
Matkailun koulutusohjelma 

SUORITETTAVA TUTKINTO 

Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto 
Restonomi (AMK), Opiskeluaika 3,5 vuotta 

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET 

Opinnot valmentavat matkailualan asiantuntijaksi tai itsenäiseksi yrittäjäksi. Matkailupalvelujen ydinosaaminen koostuu 
matkailun kotimaisen ja kansainvälisen toimialan ja toimintaympäristön tuntemuksesta, matkailun markkinoinnin ja 
liiketalouden osaamisesta sekä matkailupalvelujen tuotteistamistiedoista ja -taidoista. Opinnoissa korostuvat luonto- ja 
kulttuurimatkailun sekä maaseutumatkailun tuote-, myynti- ja markkinointiopinnot. Opinnoissa on mahdollisuus painottaa 
opintoja matkailun markkinoinnin ja liiketalousosaamisen tai matkailupalvelujen elämyksellisen tuotteistamisen alueille. 

OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA 

Perusopinnot                     27 op 
Ammattiopinnot               123 op 

• kaikille yhteiset opinnot 64 op  

• matkailun markkinointi ja liiketoiminta 35 op tai  

• matkailupalvelujen tuotteistaminen 35 op  

• syventäviä opintoja 10 op  

• valinnaiset opinnot 14 op 

Harjoittelu                           30 op 
Vapaasti valittavat opinnot   15 op 
Opinnäytetyö                      15 op 
YHTEENSÄ                        210 op 
 
Perusopintojen tavoitteena on luoda pohja ammattiopinnoille perehdyttämällä opiskelija matkailualan toimintaympäristöön ja 
antamalla perusvalmiudet kielistä ja tietotekniikasta. 
 
Ammattiopinnot keskittyvät kansainvälisyyteen, laatuosaamiseen ja työyhteisön vuorovaikutustaitoihin sekä 
johtamisosaamiseen. Opiskelijalla on mahdollisuus ammattiopinnoissa syventyä joko matkailun markkinointiin ja 
liiketoimintaosaamiseen tai matkailupalvelujen elämykselliseen tuotteistamiseen 35 opintopisteen verran. 
 
Harjoittelusta suoritetaan perusharjoittelu (18 op = 12 työviikkoa) ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa ja syventävä 
harjoittelu (12 op = 8 työviikkoa) kolmantena vuonna. 
 
Oppimisprosessin yleiskuvaus 
 
Opintojaksot toteutetaan 2 - 8 opintopisteen kokonaisuuksina. Työelämän ammattitaitovaatimukset ovat juonteina koko 
opiskeluajan. Opiskelussa hyödynnetään virtuaalista oppimisympäristöä. Opiskelijoiden kansainvälistymistä edistetään ja 
tuetaan muun muassa kansainvälisillä harjoittelu- ja vaihto-opiskelumahdollisuuksilla. 
 
Ensimmäisen vuoden opinnot keskittyvät matkailualan toimintaympäristön perustuntemukseen, oppimaan oppimisen 
valmiuksien lisäämiseen sekä kieliopintoihin. Toisena opiskeluvuonna opinnoissa korostuvat matkailun markkinointi- ja 
liiketalousosaaminen sekä palvelualan laatu ja matkailupalvelujen tuotteistaminen. Kolmantena vuonna opiskelija syventää 
osaamistaan joko matkailumarkkinoinnissa ja liiketaloudessa tai matkailupalvelujen tuotteistamisessa. Lisäksi tutkimus- ja 
kehitystoiminta, johtaminen ja alan kehittäminen kuuluvat kolmannen vuoden opintoihin. Syventävä harjoittelu vahvistaa 
työelämäyhteyksiä. 
 
Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta.  

