
Liiketalouden koulutusohjelma 

SUORITETTAVA TUTKINTO 

Tutkinto ja tutkintonimike 

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi 

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET 

Asiantuntijuuteen kehittyminen 

Opinnot antavat valmiuksia kehittyä liiketalouden asiantuntijoiksi sekä Suomessa että ulkomailla. Opiskelu on ajanmukaista, 
laaja-alaista ja monipuolista. Opiskelija voi suorittaa osan opinnoista ja tutkintoon sisältyvän harjoittelun ulkomailla. 

Työelämälähtöisyys 

Liiketalouden koulutusohjelmalla on monipuoliset ja aktiiviset suhteet erityisesti Pohjois-Karjalaisiin yrityksiin, joten opiskelija 
voi luoda kontakteja työelämään jo opiskelujensa aikana. 

Tutkinnon laajuus ja suoritusaika 

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

OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA 

Opintojen rakenne 

Tutkinto rakentuu ensimmäisen vuoden perusopinnoista, joita on yhteensä 60 op. Toisen vuoden syksyllä opiskelu jatkuu 
yhteisillä 30 op:n laajuisilla ammattiopinnoilla. Keväällä on vuorossa suuntautumisten ammattiopinnot, yhteensä 30 op.3. 
vuoden opintojen alku sisältää harjoittelun, jonka laajuus on 30 op, lukuunottamatta markkinoinnin ja yrittäjyyden 
suuntautumisvaihtoehtoa, jossa syksy opiskellaan ammattiopintoja. Keväällä opinnot jatkuvat suuntautumisten 
ammattiopinnoilla (30 op). Markkinoinnin ja yrittäjyyden suuntautumisessa harjoittelu ajoittuu keväälle. Opiskelu jatkuu 
opinnäytetyön tekemisellä, mikä voi ajoittuu 3. vuoden kevääseen ja 4. vuoden syksyyn. Tutkintoon kuuluu myös vapaasti 
valittavia opintoja 15 op, joiden tarkoituksena on syventää/laajentaa opiskelijan osaamista. 

Perusopinnot 

Kaikille koulutusohjelman opiskelijoille yhteisissä perusopinnoissa (60 op) opiskelija valmentautuu opiskelemaan 
ammattikorkeakoulussa ja perehtyy liiketoiminnan perusteisiin ja yrittäjyyteen. 

Ammattiopinnot 

Ammattiopinnoissa opiskelija erikoistuu johonkin liiketoiminta-alueeseen seuraavissa suuntautumisvaihtoehdoissa: 
markkinointi, taloushallinto, yhteyspalvelut ja yrityshallinto (Joensuu) sekä yritystoiminta (Lieksa). Ammattiopintojen laajuus 
on 90 opintopistettä. Ammattiopintoihin sisältyy valinnaisia kieliopintoja 2. vuonna 3 op ja 3. vuonna 6 op lukuunottamatta 
yhteyspalvelujen suuntautumisvaihtoehtoa. 

Harjoittelu 

Tutkintoon sisältyy yhtäjaksoinen 5 kuukauden mittainen ohjattu harjoittelu (30 op) yrityksessä tai julkisyhteisössä. 
Harjoittelun aikana opiskelija pääsee soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja käytännössä. Työtehtävät määräytyvät 
pääsääntöisesti ammattiopinnoissa valitun suuntautumisvaihtoehdon perusteella. Harjoittelu ajoittuu kolmannen opintovuoden 
syyslukukaudelle (markkinoinnin ja yrittäjyyden suuntautumisessa 3. kevät). Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla. 

Opinnäytetyö 

Opinnäytetyön laajuus on 15 op ja se tehdään pääsääntöisesti yritykselle tai muulle toimeksiantajalle harjoittelun jälkeen. 
Opiskelija osoittaa asiantuntemustaan tekemällä opinnäytetyönsä yleensä oman suuntautumisensa aihealueesta.  

Vapaasti valittavat opinnot 

Opiskelija voi syventää/laajentaa opintojaan suorittamalla tutkintoon kuuluvat vapaasti valittavat opinnot (15 op). Opintoja voi 
suorittaa liiketalouden koulutusohjelmassa, muissa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun koulutusohjelmissa tai muissa 
korkeakouluissa/yliopistoissa. 

 



Oppimisprosessin yleiskuvaus 

Opiskelu on teemoitettu vuosittain (kts. opetussuunnitelman vuositeemat). Ensimmäisen vuoden teemana on yrityksen 
perustaminen ja siihen kytketyt oppimiskokonaisuudet. Toisena vuoden opintojen vuositeemana on laadun kehittäminen ja 
kolmantena vuonna verkottuminen. Opiskelussa korostuu projektityyppinen työskentely. Heti opintojen alussa opiskelija saa 
oppimaan oppimisen valmiudet ammattikorkeakouluopintojen suorittamiseen. Opiskelija laatii oppimissopimuksen oman 
oppimisprosessin tukemiseen ja hän kehittää itsensä johtamistaitoja. Opiskelijan ammatillisen kasvun kehittymisessä ovat 
mukana opiskelijaohjaaja, ryhmävastaava ja suuntautumisvastaava. Opiskelijoiden antamaa palautetta käydään läpi 
säännöllisesti ja sen perusteella toimintaa voidaan kehittää. Opettajat antavat opiskelijalle palautetta sopimillaan tavoilla. 

Opiskelijaohjaus ja arviointi 

Opiskelijaohjauksen tavoitteena on perehdyttää ja sitouttaa opiskelijat alusta alkaen ammattikorkeakouluopiskeluun sekä 
tukea ja auttaa heitä toteuttamaan oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelmansa. Samoin pyritään kehittämään 
opiskelutaitoja ja valmiuksia, joiden avulla tradenomin tutkinnon suorittaminen mahdollistuu ns. normiajassa. 
Opiskelijaohjauksesta vastaavat koulutusohjelman oma opiskelijaohjaaja, opintojaksojen opettajat, suuntautumisopintojen 
vastuuopettajat sekä opintojen loppuvaiheessa myös opinnäytetyön ohjaajat. Tutor-opiskelijat ovat myös opiskelijoiden 
henkilökohtaisen kasvun ja kehittymisen tukena sekä auttavat heitä sopeutumaan ja viihtymään opiskeluympäristössään. 
Opintojaksokohtaisten opintosuoritusten arvioinnin lisäksi opiskelijoita kehitetään arvioimaan myös omaa oppimistaan ja 
kehittymistään erilaisten itsearviointi- ja palautejärjestelmien avulla. Palaute- ja keskustelutilaisuuksia järjestetään myös 
vuosittain koulutusohjelmajohtajan johdolla. 

Opiskelijapalaute ja sen käsittely 

Opiskelijoiden antama palaute koostuu OPALA-palautejärjestelmän tiedoista, opintojaksokohtaisesta palautteen antamisesta 
sekä koulutusohjelman johtotiimille toimitetusta palautteesta. 

1. vuosi 

Opiskelijoiden koulutusohjelman toiminnasta antama palaute kerätään OPALA-palautejärjestelmän tulokyselyllä, jonka tulokset 
käydään läpi opiskelijaohjaajan ja koulutusohjelmajohtajan kesken. 

2. vuosi 

Opiskelijat antavat palautteen OPALA-yleiskyselyllä, jonka tulokset käydään läpi suuntautumisvaihtoehtovastaavien ja 
koulutusohjelmajohtajan kanssa. 

3. vuosi 

Opiskelijat antavat palautetta OPALA-tavoiteprofiilikyselyn perusteella. Annettu palaute käydään läpi 
suuntautumisvaihtoehtovastaavien ja koulutusohjelmajohtajan kanssa. 

4. vuosi 

Opiskelijat antavat palautetta valmistumisen yhteydessä toteutettavalla OPALA-lähtökyselyllä, jonka tulokset käydään läpi 
suuntautumisvaihtoehtovastaavien ja koulutusohjelmajohtajan kanssa. Palautteiden yhteenvetotiedot käydään läpi 
johtotiimissä ja yhdessä opettajien kanssa. 

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT / VALINNAISET OPINNOT 

Joensuu 

Opiskelija esittää perusopintojen suorittamisen jälkeen ensimmäisen lukuvuoden keväällä toiveensa 
suuntautumisvaihtoehdosta. Opiskelijat valitaan suuntautumisvaihtoehtoihin opintomenestyksen ja oman kiinnostuksen 
perusteella. 

Markkinointi ja yrittäjyys 

Tavoitteena on luoda valmiuksia pk-yritysten markkinoinnin ja asiakkuushallinnan tehtäviin sekä oman yritystoiminnan 
aloittamiseen. 

Taloushallinto 

Tavoitteena on luoda valmiuksia erityisesti yrityksen taloushallinnon tehtäviin.  

Yhteyspalvelut 

Tavoitteena on luoda valmiuksia erityisesti yhteyskeskusalan tehtäviin.  



Yrityshallinto 

Tavoitteena on luoda valmiuksia henkilöstöosaamisen, logistiikan ja projektihallinnon tehtäviin. 

 

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

PERUSOPINNOT  54    
Perusopinnot BL01     
Oppimaan oppiminen BL1000 4    
ATK-passi BL1001 6    
Liiketoiminta ja yrittäjyys BL1002 5    
Markkinoinnin perusteet BL1003 5    
Yritysoikeus BL1004 5    
Liike-elämän kirjallinen ja suullinen viestintä BL1005 6    
Laadun Portaat 1 BL1006 4    
Yrityksen talous BL1007 5    
Talousmatematiikka BL1008 4    
Suomen kansantalous ja EU BL1009 4    
Business English BL1010 3    
Kontakta Norden BL1011 3    
AMMATTIOPINNOT   30   
Yhteiset ammattiopinnot BL02     
Laadun Portaat 2 BL2000  4   
Projektiopinnot BL2001  3   
Markkinoinnin suunnittelu BL2002  4   
Talouden suunnittelu BL2003  5   
Liiketoiminnan kehittäminen BL2004  4   
Tilastotiede BL2005  4   
Business Communication BL2006  3   
Affärskommunikation BL2007  3   
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT   27 27  
MARKKINOINTI JA YRITTÄJYYS SV416     
Ammattiopinnot BL03     
Itsensä johtaminen ja markkinointi BL2100  6   
Yrityksen asiakkuudenhallinta BL2101  9   
Markkinointioikeus BL2104  3   
Yrityksen viestintä BL2105  9   
Yrityksen ennakointi- ja innovointityö BL3100   4  
Lanseerausmarkkinointi BL3101   6  
Markkinointitutkimus ja tutkimusmenetelmät BL3102   8  
Yrityksen talous- ja henkilöstöjohtaminen BL3103   6  
Intercultural Competence BL2008   3  
OIKEUSALA SV424     
Ammattiopinnot BL10     
Yhteisöoikeus BL2701  4   
Julkisoikeus BL2702  6   
Perhe- ja perintöoikeus BL2703  4   
Tietosuoja ja tietoturvallisuus BL2704  3   
Hallinto-oikeus BL2705  3   
Kunnallisoikeus BL2706  4   
Työ- ja virkamiesoikeus BL2707  6   
Sopimusoikeus BL2708  4   
EU-oikeus BL3701   3  
Kansainvälinen liikejuridiikka BL3702   3  
Prosessioikeus BL3703   3  
Rikos- ja prosessioikeus BL3704   3  
Ulosotto- ja insolvenssioikeus BL3705   4  
Kiinteistöoikeus BL3706   3  
Oikeusalan tutkimusmenetelmät BL3710   6  
TALOUSHALLINTO SV418     
Ammattiopinnot BL04     



Intercultural Competence BL2008  3   
Verotus BL2200  6   
Tilinpäätöksen suunnittelu ja analysointi BL2201  6   
Taloushallinnon työkalut BL2202  6   
Talouden ohjaus ja raportointi BL2203  6   
Kehittämisprojekti BL3000   6  
Tutkimusmenetelmät BL3001   3  
Tilintarkastus BL3200   6  
Rahoitus BL3201   6  
International Accounting BL3202   6  
YHTEYSPALVELUT SV420     
Ammattiopinnot BL05     
Intercultural Competence BL2008  3   
Johdanto yhteyspalveluihin BL2300  3   
Asiakaskohtaamisten hallinta BL2301  4   
Yhteyspalveluiden tieto- ja viestintätekniikka BL2302  5   
CC English BL2303  3   
Yhteyspalvelujen lainsäädäntö BL2304  3   
Asiakaspalveluprosessit BL2305  3   
Viestintä ja vuorovaikutus BL2306  3   
Kundkontakter på svenska BL2307  3   
Kehittämisprojekti BL3000   6  
Tutkimusmenetelmät BL3001   3  
Monikanavainen asiakkuuden hallinta BL3300   4  
Asiakkuuksien analyysimenetelmät BL3301   4  
Esimiesviestintä BL3302   4  
Esimiesvalmennus BL3303   5  
Työyhteisö ja sen kehittäminen BL3304   4  
YRITYSHALLINTO SV422     
Ammattiopinnot BL06     
Intercultural Competence BL2008  3   
Kansantalouden syvennys BL2400  5   
Logistiikka BL2401  5   
Yrityksen riskit ja riskinhallinta BL2402  3   
Taloushallinnon sovellukset BL2403  4   
Työyhteisön kehittäminen 1 BL2404  3   
Yrityksen viestintä BL2405  4   
Kehittämisprojekti BL3000   6  
Tutkimusmenetelmät BL3001   3  
Työyhteisön kehittäminen 2 BL3400   4  
Johtaminen BL3401   6  
Yritystoiminnan lainsäädäntö BL3402   4  
Tilastolliset menetelmät BL3403   4  
Valinnaiset opinnot  6 3 3  
Peruskieliopinnot BL07     
Saksan kielen perusteet BL4000 6    
Saksan kielen jatko BL4001  3   
Saksan kielen aktivointi BL4002 3    
Ranskan kielen perusteet BL4010 6    
Ranskan kielen jatko BL4011  3   
Venäjän kielen perusteet BL4020 6    
Venäjän kielen jatko BL4021  3   
Ammattikieliopinnot BL08     
E-English Workshop BL4100  3   
Telefon - on the Phone BL4101   3  
In-company Communication BL4102    3 

Customer Contacts and PR BL4103    3 

Möten och förhandlingar BL4200   3  
Svenska i medier BL4201   3  
Työelämän saksa BL4300    3 

 
 
 
 

    15 



VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 

Koulutusohjelman vapaasti valittavat opinnot BL11     
Projektit BL4500    3 

HARJOITTELU    30  
Harjoittelu BL12     
Harjoittelu BL5000   30  
OPINNÄYTETYÖ     15 

Opinnäytetyö BL13     
Opinnäytetyö BL6000    15 

 60 60 60 30 

 

PERUSOPINNOT 

BL1000 Oppimaan oppiminen, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

• Opiskelija ymmärtää itsellensä sopivan opiskelutekniikan merkityksen opinnoissaan ja itsensä johtamisen 
merkityksen elämässään.  

• Opiskelija osaa opiskella tavoitteellisesti ja tehokkaasti ja hallita ajankäyttöään.  

• Opiskelija oppii ja ymmärtää vastuullisen toiminnan PKAMK:n verkkoympäristössä. 

Keskeinen sisältö:  

• Mitä on opiskelu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa, liiketalouden koulutusohjelmassa?   

• Mitä oppiminen on ja kuinka sitä edistetään?  

• Kuinka aikaa hallitaan?  

• PKAMK:n verkkoympäristö tutuksi (6 h): Edu-sähköpostin käyttöönotto, Moodle-oppimisympäristöön perehtyminen ja 
OpiskelijaWinhan (oppilashallintojärjestelmän) käyttöönotto.  

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 16 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 28 h. 
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 28 h. Arviointi ja palaute 1 h. Yhteensä 107 h. 

Oppimateriaali:  

Materiaali tuotetaan itse opintojaksolla. 

Arviointiperusteet:  

Tuotetun materiaalin laadukkuus sekä osallistumisaktiivisuus. 

Huom. PKAMK:n verkkoympäristön opinnot (6 h) edellyttää läsnäoloa. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty - Täydennettävä - Hylätty 
 
Huom. opintojaksoa ei voi tenttiä PKAMK:n yleisissä tenteissä. 

Opetuskieli: suomi 

 

 

 

 



BL1001 ATK-passi, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

• Opiskelija osaa käyttää tietokoneita ja työvälineohjelmia sekä tietoverkkoja opiskelun ja työskentelyn välineenä 
vastuullisesti.  

• Opiskelija osaa käyttää ajanmukaista viestintätekniikkaa niin erilaisissa vuorovaikutustilanteissa kuin 
tiedonhankinnassa ja -välittämisessä.  

• Opiskelija osaa toimii tietoturvallisesti muuttuvissa tietoympäristöissä.  

• Opiskelija osaa arvioida realistisesti osaamistaan sekä kehittymistään. 

Keskeinen sisältö:  

• Tietokoneenkäytön ja verkkoviestinnän perusteet.  

• Tekstinkäsittelyn perusteet.  

• Taulukkolaskennan perusteet.  

• Esitysgrafiikan ja kuvankäsittelyn perusteet. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Kontaktiopetus ja ohjaustilaisuudet 80 t, itseopiskelu ja itsenäiset oppimistehtävät 70 t, tentit, palaute sekä arviointi 10 t.  

Yhteensä 160 t. 

Oppimateriaali:  

• Hyppönen, Ojala ja Joutsi 2007. Tietokoneen käyttötaito 1 Office 2007 -ohjelmille. Porvoo: Docendo.  

• Hyppönen, A. 2005. Tietokoneen käyttötaito 1 Office 2003 -ohjelmille. Porvoo: Docendo.  

• Muu opettajan osoittama materiaali ilmoitetaan opintojakson/opintojakso-osan alussa.  

Arviointiperusteet:  

Tentti, oppimistehtävät ja itsearvio.  

• Kiitettävä (5): opiskelija on toteuttanut itsenäiset tehtävät, hän hallitsee aiheen perusteet kiitettävästi, hän on 
pystynyt kehittämään taitojaan ja menestynyt tentissä 90 %:sti. Hän pystyy arvioimaan omaa osaamistaan ja 
päivittämään sitä kulloisenkin tarpeen mukaan.   

• Hyvä (4 - 3): opiskelija on toteuttanut itsenäiset tehtävät, hän hallitsee aiheen perusteet erittäin hyvin ja on 
menestynyt tentissä vähintään 70 %:sti. Opiskelija pystyy arvioimaan omaa osaamistaan ja kehittymistään 
realistisesti.  

• Tyydyttävä (2 - 1): opiskelija on toteuttanut itsenäiset tehtävät ja menestynyt tentissä vähintään 50:sti. Hän arvioi 
osaamistaan ja kehittymistään puutteellisesti.  

• Hylätty (0): opiskelija ei ole toteuttanut itsenäisiä tehtäviä eikä osannut tentissä 50 %:ia. Hän ei arvioi osaamistaan 
tai kehittymistään. 

Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4 - 3), tyydyttävä (2 - 1), Hylätty (0) 

Opetuskieli: suomi 

BL1002 Liiketoiminta ja yrittäjyys, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää yritystoiminnan merkityksen alueellaan ja yhteiskunnassa, toimivan liikeidean ja 
kannattavan liiketoiminnan merkityksen yrityksen perustamisessa ja toiminnassa sekä sidosryhmien vaikutuksen yrityksen 
toiminnassa. Opiskelija osaa keskeisimmän yritystoiminnan käsitteistön, laatia liiketoimintasuunnitelman ja yrityksen 
perustamiseen vaadittavat asiakirjat sekä etsiä lisätietoa opintojakson aihealueista. 

Keskeinen sisältö: Mitä yritystoiminta on? (liikeidean määrittely, yrityksen perustaminen ja yritystoiminnan organisointi) 
Mitä yrittäjyys on? 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 12 h. Kontaktiopetus, luennot 36 h. 
Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 40 h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 44 h. Arviointi ja palaute 
1h. Yhteensä 133 h. 

Oppimateriaali: Suositus Viitala & Jylhä 2006 Liiketoimintaosaaminen, Edita. Muu luennoilla erikseen osoitettava materiaali. 

Arviointiperusteet: Kirjallinen kuulustelu 70 %, tehtävät ja osallistumisaktiivisuus 30 %. 

Arviointiasteikko: hylätty / 1 - 5 

Opetuskieli: suomi 

BL1003 Markkinoinnin perusteet, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää asiakaslähtöisen ja kokonaisvaltaisen markkinointiajattelun merkityksen 
yritystoiminnassa, kuluttajakäyttäytymisen ja segmentoinnin merkityksen liiketoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Opiskelija osaa sijoittaa markkinoinnin liiketoiminnan kokonaisuuteen ja etsiä lisätietoa opintojakson aihealueesta. 

Keskeinen sisältö: Mitä markkinointi on? Mikä on markkinoinnin merkitys yksilölle, yritykselle ja yhteiskunnalle? Mitä on 
markkinoinnin peruskilpailukeinot? Miksi yrityksen luovat asiakkuuksia? 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 12 h. Kontaktiopetus, luennot 36 h. 
Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 52 h. Arviointi ja palaute 1 h. Yhteensä 133 h. 

Oppimateriaali: Anttila & Iltanen 2001, Markkinointi, WSOY. tai Lahtinen & Isoviita 1998, Asiakaspalvelu ja markkinointi, 
Avaintulos Oy. Artikkelit ja muu aineisto.  

Arviointiperusteet: Kirjallinen kuulustelu 70 %, tehtävät ja osallistumisaktiivisuus 30 %. 

Arviointiasteikko: hylätty / 1 - 5 

Opetuskieli: suomi 

BL1004 Yritysoikeus, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää, mitä oikeus on, mitkä oikeusnormistot liittyvät erityisesti yritystoimintaan ja miten 
oikeuksia hankitaan ja niitä puolustetaan. 

Keskeinen sisältö: Opiskelija ymmärtää oikeudellisen peruskäsitteistön ja oikeudellisen systematiikan sekä lainsäädännön ja 
hyvien liiketapojen merkityksen yrityksen toiminnassa. Opiskelija osaa etsiä tietoa opintojakson aihealueesta sekä soveltaa 
oikeusnormeja yrityksen oikeudellisissa asioissa ja toimia viranomaisissa. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 20, harjoitukset 20 oppimistehtävät 20, valmisteltuihin oppimisaineistoihin 
perehtyminen 70, arviointi ja palaute 5 tuntia. 

Arviointiperusteet: Tentti ja itsenäiset harjoitustyöt. 

Arviointiasteikko: Tentti: 0-5. Harjoitustyöt: hyväksytty/hylätty 

BL1005 Liike-elämän kirjallinen ja suullinen viestintä, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa kirjoittaa selkeää asiatekstiä hyödyntäen nykyaikaista tietotekniikkaa. Hän osaa 
suunnitella, laatia ja arvioida erilaisia kirjallisia tekstejä sekä soveltaa asiakirjamalleja. Lisäksi opiskelija osaa suunnitella ja 
toteuttaa erilaisiin tilanteisiin sopivia puhe-esityksiä. 

Keskeinen sisältö: Asiatyylinen ja oikeakielinen teksti. Liikekirjeille ja asiakirjoille asetetut vaatimukset. Vakuuttava ja 
havainnollinen puhetilanne. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ilmoitetaan kurssin alussa. 



Oppimateriaali: Moodlessa oleva materiaali. Suositeltavaa kirjallisuutta: Kortejärvi-Nurmi - Ollikainen, Yrityksen viestintä; 
Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisu; Kallio, Point - Tehoa ja taitoa työelämän 
esiintymistilanteisiin 

Arviointiperusteet: Oppimistehtävien suorittaminen ja palauttaminen määräaikaan mennessä, läsnäolo lähiopetustunneilla, 
kirjallisten tenttien suorittaminen, puhe-esitys. 

Arviointiasteikko: 0 - 5 

BL1006 Laadun Portaat 1, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: yritystoiminnan kokonaisuuden ja sen eri osa-alueiden kytkeytymisen toisiinsa, 
yrityksen toiminnan osa-alueiden merkityksen sen kilpailukyvylle, laatutyön sisällön ja merkityksen yrityksessä. Opiskelija 
osaa: toimia vastuullisesti ryhmässä, toimia vastuullisesti ja itsenäisesti yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa, viestiä selkeästi 
ja ymmärrettävästi sekä suullisesti että kirjallisesti, soveltaa eri oppiaineiden teoriatietoja, yhdistää niitä ja etsiä uutta tietoa, 
arvioida analyyttisesti omaa toimintaa ja osaamista 

Keskeinen sisältö: Millaisista eri osa-alueista yrityksen kilpailukykyinen toiminta muodostuu. Mitä kilpailukyvyn ylläpitäminen 
vaatii yritykseltä. Miten yritys voi vaikuttaa omaan kilpailukykyynsä laadun hallinnan avulla. Mitä laadun hallinta tarkoittaa pk-
yrityksessä. Millaisista eri osa-alueista yrityksen kilpailukykyinen toiminta muodostuu. Mitä kilpailukyvyn ylläpitäminen vaatii 
yritykseltä. Miten yritys voi vaikuttaa omaan kilpailukykyynsä laadun hallinnan avulla. Mitä laadun hallinta tarkoittaa pk-
yrityksessä? 

Edeltävät opinnot: BL1002 Liiketoiminta ja yrittäjyys, BL1003 Markkinoinnin perusteet, BL1004 Yritysoikeus, BL1005 Liike-
elämän kirjallinen ja suullinen viestintä, BL1007 Yrityksen talous, BL1009 Suomen kansantalous ja EU. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjaustunteihin ja tiedonhankintaharjoituksiin osallistuminen 20 t. Oppimistehtävät 
/ itsenäinen tiedonhankinta 80 t Arviointi ja palaute 8 t Yhteensä 108 

Oppimateriaali:  

Arviointiperusteet: Ryhmätyöskentely, kirjallinen raportti ja suullinen esitys 

Arviointiasteikko: 0 - K5 

Opetuskieli: suomi 

BL1007 Yrityksen talous, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää talouden merkityksen yrityksen perustamisessa ja sen toiminnassa, kirjanpidon 
soveltamisen liiketoiminnassa sekä kahdenkertaisen kirjanpidon ja tilinpäätöksen sisällön. Lisäksi opiskelija hallitsee 
arvonlisäverotuksen ja yritysverotuksen periaatteet. Opiskelija osaa laatia pienen kirjanpitoaineiston perusteella tilinpäätöksen 
käyttäen taloushallinnon ohjelmistoa. 

Keskeinen sisältö: Taloushallinto yrityksissä, taloudelliset laskelmat, kirjanpito informaatiojärjestelmänä ja sen 
hyödyntäminen, kahdenkertaisen kirjanpidon periaatteet, liiketapahtumat ja niiden kirjaaminen, tilinpäätös ja tunnusluvut, 
arvonlisäverotuksen perusteet, yritysverotuksen perusteet ja atk-kirjanpito. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Harjoitukset 34 h, luennot 28 h, oppimistehtävät ja itsenäinen tiedonhankinta 30 h, 
valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 40 h sekä arviointi ja palaute 1 h. Keskimääräisen opiskelijan työmäärä 133 
h. 

Oppimateriaali: Tomperi, Soile: Käytännön kirjanpito, Edita 2006 ja Tomperi, Soile ja Keskinen, Virpi: Käytännön kirjanpito 
harjoituskirja, Edita 2006. Luentomateriaali. 

Arviointiperusteet: Tentti, oppimistehtävät. 

Arviointiasteikko: 0-5 

 

 



BL1008 Talousmatematiikka, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: matematiikan merkityksen talouselämän ongelmien kuvaamisessa ja 
ratkaisemisessa Opiskelija osaa: mallintaa talouselämän ongelmia, ratkaista em. ongelmia ja arvioida ratkaisujen 
oikeellisuutta sekä käyttää ratkaisuissa kyseisiin ongelmiin liittyviä tietokoneohjelmistoja. 

Keskeinen sisältö: Prosenttilaskenta, funktioiden käyttö talouselämässä, indeksit sekä rahan ja hinnan arvoon vaikuttavat 
tekijät, valuutat, korkolaskenta, jaksolliset suoritukset. 

Edeltävät opinnot: - 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus: luennot & harjoitukset 40 h, Käytännön harjoittelu/ 
oppimistehtävät/ itsenäinen tiedon hankinta/ valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 63 h, Arviointi ja palaute 4. 
Yhteensä 107 h. 

Oppimateriaali: Saaranen-Kolttola-Pösö: Liike-elämän matematiikkaa (EDITA) 

Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti sekä annettujen itseopiskelutehtävien tekeminen 

Arviointiasteikko: tentti: 0 - 5, itseopiskelutehtävät: hyväksytty / hylätty 

BL1009 Suomen kansantalous ja EU, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa kansantalouden peruskäsitteet ja toimintaperiaatteet, pohtia hinnanmuodostuksen 
lainalaisuuksia eri markkinamuodoissa, pohtia taloudellisen integraation ja globalisaation syitä ja seurauksia yhteiskunnan ja 
kansalaisen kannalta. 

Keskeinen sisältö: Mitä kansantaloustiede tutkii ja mitkä ovat sen keskeiset käsitteet? Miten Suomen kansantalous on 
kehittynyt tietoyhteiskunnaksi ja miten se selviää globalisoituvassa maailmantaloudessa? Mitkä ovat ne kansantalouden ilmiöt, 
jotka edistävät yhteiskunnan hyvinvointia? Miten talouselämää koskeva päätöksenteko toimii Suomessa osana EU:n 
päätöksentekoa? 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus: luennot 40 ja lisäksi harjoitukset 6 * 2h, Oppimisaineistoihin 
perehtyminen 53 Arviointi ja palaute 2 x 2 h 

Oppimateriaali: Pekkarinen-Sutela: Kansantaloustiede, 2002 tai uudempi painos tai Pohjola, Pekkarinen, Sutela, Taloustiede, 
2004 

Arviointiperusteet: Luentoaktiivisuus, kirjalliset tentit sekä oppimistehtävät 

Arviointiasteikko: 0 - K5 

BL1010 Business English, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää alansa peruskäsitteistöä tavallisimmissa opiskeluun ja työelämään 
liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Opiskelija ymmärtää erilaisten kielenkäyttäjien tuottamaa puhetta ja 
tekstiä. Hän osaa hakea tietoa alansa englanninkielisistä lähteistä, ymmärtää keskeisen sisällön ja pystyy tiivistämään 
ydinkohdat suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa kielenoppijana ja -
käyttäjänä ja toimii aktiivisesti kehittääkseen kielitaitoaan yksin ja ryhmässä. 

Keskeinen sisältö: Omista opinnoista ja työkokemuksesta kertominen, neuvonta ja opastaminen, yritysesittely suullisesti ja 
kirjallisesti, puhelinviestinnän perusteet, paikallisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen yritystoiminnan ja talouden 
ajankohtaiset teemat (uutisten seuraaminen). 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 40 t kontaktiopetusta, 20 t ohjattuja etätehtäviä, 20 t itsenäistä työskentelyä ja 
näyttöihin valmistautumista 

 

 



Oppimateriaali: Niskanen, Terttu et al. 2008. Business Express. WSOY.  

Osia myös kirjasta: Hannukainen, Anja et al. 2002. Big Deal. The Language of. International Business. Edita 

muu opettajan jakama materiaali 

Arviointiperusteet: aktiivinen osallistuminen, oppimistehtävien suorittaminen, kirjallinen koe ja suullinen näyttö 

Arviointiasteikko: arviointi asteikolla 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso pyritään toteuttamaan intensiivisesti kevätlukukauden aikana 4 t/ viikko. 
Ensimmäinen kontaktitunti keskittyy uuden kieliaineksen opiskeluun ja kirjalliseen viestintään. Toisella kontaktikerralla samaa 
aihealuetta lähestytään suullisen viestinnän näkökulmasta. 

BL1011 Kontakta Norden, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää liike-elämän keskeistä suullista ja kirjallista viestintätaitoaan ruotsin kielessä. Hän 
pystyy seuraamaan ja osallistuu yleisluontoiseen keskusteluun Pohjoismaiden talous- ja yhteiskuntaelämän ajankohtaisista 
asioista ja ilmiöistä ruotsin kielellä. Hän löytää opintoihinsa tarvittavaa tietoa myös ruotsinkielisistä lähteistä. Hän tuntee 
Pohjoismaiden erityispiirteitä ja kulttuurillisia eroja. 

Keskeinen sisältö: Puhelin-, asiointi- ja asiakaspalvelutilanteita, omat henkilötiedot ja elämäntilanne, opinnot, Pohjoismaita 
käsitteleviä ajankohtaisia tekstejä ja äänimateriaalia erilaisin harjoittein. Ruotsin kielen rakenteiden vahvistamista tarvittavin 
osin sekä sanavaraston laajentamiseen ja muistamiseen kehittäviä harjoitteita. 

Edeltävät opinnot: Kielen perusteiden hallinta: lukio tai vastaavat tiedot, Oppimaan oppiminen -opintojakso liiketalouden 
perusopinnoissa. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus 36 h, oppimistehtävät ja itsenäinen tiedonhankinta 18 h, 
kirjallisuuteen ja oheismateriaaleihin perehtyminen 16 h, testaukseen valmistautuminen ja palaute 10 h 

Oppimateriaali:  

Tolkki-Öhman: Perspektiv på affärssvenska, WSOY (2009) sekä opetuksen yhteydessä jaettava opettaman koostama 
lisämateriaali 

Arviointiperusteet:  

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, suullinen ja kirjallinen testaus, portfolio (blogi). 

Arviointiasteikko: 0 - 5 

Opetuskieli: ruotsi 

Opetuskieli: suomi 

AMMATTIOPINNOT 

BL2000 Laadun Portaat 2, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: laatutyön sisällön ja merkityksen yrityksessä, liiketoiminnan kokonaisuuden ja sen 
eri osa-alueiden kytkeytymisen toisiinsa. Opiskelija osaa: toimia vastuullisesti ryhmässä, laatia projektisuunnitelman, tehdä 
itseohjautuvasti yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa, aloittaa laatujärjestelmätyön tekemisen yrityksessä, kehittää yrityksen 
laatujärjestelmää, arvioida analyyttisesti omaa toimintaa ja osaamista. 

Keskeinen sisältö: Mitä laadun hallinta tarkoittaa pk-yrityksessä? Mistä osa-alueista yrityksen laatutyö koostuu? Miten 
laatujärjestelmää kehitetään ja ylläpidetään? Millaisia laatujärjestelmiä yrityksillä on käytössä? 

Edeltävät opinnot: BL1006 Laadun portaat 1, BL2001 Projektiopinnot, BL2002 Markkinoinnin suunnittelu, BL2003 Talouden 
suunnittelu, BL2004 Liiketoiminnan kehittäminen, BL2005 Tilastotiede 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Seminaari- / ryhmätyöskentely, osallistuminen 10 t Oppimistehtävät / itsenäinen 
tiedonhankinta 90 t Arviointi ja palaute 8 t. Yhteensä 108 t 

 



Oppimateriaali: Luennoilla määritellyt materiaalit 

Arviointiperusteet: Kirjallinen raportti ja suullinen esitys prosesseineen. 

Arviointiasteikko: Hylätty / 1 - 5 

BL2001 Projektiopinnot, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää projektityön peruskäsitteistön, projektipäällikön/ohjausryhmän tehtävät ja vastuut 
sekä neuvottelutaitojen tärkeyden projektin eri vaiheissa. 

Keskeinen sisältö: Miten onnistunut projekti suunnitellaan? Mitkä ovat ryhmän kehityttymisen vaiheet? Millaisia tehokkaita 
työtapoja projekti organisaationa edellyttää? Miten neuvottelussa päästään molempien osapuolten kannalta hyvään 
lopputulokseen? 

Edeltävät opinnot: Kirjallinen ja suullinen viestintä  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 20 t, harjoitukset 16 t , projektisuunnitelmapalaveri 1 t Oppimistehtävät  / 
itsenäinen tiedonhankinta  ja valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 41 t  ja tentti 2 t 

Oppimateriaali:  

Ruuska, Pidä projekti hallinnassa, 2005. 

Lisämateriaalina Skyttä, Tiimiytys ja sen läpivienti, 2005 

Arviointiperusteet:  

Luentoaktiivisuus, kirjallinen tentti sekä projektisuunnitelma ja muut näytöt. 

Arviointiasteikko: Hylätty, T1 - K5 

BL2002 Markkinoinnin suunnittelu, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija ymmärtää: markkinoinnin suunnitteluprosessin vaiheet, markkinoinnin peruskilpailukeinojen hyödyntämisen 
markkinoinnin suunnitteluprosessissa. 

 Opiskelija osaa: laatia kirjallisen markkinointisuunnitelman, käyttää markkinoinnin peruskilpailukeinoja eri tilanteissa ja valita 
niiden oikeat painotukset ja etsiä lisätietoa opintojakson aihealueesta 

Keskeinen sisältö: Miten markkinointia analysoidaan, suunnitellaan, toteutetaan ja seurataan valitulle tuotteelle ja 
kohderyhmälle? Miten markkinoinnin peruskilpailukeinoja hyödynnetään markkinoinnin suunnittelussa? Todellisen 
markkinointisuunnitelman tekeminen. 

Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perusteet BL1003 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiskelijan työmäärän jakautuminen: kontaktiopetus 36 h, itsenäinen työskentely 
yksin ja ryhmissä 71 h, yhteensä 107h 

Oppimateriaali: Lahtinen, J. & Isoviita,  A. 1998. Markkinoinnin suunnittelu. Avaintulos Oy. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino 
Oy tai Raatikainen, L. 2004. Tavoitteellinen markkinointi: markkinoinnin tutkimus ja suunnittelu. Helsinki: Edita.  Kurssin 
materiaali Moodlessa. 

