
MM2104 Metsien monikäyttö, 7 op

Osaamistavoitteet: Osaa laatia ekologiset, 
biologiset, taloudelliset , esteettiset ja toimin-
nalliset näkökulmat huomioivan virkistysalueen 
hoito- ja käyttösuunnitelman Opiskelija tun-
tee: 1.Suomen metsäeläinlajiston elinympäris-
tövaatimukset pääpiirteissään ja miten ne tu-
lee huomioida metsien käsittelyssä 2.Suomen 
eläinlajien levinneisyyden perusteet 3.Suo-
men eläinryhmien rakenteelliset ja ekologiset 
erityispiirteet 4.Kantojen vaihteluiden syyt ja 
tietää,miten metsätalouden toimenpiteet vai-
kuttavat niihin.
Keskeinen sisältö: Osaa laatia ekologiset, 
biologiset, taloudelliset , esteettiset ja toimin-
nalliset näkökulmat huomioivan virkistysalueen 
hoito- ja käyttösuunnitelman Opiskelija tun-
tee: 1.Suomen metsäeläinlajiston elinympäris-
tövaatimukset pääpiirteissään ja miten ne tu-
lee huomioida metsien käsittelyssä 2.Suomen 
eläinlajien levinneisyyden perusteet 3.Suo-
men eläinryhmien rakenteelliset ja ekologiset 
erityispiirteet 4.Kantojen vaihteluiden syyt ja 
tietää,miten metsätalouden toimenpiteet vai-
kuttavat niihin.
Edeltävät opinnot: Monikäytön perusteet ja 
ekologian perusopinnot
Arviointiperusteet: tentit ja harjoitustyöt
Arviointiasteikko: 1-5

MM2103 Metsäluonnonhoito, 7 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää moni-
muotoisuuden suojelun ekologiset perusteet. 
Opiskelija osaa arvioida metsäisiä elinympäristö-
jä monimuotoisuuden kannalta. Opiskelija osaa 
ennakoida metsätaloustoimenpiteiden vaikutuk-
sia vesiekosysteemiin. Opiskelija tuntee metsä-
luonnonhoitoon vaikuttavan lainsäädännön.
Keskeinen sisältö: Arvokkaiden elinympä-
ristöjen tunnistaminen, avainbiotooppien hoi-
taminen, kasvien elinympäristövaatimuksia, 
metsänkäsittelyn vaikutukset vesiekosystee-
miin, monimuotoisuuden suojelun tieteellisiä 
perusteita, metsäluonnonhoitoon liittyvä lain-
säädäntö.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Oh-
jatut maastoharjoitukset ja luennot 124 h. Kir-
jallisuus 40 h.Tentti 3h
Arviointiperusteet: Maastotentti 30 % Tentti 
70%.Pakolliset harjoitukset ilmoitetaan ensim-
mäisellä kokoontumiskerralla.
Arviointiasteikko: 1-5

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

MP1029 Englannin kertauskurssi, 2 op

HARJOITTELU

MM4002 Harjoittelu, 30 op

Osaamistavoitteet: Harjoittelu (30 op = 20 
työviikkoa) perehdyttää opiskelijaa tulevaan 
työympäristöön. Harjoittelun aikana hän saa 
omakohtaista kokemusta työelämästä ja voi 
ohjatusti harjoitella oppimiensa tietojen ja tai-
tojen soveltamista käytäntöön. Lisäksi harjoit-
telujakso auttaa opiskelijaa muodostamaan yleis-
kuvan metsäalan organisaation toiminnasta. 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 30 
op = 100 harjoittelupäivää
Arviointiperusteet: Hyväksytty / hylätty

OPINNÄYTETYÖ

MM5002 Opinnäytetyö, 15 op
 
MP1001A Opinnäytetyökoulutus, osio 1, 1 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
opinnäytetyön merkityksen oman asiantunti-
juutensa kehittymisessä. Opiskelija tietää am-
mattikorkeakoulun opinnäytetyön tavoitteet ja 
vaatimukset. Opiskelija tuntee keskeiset tutki-
mus- ja projektityön periaatteet ja osaa sovel-
taa niitä työssään.
Keskeinen sisältö: Opinnäytetyön tavoitteet, 
tutkimusmenetelmät, projektityö, raportointi-
tekniikka
Edeltävät opinnot: Ei vaadita
Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty

MP1001B Opinnäytetyökoulutus, osio 2,1 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
opinnäytetyön merkityksen oman asiantunti-
juutensa kehittymisessä. Opiskelija tietää am-
mattikorkeakoulun opinnäytetyön tavoitteet ja 
vaatimukset. Opiskelija tuntee keskeiset tutki-
mus- ja projektityön periaatteet ja osaa sovel-
taa niitä työssään.
Keskeinen sisältö: Opinnäytetyön tavoitteet, 
tutkimusmenetelmät, projektityö, raportointi-
tekniikka
Edeltävät opinnot: Ei vaadita
Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty

Suoritettava tutkinto

Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkea-
koulututkinto, Restonomi (AMK), 210 op.

Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet

Matkailun koulutusohjelman opinnot valmenta-
vat matkailu- ja ravitsemisalan asiantuntijaksi 
tai itsenäiseksi yrittäjäksi. 
Matkailupalvelujen suuntautumisvaihtoehdon 
(Joensuu) ydinosaaminen koostuu matkailun 
kotimaisen ja kansainvälisen toimialan ja toi-
mintaympäristön tuntemuksesta, matkailun lii-
ketaloudellisesta osaamisesta sekä matkailun 
tuotteistamistiedoista ja -taidoista. Opinnoissa 
korostuvat luonto- ja kulttuurimatkailun sekä 
maaseutumatkailun tuote-, myynti- ja markki-
nointiopinnot. Suuntautumisvaihtoehdossa on 
mahdollisuus painottaa opintoja ravitsemispal-
velujen tai liiketalouden alueille. 
Ravitsemispalvelujen suuntautumisvaihtoeh-
dossa (Joensuu) keskeisiä opintoja ovat ravitse-
musosaaminen, juoma- ja elintarviketuntemus, 
laatu- ja hygieniaosaaminen sekä ravitsemis-
palvelujen tuotannon suunnittelu, johtaminen, 
palvelutarjonnan kehittäminen sekä liiketalou-
dellinen osaaminen. Suuntautumisvaihtoehdos-
sa on mahdollisuus suunnata opintoja puhdis-
tus- ja toimitilapalvelujen alueelle. 
Matkailun liikkeenjohdon suuntautumisvaih-
toehdossa (Nurmes) painottuu liiketalous-
osaaminen sekä yrittäjyys. Suuntautumis-
vaihtoehdosta valmistunut restonomi hallitsee 
matkailupalvelujen suunnittelun, kehittämi-
sen ja markkinoinnin. Keskeistä sisältöä ovat 
toimintaympäristöä hyödyntävät ohjelma- ja 
opaspalvelut sekä tapahtumien organisointi 
yhdessä alueen matkailuyritysten ja muiden 
toimijoiden kanssa. Opiskelussa korostuu kan-
sainvälisyys niin kieliopinnoissa kuin kansain-
välisen vaihdon toteutuksessa.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Restonomi (AMK), 210 op
Opinnot koostuvat perus- ja ammattiopinnois-
ta sekä vapaasti valittavista opinnoista. Perus-
opinnot ja osa ammattiopinnoista ovat koko 
koulutusohjelmalle yhteisiä. Suuntautumis-
vaihtoehdon ammattiopintojen lisäksi opiske-
lija voi valita tutkintoonsa vaihtoehtoisia kieli- 
tai ammattiopintoja. Opintoihin sisältyy myös 
harjoittelua ja opinnäytetyö. 
Perusopintojen (41 op) tavoitteena on luo-

da pohja ammattiopinnoille perehdyttämällä 
opiskelija matkailu-, ravitsemis- ja talousalan 
toimintaympäristöön ja antamalla perusvalmi-
udet kielistä, tietotekniikasta ja liiketaloudes-
ta. Koulutusohjelmalle yhteiset ammattiopin-
not  (24 op) Joensuussa keskittyvät laatuun, 
johtamiseen ja tutkimusmenetelmiin sekä hy-
gieniaosaamiseen ja alkoholilainsäädäntöön. 
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot (67 op) kes-
kittyvät matkailupalvelu- ravitsemispalvelu- tai 
liiketalousosaamisen tuottamiseen. Opintoihin 
sisältyy ruotsin ja englannin kielen opiskelua. 
Vaihtoehtoisilla opinnoilla (18 op) opiskelija 
voi suunnata opintojaan myös toisen suun-
tautumisvaihtoehdon opintoihin. Tarjonnassa 
on lisäksi kieliopintoja, projektiosaamista ja 
puhtauspalveluopintoja. Niistä opiskelijan on 
suoritettava vähintään 18 opintopistettä. Hän 
voi sisällyttää vaihtoehtoisia opintoja myös va-
paasti valittaviin (15 op) opintoihin.
Joensuu: Harjoittelusta suoritetaan ammatil-
linen harjoittelu esimmäisen opiskeluvuoden 
lopussa (12 op = 8 työviikkoa). Harjoittelu 
keskittyy perustaitojen oppimiseen. Syventä-
vä harjoittelu (18 op = 12 työviikkoa) ajoittuu 
kolmannen opiskeluvuoden kevääseen. Har-
joittelussa korostuvat esimiestaidot ja työn ke-
hittäminen. Nurmes: Harjoittelussa suoritetaan 
ammatillinen harjoittelu ensimmäisen opiske-
luvuoden lopussa (6 op= 4 työviikkoa). Sy-
ventävän harjoittelun I osa suoritetaan toisen 
opiskeluvuoden keväällä (12 op=8 työviikkoa). 
Toinen osa suoritetaan toisen tai kolmannen 
opiskeluvuoden jälkeen (12 op=8 työviikkoa)
Opinnäytetyön (15 op) tavoitteena on kehittää 
opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja tai-
tojaan ammattiopintoihin liittyvissä asiantunti-
jatehtävissä. Opinnäytetyöt painottuvat sovel-
tavaan tutkimukseen tai kehittämistehtäviin.
 
Oppimisprosessin yleiskuvaus
Opiskelijan oppimisprosessi etenee vuositee-
moittain. Vuositeemat toteutetaan opintojak-
soina, joiden laajuudet ovat 3 - 9 opintopistet-
tä. Työelämän ammattitaitovaatimukset ovat 
juonteina opintojaksoissa koko opiskeluajan. 
Matkailu-/ravitsemisalan toimintaympäristön 
perustuntemus: Ensimmäisen vuoden opinnot 
keskittyvät matkailu-, ravitsemis- ja talous-
alan toimintaympäristön perustuntemukseen, 
oppimaan oppimisen valmiuksien lisäämiseen 
sekä kieliopintoihin. Ammattiopinnoissa koros-
tuvat ruoka- ja ravintolapalvelujen perusteet. 
Lukuvuosi päättyy harjoitteluun. 
Liiketalousosaaminen/tuotantoprosessien oh-

Matkailun koulutusohjelma
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jaaminen: Toisen opiskeluvuoden opinnoissa ko-
rostuvat liiketalousosaaminen, palvelualan laatu 
sekä palvelujen tuotteistaminen ja markkinointi. 
Matkailun ammattilainen/alan kehittäminen: Tut-
kimus- ja kehitystoiminta, johtaminen ja alan ke-
hittäminen ovat kolmannen vuoden opintoja. Sy-
ventävä harjoittelu vahvistaa työelämäyhteyksiä. 
Asiantuntijuuden syventäminen: Opinnäytetyö 
ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät 
opiskelijan asiantuntijuutta viimeisen lukukau-
den aikana. 
 
Opiskelijaohjaus 
Opiskelija saa ohjausta ennen opintojen al-
kamista, opintojen alkuvaiheessa, opintojen 
aikana sekä päättövaiheessa. Opiskelija aloit-
taa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa 
laatimisen opintojen alkuvaiheessa, arvioi ja 
kehittää oppimaan oppimisen taitojaan. Ohja-
us on henkilökohtaista, pienryhmäohjausta tai 
ryhmäohjausta. Opiskelijatuutoroinnin avulla 
tuetaan uusien opiskelijoiden opiskelua.
 
Opiskelijapalaute ja sen käsittely
Opiskelija antaa palautteen Opala-palautejär-
jestelmän kautta vuosittain: tulokysely (1 - 
2/2009), keskivaiheen kyselyt (01 - 02/2010, 
01 - 02/2011)ja lähtökysely (11 - 12/2011). 

Palaute käsitellään ryhmässä koulutusohjel-
majohtajan kanssa. Opiskelijaohjaaja kerää 
yleispalautetta lukukausien lopussa. Harjoit-
telujakson palautekeskustelu käydään yhdes-
sä ohjaavien opettajien kanssa. Opettajat ke-
räävät opintojaksokohtaisen palautteen kunkin 
opintojakson päättyessä. Palautteet käsitellään 
opettajakokouksissa ja epäkohdat pyritään 
korjaamaan.

Suuntautumisvaihtoehdot /
valinnaiset opinnot

Matkailupalvelut / Joensuu
Matkailupalvelujen suuntautumisvaihtoehdon 
opintojen lisäksi opiskelija valitsee 18 opinto-
pistettä valinnaisten opintojen tarjonnasta, jol-
loin hän voi syventää tai laajentaa opintojaan.
Ravitsemispalvelut / Joensuu
Ravitsemispalvelujen suuntautumisvaihto-
ehdon opintojen lisäksi opiskelija valitsee 18 
opintopistettä valinnaisten opintojen tarjon-
nasta, jolloin hän voi syventää tai laajentaa 
opintojaan
Matkailun liikkeenjohto / Nurmes
Matkailun liikkeenjohdon suuntautumisvaihto-
ehto (KMYNS) opiskellaan Nurmeksessa.

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

        Tunnus 1. v.   2. v.   3. v.  4. v.
PERUSOPINNOT        21 16 4 
Orientoivat opinnot      KK120    
Orientoivat opinnot A      KM1400A 2   
Orientoivat opinnot B      KM1400B  1  
ATK-passiopinnot      KM1052 6   
Tilastolliset menetelmät     KM1059  3  
Kielet ja viestintä      KK121    
Viestintä       KM1403 3   
Vieraskielinen viestintä; englanti ja ruotsi   KM1405 3   
Ilmaisu- ja esiintymistaito     KM1404  3  
Liiketaloudelliset opinnot     KK122    
Ammattimatematiikka     KM1401 3   
Yritystoiminta       KM1412 4   
Kirjanpito ja tilinpäätös     KM1413  4  
Talouden suunnittelu      KM1410  3  
Projektityöskentely      KM3166  2  
Yritysoikeus       KM1414   4 
AMMATTIOPINNOT        6 6 12 
Yhteiset ammattiopinnot     KK125    
Palvelualan laatu      KM2509  3  
Tutkimusmenetelmät      KM2512   6 
Henkilöstöjohtaminen     KM2513   6 
Työsuojelu ja ensiapu     KM2514  3  
Hygieniaosaaminen      KM2539 3   
Alkoholijuomat ja anniskelulainsäädäntö   KM2540 3   
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT      22 24 18    3
Matkailupalvelut      SV2312    
Matkailupalvelujen suuntautumisvaihtoehto, 67 op KK116    
Matkailun perusteet      KM2541 5   

        Tunnus 1. v.   2. v.   3. v.  4. v.
Matkailun alueelliset ja paikalliset järjestelmät  KM2501 3   
Ruoka- ja ravintolapalvelujen perusteet   KM2542 6   
Ravintolapalvelut      KM2550 3   
Kotimaan matkailu- ja majoituspalvelut   KM2552 5   
Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi KM2551  8  
Sociala kontakter och kundservice    KM2535  3  
Social contacts and customer service   KM2534  3  
Paikallisuus matkailun voimavarana    KM2546  4  
Matkailun alueelliset tietojärjestelmät   KM2547  6  
Ohjelmapalvelujen ja tapahtumien suunnittelu  KM2543   2 
Matkailuyrityksen kehittäminen    KM2544   4 
English for the hotel and tourism industry   KM2268   3 
Svenska för resebranschen     KM2267   3 
Kansainvälinen matkailu     KM2545   3 
Matkailun strateginen suunnittelu    KM2548   3 
Matkailun erityisasiantuntijuus    KM2516           3
Ravitsemispalvelut      SV2314    
Ravitsemispalvelujen suuntautumisvaihtoehto, 67 op KK124    
Ravitsemus- ja elintarviketietous A    KM2553A 3   
Matkailun perusteet      KM2541 5   
Matkailun alueelliset ja paikalliset järjestelmät  KM2501 3   
Ruoka- ja ravintolapalvelujen perusteet   KM2542 6   
Ruoka- ja ravintolapalvelujen prosessit   KM2554 6   
Ruoka- ja ravintolapalvelujen suunnittelu ja johtaminen KM2519  9  
Ravitsemus- ja elintarviketietous B    KM2553B  3  
Elintarvikekemia ja kokeellinen ruoanvalmistus  KM2523  3  
Ruoka- ja ravintolapalvelujen tuotteistaminen  KM2521  6  
Svenska för kosthållsbranschen    KM2537  3  
Ruoka- ja ravintolapalvelujen kehittäminen  KM2524   9 
Ravitsemusneuvonta      KM2549   5 
English for the hotel and catering industry   KM2536   3 
Ravitsemisalan erityisasiantuntijuus   KM2525           3
Valinnaiset opinnot        6 6 3      3
Vaihtoehtoiset kieliopinnot     KK113    
Saksan kielen perusteet     KM2504 6   
Venäjän kielen perusteet     KM2505 6   
Saksan jatko matkailualalle     KM2506  6  
Venäjän jatko matkailualalle     KM2507  6  
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot    KK123    
Projektiosaaminen 1      KM2526  6  
Kokous- ja kongressipalvelut    KM2530  3  
Puhtauspalvelut      KM2531  3  
Toiminnallinen tilasuunnittelu    KM2532  3  
Ruokakulttuurit      KM2185  3  
Projektiosaaminen 2      KM2527   6 
Hotellipalvelut       KM2529   3 
Puhtauspalvelujen atk-sovellukset    KM2533   3 
Puhtauspalvelujen suunnittelu ja johtaminen  KM2538   3 
Matkatoimistopalvelut     KM2528           3
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT      6 3      6
HARJOITTELU         12         18
Harjoittelu       KK126    
Ammatillinen harjoittelu     KM4031 12   
Syventävä harjoittelu      KM4003   18 
OPINNÄYTETYÖ                  15
Opinnäytetyö       KM5001    
Opinnäytetyö       KM5001           15
          67 58 58    27
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PERUSOPINNOT

KM1400A Orientoivat opinnot A, 2 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa arvioida 
ja kehittää oppimis-, opiskelu- ja tiedonhan-
kintavalmiuksiaan sekä toimia ryhmän jäsene-
nä tilanteen edellyttämällätavalla. Opiskelija 
tietää Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun 
tavoitteet ja opiskelumahdollisuudet, tuntee 
tutkintosäännön ja ymmärtää ammattikorkea-
koululainsäädännön pääasiat. Hän tietää oman 
koulutusohjelmansa tarjoamat opiskelumah-
dollisuudet ja ymmärtää koulutusalan merki-
tyksen yhteiskunnassa ja osaa laatia opiskelu-
suunnitelmansa.
Keskeinen sisältö: Tehokas oppiminen, opis-
kelutaito, ryhmädynamiikka, opinto-opas, lu-
kuvuosi-info, koulutusohjelman tavoitteet ja 
sisältö, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, 
ohjauskeskustelu,matkailu-, ravitsemis- ja ta-
lousalan esittelykirjastojen käyttö ja tiedon-
hankinta.
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus, luennot ja harjoitukset 15 h, oppimis-
tehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 8 h, val-
misteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 
8 h, oppimisen ohjaus 5 h, arviointi ja palaute 2 
h; kirjastoesittelyt 6 h, henkilökohtaisen opis-
kelusuunnitelman laatiminen 2 h, lukuvuoden 
avajaisjuhla 2 h, ohjauskeskustelu 1 h, retki 6 
h; yhteensä 55 tuntia.
Arviointiperusteet: Harjoitukset ja oppimis-
tehtävät, läsnäolo, henkilökohtainen opiskelu-
suunnitelma.
Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty.

