitteita ja palautteen antoa 8 h, suullinen 
koe ja kirjalliset tehtävät 4 h

Arviointiperusteet: Suullinen koe, kirjallinen 
näyttö, itse- ja vertaisarviointi
Arviointiasteikko: 0-5

BL2304 Yhteyspalvelujen lainsäädän-
tö, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa soveltaa 
markkinointia koskevaa lainsäädäntöä ja vi-
ranomaisohjeita yhteyspalveluissa. Hänen tu-
lee ymmärtää lainsäädännön ja hyvien liiketa-
pojen merkitys palvelutuotannossa sekä osata 
etsiä lisätietoa aihealueesta.
Keskeinen sisältö: Viestintäpalvelujen mark-
kinoinnin oikeudelliset kysymykset: tietoyh-
teiskunnan palvelujen tarjoaminen, henkilötie-
tojen käsittely, sähköisen viestinnän tietosuoja, 
kuluttajansuojalain markkinointi- ja etämyynti, 
viranomaisohjeet ja itsesääntelynormisto.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 20 h, ryhmätyöt 8 h, oppimistehtävät ja 
itsenäinen tiedonhankinta 27 h, valmisteltuihin 
oppimisaineistoihin perehtyminen 20 h, arvi-
ointi ja palaute 5 h.
Arviointiperusteet: Ryhmä- ja yksilötehtävi-
en suorittaminen.
Arviointiasteikko: 0-5

BL2305 Asiakaspalveluprosessit, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa selvittää 
asiakkaiden odotuksia ja kokemuksia sekä ke-
hittää toimintoja näiden analyysien pohjalta. 
Hän osaa etsiä ja paikata laatukuiluja asiakas-
palveluprosesseissa.
Keskeinen sisältö: Asiakaspalveluprosessin 
vaiheet ja hallinta monikanavaisessa toimin-
taympäristössä, asiakastyytyväisyyden mit-
taaminen ja johtaminen yhteyspalveluissa.
Edeltävät opinnot: Asiakaskohtaamisten hal-
linta
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 16 h, harjoitukset 14 h, oppimistehtä-
vät/itsenäinen tiedonhankinta 48 h, arviointi ja 
palaute 2 h.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävä
Arviointiasteikko: hylätty / 1-5

BL2306 Viestintä ja vuorovaikutus, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy toimi-
maan tarkoituksenmukaisesti erilaisissa yh-
teyskeskuksen viestintä- ja vuorovaikutusti-

lanteissa sekä kirjallisesti että suullisesti. Hän 
osaa ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen 
ja alan vaatimukset sekä osaa viestiä keskitty-
neesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti. Hän 
osaa ja haluaa kehittää suomen kielen ja vies-
tinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan.
Keskeinen sisältö: Puheviestinnän periaat-
teet, erilaiset vuorovaikutustilanteet, kulttuu-
rien vaikutus viestintään, oma viestintätyyli ja 
sen kehittäminen, sähköinen viestintä.
Edeltävät opinnot: BL1005 Liike-elämän kir-
jallinen ja suullinen viestintä, BL2105 Yrityksen 
viestintä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 15 h, harjoitukset 25 h, ohjattua ryhmä-
työskentelyä 15 h, oppimistehtäviä ja itsenäis-
tä tiedonhankintaa 15 h, oppimisaineistoihin 
perehtymistä 5 h, arviointi- ja palautetilantei-
siin osallistumista 5 h.
Arviointiperusteet: Tentti, aktiivinen osallis-
tuminen kontaktiopetukseen ja harjoitustehtä-
vien hyväksytty suorittaminen.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

BL2307 Kundkontakter på svenska, 3 
op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
ruotsinkielisen asiakaspalvelun merkityksen 
yhteyskeskusalalla sekä tuntee pohjoismaisten 
viestintäkulttuurien eroavaisuuksia. Hän pys-
tyy hoitamaan nopeasti ja sujuvasti asiakas-
palvelu- ja myyntitehtäviä monikanavaisesti ja 
laaja-alaisesti. Opiskelija osaa tulkita ja hyö-
dyntää asiakkaiden ja henkilöstön palautetta. 
Hänellä on valmius auttaa henkilöstöä ruotsin 
kielen ongelmatilanteissa. Hän osaa hankkia 
tietoa eri viestintäkanavista sekä täsmentää ja 
analysoida sitä. Opiskelija pystyy ruotsin kielen 
avulla osallistumaan asiakassuhteen synnyttä-
miseen ja ylläpitoon ulkoisten toimeksiantaji-
en kanssa. Hän ylläpitää ja kehittää jatkuvasti 
omaa kielitaitoaan.
Keskeinen sisältö: Suullisia ja kirjallisia 
viestintätilanteiden harjoitteita yksilöllisesti ja 
työryhmissä, ruotsin kielen eri pohjoismaisiin 
suullisiin tuottamistapoihin tutustumista ja 
kuullunymmärtämisharjoituksia, yhteyskes-
kusalan ruotsinkielisen terminologian harjoi-
tuksia, tiedonhakua eri viestintäkanavista.
Edeltävät opinnot: BL1011 Kontakta Norden 
ja BL2007 Affärskommunikation
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Oh-
jatut puhelinviestintäharjoitukset 24 h, ohjattu 
etäopiskelu 10 h, itsenäinen tiedonhankinta ja 
oppimisaineistoihin perehtyminen 36 h, ryh-
mäharjoitukset ja palaute 6 h, suullinen ja kir-

jallinen testaus 4 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistumi-
nen, suullinen ja kirjallinen näyttö, vertais- ja 
itsearviointi
Arviointiasteikko: 0 – 5

BL2400 Kansantalouden syvennys, 5 
op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: 
mikrotalousteorian ajatusmallit analysoides-
saan yrityksen / organisaation toimintaa; hin-
nanmuodostuksen peruslainalaisuudet; ana-
lysoida yrityksen /organisaation toimintaa 
elilyhyellä ja pitkällä aikävälillä; kansainvälis-
tymisprosessin vaiheet; kansainvälistymisstra-
tegian tiedollisen perustan
Keskeinen sisältö: Mitkä tekijät vaikuttavat 
yrityksen kysyntä-ja tarjontakäyrän kuvaajiin 
eri markkinamuodoissa? Miten hinnanmuu-
tokset ja tulotasonmuutokset vaikuttavat ky-
syntään ja tarjontaan joustokäsitteiden avul-
la tarkasteluna? Miten indifferenssianalyysiä 
hyödynnetään kuluttajan valintateorian poh-
jalta? Miten tuotannon määrää ja kustannuk-
sia tarkastellaan mikrotalousteoriassa pitkällä 
ja lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna? Miten ra-
hamarkkinat toimivat? Miten yrityksen kan-
sainvälistymisprosessi etenee? Mihin asioihin 
kiinnitetään huomiota yrityksen kansainvälis-
tymisstrategiaa luotaessa?
Edeltävät opinnot: Suomen kansantalous ja 
EU
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 52 Seminaari-/ryh-
mätyöskentely, osallistuminen 10 Oppimis-
tehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 20 Oppi-
misaineistoihin perehtyminen 40 Arviointi ja 
palaute 8
Arviointiperusteet: mikrotalousteorian tent-
ti itseopiskeluharjoituksineen, läsnäoloaktiivi-
suus yrityksen kansainvälistymiscase englan-
nin kielisine esityksineen
Arviointiasteikko: hylätty –kiitettävä

BL2401 Logistiikka, 5 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee logistii-
kan terminologian, logistiikan merkityksen yri-
tysten toiminnassa, tuntee logistiikan osa-alu-
eet, logistiikan organisoinnin, tietää logistiikan 
tulevaisuudenhaasteet ja keinot vastata näihin 
haasteisiin.
Keskeinen sisältö: Logistiikan käsite, logistii-
kan kehitysvaiheet, ostotoiminnot, varastointi, 
kuljetukset logistisina, yrityksen kilpailukykyä 
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parantavina toimintoina, kierrätyslogistiika, e-
kaupan logistiikka, logistiikan tulevaisuuden-
haasteet ja -tavoitteet.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus 30 h, harjoitukset 20 h, seminaari- 
ja ryhmätyöskentely 8 h, käytännön harjoittelu 
8 h, oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankin-
ta 30 h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin tu-
tustuminen 30 h, arviointi ja palaute 7 h.
Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti, palau-
tettavat harjoitustyöt
Arviointiasteikko: 1-5

BL2402 Yrityksen riskit ja 
riskinhallinta, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ris-
kienhallinnan merkityksen yrityksen toimin-
nassa. Opiskelija saa kokonaiskuvan yrityksen 
toimintaan liittyvistä riskeistä ja riskienhallinna 
mahdollisuuksista. Perinteistä riskienhalölintaa 
tarkastellaan erityisesti pk-yritysten näkökul-
masta.
Keskeinen sisältö: Riskienhallinnan histo-
riaa, riskienhallinn merkitys, riskianalyysi, 
yrityksaen erilaiset riskit ja keskeiset riskien-
hallinnan keinot, pk-yritysten riskienhallinnan 
erityisopiirteet, turvallisuusjohtaminen, ris-
kienhallinnan tulevaisuus. Tutustuminen ris-
kienhallintaohjelmistoon.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Luennot 26 h, harjoitukset 10 h, itsenäinen 
tiedonhankinta 25 h, valmisteltuihin oppi-
misaineistoihin tutustuminen 18 h, arviointi ja 
palautus 1h.
Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti, palau-
tettvat harjoitukset
Arviointiasteikko: 1-5

BL2403 Taloushallinnon sovellukset, 
4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: ta-
loushallinnon sovellusten merkityksen yrityk-
sen toiminnan suunnittelussa ja seurannassa; 
työsuhteisiin liittyvät perusasiat, palkanlasken-
nan perusteet. 
Opiskelija osaa: laatia toiminnan suunnitte-
lua ja valvontaa avustavia laskelmia; käyttää 
opintojaksolla sovellusohjelmia; soveltaa työ-
ehtosopimuksia ja palkkahallinnon lainsäädän-
töä, laskea palkkoja.
Keskeinen sisältö: Mikä on taloushallinnon 
sovellusten merkitys osana yrityksen lasken-

tajärjestelmää? Mikä on kustannuslaskennan 
merkitys toiminnan suunnittelussa ja seuran-
nassa? Miten palkka määräytyy ja lasketaan? 
Mitä vähennyksiä palkasta tehdään? Mitä ovat 
palkanlaskennan erityistilanteet? Millaiset ovat 
työnantajan tilitys- ja rekisteröintivelvollisuu-
det?
Edeltävät opinnot: BL1007 Yrityksen talous, 
BL2003 Talouden suunnittelu
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus, luennot 40 h, harjoitukset 16 h, oppi-
mistehtävät 6 h, valmisteltuihin oppimisaineis-
toihin perehtyminen 40 h, oppimisen ohjaus 3 
h, arviointi ja palaute 2 h, yhteensä 107 h.
Arviointiperusteet: Tentti, harjoitustehtävä
Arviointiasteikko: 0 – 5