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT / VALINNAISET OPINNOT 

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

PERUSOPINNOT 
 

17 7 3 
 

Minä korkeakouluopiskelijana UC1003 5 
   

ATK-taidot KM1100 3 
   

Yritys- ja projektitoiminta CI1001 5 
   

Ammattimatematiikka KM1106 2 
   

Tilastolliset menetelmät KM1104 
 

2 
  

Tutkin ja kehitän UC1002 
 

2 3 
 

Viestintä CI1002 
    

Kirjallinen ja suullinen viestintä CI1002A 2 
   

Työyhteisön viestintä CI002B 
 

3 
  

AMMATTIOPINNOT 
 

25 23 16 
 

Matkailun perusteet ja kehittäminen 15 op KM03 
    



Matkailun perusteet KM2541 5 
   

Matkailualan lainsäädäntö KM2724 
 

3 
  

Matkailun alueellinen kehittäminen KM2725   5  
Kehittyvä johtajuus KM2726 

  
3 

 
Matkailupalvelut ja matkailuliiketoiminta 16 op KM04 

    
Kotimaan matkailu- ja majoituspalvelut KM2552 5 

   
Palvelutoiminnan laatu matkailuyrityksessä KM2727 

 
4 

  
Matkailupalvelujen turvallisuus KM2728 3 

   
Matkailupalvelujen tuotteistaminen KM2729 

 
2 

  
Matkailuliiketoiminnan ja markkinoinnin perusteet KM2730 

 
2 

  
Ravitsemispalvelut 13 op KM05 

    
Ravintolapalvelut KM2731 4 4 

  
Alkoholijuomatietous ja anniskelulainsäädäntö KM2704 3 

   
Hygieniaosaaminen KM2700 2 

   
Kieliopinnot ja kansainvälisyys 19 op KM06 

    
Vieraskielinen viestintä KM1101 3 

   
Sociala kontakter och kundservice KM2535 

 
3 

  
Social contacts and customer service KM2534 

 
3 

  
Svenska för resebranschen KM2267 

  
3 

 
English for the hotel and tourism industry KM2268 

  
3 

 
Kulttuurienvälinen viestintä KM2732 

 
2 

  
Kansainvälinen opintomatka KM2733 

  
2 

 
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 

  
5 30 10 

Matkailun markkinointi ja liiketoimintaosaaminen 35 op KM08 
    

Kirjanpito ja tilinpäätös KM2734 
 

5 
  

Markkinointiviestintä KM2735 
  

5 
 

Matkailupalvelujen markkinointi KM2736 
  

5 
 

Matkailun verkkoliiketoiminta ja sen lainsäädäntö KM2737 
  

5 
 

Matkailuyrityksen strateginen suunnittelu KM2738 
  

5 
 

Markkinoinnin suunnittelu, johtaminen ja lainsäädäntö KM2739 
   

5 

Markkinointiprojekti KM2740 
  

5 
 

Matkailupalvelujen tuotteistaminen 35 op KM09 
    

Elämystalous ja luovan talouden perusteet KM2741 
 

5 
  

Kulttuuri- ja tapahtumamatkailu KM2742 
  

5 
 

Elämyksellisyys, luonto ja ympäristö KM2743 
  

5 
 

Elämyspalvelut matkailutuotteena KM2744 
  

5 
 

Experience design KM2745 
   

5 

Kansainvälisten tapahtumien suunnittelu ja 
toteuttaminen 

KM2746 
  

5 
 

Tuotteistamisprojekti KM2747 
  

5 
 

Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 10 op KM10 
    

Vaihtoehtoiset syventävät opinnot KM10 
  

5 5 

Valinnaiset opinnot 
 

6 8 
  

Vaihtoehtoiset kieliopinnot 6 op KM11 
    

Saksan kielen perusteet KM2755 6 
   

Venäjän kielen perusteet KM2756 6 
   

Saksan kielen jatko KM2757 
 

6 
  

Venäjän kielen jatko KM2758 
 

6 
  

Ranskan kielen perusteet KM2759 6 
   

Italian kielen perusteet KM2760 6 
   

Espanjan kielen perusteet KM2761 6 
   

Ranskan kielen jatko KM2762 
 

3 
  

Italian kielen jatko KM2763 
 

3 
  

Espanjan kielen jatko KM2764 
 

3 
  

Vaihtoehtoiset muut opinnot 8 op KM12 
    

Projektiosaaminen KM2748 
  

6 
 

Opas- ja matkanjohtajatoiminta KM2749 
 

2 
  

Melonnan perusteet KM2750 
 

2 
  

Viinitietous KM2751 
 

3 
  

Ruoan ja viinin yhdistäminen KM2752 
 

3 
  

Food Culture and Intercultural Communication KM2722 
 

3 
  

Toiminnallinen tilasuunnittelu KM2532 
 

3 
  

Puhtauspalvelujen suunnittelu ja johtaminen KM2710 
 

4 
  



ATK:n perusteet KM2753 2 
   

Tilastoanalyysi SPSS KM2754 
  

2 
 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT   12 3  
HARJOITTELU 

 
18 

 
12 

 
Perusharjoittelu KM4203 18 

   
Syventävä harjoittelu KM4202 

  
12 

 
OPINNÄYTETYÖ 

    
15 

Opinnäytetyö KM5001 
   

15 

 
66 55 64 25 

 