KM1400B Orientoivat opinnot B, 1 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa arvioida 
ja kehittää ammatillisia oppimis-, opiskelu- ja 
tiedonhankintavalmiuksiaan sekä toimia ryh-
män jäsenenä tilanteen edellyttämällätavalla. 
Opiskelija täydentää ja suunnittelee henkilö-
kohtaisia opintojansa.
Keskeinen sisältö: Henkilökohtainen opiske-
lusuunnitelman (HOPS) päivittäminen ja opin-
tojen suunnittelu, kehityskeskustelu, opinto-
suoritusrekisteriseuranta, ajankohtaiset asiat.
Edeltävät opinnot: Orientoivat opinnot A
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus, luennot 12 h, oppimistehtävät/itse-
näinen tiedonhankinta 8 h, oppimisen ohjaus, 
arviointi ja palaute 2 h; opiskelusuunnitelman 
täydentäminen 2 h, ohjauskeskustelu 1 h; yh-

teensä 25 tuntia.
Arviointiperusteet: Harjoitukset ja oppimis-
tehtävät, läsnäolo, henkilökohtainen opiskelu-
suunnitelma, itsearviointi.
Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty.

KM1052 ATK-passiopinnot, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee tieto-
tekniikan peruskäsitteet, osaa käyttää ohjelmia 
sujuvasti, hallitsee tekstinkäsittelyn, taulukko-
laskennan ja esitysgrafiikan itsenäisen käytön, 
osaa luoda verkkojulkaisun ja osaa hyödyntää 
Internetiä tiedonhankintavälineenä.
Keskeinen sisältö: Microsoft Word, Excel, Po-
werPoint ja FrontPage-ohjelmat, Internet, säh-
köposti. Opiskelija osaa kirjoittaa kieli- jaulko-
asultaan moitteetonta, raportoinnin ohjeiden 
mukaista tekstiä sekä hallitsee lähdeviittei-
denja -luettelon merkitsemisen tekstinkäsit-
telyohjelmaa apuna käyttäen. Opiskelija osaa 
käyttää taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaoh-
jelmia monipuolisesti, osaa tehdä kotisivun ja 
käyttää sähköpostia sekä Internetiä.
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: har-
joitukset 80 h, oppimistehtävät/itsenäinen 
tiedonhankinta 40 h, valmisteltuihin oppi-
misaineistoihin perehtyminen 25 h, oppimisen 
ohjaus 10 h, arviointi ja palaute 5 h ; yhteensä 
160 tuntia
Arviointiperusteet: hyväksytysti suoritetut 
harjoitustyöt ja tentit (Word, Excel, Power-
Point) sekä verkkojulkaisu
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM1059 Tilastolliset menetelmät, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ylei-
simmät tilastoaineiston kuvaustavat ja osaa 
tulkita tilastollisia tutkimustuloksia.
Keskeinen sisältö: Tilastotieteen peruskäsitteet, 
yksi- ja kaksiulotteinen frekvenssijakauma, ja-
kaumien esittäminen graafein ja tunnusluvuin, 
regressioanalyysi ja aikasarjojen perusteet, 
tilastollisen testauksen perusteet. SPSS-ohjel-
man käyttö aineiston analysoinnissa.
Edeltävät opinnot: Ammattimatematiikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
20 h, harjoitukset 20 h, itsenäinen työskentely, 
ohjaus, arviointi ja palaute 40 h.
Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut 
harjoitukset ja tentti.
Arviointiasteikko: 1 - 5

176

KM1403 Viestintä, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy toimi-
maan tarkoituksenmukaisesti työelämän vies-
tintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa 
ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja 
alan vaatimukset sekä viestiä jäsentyneesti, 
ymmärrettävästi ja vakuuttavasti. Hän osaa 
ja haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän 
taitojaan osana omaa ammattitaitoaan.
Keskeinen sisältö: Kielenhuollon keskeisiä 
kysymyksiä, teksti- ja tyylilajit, matkailu- sekä 
ravitsemis- ja toimitilapalvelujen peruskirjeitä 
ja asiakirjoja,ryhmätöitä, puheharjoituksia
Edeltävät opinnot: Ei ole.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus: luennot ja harjoitukst 40 tun-
tia, oppimistehtävät, itsenäinen tiedonhankin-
ta, oppimisaineistoihin perehtyminen, ryhmä-
työskentely sekä arviointi ja palaute 40 tuntia
Arviointiperusteet: Tentit, harjoitukset, op-
pimistehtävät, ryhmätyöt, puhe-esitykset
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM1405 Vieraskielinen viestintä; 
englanti ja ruotsi, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija omaksuu vuo-
rovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joiden avulla 
hän selviytyy eri viestintätilanteissa. Opiskelija 
tiedostaa kulttuurierojen vaikutuksen viestin-
tään ja osaa toimia eri kulttuureista tulevien 
ihmisten kanssa. Opiskelija osaa käyttää hy-
väkseen erilaisia oppimisstrategioita, kielioh-
jelmia ja muita resursseja englannin ja ruot-
sin kielen opiskelussa. Opiskelija osaa toimia 
tavallisimmissa työelämän suullisissa viestin-
tätilanteissa sekä kertoa koulutuksestaan ja 
tulevasta ammatistaan. Opiskelija osaa laatia 
työpaikkahakemuksen ja CV:n sekä kirjoittaa 
sähköposti- ja muita työelämän viestejä asian-
mukaisella tyylillä. Opiskelija osaa lukea oman 
alansa yleistekstejä apuvälineitä käyttäen.
Keskeinen sisältö: Oppimisstrategiat, lu-
kutekniikat, tiedonhaku, kirjallinen viestintä 
(s-posti, CV, työpaikkahakemus), suullinen 
viestintä (itsestä, koulutuksesta ja tulevasta 
ammatista kertominen, small talk, puhelinvies-
tintä), ammattisanastoa.
Edeltävät opinnot: Lukion oppimäärä tai pe-
ruskoulun ja ammatillisen koulutuksen oppi-
määrät
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 40h, oppimistehtävät/
itsenäinen tiedonhankinta 40h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 

ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen
Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

KM1404 Ilmaisu- ja esiintymistaito, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ko-
kous- ja neuvottelutaitojen tärkeyden joka-
päiväisessä kanssakäymisessä, tehokkaitten 
toimintatapojen merkityksen yhteisön ajan-
käytölle ja jäsenten motivoinnille sekä selkeän 
ja vakuuttavan suullisen esittämisen merki-
tyksen. Opiskelija osaa valmistella kokouksen, 
toimia oasanottajana ja kokousvirkailijana, 
johtaa kokouksen, toimia yhteistyöhakuisesti 
neuvotelutilanteissa, laatia tavallisimmat ko-
kous- ja neuvotteluasiakirjat sekä toteuttaa 
erilaisia puhe-esityksiä.
Keskeinen sisältö: Kokous- ja neuvottelutai-
to, puhe-esitykset
Edeltävät opinnot: KM1403 Viestintä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus: luennot ja harjoitukset 40 tuntia, op-
pimistehtävät, itsenäinen tiedonhankinta, op-
pimisaineistoihin perehtyminensekä arviointi 
ja palaute 40 tuntia
Arviointiperusteet: tentit, kokous- ja neu-
votteluharjoitukset, puhe-esitykset, oppimis-
tehtävät
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM1401 Ammattimatematiikka, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee am-
mattiopinnoissa (matkailupalvelu, ravitsemis-
palvelu ja liiketalous) sekä tutkimusaineiston 
käsittelyssä tarvittavat laskutoimitukset.
Keskeinen sisältö: Peruslaskutoimitukset, pro-
sentti- ja korkolaskut, liuoslaskut, reseptien 
muunnokset, hinnoittelu ja hintalaskut, tilas-
tomatematiikka.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Luennot ja harjoitukset 40 tuntia, itsenäinen 
opiskelu 40 tuntia.
Arviointiperusteet: tentti
Arviointiasteikko: 0, 1 - 5

KM1412 Yritystoiminta, 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkityksen 
yrittäjän/yrityksen, alueen ja kansantalouden 
näkökulmista. Hän ymmärtää, että yritys on 
fyysisten ja henkisten resurssien muodosta-
ma kokonaisuus, joka toimii tavoitteellisesti 
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muuttuvassa toimintaympäristössä. Opiskelija 
ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perus-
asiat ja kuinka kansantalouden peruslainalai-
suudet ja julkinen valta vaikuttavat talous-
elämään ja yritystoimintaan. Opiskelija osaa 
keskustella yritystoiminnan peruskäsittein,ku 
vata ja arvioida yritysideaa. Hän osaa kannat-
tavan yritystoiminnan perusasiat ja osaa suun-
nitella aloittavan yrityksen toimintaa, hyödyn-
tää siihen liittyvää neuvontaa ja tukipalveluita 
ja perustaa yrityksen. Opiskelija osaa kansan-
talouden peruskäsitteet niin, että hän pystyy 
seuraamaan niihin liittyvää uutisointia oman 
toimialan kannalta. Hän osaa etsiä lisätietoja 
opintojakson aihealueesta. Keskeinen sisältö: 
Keskeinen sisältö: Yrittäjyyden ja yritystoimin-
nan merkitys yhteiskunnassa, kannattavan yri-
tystoiminnan keskeiset osa-alueet, yritysidea,l
iiketoimintasuunnitelma, yrityksen perustami-
sen vaiheet, kansantalouden keskeiset käsit-
teet ja riippuvuussuhteet. Suomi osana maa-
ilmantaloutta.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Tentit ja oppimistehtävät
Arviointiasteikko: 1-5
KM1413 Kirjanpito ja tilinpäätös, 4 op
Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
kirjanpidon merkityksen yrityksen liiketapah-
tumien rekisteröintijärjestelmänä. Hän ym-
märtää kirjanpitolainsäädännön merkityksen 
ja kahdenkertaisen kirjanpidon perusteet. 
Hän ymmärtää yrityksen tilikauden tuloksen 
muodostumisen perusteet, yritysverotuksen 
ja arvonlisäverotuksen perusteet sekä tilintar-
kastuksen merkityksen. Opiskelija osaa kes-
kustella kirjanpidon peruskäsittein, kirjata ylei-
simpiä liiketapahtumia ja tehdä yksinkertaisen 
tilinpäätöksen. Hän osaa käyttää kirjanpito-oh-
jelmaa ja lukea ja tulkita tilinpäätösasiakirjo-
ja, arvioida yrityksen kasvua, kannattavuutta, 
maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta. Hän osaa 
tehdä palkkoihin ja arvonlisäveroihin liittyvät 
työnantajan ilmoitukset ja hankkia aihealuee-
seen liittyviä lisätietoja sekä hyödyntää tilitoi-
mistojen palveluita.
Keskeinen sisältö: Kirjanpidon merkitys 
yrityksen laskentatoimen kokonaisuudessa, 
kirjanpidon järjestäminen yrityksessä, kah-
denkertaisen kirjanpidon periaatteet. Tilinpää-
töstietojen tulkinta.
Edeltävät opinnot: Yritystoiminta
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Tentti ja tehtävät.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

KM1410 Talouden suunnittelu, 3 op
Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmär-
tääkirjanpidon, verotuksen, kustannuslas-
kennan, hinnoittelun, budjetoinnin, inves-
toinnin, rahoituksen ja tilintarkastuksen 
yhteyden taloushallinnon kokonaisuuden hoi-
tamisessa.Hän ymmärtää katetuottoajattelun 
perusteet,kustannuslaji- ja kustannuspaikka-
laskennan, toimintolaskennan sekä suorite-
kohtaisen laskennan perusteet. Hän ymmär-
tää hinnoittelun ja budjetoinnin perusteet.
Opiskelija osaa keskustella johdon laskenta-
toimen peruskäsittein, selvittää tuotteen tuo-
tantokustannukset ja hinnoitella tuotteen.Hän 
osaa vertailla tuotteiden kannattavuutta,tehdä 
yksinkertaisen tulosbudjetin ja yksinkertaisen 
kassabudjetin sekä etsiä lisätietoja opintojak-
son aihealueesta.
Keskeinen sisältö: Taloushallinnon merkitys 
yritystoiminnan kokonaisuudessa, sisäinen ja 
ulkoinen laskenta-toimi, kustannustietojen ke-
rääminen suunnittelua ja johtamista varten, 
yksittäisen tuotteen kustannukset, tuotteen 
hinnoittelu.
Edeltävät opinnot: Kirjanpito ja tilinpäätös
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
ja harjoitukset 40 h, itsenäinen työskentely, 
ohjaus, arviointi ja palaute 40 h.
Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitukset.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

KM3166 Projektityöskentely, 2 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
hankesuunnittelun vaiheet, hankeraporttien 
tehtävän ja merkityksen sekä hankerahoitus-
käytännöt. Opiskelija osaa laatia hankesuun-
nitelman ja loppuraportin, osaa hankkia tie-
toa Euroopan unionin hanketyöskentelystä ja 
rahoitusmahdollisuuksista sekä hankevetäjän 
tehtävät.
Keskeinen sisältö: Hanketyöskentelyn ja 
projektinhallinnan keskeiset periaatteet, hank-
keen raportointikäytännöt sekä hankerahoitus 
Euroopan unionissa.
Arviointiasteikko: Arviointiasteikko: 1 - 5.

KM1414 Yritysoikeus, 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
lainsäädännön ja hyvien liiketapojen merki-
tyksen palveluyrityksen toiminnassa. Hän osaa 
etsiä lisätietoa aihealueesta, osaa soveltaa oi-
keusnormeja palveluyrityksen oikeudellisissa 
asioissa.
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Keskeinen sisältö: Oikeusjärjestys ja nor-
mit, sopimusoikeus, elinkeinon harjoittaminen, 
henkilöstö-, kauppa- ja palvelusopimukset, 
kuluttajansuoja, velka ja vakuudet, perintä ja 
kilpailulainsäädäntö.
Edeltävät opinnot: Yritystoiminta
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
kontaktitunneille, harjoitustöiden suorittami-
nen ja tentti.
Arviointiasteikko: Tentti: 1 - 5. Harjoitus-
työt: hyväksytty/hylätty

AMMATTIOPINNOT

KM2509 Palvelualan laatu, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää eri-
laisten laatujärjestelmien merkityksen osana 
yrityksen kokonaisvaltaista toimintaa, tietää 
keskeisiä laadun mittaamisen työkaluja palve-
lualalla ja ymmärtää mittaamisen merkityksen 
asiakastyytyväisyyteen, osaatarvittaessa so-
veltaa niitä palveluyritykseen.
Keskeinen sisältö: Laadun peruskäsitteet, kes-
keiset laatujärjestelmät, laadun mittaamisen 
työkalut.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitukset 40 h, itsenäinen työsken-
tely, ohjaus, arviointi ja palaute 40 h.
Arviointiperusteet: Harjoitustyö, tentti.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

KM2512 Tutkimusmenetelmät, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
tutkimustiedon ja arkitiedon erot ja yhtey-
det, tutkimus-/kehitystyöprosessin vaiheet ja 
rakenteet sekä tutkimustulosten tulkinnan ja 
johtopäätösten teon perusteet. Opiskelija osaa 
laatia tutkimus-/kehittämissuunnitelman, to-
teuttaa pienimuotoisen tutkimustehtävään liit-
tyvän tiedonkeruun ja suorittaa siihen liittyvät 
perusanalyysit. Opiskelijalla on perusvalmiudet 
oman opinnäytetyönsä teon aloittamiseen.
Keskeinen sisältö: Matkailu- ja ravitsemisa-
lan tutkimus- ja kehitystoiminta, keskeiset 
tutkimukseen liittyvät käsitteet, mallit ja teori-
at. Matkailu- ja ravitsemisalan tutkimustiedon 
keskeiset lähteet ja julkaisukanavat.
Edeltävät opinnot: Tilastolliset menetelmät
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus; harjoitukset ja luennot 60 h semi-
naarityöskentely 20 h, oppimistehtävät 58 h, 
oppimisaineistot 20 h, arviointi ja palaute 2 h, 

yhteensä 160 h.
Arviointiperusteet: Luentojen ja kirjallisuu-
den tenttiminen. Tehtävien osalta kirjallinen ja 
suullinen esitys sekä aktiivinen osallistuminen 
seminaareihin.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

KM2513 Henkilöstöjohtaminen, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa työ-
yhteisön ja sen jäsenten toimintaan ja työ-
käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät ja pereh-
tyy henkilöstöhallinnon tehtäväkenttään osana 
esimiestyötä. Lisäksi opiskelija tutustuu henki-
löstövoimavarojen johtamiseen ja palvelualan 
työyhteisön kehittämismenetelmiin.
Keskeinen sisältö: Yhteisökäyttäytymisen 
perusteet, henkilöstöhallinnon osa-alueet, yk-
silön ja työyhteisön voimavarat ja niiden johta-
minen, työyhteisön kehittäminen.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitukset 80 h, itsenäinen työsken-
tely, ohjaus, arviointi ja palaute 80 h.
Arviointiperusteet: Tentit ja oppimistehtävät.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