Arviointiperusteet: Sovitaan yhdessä pelisäännöistä kurssin alussa 

Arviointiasteikko: 0 – 5 

 

 



BL2003 Talouden suunnittelu, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: taloudellisten laskelmien sisällön ja osaa laatia niitä yrityksen päätöksenteon 
perustaksi, pystyy arvioimaan käsiteltävää informaatiota analyyttisesti. Opiskelija osaa: analyyttisen taloudellisen 
ajattelutavan, laatia yritysjohdolle päätöksentekoa edellyttäviä laskelmia 

Keskeinen sisältö: Talouden peruskäsitteet. Katetuottoajattelun hyödyntäminen. Päätöksentekoon valmistautuminen. 
Vaihtoehtolaskelmien laatiminen. Tavoitelaskelmien laatiminen. Seurantalaskelmien laatiminen. Tietojärjestelmien 
hyödyntäminen taloushallinnossa. Talouden informaation raportoiminen 

Edeltävät opinnot: BL1007 Yrityksen talous 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 22 h. Kontaktiopetus, harjoitukset 26 h. Ryhmätyöskentely, 
osallistuminen 5 h. Itsenäinen tiedonhankinta 40 h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 40 h. Arviointi ja 
palaute 2 h. Yhteensä 133 h. 

Oppimateriaali: Neilimo Kari, Uusi-Rauva Erkki: Johdon laskentatoimi, Edita. Luentomateriaali. Muut luennoilla osoitetut 
artikkelit ja materiaalit 

Arviointiperusteet:  

Tentin arvosana ja aktiivisuus luennoilla ja harjoituksissa 

Arviointiasteikko: Hylätty/1 - 5 

Opetuskieli: suomi 

BL2004 Liiketoiminnan kehittäminen, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää strategian merkityksen toiminnan ohjauksen lähtökohtana ja liiketoiminnan eri osa-
alueiden kytkeytymisen toisiinsa, opiskelija osaa hyödyntää oppimaansa esim. Laadun Portaat -kohdeyrityksen toiminnan 
kehittämisen painopistealueiden löytämisessä. 

Keskeinen sisältö: Strategialähtöinen johtaminen ja strategialähtöisyys liiketoiminnassa, yrityksen kokonaisvaltainen 
toiminnan ohjaus. 

Edeltävät opinnot: BL1001 Liiketoiminta ja yrittäjyys 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus luennot 36 h, itsenäinen tiedonhankinta 40 h, valmisteltuihin 
oppimisaineistoihin tutustuminen 30 h, arviointi ja palaute 1 h, yhteensä 107 h. 

Oppimateriaali: Karlöf: Strategian rakentaminen - sisältö ja välineet, Edita. Karlöf, Helin & Lövingsson: Johtamisen 
näkökulmat -peruskäsitteitä ja -malleja, Edita. Koski & Virtanen: Tulos - Liiketoiminnan suunnittelulla menestykseen, Otava. 
Muu ohjaajan osoittama materiaali 

Arviointiperusteet: Palautettavat tehtävät ja tentti työoikeudesta. 

Arviointiasteikko: 0 - 5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

BL2005 Tilastotiede, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kvantitatiivisen tutkimuksen etenemisen vaiheet, tutkimuksessa käytetyn kielen 
sekä tutkimuksessa saadut tulokset. Opiskelija osaa käyttää tilastollista ohjelmistoa tutkimuksen tekemisessä, analysoida 
aineistoa ja tehdä saaduista tuloksista tutkimusraportin 

Keskeinen sisältö: Peruskäsitteiden tunteminen, aineiston hankinta, aineiston käsittely ja esittely 

Edeltävät opinnot:  



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetusta, luennot 2 h ja harjoitukset 38 h. Seminaari-/ryhmätyöskentely, 
osallistuminen 15 h (sisältää ohjauksen). Oppimistehtävät/itsenäinen tiedon hankinta 15 h (sisältää ohjauksen). 
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 24 h. Oppimisen ohjaus 10 h. Arviointi ja palaute 3 h. Yhteensä 107 h 

Oppimateriaali:  

Leila Karjalainen, Tilastomatematiikka 

muu opettajan jakama materiaali 

Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti ja itsenäinen harjoitustyö 

Arviointiasteikko:  

tentti 0 - 5 

harjoitustyö hyväksytty / hylätty 

BL2006 Business Communication, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti ja suullisesti liike-elämän keskeisissä viestintätilanteissa 
englannin kielellä. Hän osaa kirjoittaa jäsenneltyjä, vaikuttavia ja oikeakielisiä sähköpostiviestejä ja liikekirjeitä ja toimia 
erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa puhelimessa ja kasvotusten. 

Keskeinen sisältö: Liikekirjeiden asettelut, rakenne ja tyyli; työpaikkahakemuksen, kyselyn, tarjouspyynnön, tarjouksen ja 
reklamaation laatiminen; sähköpostiviestintä, sekä keskeisimmät suullista kielitaitoa vaativat tilanteet, esimerkiksi tiedustelut, 
yhteydenotot, myyntitilanteet, neuvottelut, esittelytilanteet, sosiaalinen kanssakäyminen. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 36 t kontaktiopetusta (sisältää suullisen kokeen), 34 t ohjattua 
portfoliotyöskentelyä, 10 t itsenäistä työskentelyä ja valmistautumista suulliseen kokeeseen. 

Oppimateriaali:  

Arviointiperusteet: aktiivinen osallistuminen, portfolioarviointi, joka sisältää opiskelijan itsearviointia ja vertaispalautteen, 
suullinen koe 

Arviointiasteikko: arviointi asteikolla 0-5. 

Muut toteutusjärjestelyt: 2. opiskeluvuoden syksyllä 4 t/ viikko. Tuntityöskentely keskittyy suulliseen viestintään ja 
kirjallisten tehtävien pohjustamiseen, kirjallisia harjoitteita tehdään lähinnä etä- ja itseopiskelutehtävinä. 

BL2007 Affärskommunikation, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelijaa osaa esitellä työympäristöään ja tehtäviään sekä viestiä suullisesti ja kirjallisesti yrityksen 
ja/tai yhteisöjen liiketoimintoihin sekä asiakaspalveluun kuuluvissa tilanteissa ruotsin kielellä. 

Keskeinen sisältö: Yritys- ja yhteisöesittelytilanteita, pohjoismaisia yritysuutisia, yritysten perusliikeviestintää: kyselyt, 
tarjoukset, tilaukset, vahvistukset ja reklamaatiot suullisesti sekä sähköpostitse ja kirjein. 

Edeltävät opinnot: 1. vuoden perusopinnot amk:ssa 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus 40 h, oppimistehtävät ja itsenäinen tiedonhankinta 10 h, 
oppimisaineistoihin ja kirjallisuuteen perehtyminen 10 h, yhteydenpito yrityksiin 10 h, arviointi ja palaute 10 h 

Oppimateriaali:  

Peltonen-Kukkasniemi-Auvinen: Nordiska nätverk, Edita 2004, ISBN 951-37-4083-8, opettajan kokoamaa materiaalia  

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, suulliset ja kirjalliset työnäytteet (portfolio) ja testaus. 

Arviointiasteikko: 0 - 5 



SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 

MARKKINOINTI JA YRITTÄJYYS 

BL2100 Itsensä johtaminen ja markkinointi, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa valmiuksia oman itsensä johtamiseen, kehittämiseen ja markkinointiin. Opiskelija oppii 
toimimaan ryhmässä ja luomaan verkostoja. Opiskelija seuraa aikaansa, jakaa tietoa ja analysoi omaa toimintaympäristöään. 

Keskeinen sisältö:  

Aloituspäivät: yrittäjyystesti, oppimissopimuksen päivitys, tiimiytyminen ja tiimisopimus ja -säännöt. Itsensä johtaminen ja 
urapolku sekä itsensä markkinointi, oma ura- ja markkinointisuunnitelma, kehityskeskustelu. Tiimitoiminta: verkottuminen, 
ajankohtaiskatsaukset, vierailijat ja vierailut. 

Edeltävät opinnot:  

BL1000 Oppimaan oppiminen, BL1003 Markkinoinnin perusteet 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Luentopäivät ja luennot, harjoitukset ja järjestetyt tiimitapaamiset 74 h, itsenäinen työskentely, tiimitoiminta, esseet ja omat 
suunnitelmat sekä kirjallisuuden opiskelu 88 h. 

Oppimateriaali:  

Itsensä johtaminen: omavalintainen teos, esim. Pentti Sydänmaanlakka? Älykäs itsensä johtaminen?.Itsensä markkinointi: 
Vesa Pyykön ? Työelämäopas?. 

Arviointiperusteet: Sovitaan yhdessä kurssin alkaessa. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

Tätä opintojaksoa ei voi tenttiä yleisenä tenttipäivänä. 

BL2101 Yrityksen asiakkuudenhallinta, 9 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää henkilökohtaisen myyntityön merkityksen niin 
palveluiden markkinoinnissa kuin yritysten välisessä kaupankäynnissä. Opiskelija ymmärtää palvelujen markkinoinnin 
erityispiirteet verrattuna tuotteiden markkinointiin ja hän hallitsee asiakastyytyväisyyteen pohjautuvan johtamisen periaatteet. 
Opiskelija tuntee asiakkuusajattelun peruskäsitteet ja saa valmiuksia luoda ja ylläpitää yrityksen asiakassuhteita 

Keskeinen sisältö: Henkilökohtainen myyntityö, palvelujen laatuperusteinen markkinointi, asiakastyytyväisyyden 
kuunteleminen, asiakastyytyväisyysjohtaminen. Asiakkuusajattelun viitekehys, asiakkuuden elinkaari, asiakkuuden talous, 
asiakkuusstrategiat, kanta-asiakasohjelmat. 

Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perusteet BL1003 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Monimuoto-opiskelu sekä ongelmalähtöinen opiskelu. Kontaktiopetus ja harjoitukset 
90h, itseopiskelu 153h, yhteensä 243h. 

Oppimateriaali: Myyntivalmennus: (1) Pekkarinen, Sääski & Vornanen (1998): Henkilökohtainen myyntityö, Pohjois-Savon 
AMK. Palveluiden markkinointi:(1) Hannu Kuusela (1997): Näkymätön näkyväksi. Markkinoinnin haaste. WSOY. (2) Rope & 
Pöllänen (1998): Asiakastyytyväisyysjohtaminen. WSOY. (3) Honkola & Jounela (2000): Palveluosaamisen piruetit. Otava. (4) 
Lämsä & Uusitalo (2002): Palvelujen markkinointi esimiestyön haasteena, Edita. Asiakassuhdemarkkinointi:(1) Storbacka & 
Lehtinen (1997), Asiakkuuden ehdoilla, WSOY. (2) Mäntyneva (2001), Asiakkuuden hallinta, WSOY. (3) Pöllänen (1995), 
Kanta-asiakasmarkkinointi, WSOY. Artikkelit ja muu aineisto. 

Arviointiperusteet: Sovitaan kurssin alussa yhdessä opiskelijoiden kanssa. 

Arviointiasteikko: 0-5 



BL2104 Markkinointioikeus, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää keskeisen markkinointia koskevan lainsäädännön, viranomaisohjeiden ja 
itsesääntelynormiston sisällön ja osaa soveltaa normeja. 

Keskeinen sisältö: Markkinointiviestintään liittyvät lait ja muut normit, tuotteiden erilaistamiseen liittyvät immateriaaliset 
säädökset, henkilötietolain ja tekijänoikeuslain markkinoinnissa huomioon otettavat säännökset sekä kilpailulainsäädännön 
keskeinen normisto. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 10 h, kontaktiopetus, luennot 2 h seminaari-
/ryhmätyöskentely, osallistuminen 20 h, oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 20 h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin 
perehtyminen 20 h, oppimisen ohjaus 5 h, arviointi ja palaute 3 h 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktitunneille ja ryhmä- ja yksilötöiden suorittaminen. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

BL2105 Yrityksen viestintä, 9 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija ymmärtää miten markkinointiviestintäkampanja tukee yrityksen liikeideaa ja kannattavuutta. Lisäksi hän ymmärtää 
markkinointiviestintä - mixin eri osa-alueiden painottamisen ja jaksottamisen kampanjan eri vaiheissa suhteessa yrityksen 
tavoitteisiin ja resursseihin.  

Opiskelija hallitsee asiakaslähtöisen ja tarkoituksenmukaisen visuaalisen viestinnän tehokkuustekijät. Hän osaa arvioida 
kriittisesti omien ja muiden suunnittelemien markkinointimateriaalien toimivuutta. Hän hallitsee julkaisun tuottamisen 
(Desktop Publishing) perusominaisuudet ja osaa käyttää niitä soveltaen omassa työssään. Hän pystyy itsenäisesti sekä 
ryhmässä toimien tuottamaan julkaisuaineistoja (ilmoituksia, esitteitä, logoja jne.) graafisen alan sovellusohjelmia käyttäen. 
Hän osaa myös hyödyntää typografiaa eri materiaalien luomisessa, uusimisessa ja ylläpidossa.  

Keskeinen sisältö: Integroidun markkinointiviestinnän eri osa-alueet sekä markkinointiviestintäkampanjan suunnittelu ja 
toteutus. 

Edeltävät opinnot: BL1001 ATK-passi, BL1003 Markkinoinnin perusteet ja BL1005 Liike-elämän kirjallinen ja suullinen 
viestintä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitukset 132 h, itsenäinen työskentely (kampanjan suunnittelu 
materiaaleineen) sekä kirjallisuuden opiskelu 111 h. Yhteensä 243 h. 

Oppimateriaali:  

• Siukosaari Asko, 1999. Markkinointiviestinnän johtaminen.  

• Vuokko Pirjo, 2003. Markkinointiviestintä merkitys, vaikutus ja keinot.  

• Pesonen Soili ja Tarvainen Juha, 2005. Julkaisun tekeminen.  

• Muu opettajien osoittama materiaali. 

Arviointiperusteet: Viestintäkampanjan raportti, materiaalit ja oppimistehtävät (80 %) sekä aktiivisuus (20 %). 

Arviointiasteikko: Hylätty/ 1 - 5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Tätä opintojaksoa ei voi tenttiä yleisenä tenttipäivänä. 

 



BL3100 Yrityksen ennakointi- ja innovointityö, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa hyödyntää ennakoinnin ja innovoinnin menetelmiä uusien liike, tuote- tai palveluideoiden 
kehittämisessä. 

Keskeinen sisältö: Ennakoinnin tekniikat, hiljaiset signaalit ja skenaarioperustainen strategiatyöskentely. Innovoinnin 
menetelmät. 

Edeltävät opinnot: Markkinoinnin suuntautumisen 2. vsk:n kevään opinnot 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Koulutuspäivät 32h. Harjoitukset tiimeissä 32h. Itsenäinen oppimateriaaliin 
tutustuminen 42h. Palaute 2h.108h 

Oppimateriaali: Lampikoski & Lampikoski. 2004. Kehitä ideasi innovaatioksi. WSOY. Mannermaa. 1999. Tulevaisuuden 
hallinta, skenaariot strategiatyöskentelyssä. Artikkelit ja muu aineisto. 

Arviointiperusteet: Sovitaan opintojakson alussa. 

Arviointiasteikko: hylätty/1-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojaksoa ei voi suorittaa yleisenä tenttipäivänä. 

BL3101 Lanseerausmarkkinointi, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa laatia uuden tuotteen, palvelun tai liikeidean lanseeraussuunnitelman ja saa valmiuksia 
viedä lanseeraussuunitelman käytäntöön. 

Keskeinen sisältö: Lanseeraus markkinointiprosessissa. Uuden tuotteen, palvelun tai liikeidean lanseeraus. 
Lanseerausprosessi: lanseerauksen lähtökohdat, lanseerausvaiheen markkinointitoimet, viestintä lanseerausvaiheessa, 
lanseerauksen käytännön toteutus ja seuranta. 

Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perusteet BL1003, Markkinoinnin suunnittelu BL2002 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 24 h. Kontaktiopetus, luennot 24 h. Valmisteltuihin 
oppiaineistoihin perehtym. 36 h. Oppimisen ohjaus 4 h. Arviointi ja palaute 2 h. Yhteensä 90 h 

Oppimateriaali: Rope. 1999. Lanseerausmarkkinointi, WSOY. Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Lanseerausharjoitus. 

Arviointiasteikko: hylätty/1 - 5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojaksoa ei voi suorittaa yleisenä tenttipäivänä. 

BL3102 Markkinointitutkimus ja tutkimusmenetelmät, 8 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee tutkimuksen filosofian keskeiset seikat. Hän tuntee laadullisen tutkimuksen menetelmät 
ja osaa toteuttaa tutkimusprojektin käytännössä. Hän tuntee myös määrällisen tutkimuksen menetelmät ja osaa 
suunnitella sekä toteuttaa itsenäisesti kvantitatiivisen markkinatutkimuksen. 

Keskeinen sisältö: Tutkimuksen filosofia. Markkinointitietojärjestelmä. Tutkimusstrategiat. Laadullisen tutkimuksen piirteitä 
ja tutkimustyyppejä. Laadullisen tutkimuksen suunnittelu, toteutus, aineiston käsittely ja raportointi. Markkinointitutkimuksen 
etiikka ja  vaatimukset. Määrälliset tutkimusmenetelmät, otantamenetelmät, lomakkeen suunnittelu, kenttävaiheen toteutus, 
aineiston käsittely, raportin laadinta ja tulosten tulkinta.  

Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perusteet BT1002 

 



Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Tutkimuksen filosofia: luennot 16 h, tiimityöt ja kurssiaineistoon tutustuminen 38 h, yhteensä 54 h. Laadulliset menetelmät: 
luennot 24 h, tutkimusprojekti 30 h, kurssiaineistoon tutustuminen 27 h, yhteensä 81 h. Määrälliset menetelmät: luennot 24 
h, tutkimusprojekti 30 h, kurssiaineistoon tutustuminen 27 h, yhteensä 81 h. Koko kurssi 216 h 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Tentti, laadullinen ja määrällinen tutkimusprojekti, aktiivinen osallistuminen kontaktitunneille 

Arviointiasteikko: 0-5 

BL3103 Yrityksen talous- ja henkilöstöjohtaminen, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen roolit ja mahdollisuudet yrityksen ja erityisesti 
sen markkinoinnin päätöksenteon apuna. Opiskelija tuntee keskeiset henkilöstöön vaikuttavat lait ja asetukset sekä ymmärtää 
henkilöstön ja henkilöstön johtamisen roolin yrityksen voimavarana. 

Keskeinen sisältö: Tilinpäätösinformaation tulkinta päätöksenteon apuna. Markkinoinnin kannattavuuslaskelmat. 
Henkilöstölainsäädäntö ja henkilöstöjohtaminen. 

Edeltävät opinnot: Suuntautumisen 2. vsk:n kevään opinnot 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitukset 64h. Itsenäinen työskentely 96h. Palaute 2h. Yhteensä 
162h. 

Oppimateriaali: Luentomateriaali. Muu aineisto ilmoitetaan kurssin alussa. 

Arviointiperusteet: Tentit ja harjoitustyöt. 