PERUSOPINNOT 

UC1003 Minä korkeakouluopiskelijana, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:    

Opiskelija tuntee tärkeimmät työvälineohjelmat ja tiedonhankinnan perustaidot. Opiskelija ymmärtää itselleen sopivan 
opiskelutekniikan sekä kirjoitustaidon merkityksen opinnoissaan ja itsensä johtamisen merkityksen elämässään. Opiskelija 
osaa opiskella tavoitteellisesti ja tehokkaasti ja hallita ajankäyttöään. Opiskelija osaa toimia PKAMK:n verkkoympäristössä. 

Edeltävät opinnot: - 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjattu lähiopiskelu 65 h, itsenäinen opiskelu 70 h, yhteensä 135 h. 

Oppimateriaali: Opetussuunnitelma, lukuvuosi-info, Netiketti sekä muu osoitettu materiaali. 

Arviointiperusteet: hyväksytty / hylätty 

Opetuskieli: suomi 

KM1100 ATK-taidot, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee tietotekniikan peruskäsitteet, osaa käyttää ohjelmia sujuvasti, hallitsee 
tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan itsenäisen käytön, osaa luoda verkkojulkaisun ja osaa hyödyntää 
Internetiä tiedonhankintavälineenä. 

Edeltävät opinnot:  

Hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Ohjattu lähiopiskelu 40 h, itsenäinen opiskelu 40 h, yhteensä 80 tuntia 

Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut: harjoitustyöt ja tentit (Word, Excel, PowerPoint) sekä verkkojulkaisu 
 
Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

 

 

 



CI1001 Yritys- ja projektitoiminta, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

1. Opiskelija ymmärtää kansantalouden peruskäsitteet ja -lainalaisuudet sekä sen, kuinka julkinen valta vaikuttaa 
talouselämään ja yritystoimintaan.  

2. Hän tuntee Suomen kansantalouden peruspiirteet ja kytkennät Euroopan ja maailmantalouteen.  
3. Opiskelija kykenee seuraamaan kansantalouteen liittyvää uutisointia oman toimialansa kannalta.  
4. Opiskelija ymmärtää hankesuunnittelun vaiheet, hankeraporttien tehtävän ja merkityksen.  
5. Opiskelija osaa laatia hankesuunnitelman ja loppuraportin.  
6. Opiskelija tuntee hankevetäjän tehtävät sekä osaa käyttää projektinhallinnan työkaluja.  
7. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkityksen yrittäjän / yrityksen, alueen ja kansantalouden 

näkökulmista.  
8. Hän ymmärtää, että yritys on fyysisten ja henkisten voimavarojen muodostama kokonaisuus, joka toimii 

tavoitteellisesti muuttuvissa toimintaympäristöissä.  
9. Opiskelija ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusasiat ja kuinka kansantalouden peruslainalaisuudet ja 

julkinen valta vaikuttavat talouselämään ja yritystoimintaan.  
10. Opiskelija osaa yritystoiminnan peruskäsitteet, tuntee eri yritysmuodot ja osaa hyödyntää yritysneuvontaa ja 

tukipalveluita sekä arvioida yritysideaa.  
11. Opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelman.  
12. Hän osaa etsiä lisätietoja opintojakson aihealueista. 

Edeltävät opinnot: Ei vaadita. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjattu opiskelu 66 h, itsenäinen työskentely 69 h, opiskelijan työmäärä 135 h. 

Oppimateriaali: 1) Koskela, M. & Rousu, A. 2007. Kansantalous tutuksi. WSOY. TAI Pohjola, M. & Pekkarinen, J. & Sutela, P. 
2006. Taloustiede. WSOY; 2) Viitala, R. & Jylhä, E. 2006. Liiketoimintaosaaminen. Edita; 3) Bergström, S. 2009. Yrityksen 
asiakasmarkkinointi. Edita. TAI Bergström, S. & Leppänen, A. 2003. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita. Luvut 1 (Muuttuva 
markkinointi), 3 (Ostoskäyttäytyminen ja segmentointi) ja 4 (Markkinoinnin kilpailukeinot); 4) Muu osoitettu materiaali. 

Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät, tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssi toteutetaan monimuoto-opintoina ja osallistuminen etäopiskeluna on mahdollista. 

KM1106 Ammattimatematiikka, 2 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee ammattiopinnoissa (matkailupalvelut ja liiketalous) sekä tutkimusaineiston 
käsittelyssä tarvittavat laskutoimitukset 

Edeltävät opinnot: Ei edeltäviä opintoja. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Luennot ja harjoitukset 30 tuntia, itsenäinen opiskelu 30 tuntia 

Oppimateriaali:  

Vuorenmaa, Sinikka - Peltola, Mikko: Annos ja asiakas - Ravitsemisalan matematiikkaa ja ammattilaskentaa, WSOY 

Arviointiperusteet:  

Lopputentti 

Arviointiasteikko:  

0, 1 - 5 

Muut toteutusjärjestelyt:  



KM1104 Tilastolliset menetelmät, 2 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee yleisimmät tilastoaineiston kuvaustavat ja osaa tulkita tilastollisia tutkimustuloksia.  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee yleisimmät tilastoaineiston kuvaustavat ja osaa tulkita tilastollisia tutkimustuloksia.  

Edeltävät opinnot: Ammattimatematiikka.  

Edeltävät opinnot: Ammattimatematiikka. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjattu lähiopiskelu 34 h, itsenäinen työskentely, arviointi ja palaute 21 h, 
yhteensä 55 h.  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjattu lähiopiskelu 34 h, itsenäinen työskentely, arviointi ja palaute 21 h, 
yhteensä 55 h.  

Oppimateriaali: Karjalainen, Leila (2004): Tilastomatematiikka. Lisäksi muu mahdollinen kurssilla ilmoitettava kirjallisuus. 

Oppimateriaali: Karjalainen, Leila (2004): Tilastomatematiikka. Lisäksi muu mahdollinen kurssilla ilmoitettava kirjallisuus. 

Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, mahdollinen harjoitustyö ja tentti. 

Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, mahdollinen harjoitustyö ja tentti. 

Arviointiasteikko: 0-5. 

Arviointiasteikko:  

C1002 Tutkin ja kehitän, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija tietää tutkimus-/kehitystyöprosessin vaiheet ja rakenteet sekä tutkimustulosten tulkinnan ja johtopäätösten teon 
perusteet. Opiskelija osaa laatia tutkimus-/kehittämissuunnitelman, toteuttaa pienimuotoisen tutkimustehtävään liittyvän 
tiedonkeruun ja suorittaa siihen liittyvät perusanalyysit. Hän osaa analysoida oman alansa tilastotietoja ja hyödyntää niitä alan 
kehittämisessä. Opiskelijalla on valmiudet kehittää omaa alaansa. Opiskelija on valmis aloittamaan oman opinnäytetyönsä. 

Edeltävät opinnot: Tilastolliset menetelmät edeltävinä tai samanaikaisina. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjattu lähiopiskelu 70 h, itsenäinen työskentely 60 h, palaute 5 h, yhteensä 135 h 

Oppimateriaali: Hirsjärvi, S. & al. 2007. Tutki ja kirjoita. Tammi. Muu osoitettu materiaali. 

Arviointiperusteet: Osallistumisaktiivisuus, tehtävien hyväksytty suorittaminen, tentti 

Arviointiasteikko: 0–5 

Opetuskieli: suomi 

CI1002A Kirjallinen ja suullinen viestintä, 2 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa kiinnittää kirjoittaessaan huomiota tekstin oikeakielisyyteen ja sujuvuuteen. Hän osaa 
laatia oman alansa tärkeimpiä kirjallisia viestejä sekä toteuttaa havainnollisen ja vakuuttavan puhe-esityksen. 