KM2514 Työsuojelu ja ensiapu, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
työsuojelu- ja työturvallisuuslain sisällön mat-
kailu, ravitsemis- ja talousalan näkökulmasta. 
Opiskelija osaa etsiä työsuojelutietoa, kartoit-
taa keskeiset työturvallisuusriskit ja ehdottaa 
korjaavia toimenpiteitä. Hän ymmärtää ensi-
aputaitojen merkityksen alalla ja hän osaa an-
taa ensiapua.
Keskeinen sisältö: Työturvallisuus- ja työ-
suojelulainsäädäntö alan näkökulmasta, riskit, 
korjaavat toimenpiteet. Ensiapu.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitukset 40 tuntia, itsenäinen tie-
donhankinta ja aineistoon perehtyminen sekä 
ohjaus, arviointi ja palaute 40 tuntia.
Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut 
oppimistehtävät ja tentti.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

KM2539 Hygieniaosaaminen, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee lain-
säädännön edellyttämään hygieniaosaamiseen 
liittyvät tiedot ja taidot.
Keskeinen sisältö: Hygieniaosaamisen pe-
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rustaidot (hygieniapassi)
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 20 h, harjoitukset 20 
h, oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 
sekä valmisteltuihin oppimisaineistoihin pereh-
tyminen 37 h, oppimisen ohjaus, arviointi ja 
palaute 3 h, yhteensä 80 h
Arviointiperusteet: tentti, harjoitustyöt
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM2540 Alkoholijuomat ja 
anniskelulainsäädäntö, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee alko-
holijuomisen tuotetuntemuksen ja alkoholilain-
säädännön. Hän saa anniskelupassin ja tieto-
taidon vastaavan hoitajan pätevyyteen.
Keskeinen sisältö: Alkoholijuomaryhmät, an-
niskelulainsäädäntö ja ravintola liiketaloudelli-
sena toimintaympäristönä.
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus luennot 40 h, ryhmä- ja harjoi-
tustyöt 20 h, itsenäinen tiedonhankinta 18 h, 
arviointi ja palaute 2 h. Yhteensä 80 h.
Arviointiperusteet: Harjoitustyöt, ryhmätyö-
raportti ja tentit.
Arviointiasteikko: 1-5

Suuntautumisvaihtoehdot
Matkailupalvelut

KM2541 Matkailun perusteet, 5 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
matkailun peruskäsitteet ja määritelmät, mat-
kailun globaalin ja kotimaisen kehityksen, 
matkailun hyödyt, haitat ja vetovoimatekijät, 
matkailun tulevaisuuteen vaikuttavat tekijät 
sekä matkailua kulttuurisena ilmiönä. Opiske-
lija osaa matkailun keskeiset käsitteet ja mää-
ritelmät, tunnistaa matkailun valtit kotimaassa 
ja muualla, tietää matkailun keskeiset tunnus-
luvut ja tietää niiden merkityksen, kirjoittaa 
matkailuteemaan liittyvän esseen ja referaatin 
sekä osaa työskennellä ryhmässä. Opiskelija 
saa harjoitusta esiintymiseen ja keskustelutai-
toon. 
Keskeinen sisältö: Matkailun määritelmät ja 
keskeiset käsitteet. Suomen ja maailman mat-
kailun historia ja nykytilanne. Matkailun hyödyt 
ja haitat sekä vetovoimatekijät ja tulevaisuus. 
Matkailu monimuotoisena sosio-kulttuurisena 
ja taloudellisena ilmiönä.

Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus 65 h, Oppimistehtävät 25 h, Oppi-
misaineistot 40 h, Arviointi ja palaute 4 h
Arviointiperusteet: Tentitään luennot ja kir-
jallisuus. Tehtävien ja seminaarien osalta kir-
jallinen ja suullinen esitys, aktiivinen osallistu-
minen seminaareihin.
Arviointiasteikko: 1-5

KM2501 Matkailun alueelliset ja 
paikalliset järjestelmät, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää:- 
matkailualueiden syntyyn, kehitykseen ja 
muutokseen vaikuttavia tekijöitä- matkailija-
virtojen sosiaalisia, kulttuurisia, taloudellisia 
ja ekologisia vaikutuksia matkailuintensiivisil-
lä alueilla-matkailualueiden mallintamisen liit-
tyvät peruskäsitteetOpiskelija osaa:- hankkia 
tietoa matkailualueista- pohtia ja esittää mat-
kailuun liittyvien ilmiöiden vaikutusta valitse-
mallaan kohdealueella
Keskeinen sisältö: Matkailualueiden syntyyn 
vaikuttaneet fyysiset ja kulttuuriset tekijät. 
Maapallon matkailualueet.
Edeltävät opinnot: Matkailun historia ja pe-
ruskäsitteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus 30 hSeminaarityöskentely 12 
hOppimistehtävät 16 hOppimisaineistot 18 
hArviointi ja palaute 4 hYhteensä 80 h
Arviointiperusteet: - luennot ja kirjallisuus 
tentitään- tehtävien ja seminaarin osalta: kir-
jallinen ja suullinen esitys, aktiivinen osallistu-
minen seminaareihin
Arviointiasteikko: 1 - 5.

KM2542 Ruoka- ja 
ravintolapalvelujen perusteet, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee ruo-
anvalmistuksen ja keittiön puhtaanapidon pe-
rustaidot sekä asiakaspalvelun jaymmärtää 
keskeisten elintarvikkeiden valintaan liittyvät 
seikat osana ruoan laatua. Opiskelija on selvil-
lä hinnoista ja hinnoittelun periaatteista. 
Keskeinen sisältö: ruoanvalmistuksen ja asia-
kaspalvelun perustaidot, elintarviketuntemus,
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, Luennot 40 h ja harjoitukset 
80, Itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta 40, 
arviointi ja palaute 2 h. Yhteensä 162 h.
Arviointiperusteet: tentit, harjoitustyöt, työkoe
Arviointiasteikko: 1 - 5
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KM2550 Ravintolapalvelut, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ra-
vintolan ruokatuotantoprosessin perusteet ja 
erityispiirteet ja ruoka- ja asiakaspalvelun mer-
kityksen matkailijan palveluprosessissa. Opis-
kelija osaa valita ruokapalveluja erilaisiin mat-
kailun palvelupaketteihin. Hän osaa erilaisten 
ravintolapalvelujen asiakaspalvelun ja siihen 
liittyvät vuorovaikutustilanteet. Hän osaa ruo-
kalajitietouden ja ateriasuunnittelun perusteet 
ja hänellä on taito toimia taloudellisesti tuotet-
taessa ja hankittaessa ravintolapalveluja. 
Keskeinen sisältö: Ravintolaelinkeinon mat-
kailijoille tuottamat ruoka- ja juomapalvelut, 
ravintolapalvelujen tuotantoympäristön piirteet 
ja toiminnot, hyvä asiakaspalvelu ruokapal-
veluissa osana koko palveluprosessia, laadun 
merkitys ravintolapalveluissa, ravintola liiketa-
loudellisena toimintaympäristönä
Edeltävät opinnot: KM2502 Ruoka- ja ravin-
tolapalvelujen perusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, harjoitukset 40 h Kontakti-
opetus, luennot 20 h Oppimistehtävät/itsenäi-
nen tiedonhankinta 10 h Valmisteltuihin oppi-
misaineistoihin perehtyminen 10 h Arviointi ja 
palaute 2 h
Arviointiperusteet: Harjoitustyöt, kirjalliset 
tehtävät, tentti.
Arviointiasteikko: 1-5

KM2552 Kotimaan matkailu- ja 
majoituspalvelut, 5 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
matkailutarjontaan vaikuttavat tekijät, alu-
eelliset ja sisällölliset kokonaisuudet matkai-
lutarjonnassa, elämyksellisyyden merkityksen 
matkailupalveluissa sekä majoituspalvelujen 
toimialaan kuuluvat asiakokonaisuudet.
Keskeinen sisältö: Suomen matkailutarjonta 
ja -elinkeinon edellytykset sekä rakenteet. Ma-
joituspalvelut ja sen toiminnot.
Edeltävät opinnot: Matkailun alueelliset ja pai-
kalliset järjestelmät
Opiskelijan työmäärän jakautuminen:
Luennot 50 h, harjoitukset 40 h, itsenäinen ti-
donhankinta ja aineistoihin perehtyminen 40 
h, ohjaus, arviointi ja palaute 4 h.
Arviointiperusteet: Tentit ja tehtävien teke-
minen.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

KM2551 Matkailupalvelujen 
tuotteistaminen ja markkinointi, 8 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää mat-
kailumarkkinoinnin sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, 
asiakaslähtöisen markkinoinnin periaatteet, ja-
kelukanavien roolin osana matkailutuotteiden 
myyntiä ja markkinointia, matkailijan kuluttaja-
käyttäytymisen perustekijät, matkailutuotteen 
laadun ja asiakkaan saaman arvon merkityksen 
osana markkinointia. Opiskelija osaa analysoi-
da matkailuyrityksen toimintaympäristöä. Hän 
osaa asiakassegmentoinnin periaatteet, tuote- 
ja hintadifferoinnin perusteet sekä osaa suunni-
tella matkailuyritysten markkinointiviestintää.
Keskeinen sisältö: Matkailupalveluiden 
markkinointimix, tuote- ja hintadifferointi sekä 
markkinointiviestintä.
Edeltävät opinnot: Matkailun alueelliset ja 
paikalliset järjestelmät
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Luennot ja kirjallisuus ten-
titään, matkailuyrityksen markkinointiharjoitus: 
luovuus, analyyttisyys, toteuttamiskelpoisuus, tii-
mityöskentely sekä suullinen ja kirjallinen esitys.
Arviointiasteikko: Luennot ja kirjallisuus 1 - 
5, markkinointiharjoitus 1 - 5.

KM2535 Sociala kontakter och 
kundservice, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää edel-
leen viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötai-
tojaan, joiden avulla hän selviytyy matkailun 
monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Hän 
ymmärtää kielitaidon olevan oleellinen osa 
ammattitaitoaan. Opiskelija osaa viestiä suul-
lisesti ja kirjallisesti keskeisissä matkailualan 
asiakastilanteissa sekä neuvotella kohteliaasti 
ja asianmukaisesti työelämän tilanteissa. Opis-
kelija vahvistaa edelleen oman ammattialansa 
sanaston hallintaa.
Keskeinen sisältö: Asiakastilanteet (hotelli, 
ravintola, matkatoimisto), mielipiteen ilmaisu, 
ulkomaalaisten vierailijoiden isännöinti, neu-
vottelu-/ kokoustilanteet, liikekirjeenvaihto, 
ammattisanastoa.
Edeltävät opinnot: KM1045 Vieraskielinen 
viestintä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 40 h, oppimistehtä-
vät/itsenäinen tiedonhankinta 40 h.
Arviointiperusteet: Suullinen tentti, sanasto-
testit, aktiivinen osallistuminen ja oppimisteh-
tävien hyväksytty suorittaminen.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

181

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

opinto-opas.indd   182-183 12.8.2008   13:26:38



KM2534 Social contacts and 
customer service, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää edel-
leen viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötai-
tojaan, joiden avulla hän selviytyy matkailun 
monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Hän 
ymmärtää kielitaidon olevan oleellinen osa 
ammattitaitoaan. Opiskelija osaa viestiä suul-
lisesti ja kirjallisesti keskeisissä matkailualan 
asiakastilanteissa sekä neuvotella kohteliaasti 
ja asianmukaisesti työelämän tilanteissa. Opis-
kelija vahvistaa edelleen oman ammattialansa 
sanaston hallintaa.
Keskeinen sisältö: Asiakastilanteet (hotelli, 
ravintola, matkatoimisto), mielipiteen ilmaisu, 
ulkomaalaisten vierailijoiden isännöinti, neu-
vottelu-/ kokoustilanteet, hotellikirjeenvaihto, 
ammattisanastoa.
Edeltävät opinnot: KM1045 Vieraskielinen 
viestintä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 40 h, oppimistehtä-
vät/itsenäinen tiedonhankinta 40 h.
Arviointiperusteet: Suullinen tentti, sanasto-
testit, aktiivinen osallistuminen ja oppimisteh-
tävien hyväksytty suorittaminen.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

KM2546 Paikallisuus matkailun 
voimavarana, 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: - 
alueellisten ja paikallisten luonto- ja kulttuuri-
resurssien merkityksen matkailutoiminnan pe-
rustana ja autenttisuuden ja elämyksellisyyden 
osana matkailupalveluiden sisältöä. Opiskelija 
osaa: - suunnitella, tuotteistaa ja toteuttaa 
paikalliseen menneisyyteen, luontoon ja kult-
tuuriin liittyviä matkailutuotteita.
Keskeinen sisältö: Paikalliseen menneisyy-
teen, kulttuuriin ja luontoon liittyvien tarinoi-
den ja ilmiöiden merkitys osana matkailupal-
veluiden sisältöjä.
Edeltävät opinnot: Matkailupalveluiden tuot-
teistaminen ja markkinointi
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus 20 h, harjoitukset 30 h Seminaarityös-
kentely 24 h Oppimisaineistot 29 h Arviointi ja 
palaute 4 h Yhteensä 107 h
Arviointiperusteet: Harjoitustyöt ja semi-
naari: kirjallinen ja suullinen esitys, aktiivinen 
osallistuminen harjoitustöihin ja seminaareihin
Arviointiasteikko: 1-5

KM2547 Matkailun alueelliset 
tietojärjestelmät, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: 
matkailun tilastollisten tunnuslukujen merki-
tyksen toimialan alueellista roolia ja tulokselli-
suutta arvioitaessa - matkailun suorat ja epä-
suorat aluetaloudelliset vaikutukset Opiskelija 
osaa: - hankkia tilastollista tietoa ja tehdä pe-
rusanalyysejä matkailun alueellisista tunnuslu-
vuista - täydentää ja ylläpitää matkailun alu-
eellista tietokantaa
Keskeinen sisältö: Paikallisten ja alueellisten 
matkailutietojen keräys, analysointi ja ymmär-
täminen.
Edeltävät opinnot: Matkailu alueellisena il-
miönä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus 16 h, harjoitukset 60 h Semi-
naarityöskentely 40 h Oppimisaineistot 40 h 
Arviointi ja palaute 4 h Yhteensä 160 h
Arviointiperusteet: Harjoitustyöt ja semi-
naari: kirjallinen ja suullinen esitys, aktiivinen 
osallistuminen harjoitustöihin ja seminaareihin
Arviointiasteikko: 1 - 5.

KM2543 Ohjelmapalvelujen ja 
tapahtumien suunnittelu, 2 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
matkailupalvelujen tuotteistamisprosessin eri 
vaiheiden merkityksen ja niistä muodostuvan 
kokonaisuuden, elämyksellisyyden merkityk-
sen ohjelmapalveluissa sekä kulttuurimatkai-
lun tuotteistamiseen liityviä erityisteemoja. 
Opiskelija osaa suunnitella ryhmässä matkai-
lupalvelutuotteen. Keskeinen sisältö:
Keskeinen sisältö: Matkailupalvelujen tuot-
teistaminen. Kulttuurimatkailun erityisteemat 
ja elämyksellisyys matkailupalveluissa.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Kirjallisuus tentitään. 
Tehtävien tekeminen ja pienimuotoisen mat-
kailupalvelun toteutus, aktiivinen osallistumi-
nen.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

KM2544 Matkailuyrityksen 
kehittäminen, 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
matkailuyrityksen liiketoimintaa säätelevää 
erityislainsäädäntöä, liiketaloudellisen tuloksen 
muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä sen, 
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millainen on matkailuyrityksen toimintaympä-
ristö. Opiskelija osaa: matkailuyrityksen stra-
tegisen, taloudellisen ja operatiivisen suunnit-
telun ja johtamisen perusteet sekä suunnitella 
yrityksen toimintaa huomioiden toimintaympä-
ristön ja tulevaisuuden näkymät.
Keskeinen sisältö: Matkailuyrityksen suunnit-
telu ja tavoitteenasettelu. Liiketoimintasuunni-
telma ja strategiset valinnat. Matkailuyrityksen 
lainsäädäntö.
Edeltävät opinnot: Kotimaan matkailu- ja 
majoituspalvelut
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Luennot ja kirjallisuus 
tentitään. Tehtävien tekeminen sekä aktiivinen 
osallistuminen.
Arviointiasteikko: 1-5

KM2268 English for the hotel and 
tourism industry, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija vahvistaa 
edelleen kielitaitoaan ja matkailualan termino-
logian osaamistaan selviytyäkseen alan vaati-
vissakin suullisissa ja kirjallisissa viestintätilan-
teissa. Opiskelija osaa esitellä matkailualan eri 
toimintaympäristöjä, kuten esim. majoituspal-
veluja tarjoavan yrityksen toimintaa liikkeen-
johdon näkökulmasta. Opiskelija osaa esitellä 
ja markkinoida sekä paikallisia että kotimaan 
keskeisiä matkailukohteita ja keskustella Suo-
men kulttuuriin liittyvistä asioista. Opiskelija 
osaa lukea oman ammattialansa tekstejä, mm. 
tieteellisiä artikkeleita sekä laatia kirjallisia esi-
tyksiä.
Keskeinen sisältö: Yrityksen ja palveluiden 
esittely, matkanjärjestäminen, ohjelmapal-
velut, kongressipalvelut, oman ammattialan 
tekstien lukeminen, abstraktin kirjoittaminen, 
Pohjois-Karjala- ja Suomi-tietous, ammattisa-
nastoa.
Edeltävät opinnot: KM1045 Vieraskielinen 
viestintä, KM2534 Social Contacts and Custo-
mer Service
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kir-
jallinen tentti, aktiivinen osallistuminen ja op-
pimistehtävien hyväksytty suorittaminen
Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti, aktiivi-
nen osallistuminen ja oppimistehtävien hyväk-
sytty suorittaminen
Arviointiasteikko: 1-5

KM2267 Svenska för resebranschen, 
3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija vahvistaa 
edelleen kielitaitoaan ja matkailualan termino-
logian osaamistaan selviytyäkseen alan vaati-
vissakin suullisissa ja kirjallisissa viestintätilan-
teissa. Opiskelija osaa esitellä matkailualan eri 
toimintaympäristöjä, kuten esim. majoituspal-
veluja tarjoavan yrityksen toimintaa liikkeen-
johdon näkökulmasta. Opiskelija osaa esitellä 
ja markkinoida sekä paikallisia että kotimaan 
keskeisiä matkailukohteita ja keskustella Suo-
men kulttuuriin liittyvistä asioista. Opiskelija 
osaa lukea oman ammattialansa tekstejä, mm. 
tieteellisiä artikkeleita sekä laatia kirjallisia esi-
tyksiä.
Keskeinen sisältö: Yrityksen ja palveluiden 
esittely, matkanjärjestäminen, ohjelmapal-
velut, kongressipalvelut, oman ammattialan 
tekstien lukeminen, Pohjois-Karjala- ja Suomi-
tietous, ammattisanastoa.
Edeltävät opinnot: KM1045 Vieraskielinen 
viestintä, KM2535 Sociala kontakter och kund-
service
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 40 h, oppimistehtä-
vät/itsenäinen tiedonhankinta 40 h.
Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti, aktiivi-
nen osallistuminen ja oppimistehtävien hyväk-
sytty suorittaminen.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