Arviointiasteikko: 0-5 

BL2008 Intercultural Competence, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelijan hallitsee keskeiset kansainvälistymiseen ja kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen liittyvät 
käsitteet ja yleisimmät teoreettiset mallit sekä osaa soveltaa näitä käytäntöön esimerkkien ja harjoitusten kautta. Tiedollisen 
osaamisen lisäksi hän osoittaa sellaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joita toimiminen monikulttuurisessa ryhmässä 
edellyttää. Opiskelija on tietoinen ja pystyy kommunikoimaan toisille sen, mitkä henkilökohtaiset arvot ja asenteet sekä 
kulttuuriset tekijät ohjaavat hänen omaa ajatteluaan ja toimintaansa. Opiskelija ymmärtää kansainvälisen liiketoiminnan ja 
globaalistumisen vaikutukset yritystoimintaan erityisesti oman suuntautumisensa näkökulmasta. 

Keskeinen sisältö:  

a) Kulttuurin käsite, kulttuurinen sopeutuminen, kulttuurin vaikutus viestintä- ja liiketoimintakulttuuriin 

b) Yrityksen kansainvälistyminen 

c) Monikulttuurinen tiimi, työyhteisö ja sen johtaminen 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 20 t luentoa, 12 t työpajoja tai harjoituksia, 48 t itse- ja/tai etäopiskelua 

Oppimateriaali:  

Gesteland, R. 2005. Cross-Cultural Business Behavior. Copenhagen Business School Press. 

Gore, K. 2007. Networking Cultural Knowledge. An Interactive and Experienced Strategy to Apply Intercultural Communication 
in Business. WSOY. 

Arviointiperusteet: aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin, kirjallisuuteen perehtyminen ja näiden pohjalta 
laadittu reflektiivinen oppimispäiväkirja, mahdollisesti lisänä pienimuotoisia testejä. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakson toteutukseen integroidaan vierailijoita, vaihto-opettajia ja -opiskelijoita 
mahdollisuuksien mukaan. 



OIKEUSALA 

BL2701 Yhteisöoikeus, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee yhteisöoikeuden muuttuvat säädökset ja syventää tietämystään yhteisöoikeudellisesta 
sääntelystä. 

Keskeinen sisältö:  

• avoin yhtiö  

• kommandiittiyhtiö  

• osakeyhtiö  

• asunto-osakeyhtiö  

• osuuskunta  

• yhdistys  

• säätiö 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luentoja ja harjoituksia 32 h, itsenäistä työskentelyä 76 h, yhteensä 108 h 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin. 

Arviointiperusteet:  

Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, oppimistehtävien suorittaminen hyväksyttävästi, tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

BL2702 Julkisoikeus, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee julkisoikeudelliset keskeiset säädökset ja sisäistää julkisoikeudellisen järjestelmän 
perusmekanismit. Opiskelija ymmärtää keskeiset julkisoikeudelliset käsitteet ja oikeussuojan merkityksen. Hän tuntee 
julkisoikeudelliset keskeiset menettelysäännöt, viranomaiset ja niiden toimivallan sekä julkiseen vallankäyttöön liittyvät 
elementit. 

Keskeinen sisältö:  

• Suomen perustuslaki, erityisesti yksilön oikeusasema ja virkatoimet  

• hallintolaki, hallintolainkäyttölaki, kuntalaki  

• maakuntajakolaki  

• uskonnonvapauslaki 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitukset 48 h, omaehtoinen työskentely 114 h, yhteensä 162 h 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, oppimistehtävien suorittaminen hyväksyttävästi, tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

BL2703 Perhe- ja perintöoikeus, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija muodostaa kokonaiskuvan perhevarallisuusoikeudesta sekä avioliiton ja muiden parisuhteiden 
oikeusvaikutuksista parisuhteen aikana ja sen purkauduttua. Hän tuntee myös lapsen asemaa erotilanteessa koskevan 
sääntelyn. Lisäksi opiskelija perehtyy jäämistöoikeuden systematiikkaan ja tuntee perimysjärjestyksen, pesänselvitys- ja 
perinnönjakomenettelyn samoin kuin testamenttiin liittyvän sääntelyn keskeisiltä osiltaan. 



Keskeinen sisältö:  

• avioehtosopimus  

• osituksen toimittaminen  

• lapsen huolto, tapaamisoikeus ja elatus  

• perimysjärjestys, perunkirjoitus, pesänselvitys, perinnönjako  

• testamentti 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, kirjallisuuteen perehtyminen, lainsäädäntöön ja muuhun 
kurssimateriaaliin perehtyminen, oppimistehtävien suorittaminen, yhteensä 108 h 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, oppimistehtävien suorittaminen, tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

BL2704 Tietosuoja ja tietoturvallisuus, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy yksityisyyttä ja henkilötietojen suojaa koskeviin perusoppeihin ja periaatteisiin sekä 
tietosuojaa ja -turvallisuutta koskevaan keskeiseen oikeudelliseen sääntelyyn, mukaan lukien sähköinen viestintä. 

Keskeinen sisältö:  

• oikeusinformatiikka erillisenä oikeudenalana  

• julkisuusperiaate, salassapitoperusteet  

• yksityisyyden suojaa koskevat säännökset  

• yksityisyyden suoja työelämässä  

• tietosuojaviranomaiset ja niiden tehtävät 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, kirjallisuuteen perehtyminen, lainsäädäntöön ja muuhun 
kurssimateriaaliin perehtyminen, oppimistehtävien suorittaminen, yhteensä 81 h 

Oppimateriaali:  

Kurssilla ilmoitettava kirjallisuus ja muu oppimateriaali. 

Lainsäädäntö: 

• henkilötietolaki  

• laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta  

• asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta  

• laki yksityisyyden suojasta työelämässä  

• laki turvallisuusselvityksistä  

• viestintämarkkinalaki  

• sähköisen viestinnän tietosuojalaki 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti, tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

BL2705 Hallinto-oikeus, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa yleiskuvan Suomen hallinto-oikeudellisesta järjestelmästä ja hallinnon rakenteista. 
Opintojaksolla perehdytään nykyisen hallintomenettelyn kehittymiseen, hallinnon keskeisiin oikeusperiaatteisiin ja 
oikeusnormeihin. Käytännön hallintoon perehdytään myös oikeustapausten avulla. 

 



Keskeinen sisältö:  

• hallinnon asema ja tehtävät  

• hallinnon suhde muihin valtioelimiin, hallinnon kehittyminen  

• hyvän hallinnon periaatteet  

• hallintomenettelyn oikeudellinen sisältö  

• yleishallinnon ja erityishallinnon erot  

• oikeusturva hallintoasioissa  

• muutoksenhaku hallintoasioissa, hallintolainkäytön perusteet  

• määräajat ja asiakirjojen julkisuus sekä asiakirjojen lähettäminen ja tiedoksisaanti 

Edeltävät opinnot: Suositellaan julkisoikeuden kurssia BL2702 (tai vastaavat tiedot). 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, kirjallisuuteen perehtyminen, lainsäädäntöön ja muuhun 
kurssimateriaaliin perehtyminen, oppimistehtävien suorittaminen, yhteensä 81 h 

Oppimateriaali:  

Kulla, Heikki: Hallintomenettelyn perusteet. Talentum 2008. 

Lainsäädäntö: 

• Suomen perustuslaki 731/1999  

• hallintolaki 434/2003  

• hallintolainkäyttölaki 586/1996  

• laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999  

• laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003  

• laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930  

• kielilaki 423/2003 

Muu kurssilla sovittava materiaali. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti, tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

BL2706 Kunnallisoikeus, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kunnallisen itsehallinnon merkityksen ja kuntien muuttuvan toimintaympäristön. 
Opiskelijalle muodostuu kokonaiskäsitys kunnallisen oikeuden perusteista. 

Keskeinen sisältö: Kuntalain lähtökohdat ja tavoitteet, kunnallisen päätöksenteon periaatteet, kunnat ja perustuslaki, 
kuntalain suhde muuhun lainsäädäntöön 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitukset 32 h, itsenäinen työskentely 76 h, yhteensä 108 h 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn ja oppimistehtävien suorittaminen hyväksyttävästi, tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

BL2707 Työ- ja virkamiesoikeus, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelijalle muodostuu kokonaiskäsitys työ- ja virkamiesoikeuden perusteista. Opintojaksolla 
keskitytään työsopimus-, työaika- ja vuosilomalain säännöksiin sekä niihin liittyviin oikeuskäytäntöihin. Opiskelija perehtyy 
myös työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmään. Opiskelija on perillä virkamiesoikeuden oikeuslähteistä sekä niiden keskeisestä 
sisällöstä sekä tuntee virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet. 



Keskeinen sisältö:  

• työoikeuden normijärjestelmä  

• työsopimuksen solmiminen, muuttaminen ja päättäminen  

• työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet  

• työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmä  

• virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, kirjallisuuteen perehtyminen, lainsäädäntöön ja muuhun 
kurssimateriaaliin perehtyminen, oppimistehtävien suorittaminen, yhteensä 162 h 

Oppimateriaali:  

Kurssilla ilmoitettava kirjallisuus ja muu oppimateriaali. 

Lainsäädäntö ajantasaisine muutoksineen: 

• työsopimuslaki 55/2001  

• työaikalaki 605/1996  

• vuosilomalaki 162/2005  

• laki nuorista työntekijöistä 998/1993  

• laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004  

• laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986  

• yhdenvertaisuuslaki 21/2004  

• valtion virkamieslaki 750/1994  

• laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003  

• työehtosopimuslaki 436/1946  

• valtion virkaehtosopimuslaki 664/1970  

• laki kunnallisista työehtosopimuksista 670/1970  

• kunnallinen virkaehtosopimuslaki 669/1970  

• laki työriitojen sovittelusta 420/1962  

• laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti, tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

BL2708 Sopimusoikeus, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää tietämystään sopimusoikeudellisesta sääntelystä ja sen merkityksestä. Hän perehtyy 
sopimusoikeudellisiin oikeuslähteisiin ja argumentaatioon. Sopimusoikeuden yleisten oppien lisäksi opintojaksolla paneudutaan 
erityisen sopimusoikeuden osa-alueisiin. 

Keskeinen sisältö:  

• sopimuksen syntyminen ja sitovuus  

• sopimuksen tulkinta ja täydentäminen  

• sopimuksen pätemättömyys  

• edustus  

• sopimustyypit, vakiosopimukset  

• irtaimen kauppa ja kuluttajakauppa  

• suoritushäiriöt ja velkojan oikeussuojakeinot 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, kirjallisuuteen perehtyminen, lainsäädäntöön ja muuhun 
kurssimateriaaliin perehtyminen, oppimistehtävien suorittaminen, yhteensä 108 h 

Oppimateriaali:  

Saarnilehto, Ari: Sopimusoikeuden perusteet. Talentum 2009. 

 

 



Lainsäädäntö ajantasaisine muutoksineen: 

• laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 228/1929  

• laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä 1062/1993  

• laki eräistä yhteisomistussuhteista 180/1958  

• kauppalaki 355/1987  

• laki elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine 688/1988  

• laki osamaksukaupasta 91/1966  

• asuntokauppalaki 843/1994  

• kuluttajansuojalaki 38/1978  

• laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä 1074/2000  

• lahjanlupauslaki 625/1947 

Muu kurssilla sovittava oppimateriaali. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti, tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

BL3701 EU-oikeus, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa yleiskuvan eurooppaoikeudesta, EEC:n syntyyn johtaneista perusteista sekä sen 
historiallisesta kehityksestä Euroopan Unioniksi. Opiskelija tuntee EU:n päätöksentekoelimet, niiden tehtävät ja keskinäiset 
toimivaltasuhteet. Opiskelija on perillä eurooppaoikeuden tavoitteista ja johtavista oikeusperiaatteista sekä eurooppaoikeuden 
kytkennästä kansainväliseen oikeuteen ja maamme oikeusjärjestelmään. 

Keskeinen sisältö: Euroopan talousyhteisön synty, EU:n toimielimet ja niiden tehtävät, eurooppaoikeuden oikeusperiaatteet 
ja -käytäntö. Primääri- ja sekundäärinormit sekä normien suora sovellettavuus ja välitön vaikutus (Suomen kansallisten 
normien suhde eurooppaoikeuden normeihin), EY-oikeuden ja kansallisen oikeuden suhde. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitukset 24 h, itsenäinen työskentely 57 h, yhteensä 81 h 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, oppimistehtävien suorittaminen hyväksyttävästi, tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

BL3702 Kansainvälinen liikejuridiikka, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Liiketoimintaosaaminen kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opiskelija ymmärtää kansainvälisen 
liiketoiminnan keskeisten oikeusnormien systematiikan ja perusteet sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön. 

Keskeinen sisältö: Kansainvälinen yksityisoikeus, oikeusryhmittymät, kansainväliset sopimukset, erityinen sopimusoikeus, 
edustussopimukset, tuotevastuu, teollisoikeudet ja EY:n kilpailuoikeus 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitukset 24 h, itsenäinen työskentely 57 h, yhteensä 81 h 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti, tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

 



BL3703 Prosessioikeus, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa yleiskuvan prosessioikeuden systematiikasta ja ymmärtää sen. Opiskelija saa yleiskuvan 
prosessioikeuden keskeisestä sisällöstä sekä hallitsee prosessioikeuden peruskäsitteet ja periaatteet. Opiskelija tuntee 
hakemus- ja riita-asioiden vireilletulo-, käsittely- ja ratkaisusäännökset sekä harjaantuu niiden soveltamisessa. 

Keskeinen sisältö: Oikeudenkäynnin kohde, todistelu, tuomio-opit, oikeudenkäynti käräjäoikeudessa, muutoksenhaku, 
erityiset prosessilajit ja vaihtoehtoinen riidanratkaisu, kansainvälinen prosessioikeus 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitukset 24 h, itsenäinen työskentely 57 h, yhteensä 81 h 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti, tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

BL3704 Rikos- ja prosessioikeus, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa yleiskäsityksen rikoslain sisällöstä, rikosoikeudellisista käsitteistä sekä 
seuraamusjärjestelmästä. Opiskelija perehtyy rikosasiain käsittely-, ratkaisu- ja menettelysäännöksiin sekä harjaantuu niiden 
soveltamisessa. Opiskelija tuntee yleiset prosessioikeudelliset periaatteet ja käsitteet. 

Keskeinen sisältö:  

• rikosoikeuden yleiset opit  

• rikostunnusmerkistöt  

• rikosoikeudelliset seuraamukset  

• esitutkinta  

• pakkokeinot rikosasioissa  

• tuomioistuinten toimivalta  

• asianosaiset ja heidän oikeutensa julkiseen oikeusapuun  

• turvaamistoimet  

• rikosasioiden vireillepano, valmistelu ja käsittely tuomioistuimessa  

• prosessin edellytykset ja tiedoksianto 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Kontaktiopetus, kirjallisuuteen perehtyminen, lainsäädäntöön ja muuhun oppimateriaaliin perehtyminen, oppimistehtävien 
suorittaminen, yhteensä 81 h 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, oppimistehtävien suorittaminen, tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

BL3705 Ulosotto- ja insolvenssioikeus, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ulosotto- ja insolvenssioikeuden toimintaperiaatteet ja saa yleiskuvan säädöksistä. 
Opiskelija muodostaa kokonaiskuvan ulosotosta, sen viranomaisorganisaatiosta ja suhteista lähisäännöstöihin. Opiskelija 
perehtyy eri ulosottoperusteisiin ja ymmärtää niihin liittyvät oikeusvaikutukset. Opiskelija tuntee ulosottomenettelyn yleiset 
periaatteet samoin kuin ulosmittausta sekä lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa koskevan keskeisen 
sääntelyn. Lisäksi opiskelija tutustuu täytäntöönpanon oikeuslähteisiin ja periaatteisiin kansainvälisissä oikeussuhteissa. 

Keskeinen sisältö: Täytäntöönpanon eteneminen, vanhentuminen, velallisen suoja, etuoikeudet täytäntöönpanossa, 
muutoksenhaku, kansainvälisen täytäntöönpanon pääpiirteet 



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitukset 32 h, itsenäinen työskentely 76 h, yhteensä 108 h 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti, tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

BL3706 Kiinteistöoikeus, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee kiinteistöoikeuteen liittyvät käsitteet ja maakaaren systematiikan. Opiskelija tuntee 
kiinteistösaantoihin, erityisesti kiinteistönkauppaan liittyvän sääntelyn sekä keskeisen oikeuskäytännön. Opiskelija ymmärtää 
lainhuudatuksen ja kiinnityskirjaamisen oikeusvaikutukset. 

Keskeinen sisältö:  

• kiinteistösaannot  

• kiinteistönkaupan muotovaatimukset, kiinteistönkaupan virheet  

• kiinteistöjen kirjaamisasiat, kiinteistötietojärjestelmä  

• maanvuokra 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, kirjallisuuteen perehtyminen, lainsäädäntöön ja muuhun 
oppimateriaalin perehtyminen, oppimistehtävien suorittaminen, yhteensä 81 h 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, oppimistehtävien suorittaminen, tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

BL3710 Oikeusalan tutkimusmenetelmät, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee oikeusalan suuntautumisvaihtoehdon opintoihin sisältyvät tutkimusmenetelmät. 
Opiskelija hallitsee toiminnallisen, laadullisen ja määrällisen tutkimuksen erilaisia menetelmällisiä ratkaisuja. Opiskelija 
syventää tietämystään oikeuslähdeopista ja taitojaan oikeudellisessa kirjoittamisessa. 

Keskeinen sisältö: Johdanto opinnäytetyön tuottamiseen, toiminnallinen opinnäytetyö, laadulliset ja määrälliset 
tutkimusmenetelmät, idea-, väli- ja päätösseminaarit, aineen kirjoittaminen opinnäytetyön aihealueesta, tutkimus-
/toimintasuunnitelman kirjoittaminen (sisältäen menetelmäluvun), valmisteilla olevan opinnäytetyön esittäminen 
väliseminaarissa, valmiin opinnäytetyön esittäminen päättöseminaarissa. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitukset 48 h, itsenäinen työskentely 112 h, yhteensä 160 h 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn ja seminaareihin, opponointi ja tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

 

 

 

 



TALOUSHALLINTO 

BL2008 Intercultural Competence, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelijan hallitsee keskeiset kansainvälistymiseen ja kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen liittyvät 
käsitteet ja yleisimmät teoreettiset mallit sekä osaa soveltaa näitä käytäntöön esimerkkien ja harjoitusten kautta. Tiedollisen 
osaamisen lisäksi hän osoittaa sellaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joita toimiminen monikulttuurisessa ryhmässä 
edellyttää. Opiskelija on tietoinen ja pystyy kommunikoimaan toisille sen, mitkä henkilökohtaiset arvot ja asenteet sekä 
kulttuuriset tekijät ohjaavat hänen omaa ajatteluaan ja toimintaansa. Opiskelija ymmärtää kansainvälisen liiketoiminnan ja 
globaalistumisen vaikutukset yritystoimintaan erityisesti oman suuntautumisensa näkökulmasta. 