Edeltävät opinnot: ei vaadita 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: ohjattu lähiopiskelu 24 tuntia, itsenäinen opiskelu 31 tuntia (yhteensä 55) tuntia 

Oppimateriaali: muu osoitettu materiaali 



Arviointiperusteet: osallistuminen lähiopiskeluun, hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja tentit 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

CI002B Työyhteisön viestintä, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija ymmärtää sisäisen viestinnän merkityksen työyhteisössä. Hän kehittää ryhmäviestintätaitojaan ja oppii kokous- ja 
neuvottelutaidon keskeiset asiat. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

ohjattu lähiopiskelu 40 t, itsenäinen opiskelu 35 t, arviointi ja palaute 5 t (yhteensä 80 t) 

Oppimateriaali: muu osoitettu materiaali 

Arviointiperusteet: hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja tentti 

Arviointiasteikko: 0–5 

AMMATTIOPINNOT 

KM2541 Matkailun perusteet, 5 op 
matkailijavirtojen sosiaalisia, kulttuurisia, taloudellisia ja ekologisia vaikutuksia matkailuintensiivisillä alueilla. Opiskelija 
hallitsee matkailualueiden mallintamisen liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija osaa hankkia tietoa matkailualueista sekä pohtia ja 
esittää matkailuun liittyvien ilmiöiden vaikutusta valitsemallaan kohdealueella. 

Opiskelija saa harjoitusta esiintymiseen ja keskustelutaitoon  

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija ymmärtää matkailun peruskäsitteet ja määritelmät, matkailun globaalin ja kotimaisen kehityksen, matkailun 
hyödyt, haitat ja vetovoimatekijät, matkailun tulevaisuuteen vaikuttavat tekijät sekä matkailua kulttuurisena ilmiönä. Hän 
ymmärtää matkailun toimialarakenteen ja sen alatoimialat. Opiskelija osaa matkailun keskeiset käsitteet ja määritelmät, 
tunnistaa matkailun valtit kotimaassa ja muualla, tietää matkailun keskeiset tunnusluvut ja tietää niiden merkityksen sekä 
osaa työskennellä ryhmässä. Opiskelija ymmärtää matkailualueiden syntyyn, kehitykseen ja muutokseen vaikuttavia tekijöitä,.  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Ohjattu lähiopiskelu 86 h, opintovierailut 8 h, itsenäinen työskentely 37 h, palaute 4 h , yhteensä 135 h. 

Oppimateriaali: Kostiainen A. & al. 2004.  Matkailijan ihmeellinen maailma. Matkailun historia vanhalta ajalta omaan 
aikaamme; MacCannell, D. 1998. The tourist. A New Theory of the Leisure Class. Gaze, Vuoristo, K-V 2003. Matkailun 
maailma. WSOY. Muu osoitettu materiaali. 

Arviointiperusteet: osallistumisaktiivisuus, hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, tentti 

Arviointiasteikko: 0 - 5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

Opintojakson vaatimuksiin sisältyy osallistuminen matkamessuille Helsingissä ja Tallinnaan järjestettävälle ekskursiolle. 
Kurssin kirjalliset ja suulliset tehtävät integroidaan Viestinnän opintojaksoon. 



KM2724 Matkailualan lainsäädäntö, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija ymmärtää lainsäädännön ja hyvien liiketapojen merkityksen palveluyrityksen toiminnassa. Hän osaa etsiä lisätietoa 
aihealueesta, osaa soveltaa oikeusnormeja palveluyrityksen oikeudellisissa asioissa. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Ohjattu lähiopiskelu 36 h, itsenäinen työskentely 44 h, yhteensä 80 h 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktitunneille, harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen, tentti. 

Arviointiasteikko:  

0–5 

Opetuskieli: suomi 

KM2725 Matkailun alueellinen kehittäminen, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää matkailun tilastollisten tunnuslukujen merkityksen toimialan alueellista roolia ja 
tuloksellisuutta arvioitaessa - matkailun suorat ja epäsuorat aluetaloudelliset vaikutukset. Opiskelija osaa hankkia tilastollista 
tietoa ja tehdä perusanalyysejä matkailun alueellisista tunnusluvuista sekä täydentää ja ylläpitää alueellista tietokantaa. 

Edeltävät opinnot: Matkailun perusteet 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjattu lähiopiskelu 64 t, asiantuntijaluennot 16 t, itsenäinen työskentely 51 t ja 
arviointi ja palaute 4 t. 

Oppimateriaali: Tunneilla osoitettu materiaali. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen harjoitustöihin ja seminaareihin, kirjalliset ja suulliset esitykset, hyväksytysti 
suoritetut oppimistehtävät. 