KM2545 Kansainvälinen matkailu, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
kansainvälisen matkailun merkityksen, osaa 
suunnitella ja toteuttaa ryhmämatkan ulko-
maille. Opiskelija osaa hyödyntää näkemäänsä 
ja kokemaansa matkailun kehittämistehtävis-
sä.
Keskeinen sisältö: Kansainvälisen matkailun 
keskeiset tunnusluvut, ulkomaan ryhmämat-
kan suunnittelu ja toteutus, matkan kriittinen 
arviointi ja opitun soveltaminen matkailun 
tuotteistamisessa.
Edeltävät opinnot: Matkailun perusteet, Mat-
kailun alueelliset ja paikalliset järjestelmät,
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontakti-
opetus 20 h, itsenäinen tiedonhankinta ja oppi-
mistehtävä 20h, matka, arviointi ja palaute 40 h.
Arviointiperusteet: 
Arviointiasteikko: 1 - 5
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KM2548 Matkailun 
strateginen suunnittelu, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
matkailun strategisen suunnittelun merki-
tyksen, osaa hankkia ja käsitellä strategisen 
suunnittelun edellyttämää tietoa sekä arvioida 
kriittisesti erilaisia kehittämisvaihtoehtoja.
Keskeinen sisältö: Paikallinen, alueellinen, 
kansallinen ja kansainvälinen matkailun stra-
teginen suunnittelu, strategian työkalut ja 
keinot, strategian merkitys ja jalkauttaminen 
käytäntöön.
Edeltävät opinnot: Matkailun perusteet, Mat-
kailun alueelliset ja paikalliset järjestelmät, 
Kotimaan matkailupalvelut, Matkailupalvelujen 
tuotteistaminen ja markkinointi, Matkailuyri-
tyksen suunnittelu.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontakti-
opetus 30 h, itsenäinen tiedonhankinta, oppimis-
materiaaliin tutustuminen, oppimistehtävät 50 h
Arviointiperusteet: 
Arviointiasteikko: 1-5

KM2516 Matkailun 
erityisasiantuntijuus, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opinnäytetyöhön liitty-
vän matkailun erityisalueen teoreettisen ja kä-
sitteellisen tiedon syventäminen.
Keskeinen sisältö: Opiskelija ymmärtää kan-
sainvälisen matkailutiedon yhteyden kotimai-
seen matkailun toimintaympäristöön. Opiskeli-
ja osaa laatia kirjallisen esseen valitsemastaan 
matkailun erityisosaamisen alueesta ja yhdis-
tää aikaisempaa osaamistaan valitsemaansa 
matkailun erityisalaan.
Edeltävät opinnot: Tutkimusmenetelmät
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Itsenäi-
nen tiedonhankinta 38 h, valmisteltuihin oppi-
misaineistoihin perehtyminen 40 h, arviointi ja 
palaute 2 h, yhteensä 80 h.
Arviointiperusteet: Kirjallinen esitys.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

Ravitsemispalvelut

KM2553A Ravitsemus- ja 
elintarviketietous A, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
keskeisten ravintoaineiden merkityksen ja nii-
den tehtävät, ravinnon vaikutuksen ihmisen 
hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen, 

iän ja elämän tilanteen vaikutuksen ruokai-
luun ja ravinnon tarpeeseen, keskeisimmät 
erityisruokavaliot, keskeiset elintarvikeryhmät 
ja elintarviketeollisuus toimialana, elintarvike-
lainsäädännön keskeinen sisältö ja elintarvike-
alan ajankohtaisia kysymyksiä. Opiskelija osaa 
soveltaa käytäntöön suomalaisia ravitsemus-
suosituksia, valita elintarvikkeita ruoanvalmis-
tukseen ja käyttää niitä oikein, ottaa huomioon 
lainsäädännön elintarvikkeiden käytölle aset-
tamat velvoitteet.
Keskeinen sisältö: Suomalaisen ruokavalion 
peruselintarvikkeet. Hyvän ruokavalion perus-
teet, elintarvikelainsäädäntö ja ruuan turvalli-
suus.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 40 h itsenäinen opis-
kelu 30 h arviointi ja palaute 10 h
Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut 
harjoitukset ja tentit.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

KM2541 Matkailun perusteet, 5 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
matkailun peruskäsitteet ja määritelmät, mat-
kailun globaalin ja kotimaisen kehityksen, 
matkailun hyödyt, haitat ja vetovoimatekijät, 
matkailun tulevaisuuteen vaikuttavat tekijät 
sekä matkailua kulttuurisena ilmiönä. Opiske-
lija osaa matkailun keskeiset käsitteet ja mää-
ritelmät, tunnistaa matkailun valtit kotimaassa 
ja muualla, tietää matkailun keskeiset tunnus-
luvut ja tietää niiden merkityksen, kirjoittaa 
matkailuteemaan liittyvän esseen ja referaatin 
sekä osaa työskennellä ryhmässä. Opiskelija 
saa harjoitusta esiintymiseen ja keskustelutai-
toon. 
Keskeinen sisältö: Matkailun määritelmät ja 
keskeiset käsitteet. Suomen ja maailman mat-
kailun historia ja nykytilanne. Matkailun hyödyt 
ja haitat sekä vetovoimatekijät ja tulevaisuus. 
Matkailu monimuotoisena sosio-kulttuurisena 
ja taloudellisena ilmiönä.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus 65 h, Oppimistehtävät 25 h, 
Oppimisaineistot 40 h, Arviointi ja palaute 4 h
Arviointiperusteet: Tentitään luennot ja kir-
jallisuus. Tehtävien ja seminaarien osalta kir-
jallinen ja suullinen esitys, aktiivinen osallistu-
minen seminaareihin.
Arviointiasteikko: 1-5
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KM2501 Matkailun alueelliset ja 
paikalliset järjestelmät, 3 op
Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää:- 
matkailualueiden syntyyn, kehitykseen ja 
muutokseen vaikuttavia tekijöitä- matkailija-
virtojen sosiaalisia, kulttuurisia, taloudellisia 
ja ekologisia vaikutuksia matkailuintensiivisil-
lä alueilla-matkailualueiden mallintamisen liit-
tyvät peruskäsitteetOpiskelija osaa:- hankkia 
tietoa matkailualueista- pohtia ja esittää mat-
kailuun liittyvien ilmiöiden vaikutusta valitse-
mallaan kohdealueella
Keskeinen sisältö: Matkailualueiden syntyyn 
vaikuttaneet fyysiset ja kulttuuriset tekijät. 
Maapallon matkailualueet.
Edeltävät opinnot: Matkailun historia ja pe-
ruskäsitteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus 30 hSeminaarityöskentely 12 
hOppimistehtävät 16 hOppimisaineistot 18 
hArviointi ja palaute 4 hYhteensä 80 h
Arviointiperusteet: - luennot ja kirjallisuus 
tentitään- tehtävien ja seminaarin osalta: kir-
jallinen ja suullinen esitys, aktiivinen osallistu-
minen seminaareihin
Arviointiasteikko: 1 - 5.

KM2542 Ruoka- ja 
ravintolapalvelujen perusteet, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee ruo-
anvalmistuksen ja keittiön puhtaanapidon pe-
rustaidot sekä asiakaspalvelun ja ymmärtää 
keskeisten elintarvikkeiden valintaan liittyvät 
seikat osana ruoan laatua. Opiskelija on selvil-
lä hinnoista ja hinnoittelun periaatteista.
Keskeinen sisältö: ruoanvalmistuksen ja asia-
kaspalvelun perustaidot ja elintarviketunte-
mus
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, Luennot 40 h ja harjoitukset 
80, Itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta 40, 
arviointi ja palaute 2 h. Yhteensä 162 h.
Arviointiperusteet: tentit, harjoitustyöt, työ-
koe
Arviointiasteikko: 1-5

KM2554 Ruoka- ja 
ravintolapalvelujen prosessit, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy jouk-
koruokailun ja ravintola-alan ammattikeittiöi-
den tuotanto- ja palveluprosesseihin. Opiskelija 
ymmärtää erilaisille asiakasryhmille tarjottavi-

en ruokapalvelujen laatutekijät ja kustannus-
ten merkityksen. Opiskelija hallitsee ravintolan 
asiakaspalvelun perusteet. Opiskelija tuntee 
keskeiset alkoholijuomat ja juomien tarjoiluun 
liittyvän lainsäädännön. Opiskelija perehtyy 
ruokaohjeiden atk-sovellukseen. Opiskelija 
ymmärtää elintarviketilojen ja lähiympäris-
tön sekä palveluhenkilöstön ulkoisen olemuk-
sen merkityksen osana palvelukokonaisuutta. 
Opiskelija hallitsee ravintolatekstiilien hoidon. 
Opiskelija osaa tehdä omavalvontasuunnitel-
man ja vastata sen toteuttamisesta hygenia-
osaamisvaatimusten mukaisesti.
Keskeinen sisältö: Ammattikeittiöiden laite-
tuntemus ja työmenetelmät, ravintolan ruoan-
valmistus- ja asiakaspalvelutehtävät, hygienia 
ja omavalvontasuunnitelma, työasut ja ravin-
tolatekstiilit, ruoka-ohjeiden atk-sovellus
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 40 h, kontaktiope-
tus, harjoitukset 80 h, oppimistehtävät/itsenäi-
nen tiedonhankinta 20 h, valmisteltuihin oppi-
misaineistoihin perehtyminen 20 h, oppimisen 
ohjaus, arviointi ja palaute 2 h, yhteensä 162 h.
Arviointiperusteet: Tentit, harjoitustyöt, kir-
jalliset tehtävät.
Arviointiasteikko: 1-5

KM2519 Ruoka- ja ravintolapalvelujen 
suunnittelu ja johtaminen, 9 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tuotannon tekijöiden 
vaikutus ruokapalvelutoiminnan taloudellisuu-
teen ja tuottavuuteen osana kokonaisvaltaista 
johtamista.Henkilöstön osaaminen ja työryh-
män johtaminen ruokapalvelu- ja keittiöhygie-
niatehtävissä (sis. omavalvonnan).
Keskeinen sisältö: Tunnusluvut ja ja mittarit 
ruokapalvelujen tuloksellisuuden mittaamises-
sa, ruokapalveluprosessien kokonaisvaltainen 
suunnittelu ja johtamisen lähtökohdat, joukko-
ruokailun ravitsemussuositukset, ammattikeit-
tiöiden ruokalistasuunnittelu, elintarvikkeiden 
hankinta, ulkoistaminen palvelujen hankinnas-
sa, hinnoittelu, kannattavuus, atk-ohjelmat,v
uorovaikutustaidot, esimiestyön merkitys työ-
ryhmän tuloksellisessa johtamisessa
Edeltävät opinnot: KM2502 Ruoka- ja ravin-
tolapalvelujen perusteet, KM2517 Ravitsemus- 
ja elintarviketietous, KM2518 Ruoka- ja ravin-
tolapalvelujen prosessit
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 50 h, kontaktiopetus, 
harjoitukset 100 h, oppimistehtävät/itsenäi-
nen tiedonhankinta 50 h, valmisteltuihin oppi-
misaineistoihin perehtyminen 30 h, oppimisen 
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ohjaus, arviointi ja palaute 10 h, yhteensä 240 
h.
Arviointiperusteet: Tentit, harjoitustyöt, kir-
jalliset tehtävät.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

KM2553B Ravitsemus- ja 
elintarviketietous B, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
keskeisten ravintoaineiden merkityksen ja nii-
den tehtävät, ravinnon vaikutuksen ihmisen 
hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen, 
iän ja elämän tilanteen vaikutuksen ruokai-
luun ja ravinnon tarpeeseen, keskeisimmät 
erityisruokavaliot, keskeiset elintarvikeryhmät 
ja elintarviketeollisuus toimialana, elintarvike-
lainsäädännön keskeinen sisältö ja elintarvike-
alan ajankohtaisia kysymyksiä. Opiskelija osaa 
soveltaa käytäntöön suomalaisia ravitsemus-
suosituksia, valita elintarvikkeita ruoanvalmis-
tukseen ja käyttää niitä oikein, ottaa huomioon 
lainsäädännön elintarvikkeiden käytölle aset-
tamat velvoitteet.
Keskeinen sisältö: Suomalaisen ruokavalion 
peruselintarvikkeet. Hyvän ruokavalion perus-
teet, elintarvikelainsäädäntö ja ruuan turvalli-
suus.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 40 h itsenäinen opis-
kelu 30 h arviointi ja palaute 10 h
Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut 
harjoitukset ja tentit.
Arviointiasteikko: 1-5

KM2523 Elintarvikekemia ja 
kokeellinen ruoanvalmistus, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
ruoanvalmistuksessa tapahtuvien kemiallisten 
reaktioiden perusteita, ravintoaineiden raken-
teita ja tärkeimpien reaktioiden merkityksen 
ruoanvalmistuksessa. Hän ymmärtää elintar-
vikkeiden mikrobiologiaa ja hyötymikrobien 
merkityksiä sekä kemiallisten, fysikaalisten ja 
mikrobiologisten ilmiöiden yhteyden tuotekehi-
tysprosessiin. Opiskelija osaasoveltaa elintar-
vikekemian perusteita ruokien valmistuksessa 
ja ilmiöitä tutkiessaan, käyttää aistinvaraiseen 
laadunarviointiin kehitettyjä menetelmiä ja so-
veltaa elintarvikkeiden tutkimusmenetelmiä, 
käyttää keskeisiä tutkimuslaitteita, suunnitella 
ja toteuttaa tutkimustilanteita ja hankkia elin-
tarvikealan tutkimustietoa.
Keskeinen sisältö: Ruoanvalmistuksen kemi-

alliset, fysikaaliset ja mikrobiologiset ilmiöt sekä 
niiden tutkiminen, aistinvarainen laadunarvioin-
ti ja tuotteen laatuun vaikuttavat tekijät.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitukset 40 h, itsenäinen työsken-
tely, arviointi ja palaute 40 h.
Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritettu 
harjoitustyö.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

KM2521 Ruoka- ja ravintolapalvelu-
jen tuotteistaminen, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää-
Gourmet-tyyppisten elintarvikkeiden käytön 
osana (ruoka)palvelupakettia, tuotekehitys-
prosessin vaiheet ja systemaattisen toiminnan, 
luovuuden merkityksen ruokapalvelun kilpai-
luetuna ja ruokalistasuunnittelun lähtökohdat 
tilaustarjoiluun.Opiskelija osaa valmistaa vaa-
tivampia ruokalajeja ja -ateriakokonaisuuksia. 
Hän osaa toimia ryhmässä yhteistyökykyisesti 
ja laatutietoisesti ja valita taloudellisia ja tar-
koituksenmukaisia raaka-aineita ja menetel-
miä tuotteiden kehittämisessä. Hän kehittää 
esteettisesti ja innovatiivisesti asiakaslähtöi-
siä tuotteita. Opiskelija ymmärtää palvelujen 
markkinoinnin periatteet osana laadukasta 
palvelupakettia. Hän osaa hinnoitella erilaiset 
tuotteet ja tunnistaa hinnoitteluun vaikuttavat 
tekijät.
Keskeinen sisältö: Tuotteistamisprosessin 
osatekijät,erilaisten matkailijaryhmien huo-
mioiminen ruokapalveluiden toteuttamisessa 
osana palvelupakettia,palveluiden markkinointi 
ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen ruoka-
palvelujen tarjonnassa. Hinnoitteluosaaminen 
kannattavassa liike-toiminnassa.
Edeltävät opinnot: KM2517,KM2518, KM2523
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 40 h, harjoitukset 80 h, itsenäinen työs-
kentely, ohjaus, arviointi ja palaute 40 h.
Arviointiperusteet: Tentit, raportit ja harjoi-
tustyöt.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

KM2537 Svenska för 
kosthållsbranschen, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää edel-
leen viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötai-
tojaan, joiden avulla hän selviytyy matkailu- ja 
ravitsemisalan pohjoismaisessa toimintaym-
päristössä. Hän ymmärtää kielitaidon olevan 
oleellinen osa ammattitaitoaan. Opiskelija osaa 
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viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeisissä mat-
kailu- ja ravitsemisalan asiakastilanteissa sekä 
neuvotella kohteliaasti ja asianmukaisesti työ-
elämän tilanteissa. Opiskelija osaa esitellä ravit-
semisalan eri toimintaympäristöjä, kuten esim. 
ravintolan toimintaa liikkeenjohdon näkökulmas-
ta. Opiskelija vahvistaa edelleen oman ammatti-
alansa sanaston hallintaa. Opiskelija osaa lukea 
oman ammattialansa tekstejä, mm. tieteellisiä 
artikkeleita sekä laatia kirjallisia esityksiä.
Keskeinen sisältö: Asiakastilanteet (hotelli 
ja ravintola), mielipiteen ilmaisu, neuvottelu-
/ kokoustilanteet, liikekirjeenvaihto, yrityksen 
ja palveluiden esittely, pohjoismaisiin ruoka-
kulttuureihin tutustuminen, oman ammattialan 
tekstien lukeminen, ammattisanastoa.
Edeltävät opinnot: KM1045 Vieraskielinen 
viestintä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 40 h, oppimistehtä-
vät/itsenäinen tiedonhankinta 40 h.
Arviointiperusteet: Suullinen ja kirjallinen 
tentti, aktiivinen osallistuminen ja oppimisteh-
tävien hyväksytty suorittaminen.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