Keskeinen sisältö:  

a) Kulttuurin käsite, kulttuurinen sopeutuminen, kulttuurin vaikutus viestintä- ja liiketoimintakulttuuriin 

b) Yrityksen kansainvälistyminen 

c) Monikulttuurinen tiimi, työyhteisö ja sen johtaminen 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 20 t luentoa, 12 t työpajoja tai harjoituksia, 48 t itse- ja/tai etäopiskelua 

Oppimateriaali:  

Gesteland, R. 2005. Cross-Cultural Business Behavior. Copenhagen Business School Press. 

Gore, K. 2007. Networking Cultural Knowledge. An Interactive and Experienced Strategy to Apply Intercultural Communication 
in Business. WSOY. 

Arviointiperusteet: aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin, kirjallisuuteen perehtyminen, ja näiden pohjalta 
laadittu reflektiivinen oppimispäiväkirja, mahdollisesti lisänä pienimuotoisia testejä. Suoritus- ja arviointitavat sovitaan 
tarkemmin opintojakson alussa. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakson toteutukseen integroidaan vierailijoita, vaihto-opettajia ja -opiskelijoita 
mahdollisuuksien mukaan. 

BL2200 Verotus, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: millaisia veroja liiketoiminnan harjoittamiseen liittyy, miten yritystoiminnan tulosta 
verotetaan, miten liiketoiminnan ratkaisut vaikuttavat verotukseen, miten yrityksen talous ja yrityksen omistajan talous 
verotuksellisesti liittyvät toisiinsa. Opiskelija osaa: laskea verotettavan tuloksen eri yhtiömuodoissa, laskea verojen määrän, 
täyttää veroilmoituksen, ilmoittautua tai hakeutua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, laskea maksettavan, vähennettävän ja 
tilitettävän arvonlisäveron määrän, täyttää arvonlisäveron valvontailmoituksen. 

Keskeinen sisältö: Millainen on Suomen verojärjestelmä? Miten elinkeinoverolaissa säädetään tulojen veronalaisuus ja 
menojen vähennyskelpoisuus? Miten eri yhtiömuotoja verotetaan? Millainen on Suomen arvonlisäverojärjestelmä? Mitkä ovat 
arvonlisäverotuksen erityistilanteet? 

Edeltävät opinnot: BL1007 Yrityksen talous 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 60 h. Ryhmä-/seminaarityöskentely, osallistuminen 10 h. 
Oppimistehtävät / itsenäinen tiedonhankinta 46 h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 40 h. Arviointi ja palaute 
4 h. Yhteensä 160 h 

Oppimateriaali: Tomperi Soile; Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu, WSOY. Eskola Anne, Lääkkö Helena; Yrityksen 
arvonlisäverotus, Edita tai Arvonlisäverovelvollisen opas, www.vero.fi, julkaisut ja lomakkeet. Tuloverolaki 30.12.1992/1535 
Laki elinkeinotulon verottamisesta 24.6.1968/360Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501Laki verotusmenettelystä 
18.12.1995/1558 

Arviointiperusteet: Study-Case tehtävä tai tentti 

Arviointiasteikko: Hylätty / 1 - 5 

Opetuskieli: suomi 



BL2201 Tilinpäätöksen suunnittelu ja analysointi, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: eri yhtiömuotojen tilinpäätöksen sisällön-tilinpäätöksen yhteyden verotukseen, 
tilinpäätösinformaation hyväksikäyttöalueet. Opiskelija osaa: laatia tilinpäätöksen eri yhtiömuodoissa, laatia 
tilinpäätösasiakirjat. 

Keskeinen sisältö: Mikä merkitys tilinpäätöksellä on? Miten tilinpäätöksen muotoa ja sisältöä säädellään eri laeissa, 
asetuksissa ja ohjeissa? Mitkä ovat tilinpäätöksen laatimisen periaatteet? Miten tulot ja menot jaksotetaan ja arvostetaan 
tilinpäätöksessä? Miten tilinpäätös laaditaan käytännössä? Mikä on konsernitilinpäätös? 

Edeltävät opinnot: BL1007 Yrityksen talous, BL2003 Talouden suunnittelu, BL2200 Verotus 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 50 h. Itsenäinen tiedonhankinta 46 h. Valmisteltuihin 
oppimisaineistoihinperehtyminen 60 h. Arviointi ja palaute 4 h. Yhteensä 160 h 

Oppimateriaali: Tomperi Soile; Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu, WSOY taiIlari Salmi, Leena Rekola-Nieminen; 
Tilinpäätöksen rakentaminen ja tulkinta, Edita, Kauppakamarisarja Kirjanpitolaki (1336/1998) ja -asetus 
(1339/1997)Osakeyhtiölaki. Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet. Luentomateriaali. Luennoilla osoitettu muu materiaali 

Arviointiperusteet: Tentti ja luentoaktiivisuus 

Arviointiasteikko: Hylätty/1 - 5 

BL2202 Taloushallinnon työkalut, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää yrityksen tietojärjestelmien osien kytkeytymisen toisiinsa sekä taloushallinnon 
sovellusohjelmien hyödyntämismahdollisuudet, työsuhteisiin liittyvät perusasiat sekä palkanlaskennan perusteet. Opiskelija 
osaa itsenäisesti käyttää taloushallinnon sovellusohjelmia ja tuottaa niiden avulla soveltuvaa tietoa yrityksen toiminnan 
ohjaamiseen. Opiskelija osaa laatia toiminnan ohjaamista avustavia laskelmia, käyttää taloushallinnon ohjelmistoja, soveltaa 
työehtosopimuksia ja palkkahallinnon lainsäädäntöä sekä laskea palkkoja. 

Keskeinen sisältö: Yrityksen tietojärjestelmät, taloushallinnon tietojärjestelmät, taloushallinnon sovellusohjelmat ja niiden 
käyttäminen, palkan määräytyminen ja laskeminen, palkasta tehtävät vähennykset, palkanlaskennan erityistilanteet sekä 
työnantajan tilitys- ja rekisteröintivelvollisuudet. 

Edeltävät opinnot: BL1007 Yrityksen talous, BL2003 Talouden suunnittelu, BL2200 Verotus, BL2201 Tilinpäätöksen 
suunnittelu ja analysointi. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus luennot 24 h, harjoitukset 26 h, oppimistehtävät 86 h, 
valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 20 h, oppimisen ohjaus 2 h, arviointi ja palaute 2 h, yhteensä 160 h. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

BL2203 Talouden ohjaus ja raportointi, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: yrityksen taloudellisten lukujen ja raporttien sisältämän informaation, yrityksen 
talouden kokonaisuuden ja lainalaisuudet. Opiskelija osaa: tehdä tilinpäätösanalyysin ja tulkita sen tuottamia tunnuslukuja, 
tehdä tilinpäätösennusteita, budjetoida ja suunnitella yrityksen likvidien varojen käyttöä, laatia raportteja yrityksen eri 
intressiryhmille. 

Keskeinen sisältö: Miten yrityksen tilinpäätöstä analysoidaan? Miten yrityksen taloutta suunnitellaan lyhyellä ja pitkällä 
aikavälillä? Miten yrityksen talousasioista raportoidaan eri intressiryhmille? 

Edeltävät opinnot: BL2003 Talouden suunnittelu 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 40 h. Ryhmä-/seminaarityöskentely, osallistuminen 20 h. 
Oppimistehtävät / itsenäinen tiedonhankinta 50 h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 46 h. Arviointi ja palaute 
4 h. Yhteensä 160 h 



Oppimateriaali: Yritystutkimusneuvottelukunta 2002; Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi, Gaudeamus. Niskanen Jyri, 
Niskanen Mervi; Tilinpäätösanalyysi, Edita. Ilari Salmi, Leena Rekola-Nieminen; Tilinpäätöksen rakentaminen ja tulkinta, Edita, 
Kauppakamarisarja. Luentomateriaali. Muu luennoilla osoitettu materiaali 

Arviointiperusteet: Tilinpäätösanalyysi toimivasta yrityksestä 

Arviointiasteikko: Hylätty/1 - 5 

Opetuskieli: suomi 

BL3000 Kehittämisprojekti, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Kehittämisprojektissa opiskelijat kehittävät sovituissa Pohjois-Karjalaisissa PK-yrityksissä ja yhteisöissä 
toimintaa yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Opiskelijat hyödyntävät projektissa monipuolisesti aikaisemmin 
oppimaansa tai soveltavat uutta. 

Keskeinen sisältö: Opiskelijoiden ja ohjaajien neuvottelut toimeksiantajien kanssa, tuotepalveluiden suorittaminen, 
ohjauskeskustelut, tiimityöskentely, raporttien laatiminen ja raporttien esittely. Kehittämisprojektiin mukaan tulevat Pohjois-
Karjalaiset yritykset/yhteisöt on määritelty syksyllä ja toteutus tapahtuu keväällä. 

Edeltävät opinnot: Harjoittelu 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Oppimisen ohjaus ohjausryhmän toimesta 30 t, itsenäinen työskentely 126 t, 
arviointi ja palaute 4 t Yhteensä 160 t 

Arviointiperusteet: Itsearviointi, ryhmän vertaisarviointi ja ohjausryhmän arviointi. 

Arviointiasteikko: hylätty, T1 -K5 

BL3001 Tutkimusmenetelmät, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opintojakso antaa valmiudet käyttää erilaisia tutkimusmenetelmiä opinnäytetyöhön. Opiskelija 
ymmärtää toiminnallisen ja tutkimuksellisen opinnäytetyön yhtäläisyydet ja erot. 

Keskeinen sisältö:  

Johdanto opinnäytetyön tekemiseen (kontaktiopetus 4 h) 

Määrälliset tutkimusmenetelmät (kontaktiopetus 12 h) 

Laadulliset tutkimusmenetelmät (kontaktiopetus 12 h) 

Toiminnallinen opinnäytetyö (kontaktiopetus 12 h)   

 Tutkimusetiikka. 

Edeltävät opinnot:  

BL2005 tilastotiede 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Yhteensä 80 tuntia, josta noin 40 tuntia luentoja ja 40 tuntia itsenäistä työskentelyä 

(aineen kirjoitus omasta opinnäytetyöstä kirjalllisuutta käyttäen) 

Oppimateriaali:  

Hirsijärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2003. (tai uudempi) Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 

Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2004. Toiminnallinen opinnäytetyö. Jyväskylä: Gummerus. 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 2002. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen.  Helsinki: Edita. 



 Heikkilä T. 2008. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita 

Kuusela V. 2000. Tilastografiikan perusteet. Helsinki: Edita.  

Arviointiperusteet:  

Osallistuminen tuntityöskentelyyn ja hyväksytty harjoitusaineen kirjoittaminen. 

 (Huom! Tutkimussuunnitelma, joka sisältää menetelmäluvun,  kirjoitetaan opinnäytetyösuunnitelman yhteydessä) 

Arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty. 

Opetuskieli: suomi 

BL3200 Tilintarkastus, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää tilintarkastuksen toteuttamisen eri vaiheet, tilintarkastuksen suorittamisen, 
lakisääteisen sekä konsultoivan tilintarkastuksen merkityksen ja erot. Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti pienen yhteisön 
tilintarkastuksen sekä pystyy toimimaan ammattitilintarkastajan kanssa vaativammissa tarkastuskohteissa. 

Keskeinen sisältö: Tilintarkastuksen perusteista, tilintarkastajalle asetettavat vaatimukset, tilintarkastajan valinta, 
tilintarkastuksen toteuttaminen, tilintarkastajan raportointi, tilintarkastajan muut tehtävä, tarkastus eri yhteisöissä. 

Edeltävät opinnot: BL1007 Yrityksen talous, BL2200 Verotus, BL2201 Tilinpäätöksen suunnittelu ja analysointi, BL2203 
Talouden ohjaus ja raportointi. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus luennot 50 h, kontaktiopetus harjoitukset 10 h, oppimistehtävät 36 
h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 60 h, oppimisen ohjaus 3 h, arviointi ja palaute 1 h, yhteensä 160 h. 

Oppimateriaali: Riistama V.: Tilintarkastuksen teoria ja käytäntö, WSOY, uusin painos. Muu erikseen määritelty materiaali. 

Arviointiperusteet: Ilmoitetaan kurssin alussa. 

Arviointiasteikko: 0-5 

BL3201 Rahoitus, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää rahoitussuunnittelun kytkeytymisen yrityksen suunnittelun eri aikaperiodeihin ja 
merkityksen rahoitussuunnittelun toteuttamisessa sekä yrityksen rahoitusmahdollisuudet rahoitusmarkkinoilla yritysmuoto ja 
yrityksen koko huomioiden. Opiskelija osaa selvittää pk-yrityksen rahoitus-tarpeet, analysoida rahoitusmarkkinoiden tarjoamat 
rahoituslähteet ja hyödyntää analysoituja tietoja laadittaessa yritykselle tarvittavia rahoituslaskelmia. 

Keskeinen sisältö: Rahoitussuunnittelu osana yrityssuunnittelua, yrityksen rahoitustarpeen selvittäminen, rahoitusmarkkinat, 
rahoituksen hankinta, verotus rahoitussuunnittelussa, rahoitusvaihtoehtojen kannattavuus, likvidi rahoitussuunnittelu, 
yrityksen rahoituksellisen tilan arviointi, rahoituksen erityistilanteet ja kansainvälinen rahoitus. 

Edeltävät opinnot: BL1007 Yrityksen talous, BL2003 Talouden suunnittelu, BL2200 Verotus, BL2201 Tilinpäätöksen 
suunnittelu ja analysointi, BL2202 Taloushallinnon työkalut, BL2203 Talouden ohjaus ja raportointi. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus luennot 40 h, kontaktiopetus harjoitukset 25 h, oppimistehtävät 50 
h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 40 h, oppimisen ohjaus 4 h, arviointi ja palaute 1 h, yhteensä 160 h. 

Oppimateriaali: Leppiniemi, Jarmo: Rahoitus, WSOY uusin painos, muu erikseen määritelty materiaali. 

Arviointiperusteet: Ilmoitetaan kurssin alussa. 

Arviointiasteikko: 0-5 

 

 



BL3202 International Accounting, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy konsernitilinpäätöksen ja kansainvälisen tilinpäätöksen laatimiseen IAS-normien 
mukaisesti sekä pystyy soveltamaan osaamistaan englanninkielellä monikulttuurisessa ryhmässä. 

Keskeinen sisältö: Konsernitilinpäätös, kansainvälinen tilinpäätös IAS-normien mukaisesti (IFRS-standardit), työskentely 
monikulttuurisessa ryhmässä. 

Edeltävät opinnot: BL1007 Yrityksen talous, BL2200 Verotus, BL2201 Tilinpäätöksen suunnittelu ja analysointi 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus luennot 28 h, harjoitukset 28 oppimistehtävät/itsenäinen 
tiedonhankinta 60 h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 42 h, arviointi ja palaute 2 h, yhteensä 160 h. 

Oppimateriaali: Järvinen, R., Prepula E., Riistama V. & Tuokko, Y.: Konsernitilinpäätös, WSOY, uusin painos; Räty, P. & 
Virkkunen, V.: Kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö - IAS-raportointi, WSOY, uusin painos. Muu jaettava materiaali. 

Arviointiperusteet: Sovitaan opintojakson alussa. 

Arviointiasteikko: 0-5 

YHTEYSPALVELUT 

BL2008 Intercultural Competence, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelijan hallitsee keskeiset kansainvälistymiseen ja kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen liittyvät 
käsitteet ja yleisimmät teoreettiset mallit sekä osaa soveltaa näitä käytäntöön esimerkkien ja harjoitusten kautta. Tiedollisen 
osaamisen lisäksi hän osoittaa sellaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joita toimiminen monikulttuurisessa ryhmässä 
edellyttää. Opiskelija on tietoinen ja pystyy kommunikoimaan toisille sen, mitkä henkilökohtaiset arvot ja asenteet sekä 
kulttuuriset tekijät ohjaavat hänen omaa ajatteluaan ja toimintaansa. Opiskelija ymmärtää kansainvälisen liiketoiminnan ja 
globaalistumisen vaikutukset yritystoimintaan erityisesti oman suuntautumisensa näkökulmasta. 

Keskeinen sisältö:  

a) Kulttuurin käsite, kulttuurinen sopeutuminen, kulttuurin vaikutus viestintä- ja liiketoimintakulttuuriin 

b) Yrityksen kansainvälistyminen 

c) Monikulttuurinen tiimi, työyhteisö ja sen johtaminen 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 20 t luentoa, 12 t työpajoja tai harjoituksia, 48 t itse- ja/tai etäopiskelua 

Oppimateriaali:  

Gesteland, R. 2005.Cross-Cultural Business Behavior. Copenhagen Business School Press. 

Gore, K. 2007. Networking Cultural Knowledge. An Interactive and Experienced Strategy to Apply Intercultural Communication 
in Business. WSOY. 

Arviointiperusteet: aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin, kirjallisuuteen perehtyminen, ja näiden pohjalta 
laadittu reflektiivinen oppimispäiväkirja, mahdollisesti lisänä pienimuotoisia testejä. Opintojakson suoritus- ja arviointitavat 
sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakson toteutukseen integroidaan vierailijoita, vaihto-opettajia ja -opiskelijoita 
mahdollisuuksien mukaan. 

BL2300 Johdanto yhteyspalveluihin, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee yhteyskeskuksen toiminnan periaatteet ja ymmärtää yhteyspalvelujen merkityksen 
yrityksen liiketoiminnassa. Hän hallitsee yhteyskeskusalan keskeisen sanaston ja osaa hakea lisätietoa aiheesta. 



Keskeinen sisältö: Yhteyskeskusalan peruskäsitteet, toiminnan kehittyminen ja kansainvälistyminen, työympäristö ja 
osaamisvaatimukset, eri toimialojen väliset erot ja liiketoimintamallit, ulkoistaminen. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 20 h, harjoitukset - ja ryhmätyöskentely 6 h, oppimistehtävä ja itsenäinen 
tiedonhankinta 37 h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 16 h, arviointi ja palaute 1 h. Yhteensä 80 h 
keskimääräisen opiskelijan työaikaa. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja ryhmätyöskentelyyn,  oppimistehtävä. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

BL2301 Asiakaskohtaamisten hallinta, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa toimia asiakaslähtöisesti erilaisissa asiakaspalvelu ja myyntitilanteissa. Hän on tietoinen 
asiakaspalvelun haasteellisuudesta monikanavaisessa toimintaympäristössä ja hallitsee inbound ja outbound toimintojen erot 
ja yhtäläisyydet asiakaspalvelussa sekä myyntityössä. 

Keskeinen sisältö: Asiakaskohtaamisten ja asiakaspalvelutilanteiden hallinta yhteyspalveluissa, tuloksellinen myyntityö 

Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perusteet 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 20 h, harjoitukset 10 h,  itsenäinen tiedonhankinta 40 h, valmisteltuihin 
oppimisaineistoihin perehtyminen 33 h, arviointi ja palaute 4 h. Yhteensä 107 h opiskelijan keskimääräistä työaikaa. 