BL2404 Työyhteisön kehittäminen 1, 
3 op 

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää:
työelämän lainalaisuudet; yksilön merkityksen 
hyvän ja tuloksekkaan työyhteisön rakenta-
misessa ja kehittämisessä; esimiehen merki-
tyksen työelämässä Opiskelija osaa; etsiä ja 
soveltaa muuttuvia säädöksiä käytännön työ-
elämän tilanteisiin; etsiä kirjallisuudesta työ-
elämän kehittämismenetelmiä ja soveltaa niitä 
käytännön tilanteisiin.
Keskeinen sisältö: Mitkä ovat keskeiset työyh-
teisöjen ja työelämän viimeaikaiset muutokset?  
Mitkä ovat keskeiset työelämän säädökset?  
Mitkä ovat keskeiset työelämän kehittämisme-
netelmät?
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, harjoitukset 14 Kontaktiope-
tus, luennot 14 Seminaari-/ryhmätyöskente-
ly, osallistuminen (sis. ohjauksen) Käytännön 
harjoittelu Oppimistehtävät/itsenäinen tiedon-
hankinta (sis. ohjauksen) 18 Valmisteltuihin 
oppimisaineistoihin perehtyminen 30 Oppimi-
sen ohjaus Arviointi ja palaute 4 Yhteensä 80
Arviointiperusteet: Aktiivinen työskentely 
tunneilla ja tentin suorittaminen hyväksytysti.
Arviointiasteikko: 0-5

BL2405 Yrityksen viestintä, 4 op 

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
viestintätaitojen merkityksen yrityksessä. Hän 
saa valmiuksia sisäisen ja ulkoisen viestinnän 
suunnitteluun sekä toteutukseen.
Keskeinen sisältö: Sisäinen viestintä: ongel-
mat, kanavat, laatukriteerit. Ulkoinen viestintä 
ja yrityksen mediasuhteet. Lehdistötilaisuudet, 

haastattelut, sidosryhmätiedottaminen, suos-
tutteleva kieli ja tyyli.
Edeltävät opinnot: Liike-elämän kirjallinen ja 
suullinen viestintä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: aktiivinen läsnäolo kon-
taktitunneilla, harjoitustehtävien tekeminen, 
tentti
Arviointiasteikko: 0 – 5

BL3000 Kehittämisprojekti, 6 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Kehittämisprojektissa 
opiskelijat kehittävät sovituissa pohjois-karja-
laisissa PK-yrityksissä ja yhteisöissä toimintaa 
yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden mukai-
sesti. Opiskelijat hyödyntävät projektissa mo-
nipuolisesti aikaisemmin oppimaansa tai sovel-
tavat uutta.
Keskeinen sisältö: Opiskelijoiden ja ohjaaji-
en neuvottelut toimeksiantajien kanssa, tuote-
palveluiden suorittaminen, ohjauskeskustelut, 
tiimityöskentely, raporttien laatiminen ja ra-
porttien esittely. Kehittämisprojektiin mukaan 
tulevat pohjois-karjalaiset yritykset/yhteisöt 
on määritelty syksyllä ja toteutus tapahtuu ke-
väällä.
Edeltävät opinnot: Harjoittelu
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Op-
pimisen ohjaus 30 h, itsenäinen työskentely 
126, arviointi ja palaute 4 h Yhteensä 160 h
Arviointiperusteet: Itsearviointi, ryhmä- ja 
yksilöarviointi sekä toimeksiantajan arviointi.
Arviointiasteikko: 0-5

BL3001 Tutkimusmenetelmät, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Antaa valmiudet käyttää 
erilaisia tutkimusmenetelmiä opinnäytetyö-
hön.
Keskeinen sisältö: Johdanto opinnäytetyön 
tekemiseen. Määrällinen ja laadullinen tutki-
musote. Toiminnallinen opinnäytetyö. Tutki-
musetiikka.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yh-
teensä 80h, josta 40 luentoja ja 40h itsenäistä 
työskentelyä.
Arviointiperusteet: Osallistuminen tuntityös-
kentelyyn ja hyväksytty tutkimussuunnitelman 
sekä harjoitusten tekeminen
Arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty

BL3100 Yrityksen ennakointi- ja 
innovointityö, 4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelijat tutustuvat 
markkinoinnin ajankohtaisiin teemoihin kerra-
ten samalla aiemmin opiskelemaansa. Opinto-
jakson kantavana teemana on selvittää erityi-
sesti pk-yrityksen lähtökohdista a) miten yritys 
aikaansaa ja ylläpitää myyntituottoja sekä b) 
miten yritys markkinoi kannattavasti ja ottaa 
huomioon oman roolinsa yhteiskunnan toimi-
jana. Opintojakso esittelee myös erilaisia yrit-
täjyysvaihtoehtoja markkinoinnin ja myynti-
työn saralta.
Keskeinen sisältö: 1) PK-yrityksen markki-
noinnin viitekehys ja markkinointi-toimenpitei-
den valinta PK-yrityksen toimintakentän mu-
kaan mm. erikoisliikkeen, asiantuntijayrityksen 
ja alihankkijayrityksen markkinointitoimenpi-
teet 2) Markkinoinnin eettiset kysymykset sekä 
yhteiskunnallinen vaikutus 3) Liiketaloudelli-
sesti kannattava markkinointi markkinoinnin 
peruskilpailukeinojen sekä asiakkuusajattelun 
näkökulmasta 4) Yrittäjyys vaihtoehtoisena 
markkinoinnin ammattina mm. franchising-
yrittäjyys sekä itsenäisen myyntiedustajan työ
Edeltävät opinnot: Markkinoinnin suuntautu-
misen 2. vsk:n opinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 42h, harjoitukset ja itsenäinen opiske-
lu 118h. Itsenäiseen opiskeluun varattu aika 
(muu kuin luennoille valmistautumiseen va-
rattu aika) koostuu seuraavista osista: 1) yri-
tysesittely valitun PK-yrityksen markkinoinnis-
ta ryhmätyönä, 2) yksilöessee, 3) tentti ja 4) 
oman yrityksen liiketoimintasuunnitelma.
Arviointiperusteet: Sovitaan opintojakson 
alussa.
Arviointiasteikko: 0-5

BL3101 Lanseerausmarkkinointi, 6 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
1) määrällisen tutkimustiedon merkityksen 
ja käytön markkinoinnin päätöksenteossa, 2) 
millaiset menetelmät sopivat kulloiseenkin tie-
donhankintatilanteeseen ja analysointiin, 3) 
tutkimukseen sisältyvät virhemahdollisuudet 
ja miten tuloksia tulkitaan.
Keskeinen sisältö: Milloin markkinointitutki-
muksia tulee tehdä ja millaisia menetelmiä voi-
daan käyttää? Miten hyödynnetään tilastollisia 
menetelmiä määrällisen aineiston käsittelyssä 
ja miten tulokset voidaan yleistää koko perus-
joukkoon? Miten tuloksia voidaan hyödyntää 
markkinoinnin päätöksenteossa?
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Edeltävät opinnot: BL2005 Tilastotiede, 
BL1003 Markkinoinnin perusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus, harjoitukset 25 h Kontaktiopetus, lu-
ennot 25 h Valmisteltuihin oppiaineistoihin pe-
rehtym. 95 h Oppimisen ohjaus 13 h Arviointi 
ja palaute 2 h Yhteensä 160 h
Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti ja itse-
näinen harjoitustyö
Arviointiasteikko: 0 – 5

BL3102 Markkinointitutkimus ja 
tutkimusmenetelmät, 8 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
kansainvälisiin kauppa- ja muihin sopimuksiin 
liittyvän oikeudellisen normiston merkityksen, 
kilpailuoikeuden merkityksen sekä tuotteiden 
suojaukseen liityvien oikeus- ja muiden normi-
en tarpeellisuuden kansainvälisessä kaupassa.
Keskeinen sisältö: Miten eri oikeusjärjes-
telmät vaikuttavat kansainvälisiin kauppa- ja 
muihin kauppaan liittyviin sopimuksiin? Miten 
kilpailuoikeus on otettava huomioon kansain-
välisessä markkinoinnissa? Millainen on hyvä 
kansainvälinen kauppasopimus?
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 16 h, kontaktiopetus, 
harjoitukset 6 h, seminaari-/ryhmätyöskentel
y,osallistuminen 6 h, oppimistehtävät/itsenäi-
nen tiedonhankinta 8 h, valmisteltuihin oppi-
misaineistoihin perehtyminen 40 h, arviointi ja 
palaute 4 h.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
kontaktitunneille, yksilö- ja ryhmätöiden suo-
rittaminen ja tentti.
Arviointiasteikko: Tentti: 0-5 Harjoitustyöt: 
hyväksytty/hylätty

BL3103 Yrityksen talous- ja 
henkilöstöjohtaminen, 6 op

Osaamisjuonteet:
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen roolit ja 
mahdollisuudet yrityksen ja erityisesti sen 
markkinoinnin päätöksenteon apuna. Opiske-
lija tuntee keskeiset henkilöstöön vaikuttavat 
lait ja asetukset sekä ymmärtää henkilöstön ja 
henkilöstön johtamisen roolin yrityksen voima-
varana.
Keskeinen sisältö: (1) Markkinoinnin kan-
nattavuuslaskelmat. Tilinpäätösinformaation 
tulkinta päätöksenteon apuna. (2) Henkilöstö-
lainsäädäntö. (3) Henkilöstöjohtaminen.
Edeltävät opinnot: Markkinoinnin suuntautu-

misen 2. vsk:n kevään opinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lä-
hiopetus 60h. Harjoitukset 40h. Itsenäinen 
oppimateriaaliin tutustuminen 60h. Yhteensä 
160h.
Arviointiperusteet: Kertaustentit jokaises-
ta osiosta. Kurssin hyväksytty suorittaminen 
edellyttää jokaisen osion läpäisemistä.
Arviointiasteikko: 0-5

BL3200 Tilintarkastus, 6 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ti-
lintarkastuksen toteuttamisen eri vaiheet, tilin-
tarkastuksen suorittamisen, lakisääteisen sekä 
konsultoivan tilintarkastuksen merkityksen ja 
erot. Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti pienen 
yhteisön tilintarkastuksen sekä pystyy toimi-
maan ammattitilintarkastajan kanssa vaati-
vammissa tarkastuskohteissa.
Keskeinen sisältö: Tilintarkastuksen perus-
teista, tilintarkastajalle asetettavat vaatimuk-
set, tilintarkastajan valinta, tilintarkastuksen 
toteuttaminen, tilintarkastajan raportointi, ti-
lintarkastajan muut tehtävä, tarkastus eri yh-
teisöissä.
Edeltävät opinnot: BL1007 Yrityksen talous, 
BL2200 Verotus, BL2201 Tilinpäätöksen suun-
nittelu ja analysointi, BL2203 Talouden ohjaus 
ja raportointi
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus luennot 50 h, kontaktiopetus 
harjoitukset 10 h, oppimistehtävät 36 h, val-
misteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 
60 h, oppimisen ohjaus 3 h, arviointi ja palaute 
1 h, yhteensä 160 h.
Arviointiperusteet: Sovitaan opintojakson 
alussa.
Arviointiasteikko: 0-5