KM2524 Ruoka- ja ravintolapalvelu-
jen kehittäminen, 9 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Ruokapalvelujen eri osa-
alueiden vaikutus laatuun ja asiakastyytyväi-
syyteen, laadukkaiden ateriapalvelujen suun-
nittelu ja toteutus vaativissa asiakastilanteissa 
kannattavasti hygienia-, ympäristö- ja viihtyi-
syystekijät huomioiden.Ruoka- ja ateriapal-
velujen laadun arviointi ja kehittäminen myös 
kansainvälisessä toimintaympäristössä, yh-
teistyö ja verkostoituminen työelämän kanssa, 
työn tutkimuksen, työn kehittämisen ja tila-
suunnittelun merkitys.
Keskeinen sisältö: Laadukkaiden tilaustarjoilujen 
suunnittelu ja toteutus erilaisissa toimintaympäris-
töissä kannattavasti osana kokonaiselämystä, työn 
tutkimuksen ja tilasuunnittelun periaatteet.
Edeltävät opinnot: KM2502 Ruoka- ja ravin-
tolapalvelujen perusteet, KM2518 Ruoka- ja ra-
vintolapalvelujen prosessit, KM2519 Ruoka- ja 
ravintolapalvelujen suunnittelu ja johtaminen
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus, luennot 50 h, harjoitukset 100 h, op-
pimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 50 h, 
valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtymi-
nen 30 h, oppimisen ohjaus, arviointi ja palau-
te 10 h, yhteensä 240 h
Arviointiperusteet: Tentit, harjoitustyöt, kir-
jalliset tehtävät
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM2549 Ravitsemusneuvonta, 5 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
ruoan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen mer-
kityksen yksilölle, ihmiselimistön fysiologian 
ruoan käsittelyn ja ravinnon hyväksikäytön 
osalta sekä tavallisten erityisruokavalioiden to-
teutusperiaatteet. Hän tuntee erityiselintarvik-
keet ja osaa toteuttaa tavalliset erityisruoka-
valiot laadukkaasti ja taloudellisesti. Hän osaa 
ohjata henkilöä, jolla on sairauden hoitoon tar-
vittava erityisruokavalio. Opiskelija osaa ottaa 
erityisruokavalioiden toteutuksen huomioon 
kannattavan ammattikeittiötoiminnan suunnit-
telussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
Keskeinen sisältö: Sairauksien ja poikkeavien 
elämäntilanteiden yksilölle aiheuttamat ruoka-
valiomuutokset, ruokavaliomuutoksien tarpeen 
syyt ja perustelut, ruokavaliomuutosten hyöty 
yksilölle, ruokavaliomuutosten yksilölle tuotta-
mat ongelmat ja erilaiset ratkaisut niihin.
Edeltävät opinnot: KM2502, KM2517
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus, harjoitukset 40 h, luennot 40 h, 
seminaari/ryhmätyöskentely 20 h, oppimisteh-
tävät/itsenäinen tiedonhankinta 16 h, valmis-
teltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 16 
h, arviointi ja palaute 2 h.
Arviointiperusteet: Harjoitustyöt, kirjalliset 
tehtävät, tentit.
Arviointiasteikko: 1-5

KM2536 English for the hotel 
and catering industry, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää edel-
leen viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötai-
tojaan, joiden avulla hän selviytyy matkailu- ja 
ravitsemisalan monikulttuurisessa toimintaym-
päristössä. Hän ymmärtää kielitaidon olevan 
oleellinen osa ammattitaitoaan. Opiskelija osaa 
viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeisissä 
matkailu- ja ravitsemisalan asiakastilanteissa 
sekä neuvotella kohteliaasti ja asianmukaisesti 
työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa esitellä 
ravitsemisalan eri toimintaympäristöjä, ku-
ten esim. ravintolan toimintaa liikkeenjohdon 
näkökulmasta. Opiskelija vahvistaa edelleen 
oman ammattialansa sanaston hallintaa. Opis-
kelija osaa lukea oman ammattialansa tekste-
jä, mm. tieteellisiä artikkeleita sekä laatia kir-
jallisia esityksiä.
Keskeinen sisältö: Asiakastilanteet (hotelli 
ja ravintola), mielipiteen ilmaisu, neuvottelu-
/ kokoustilanteet, liikekirjeenvaihto, yrityksen 
ja palveluiden esittely, eri ruokakulttuureihin 
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tutustuminen, oman ammattialan tekstien lu-
keminen, abstraktin kirjoittaminen, ammatti-
sanastoa.
Edeltävät opinnot: KM1045 Vieraskielinen 
viestintä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 40 h, oppimistehtä-
vät/itsenäinen tiedonhankinta 40 h.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

KM2525 Ravitsemisalan 
erityisasiantuntijuus, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää tietä-
mystään valitsemaansa ravitsemisalan erityis-
alueeseen. Hän osaa soveltaa kansainvälistä ja 
kotimaista tutkimusta alan kehittämiseen.
Keskeinen sisältö: Opinnäytetyöhön liittyvän 
ravitsemisalan erityisalueen teoreettisen ja kä-
sitteellisen tiedon syventäminen.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kir-
jallisuuteen perehtyminen ja raportointi 70 h, 
ohjaus, arviointi ja palaute 10 h.
Arviointiperusteet: Kirjallinen raportti.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

VALINNAISET OPINNOT

KM2504 Saksan kielen perusteet, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa lukea ja 
kirjoittaa saksaa. Hän osaa käyttää kieltä yk-
sinkertaisissa suullisissa ja kirjallisissa vies-
tintätilaneissa. 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: Ei
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Lähityöskentely 80 h; suullisia ja kirjallisia har-
joituksia, testaus (3-4 kirjallista, 1 suullinen). 
Ohjattu itseopiskelu ja itseopiskelu 80 h; ohja-
tut kirjalliset harjoitukset, lähityöskentelyyn ja 
testaukseen valmistautuminen.
Arviointiperusteet: 3-4 kirjallista tenttiä, 
suullinen tentti, jatkuva arviointi, aktiivinen 
osallistuminen harjoituksiin (80 % läsnäolo), 
kaikkien harjoitustöiden suorittaminen
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM2505 Venäjän kielen perusteet, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettu-
aan opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa venäjää. 
Hän soveltaa kielitietoa omien tarpeidensa mu-
kaan yksinkertaisissa suullisissa ja kirjallisissa 
perusviestintätilanteissa. Opiskelija tuntee kie-
lialuetta ja sen viestintäkulttuuria.
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: ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähi-
työskentely 80 tuntia: suullinen ja kirjallinen 
harjoittelu sekä testaus.Ohjattu etätyöskentely 
sekä itseopiskelu 80 tuntia: ohjattuja kirjallisia 
harjoituksia ja tiedonhankintaa, lähityöskente-
lyyn ja testeihin valmistautumista.
Arviointiperusteet: Kolme kirjallista osatent-
tiä (20% kukin), suullinen testi (20 %), ns. pitkä 
näyttö (20 %). Hyväksytty suoritus edellyttää 
aktiivista osallistumista lähityöskentelyyn (80 % 
läsnäolo), etätehtävien suorittamista sekä kirjal-
listen tenttien ja suullisen testin läpäisemistä.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

KM2506 Saksan jatko matkailualalle, 
6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija vahvistaa kie-
litaitoaan ja selviää matkailualan suullisista ja 
kirjallisista viestintätilanteista. Hän hallitsee 
oman alansa terminologian ja osaa käyttää sitä 
suullisesti ja kirjallisesti.
Keskeinen sisältö: Matkailualan suullisissa ja 
kirjallisissa asiakaspalvelutilanteissa käytettävän 
kielen harjoittelu, kielioppirakenteiden harjoittelu, 
matkailualan yrityksen suullinen esitys, matkailu-
alan terminologiaan perehtyminen tekstien avulla
Edeltävät opinnot: lukion saksa tai vähintään 
saksan kielen perusteet 6 op
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähi-
työskentely 80 h, suulliset ja kirjalliset harjoi-
tukset, kielioppiharjoitukset, kuullun- ja lue-
tunymmärtämisharjoitukset, suullinen esitys, 
testaus. Ohjattu itseopiskelu ja itseopiskelu 80 
h;ohjatut kirjalliset harjoitukset, kielioppihar-
joitukset, valmistautuminen lähityöskentelyyn, 
suulliseen esitykseen ja testaukseen.
Arviointiperusteet: Kirjalliset tentit, suulli-
nen esitys, aktiivinen osallistuminen (länsäolo 
80 %) harjoituksiin (jatkuva arviointi)
Arviointiasteikko: 1 - 5.
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KM2507 Venäjän jatko matkailualalle, 
6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija vahvistaa kie-
litaitoaan ja oppii selviytymään matkailualan 
suullisissa ja kirjallisissa perusviestintätilan-
teissa. Opiskelija käyttää asiointitilanteissa 
kielikulttuurin mukaista kohteliasta kieltä.
Keskeinen sisältö: Matkailualan asiakaspalve-
lutilanteiden kieltä, yrityksen ja sen palvelui-
den esittelyä, maan ja paikkakunnan esittelyä 
suullisesti ja kirjallisesti. Mainittujen viestintä-
tilanteiden edellyttämiä rakenteita. Tietoa kie-
lialueesta ja sen viestintäkulttuurista. Oman 
oppimisen pohdintaa.
Edeltävät opinnot: Vähintään 4 ov:n / 6 pis-
teen perusopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lä-
hityöskentelyä 80 tuntia: suullinen ja kirjallinen 
harjoittelu sekä testaus.Ohjattu etätyöskentely 
sekä itseopiskelu 80 tuntia: ohjattuja kirjallisia 
harjoituksia ja tiedonhankintaa, lähityöskente-
lyyn ja testeihin valmistautumista.
Arviointiperusteet: Kolme kirjallista osatent-
tiä (20 % kukin), suullinen testi (20 %), ns. 
pitkä näyttö (20 %). Hyväksytty suoritus edel-
lyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen 
(80 % läsnäolo), etätehtävien suorittamista 
sekä kirjallisten tenttien ja suullisen testin lä-
päisemistä.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

KM2526 Projektiosaaminen 1, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
projektityöskentelyn vaiheet ja keskeiset si-
sällöt. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa pro-
jektin, seurata projektin etenemistä ja laatia 
asianmukaiset raportit siitä sekä verkostoitua 
ja etsiä tarvittavaa tietoa/asiantuntemusta 
projektin toteuttamiseksi.
Keskeinen sisältö: Projektityöskentely. Projek-
tisuunnitelman laatiminen, tavoitteiden aset-
taminen ja projektin toteuttaminen. Projektin 
seuranta ja raportointi.
Edeltävät opinnot: Projektityöskentely
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Käytän-
nön harjoittelu työelämän projektissa 150 h, 
ohjaus ja arviointi 10 h.
Arviointiperusteet: Projektitehtävän toteut-
taminen.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

KM2530 Kokous- ja 
kongressipalvelut, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy ko-
kous- ja kongressipalveluihin ja tuntee tilai-
suuksien järjestämiseen liittyvät seikat. Opis-
kelija osaa suunnitella ja toteuttaa tilaisuuksia 
eri kohderyhmille.
Keskeinen sisältö: Kokoustuote, suunnittelu, 
varaukset ja käytännön järjestelyt, kongressi-
toimistot Suomessa.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Luennot 20 h, tilaisuuden järjestäminen 40 h, it-
senäinen työskentely, arviointi ja palaute 20 h.
Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritettu 
tentti ja tilaisuuden järjestäminen.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

KM2531 Puhtauspalvelut, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Oppimistavoitteet:Opis-
kelija syventää tietämystään eri tyyppisten 
tilojen pintamateriaaleista, siivouskoneista ja 
tekstiileistä.
Keskeinen sisältö: Pintamateriaalit, -koneet 
ja tekstiilit. Ammattialan ajankohtaiset aiheet.
Edeltävät opinnot: KM2502 Ruoka- ja ravin-
tolapalvelujen perusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 20 h, harjoitustyöt 20 
h, oppismistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 
20 h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin pe-
rehtyminen 15 h, ohjaus, arviointi ja palaute 5 
h, yhteensä 80 h
Arviointiperusteet: tentti, harjoitustyöt, esi-
tykset
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM2532 Toiminnallinen tilasuunnittelu, 
3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ra-
kennushankkeen kokonaisuuden ja toimivan 
työtilan merkityksen työn tuloksen kannalta. 
Hän osaa toimia ammattialansa edustajana 
suunnitteluryhmässä ja esittää toiveensa alan-
sa toimivista työtiloista.
Keskeinen sisältö: Rakennushankkeen ete-
neminen, majoitus- ja ravitsemistilojen lain-
säädännölliset, ergonomiset ja toiminnalliset 
vaatimukset. Tutustumiskäynti.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitukset 35 h, itsenäinen tiedon-
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hankinta ja oppimistehtävä 45 h.
Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritettu 
oppimistehtävä.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

KM2185 Ruokakulttuurit, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtääruo-
an sosiokulttuurisen merkityksen, ruoan elä-
myksellisen merkityksen asiakaspalvelussa, 
oman maakunnan ruokaperinteen merkityksen 
aluekehityksessä, markkinoinnissa ja imagote
kijänä,suomalaisen ruokakulttuurin alueet ja 
niiden erityispiirteet,tavallisimpien kansainvä-
listen ruokakulttuurien erityispiirteet.Opiskelija 
osaaesitellä suomalaista ruokakulttuuria ulko-
maalaisille vieraille,valmistaa perinteisiä suo-
malaisia ja tavallisimpia kansainvälisiä ruokia 
ja soveltaa niitä erilaisissa ammattikeittiöissä.
Keskeinen sisältö: Ruokakulttuuri käsitteenä. 
Ruokakulttuuriosaamisen merkitys ruoka- ja 
matkailupalvelujen toteutuksessa. Suomalais-
ten ja keskeisten kansainvälisten ruokakult-
tuurien erityispiirteet.
Edeltävät opinnot: KM2502 Ruoka- ja ravin-
tolapalvelujen perusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitukset 40 h, itsenäinen työsken-
tely 30 h, arviointi ja palaute 10 h.
Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut 
harjoitukset ja tentit.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

KM2527 Projektiosaaminen 2, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
projektityöskentelyn vaiheet ja keskeiset si-
sällöt. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa pro-
jektin, seurata projektin etenemistä ja laatia 
asianmukaiset raportit siitä sekä verkostoitua 
ja etsiä tarvittavaa tietoa/asiantuntemusta 
projektin toteuttamiseksi.
Keskeinen sisältö: Projektityöskentely. Pro-
jektisuunnitelman laatiminen, tavoitteiden 
asettaminen ja projektin toteuttaminen. Pro-
jektin seuranta ja raportointi.
Edeltävät opinnot: Projektityöskentely
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Käytän-
nön harjoittelu työelämän projektissa 150 h, 
ohjaus ja arviointi 10 h.
Arviointiperusteet: Projektitehtävän toteut-
taminen.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

KM2529 Hotellipalvelut, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ho-
tellin merkityksen majoitusliikkeenä sekä sen 
toiminnan. Hän osaa hotellin eri toimintojen 
perusteet sekä työskennellä asiakaslähtöisesti. 
Opiskelija osaa käyttää tärkeimpiä varaus- ja 
tietojärjestelmiä sekä kerrospalvelun keskeiset 
tehtävät.
Keskeinen sisältö: Hotelli majoituspalveluyri-
tyksenä. Hotellitoiminta ja varausjärjestelmät.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopinnot, luennot 40h, harjoitukset 
20h, itsenäiset oppimistehtävät/itsenäinen tie-
donhankinta 15h, arviointi ja palaute 5h. Yh-
teensä 80h.
Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut 
harjoitukset ja tentti. Aktiivinen osallistumi-
nen.
Arviointiasteikko: 1-5

KM2533 Puhtauspalvelujen 
atk-sovellukset, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ma-
joitus- ja ravitsemistilojen puhtauspalvelujen 
suunnittelun taloudellisen merkityksen ja atk-
sovellusten hyödyn suunnittelussa. Hän osaa 
mitoittaa atk-ohjelman avulla em. tilojen sii-
voustyömäärän ja laskea siivouskustannukset.
Keskeinen sisältö: Majoitus- ja ravitsemistilo-
jen puhtauspalvelujen suunnittelu, siivoustyö-
määrän ja -kustannusten laskenta atk-sovel-
lusten avulla.
Edeltävät opinnot: Puhtauspalvelut
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Luennot 10 h, harjoitukset 20 h, itsenäinen mi-
toitusharjoitus 30 h, kirjallisuus 16 h, arviointi 
ja palaute 4 h.
Arviointiperusteet: Osallistuminen harjoituk-
siin, mitoitusharjoitus raportteineen.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

KM2538 Puhtauspalvelujen 
suunnittelu ja johtaminen, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee sii-
voustyön mitoituksen perusteet, osaa määrit-
tää tarkoituksenmukaisen puhtaustason asia-
kaskohteeseen ja käyttää suunnittelutyössä 
mitoitusohjelmaa. Opiskelija perehtyy puhtaus-
palvelujen organisointiin erilaisissa asiakas-
kohteissa sekä julkisen ja yksityisen sektorin 
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erityispiirteisiin puhtauspalvelujen tuottajana.
Keskeinen sisältö: Standardijärjestelmä, sii-
voussuunnitelman laadinta, puhtauspalvelujen 
organisointi, tunnusluvut, henkilöstö- ja ta-
loussuunnittelu.
Edeltävät opinnot: KM2502 Ruoka- ja ravin-
tolapalvelujen perusteet, KM2531 Puhtauspal-
velut, KM2533 Puhtauspalvelujen atk-sovelluk-
set
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 20 h, harjoitustyöt 20 
h, oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 
20 h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin pe-
rehtyminen 15 h, ohjaus, arviointi ja palaute 5 
h, yhteensä 80 h.
Arviointiperusteet: Tentti, harjoitustyöt, vie-
railukäynneille osallistuminen.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

KM2528 Matkatoimistopalvelut, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
matkatoimiston aseman matkailualan jakelu-
kanavana. Hän osaa työskennellä matkatoi-
mistossa asiakaslähtöisesti ja käyttää tärkeim-
piä varaus- ja tietojärjestelmiä.
Keskeinen sisältö: Matkatoimistotyö, varaus-
järjestelmät.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitukset 40 h, itsenäinen opiskelu, 
arviointi ja palaute 40 h.
Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut 
tehtävät.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