Oppimateriaali:  

Aarnikoivu Henrietta. Onnistu asiakaspalvelussa. 2005. Muu opettajan jakama ja osoittama materiaali. Häkkinen Mikko ja Uski 
Antti. Ratkaiseva yhteys - osaaminen yhteyskeskuksen menestystekijänä.  2006. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja ryhmätyöskentelyyn, tentti. 

Arviointiasteikko: hylätty/1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

BL2302 Yhteyspalveluiden tieto- ja viestintätekniikka, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

• Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti kontaktinohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmiä.  

• Opiskelija osaa suunnitella ergonomisen työpisteen.  

• Opiskelija osaa hyödyntää julkisen sektorin sähköisiä palveluita.  

• Opiskelija osaa hyödyntää verkkoliiketoiminnan mahdollisuuksia. 

Keskeinen sisältö:  

• Tieto- ja viestintätekniikan käyttö yhteyspalvelualalla.  

• Asiakkuuden hallinta yhteyskeskusjärjestelmien avulla.  

• Ergonomian merkitys työhyvinvoinnin kannalta.  

• Sähköiset palvelut ja sähköinen liiketoiminta. 

Edeltävät opinnot: Perusopinnot 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja kontaktiharjoitukset 50 h. Ryhmätyöskentely 20 h. Itsenäiset 
oppimistehtävät 40 h. Oppimisaineistoihin perehtyminen 20 h. Arviointi ja palaute 5 h. Yhteensä 135 h. 

Oppimateriaali: Pääasiassa työstetään opintojakson aikana. 
Osin ilmoitetaan opintojakson alussa. 



Arviointiperusteet: Opintojakso arviointiin vaikuttaa arvosanaa korottavasti tai vähentävästi yhden arvosanan verran 
seuraavat kohdat: Aktiivinen osallistuminen ts. opintojaksolla työskentely. Opintojakson harjoitustyöt, posteri, 
oppimistehtävien tekeminen ja palauttaminen annetussa ajassa. Mikäli opintojaksoon sisältyy tentti, sen hyväksytty 
suoritus. Itsearviointi omasta osaamisesta ja sen kehittymisestä.  

Kiitettävä (5) Opiskelija osaa käyttää yhteyspalvelualan järjestelmiä ja niiden ominaisuuksia itsenäisesti 
sekä tarkoituksenmukaisesti, tietoturvallisesti ja vastuullisesti. Osaa arvioida ja kehittää tieto- ja viestintätekniikan 
osaamistaan sekä ergonomiatietämystään monipuolisesti. Kykenee seuraamaan alan kehitystä hyödyntäen opiskelu- ja 
työympäristöään. Osaa arvioida ja kehittää osaamistaan tavoittellisesti. 
Hyvä (4 - 3) Opiskelija osaa käyttää yhteyskeskusjärjestelmien keskeisempiä ominaisuuksia itseäisesti ja yhteiskäyttöisesti 
sekä tietoturvallisesti ja vastuullisesti. Ymmärtää ergonomian mekityksen työhyvinvoinnin kannalta. Kykenee seuraamaan alan 
kehitystä, osaa arvioida ja kehittää osaamistaan tavoittellisesti. 
Tyydyttävä (2 - 1) Osaa käyttää yhteyskeskusjärjestelmiä tietoturvallisesti ja vastuullisesti. Ymmärtää ohjelmien 
käyttötarkoituksen ja osaa toimia ja hyödyntää ohjelmien perusomaisuuksia. Osaa arvioida yhteyskeskusjärjestelmien 
osaamistaan seuratakseen alan kehitystä. 
Hylätty (0) Yhteyskeskusjärjestelmien käytön osaaminen ja ergonomian merkityksen tietämys ei ole kehittynyt niin, että 
opiskelija pystyisi hyödyntämään osaamistaan opiskelu- ja työympäristönä. 

Arviointiasteikko: 0 - 5 

Muut toteutusjärjestelyt: Yritysvierailut 

BL2303 CC English, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy yhteyskeskus-toimialalle tyypillisiin vieraskielisiin viestintätilanteisiin ja toimialalla 
käytettävään englanninkieliseen terminologiaan. Opiskelija pystyy hoitamaan nopeasti ja tahdikkaasti erilaisia asiakaspalvelu- 
ja myyntitehtäviä (inbound/ outbound) monikanavaisessa ja monikulttuurisessa ympäristössä, hakemaan ja analysoimaan 
tietoa sekä raportoimaan sitä englanninkielisille asiakkaille, toimeksiantajayrityksille, esimiehille ja/tai alaisille suullisesti ja 
kirjallisesti. Opiskelija osaa toimia tiimin jäsenenä ja vetäjänä. Hän osaa sekä vastaanottaa että antaa palautetta omasta ja 
toisten toiminnasta.  

Keskeinen sisältö: a) monikanavainen viestintä erilaisissa asiakaspalvelu- ja myyntitilanteissa (inbound/ outbound) sisältää 
mm. erilaisia kyselytekniikoita, aktiivista kuuntelua, tiivistämis- ja rephrasing-harjoitteita, neuvontaab) tiedonhaku, analysointi 
ja sen raportointi eri medioissa (suullinen/kirjallinen, s-posti, puhelin, sähköiset ympäristöt, jne.), yhteyskeskus-toimialaan 
perehtyminen verkon välityksellä) agentti-esimies viestintä, palautteen antaminen ja vastaanottaminen  

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Puhelinviestintäharjoituksia workshop-tyyppisesti 14 h, verkossa tapahtuvaa 
ohjattua etäopiskelua 14 h, itseopiskelua 40 h, ryhmä- ja tiimiharjoitteita ja palautteen antoa 8 h, suullinen koe ja kirjalliset 
tehtävät 4 h 

Oppimateriaali:  

Arviointiperusteet: Suullinen koe, kirjallinen näyttö, itse- ja vertaisarviointi 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: englanti 

Muut toteutusjärjestelyt:  

BL2304 Yhteyspalvelujen lainsäädäntö, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa soveltaa markkinointia koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita yhteyspalveluissa. 
Hänen tulee ymmärtää lainsäädännön ja hyvien liiketapojen merkitys palvelutuotannossa sekä osata etsiä lisätietoa 
aihealueesta. 

Keskeinen sisältö: Viestintäpalvelujen markkinoinnin oikeudelliset kysymykset: tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoaminen, 
henkilötietojen käsittely, sähköisen viestinnän tietosuoja, kuluttajansuojalain markkinointi- ja etämyynti, viranomaisohjeet ja 
itsesääntelynormisto. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 20 h, ryhmätyöt 8 h, oppimistehtävät ja itsenäinen tiedonhankinta 27 h, 
valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 20 h, arviointi ja palaute 5 h. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa. 



Arviointiperusteet: Ryhmä- ja yksilötehtävien suorittaminen. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

BL2305 Asiakaspalveluprosessit, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa selvittää asiakkaiden odotuksia ja kokemuksia sekä kehittää toimintoja näiden analyysien 
pohjalta. Hän osaa etsiä ja paikata laatukuiluja asiakaspalveluprosesseissa. 

Keskeinen sisältö: Asiakaspalveluprosessin vaiheet ja hallinta monikanavaisessa toimintaympäristössä, 
asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja johtaminen yhteyspalveluissa. 

Edeltävät opinnot: Asiakaskohtaamisten hallinta 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 16 h, harjoitukset 14 h, oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 48 h, 
arviointi ja palaute 2 h. 

Oppimateriaali: Lämsä, Anna-Maija & Uusitalo, Outi: Palvelujen markkinointi esimiestyön haasteena (2002)Rope, Timo & 
Pöllänen, Jouni: Asiakastyytyväisyysjohtaminen (1998) 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävä 

Arviointiasteikko: hylätty/1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

BL2306 Viestintä ja vuorovaikutus, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti erilaisissa yhteyskeskuksen viestintä- ja 
vuorovaikutustilanteissa sekä kirjallisesti että suullisesti. Hän osaa ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alan 
vaatimukset sekä osaa viestiä keskittyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti. Hän osaa ja haluaa kehittää suomen kielen ja 
viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan. 

Keskeinen sisältö: Puheviestinnän periaatteet, erilaiset vuorovaikutustilanteet, kulttuurien vaikutus viestintään, oma 
viestintätyyli ja sen kehittäminen, sähköinen viestintä. 

Edeltävät opinnot: BL1005 Liike-elämän kirjallinen ja suullinen viestintä, BL2105 Yrityksen viestintä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 15 h, harjoitukset 25 h, ohjattua ryhmätyöskentelyä 15 h, oppimistehtäviä 
ja itsenäistä tiedonhankintaa 15 h, oppimisaineistoihin perehtymistä 5 h, arviointi- ja palautetilanteisiin osallistumista 5 h. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin. 

Arviointiperusteet: Tentti, aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytysti suoritettu asteikolla 1 - 5. 

Muut toteutusjärjestelyt: Tentin uusimismahdollisuus on yleisinä tenttipäivinä. Kurssin sisältö ja työjärjestys käydään läpi 
ensimmäisellä kokoontumiskerralla. 

BL2307 Kundkontakter på svenska, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ruotsinkielisen asiakaspalvelun merkityksen yhteyskeskusalalla sekä tuntee 
pohjoismaisten viestintäkulttuurien eroavaisuuksia. Hän pystyy hoitamaan nopeasti ja sujuvasti asiakaspalvelu- ja 
myyntitehtäviä monikanavaisesti ja laaja-alaisesti. Opiskelija osaa tulkita ja hyödyntää asiakkaiden ja henkilöstön palautetta. 
Hänellä on valmius auttaa henkilöstöä ruotsin kielen ongelmatilanteissa. Hän osaa hankkia tietoa eri viestintäkanavista sekä 
täsmentää ja analysoida sitä. Opiskelija pystyy ruotsin kielen avulla osallistumaan asiakassuhteen synnyttämiseen ja 
ylläpitoon ulkoisten toimeksiantajien kanssa. Hän ylläpitää ja kehittää jatkuvasti omaa kielitaitoaan. 



Keskeinen sisältö: Suullisia ja kirjallisia viestintätilanteiden harjoitteita yksilöllisesti ja työryhmissä, ruotsin kielen eri 
pohjoismaisiin suullisiin tuottamistapoihin tutustumista ja kuullunymmärtämisharjoituksia, yhteyskeskusalan ruotsinkielisen 
terminologian harjoituksia, tiedonhakua eri viestintäkanavista. 

Edeltävät opinnot: BL1011 Kontakta Norden ja BL 2007 Affärskommunikation 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjatut puhelinviestintäharjoitukset 24 h, ohjattu etäopiskelu 10 h, itsenäinen 
tiedonhankinta ja oppimisaineistoihin perehtyminen 36 h, ryhmäharjoitukset ja palaute 6 h, suullinen ja kirjallinen testaus 4 h 

Oppimateriaali: Opettajan valitsemaa ja työstämää harjoitteluaineistoa (video, dvd, nauhoitteita) eri lähteistä sekä 
Internetiä hyödyntäen. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen, suullinen ja kirjallinen näyttö, vertais- ja itsearviointi 

Arviointiasteikko: 0 - 5 

BL3000 Kehittämisprojekti, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Kehittämisprojektissa opiskelijat kehittävät sovituissa Pohjois-Karjalaisissa PK-yrityksissä ja yhteisöissä 
toimintaa yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Opiskelijat hyödyntävät projektissa monipuolisesti aikaisemmin 
oppimaansa tai soveltavat uutta. 

Keskeinen sisältö: Opiskelijoiden ja ohjaajien neuvottelut toimeksiantajien kanssa, tuotepalveluiden suorittaminen, 
ohjauskeskustelut, tiimityöskentely, raporttien laatiminen ja raporttien esittely. Kehittämisprojektiin mukaan tulevat Pohjois-
Karjalaiset yritykset/yhteisöt on määritelty syksyllä ja toteutus tapahtuu keväällä. 

Edeltävät opinnot: Harjoittelu 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Oppimisen ohjaus ohjausryhmän toimesta 30 t, itsenäinen työskentely 126 t, 
arviointi ja palaute 4 t Yhteensä 160 t 

Arviointiperusteet: Itsearviointi, ryhmän vertaisarviointi ja ohjausryhmän arviointi. 

Arviointiasteikko: hylätty,T1 -K5 

BL3001 Tutkimusmenetelmät, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opintojakso antaa valmiudet käyttää erilaisia tutkimusmenetelmiä opinnäytetyöhön. Opiskelija 
ymmärtää toiminnallisen opinnäytetyön ja tutkimuksellisen opinnäytetyön yhtäläisyydet ja erot. 

Keskeinen sisältö:  

Johdanto opinnäytetyön tekemiseen (kontaktiopetus 4 h) 

Määrälliset tutkimusmenetelmät (kontaktiopetus 12 h) 

Laadulliset tutkimusmenetelmät (kontaktiopetus 12 h) 

Toiminnallinen opinnäytetyö (kontaktiopetus 12 h)   

 Tutkimusetiikka. 

Edeltävät opinnot:  

BL2005 tilastotiede 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Yhteensä 80 tuntia, josta noin 40 tuntia luentoja ja 40 tuntia itsenäistä työskentelyä 

 

 



 Oppimateriaali:  

Hirsijärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2003. (tai uudempi) Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 

Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2004. Toiminnallinen opinnäytetyö. Jyväskylä: Gummerus. 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 2002. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen.  Helsinki: Edita. 

 Heikkilä T. 2008. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita 

Kuusela V. 2000. Tilastografiikan perusteet. Helsinki: Edita.  

Arviointiperusteet: Aktiivinen työskentely ja aiheanalyysin kirjoitus omasta opinnäytetyöstä. 

Arviointiasteikko: hyväksytty - hylätty 

Opetuskieli: suomi 

BL3300 Monikanavainen asiakkuuden hallinta, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa laatia monikanavaisen asiakkuuksien hoitomallin eri asiakkuuksille ja hän ymmärtää 
asiakkuuksien arvon asiakkuusstrategioiden perustana. Opiskelija ymmärtää miten asiakkuuden elinkaari vaikuttaa 
kanavavalintoihin. 

Keskeinen sisältö: Asiakkuuksien hallinta, asiakkuuksien kehittäminen monikanavaisesti, asiakkuusstrategioiden valinta eri 
asiakkaille. 

Edeltävät opinnot: BL 2301 Asiakaskohtaamisten hallinta, BL2305 Asiakaspalveluprosessit 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 32 h, harjoitukset 12 h, oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 33h, 
valmisteluihin oppimisaineistoihin perehtyminen 28 h, arviointi ja palaute 2 h. 

Oppimateriaali: Merisavo Marko, Vesanen Jari, Raulas Mika ja Virtanen Ville: Digitaalinen markkinointi (2006). Mäntyneva, 
Mikko: Asiakkuuden hallinta (2001), Storbacka Kaj & Lehtinen Jarmo: Asiakkuuden ehdoilla vai asiakkaiden armoilla (2005), 
muu opettajan osoittama materiaali. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävät ja tentti. 

Arviointiasteikko: 1-5 

BL3301 Asiakkuuksien analyysimenetelmät, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee resurssisuunnitelun periaatteet osana tehokasta yhteyspalvelutoimintaa. Hän tuntee 
keskeisimmät asiakkuudenhallintaan liittyvät seurantamenetelmät  ja osaa hyödyntää niitä prosessien suunnittelussa.  

Keskeinen sisältö:  

Todennäköisyyslaskennan perusteita, jonoteorian perusteita, aikasarja-analyysiä. 

Edeltävät opinnot: BL2303 Yhteyspalvelujen tieto- ja viestintätekniikka, BL3300 Monikanavainen asiakkuudenhallinta, 
BL2005 Tilastotiede 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 24 h, harjoitukset 24 h, oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 30 h, 
valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 24 h, arviointi ja palaute 5 h. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin, tentti. 

Arviointiasteikko: 0-5 



BL3302 Esimiesviestintä, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää selkeän suullisen esittämisen tärkeyden, erilaisten kokousten merkityksen ajan 
hallinnalle ja oikeanlaisten päätösten syntymiselle. Lisäksi hän ymmärtää opetettavan asian hallinnan sekä ohjauksen ja 
arvioinnin merkityksen oppimiselle ja osaa ottaa huomioon erilaisten oppijoiden mahdollisuudet. Opiskelija osaa suunnitella ja 
toteuttaa selkeitä puhe-esityksiä esimiehen roolissa, johtaa kokousta ja toimia osanottajana. Opiskelija osaa myös suunnitella 
ja toteuttaa onnistuneen koulutustapahtuman. 

Keskeinen sisältö: Vakuuttava esiintyminen ja esitystekniikka eri tilanteissa, vuorovaikutuksellisuuden kehittäminen, 
tehokas kokous ja tuloksellisuutta edellyttävät toimintatavat, hyvän kouluttajan valmiudet, ammatillinen ja pedagoginen 
asiantuntijuus hyvän oppimisen edellytyksenä. 

Edeltävät opinnot: BL1005 Liike-elämän kirjallinen ja suullinen viestintä, BL2105 Liike-elämän viestintä, BL2306 Viestintä ja 
vuorovaikutus 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 50 h, kontaktiopetus luennot 30, valmisteltuihin 
oppimisaineistoihin perehtyminen 20 h ja arviointi ja palaute 4 h 

Oppimateriaali:  

Arviointiperusteet: Oppimistehtävien suorittaminen, läsnäolo ja aktiivisuus, kirjallinen tentti. 

Arviointiasteikko: 0 - 5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

BL3303 Esimiesvalmennus, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää johtajuuden kehityksen ja esimiestyön vaatimukset muuttuvassa 
toimintaympäristössä. Hän osaa soveltaa henkilöstölainsäädäntöä esimiestyössä sekä ymmärtää esimiehen oikeudet, vastuut 
ja velvollisuudet. Opiskelija tuntee valmentavan esimiestyön tunnuspiirteet ja osaa tukea tiimien toimintaa. Opiskelija 
tiedostaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa esimiestyössä ja osaa kehittää omia esimiesvalmiuksiaan. 

Keskeinen sisältö: Henkilöstölainsäädäntö, johtajuuden kehittyminen, esimiehen roolit, tehtävät ja vastuu, esimiestyö 
yhteyskeskuksessa,  valmentavan johtamisen tunnuspiirteet, omien esimiestaitojen kehittäminen, esimiehen tapatietous, 
osaamisen kehittäminen, motivaatio ja ajanhallinta, muutoksen hallinta. 

Edeltävät opinnot: BL1004 Yritysoikeus, BL2306 Viestintä ja vuorovaikutus 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Luennot ja harjoitukset 52 h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 76 h, arviointi ja palaute 5 h. Yhteensä 133 h 
keskimääräisen opiskelijan työaikaa. 

Oppimateriaali:  

Hyppänen Riitta: Esimiesosaaminen liiketoiminnan menestystekijänä (2007), muut opettajien jakamat ja osoittamat 
materiaalit. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoitustehtävät, tentit. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

1) Henkilöstölainsäädäntö 2 opintopistettä, 2) Esimiestyö 3 opintopistettä. 