BL3201 Rahoitus, 6 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ra-
hoitussuunnittelun kytkeytymisen yrityksen 
suunnittelun eri aikaperiodeihin ja merkityksen 
rahoitussuunnittelun toteuttamisessa sekä yri-
tyksen rahoitusmahdollisuudet rahoitusmark-
kinoilla yritysmuoto ja yrityksen koko huomi-
oiden. Opiskelija osaa selvittää pk-yrityksen 
rahoitus-tarpeet, analysoida rahoitusmarkki-
noiden tarjoamat rahoituslähteet ja hyödyntää 
analysoituja tietoja laadittaessa yritykselle tar-
vittavia rahoituslaskelmia.
Keskeinen sisältö: Rahoitussuunnittelu osana 
yrityssuunnittelua, yrityksen rahoitustarpeen 
selvittäminen, rahoitusmarkkinat, rahoituksen 

hankinta, verotus rahoitussuunnittelussa, ra-
hoitusvaihtoehtojen kannattavuus, likvidi ra-
hoitussuunnittelu, yrityksen rahoituksellisen 
tilan arviointi, rahoituksen erityistilanteet ja 
kansainvälinen rahoitus.
Edeltävät opinnot: BL1007 Yrityksen ta-
lous, BL2003 Talouden suunnittelu, BL2200 
Verotus, BL2201 Tilinpäätöksen suunnittelu ja 
analysointi, BL2202 Taloushallinnon työkalut, 
BL2203 Talouden ohjaus ja raportointi
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus luennot 40 h, kontaktiopetus 
harjoitukset 25 h, oppimistehtävät 50 h, val-
misteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 
40 h, oppimisen ohjaus 4 h, arviointi ja palaute 
1 h, yhteensä 160 h.
Arviointiperusteet: Sovitaan opintojakson 
alussa
Arviointiasteikko: 0-5

BL3202 International Accounting, 6 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy kon-
sernitilinpäätöksen ja kansainvälisen tilinpää-
töksen laatimiseen IAS-normien mukaisesti 
sekä pystyy soveltamaan osaamistaan englan-
ninkielellä monikulttuurisessa ryhmässä.
Keskeinen sisältö: Konsernitilinpäätös, kan-
sainvälinen tilinpäätös IAS-normien mukaisesti 
(IFRS-standardit), työskentely monikulttuuri-
sessa ryhmässä
Edeltävät opinnot: BL1007 Yrityksen talous, 
BL2200 Verotus, BL2201 Tilinpäätöksen suun-
nittelu ja analysointi
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus luennot 28 h, harjoitukset 14, 
oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 96 
h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehty-
minen 20 h, arviointi ja palaute 2 h, yhteensä 
160 h.
Arviointiperusteet: Sovitaan opintojakson 
alussa.
Arviointiasteikko: 0-5

BL3300 Monikanavainen asiakkuuden 
hallinta, 4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa laatia 
monikanavaisen asiakkuuksien hoitomallin eri 
asiakkuuksille ja hän ymmärtää asiakkuuksien 
arvon asiakkuusstrategioiden perustana. Opis-
kelija ymmärtää miten asiakkuuden elinkaari 
vaikuttaa kanavavalintoihin.
Keskeinen sisältö: Asiakkuuksien hallinta, 
asiakkuuksien kehittäminen monikanavaisesti, 
asiakkuusstrategioiden valinta eri asiakkaille.

Edeltävät opinnot: BL 2301 Asiakaskohtaa-
misten hallinta, BL2305 Asiakaspalveluproses-
sit
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 32 h, harjoitukset 12 h, oppimistehtä-
vät/itsenäinen tiedonhankinta 33h, valmiste-
luihin oppimisaineistoihin perehtyminen 28 h, 
arviointi ja palaute 2 h.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
kontaktiopetukseen, oppimistehtävä ja tentti.
Arviointiasteikko: 1-5

BL3301 Asiakkuuksien analyysimene-
telmät, 4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee re-
surssisuunnitelun periaatteet osana tehokasta 
yhteyspalvelutoimintaa. Hän tuntee keskeisim-
mät asiakkuudenhallintaohjelmiston tarjoamat 
seurantamenetelmät asiakaskannattavuuden 
analysoinnissa ja osaa hyödyntää niitä proses-
sien suunnittelussa. 
Keskeinen sisältö: Prosessi- ja resurssisuun-
nittelun periaatteet yhteyskeskuksessa. Asiak-
kuudenhallintaohjelmiston seurantamenetel-
mät. Raporttien analysointi. 
Edeltävät opinnot: BL2303 Yhteyspalvelujen 
tieto- ja viestintätekniikka, BL3300 Monikana-
vainen asiakkuudenhallinta
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 28 h, harjoitukset 24 h, oppimistehtä-
vät/itsenäinen tiedonhankinta 30 h, valmistel-
tuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 20 h, 
arviointi ja palaute 5 h.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
luentoihin ja harjoituksiin, tentti.
Arviointiasteikko: 1-5

BL3302 Esimiesviestintä, 4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää sel-
keän suullisen esittämisen tärkeyden, erilais-
ten kokousten merkityksen ajan hallinnalle ja 
oikeanlaisten päätösten syntymiselle. Lisäk-
si hän ymmärtää opetettavan asian hallinnan 
sekä ohjauksen ja arvioinnin merkityksen op-
pimiselle ja osaa ottaa huomioon erilaisten 
oppijoiden mahdollisuudet. Opiskelija osaa 
suunnitella ja toteuttaa selkeitä puhe-esityksiä 
esimiehen roolissa, johtaa kokousta ja toimia 
osanottajana. Opiskelija osaa myös suunnitella 
ja toteuttaa onnistuneen koulutustapahtuman.
Keskeinen sisältö: Vakuuttava esiintyminen 
ja esitystekniikka eri tilanteissa, vuorovaiku-
tuksellisuuden kehittäminen, tehokas kokous 
ja tuloksellisuutta edellyttävät toimintatavat, 
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hyvän kouluttajan valmiudet, ammatillinen ja 
pedagoginen asiantuntijuus hyvän oppimisen 
edellytyksenä.
Edeltävät opinnot: BL1005 Liike-elämän kir-
jallinen ja suullinen viestintä, BL2105 Liike-
elämän viestintä, BL2306 Viestintä ja vuoro-
vaikutus
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus, harjoitukset 50 h, kontaktiopetus 
luennot 30, valmisteltuihin oppimisaineistoihin 
perehtyminen 20 h ja arviointi ja palaute 4 h
Arviointiperusteet: oppimistehtävien suorit-
taminen, läsnäolo ja aktiivisuus, kirjalliset ten-
tit
Arviointiasteikko: 0 – 5

BL3303 Esimiesvalmennus, 4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
johtajuuden kehityksen ja esimiestyön vaati-
mukset muuttuvassa toimintaympäristössä. 
Hän osaa soveltaa henkilöstölainsäädäntöä 
esimiestyössä sekä ymmärtää esimiehen oi-
keudet, vastuut ja velvollisuudet. Opiskelija 
tuntee valmentavan esimiestyön tunnuspiir-
teet ja osaa tukea tiimien toimintaa. Opiskelija 
tiedostaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa 
esimiestyössä ja osaa kehittää omia esimies-
valmiuksiaan.
Keskeinen sisältö: Johtajuuden kehittymi-
nen, esimiehen roolit ja tehtävät, esimiehenä 
yhteyskeskuksessa, henkilöstölainsäädäntö, 
valmentavan esimiestyön tunnuspiirteet (tii-
mityö, työpsykologia, osaamisen johtaminen, 
yhteisöllinen oppiminen, muutoksen hallinta), 
omien esimiestaitojen kehittäminen.
Edeltävät opinnot: BL1004 Yritysoikeus, 
BL2306 Viestintä ja vuorovaikutus
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitukset 52 h, valmisteltuihin op-
pimisaineistoihin perehtyminen 76 h, arviointi 
ja palaute 5 h. Yhteensä 133 h keskimääräisen 
opiskelijan työaikaa.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
luennoille, harjoitustehtävät, tentti.
Arviointiasteikko: 0-5

BL3304 Työyhteisö ja sen kehittämi-
nen, 4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää esi-
miehen roolin työyhteisön kehittämisessä sekä 
työlainsäädännön perusasiat työhyvinvoinnin 
taustalla. Hän osaa tukea työyhteisön toimin-
taa ja sen kehittämistä sekä ymmärtää henki-
löstön työhyvinvoinnin merkityksen yrityksen 

menestykselle. Lisäksi opiskelija hallitsee ja 
osaa soveltaa keskeisiä työyhteisön kehittä-
mismenetelmiä yhteyspalveluissa.
Keskeinen sisältö: Työhyvinvoinnin muo-
dostuminen ja merkitys, toimivan työyhteisön 
tunnuspiirteet, esimiestyön merkitys työhyvin-
voinnissa, vaativat työyhteisön johtamistilan-
teet yhteyspalveluissa.
Edeltävät opinnot: BL3303 Esimiesvalmen-
nus
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 20 h, harjoitukset 10 h, ryhmätyöskente-
ly 32h, oppimistehtävä/itsenäinen tiedonhan-
kinta 30 h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin 
perehtyminen 10 h, arviointi ja palaute 5 h.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
kontaktiopetukseen ja ryhmätyöskentelyyn, 
oppimistehtävä.
Arviointiasteikko: 1-5

BL3400 Työyhteisön kehittäminen 2, 
4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: 
työelämän lainalaisuudet; yksilön merkityksen 
hyvän ja tuloksekkaan työyhteisön rakenta-
misessa ja kehittämisessä; esimiehen merki-
tyksen työelämässä Opiskelija osaa: etsiä ja 
soveltaa muuttuvia säädöksiä käytännön työ-
elämän tilanteisiin; etsiä kirjallisuudesta työ-
elämän kehittämismenetelmiä ja soveltaa niitä 
käytännön tilanteisiin Opiskelija osaa: etsiä ja 
soveltaa muuttuvia säädöksiä käytännön työ-
elämän tilanteisiin; etsiä kirjallisuudesta työ-
elämän kehittämismenetelmiä ja soveltaa niitä 
käytännön tilanteisiin Opiskelija osaa: etsiä ja 
soveltaa muuttuvia säädöksiä käytännön työ-
elämän tilanteisiin; etsiä kirjallisuudesta työ-
elämän kehittämismenetelmiä ja soveltaa niitä 
käytännön tilanteisiin
Keskeinen sisältö: Kuinka sovellan opittuja 
tietoja ja taitoja harjoittelussa?  Mitä kehitän 
työyhteisössäni? Miten pidän oppimispäiväkir-
jaa harjoitteluni aikana?  Kuinka kirjoitan ra-
porttini siten että yhdistän päiväkirjamerkintä-
ni ja kehittämistehtäväni?
Edeltävät opinnot: harjoittelu
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Se-
minaari-/ryhmätyöskentely, osallistuminen 
(sis. ohjauksen) 30 Oppimistehtävät/itsenäi-
nen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 40 Val-
misteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 
35 Arviointi ja palaute 2 Yhteensä 107
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
tunneille ja työelämän kehittämisraportin tuot-
taminen ja esittäminen.
Arviointiasteikko: 0-5

BL3401 Johtaminen, 6 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee esi-
miestyön ja johtamisen periaatteita, ymmärtää 
johtamisen osan ohjausprosessia, ymmärtää 
esimiestyön keskeiset vaatimukset, ymmärtää 
tehtävien johtamisen ja ihmisten johtamisen 
erot, tuntee erilaisia johtamisen teorioita ja 
johtamiskäsityksiä, tuntee esimiehenä kehitty-
misen keinot. 
Keskeinen sisältö: Johtaminen/esimiestyö 
osana ohjausprosessia, esimiestyön merkitys 
tuloksen tekemisessä ja työyhteisön hyvin-
voinnissa, esimiehelle asetettavat vaatimukset, 
esimiestaidot, johtamisen historiaa, johtami-
sen teoriat ja johtamiskäsitykset, esimiehenä 
kehittyminen
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 30 h, seminaari-/ryhmätyöskentely 20 
h, harjoitukset 30 h, käytännön harjoittelu 20 
h, oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 
20, valmisteltuihin oppimisaineistoihin pereh-
tyminen 30 h, arviointi ja palaute 10 h
Arviointiperusteet: Palautettavat harjoituk-
set ja tentti
Arviointiasteikko: 0-5

BL3402 Yritystoiminnan lainsäädäntö, 
4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää yri-
tyksen ja yrityksen vastuuhenkilöiden vastuut 
ja velvoitteet sekä yrityksen eri osa-alueisiin 
liittyvien oikeusnormien merkityksen ja osaa 
soveltaa oikeusnormeja yrityksen toiminnas-
sa.
Keskeinen sisältö: Yhtiöoikeuden erityisky-
symykset, siviilioikeudellisten velvoitteiden 
täytäntöönpanojärjestelmä sekä ylivelkaan-
tuneisiin sovellettavat maksukyvyttömyysme-
nettelyt erityisesti yritystoimintaan liittyen, kil-
pailuoikeuden yritystoiminnan ongelmakohdat 
sekä ympäristövastuu
Edeltävät opinnot: BL1004
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus, harjoitukset 10 h, kontaktiopetus, 
luennot 18 h, seminaari-/ryhmätyöskentely 6 
h, oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 
12 h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin pe-
rehtyminen 59 h, arviointi ja palaute 4 h.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
kontaktitunneille,tentin suorittaminen sekä 
harjoitustöiden tekeminen.
Arviointiasteikko: Tentti: 0-5 Harjoitustyöt: 
hyväksytty/hylätty.