HARJOITTELU

KM4031 Ammatillinen harjoittelu, 12 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hankkii oma-
kohtaista kokemusta työelämästä, oppii ym-
märtämään alan työtehtäviä ja toimintaym-

päristöjen erilaisuutta. Harjaantuminen alan 
tuotantotehtävissä, vastuullisuuden oppimi-
nen, työhön sitoutuminen, joustavuus ja työ-
yhteisön arvostaminen ovat myös harjoittelun 
tavoitteita. Harjoittelu on osa oppimista ja ke-
hittymistä alan ammatillisiin asiantuntijatehtä-
viin. Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan.
Keskeinen sisältö: Opiskelija laatii tavoiteoh-
jelman yhdessä työpaikan kanssa. Keskeinen 
sisältö muotoutuu tavoiteohjelman pohjalta 
työntekijätasoisista työtehtävistä.
Edeltävät opinnot: Ensimmäisen opiskelu-
vuoden opinnot.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 8 
viikkoa alan työntekijätasoisissa tehtävissä, 
yhteensä 320 h.
Arviointiperusteet: Tarkemmin erillisissä 
harjoitteluohjeissa.
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM4003 Syventävä harjoittelu, 18 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää eri-
yttävissä opinnoissa hankittuja ammatillisia 
valmiuksiaan, harjaannuttaa työn suunnitte-
lu-, johtamis- ja kehittämistaitoja, syventää 
taloushallintoon, asiakaspalveluun ja markki-
nointiin liittyviä tietoja ja taitoja sekä syventää 
esimiestyössä tarvittavia yhteistyötaitoja.
Keskeinen sisältö: Opiskelija laatii harjoitte-
lun tavoiteohjelman yhdessä työpaikan kanssa. 
Keskeinen sisältö muotoutuu tavoiteohjelman 
pohjalta sisältäen suunnittelu- ja kehittämis-
tehtäviä sekä työnjohdollisia tehtäviä. Harjoit-
telu on ohjattua.
Edeltävät opinnot: Harjoittelun kannalta kes-
keiset opinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 12 
viikkoa, yhteensä 480 tuntia.
Arviointiperusteet: Tarkemmin erillisissä 
harjoitteluohjeissa.
Arviointiasteikko: 1 - 5.
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        Tunnus        1. v.  2. v.  3. v.  4. v.
PERUSOPINNOT        30     15      3 
Orientoivat opinnot      K150    
Orientoivat opinnot      KM1501 3   
ATK-passiopinnot      KM1502 6   
Tilastolliset menetelmät     KM1503          3  
Kieli ja viestintä      K151    
Viestintä       KM1601 3   
Vieraskielinen viestintä     KM1602 3   
Ilmaisu- ja esiintymistaito     KM1603          3  
Liiketaloudelliset opinnot     K152    
Ammattimatematiikka     KM1701 3   
Yritystoiminta       KM1702 6   
Kirjanpito ja tilinpäätös     KM1703          6  
Talouden suunnittelu      KM1704          3 
Yritysoikeus       KM1705 6   
Projektityöskentely      KM1706          3  
AMMATTIOPINNOT        3       6        9 
Yleiset ammattiopinnot 18 op    K160    
Palvelualan laatu      KM2601          3 
Tutkimusmenetelmät      KM2602          6  
Henkilöstöjohtaminen     KM2603          6 
Työsuojelu ja ensiapu     KM2604 3   
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT      18      21     27 
Matkailun liikkeenjohdon suuntautumisvaihtoehto  SV2324    
Matkailun liikkeenjohdon suuntautumisopinnot 66 op K161    
Matkailun perusteet      KM2605 6   
Ruoka- ja ravintolapalvelujen perusteet   KM2606 6   
Ruuanvalmistuksen perusteet    KM2607          6  
Kotimaan matkailupalvelut     KM2608          9  
Ohjelmapalvelujen ja tapahtumien suunnittelu  KM2609          9 
Svenska för resebranschen     KM2614 3   
English for Hotel and Tourism Industry   KM2613 3   
Markkinointi       KM2610          9 
Matkailuyrityksen johtaminen    KM2611          9 
Welcome to Finland      KM2612          3  
Hjärtligt välkomna till Finland    KM2615          3  
Valinnaiset opinnot        6       3        9 
Vaihtoehtoiset kieliopinnot     K162    
Saksan kielen perusteet     KM2651 6   
Venäjän kielen perusteet     KM2652 6   
Wie kann ich Ihnen helfen?     KM2653          3  
Herzlich willkommen!      KM2654          3 
Venäjän ammattikieli 1     KM2655          3  
Venäjän ammattikieli 2     KM2656          3 
Språkportfölj i svenska     KM2657          3 
English language portfolio     KM2658          3 
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot    K163    
Aktiviteettimatkailu      KM2671          6 
Matkatoimistopalvelut     KM2672          6 
Projektiopinnot 1      KM2673          3  
Projektiopinnot 2      KM2674         3
Matkailukeskukset ja verkottuminen   KM2675          6  
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT              3       3       9 
HARJOITTELU                 6       12    12
Työharjoittelu K158    

Matkailu liikkeenjohto
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       Tunnus        1. v.  2. v.  3. v.  4. v.
Perusharjoittelu     KM4111 6   
Syventävä harjoittelu I    KM4112  12  
Syventävä harjoittelu II    KM4113   12 
OPINNÄYTETYÖ          15
Opinnäytetyö K159    
Opinnäytetyö KM5100         15
         66 60 57 27

PERUSOPINNOT

KM1501 Orientoivat opinnot, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa arvioida 
ja kehittää oppimis-, opiskelu- ja tiedonhan-
kintavalmiuksiaan sekä toimia ryhmän jäsene-
nä tilanteen edellyttämällä tavalla. Opiskelija 
osaa käyttää tietoverkkoja ja tuntee oppimis-
ympäristön tarjoamat mahdollisuudet.
Keskeinen sisältö: Koulutusohjelman tavoit-
teet ja sisältö, opiskelutaito, ryhmädynamiik-
ka, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, hen-
kilökohtainen opiskelusuunnitelma.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus luennot ja harjoitukset 30 h, 
seminaari- ja ryhmätyöskentely 35 h, oppimis-
tehtävät 10 h, ohjaus, arviointi ja palaute 5 h
Arviointiperusteet: harjoitukset ja oppimis-
tehtävät, osallistuminen opintokäynteihin ja 
ryhmäytymistehtäviin.
Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty

KM1502 ATK-passiopinnot, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee tieto-
tekniikan peruskäsitteet, osaa käyttää mikro-
konelaitteistoa sujuvasti, hallitsee tekstinkä-
sittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan 
itsenäisen käytön ja osaa hyödyntää valikoivas-
ti internetiä tiedonhankintavälineenä.
Keskeinen sisältö: Windows Word, Excel, Po-
werPoint-ohjelmat, Acces-tietokannat, Inter-
net, sähköposti
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, harjoitukset 60h. Kontaktiope-
tus ja luennot 20h. Oppismistehtävät/itseninen 
tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 40h. Valmistel-
tuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 20h. 
Arviointi ja palaute 20h.
Arviointiperusteet: Tenttien ja tehtävien 
suorittaminen hyväksyttävästi
Arviointiasteikko: 1-5

KM1503 Tilastolliset menetelmät, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ylei-
simmät tilastoaineiston kuvaustavat ja osaa 
tulkita tilastollisia tutkimustuloksia.
Keskeinen sisältö: Tilastotieteen peruskä-
sitteet, yksi- ja kaksiulotteinen frekvenssi-
jakauma, jakaumien esittäminen graafein ja 
tunnusluvuin, regressioanalyysi ja aikasarjojen 
perusteet, tilastollisen testauksen perusteet. 
SPSS-ohjelman käyttö aineiston analysoinnis-
sa.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, harjoitukset 30 h. Kontakti-
opetus, luennot 10 h. Seminaari-/ryhmätyös-
kentelu, osallistuminen (sis.ohjauksen) 10 
h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankin-
ta (sis.ohjauksen) 5 h. Valmisteltuihin oppi-
misaineistoihin perehtyminen 20h. Arviointi ja 
palaute 5 h.
Arviointiperusteet: Luennot ja harjoitusteh-
tävät tilastollisella ohjelmalla. Hyväsksytysti 
suoritettu tentti ja palautettavat harjoitustyöt.
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM1601 Viestintä, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
kielenhuollon, oikeakielisyyden ja oikean kir-
jallisen tyylin merkityksen. Opiskelija hallitsee 
kirjallisen yhteisöviestinnän. Hän osaa laatia 
tilanteeseen sopivia oikeakielisiä asiakirjoja.
Keskeinen sisältö: Kielenhuolto, kaupan-
käynnin kirjeet, yhteisöviestintä
Edeltävät opinnot: Ei ole
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopinnot, luennot 15 h Kontaktiopinnot 
harjoitukset 15 h Oppimistehtävät, itsenäi-
nen tiedonhankinta 20 h Valmisteltuihin oppi-
misaineistoihin perehtyminen 10 h Oppimisen 
ohjaus 10 h Arviointi ja palaute 10 h
Arviointiperusteet: Tenttien ja tehtävien 
suorittaminen hyväksytysti
Arviointiasteikko: 1 - 5
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KM1602 Vieraskielinen viestintä, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
kielen ja kulttuurien tuntemuksen sekä oman 
kielitaitonsa kehittämisen ja itseohjautuvuu-
den tärkeyden oppimisen ja alan ammatissa 
toimimisen menestystekijänä. Opiskelija vah-
vistaa kielitiedon osaamista, oppii tiivistämään 
ja muokkaamaan tietoa sekä vahvistaa oman 
osaamisensa esittämistä.
Keskeinen sisältö: Englannin ja ruotsin kiel-
ten kielitieto, kielenoppimisen apuvälineet, 
suullisen ja kirjallisen kielitaidon vahvistami-
nen (erityisesti tiivistelmä, referaatti, työpaik-
kahakemus), kielen ja kulttuurin tuntemuksen 
lisääminen
Edeltävät opinnot: Ei ole
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopinnot, luennot 20 h Kontaktiopinnot, 
harjoitukset 10 h Oppimistehtävät, itsenäi-
nen tiedonhankinta 20 h Valmisteltuihin oppi-
misaineistoihin perehtyminen 10 h, Oppimisen 
ohjaus 10 h, Arviointi ja palaute 10 h Yhteensä 
80 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistumi-
nen, tenttien ja tehtävien suorittaminen hy-
väksytysti
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM1603 Ilmaisu- ja esiintymistaito, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
työelämän esiintymistaidon ja ryhmätyötaito-
jen merkityksen.
Keskeinen sisältö: Esiintymistaito, ryhmä-
työ- ja neuvottelutaidot
Edeltävät opinnot: Viestintä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopinnot, luennot 15 h Kontaktiopinnot 
harjoitukset 15 h Oppimistehtävät, itsenäi-
nen tiedonhankinta 20 h Valmisteltuihin oppi-
misaineistoihin perehtyminen 10 h Oppimisen 
ohjaus 10 h Arviointi ja palaute 10 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistumi-
nen, harjoitusten suorittaminen hyväksytysti
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM1701 Ammattimatematiikka, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee am-
mattiopinnoissa sekä tutkimusaineiston käsit-
telyssä tarvittavat laskutoimitukset.
Keskeinen sisältö: Prosentti- ja korkolaskut, 
summamerkin käyttö, tilastolliset tunnusluvut
Edeltävät opinnot: Lähtötasokoe

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus, harjoitukset 20h. Kontaktiopetus, 
luennot 10h. Oppimistehtävät/itsenäinen tie-
donhankinta (sis.ohjauksen) 25h. Valmistel-
tuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 20h. 
Arviointi ja palaute 5 h.
Arviointiperusteet: Tentti, tehtävien suorit-
taminen hyväksyttävästi
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM1702 Yritystoiminta, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnassa ja 
kannattavan yritystoiminnan edellytykset. 
Opiskelija tuntee yrityksen perustamisasiakir-
jat ja -toimet. Opiskelija sisäistää asiakasläh-
töisen markkinointiajattelun periaatteet ja tun-
tee markkinoinnin kilpailukeinot.
Keskeinen sisältö: Yrityksen perustaminen, 
kannattava yritystoiminta, asiakassuuntainen 
markkinointiajattelu, markkinoinnin peruskil-
pailukeinot.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset)80 h, 
ryhmätyöskentely 10 h, oppimistehtävät ja it-
senäinen tiedonhankinta 30 h, valmisteltuihin 
oppiaineistoihin perehtyminen 35 h, arviointi 
ja palaute 5 h.
Arviointiperusteet: Tehtävien ja tenttien hy-
väksytty suorittaminen, yrityskäynneille ja vie-
railuluennoille osallistuminen
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM1703 Kirjanpito ja tilinpäätös, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtäää 
kirjanpidon merkityksen yrityksen ja sen sidos-
ryhmien välisten liiketapahtumien rekisteröin-
tijärjestelmänä. Opiskelija hallitsee tuloslas-
kennan ja tilinpäätöksen sekä yritysverotuksen 
ja arvonlisäverotuksen periaatteet.Opiskelija 
osaa käyttää eri tunnuslukuja analysoidessaan 
yrityksen toimintaa. Nova -kirjanpito-ohjelman 
hallinta.
Keskeinen sisältö: Kahdenkertaisen kirjan-
pidon perusteet, tuloslaskelma ja tase, arvon-
lisävero, yrityksen välittömän verotuksen pe-
rusteet. Kirjanpito-ohjelman hallinta.
Edeltävät opinnot: Ammattimatematiikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus, harjoitukset 70 hKontaktiopetus, 
luennot 30 hSeminaari-/ryhmätyöskentelyu, 
osallistuminen(sis. ohjauksen) 50 hArviointi ja 
palaute 10 h
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Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti ja tehtä-
vien suorittaminen hyväksytysti.
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM1704 Talouden suunnittelu, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy orga-
nisoimaan yrityksen/laitoksen taloushallintoa 
suunnittelu-, toteutus ja seurantavaiheissa yri-
tyksen/laitoksen toiminnan mukaisella tavalla. 
Opiskelija hahmottaa kirjanpidon, verotuksen, 
kustannuslaskennan, hinnoittelun, budjetoin-
nin, rahoituksen sekä tilintarkastuksen yhte-
yden taloushallinnon kokonaisuuden hoitami-
sessa.
Keskeinen sisältö: Katetuottoajattelu, kus-
tannuslaskelmat, hinnoittelu, budjetointi, in-
vestointilaskelmat.
Edeltävät opinnot: Kirjanpito ja tilinpäätös
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus (luennot ja harjoitukset) 40 h, semi-
naari- ja ryhmätyöskentely 10 h, itsenäinen 
tiedonhankinta 10 h, valmisteltuihin oppiai-
neistoihin perehtyminen 18 h, arviointi ja pa-
laute 2 h.
Arviointiperusteet: Tehtävien hyväksytty 
suorittaminen, aktiivinen osallistuminen, tentti
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM1705 Yritysoikeus, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee erityi-
sesti palveluyrityksen toimintaa säätelevän 
lainsäädännön sekä oikeudellisen systematii-
kan perusteet.
Keskeinen sisältö: Oikeusjärjestys ja -nor-
mit, sopimusoikeus, elinkeinon harjoittaminen, 
kauppa- ja palvelusopimukset, kuluttajansuo-
ja, velka ja velan vakuudet, perintä, kilpailu- ja 
yhteistoimintalainsäädäntö.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus, harjoitukset 70 hKontaktiopetus, 
luennot 50 hSeminaari-/ryhmätyöskentelyyn 
osallistuminen(sis.ohjauksen) 30 hArviointi ja 
palaute 10 h
Arviointiperusteet: Tentti. Annettujen tehtä-
vien hyväksytty palauttaminen
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM1706 Projektityöskentely, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
hankesuunnittelun vaiheet, hankeraporttien 
tehtävän ja merkityksen sekä hankerahoitus-

käytännöt. Opiskelija osaa laatia hankesuun-
nitelman ja loppuraportin, osaa hankkia tie-
toa Euroopan unionin hanketyöskentelystä ja 
rahoitusmahdollisuuksista sekä hankevetäjän 
tehtävät.
Keskeinen sisältö: Hanketyöskentelyn ja 
projektinhallinnan keskeiset periaatteet, hank-
keen raportointikäytännöt sekä hankerahoitus 
Euroopan unionissa.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus 30 h, seminaarityöskentely 10 
h oppimistehtävät 34 h, oppimisen ohjaus 1h, 
arviointi ja palaute 5 h. Yhteensä 80 h.
Arviointiperusteet: Luennot ja kirjallisuus 
tentitään. Tehtävien kirjallinen esitys sekä ak-
tiivinen osallistuminen seminaareihin.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

AMMATTIOPINNOT

KM2601 Palvelualan laatu, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
mistä osatekijöistä laatu syntyy ja osaa tun-
nistaa ne. Hän tietää kuinka ja miksi laatua mi-
tataan ja osaa laatia laatumittareita. Opiskelija 
ymmärtää laatujärjestelmien merkityksen laa-
tutyössä ja tuntee palvelutuotannon kannalta 
tärkeimmät laatujärjestelmät ja osaa vertailla 
niiden käyttökelpoisuutta. Hän tuntee tärkeim-
mät ympäristömerkit ja ymmärtää niiden mer-
kityksen laadun kannalta.
Keskeinen sisältö: Laadun osatekijät, laadun 
mittaaminen, laatujärjestelmät, ympäristö-
merkit.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset)sekä 
arviointi ja palaute 40 h, ryhmätyöskentely, 
oppimistehtävät ja itsenäinen tiedonhankinta 
sekä valmisteltuihin oppiaineistoihin perehty-
minen 40 h.
Arviointiperusteet: Tehtävien ja tenttien hy-
väksytty suorittaminen, ryhmätyöskentelyyn 
osallistuminen.
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM2602 Tutkimusmenetelmät, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa laatia tut-
kimusongelman kannalta järkevän tutkimus-
suunnitelman, valita oikeat aineiston keruu- ja 
käsittelymenetelmät, käsitellä tutkimusiaineis-
ton ja analysoida tuloksia sekä laatia asianmu-
kaisen tutkimusraportin
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Keskeinen sisältö: Tutkimussuunnitelma, 
tutkimusmenetelmät, tutkimuksen toteutus, 
työvälineohjelmat, tutkimusraportti
Edeltävät opinnot: perusopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus (luennot ja harjoitukset) 80 h, semi-
naari- ja ryhmätyöskentely 20 h, oppimistehtävät 
20 h, valmisteltuihin oppiaineistoihin perehtymi-
nen 30 h, ohjaus, arviointi ja palaute 10 h.
Arviointiperusteet: tentin ja tehtävien hy-
väskyttävä suorittaminen
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM2603 Henkilöstöjohtaminen, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
työyhteisön jäsenten käyttäytymiseen vaikut-
tavia tekijöitä, hallitsee henkilöstöhallintoon 
liittyvät institutionaaliset tekijät ja ymmärtää 
henkilöstövoimavarojen johtamisen tavoitteet 
ja välineet.
Keskeinen sisältö: Organisaatiomallit ja ra-
kenteet, organisaation miehittäminen. Hen-
kilöstöhallinto ja siihen vaikuttavat institu-
tionaaliset tekijät, henkilöstövoimavarojen 
johtamisen tavoitteet ja välineet, työyhteisön 
kehittämismenetelmät.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) 60 h, 
ryhmätyöskentely 20 h, oppimistehtävät 30 h, 
valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtymi-
nen 40 h, arviointi ja palaute 10 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
oppimistehtäviin, hyväksyttävästi suoritetut 
tehtävät ja tentti
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM2604 Työsuojelu ja ensiapu, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
työsuojelu- ja työturvallisuuslain sisällön mat-
kailu, ravitsemis- ja talousalan näkökulmasta. 
Opiskelija osaa etsiä työsuojelutietoa, kartoit-
taa keskeiset työturvallisuusriskit ja ehdottaa 
korjaavia toimenpiteitä. Hän ymmärtää ensi-
aputaitojen merkityksen alalla ja hän osaa an-
taa ensiapua.
Keskeinen sisältö: Työturvallisuus- ja työ-
suojelulainsäädäntö alan näkökulmasta, riskit, 
korjaavat toimenpiteet. Ensiapu.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitukset 40 tuntia, itsenäinen tie-
donhankinta ja aineistoon perehtyminen sekä 
ohjaus, arviointi ja palaute 40 tuntia.

Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut 
oppimistehtävät ja tentti.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT

Matkailun liikkeenjohdon suuntautumisvaihto-
ehto

KM2605 Matkailun perusteet, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Luodaan orientaatiope-
rusta matkailutoimialaan
Keskeinen sisältö: Matkailun historia ja pe-
ruskäsitteet, matkailun edellytykset ja vaiku-
tukset. Matkailu alueellisena ja kulttuurisena 
ilmiönä.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopinnot, luennot 25 hKontaktiopinnot, 
harjoitukset 10 hOppimistehtävät, itsenäinen 
tiedonhankinta 25 hSeminaari-/ryhmätyös-
kentely 30 hValmisteltuihin oppimisaineistoihin 
perehtyminen 60 hArviointi ja palaute 10 hYh-
teensä 160 h
Arviointiperusteet: Tentin ja tehtävien suo-
rittaminen hyväksytysti, opintokäynneille osal-
listuminen, matkailumessuille osallistuminen.
Arviointiasteikko: 0 - 5

KM2606 Ruoka- ja 
ravintolapalvelujen perusteet, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ko-
konaisvaltaisesti majoitus- ja ravitsemisalan 
tuotanto- ja palveluprosessit. Hän osaa am-
mattiinsa liittyvät puhtauspalvelujen ja asia-
kaspalvelun tehtävät sekä osaa noudattaa alan 
lainsäädäntöä.
Keskeinen sisältö: Tarjoilujärjestelmät, 
ruoka- ja juomayhdistelmät, vuorovaikutus 
palvelutapahtumassa, alan lainsäädäntö (al-
koholilainsäädäntö, hygieniapassi) sekä puh-
taanapidon perusteet
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus (luennot ja harjoitukset) 80 h, ryh-
mätyöskentely 10 h, käytännön harjoittelu 25 
h, oppimistehtävät 10 h, valmisteltuihin oppi-
misaineistoihin perehtyminen 30 h, arviointi ja 
palaute 5 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistumi-
nen, harjoitukset, työnäytöt, tentti
Arviointiasteikko: 1 - 5
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KM2607 Ruuanvalmistuksen 
perusteet, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa ruoan-
valmistuksen perusteet ja hallitsee keittiön 
koneiden ja laitteiden käytön. Opiskelija osaa 
soveltaa alan lainsäädäntöä käytännön toimis-
saan sekä toteuttaa erilaisia tilaustarjoilun toi-
mintoja.
Keskeinen sisältö: Ruokapalvelu osana pal-
velutuotetta, alan hygieniavaatimukset, ruo-
anvalmistuksen perusteet, keittiön koneiden ja 
laitteiden käyttö, alan lainsäädäntö, asiakas-
lähtöinen tilaustarjoilun suunnittelu.
Edeltävät opinnot: Ruoka- ja ravintolapalve-
lujen perusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus (luennot ja harjoitukset) 80 h, ryh-
mätyöskentely 20 h, käytännön harjoittelu 20 
h, oppimistehtävät 10 h, valmisteltuihin oppi-
misaineistoihin perehtyminen 25 h, arviointi ja 
palaute 5 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistumi-
nen, työnäytöt, hyväksytysti suoritetut tehtä-
vät ja tentti.
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM2608 Kotimaan matkailupalvelut, 
9 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee Suo-
men majoituspalvelutarjonnan, luokittelut ja 
varausjärjestelmät. Hän ymmärtää matkailun 
neuvontapalvelujen tarpeen ja merkityksen 
sekä opaspalveluiden tarpeen ja toteutuksen. 
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa koh-
deopastuksia sekä suunnitella ja varata asiak-
kaan tarpeiden mukaisia palveluita ja matka-
kokonaisuuksia.
Keskeinen sisältö: Majoituspalvelutarjonta, 
-luokittelut ja varausjärjestelmät, matkailun 
neuvontapalvelut, opas- ja matkanjohtajapal-
velut.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot ja harjoitukset 100 h, 
seminaari- ja ryhmätyöskentely 60 h, oppimis-
tehtävät 30 h, valmisteltuihin oppisisältöihin 
perehtyminen 40 h, ohjaus, palaute ja arviointi 
10 h
Arviointiperusteet: Tenttien ja tehtävien 
hyväksyttävä suorittaminen. Yrityskäynneille 
osallistuminen
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM2609 Ohjelmapalvelujen ja 
tapahtumien suunnittelu, 9 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää oh-
jelmapalvelut osana matkailuelinkeinoa. Hän 
osaa suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöisiä, 
turvallisia, kestävän kehityksen mukaisia ja 
kannattavia ohjelmapalveluja ja tapahtumia 
sekä ymmärtää suunnittelun merkityksen. 
Opiskelija ymmärtää sidosryhmäyhteistyön 
merkityksen ohjelmapalveluissa ja tapahtumi-
en järjestämisessä sekä osaa hyödyntää toi-
mintaympäristön mahdollisuuksia niiden suun-
nittelussa ja toteutuksessa.
Keskeinen sisältö: Tuotekehitysjärjestelmät, 
asiakaslähtöinen tuotesuunnittelu, riskien arvi-
ointi ja turvallisuus, kestävä kehitys,tapahtuman 
järjestämisen erityispiirteet
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus (luennot ja harjoitukset)80 h, ryhmä-
työskentely 40 h, käytännön harjoitukset 40 h, 
oppimistehtävät ja itsenäinen tiedonhankinta 
40 h, valmisteltuihin oppiaineistoihin perehty-
minen 30 h, arviointi ja palaute 10 h.
Arviointiperusteet: Tehtävien ja tenttien hy-
väksytty suorittaminen, yrityskäynneille ja vie-
railuluennoille osallistuminen sekä harjoituksiin 
ja ryhmätyöskentelyyn osallistuminen.
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM2614 Svenska för resebranschen, 
3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii käyttä-
mään alan ammattisanastoa, selviytymään 
alan suullisista ja kirjallisista viestintätilanteis-
sa sekä vahvistaa kielialueen ja kulttuurin tun-
temustaan
Keskeinen sisältö: suulliset ja kirjalliset asia-
kaspalvelutilanteet, keskustelun alustukset, 
kielialueen tuntemus, ammattisanasto, alan 
julkaisut ja kirjallisuus
Edeltävät opinnot: KM1602 Vieraskielinen 
viestintä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopinnot, luennot 20 h Kontaktiopinnot, 
harjoitukset 15 h Oppimistehtävät, itsenäinen 
tiedonhankinta 10 h Seminaari-/ryhmätyös-
kentely 10 h Valmisteltuihin oppimisaineistoi-
hin perehtyminen 10 h, Oppimisen ohjaus 5 h, 
Arviointi ja palaute 10 h, Yhteensä 80 h
Arviointiperusteet: aktiivinen osallistumi-
nen, tehtävien ja tenttien suorittaminen hy-
väksytysti
Arviointiasteikko: 1 - 5

197

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

opinto-opas.indd   198-199 12.8.2008   13:26:39



KM2613 English for Hotel and 
Tourism Industry, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii käyttä-
mään alan ammattisanastoa, selviytymään 
alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteis-
sa sekä vahvistaa kielialueen ja kulttuurin tun-
temustaan
Keskeinen sisältö: Suulliset ja kirjalliset asia-
kaspalvelutilanteet, kirjeenvaihto, kielialueen 
ja kulttuurin tuntemus, ammattisanasto, alan 
julkaisut ja kirjallisuus
Edeltävät opinnot: KM1602 Vieraskielinen 
viestintä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) 36 h, 
ryhmätyöskentely 5 h, oppimistehtävät/itse-
näinen tiedonhankinta 22 h, ohjaus, arvointi ja 
palaute 17 h, yhteensä 80 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistumi-
nen, tehtävien ja tenttien suorittaminen hy-
väksytysti
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM2610 Markkinointi, 9 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa suunni-
tella ja toteuttaa markkinointikampanjan. Hän 
osaa laatia markkinointi- ja yhteistyökirjeitä 
sekä suunnitella ja toteuttaa yrityksen sisäistä 
ja ulkoista toimipaikkamainontaa.
Keskeinen sisältö: Markkinoinnin suunnitte-
lu, markkinointiviestien toteutus Adobe Pho-
toShop ja Macromedia Freehand -ohjelmien 
avulla, yrityksen sisäinen ja ulkoinen toimi-
paikkamainonta, PR- ja SP-tapahtumien suun-
nittelu ja toteutus, Corel Draw-ohjelman ja tar-
raleikkurin käyttö
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus (luennot ja harjoitukset) 120 h, se-
minaari- ja ryhmätyöskentely 40 h, oppimis-
tehtävät 30 h, valmisteltuihin oppiaineistoihin 
perehtyminen 40 h, ohjaus, arviointi ja palaute 
10 h.
Arviointiperusteet: Tehtävien ja tenttien hy-
väksytty suorittaminen, aktiivinen osallistumi-
nen asiakastoimeksiantojen toteutukseen, työ-
näytöt.
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM2611 Matkailuyrityksen 
johtaminen, 9 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 

matkailualan tutkimustiedon merkityksen ja 
osaa käyttää sitä yrityksen kehittämiseen, si-
säistää yrityksen aseman yhteiskunnassa ja 
kansainvälisessä integraatiossa. Opiskelija 
ymmärtää yrityksen asiakaslähtöisen kehittä-
misen tarpeen sekä johtamisen merkityksen 
yrityksen menestystekijänä.
Keskeinen sisältö: Matkailualan tutkimukset 
ja niiden tulkinta, yrityksen asema kansantalo-
udessa, strateginen suunnittelu ja johtaminen
Edeltävät opinnot: perusopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus (luennot ja harjoitukset) 90 h, se-
minaari- ja ryhmätyöskentely 25 h, oppimis-
tehtävät ja itsenäinen tiedonhankinta 60 h, 
valmisteltuihin oppiaineistoihin perehtyminen 
60 h, arviointi ja palaute 5 h.
Arviointiperusteet: tehtävien ja tentin hy-
väksytty suorittaminen, opintokäynneille ja 
vierailuluennoille osallistuminen
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM2612 Welcome to Finland, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii käyt-
tämään alan ammattisanastoa vaativissakin 
suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa 
(kokous/neuvottelu/palaveri/yleisötilaisuus), 
opiskelija osaa esitellä Suomea, matkailukoh-
teita sekä käyttää alan ajankohtaista tietoa hy-
väkseen. Opiskelija rohkaistuu persoonalliseen 
ilmaisuun.
Keskeinen sisältö: Suomi-tietous, ammatti-
sanasto, erilaiset puhetilanteet, alan julkaisut 
ja kirjallisuus
Edeltävät opinnot: KM1602 Vieraskielinen 
viestintä, KM2613 English for Hotel and Tou-
rism Industry
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopinnot (luennot ja harjoitukset) 30 
h, ryhmätyöskentely 12 h, oppimistehtävät, it-
senäinen tiedonhankinta 20 h, valmisteltuihin 
oppimisaineistoihin perehtyminen 6 h, arviointi 
ja palaute 12 h, yhteensä 80h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistumi-
nen, tehtävien ja tenttien suorittaminen hy-
väksytysti
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM2615 Hjärtligt välkomna 
till Finland, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii käyt-
tämään alan ammattisanastoa vaativissakin 
suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa 
(kokous/neuvottelu/palaveri/yleisötilaisuus), 
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opiskelija osaa esitellä Suomea, matkailukoh-
teita sekä käyttää alan ajankohtaista tietoa hy-
väkseen. Opiskelija rohkaistuu persoonalliseen 
ilmaisuun.
Keskeinen sisältö: Suomi-tietous, ammatti-
sanasto, erilaiset puhetilanteet, alan julkaisut 
ja kirjallisuus
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopinnot, luennot 10 h Kontaktiopinnot, 
harjoitukset 25 h Oppimistehtävät, itsenäinen 
tiedonhankinta 10 h Seminaari-/ryhmätyös-
kentely 10 h Valmisteltuihin oppimisaineistoi-
hin perehtyminen 10 h, Oppimisen ohjaus 5 h, 
Arviointi ja palaute 10 h, Yhteensä 80 h
Arviointiperusteet: aktiivinen osallistuminen, 
tehtävien ja tenttien suorittaminen hyväksytysti
Arviointiasteikko: 1 - 5

VALINNAISET OPINNOT

KM2651 Saksan kielen perusteet, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee kie-
len perusteet ja saa valmiudet kehittää vaati-
vampaa matkailualalla, liike-elämän tilanteissa 
sekä asiakaspalvelutehtävissä tarvittavaa kie-
litaitoa. Opiskelija tuntee kielialueen maantie-
dettä ja tapakulttuuria.
Keskeinen sisältö: Ääntäminen ja intonaatio, 
kieliopin perusrakenteet, minä ja taustani, yk-
sinkertaiset suulliset ja kirjalliset viestintä- ja 
asiakaspalvelutilanteet, seurustelukieli, kieli-
alueen ja kulttuurin tuntemus
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus (harjoitukset ja luennot)75 h, 
ryhmätyöskentely 10 h, oppimistehtävät/itse-
näinen tiedonhankinta 45 h, valmisteltuihin oppi-
misaineistoihin perehtyminen 6 h, oppimisen oh-
jaus, arviointi ja palaute 24 h, yhteensä 160 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen, 
tehtävien ja tenttien suorittaminen hyväksytysti
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM2652 Venäjän kielen perusteet, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee kie-
len perusteet ja saa valmiudet kehittää vaati-
vampaa matkailualalla, liike-elämän tilanteissa 
sekä asiakaspalvelutehtävissä tarvittavaa kie-
litaitoa. Opiskelija tuntee kielialueen maantie-
dettä ja tapakulttuuria.
Keskeinen sisältö: Ääntäminen ja intonaatio, 
kieliopin perusrakenteet, minä ja taustani, yk-
sinkertaiset suulliset ja kirjalliset viestintä- ja 

asiakaspalvelutilanteet, seurustelukieli, kieli-
alueen ja kulttuurin tuntemus
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus (harjoitukset ja luennot)75 h, 
ryhmätyöskentely 10 h, oppimistehtävät/itsenäi-
nen tiedonhankinta 45 h, valmisteltuihin oppi-
misaineistoihin perehtyminen 6 h, oppimisen oh-
jaus, arviointi ja palaute 24 h, yhteensä 160 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistumi-
nen, tehtävien ja tenttien suorittaminen hy-
väksytysti
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM2653 Wie kann ich Ihnen helfen?, 
3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija selviytyy 
suullisesti ja kirjallisesti tavallisimmissa mat-
kailualan ja liike-elämän viestintä- ja asia-
kaspalvelutilanteissa. Hän tuntee kielialueen 
maantiedettä, yhteiskuntaa ja tapakulttuuria.
Keskeinen sisältö: Kielen rakenteet, ammat-
tialan keskeinen sanasto, tavallisimmat mat-
kailualan ja liike-elämän viestintä- ja asia-
kaspalvelutilanteet, tapa- ja kulttuuritietous, 
viestinnän perusteet.
Edeltävät opinnot: KM2651 Saksan kielen pe-
rusteet tai noin 2 vuoden saksan kielen opinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) 32 h, 
ryhmätyöskentely 4 h, oppimistehtävät/itse-
näinen tiedonhankinta 30 h, oppimisen ohjaus, 
arviointi ja palaute 14, yhteensä 80 tuntia
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistumi-
nen, tehtävien ja tenttien suorittaminen hy-
väksytysti
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM2654 Herzlich willkommen!, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee laa-
jemmin matkailualan sanastoa ja selviytyy 
alan suullisissa ja kirjallisissa ammattitilanteis-
sa. Hän osaa kertoa Suomesta erilaisia teknisiä 
välineitä käyttäen sekä esitellä oman maansa 
matkailukohteita. 
Keskeinen sisältö: Matkailualan sanasto ja 
palvelutilanteet, Suomesta kertominen, kirjal-
linen liikeviestintä.
Edeltävät opinnot:  Wie kann ich Ihnen helfen?
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus (luennot ja harjoitukset) 32 h, ryhmä-
työskentely 4 h, oppimistehtävät/itsenäinen 
tiedonhankinta 20 h, valmisteltuihin oppimisai-
heistoihin perehtyminen 6 h, oppimisen ohja-
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us, arviointi ja palaute 18 h, yhteensä 80 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistumi-
nen, tehtävien ja tenttien suorittaminen
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM2655 Venäjän ammattikieli 1, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija selviytyy 
suullisesti ja kirjallisesti tavallisimmissa mat-
kailualan ja liike-elämän viestintä- ja asia-
kaspalvelutilanteissa. Hän tuntee kielialueen 
maantiedettä, yhteiskuntaa ja tapakulttuuria
Keskeinen sisältö: Kielen rakenteet, ammat-
tialan keskeinen sanasto, tavallisimmat mat-
kailualan ja liike-elämän viestintä- ja asia-
kaspalvelutilanteet, tapa- ja kulttuuritietous, 
viestinnän perusteet.
Edeltävät opinnot: KM2652. vuoden venäjän 
kielen opinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus (luennot ja harjoitukset) 32 h, ryhmä-
työskentely 4 h, oppimistehtävät/itsenäinen 
tiedonhankinta 30 h, oppimisen ohjaus, arvi-
ointi ja palaute 14, yhteensä 80 tuntia
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistumi-
nen, tehtävien ja tenttien suorittaminen hy-
väksytysti
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM2656 Venäjän ammattikieli 2, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee laa-
jemmin matkailualan sanastoa ja selviytyy 
alan suullisissa ja kirjallisissa ammattitilanteis-
sa. Hän osaa kertoa Suomesta erilaisia teknisiä 
välineitä käyttäen esitellä oman maansa mat-
kailukohteita.
Keskeinen sisältö: Matkailualan sanasto ja 
palvelutilanteet, Suomesta kertominen, kirjal-
linen liikeviestintä.
Edeltävät opinnot: Venäjän ammattikieli 1
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus (luennot ja harjoitukset) 32 h, ryhmä-
työskentely 4 h, oppimistehtävät/itsenäinen 
tiedonhankinta 20 h, valmisteltuihin oppimisai-
heistoihin perehtyminen 6 h, oppimisen ohja-
us, arviointi ja palaute 18 h, yhteensä 80 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistumi-
nen, tehtävien ja tenttien suorittaminen
Arviointiasteikko: 0 -5