BL3304 Työyhteisö ja sen kehittäminen, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää esimiehen roolin työyhteisön kehittämisessä sekä työlainsäädännön perusasiat 
työhyvinvoinnin taustalla. Hän osaa tukea työyhteisön toimintaa ja sen kehittämistä sekä ymmärtää henkilöstön 
työhyvinvoinnin merkityksen yrityksen menestykselle. Lisäksi opiskelija hallitsee ja osaa soveltaa keskeisiä työyhteisön 
kehittämismenetelmiä yhteyspalveluissa. 



Keskeinen sisältö: Työhyvinvoinnin muodostuminen ja merkitys, toimivan työyhteisön tunnuspiirteet, esimiestyön merkitys 
työhyvinvoinnissa, vaativat työyhteisön johtamistilanteet yhteyspalveluissa. 

Edeltävät opinnot: BL3303 Esimiesvalmennus 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 20 h, harjoitukset 10 h, ryhmätyöskentely 32h, oppimistehtävä/itsenäinen 
tiedonhankinta 30 h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 10 h, arviointi ja palaute 5 h. 

Oppimateriaali:  

Ilmoitetaan myöhemmin. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja ryhmätyöskentelyyn, oppimistehtävä. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

YRITYSHALLINTO 

BL2008 Intercultural Competence, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelijan hallitsee keskeiset kansainvälistymiseen ja kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen liittyvät 
käsitteet ja yleisimmät teoreettiset mallit sekä osaa soveltaa näitä käytäntöön esimerkkien ja harjoitusten kautta. Tiedollisen 
osaamisen lisäksi hän osoittaa sellaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joita toimiminen monikulttuurisessa ryhmässä 
edellyttää. Opiskelija on tietoinen ja pystyy kommunikoimaan toisille sen, mitkä henkilökohtaiset arvot ja asenteet sekä 
kulttuuriset tekijät ohjaavat hänen omaa ajatteluaan ja toimintaansa. Opiskelija ymmärtää kansainvälisen liiketoiminnan ja 
globaalistumisen vaikutukset yritystoimintaan erityisesti oman suuntautumisensa näkökulmasta. 

Keskeinen sisältö:  

a) Kulttuurin käsite, kulttuurinen sopeutuminen, kulttuurin vaikutus viestintä- ja liiketoimintakulttuuriin 

b) Yrityksen kansainvälistyminen 

c) Monikulttuurinen tiimi, työyhteisö ja sen johtaminen 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 20 t luentoa, 12 t työpajoja tai harjoituksia, 48 t itse- ja/tai etäopiskelua 

Oppimateriaali:  

Gesteland, R. 2005. Cross-Cultural Business Behavior. Copenhagen Business School Press. 

Gore, K. 2007. Networking Cultural Knowledge. An Interactive and Experienced Strategy to Apply Intercultural Communication 
in Business. WSOY. 

Arviointiperusteet: aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin, kirjallisuuteen perehtyminen, ja näiden pohjalta 
laadittu reflektiivinen oppimispäiväkirja, mahdollisesti lisänä pienimuotoisia testejä. Opintojakson suoritus- ja arviointitavat 
sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakson toteutukseen integroidaan vierailijoita, vaihto-opettajia ja -opiskelijoita 
mahdollisuuksien mukaan. 

BL2400 Kansantalouden syvennys, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija oppii mikrotalousteorian avulla analysoimaan yrityksen / organisaation toimintaa sekä 
lyhyellä että pitkällä aikävälillä. Opiskelija oppii analysoimaan kuluttajan käyttäytymistä 
kansantalouden osana. Lisäksi opiskelija oppii yrityksen kansainvälistymisprosessin vaiheet ja 
kansainvälistymisstrategian tiedollisen perustan. 



Keskeinen sisältö: Mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen kysyntä- ja tarjontakäyrän kuvaajiin eri markkinamuodoissa? Miten 
hinnanmuutokset ja tulotasonmuutokset vaikuttavat kysyntään ja tarjontaan joustokäsitteiden avulla tarkasteluna? Miten 
indifferenssianalyysiä hyödynnetään kuluttajan valintateorian pohjalta? Miten tuotannon määrää ja kustannuksia tarkastellaan 
mikrotalousteoriassa pitkällä ja lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna?  Miten rahamarkkinat toimivat? Miten yrityksen 
kansainvälistymisprosessi etenee? Mihin asioihin kiinnitetään huomiota yrityksen kansainvälistymisstrategiaa luotaessa? 

Edeltävät opinnot: Suomen kansantalous ja EU 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 52 t. Seminaari-/ryhmätyöskentely, osallistuminen 10 t. 
Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 20 t. Oppimisaineistoihin perehtyminen 40 t. Arviointi ja palaute 8 t. 

Oppimateriaali: Ison, Economics, 2000 

Arviointiperusteet: mikrotalousteorian tentti itseopiskeluharjoituksineen, läsnäoloaktiivisuusyrityksen kansainvälistymiscase 
englannin kielisine esityksineen 

Arviointiasteikko: hylätty, T1 - K5 

BL2401 Logistiikka, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee logistiikan terminologian, logistiikan merkityksen yritysten toiminnassa, tuntee 
logistiikan osa-alueet, logistiikan organisoinnin, tietää logistiikan tulevaisuudenhaasteet ja keinot vastata näihin haasteisiin. 

Keskeinen sisältö: Logistiikan käsite, logistiikan kehitysvaiheet, ostotoiminnot, varastointi, kuljetukset logistisina, yrityksen 
kilpailukykyä parantavina toimintoina, kierrätyslogistiika, e-kaupan logistiikka, logistiikan tulevaisuudenhaasteet ja -tavoitteet. 

Edeltävät opinnot: Perusopinnot 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus 30 h, harjoitukset 20 h, seminaari- ja ryhmätyöskentely 8 h, 
käytännön harjoittelu 8 h, oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 30 h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin tutustuminen 
30 h, arviointi ja palaute 7 h. 

Oppimateriaali: Karrus Kaij E.: Logistiikka ( uusin painos )Muu opettajan osoittama materiaali 

Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti, palautettavat harjoitustyöt 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

BL2402 Yrityksen riskit ja riskinhallinta, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää riskienhallinnan merkityksen yrityksen toiminnassa. Opiskelija saa kokonaiskuvan 
yrityksen toimintaan liittyvistä riskeistä ja riskienhallinnan mahdollisuuksista. Perinteistä riskienhallintaa tarkastellaan 
erityisesti pk-yritysten näkökulmasta. 

Keskeinen sisältö: Riskienhallinnan historiaa, riskienhallinnan merkitys, riskianalyysi, yrityksen erilaiset riskit ja keskeiset 
riskienhallinnan keinot, pk-yritysten riskienhallinnan erityispiirteet, turvallisuusjohtaminen, riskienhallinnan tulevaisuus. 
Tutustuminen riskienhallintaohjelmistoon. 

Edeltävät opinnot: Perusopinnot 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 26 h, harjoitukset 10 h, itsenäinen tiedonhankinta 25 h, valmisteltuihin 
oppimisaineistoihin tutustuminen 18 h, arviointi ja palautus 1h. 

Oppimateriaali: Arto Suominen: Riskienhallinta (WSOY), uusin painos. Muu opettajan osoittama materiaali 

Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti, palautettavat harjoitukset 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  



BL2403 Taloushallinnon sovellukset, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: taloushallinnon sovellusten merkityksen yrityksen toiminnan suunnittelussa ja 
seurannassa, työsuhteisiin liittyvät perusasiat, palkanlaskennan perusteet. Opiskelija osaa: laatia toiminnan suunnittelua ja 
valvontaa avustavia laskelmia, käyttää opintojaksolla sovellusohjelmia, soveltaa työehtosopimuksia ja palkkahallinnon 
lainsäädäntöä, laskea palkkoja. 

Keskeinen sisältö: Mikä on taloushallinnon sovellusten merkitys osana yrityksen laskentajärjestelmää? Mikä on 
kustannuslaskennan merkitys toiminnan suunnittelussa ja seurannassa? Miten palkka määräytyy ja lasketaan? Mitä 
vähennyksiä palkasta tehdään? Mitä ovat palkanlaskennan erityistilanteet? Millaiset ovat työnantajan tilitys- ja 
rekisteröintivelvollisuudet? 

Edeltävät opinnot: BL1007 Yrityksen talous, BL2003 Talouden suunnittelu 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 40 h, harjoitukset 16 h, oppimistehtävät 6 h, 
valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 40 h, oppimisen ohjaus 3 h, arviointi ja palaute 2 h, yhteensä 107 h. 

Oppimateriaali: Luentomateriaali. Muu luennoilla osoitettu materiaali 

Arviointiperusteet: Tentti, harjoitustehtävä 

Arviointiasteikko: 0 - 5 

Opetuskieli: suomi 

BL2404 Työyhteisön kehittäminen 1, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää työelämän lainalaisuudet, yksilön merkityksen hyvän ja tuloksekkaan työyhteisön 
rakentamisessa ja kehittämisessä, esimiehen merkityksen työelämässä. Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa muuttuvia säädöksiä 
käytännön työelämän tilanteisiin, etsiä kirjallisuudesta työelämän kehittämismenetelmiä ja soveltaa niitä käytännön 
tilanteisiin. 

Keskeinen sisältö: Mitkä ovat keskeiset työyhteisöjen ja työelämän viimeaikaiset muutokset? Mitkä ovat keskeiset 
työelämän säädökset? Mitkä ovat keskeiset työelämän kehittämismenetelmät? 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 14Kontaktiopetus, luennot 14Seminaari-
/ryhmätyöskentely, osallistuminen (sis. ohjauksen) Käytännön harjoittelu Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. 
ohjauksen) 18Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 30Oppimisen ohjaus Arviointi ja palaute 4 Yhteensä 80 

Oppimateriaali:  

Arviointiperusteet: Aktiivinen työskentely tunneilla ja tentin suorittaminen hyväksytysti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

BL2405 Yrityksen viestintä, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija ymmärtää viestintätaitojen merkityksen yrityksessä. Hän saa valmiuksia sisäisen ja ulkoisen viestinnän 
suunnitteluun sekä toteutukseen. 

Keskeinen sisältö:  

Sisäinen viestintä: ongelmat, kanavat, laatukriteerit. Ulkoinen viestintä ja yrityksen mediasuhteet. Lehdistötilaisuudet, 
haastattelut, sidosryhmätiedottaminen, suostutteleva kieli ja tyyli. 

Edeltävät opinnot:  



Liike-elämän kirjallinen ja suullinen viestintä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Yhteensä 107h. Tarkempi työmäärän jakautuminen ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Oppimateriaali:  

Opettajan ilmoittama kirjallisuus ja muu materiaali. 

Arviointiperusteet: aktiivinen läsnäolo kontaktitunneilla, harjoitustehtävien tekeminen, tentti 

Arviointiasteikko: 0 - 5 

Muut toteutusjärjestelyt: luennot, harjoitukset, itseopiskelu 

BL3000 Kehittämisprojekti, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Kehittämisprojektissa opiskelijat kehittävät sovituissa Pohjois-Karjalaisissa PK-yrityksissä ja yhteisöissä 
toimintaa yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Opiskelijat hyödyntävät projektissa monipuolisesti aikaisemmin 
oppimaansa tai soveltavat uutta. 

Keskeinen sisältö: Opiskelijoiden ja ohjaajien neuvottelut toimeksiantajien kanssa, tuotepalveluiden suorittaminen, 
ohjauskeskustelut, tiimityöskentely, raporttien laatiminen ja raporttien esittely. Kehittämisprojektiin mukaan tulevat Pohjois-
Karjalaiset yritykset/yhteisöt on määritelty syksyllä ja toteutus tapahtuu keväällä. 

Edeltävät opinnot: Harjoittelu 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Oppimisen ohjaus ohjausryhmän toimesta 30 t, itsenäinen työskentely 126 t, 
arviointi ja palaute 4 t Yhteensä 160 t 

Arviointiperusteet: Itsearviointi, ryhmän vertaisarviointi ja ohjausryhmän arviointi. 

Arviointiasteikko: hylätty, T1 -K5 

BL3001 Tutkimusmenetelmät, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opintojakso antaa valmiudet käyttää erilaisia tutkimusmenetelmiä opinnäytetyöhön. Opiskelija 
ymmärtää toiminnallisen opinnäytetyön ja tutkimuksellisen opinnäytetyön yhtäläisyydet ja erot. 

Keskeinen sisältö:  

Johdanto opinnäytetyön tekemiseen (kontaktiopetus 4 h) 

Määrälliset tutkimusmenetelmät (kontaktiopetus 12 h) 

Laadulliset tutkimusmenetelmät (kontaktiopetus 12 h) 

Toiminnallinen opinnäytetyö (kontaktiopetus 12 h)   

 Tutkimusetiikka. 

Edeltävät opinnot:  

BL2005 tilastotiede 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Yhteensä 80 tuntia, josta noin 40 tuntia luentoja ja 40 tuntia itsenäistä työskentelyä  

Oppimateriaali:  

Hirsijärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2003. (tai uudempi) Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 



Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2004. Toiminnallinen opinnäytetyö. Jyväskylä: Gummerus. 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 2002. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen. Helsinki: Edita. 

 Heikkilä T. 2008. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita 

Kuusela V. 2000. Tilastografiikan perusteet. Helsinki: Edita.  

Arviointiperusteet:  

Aktiivinen työskentely ja aiheanalyysin kirjoitus omasta opinnäytetyöstä. 

Arviointiasteikko:  

hyväksytty - hylätty 

Opetuskieli: suomi 

BL3400 Työyhteisön kehittäminen 2, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: työelämän lainalaisuudet, yksilön merkityksen hyvän ja tuloksekkaan työyhteisön 
rakentamisessa ja kehittämisessä, esimiehen merkityksen työelämässä. Opiskelija osaa: etsiä ja soveltaa muuttuvia säädöksiä 
käytännön työelämän tilanteisiin, etsiä kirjallisuudesta työelämän kehittämismenetelmiä ja soveltaa niitä käytännön 
tilanteisiin. 

Keskeinen sisältö:  

Kuinka sovellan opittuja tietoja ja taitoja harjoittelussa? Mitä kehitän työyhteisössäni? Miten pidän oppimispäiväkirjaa 
harjoitteluni aikana? Kuinka kirjoitan raporttini siten että yhdistän päiväkirjamerkintäni ja kehittämistehtäväni? Miten toteutan 
kehittämistehtävän kehittämisvuoropuhelun avulla? 

Edeltävät opinnot: harjoittelu 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Seminaari-/ryhmätyöskentely, osallistuminen (sis. ohjauksen) 
30Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta (sis. ohjauksen) 40Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 8, 
kehittämisvuoropuhelu 28 h ja arviointi ja palaute 2 Yhteensä 108 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan 1. opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen tunneille ja työelämän kehittämisraportin tuottaminen ja esittäminen. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

BL3401 Johtaminen, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee esimiestyön ja johtamisen periaatteita, ymmärtää johtamisen osan ohjausprosessia, 
ymmärtää esimiestyön keskeiset vaatimukset, ymmärtää tehtävien johtamisen ja ihmisten johtamisen erot, tuntee erilaisia 
johtamisen teorioita ja johtamiskäsityksiä, tuntee esimiehenä kehittymisen keinot.  

Keskeinen sisältö: Johtaminen/esimiestyö osana ohjausprosessia, esimiestyön merkitys tuloksen tekemisessä ja työyhteisön 
hyvinvoinnissa, esimiehelle asetettavat vaatimukset, esimiestaidot, johtamisen historiaa, johtamisen teoriat ja 
johtamiskäsitykset, esimiehenä kehittyminen 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 30 h, seminaari-/ryhmätyöskentely 20 h, harjoitukset 30 h, käytännön 
harjoittelu 20 h, oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 20, valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 30 h, 
arviointi ja palaute 10 h 

Oppimateriaali: Opettajan osoittama materiaali 

Arviointiperusteet: Palautettavat harjoitukset ja tentti 



Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

BL3402 Yritystoiminnan lainsäädäntö, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää yrityksen ja yrityksen vastuuhenkilöiden vastuut ja velvoitteet sekä yrityksen eri 
osa-alueisiin liittyvien oikeusnormien merkityksen ja osaa soveltaa oikeusnormeja yrityksen toiminnassa. 

Keskeinen sisältö: Yhtiöoikeuden erityiskysymykset, siviilioikeudellisten velvoitteiden täytäntöönpanojärjestelmä sekä 
ylivelkaantuneisiin sovellettavat maksukyvyttömyysmenettelyt erityisesti yritystoimintaan liittyen, kilpailuoikeuden 
yritystoiminnan ongelmakohdat sekä ympäristövastuu 

Edeltävät opinnot: BL 1004 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 10 h, kontaktiopetus, luennot 18 h, seminaari-
/ryhmätyöskentely 6 h, oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 12 h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 59 
h, arviointi ja palaute 4 h. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktitunneille, tentin suorittaminen sekä harjoitustöiden tekeminen. 

Arviointiasteikko: Tentti: 0-5Harjoitustyöt: hyväksytty/hylätty. 

Muut toteutusjärjestelyt:  

BL3403 Tilastolliset menetelmät, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää otostutkimukseen liittyvän sattumanvaraisuuden ja todennäköisyylaskennan käytön 
sattumanvaraisuuden huomioimisessa johtopäätöksiä tehdessään. Opiskelija osaa käyttää SPSS-ohjelmistoa päätöksenteon 
analyyseissä sekä tehdä oikeita johtopäätöksiä huomioimalla otokseen liittyvän sattumanvaraisuuden 

Keskeinen sisältö: Luottamusvälit, tilastollisia testejä ja monimuuttujamenetelmiä. 

Edeltävät opinnot: BL2005 Tilastotiede 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot ja harjoitukset 48 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedon 
hankinta 35 h (sisältää ohjauksen). Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 20 h. Oppimisen ohjaus. Arviointi ja 
palaute 4 h. Yhteensä 107 h. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa 

Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti, itsenäinen harjoitustyö 

Arviointiasteikko:  

tentti 0-5  

harjoitustyö hyväksytty/hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt:  

VALINNAISET OPINNOT 

BL4000 Saksan kielen perusteet, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa saksaa. Hän osaa käyttää kieltä yksinkertaisissa suullisissa ja 
kirjallisissa viestintätilanteissa. Hän tuntee kielialuetta ja sen viestintäkulttuuria. 



Keskeinen sisältö: Ääntämisen, lukemisen ja kirjoittamisen harjoittelua. Peruskielioopirakenteiden, kuullunymmärtämisen ja 
erlaisten viestintätilanteiden suullista harjoittelua. 

Edeltävät opinnot: Ei 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähiopiskelu 72 h, itsenäinen opiskelu 88 h, yhteensä 160 h 

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

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (läsnäolo 80 %), 3-4 kirjalista tenttiä, 1 suullinen tentti, 
harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

BL4001 Saksan kielen jatko, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee saksan perusrakenteet ja pystyy soveltamaan oppimaansa suullisesti ja kirjallisesti 
erilaisissa viestintätilanteissa. Hän tuntee kielialuetta ja sen kulttuuria. 