Arviointiasteikko: 0 - 5 

Opetuskieli: suomi 

KM2726 Kehittyvä johtajuus, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen merkityksen palveluyrityksen toiminnassa.  Hän perehtyy 
yksilön työkäyttäytymisen ja työryhmän toiminnan perusteisiin sekä ihmisten johtamisen lähtökohtiin osana esimiestyötä. 
Opiskelija tutustuu henkilöstöjohtamisen ajankohtaisiin teemoihin ja työyhteisön kehittämismenetelmiin.  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjattu lähiopiskelu 30 h, itsenäinen opiskelu 50 h  

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa 

Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät, tentti  

Arviointiasteikko: 0-5 

 

 



KM2552 Kotimaan matkailu- ja majoituspalvelut, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija ymmärtää matkailutarjontaan vaikuttavat tekijät, alueelliset ja sisällölliset kokonaisuudet matkailutarjonnassa, 
elämyksellisyyden merkityksen matkailupalveluissa sekä majoituspalvelujen toimialaan kuuluvat asiakokonaisuudet. 

Edeltävät opinnot:  

Matkailun perusteet 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjattu lähiopiskelu 56 h, itsenäinen työskentely 73 h, ohjaus, arviointi ja palaute 6 
h, yhteensä 135 h 

Oppimateriaali: Matkailun toimialaraportit, muu osoitettu materiaali 

Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät, tentti 

Arviointiasteikko:  

0–5 

Opetuskieli: suomi 

KM2727 Palvelutoiminnan laatu matkailuyrityksessä, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija ymmärtää erilaisten laatujärjestelmien merkityksen osana yrityksen kokonaisvaltaista toimintaa, tietää keskeisiä 
laadun mittaamisen työkaluja palvelualalla ja ymmärtää mittaamisen merkityksen asiakastyytyväisyyteen, osaa tarvittaessa 
soveltaa niitä palveluyritykseen. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Ohjattu lähiopiskelu 46 h, itsenäinen työskentely 60 h, arviointi ja palaute 4 h, yhteensä 110 h  

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin. 

Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja harjoitukset sekä tentti 

Arviointiasteikko: 0–5 

Opetuskieli: suomi 

KM2728 Matkailupalvelujen turvallisuus, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija tietää työsuojelu- ja työturvallisuuslain sisällön matkailun näkökulmasta. Hän ymmärtää turvallisuuden yhtenä 
laadun osatekijänä ja matkailualan vastuukysymykset turvallisuuden kannalta. Opiskelija osaa etsiä työsuojelutietoa, 
kartoittaa keskeiset työturvallisuusriskit ja ehdottaa korjaavia toimenpiteitä. Hän ymmärtää ensiaputaitojen merkityksen alalla 
ja hallitsee ensiaputaidot. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Ohjattu lähiopiskelu 36 h itsenäinen opiskelu 44 h, yhteensä 80 h. 

 



Oppimateriaali:  

Verhelä, P. 2007. Matkailun ohjelmapalvelujen turvallisuus. Edita, Saukkoriipi, P.2005. Ohjelmapalvelujen turvallisuus Itä-
Suomen läänissä. PKAMK, Raudas, A. 2007. Hotellin ja ravintolan työturvallisuus. Työturvallisuuskeskus. 

Arviointiperusteet:  

Oppimistehtävät ja tentti. 

Arviointiasteikko:  

0–5. 

Opetuskieli: suomi 

KM2729 Matkailupalvelujen tuotteistaminen, 2 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää palvelujen tuotteistamisen perusteet matkailualalla. Hän ymmärtää palvelutuotteen 
rakentumisen eri vaiheet. Opiskelija ymmärtää laadun, asiakkaan saaman arvon ja elämyksellisyyden merkityksen 
matkailutuotteissa. Hän ymmärtää asiakaslähtöisen tuotekehityksen keskeisyyden ja perusperiaatteet matkailualalla. 

Edeltävät opinnot: Kotimaan matkailu- ja majoituspalvelut 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjattu lähiopiskelu 30 h, itsenäinen työskentely ja palaute 24 h, yhteensä 55 h 

Oppimateriaali: Komppula. R. & Boxberg, M. 2002. Matkailuyrityksen tuotekehitys. Edita. Muu osoitettu materiaali. 