BL3403 Tilastolliset menetelmät, 4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: 
otostutkimukseen liittyvän sattumanvaraisuu-
den; todennäköisyylaskennan käytön sattu-
manvaraisuuden huomioimisessa johtopää-
töksiä tehdessään. Opiskelija osaa: käyttää 
SPSS-ohjelmistoa päätöksenteon analyyseis-
sä;  tehdä oikeita johtopäätöksiä huomioimalla 
otokseen liittyvän sattumanvaraisuuden
Keskeinen sisältö: Tutkimustulosten yleistet-
tävyys koskemaan koko perusjoukkoa. Mene-
telmät ja niiden perusteella tehtävät johtopää-
tökset
Edeltävät opinnot: BL2005 Tilastotiede
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Työmäärä h Kontaktiopetus, luennot 2 Kon-
taktiopetus, harjoitukset 36 Seminaari-/ryh-
mätyöskentely, osallistuminen 10 (sisältää 
ohjauksen) Käytännön harjoittelu Oppimisteh-
tävät/itsenäinen tiedon hankinta 45 (sisältää 
ohjauksen) Valmisteltuihin oppimisaineistoihin 
12 perehtyminen Oppimisen ohjaus Arviointi ja 
palaute 2 Yhteensä 107
Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti Itsenäi-
nen harjoitustyö
Arviointiasteikko: tentti 0-5 harjoitustyö hy-
väksytty/hylätty

BL2500 Liikeidean kehittäminen, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee liike-
idean käsitteenä ja sen merkityksen liiketoi-
minnan kokonaisuuden kannalta.
Keskeinen sisältö: Opiskelijalla on opintojakson 
jälkeen käytännönläheinen näkemys liiketoi-
minnan kehittämiseen vaikuttavista tekijöistä 
sekä liiketoiminnan kehittämisestä kokonai-
suutena.
Edeltävät opinnot: BL1002 Liiketoiminta ja 
yrittäjyys, BL1003 Markkinoinnin perusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 18 h, harjoitukset 18 h
Arviointiperusteet: 0 – 5
Arviointiasteikko: 

BL2501 Yrityksen tieto- ja toimisto-
tekniset sovellukset, 4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee relaa-
tiotietokannan toiminta- ja suunnitteluperiaat-
teet. Hän osaa suunnitella, luoda ja käsitellä 
relaatiotietokantoja sekä hyödyntää relaatio-
tietokannan tietoja tekstinkäsittelyohjelmassa 
joukkokirjeisiin, osoitetarroihin ja kirjekuoriin. 
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Opiskelija tuntee yleisellä tasolla palkkalasken-
nan perusteet ja osaa käyttää palkkalasken-
taohjelmaa. Opiskelija ymmärtää tehokkaan 
toimistotyön vaatimukset siten, että hän osaa 
hyödyntää mm. uusinta tietotekniikkaa oikeal-
la tavalla. Opiskelija ymmärtää ja osaa ottaa 
toiminnassaan huomioon työympäristön, tieto-
tekniikan ja ympäristönsuojelun vaatimukset.
Keskeinen sisältö: Tietokannan rakentami-
nen pala palalta: tietokantaan luodaan tau-
lukoita, lomakkeita, kyselyjä ja raportteja. 
Tietokannassa olevista tiedoista luodaan koh-
dennetulla kyselyllä joukkokirjeitä, osoitetarro-
ja ja kirjekuoria. Palkkalaskennan perusteiden 
ja palkkalaskentaohjelman käytön opiskelu 
sekä erilaisten raporttien tulostus ja tulkinta. 
Toimistotyön eri osa-alueisiin tutustuminen 
jossain yrityksessä, laskutus ja reskontrat, toi-
mistotyön ja oman työn kehittäminen.
Edeltävät opinnot: BT2405 Henkilöstöhallin-
to, BT1109 Tekstinkäsittely ja raportointi.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus harjoitukset 22 h, luennot 22 
h, seminaari- ja ryhmätyöskentely 9 h, itsenäi-
nen tiedonhankinta 25 h, valmisteltuihin oppi-
misaineistoihin tutustuminen 25 h, arviointi ja 
palautus 4 h, yhteensä 107 h
Arviointiperusteet: Tentit kurssin sisällöstä 
ja harjoitukset.
Arviointiasteikko: 0 – 5

BL2502 Tietotekniikan hyödyntäminen, 
4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa käyttää 
analyyttistä ja tehokasta tiedonhakua haku-
koneista ja patenttitietokannoista, hyödyntää 
nykyaikaisia viestintämenetelmiä, Internet-
palveluita sekä Online ja Offline-multimediaa 
yritystoiminnassa. Lisäksi opiskelija osaa suo-
jata tietokoneen palomuurilla ja käyttää virus-
torjunta- ja haitta-ohjelmien poisto-ohjelmia.
Keskeinen sisältö: Tietotekniikan sovellus-
alueet, tehokas tiedonhaku ja patenttitieto-
kannat, toiminnanohjaus- ja tilaustenkäsitte-
lyjärjestelmät, Intranet- ja Extranet -ratkaisut 
yrityksen liiketoiminnassa, viranomaispalvelut 
Internet-verkossa nyt ja tulevaisuudessa, In-
ternet-palvelut yleisesti, verkko- ja monimuo-
to-opiskelu opiskelijan, ohjaajan ja koulutus-
organisaation näkökulmasta, videoneuvottelu 
ja IP-puhelut, Online- ja Offline-multimedia ja 
niiden sen hyödyntämismahdollisuu-det yritys-
toiminnassa, tietoturvan perusteet.
Edeltävät opinnot: ATK-passi, 6 op
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus ja harjoitukset 25 h, seminaari- ja 

ryhmätyöskentely 9 h, itsenäinen tiedonhankinta 
25 h, arviointi ja palautus 5 h, yhteensä 80 h
Arviointiperusteet: Poftfolioarviointi
Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

BL2503 Logistiikka, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee logis-
tiikan terminologian, omaksuu logistisen koko-
naisajattelun materiaali-, tieto- ja rahavirtojen 
hallinnassa ja ymmärtää logistiikan merkityk-
sen yrityksen kilpailutekijänä. Opiskelija osaa 
tehdä ja tulkita logistiikan eri osa-alueista yri-
tystalouteen liittyviä laskelmia.
Keskeinen sisältö: Ostotoiminnot, varastoin-
ti ja materiaaliohjaus sekä kuljetukset osana 
logistista prosessia. Logistiikan ulkoistaminen. 
Logistisen prosessin tulevaisuuden haasteet ja 
kehittäminen.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot ja harjoitukset 26 h 
Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 24 
h Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtymi-
nen 28 h Arviointi ja palaute 2 h Yhteensä 80 h
Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti ja pa-
lautettavat oppimistehtävät.
Arviointiasteikko: 0-5

BL2504 Yritysviestintä, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tuottaa 
markkinoinnissa ja muussa yritysviestinnässä 
tarvittavaa materiaalia sekä neuvotella erilai-
sissa myyntitilanteissa. Opiskelija osaa käyttää 
tarvittavia ohjelmia.
Keskeinen sisältö: Markkinointiviestintä: 
henkilökohtainen myyntityö. Perusviestintä-
materiaalin tuottaminen tarkoituksenmukaisil-
la ohjelmilla.
Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus harjoitukset 18h, luennot 18h, Oppi-
mistehtävät/itsenäinen tiedonhaku 10 h, val-
misteltuihin oppimisaineistoihin tutustuminen 
30 h, arviointi ja palautus 4 h, yhteensä 80 h
Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti kurssin 
sisällöstä, palautettavat harjoitukset
Arviointiasteikko: 0-5

BL2505 Markkinointitutkimus ja tut-
kimustieto, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Osaa suunnitella ja tehdä 
toimeksiannon pohjalta markkinointitutkimus-

ta ja käsitellä tutkimusaineistoa tilasto-ohjel-
malla. Opiskelija osaa myös tulkita ohjelman 
avulla saatuja tuloksia ja laatia niistä tutki-
musraportin.
Keskeinen sisältö: Opiskelija ymmärtää 
markkinointitutkimuksen tarpeellisuuden yri-
tyksen päätöksenteossa ja tutkimukselle ase-
tettavat perusvaatimukset sekä tiedostaa 
mahdolliset ongelma-alueet. Tilasto-ohjelman 
käyttö.
Edeltävät opinnot: Oppimaan oppiminen, 
Tilastotieteen perusteet, Markkinoinnin perus-
teet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
25 h, ryhmätyöskentely 15 h, käytännön har-
joittelu 15 h, valmisteltuihin oppimisaineistoi-
hin tutustuminen 21 h, arviointi ja palautus 4h, 
yhteensä 80 h.
Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti kurssin 
sisällöstä, tutkimusaineisto ja raportti.
Arviointiasteikko: 0-5

BL2506 Tilinpäätöksen suunnittelu ja 
verotus, 4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
elinkeinotoiminnan verotuksen ja tilinpäätök-
sen suunnittelun periaatteet, opiskelija pystyy 
arvioimaan käsiteltävää informaatiota analyyt-
tisesti
Keskeinen sisältö: Välittömän verotuksen 
vaiheet, tuloverojärjestelmän rakenne, yri-
tysverotuksen periaatteet, yritysjärjestelyt, 
sukupolvenvaihdos, maatilatalouden verotus, 
kansainvälinen verotus, tilinpäätöksen suun-
nittelun periaatteet
Edeltävät opinnot: BL1007 Yrityksen talous
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus harjoitukset 20h, luennot 30h, itsenäi-
nen tiedonhankinta 30 h, valmisteltuihin oppi-
misaineistoihin tutustuminen 23h, arviointi ja 
palautus 4h, yhteensä 107h
Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti kurssin 
sisällöstä, palautettavat harjoitukset
Arviointiasteikko: 0-5