Keskeinen sisältö: Suullisia ja kirjallisia harjoituksia, kielioppirakenteiden harjoittelua, kuullun- ja 
luetunymmärtämisharjoituksia 

Edeltävät opinnot: Saksan perusteet BL4001 tai vastaavat tiedot 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähityöskentely 36 h, ohjattu etäopiskelu ja itseopiskelu 44 h 

Oppimateriaali: Eva Kauppi - Heli Simon Fahrplan kpl 11-14 Tammi , opettajan laatima lisämateriaali 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen lähityöskentelyyn (vähint. 80 %), kirjallinen /suullinen tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

BL4002 Saksan kielen aktivointi, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija selviytyy saksan kielellä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa ja hallitsee saksan kielen 
rakenteet. Hän tuntee kielialueen kulttuuria. 

Keskeinen sisältö: Viestintätilanteiden harjoittelua erityisesti suullisesti. Kelioppirakenteiden kertausta. Kirjoitelmat, CV. 

Edeltävät opinnot: Lukion saksa tai vastaavat tiedot 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähityöskentely 36 h, ohjattu itseopiskelu, tiedonhankinta, lähityöskentelyyn ja 
testaukseen valmistautuminen 44 h 

Oppimateriaali: Eva Kauppi - Heli Simon: Fahrplan 2 Tammi 

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

BL4010 Ranskan kielen perusteet, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ranskan kieltä ja kielialueen kulttuuria. Hän osaa lukea ja kirjoittaa kieltä 
yksinkertaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. 

Keskeinen sisältö: Ranskan kielen ääntämistä, intonaatiota, lukemista ja kirjoittamista sekä kielen perusrakenteiden 
harjoittelua. Kuullun- ja luetunymmärtämisen sekä viestintätilanteiden harjoittelua. 



Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähityöskentely 72 h, ohjattuja kirjallisia harjoituksia ja tiedonhankintaa 60 h, 
lähityöskentelyyn ja testeihin valmistautumista 12 h 

Arviointiperusteet:  

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80 % läsnäolo), suulliset ja kirjalliset kokeet/näytöt. 

Arviointiasteikko: 0 - 5 (5 kiitettävä) 

BL4011 Ranskan kielen jatko, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa ranskaa. Hän ymmärtää ja hallitsee kielen 
rakenteet ja osaa toimia oikein omaan opiskelualaansa liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. 

Keskeinen sisältö: Ranskan kielen rakenteita, kielialueen tuntemusta käsitteleviä aiheita ja viestintätilanteiden harjoittelua 
suullisesti ja kirjallisesti. 

Edeltävät opinnot: Ranskan kielen perusteet -opintojakso tai vastaavat tiedot. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähityöskentely 36 h, ohjatut kirjalliset harjoitukset ja tiedonhankinta 30 h, 
lähityöskentelyyn ja kokeisiin/näyttöihin valmistautuminen 6 h. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80%), suullinen ja kirjallinen testaus/näyttö. 

Arviointiasteikko: 0 - 5 (5 kiitettävä) 

BL4020 Venäjän kielen perusteet, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa venäjää. Hän soveltaa kielitietoa omien 
tarpeidensa mukaan yksinkertaisissa suullisissa ja kirjallisissa perusviestintätilanteissa. Opiskelija tutustuu kielialueeseen ja 
sen viestintäkulttuuriin ja osaa soveltaa oppimaansa omassa viestinnässään. 

Keskeinen sisältö: Ääntämisen, lukemisen ja kirjoittamisen harjoittelua. Kuullun- ja luetunymmärtämistehtäviä. 
Perusviestintätilanteita ja niissä tarvittavia kieliopin perusrakenteita. Tilanteisiin liittyviä viestintäkulttuurin piirteitä. Oman 
kielenoppimisen pohtimista 

Edeltävät opinnot: Venäjän perusteet tai vastaavat tiedot 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähityöskentely 80 tuntia: suullinen ja kirjallinen harjoittelu sekä testaus.Ohjattu 
etätyöskentely sekä itseopiskelu 80 tuntia: ohjattuja kirjallisia harjoituksia ja tiedonhankintaa, lähityöskentelyyn ja testeihin 
valmistautumista. 

Oppimateriaali: Nikiforow, Keränen & Alikov: Saljut 1 (Otava);opettajan osoittama muu materiaali lähiverkossa ja 
Internetissä 

Arviointiperusteet: Kolme kirjallista osatenttiä (20 % kukin),suullinen testi (20 %) jans. pitkä näyttö (20 %). Hyväksytty 
suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähityöskentelyyn (80 % läsnäolo), etätehtävien suorittamista sekä kirjallisten 
tenttien ja suullisen testin läpäisemistä. 

Arviointiasteikko: 1-5 

BL4021 Venäjän kielen jatko, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija vahvistaa ja laajentaa peruskielitaitoaan. Hän soveltaa oppimaansa omien viestintätarpeidensa 
mukaan yksinkertaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Opiskelija tuntee kielialuetta ja sen viestintä- ja tapakulttuuria ja 
soveltaa oppimaansa omassa viestinnässään. 

Keskeinen sisältö: Käytännön viestintätilanteiden ja niissä tarvittavien rakenteiden suullista ja kirjallista harjoittelua. 
Tilanteisiin liittyviä viestintä- ja tapakulttuurin piirteitä ja tutustumista kielialueeseen. Oman kielenoppimisen pohtimista. 

Edeltävät opinnot: BL4020 Venäjän kielen perusteet (6 op) tai vastaavat tiedot 



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähityöskentely 40 tuntia: suullinen ja kirjallinen harjoittelu sekä testaus. Ohjattu 
etätyöskentely sekä itseopiskelu 40 tuntia: kirjallisia harjoituksia ja tiedonhankintaa, lähityöskentelyyn ja testeihin 
valmistautumista. 

Oppimateriaali: Nikiforow, Keränen & Alikov: Saljut 1 (Otava); opintojakson materiaali Allussa 

Arviointiperusteet: Kaksi kirjallista osatenttiä (25% kukin),suullinen testi (25 %) jans. pitkä näyttö (25 %). Hyväksytty 
suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähityöskentelyyn (80 % läsnäolo), etätehtävien suorittamista sekä kirjallisten 
tenttien ja suullisen testin läpäisemistä. 

Arviointiasteikko: 1-5 

BL4100 E-English Workshop, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy käyttämään Internetin resursseja englannin kielellä eri hakukoneiden avulla 
tutustuessaan verkko-opiskeluun, verkkopalveluihin ja sähköiseen kaupankäyntiin. Opiskelija tuntee raportoinnin käytänteet ja 
oppii muokkaamaan tuottamaansa tekstiä prosessikirjoittamisen avulla. 

Keskeinen sisältö: Itseohjautuva oppiminen virtuaaliympäristössä, tiedonhaku ja raportointi, aihepiirin keskeiseen sanastoon 
perehtyminen, kommunikoiminen tietoverkossa, tutustuminenverkkopalveluihin ja erilaisiin elektronisiin kauppapaikkoihin. 
Verkkomarkkinointi, asiakaspalvelu ja verkkokaupankäynnin yleiset säännöt: tilaukset, maksutavat, toimitus, tavaran 
palauttaminen, yksityisyys ja turvallisuus. Suullinen esitys. 

Edeltävät opinnot: pakolliset kieliopinnot suoritettu 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 10 kontaktituntia, 30 h verkossa, tutustumista palautettuihin tehtäviin, palautteen 
antamista, tiedonhakua, 40 h itseopiskelua, esityksen valmistamista. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa 

Arviointiperusteet: Suoritettujen tehtävien ja vuorovaikutukseen osallistumisen perusteella. 

Arviointiasteikko: 0-5 

BL4101 Telefon - on the Phone, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija toimii luontevasti arkipäivän puhelinviestintä-tilanteissa työelämässä ruotsin ja englannin 
kielellä. Hän huomioi myös viestintäkulttuurien eroavaisuuksia asiakas-kontakteissaan. 

Keskeinen sisältö: Puhelintilanteita ja terminologiaharjoituksia, simulaatioharjoituksia; viestien vastaanottamista ja 
välittämistä multimediaympäristössä erityisesti  parityöskentelynä. 

Edeltävät opinnot: Tutkintoon sisältyvät ruotsin ja englannin kaikille yhteiset opinnot 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjattua lähityöskentelyä: 22 h ruotsi, 22 h englanti, ohjeistettua ja itsenäistä 
tiedonhankintaa ja harjoittelua 26 h, suullinen näyttö ja siihen valmistautuminen 4 h, palaute ja arviointi 4 h 

Oppimateriaali: Halonen-Kaukola-Virrankare: Bonus, WSOY 2002 (osittain) sekä opettajan johdolla työstettyä video-,  
nauha- , dvd- ym. harjoitteluaineistoa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen lähityöskentelyyn, suullinen näyttö 

Arviointiasteikko: 0 - 5 

BL4102 In-company Communication, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija vahvistaa ja syventää liikeviestintätaitojaan erityisesti yrityksen sisäiseen viestintään 
liittyvissä tilanteissa. Opiskelija osaa kokouksiin ja palavereihin liittyvää sanastoa, käytänteitä ja kokoustekniikkaa ja pystyy 
toimimaan kokouksissa osallistujana, sihteerinä ja puheenjohtajana. Hän osaa pyytää ja ottaa puheenvuoron; aloittaa, jatkaa 
ja lopettaa keskustelun, sekä esittää perusteltuja mielipiteitään suorasti ja epäsuorasti. Hän osaa laatia kokouksissa tarvittavia 
asiakirjoja (kokouskutsu, esityslista, muistio, pöytäkirja). Opiskelija ymmärtää esimies-alaisviestinnän lainalaisuuksia ja 
harjoituttaa viestintätaitojaan sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän osaa laatia sisäisiä tiedotteita ja viestejä sekä sähköisiin 
että perinteisiin ympäristöihin. 



Keskeinen sisältö: sisäinen yritysviestintä, kokoukset ja palaverit, kokouskutsut, muistiot, sähköpostiviestintä, tiedotteet ja 
ilmoitustaulut, perehdyttäminen, esimies-alaisviestintä, kehityskeskustelut 

Edeltävät opinnot: BL1010 ja BL2006 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 32 tuntia harjoituksia pienryhmissä ja pareittain, 4 tuntia kirjalliseen kokeeseen 
valmistautumista annettujen etätehtävien avulla, 4 tuntia suullisen ja kirjalliseen kokeen tekemiseen, 40 tuntia itsenäistä 
työskentelyä 

Oppimateriaali:  

Arviointiperusteet: aktiivinen osallistuminen harjoituksiin, suullinen näyttö (kokoustilanne ryhmissä) ja kirjallinen koe 

Arviointiasteikko: 0-5 

BL4103 Customer Contacts and PR, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää asiakaspalvelun ja sosiaalisen kanssakäymisen merkityksen kansainvälisten 
liikesuhteiden hoidossa. Hän suhtautuu avoimesti ja ennakkoluulottomasti eri kulttuuresita tulevia ihmisiä kohtaan sekä osaa 
toimia sujuvasti ja kohteliaasti tilanteen vaatimalla tavalla englanninkielellä. Opiskelija haluaa aktivoida ja kehittää täsmällistä 
kielitaitoaan sekä selviytyy vaativammissakin kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa kohteliaita kirjallisia viestejä, pitää 
puheita ja esityksiä.  

Keskeinen sisältö: Markkinointiviestinnän periaatteet vieraan kielen ja eri kulttuurien näkökulmasta. Ulkomaiseen 
liikematkaan liittyvät asiat, matkajärjestelyt, matkaohjelma, tuote-esittelyt ja messutilanteet, myyntineuvottelu, sosiaaliset 
tilanteet, oman paikkakunnan ja yrityksen esittely. Kirjallisia ja suullisia PR-viestejä, esim. onnittelut, kutsut ja vastaukset.  

Edeltävät opinnot: BL1010 ja BL2006 tai vastaavat tiedot ja taidot 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 40 t. kontaktiopetusta, 20 t. ohjattuja etätehtäviä, 20 t. itsenäistä työskentelyä 

Oppimateriaali:  

Arviointiperusteet: aktiivinen osallistuminen, kirjallinen ja suullinen näyttö, itse- ja ryhmäarviointi 

Arviointiasteikko: 0-5 

BL4200 Möten och förhandlingar, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy viestimään ruotsin kielellä yritysten ja yhteisöjen virallisissa ja vapaamuotoisissa 
neuvottelu- ja kokoustilanteissa. Hän ymmärtää ja pystyy tuottamaan keskeisiä kokous- ja neuvotteluasiakirjoja, mm. 
muistioita. 

Keskeinen sisältö: Ruotsinkielisen kokous- ja neuvotteluterminologian harjoitteita, erilaisia neuvottelutilanteita 
tiimityöskentelynä. Kokousasiakirjojen ymmärtämis- ja tuottamisharjoituksia. 

Edeltävät opinnot: Tutkintoon sisältyvät ruotsin kielen opinnot 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähityöskentely 40 h, oppimistehtävät 20 h, kokousaineistoihin perehtyminen 8 h, 
kirjallinen ja suullinen näyttö 8 h, palaute ja arviointi 4 h 

Oppimateriaali:  

Tuki- ja itseopiskeluaineistoa, mm. Neuvottelut ja kokoukset ruotsiksi, Fintra-julkaisu nro 143, Tampere 2000, Lehrer: Mötesteknik, 
Utbildningsstyrelsen, nyaste uppl. Sarvikivi-Ohinen-Huttunen: Säger du det? WSOY. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen lähityöskentelyyn, suullinen ja kirjallinen näyttö. 

Arviointiasteikko: 0 – 5 

 

 



BL4201 Svenska i medier, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelijaa pystyy ymmärtämään ja tulkitsemaan alansa ajankohtaisia tapahtumia sekä kehitystä 
ruotsiksi medioita hyödyntäen. Opiskelija osaa raportoida ja analysoida lehtiartikkeleita, radio-, TV- ja uusmedioita 
pohjoismaisessa toimintaympäristössä sekä tuottaa tiivistelmiä ja kannanottoja valitsemistaan aiheista. 

Keskeinen sisältö: Pohjoismaisten medioiden seuraamista ja analysointia ohjeistuksen mukaan itsenäisesti. Valitsemansa 
suullisen ja kirjallisen aineiston kokoamista ja esittelyä. 

Edeltävät opinnot: Tutkintoon sisältyvät ruotsin kielen opinnot 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Aineistoon perehtyminen ja valmistaminen 70 h, ohjaus 4 h, suullinen ja kirjallinen 
näyttö 2 h, arviointi ja palaute 4 h 

Oppimateriaali:  

Valitaan media-aineisto ja sovitaan opettajan kanssa sen soveltuvuus ja laajuus. 

Arviointiperusteet: Suullinen ja kirjallinen näyttö 

Arviointiasteikko: 0 - 5 

BL4300 Työelämän saksa, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa käyttää saksan kielen rakenteita ja ilmaisuja työelämän viestintätilanteissa saksalaisen 
viestintäkulttuurin mukaisesti. 

Keskeinen sisältö: Kirjallisia ja suullisia harjoituksia, jotka sanastollisesti liittyvät mm yrityksen henkilöstöön, työtetehtäviin, 
organisaatioon, yritysvierailuihin, messuihin ja liikeviestintään. Yritysesittely suullisesti ja kirjallisesti. Kuullun- ja 
luetunymmärtämisharjoituksia. Kirjoitelmat. 

Edeltävät opinnot: Lukion saksa, BL4002 tai vähintään BL4001 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähityöskentely 36 h, ohjattu etäopiskelu ja itseopiskelu 44 h 

Oppimateriaali: Rakkolainen, Tuomiala-Mäkelä, Bürkel: Deutsch im Berufsleben (Einheit,1, 2, 3, 4, 6) Edita, uudistettu 
painos 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen (vähint. 80 %) lähityöskentelyyn, suullinen / kirjallinen yritysesittely, kirjallinen 
tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 

BL4500 Projektit, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Soveltaa käytäntöön Liiketalouden opiskelusisältöihin liittyviä asioita. 

Keskeinen sisältö: Projektin suorittaminen toimeksiannon perusteella. Toimeksianto on tapauskohtainen ja voi myös 
vaihdella opiskelijan suuntautumisen mukaan. 

Edeltävät opinnot: Perusopinnot ja kaikille yhteiset ammattiopinnot. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 80h itsenäistä työskentelyä. 

Oppimateriaali: Tapauskohtainen 

 

 



Arviointiperusteet: Ennen projektin aloittamista opiskelijan tulee saada hyväksyntä projektille joko suuntatumisvastaavalta 
tai koulutus- ja kehittämispäälliköltä.  

Projektin suorittamisen jälkeen opiskelija(t) kirjoittaa(vat) projektista raportin, jonka sisältö on seuraava: toimeksiannon 
kuvaus, suoritetut toimenpiteet ja oma oppimisprosessi, erityisesti sen osalta, miten opiskelija hyödynsi oppimaansa 
projektissa. Raporttiin liitetään projektin toimeksiantajan kirjallinen todistus suoritetusta projektista. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty-hylätty 

HARJOITTELU 

BL5000 Harjoittelu, 30 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Harjoittelu antaa opiskelijalle käytännön kokemusta toimia oman koulutusalan työtehtävissä. 

Keskeinen sisältö: Suuntautumisvaihtoehdon mukaisten työtehtävien suorittaminen harjoittelusopimuksen mukaisesti. 

Edeltävät opinnot: Perusopinnot, harjoittelua edeltävät ammattiopinnot. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Harjoittelusopimuksen mukaisesti. 

Arviointiperusteet: Harjoittelun alkuraportti, kehityskeskustelu raportteineen sekä loppuraportti. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty-hylätty 

OPINNÄYTETYÖ 

BL6000 Opinnäytetyö, 15 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa ammatillisia valmiuksia soveltaa innovatiivisesti hankkimiaan tietoja 
ja taitoja toimeksiantona toteuttavaan tutkimus- tai kehittämistehtävään. 

Keskeinen sisältö: Opinnäytetyön tulee olla koulutusohjelman tehtäväalueen kannalta perusteltu. Opinnäytetyö on 
yksilöllinen oman alan tai monialainen työ. Opiskelija voi tehdä opinnäytteen yhdessä toisen tai useampien opiskelijoiden 
kanssa siten, että opiskelijan itsenäinen osuus on pystyttävä osoittamaan ja arvioimaan. 

Edeltävät opinnot: Perus- ja ammattiopinnot 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Seminaarit 10 h, opinnäytetöiden esitysten seuraaminen 3 h, ohjaajan antama 
ohjaus 10 h, kypsyysnäyte 3 h sekä itsenäinen tiedonhankinta, toteutus ja raportointi 374 h. 

Oppimateriaali: Soveltuva menetelmä- ja substanssialueen kirjallisuus, tutkimukset, Internet-aineistot. 

Arviointiperusteet: Opinnäytetyön PKAMK:n viralliset arviointikriteerit, jotka löytyvät mm. opiskelijapalveluista PKAMK:n 
Internet-sivuilla. 

Arviointiasteikko: 0 - 5 
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