KM2657 Språkportfölj i svenska, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii seuraa-
maan ruotsin kielen osaamisensa kehittymistä, 
arvioimaan omaa kielioppimistaan sekä anta-

maan, saamaan ja hyödyntämään palautetta 
opettaja- ja vertaisarviointina. Opiskelija osaa 
yhdistää myös harrastuneisuutensa ja aktiivi-
suutensa osaksi omia kieliopintojaan vahvista-
maan ammatillista osaamistaan.
Keskeinen sisältö: Henkilökohtainen, ohjat-
tu suunnitelma, osaamiskansion rakentaminen 
koko opintojen ajan, opinnoista ja omasta har-
rastuneisuudesta kertyvät suoritukset, väli- ja 
vertaisarvioinnit, osaamiskansion raportointi ja 
esittely ryhmäkeskustelussa
Edeltävät opinnot: Vieraskielinen viestintä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopinnot, luennot 10 h, Oppimisteh-
tävät, itsenäinen tiedonhankinta 30 h, Semi-
naari-/ryhmätyöskentely 10 h, Valmisteltuihin 
oppimisaineistoihin perehtyminen 10 h, Oppi-
misen ohjaus 10 h, Arviointi ja palaute 10 h 
Yhteensä 80 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistumi-
nen, osaamiskansion suunnitelma, raportoidut 
väli- ja vertaisarvioinnit, osallistuminen ryh-
män loppuraportointiin ja kansioiden esitte-
lyyn, oppimispäiväkirja
Arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty

KM2658 English language portfolio, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii seuraa-
maan englannin kielen osaamisensa kehitty-
mistä, arvioimaan omaa kielioppimistaan sekä 
antamaan, saamaan ja hyödyntämään palau-
tetta opettaja- ja vertaisarviointina. Opiske-
lija osaa yhdistää myös harrastuneisuutensa 
ja aktiivisuutensa osaksi omia kieliopintojaan 
vahvistamaan ammatillista osaamistaan.
Keskeinen sisältö: Henkilökohtainen, ohjat-
tu suunnitelma, osaamiskansion rakentaminen 
koko opintojen ajan, opinnoista ja omasta har-
rastuneisuudesta kertyvät suoritukset, väli- ja 
vertaisarvioinnit, osaamiskansion raportointi ja 
esittely ryhmäkeskustelussa
Edeltävät opinnot: Vieraskielinen viestintä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopinnot, luennot 10 h, Oppimistehtävät, 
itsenäinen tiedonhankinta 30 h, Seminaari-/
ryhmätyöskentely 10 h, Valmisteltuihin oppi-
misaineistoihin perehtyminen 10 h, Oppimisen 
ohjaus 10 h, Arviointi ja palaute 10 h Yhteensä 
80 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistumi-
nen, osaamiskansion suunnitelma, raportoidut 
väli- ja vertaisarvioinnit, osallistuminen ryh-
män loppuraportointiin ja kansioiden esitte-
lyyn, oppimispäiväkirja
Arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty
KM2671 Aktiviteettimatkailu, 6 op
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Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
mikä on aktiviteettien merkitys matkailussa 
sekä vapaa-aika, virkistys- ja matkailupalve-
luiden yhteyden. Hän osaa hyödyntää akti-
viteetteja matkailupalveluja suunniteltaessa 
ja hakea palveluilla asiakkaita myös muualta 
kuin matkailijoiden piiristä. Opiskelija ymmär-
tää eron ammattimaisen ja harrastustoiminnan 
välillä, mutta osaa myös hyödyntää harrastu-
neisuutta aktiviteettja kaupallistettaessa.
Keskeinen sisältö: Aktiviteettien tuottami-
nen, aktiviteettien kaupallistaminen, harras-
tuksesta kaupalliseksi toiminnaksi.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset)40 h, 
ryhmätyöskentely ja käytännön harjoitukset 
75 h, oppimistehtävät ja itsenäinen tiedonhan-
kinta sekä valmisteltuihin oppiaineistoihin pe-
rehtyminen 40 h, arviointi ja palaute 5 h.
Arviointiperusteet: Tehtävien hyväksytty 
suorittaminen, yrityskäynneille ja vierailuluen-
noille osallistuminen sekä harjoituksiin ja ryh-
mätyöskentelyyn osallistuminen.
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM2672 Matkatoimistopalvelut, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
matkatoimiston aseman matkailualan jakelu-
kanavana. Hän osaa työskennellä matkatoi-
mistossa asiakaslähtöisesti ja käyttää tärkeim-
piä varaus- ja tietojärjestelmiä.
Keskeinen sisältö: Varausjärjestelmät, mat-
katoimistotyö
Edeltävät opinnot: perusopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus (luennot ja harjoitukset) 35 h, käy-
tännön harjoittelu 110 h, valmisteltuihin oppi-
misaineistoihin perehtyminen 10 h, arviointi ja 
palaute 5 h.
Arviointiperusteet: Amadeus-kurssin hyväksyt-
ty suorittaminen, työskentely matkatoimistossa
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM2673 Projektiopinnot 1, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää pro-
jektiluonteisen työskentelyn periaatteet, hän 
osaa suunnitella vaiheistetun ja tavoitteellisen 
projektin, työskennellä itsenäisesti, määrätie-
toisesti ja vastuuntuntoisesti projektin tavoit-
teiden toteutumiseksi, sekä raportoida projek-
tin tulokset.

Keskeinen sisältö: Projektin suunnittelu ja 
raportointi. Ryhmätyöskentely ja ryhmädyna-
miikka.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) 10 h, 
seminaari- ja ryhmätyöskentely 30 h, oppimis-
tehtävät ja itsenäinen tiedonhankinta 35 h, oh-
jaus, arviointi ja palaute 5 h
Arviointiperusteet: Hyväksytty - hylätty
Arviointiasteikko: 

KM2674 Projektiopinnot 2, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää pro-
jektiluonteisen työskentelyn periaatteet, hän 
osaa suunnitella vaiheistetun ja tavoitteellisen 
projektin, työskennellä itsenäisesti, määrätie-
toisesti ja vastuuntuntoisesti projektin tavoit-
teiden toteutumiseksi, sekä raportoida projek-
tin tulokset.
Keskeinen sisältö: Projektin suunnittelu ja 
raportointi. Ryhmätyöskentely ja ryhmädyna-
miikka.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus (luennot ja harjoitukset) 10 h, semi-
naari- ja ryhmätyöskentely 30 h, oppimistehtä-
vät ja itsenäinen tiedonhankinta 35 h, ohjaus, 
arviointi ja palaute 5 h
Arviointiperusteet: 
Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty

KM2675 Matkailukeskukset ja 
verkottuminen, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
keskusten vetovoimaan perustuvat yritystoi-
minnan lainalaisuudet, tuntee keskusten ve-
tovoimatekijät, horisontaaliset ja vertikaaliset 
organisoitumismahdollisuudet ja yhteismark-
kinoinnin muodot. Opiskelija perehtyy tarkem-
min yhden matkailukeskuksen toimintamalliin: 
organisaatioon, verkottumiseen, markkinoin-
tiin ja asiakasrakenteeseen, sekä tapahtumien 
organisointiin keskuksessa.
Keskeinen sisältö: Matkailukeskukset, orga-
nisoituminen, horisontaalinen ja vertikaalinen 
yhteistyö, kohteen elinkaari, tapahtumien or-
ganisointi.
Edeltävät opinnot: Ammattiopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kohde-
käynti valmisteluineen 60 h, taustamateriaaliin 
perehtyminen 10 h, itsenäinen työskentely 130 
h, seminaarit 25 h, esitykset 2 h, arviointi ja 
palaute 3 h
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Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
kohde- ja yrityskäynneille, PP-esitys valitusta 
matkailukeskuksesta ja tapahtumien organi-
soinnista.
Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty

HARJOITTELU

KM4111 Perusharjoittelu, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hankkii itse 
alan harjoittelupaikkansa. Hän perehtyy alan 
erilaisiin työtehtäviin, työyhteisöviestintään 
sekä työympäristöihin. Opiskelija ymmärtää 
vastuullisuuden ja sitoutumisen merkityksen 
työssä. Opiskelija ymmärtää asiakaslähtöisyy-
den merkityksen palvelualalla.
Keskeinen sisältö: Opiskelija hankkii itse alan 
harjoittelupaikkansa. Opiskelija työskentelee 
tavoitteellisesti kehittyäkseen alan ammatilli-
siin asiantuntijatehtäviin.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 4 viik-
koa alan työntekijätasoisissa tehtävissä.
Arviointiperusteet: Työnantaja arvioi työtehtä-
vien mukaisesti. Opiskelija laatii harjoittelusta 
raportin ja arvioi omaa osaamistaan.
Arviointiasteikko: 1 - 5

KM4112 Syventävä harjoittelu I, 12 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää am-
matillisissa opinnoissa opittuja taitoja ja val-
miuksia, sekä oppii itse arvioimaan omaa työ-
suoritustaan ja kehittymistarpeitaan.
Keskeinen sisältö: Opiskelija hankkii itse har-
joittelupaikkansa omalta alaltaan kotimaasta 
tai ulkomailta. Opiskelija työskentelee tavoit-
teellisesti kehittäen omaa asiantuntijuuttaan.
Edeltävät opinnot: Perusharjoittelu
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opiskelija työskentelee 8 viikkoa alan vaativis-
sa asiakaspalvelu- markkinointi- tai toimisto-
tehtävissä.
Arviointiperusteet: Työnantaja arvioi työteh-
tävien mukaisesti. Opiskelija laatii harjoittelus-
ta raportin ja arvioi omaa osaamistaan.
Arviointiasteikko: 1 -5

KM4113 Syventävä harjoittelu II, 12 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija täydentää sy-
ventävissä opinnoissa hankittuja ammatillisia 
valmiuksiaan, kehittää työn suunnittelu- ja 
johtamistaitoja. Opiskelija syventää taloushal-

lintoon, asiakaspalveluun ja markkinointiin liit-
tyvää osaamistaan.
Keskeinen sisältö: Opiskelija hankkii itse 
harjoittelupaikkansa omalta alaltaan kotimaas-
ta tai ulkomailta. Opiskelija työskentelee 8 
viikkoa markkinointi-, suunnittelu- ja kehittä-
mistehtävissä, sekä kehittää esimiestehtävissä 
tarvittavaa työnjohdollista osaamistaan.
Edeltävät opinnot: Syventävä harjoittelu 1
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiske-
lija työskentelee 8 viikkoa alan vaativissa työ-
tehtävissä.
Arviointiperusteet: Työnantaja arvioi työ-
tehtävien mukaisesti. Opiskelija laatii harjoit-
telusta raportin ja reflektoi asiantuntijuutensa 
kehittymistä.
Arviointiasteikko: 1 - 5

OPINNÄYTETYÖ

KM5100 Opinnäytetyö, 15 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
opinnäytetyöprosessin ja raportoinnin periaat-
teet, opinnäyteyöprosessin mahdollisuutena 
ammatilliselle kehittymiselle, teorian ja tiedon 
merkityksen käytännön toiminnan taustalla 
sekä kriittisen työ- ja tutkimusotteen merkityk-
sen. Opiskelija osaa toteuttaa omaan opinnäy-
tetyöhönsä liittyvän tutkimus- tai kehitysteh-
tävän, hankkia ja analysoida kriittisesti omaan 
opinnäytetyöhönsä liittyvää tietoa, tulkita ja 
tehdä johtopäätöksiä oman opinnäytetyön-
sä tuloksista, laatia kirjallisen raportin, antaa 
omaan ammattiosaamiseen liittyvää palautetta 
ja kritiikkiä.
Keskeinen sisältö: Opitun ammattitiedon so-
veltaminen opinnäytetyön näkökulmaan. Oman 
asiantuntijuuden syveneminen. Opinnäytetyön 
prosessin ja ammatillisen viestinnän hallinta.
Edeltävät opinnot: Tutkimusmenetelmät, 
Matkailun erityisasiantuntijuus
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Semi-
naarityöskentely 16 h, itsenäinen tiedonhan-
kinta 367 h, oppimisen ohjaus 10 h, arviointi 
ja palaute 7 h, yhteensä 400 h.
Arviointiperusteet: Opinnäytetyön osalta ar-
vioidaan prosessi, työn tausta, toteutus, tulok-
set ja raportointi, kirjallinen ja suullinen esitys, 
tutkimus- ja tulosseminaarin opponointi, har-
joitusaine, kirjallinen esitys, kypsyyskoe.
Arviointiasteikko: harjoitusaine hyväksytty/
hylätty, opponoinnit hyväksytty/hylätty, kyp-
syyskoe hyväksytty/hylätty, opinnäytetyö as-
teikolla 1-5.
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Suoritettava tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu-
tutkinto, bioanalyytikko (AMK) 210 op.

Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet

Ammattikorkeakoulusta valmistunut bio-
analyytikko hallitsee biolaboratoriolääketie-
teen keskeisen tietoperustan, kykenee itse-
näisesti tuottamaan laboratoriopalveluja ja 
toimimaan kliinisen laboratoriotyön osaajana 
moniammatillisissa tiimeissä. Ammattitoimin-
nassaan hän noudattaa hyväksyttyjä ja tie-
teellisesti perusteltuja menettelytapoja ja toi-
mintaperiaatteita.. Hän pystyy hyödyntämään 
sekä tuottamaan toimintaa kehittävää tutki-
mustietoa. Korkeatasoinen ammat-tipätevyys 
edellyttää laboratoriotuotantoprosessin koko-
naisvaltaista teoreettista hallintaa, teknistä 
osaamista sekä kykyä asiakaspalveluun. Bio-
analyytikot työskentelevät terveydenhuollon 
laboratorioissa, yliopistojen tutkimuslaborato-
rioissa, lääketehtaiden laboratorioissa, labora-
toriotuotteita valmistavissa yrityksissä ja bio-
analytiikan tutkimuskeskuksissa. Laboratoriot, 
joissa bioanalyytikot työskentelevät, voivat 
edellyttää kliinisen laboratoriolääketieteen eri 
erikoisalojen osaamista. Biolaboratoriolääke-
tieteen erikoisaloja ovat kliininen - kemia ja 
hematologia, fysiologia ja isotooppilääketiede, 
neurofysiologia, mikrobiologia, immunologia, 
histo - ja sytologia, sekä molekyylibiologia. 
Toiminta-alueena ovat laboratoriopalvelut osa-
na terveydentilan seurantaa, sairauksien syi-
den selvittämistä, hoidon määrittelyä ja hoidon 
vaikutuksen arviointia. Bioanalyytikot suoritta-
vat laboratoriotyön osuuden lääketieteellisessä 
tutkimuksessa, osallistuvat hoito- ja tutkimus-
menetelmien, lääkkeiden ja laboratoriovälinei-
den kehittämiseen ja markkinointiin. Terveys-
alan ammattikorkeakoulututkintoa säätelevät 
ammattikorkeakoululaki 351/2003 ja asetus 
352/2003, laki ja asetus terveydenhuollon am-
mattihenki-löistä L 559/1994 ja A 564/1994, 
sekä EU direktiivi 89/595/ETY sekä terveysalan 
ammattien valtakunnallinen bioanalyytikon 
osaamiskuvaus.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Opintojen rakenne
Opintojen laajuus on 210 opintopistettä, josta 
on perusopintoja 29 op, ammattiopintoja 108 
op, vapaastivalittavia opintoja 12 op, valin-

naisia opintoja (projektiopinnot ja osaamisen 
syventäminen) 12 op, opinnäytetyö 15 op, 
opetuslaboratorioissa tapahtuva harjoittelu 43 
op sekä kliininen harjoittelu 32 op. Kolman-
tena lukuvuotena voidaan toteuttaa henkilö-
kohtaisen opetussuunnitelman avulla yksilöl-
liset ratkaisut sekä kliinisen harjoittelun, että 
opinnäytetyön osalta siten, että ne kattaisivat 
yhden laajan pitkäjaksoi-sen kokonaisuuden 
henkilökohtaisten valintojen pohjalta. Varsinai-
sen kliinisen harjoittelun lisäksi on jokaisena 
lukuvuotena joihinkin opintojaksoihin sisälty-
viä työelämän lyhytkestoisempia interventioi-
ta. . Opinnot rakentuvat vuositason teemoihin, 
joiden yhteydessä on kuvattu opiskelijoiden 
osaamistavoitteet vuositeemaan liittyen. Ter-
millä ”ymmärrän” kuvataan teoreettisen tiedon 
osuutta ja ”osaan” termillä käytännön taito-
ja. Vuositeemat toteutetaan modulimaisina ja 
osittain oppiainejakoisina opintojaksoina, joi-
den minimilaajuus on 3 op ja toteutetaan yhtä 
lukukautta vastaavana ajanjaksona. Kaikissa 
moduleissa toistuu juonteen omaisesti työelä-
män osaamistavoitteet; biolaboratoriolääketie-
teellisen ja sitä tukevien muiden tieteenalojen 
riittävä teoreettinen tieto, sen soveltaminen 
analyysimenetelmissä ja laitteiden hallinnassa 
sekä näihin liittyvät opetus-, ohjaus- ja kon-
sultointivalmiudet. Oppijan toimintaa ohjaa 
vuositeeman osaamistavoitekuvaus ja oman 
oppimispolun rakentaminen sen mukaisesti. 
Tukena ovat itsearviointi sekä muut opsikelu-
aikaiset pa-lautejärjestelmät sekä tutorointi. 
Opettajan rooli on ohjaava ja valmentava sekä 
pääaineen osalta mentoroiva. Lähde: Alato-
lonen Terttu. Tulevaisuuden kvalifikaatiot klii-
nisessä laboratoriotoiminnassa. Acta Univer-
sitatis Lapponiensis 75. Lapin Yliopistopaino. 
Rovaniemi., 2004.

Oppimisprosessin yleiskuvaus
Ammatillisen kasvun polku muodostuu vuosi-
teemojen kautta; Laboratoriotyöprosessin har-
joittelija. Laboratoriotyöprosessin soveltaja, 
Laboratoriopalvelutuotannon tuntija sekä Klii-
nisen laboratoriotyön osaaja. Jokaiseen vuo-
siteemaan liittyy oppijaa ohjaava osaamista-
voite. Opiskelijaohjaus ja arviointi toteutetaan 
kolmella tavalla. Ryhmävastaava opettaja toi-
mii myös tutorina, jolloin opettajan rooli ohjaa-
jana ja valmentajana parhaiten toteutuu. Joka 
lukuvuotena on hopsin tekoon ja tarkasteluun 
varattu henkilökohtainen aika jokaiselle opiske-
lijalle. Lukuvuoden aikana on ryhmävastaavan 
ohjaustapaamisia noin kerran kuukaudessa. 
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