BL2507 Yrityksen riskienhallinta, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää yri-
tyksen riskienhallinnan keskeiset käsitteet ja 
riskienhallintakeinot sekä osaa kartoittaa ris-
kit, suorittaa riskianalyysin ja valita sopivat 
riskienhallintakeinot
Keskeinen sisältö: Millaisia riskejä yritys-
toiminnassa voi olla? Miten yrityksen riskejä 
hallitaan? Millainen on riskienhallinnan tulevai-

suus?
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus harjoitukset 10h, luennot 26h, 
itsenäinen tiedonhankinta 25 h, valmisteltuihin 
oppimisaineistoihin tutustuminen 18h, arvioin-
ti ja palautus 1h, yhteensä 80h
Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti kurssin 
sisällöstä, palautettavat harjoitukset
Arviointiasteikko: 0-5

BL3001 Tutkimusmenetelmät, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Antaa valmiudet käyttää 
erilaisia tutkimusmenetelmiä opinnäytetyö-
hön.
Keskeinen sisältö: Johdanto opinnäytetyön 
tekemiseen. Määrällinen ja laadullinen tutki-
musote. Toiminnallinen opinnäytetyö. Tutki-
musetiikka.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yh-
teensä 80h, josta 40 luentoja ja 40h itsenäistä 
työskentelyä.
Arviointiperusteet: Osallistuminen tuntityös-
kentelyyn ja hyväksytty tutkimussuunnitelman 
sekä harjoitusten tekeminen
Arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty

BL3500 Työskentely organisaatiossa, 
3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Perehtyä menestyvän 
yrityksen toimintaan niin yksilön kuin yrityk-
senkin kannalta.
Keskeinen sisältö: Työn organisointia sää-
televät tekijät, työyhteisön johtaminen, työn-
ohjaus, motivoitunut työntekijä, sosiaaliset 
suhteet, työnteon etiikka, ilmapiiri, muutok-
sen hallinta muuttuvassa toimintaympäristös-
sä, oppiva organisaatio, menestyvän yrityksen 
edellytykset, johtajuus ja johtaminen.
Edeltävät opinnot: BL1002 Liiketoiminta ja 
yrittäjyys
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 18 h, harjoitukset 18 h
Arviointiperusteet: Harjoitukset, tentti, teh-
tävät
Arviointiasteikko: 0 – 5

BL3501 Suhdemarkkinointi ja 
verkostoituminen, 4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
suhdemarkkinoinnin ja verkostoitumisen mer-
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kityksen nykyajan liike-elämässä. Opiskelija 
osaa suunnitella ja tehdä asiakassuhdemarkki-
noinnissa käytettävän tietokannan.
Keskeinen sisältö: Suhdemarkkinointi ja ver-
kostoituminen. Asiakassuhdesegmentointi.
Edeltävät opinnot: Oppimaan oppiminen, 
Markkinoinnin perusteet, Access-tietokannan 
käytön perusteet.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 48 h, ryhmätyöskentely ja käytännön 
harjoittelu 20 h, oppimistehtävät /itsenäi-
nen tiedonhankinta 5 h, valmisteltuihin oppi-
misaineistoihin tutustuminen 32 h, arviointi ja 
palautus 2 h, yhteensä 107 h.
Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti ja har-
joitustyö.
Arviointiasteikko: 0-5

BL3502 Kansainvälistyminen 
yrityksen kasvustrategiana, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
kansainvälistymisen haasteet, kansainvälisen 
liiketoiminnan mahdollisuudet globaalissa toi-
mintaympäristössä ja kulttuurien tuntemuksen 
merkityksen käytännön toiminnassa sekä osaa 
kansainvälisten toimintojen strategisen suun-
nittelun, kansainvälistymisen toimintavaih-
toehdot, osaa etsiä lisätietoa aihealueesta ja 
hyödyntää oppimaansa kohdeyrityksen toimin-
nan kehittämiseen
Keskeinen sisältö: Mitä kansainvälistyminen 
merkitsee eri toimijoiden näkökulmasta? Mitä 
on kansainvälisten toimintojen strateginen 
suunnittelu? Miten kulttuurierot huomioidaan 
kansainvälisessä liiketoiminnassa? Miten suo-
malaisyritykset kansainvälistyvät?
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus harjoitukset 10 h, luennot 26 h, it-
senäinen tiedonhankinta 25 h, valmisteltuihin 
oppimisaineistoihin tutustuminen 18 h, arvi-
ointi ja palautus 1 h, yhteensä 80 h
Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti kurssin 
sisällöstä, palautettavat harjoitukset
Arviointiasteikko: 0-5

BL3503 Viennin ja tuonnin asiakirjat, 
3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
kansainvälisen kauppatapahtuman kokonai-
suuden ja EU:n sisä- ja ulkokaupan menette-
lyt sekä osaa täyttää EU:n sisä- ja ulkokaupan 
keskeiset asiakirjat ja hyödyntää kansainväli-
sen kaupan tietolähteitä monipuolisesti

Keskeinen sisältö: Mitkä ovat kansainväli-
sen kaupan (sisämarkkinoiden ja ulkokaupan) 
asiakirjat? Mitkä ovat kansainvälisen kaupan 
tietolähteet? Mitkä ovat ajankohtaiset viran-
omais- ym. asiakirjamuutokset?
Edeltävät opinnot: Perusopinnot ja kansain-
välistyminen yrityksen kasvustrategiana
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus harjoitukset 12 h, luennot 24 h, it-
senäinen tiedonhankinta 20 h, valmisteltuihin 
oppimisaineistoihin tutustuminen 20 h, arvi-
ointi ja palautus 4 h, yhteensä 80 h
Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti kurssin 
sisällöstä, palautettavat harjoitukset
Arviointiasteikko: 0-5

BL3504 Taloushallinnon toteutus ja 
rahoitus, 5 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ta-
loudellisten laskelmien sisällön, ja osaa laatia 
niitä yrityksen päätöksenteon perustaksi, opis-
kelija pystyy arvioimaan käsiteltävää infor-
maatiota analyyttisesti
Keskeinen sisältö: Taloushallinnon osa-alu-
eiden vaikutus yrityksen toimintaan, talous-
hallinnon ja strategisen suunnittelun merki-
tys, osakeyhtiö taloudellisena kokonaisuutena, 
asunto-osakeyhtiön taloushallinto, yhdistyksen 
taloushallinto, yritysjärjestelyt, konsernitilin-
päätös, atk:n hyödyntäminen taloushallinnos-
sa, yrityksen rahoitus osana taloushallintoa
Edeltävät opinnot: BL1007 Yrityksen talous 
ja BL2003 Talouden suunnittelu
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus harjoitukset 20h, luennot 30h, it-
senäinen tiedonhankinta 35 h, valmisteltuihin 
oppimisaineistoihin tutustuminen 34h, oppimi-
sen 10 h, ohjaus-arviointi ja palautus 4h, yh-
teensä 133 h
Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti kurssin 
sisällöstä, palautettavat harjoitukset
Arviointiasteikko: 0-5

BL3505 Yrityksen analysointi, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ta-
loudellisten laskelmien sisällön, ja osaa laatia 
niitä yrityksen päätöksenteon perustaksi, opis-
kelija pystyy arvioimaan käsiteltävää infor-
maatiota analyyttisesti
Keskeinen sisältö: Yritysjohtaminen ja ta-
lousohjaus, johdon laskentatoimi päätöksente-
on pohjana, yrityksen analysointi, suoritusten 
mittaus ja tasapainotetut mittaristot, yrityksen 
strateginen johtaminen ja taloushallinto, atk:n 

hyödyntäminen.
Edeltävät opinnot: BL1007 Yrityksen talous 
BL2003 Talouden suunnittelu, BL3504 Talous-
hallinnon toteutus ja rahoitus
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus harjoitukset 18h, luennot 18h, 
itsenäinen tiedonhankinta 20 h, valmisteltuihin 
oppimisaineistoihin tutustuminen 20h, arvioin-
ti ja palautus 4h, yhteensä 80 h
Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti kurssin 
sisällöstä, palautettavat harjoitukset
Arviointiasteikko: 0-5

BL2701 Yhteisöoikeus, 4 op

Osaamisjuonteet:
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee yhtei-
söoikeuden muuttuvat säädökset .Opiskelija 
syventää tietämystään yhteisöoikeudellisesta 
sääntelystä.
Keskeinen sisältö: avoin yhtiö ja komman-
diittiyhtiö, osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, 
osuuskunta, yhdistys, säätiö
Edeltävät opinnot:
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yh-
teensä 108h, luentoja ja harjoituksia 32h, itse-
näistä työskentelyä 76h.
Oppimateriaali: ilmoitetaan myöhemmin
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
tuntityöskentelyyn ja oppimistehtävien suorit-
taminen hyväksyttävästi, tentti.
Arviointiasteikko: 0-5

BL2702 Julkisoikeus, 6 op

Osaamisjuonteet:
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee julkisoi-
keuden muuttuvat säädökset. Opiskelija sisäis-
tää julkisoikeuden järjestelmän perusmekanis-
mit julkisoikeudesta. Käsitteet, kuten hallinto 
oikeudellisen järjestelmän osana, oikeussuoja, 
menettelysäännöt, viranomaistoiminta, toimi-
valta ja muut julkiseen vallankäyttöön liittyvät 
elementit osaksi oikeudellista tehtäväkenttää.
Keskeinen sisältö: Suomen perustuslaki, eri-
tyisesti yksilön oikeusasema ja virkatoimet. 
Hallintolaki. Hallintolainkäyttölaki. Kuntalaki. 
Maakuntajakolaki. Uskonnonvapauslaki
Edeltävät opinnot:
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Yhteensä 162h. Luennot ja harjoitukset 48h, 
omaehtoinen työskentely 114h.
Oppimateriaali: ilmoitetaan myöhemmin
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
tuntityöskentelyyn ja oppimistehtävien suorit-
taminen hyväksyttävästi, tentti.
Arviointiasteikko: 0-5

bl2703 Perhe- ja perintöoikeus, 4 op

Osaamisjuonteet:
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee perhe- 
ja perintöoikeuden toimintaperiaatteet ja saa 
yleiskuvan  muuttuvista perhe- ja perintöoi-
keuden sekä muiden parisuhteiden  säädöksis-
tä 
Opiskelija muodostaa kokonaiskuvan perheva-
rallisuusoikeudesta sekä avioliiton ja muiden 
parisuhteiden oikeusvaikutuksista osapuolten 
keskinäiseen asemaan parisuhteen aikana ja 
sen purkauduttua. Hän tuntee myös lapsen 
asemaa erotilanteessa koskevan sääntelyn. Li-
säksi perehtyy jäämistöoikeuden systematiik-
kaan ja tuntee perimysjärjestyksen, pesänsel-
vitys- sekä pesänjakomenettelyn samoin kuin 
testamenttiin liittyvän sääntelyn keskeisiltä 
osiltaan. 
Keskeinen sisältö: Avioehtosopimus. Osituk-
sen toimituksen. Lapsen asema. Jäämistöoi-
keus
Edeltävät opinnot:
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yh-
teensä 108h. Luennot ja harjoitukset 32h, itse-
näinen työskentely 76h.
Oppimateriaali: ilmoitetaan myöhemmin
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
tuntityöskentelyyn ja oppimistehtävien suorit-
taminen hyväksyttävästi, tentti.
Arviointiasteikko: 0-5

BL2704 Tietosuoja ja tietoturvallisuus, 
3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee tieto-
suojan ja tietoturvallisuuden muuttuvat sää-
dökset.
Opiskelija perehtyy yksityisyyden ja henkilö-
tietojen suojaan koskeviin perusoppeihin sekä 
tietoturvallisuutta koskevaan oikeudelliseen 
sääntelyyn. 
Keskeinen sisältö: henkilötietolaki   
(22.3.1999/523), laki viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta (21.5.1999/621), laki yksi-
tyisyyden suojasta työelämässä (2004), laki 
turvallisuusselvityksistä, viestintämarkkinala-
ki, sähköisen viestinnän tietosuojalaki
Edeltävät opinnot:
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yh-
teensä 80h. 24h opetusta ja harjoituksia, 56h 
itsenäistä työskentelyä.
Oppimateriaali: ilmoitetaan myöhemmin

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
tuntityöskentelyyn ja oppimistehtävien suorit-
taminen hyväksyttävästi, tentti.
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BL2705 Hallinto-oikeus, 3 op

Osaamisjuonteet: Opiskelija tuntee hallinto-
oikeuden muuttuvat säädökset.
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee hallin-
to-oikeuden muuttuvat säädökset.
Opiskelija saa yleiskuvan hallinnon historial-
lisista kehitysvaiheista sekä hallinnon nykyi-
sestä rakenteesta. Opintojaksolla perehdytään 
hallinnon keskeisiin oikeusperiaatteisiin ja oi-
keusnormeihin. Käytännön hallintoon perehdy-
tään myös oikeustapausten avulla. 
Keskeinen sisältö: hallinnon asema ja teh-
tävät sekä hallinnon suhde muihin valtioeli-
miin, hallinnossa sovellettavat oikeusperiaat-
teet, hallintomenettelyn oikeudellinen sisältö, 
yleishallinnon ja erityishallinnon erot ja risti-
riitojen ratkaisutavat, määräajat ja asiakirjo-
jen julkisuus, sekä asiakirjojen lähettäminen ja 
tiedoksisaanti, sähköinen asiointi hallinnossa, 
oikeussuoja hallinnossa, muutoksenhaku hal-
lintoasioissa
Edeltävät opinnot:
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yh-
teensä 81h. 24h opetusta ja harjoituksia, 57h 
itsenäistä työskentelyä.
Oppimateriaali: ilmoitetaan myöhemmin
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
tuntityöskentelyyn ja oppimistehtävien suorit-
taminen hyväksyttävästi, tentti.
Arviointiasteikko: 0-5

BL2706 Kunnallisoikeus, 4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
kunnallisen itsehallinnon merkityksen ja
kuntien muuttuvan toimintaympäristön Opis-
kelijalle muodostuu kokonaiskäsitys kunnalli-
sen oikeuden perusteista
Keskeinen sisältö: kuntalain lähtökohdat ja 
tavoitteet, kunnallisen päätöksenteon periaat-
teet, kunnat ja perustuslaki, kuntalain suhde 
muuhun lainsäädäntöön, EY-oikeus ja kansain-
väliset sopimukset
Edeltävät opinnot:
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yh-
teensä 108h. Luennot ja harjoitukset 32h, itse-
näinen työskentely 76h.
Oppimateriaali: ilmoitetaan myöhemmin
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
tuntityöskentelyyn ja oppimistehtävien suorit-
taminen hyväksyttävästi, tentti.
Arviointiasteikko: 0-5

BL2707 Työ- ja virkamiesoikeus, 6 op

Osaamisjuonteet: 

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee työ- ja 
virkamiesoikeuden muuttuvat säädökset. Opis-
kelijalle muodostuu kokonaiskäsitys työ- ja 
virkamiesoikeuden perusteista. Opintojaksolla 
keskitytään työsopimus-, työaika- ja vuosilo-
malain säännöksiin sekä niihin liittyviin oikeus-
käytäntöön. Opiskelija perehtyy myös työeh-
tosopimusjärjestelmään. Opiskelija on perillä 
virkamiesoikeuden oikeuslähteistä sekä niiden 
keskeisestä sisällöstä ja tuntee virkamiehen oi-
keudet ja velvollisuudet.
Keskeinen sisältö: työoikeuden normijärjes-
telmä, työsopimuksen solminen, muuttaminen 
ja päättäminen, työntekijän ja työnantajan oi-
keudet ja velvollisuudet, työehtosopimusjär-
jestelmä, virkamiehen oikeudet ja velvollisuu-
det
Edeltävät opinnot:
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Yhteensä 162h. Luennot ja harjoitukset 48h, 
omaehtoinen työskentely 114h.
Oppimateriaali: ilmoitetaan myöhemmin
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
tuntityöskentelyyn ja oppimistehtävien suorit-
taminen hyväksyttävästi, tentti.
Arviointiasteikko: 0-5

BL2708 Sopimusoikeus, 4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee sopi-
musoikeuden muuttuvat säädökset. Opiskelija 
syventää tietämystään sopimusoikeudellisesta 
sääntelystä ja sen merkityksestä. Hän pereh-
tyy sopimusoikeudellisiin oikeuslähteisiin ja 
argumentaatioon. Sopimusoikeuden yleisten 
oppien lisäksi opintojaksolla paneudutaan eri-
tyisen sopimusoikeuden osa-alueisiin.
Keskeinen sisältö: sopimuksen syntyminen 
ja sitovuus, sopimuksen pätemättömyys, so-
pimuksen tulkinta ja täydentäminen, edustus, 
suoritushäiriöt ja velkojan oikeussuojakeinot, 
irtaimen kauppa ja kuluttajakauppa
Edeltävät opinnot:
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yh-
teensä 108h. Luennot ja harjoitukset 32h, itse-
näinen työskentely 76h.
Oppimateriaali: ilmoitetaan myöhemmin
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
tuntityöskentelyyn ja oppimistehtävien suorit-
taminen hyväksyttävästi, tentti.
Arviointiasteikko: 1-5

BL3701 EU-oikeus, 3 op

Osaamisjuonteet:
Osaamistavoitteet: Opiskelija saa yleisku-
van Eurooppa-oikeudesta. Opiskelija saa yleis-

kuvan EEC:n syntyyn johtaneista perusteista 
sekä sen historiallisesta kehityksestä Euroo-
pan Unioniin. Opiskelija tuntee EU:n päätök-
sentekoelimet, niiden tehtävät ja keskinäiset 
toimivaltasuhteet. Opiskelija on perillä Euroop-
pa-oikeuden tavoitteista ja johtavista oikeus-
periaatteista sekä Eurooppa-oikeuden kytken-
nästä kansainväliseen oikeuteen ja maamme 
oikeusjärjestelmään. 
Keskeinen sisältö: Euroopan talousyhteisön 
synty. EU:n toimielimet ja niiden tehtävät. Eu-
rooppa-oikeuden oikeusperiaatteet ja oikeus-
käytäntö. Primäärinormit ja sekundäärinormit 
sekä normien suora sovellettavuus ja välitön 
vaikutus (Suomen kansallisten normien suhde 
Eurooppa-oikeuden  normeihin). EY-oikeuden 
ja kansallisen oikeuden suhde.
Edeltävät opinnot:
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yh-
teensä 81h. 24h opetusta ja harjoituksia, 57h 
itsenäistä työskentelyä.
Oppimateriaali: ilmoitetaan myöhemmin
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
tuntityöskentelyyn ja oppimistehtävien suorit-
taminen hyväksyttävästi, tentti.
Arviointiasteikko: 0-5

BL3702 Kansainvälinen liikejuridiikka, 
3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Liiketoimintaosaaminen 
kansainvälisessä toimintaympäristössä.Opis-
kelija ymmärtää kansainvälisen liiketoiminnan 
keskeisten oikeus- normien systematiikan ja 
perusteet sekä osaa soveltaa niitä käytän-
töön.
Keskeinen sisältö: Kansainvälinen yksityisoi-
keus, oikeusryhmittymät, kansainväliset sopi-
mukset, erityinen sopimusoikeus, edustusso-
pimukset, tuotevastuu, teollisoikeudet ja EY:n 
kilpailuoikeus.
Edeltävät opinnot:
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yh-
teensä 81h. 24h opetusta ja harjoituksia, 57h 
itsenäistä työskentelyä.
Oppimateriaali: ilmoitetaan myöhemmin
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
tuntityöskentelyyn ja oppimistehtävien suorit-
taminen hyväksyttävästi, tentti.
Arviointiasteikko: 0-5

BL3703 Prosessioikeus, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
prosessioikeuden systematiikan. Opiskelija saa 
yleiskuvan prosessioikeuden systematiikasta ja 

sen keskeisestä sisällöstä. Opiskelija hallitsee 
prosessioikeuden peruskäsitteet ja periaatteet. 
Opiskelija tuntee asian vireilletulo-, käsittely- 
ja ratkaisusäännökset sekä harjaantuu niiden 
soveltamisessa. 
Keskeinen sisältö: oikeudenkäynnin kohde, 
todistelu, tuomio-opit, oikeudenkäynti kärä-
jäoikeudessa, muutoksenhaku, erityiset pro-
sessilajit ja vaihtoehtoinen riidanratkaisu, kan-
sainvälinen prosessioikeus
Edeltävät opinnot:
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yh-
teensä 81h. 24h opetusta ja harjoituksia, 57h 
itsenäistä työskentelyä.
Oppimateriaali: ilmoitetaan myöhemmin
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
tuntityöskentelyyn ja oppimistehtävien suorit-
taminen hyväksyttävästi, tentti.
Arviointiasteikko: 0-5

BL3704 Rikos- ja prosessioikeus, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee rikos- 
ja prosessioikeuden toimintaperiaatteet ja saa 
yleiskuvan säädöksistä. Opiskelija saa yleiskä-
sityksen rikoslain sisällöstä, rikosoikeudellisis-
ta käsitteistä sekä seuraamusjärjestelmästä. 
Opiskelija perehtyy riita- ja rikosasiain käsit-
tely-, ratkaisu- ja menettelysäännöksiin sekä 
harjaantuu niiden soveltamisessa. Opiskelija 
tuntee yleiset prosessioikeudelliset periaatteet 
ja käsitteet.
Keskeinen sisältö: rikosoikeuden yleiset opit, 
rikostunnusmerkistöt, rikosoikeudelliset seu-
raamukset, esitutkinta, pakkokeinot rikosasi-
oissa, tuomioistuinten toimivalta, asianosaiset 
ja heidän oikeus oikeusapuun, siviiliprosessu-
aaliset turvaamistoimet, riita- ja rikosasioiden 
vireillepano ja valmistelu, prosessin edellytyk-
set ja tiedoksianto, käsittely hakemusasioissa
Edeltävät opinnot:
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yh-
teensä 81h. 24h opetusta ja harjoituksia, 57h 
itsenäistä työskentelyä.
Oppimateriaali: ilmoitetaan myöhemmin
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
tuntityöskentelyyn ja oppimistehtävien suorit-
taminen hyväksyttävästi, tentti.
Arviointiasteikko: 0-5

BL3705 Ulosotto- ja insolvenssioikeus, 
4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ulos-
otto- ja insolvenssioikeuden toimintaperiaat-
teet ja saa yleiskuvan säädöksistä. Opiskeli-
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ja muodostaa kokonaiskuvan ulosotosta, sen 
viranomaisorganisaatiosta ja suhteista lähi-
säännöstöihin. Opiskelija perehtyy eri ulos-
ottoperusteisiin ja ymmärtää niihin liittyvät 
oikeusvaikutukset. Opiskelija tuntee ulosot-
tomenettelyn yleiset periaatteet samoin kuin 
ulosmittausta sekä lapsen huolto- ja tapaamis-
oikeuden täytäntöönpanoa koskevan keskei-
sen sääntelyn. Lisäksi opiskelija tutustuu täy-
täntöönpanon oikeuslähteisiin ja periaatteisiin 
kansainvälisissä oikeussuhteissa.
Keskeinen sisältö: täytäntöönpanon etene-
minen, vanhentuminen, velallisen suoja, etu-
oikeudet täytäntöönpanossa, muutoksenhaku, 
kansainvälisen täytäntöönpanon pääpiirteet
Edeltävät opinnot:
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yh-
teensä 108h. Luennot ja harjoitukset 32h, itse-
näinen työskentely 76h.
Oppimateriaali: ilmoitetaan myöhemmin
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
tuntityöskentelyyn ja oppimistehtävien suorit-
taminen hyväksyttävästi, tentti.
Arviointiasteikko: 0-5

BL3706 Kiinteistöoikeus, 3 op

Osaamisjuonteet: Opiskelija tuntee kiinteis-
töoikeuden toimintaperiaatteet ja saa yleisku-
van  kiinteistölainsäädännöstä.
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee kiin-
teistöoikeuteen liittyvät käsitteet ja maakaaren 
systematiikan. Opiskelija tuntee kiinteistösaan-
toihin, erityisesti kiinteistön kauppaan liittyvän 
sääntelyn sekä oikeuskäytännön. Opiskelija 
ymmärtää lainhuudatuksen ja kiinnityskirjaa-
misen oikeusvaikutukset.
Keskeinen sisältö: kiinteistösaannot, maan-
vuokra, kiinteistötietojärjestelmä, 
Edeltävät opinnot:
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yh-
teensä 81h. 24h opetusta ja harjoituksia, 57h 
itsenäistä työskentelyä.
Oppimateriaali: ilmoitetaan myöhemmin
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
tuntityöskentelyyn ja oppimistehtävien suorit-
taminen hyväksyttävästi, tentti.
Arviointiasteikko: 0-5

BL3710 Oikeusalan tutkimusmenetel-
mät, 6 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee oikeus-
alan suuntautumisvaihtoehdon opintoihin sisäl-
tyvät tutkimusmenetelmät. Opiskelija hallitsee 
toiminnallisen-, laadullisen- ja määrällisen tut-
kimuksen erilaisia menetelmällisiä ratkaisuja. 

Keskeinen sisältö: johdanto opinnäytetyön 
tuottamiseen, toiminnallinen opinnäytetyö, 
laadulliset tutkimusmenetelmät, määrälliset 
tutkimusmenetelmät, idea- ja väli- ja päättöse-
minaarit, aineen kirjoittaminen opinnäytetyön 
aihealueesta, tutkimus/-toimintasuunnitelman 
kirjoittaminen (sisältäen menetelmäluvun), 
valmisteilla olevan opinnäytetyön esittäminen 
väliseminaarissa, valmiin opinnäytetyön esit-
täminen päättöseminaarissa
Edeltävät opinnot:
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yh-
teensä 160h. Luennot ja harjoitukset 48h, itse-
näinen työskentely 112h.
Oppimateriaali: ilmoitetaan tarkemmin myö-
hemmin, ainakin seuraavat: Kirjoitetaan juri-
diikkaa, Pohjolainen, T. & Husa, J., Kauppakaa-
ri Oyj, Lakimiesliiton kustannus. Hirsjärvi, S., 
Remes, P. & Sajavaara, P. 2003. tai uudempi. 
Vantaa: Dark. 
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
tuntityöskentelyyn, seminaareihin, opponointi 
ja tentti.
Arviointiasteikko: 0-5

HARJOITTELU

BL5000 Harjoittelu, 30 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Harjoittelu antaa opiske-
lijalle käytännön kokemusta toimia oman kou-
lutusalan työtehtävissä.
Keskeinen sisältö: Suuntautumisvaihtoehtoon 
soveltuvien työtehtävien suorittaminen har-
joittelusopimuksen mukaisesti.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot, harjoittelua 
edeltävät ammattiopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: 5 kuukauden harjoittelu-
jakson suorittaminen ja harjoittelun raportointi.
Arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty

OPINNÄYTETYÖ

BL6000 Opinnäytetyö, 15 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opinnäytetyössä opiske-
lija osoittaa ammatillisia valmiuksia soveltaa 
innovatiivisesti hankkimiaan tietoja ja taitoja 
toimeksiantona toteuttavaan tutkimus- tai ke-
hittämistehtävään.
Keskeinen sisältö: Opinnäytetyön tulee olla 
koulutusohjelman tehtäväalueen kannalta pe-
rusteltu. Opinnäytetyö on yksilöllinen oman 
alan tai monialainen työ. Opiskelija voi tehdä 
opinnäytteen yhdessä toisen tai useampien 

opiskelijoiden kanssa siten, että opiskelijan it-
senäinen osuus on pystyttävä osoittamaan ja 
arvioimaan.
Edeltävät opinnot: Perus- ja ammattiopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Se-
minaarit 10 h, opinnäytetöiden esitysten seu-
raaminen 3 h, ohjaajan antama ohjaus 10 h, 
kypsyysnäyte 3 h sekä itsenäinen tiedonhan-
kinta, toteutus ja raportointi 374 h.
Arviointiperusteet: PKAM:n opinnäytetyöoh-
jeet ja arviointikriteerit
Arviointiasteikko: 0-5

VALINNAISET OPINNOT

BL4000 Saksan kielen perusteet, 6 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa lukea ja 
kirjoittaa saksaa. Hän osaa käyttää kieltä yk-
sinkertaisissa suullisissa ja kirjallisissa vies-
tintätilanteissa. Hän tuntee kielialuetta ja sen 
viestintäkulttuuria.
Keskeinen sisältö: Ääntämisen, lukemisen 
ja kirjoittamisen harjoittelua. Peruskielioppira-
kenteiden harjoittelua. Kuullunymmärtämisen 
ja erilaisten viestintätilanteiden suullista har-
joittelua.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lä-
hityöskentely 80 h; suullisia ja kirjallisia harjoi-
tuksia sekä testaukset (3-4 kirjallista, 1 suulli-
nen). Ohjattu itseopiskelu ja itseopiskelu 80 h; 
ohjatut kirjalliset harjoitukset (kielioppiharjoi-
tukset, kirjoitelmat), lähityöskentelyyn ja tes-
teihin valmistautuminen
Arviointiperusteet: 3-4 kirjallista tenttiä, 
suullinen tentti, jatkuva arviointi, aktiivinen 
osallistuminen harjoituksiin (80 % läsnäolo) ja 
harjoitustehtävien suorittaminen
Arviointiasteikko: 1- 5

BL4001 Saksan kielen jatko, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee sak-
san perusrakenteet ja pystyy soveltamaan op-
pimaansa suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa 
viestintätilanteissa. Hän tuntee kielialuetta ja 
sen kulttuuria.
Keskeinen sisältö: Suullisia ja kirjallisia har-
joituksia, kielioppirakenteiden harjoittelua, 
kuullun- ja luetunymmärtämisharjoituksia.
Edeltävät opinnot: Saksan perusteet BL4000 
tai vastaav at tiedot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lä-
hityöskentely 40 h; suullisia ja kirjallisia har-
joituksia Ohjattu itseopiskelu ja itseopiskelu 

40 h; ohjatut kirjalliset kielioppiharjoitukset ja 
kirjoitelmat, lähityöskentelyyn ja testaukseen 
valmistautuminen
Arviointiperusteet: Kirjallinen testaus/suulli-
nen testaus, jatkuva arviointi Aktiivinen osal-
listuminen harjoituksiin (80 % läsnäolo)
Arviointiasteikko: 1 – 5

BL4002 Saksan kielen aktivointi, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija selviytyy sak-
san kielellä erityisesti suullisissa viestintätilan-
teissa ja hallitsee saksan kielen rakenteet. Hän 
tuntee kielialueen kulttuuria.
Keskeinen sisältö: Viestintätilanteiden har-
joittelua erityisesti suullisesti. Kielioppiraken-
teiden harjoittelua. Kirjoitelmat eri aihepiireis-
tä ja CV.
Edeltävät opinnot: Lukion saksa tai vastaa-
vat tiedot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Lähityöskentely 40 h (suuulliset ja kirjalliset 
harjoitukset, kuullunymmärtäminen, testaus) 
Ohjattu itseopiskelu, tiedonhankinta, lähityösken-
telyyn ja testaukseen valmistautuminen 40 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
(väh. 80 %) harjoituksiin, kirjallisen/suuulisen 
tentin ja harjoitustöiden hyväksytty suoritta-
minen
Arviointiasteikko: 1-5

BL4010 Ranskan kielen perusteet, 6 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
ranskan kieltä ja kielialueen kulttuuria. Hän 
osaa lukea ja kirjoittaa kieltä yksinkertaisissa 
suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Keskeinen sisältö: Ranskan kielen ääntä-
mistä, intonaatiota, lukemista ja kirjoittamis-
ta sekä kielen perusrakenteiden harjoittelua. 
Kuullun- ja luetunymmärtämisen sekä viestin-
tätilanteiden harjoittelua.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähi-
työskentely 80 h, ohjattuja kirjallisia harjoituk-
sia ja tiedonhankintaa 60 h, lähityöskentelyyn 
ja testeihin valmistautumista 20 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistumi-
nen kontaktiopetukseen ( väh. 80 % läsnäolo), 
suulliset ja kirjalliset kokeet/näytöt
Arviointiasteikko: 0 – 5

BL4011 Ranskan kielen jatko, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettu-
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aan opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa ranskaa. 
Hän ymmärtää ja hallitsee kielen rakenteet ja 
osaa toimia oikein omaan opiskelualaansa liit-
tyvissä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilan-
teissa.
Keskeinen sisältö: Ranskan kielen rakentei-
ta, kielialueen tuntemusta käsitteleviä aiheita 
ja viestintätilanteiden harjoittelua suullisesti ja 
kirjallisesti.
Edeltävät opinnot: Ranskan kielen perusteet 
-opintojakso tai vastaavat tiedot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lä-
hityöskentely 40 h, ohjatut kirjalliset harjoituk-
set ja tiedonhankinta 30 h, lähityöskentelyyn 
ja kokeisiin/näyttöihin valmistautuminen 10 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
kontaktiopetukseen (väh. 80 %), suullinen ja 
kirjallinen testaus/näyttö.
Arviointiasteikko: 0 - 5

BL4020 Venäjän kielen perusteet, 6 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettu-
aan opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa venäjää. 
Hän soveltaa kielitietoa omien tarpeidensa mu-
kaan yksinkertaisissa suullisissa ja kirjallisissa 
perusviestintätilanteissa. Opiskelija tutustuu 
kielialueeseen ja sen viestintäkulttuuriin ja 
osaa soveltaa oppimaansaa omassa viestin-
nässään.
Keskeinen sisältö: Ääntämisen, lukemisen ja 
kirjoittamisen harjoittelua. Kuullun- ja luetun-
ymmärtämistehtäviä. Perusviestintätilanteita 
ja niissä tarvittavia kieliopin perusrakenteita. 
Tilanteisiin liittyviä viestintäkulttuurin piirteitä. 
Oman kielenoppimisen pohtimista
Edeltävät opinnot: Venäjän perusteet tai 
vastaavat tiedot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lä-
hityöskentely 80 tuntia: suullinen ja kirjallinen 
harjoittelu sekä testaus. Ohjattu etätyöskente-
ly sekä itseopiskelu 80 tuntia: ohjattuja kirjal-
lisia harjoituksia ja tiedonhankintaa, lähityös-
kentelyyn ja testeihin valmistautumista.
Arviointiperusteet: Kolme kirjallista osatent-
tiä (20% kukin), suullinen testi (20 %) ja ns. 
pitkä näyttö (20 %). Hyväksytty suoritus edel-
lyttää aktiivista osllistumista lähityöskentelyyn 
(80 % läsnäolo), etätehtävien suorittamista 
sekä kirjallisten tenttien ja suullisen testin lä-
päisemistä.
Arviointiasteikko: 1-5

BL4021 Venäjän kielen jatko, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija vahvistaa ja 

laajentaa peruskielitaitoaan. Hän soveltaa op-
pimaansa omien viestintätarpeidensa mukaan 
yksinkertaisissa suullisissa ja kirjallisissa ti-
lanteissa. Opiskelija tuntee kielialuetta ja sen 
viestintä- ja tapakulttuuria ja soveltaa oppi-
maansa omassa viestinnässään.
Keskeinen sisältö: Käytännön viestintätilan-
teiden ja niissä tarvittavien rakenteiden suullis-
ta ja kirjallista harjoittelua. Tilanteisiin liittyviä 
viestintä- ja tapakulttuurin piirteitä ja tutustu-
mista kielialueeseen. Oman kielenoppimisen 
pohtimista.
Edeltävät opinnot: BL4020 Venäjän kielen 
perusteet (6 op) tai vastaavat tiedot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähi-
työskentely 40 tuntia: suullinen ja kirjallinen 
harjoittelu sekä testaus. Ohjattu etätyöskente-
ly sekä itseopiskelu 40 tuntia: kirjallisia harjoi-
tuksia ja tiedonhankintaa, lähityöskentelyyn ja 
testeihin valmistautumista.
Arviointiperusteet: Kaksi kirjallista osatenttiä 
(25% kukin), suullinen testi (25 %) ja ns. pitkä 
näyttö (25 %). Hyväksytty suoritus edellyttää 
aktiivista osallistumista lähityöskentelyyn (80 
% läsnäolo), etätehtävien suorittamista sekä kir-
jallisten tenttien ja suullisen testin läpäisemistä.
Arviointiasteikko: 1-5

BL4100 E-English Workshop, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy käyttä-
mään internetin resursseja englannin kielellä 
eri hakukoneiden avulla tutustuessaan verkko-
opiskeluun, verkkopalveluihin ja sähköiseen 
kaupankäyntiin. Opiskelija tuntee raportoinnin 
käytänteet ja oppii muokkaamaan tuottamaan-
sa tekstiä prosessikirjoittamisen avulla.
Keskeinen sisältö: Itseohjautuva oppimi-
nen virtuaaliympäristössä, tiedonhaku ja ra-
portointi, aihepiirin keskeiseen sanastoon pe-
rehtyminen, kommunikoiminen tietoverkossa, 
tutustuminen verkkopalveluihin ja erilaisiin 
elektronisiin kauppapaikkoihin. Verkkomarkki-
nointi, asiakaspalvelu ja verkkokaupankäynnin 
yleiset säännöt: tilaukset, maksutavat, toimi-
tus, tavaran palauttaminen, yksityisyys ja tur-
vallisuus. Suullinen esitys.
Edeltävät opinnot: pakolliset kieliopinnot 
suoritettu
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 10 
kontaktituntia, 30 h verkossa, tutustumista 
palautettuihin tehtäviin, palautteen antamista, 
tiedonhakua, 40 h itseopiskelua, esityksen val-
mistamista.
Arviointiperusteet: Suoritettujen tehtävien ja 
vuorovaikutukseen osallistumisen perusteella.
Arviointiasteikko: 0-5

BL4101 Telefon - on the Phone, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelijaa osaa toimia 
luontevasti puhelinviestintätilanteissa yrityk-
sissä ja yhteisöissä omaan koulutusalaansa liit-
tyvissä tehtävissä ruotsin ja englannin kielellä. 
Hän tiedostaa ja huomioi myös viestintäkult-
tuurien eroavaisuuksia asiakaskontakteissaan.
Keskeinen sisältö: Puhelintilanteita ja ter-
minologisia harjoituksia, simulaatioharjoituk-
sia, kuten viestien vastaanottamista ja välittä-
mistä kielistudiossa ja multimediaympäristössä 
pääosin parityöskentelynä toteutettuna.
Edeltävät opinnot: Tutkintoon sisältyvät ruot-
sin ja englannin kielen kaikille yhteiset opinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Oh-
jattua lähityöskentelyä 50 h, ohjeistettua ja it-
senäistä tiedonhankintaa ja harjoittelua 22 h, 
suullinen näyttö ja siihen valmistautuminen 4 
h, palaute ja arviointi 4 h.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
lähityöskentelyyn, suullinen näyttö.
Arviointiasteikko: 0 – 5

BL4102 In-company Communication, 
3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija vahvistaa ja sy-
ventää liikeviestintätaitojaan erityisesti yrityk-
sen sisäiseen viestintään liittyvissä tilanteissa. 
Opiskelija osaa kokouksiin ja palavereihin liit-
tyvää sanastoa, käytänteitä ja kokoustekniik-
kaa ja pystyy toimimaan kokouksissa osallistu-
jana, sihteerinä ja puheenjohtajana. Hän osaa 
pyytää ja ottaa puheenvuoron; aloittaa, jatkaa 
ja lopettaa keskustelun, sekä esittää perustel-
tuja mielipiteitään suorasti ja epäsuorasti. Hän 
osaa laatia kokouksissa tarvittavia asiakirjoja 
(kokouskutsu, esityslista, muistio, pöytäkirja). 
Opiskelija ymmärtää esimies-alaisviestinnän 
lainalaisuuksia ja harjoituttaa viestintätaito-
jaan sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän osaa 
laatia sisäisiä tiedotteita ja viestejä sekä säh-
köisiin että perinteisiin ympäristöihin.
Keskeinen sisältö: sisäinen yritysviestintä, 
kokoukset ja palaverit, kokouskutsut, muistiot, 
sähköpostiviestintä, tiedotteet ja ilmoitustau-
lut, perehdyttäminen, esimies-alaisviestintä, 
kehityskeskustelut
Edeltävät opinnot: BL1010 ja BL2006
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 32 
tuntia harjoituksia pienryhmissä ja pareittain, 
4 tuntia kirjalliseen kokeeseen valmistautu-
mista annettujen etätehtävien avulla, 4 tuntia 
suullisen ja kirjalliseen kokeen tekemiseen, 40 
tuntia itsenäistä työskentelyä

Arviointiperusteet: aktiivinen osallistuminen 
harjoituksiin, suullinen näyttö (kokoustilanne 
ryhmissä) ja kirjallinen koe
Arviointiasteikko: 0-5

BL4103 Customer Contacts and PR, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
asiakaspalvelun ja sosiaalisen kanssakäymi-
sen merkityksen kansainvälisten liikesuhteiden 
hoidossa. Hän suhtautuu avoimesti ja ennak-
koluulottomasti eri kulttuuresita tulevia ihmisiä 
kohtaan sekä osaa toimia sujuvasti ja kohte-
liaasti tilanteen vaatimalla tavalla englannin-
kielellä. Opiskelija haluaa aktivoida ja kehittää 
täsmällistä kielitaitoaan sekä selviytyy vaati-
vammissakin kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa 
kirjoittaa kohteliaita kirjallisia viestejä, pitää 
puheita ja esityksiä.
Keskeinen sisältö: Markkinointiviestinnän 
periaatteet vieraan kielen ja eri kulttuurien nä-
kökulmasta. Ulkomaiseen liikematkaan liittyvät 
asiat, matkajärjestelyt, matkaohjelma, tuote-
esittelyt ja messutilanteet, myyntineuvottelu, 
sosiaaliset tilanteet, oman paikkakunnan ja 
yrityksen esittely. Kirjallisia ja suullisia PR-vies-
tejä, esim. onnittelut, kutsut ja vastaukset.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 40 
t. kontaktiopetusta, 20 t. ohjattuja etätehtä-
viä, 20 t. itsenäistä työskentelyä
Arviointiperusteet: aktiivinen osallistuminen, 
kirjallinen ja suullinen näyttö, itse- ja ryhmä-
arviointi
Arviointiasteikko: 0-5

BL4200 Möten och förhandlingar, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy vies-
timään ruotsin kielellä yritysten ja yhteisöjen 
virallisissa ja vapaamuotoisissa neuvottelu- ja 
kokoustilanteissa. Hän ymmärtää ja pystyy 
tuottamaan keskeisiä kokous- ja neuvottelu-
asiakirjoja, mm. muistioita.
Keskeinen sisältö: Ruotsinkielisen kokous- ja 
neuvotteluterminologian harjoitteita, erilaisia 
neuvottelutilanteita tiimityöskentelynä. Koko-
usasiakirjojen ymmärtämis- ja tuottamishar-
joituksia.
Edeltävät opinnot: Tutkintoon sisältyvät ruot-
sin kielen opinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lä-
hityöskentely 40 h, oppimistehtävät 20 h, ko-
kousaineistoihin perehtyminen 8 h, kirjallinen 
ja suullinen näyttö 8 h, palaute ja arviointi 4 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
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lähityöskentelyyn, suullinen ja kirjallinen näyttö.
Arviointiasteikko: 0 – 5

BL4201 Svenska i medier, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelijaa pystyy ym-
märtämään ja tulkitsemaan alansa ajankohtai-
sia tapahtumia sekä kehitystä ruotsiksi medi-
oita hyödyntäen. Opiskelija osaa raportoida ja 
analysoida lehtiartikkeleita, radio-, TV- ja uus-
medioita pohjoismaisessa toimintaympäristös-
sä sekä tuottaa tiivistelmiä ja kannanottoja va-
litsemistaan aiheista.
Keskeinen sisältö: Pohjoismaisten medioi-
den seuraamista ja analysointia ohjeistuksen 
mukaan itsenäisesti. Valitsemansa suullisen ja 
kirjallisen aineiston kokoamista ja esittelyä.
Edeltävät opinnot: Tutkintoon sisältyvät ruot-
sin kielen opinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ai-
neistoon perehtyminen ja valmistaminen 70 h, 
ohjaus 4 h, suullinen ja kirjallinen näyttö 2 h, 
arviointi ja palaute 4 h
Arviointiperusteet: Suullinen ja kirjallinen 
näyttö
Arviointiasteikko: 0 – 5

BL4300 Työelämän saksa, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa käyttää 
saksan kielen rakenteita ja ilmaisuja työelä-
män viestintätilanteissa saksalaisen viestintä-
kulttuurin mukaisesti
Keskeinen sisältö: Kirjallisia ja suullisia har-
joituksia, jotka sanastollisesti liittyvät mm. yri-
tyksen henkilöstöön, työtehtäviin, organisaati-
oon, yritysvierailuihin, messuihin. Yritysesittely 
suullisesti ja kirjallisesti. Kuullun- ja luetunym-
märtämisharjoituksia. Kirjoitelmat.
Edeltävät opinnot: Lukion saksa, BL 4002 tai 
vähint. BL4001
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lä-
hityöskentely 40 h; suulliset viestintäharjoituk-
set, rakenteiden harjoittelu, suullinen esitys, 
testaus Ohjattu itseopiskelu ja itseopiskelu 40 
h; kirjalliset harjoitukset (rakenteet, s-posti, 
kirjeet), valmistautuminen lähityöskentelyyn, 
suulliseen esitykseen ja testaukseen, tiedon-
hankinta
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
harjoituksiin (vähint. 80 %),suullinen/kirjalli-
nen yritysesittely, kirjallinen tentti
Arviointiasteikko: 1-5
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