Arviointiperusteet:  

Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja tentti 

Arviointiasteikko: 0–5 

Opetuskieli: suomi 

KM2730 Matkailuliiketoiminnan ja markkinoinnin perusteet, 2 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää markkinointiosaamisen perusteet matkailualalla. Opiskelija tietää matkailumarkkinoinnin 
sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, asiakaslähtöisen markkinoinnin periaatteet sekä laadun merkityksen markkinoinnissa. Opiskelija 
tietää liiketoimintaosaamisen erityispiirteet matkailutoimialalla. Opiskelija tietää johdon laskentatoimen merkityksen 
liiketoiminnan suunnittelun tukena. 

Edeltävät opinnot: Kotimaan matkailu- ja majoituspalvelut 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjattu lähiopiskelu 30 h, itsenäinen työskentely ja palaute 25 h, yhteensä 55 h 

Oppimateriaali: Boxberg M. & al. 2002. Matkailutuotteen markkinointi- ja jakelukanavat. Edita. TAI Albanese & Boedeker 
2002. Matkailumarkkinointi. Edita. TAI Puustinen, A. & Rouhiainen U-M 2007. Matkailumarkkinoinnin teorioita ja työkaluja. 
Cullen, P. 1997. Economics for hospitality management. International Thomson Business Press. 

Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja tentti 

Arviointiasteikko:  

0–5 

Opetuskieli: suomi 

 



KM2731 Ravintolapalvelut, 8 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

• Opiskelija ymmärtää ravitsemispalveluiden merkityksen osana matkailupalveluita. 

• Opiskelija saa käsityksen toimimisesta käytännön asiakaspalvelutilanteissa ja -tehtävissä majoitus- ja ravitsemisalan 
toimintaympäristössä. 

• Opiskelija tietää ruoanvalmistuksen ja keittiön puhtaanapidon perusteet. 

• Käsittää liikeidean merkityksen sekä ymmärtää asiakaspalvelun ja ruokatuotteen merkityksen osana ravintolapalveluita ja 
kokonaislaatua. 

• Opiskelija tutustuu toimialan kustannusrakenteeseen ja on selvillä hinnoittelun periaatteista. 

Edeltävät opinnot:  

KM2700 Hygieniaosaaminen 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

1. vuosi; Ohjattu lähiopetus 80 h, itsenäinen opiskelu 30 h. 2. vuosi; Ohjattu lähiopetus 60 h, itsenäinen opiskelu 50 h. 
Yhteensä 220 h. 

Oppimateriaali:  

Mykkänen J.& Ursin H. 2006. Tarjoilukirja. Vantaa: Dark Oy. Hämäläinen J. & Lehtovaara T. 2005. Ravintolakokin käsikirja. 
WSOY. Määttälä S., Nuutila J. & Saranpää T. 2003. Juhlapalvelu- suunnittele ja toteuta. Porvoo: WS Bookwell Oy. (2.vuosi).  

Myöhemmin osoitettava materiaali. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen harjoitustöihin, oppimistehtävät, tentit 

Arviointiasteikko: 0 - 5 

Opetuskieli: suomi 

KM2704 Alkoholijuomatietous ja anniskelulainsäädäntö, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija hallitsee alkoholijuomien tuotetuntemuksen ja alkoholilainsäädännön. Hän saa anniskelupassin ja tietotaidon 
vastaavan hoitajan pätevyyteen. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Luennot 40 h, oppimistehtävät 20 h, itsenäinen tiedonhankinta 18 h, arviointi ja palaute 2 h. Yhteensä 80 h. 

Oppimateriaali:  

Alkoholiasiat ravintolassa (www.valvira.fi), Lahdenkauppi, M. & Rinta- Huumo, A. Juomavalintoja ravintolassa. WSOY 2004 
sekä muu osoitettu materiaali. 

Arviointiperusteet:  

Oppimistehtävät ja tentit. 

Arviointiasteikko: 1 – 5 



KM2700 Hygieniaosaaminen, 2 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija hallitsee lainsäädännön edellyttämään hygieniaosaamiseen liittyvät tiedot ja taidot. Opiskelija tietää 
elintarvikehuoneistojen puhtaanapidon perusteet. 

Edeltävät opinnot:    

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjattu lähiopiskelu 28 h, itsenäinen opiskelu 27 h,  yhteensä 55 h 

Oppimateriaali:  

http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/tietopaketti/                
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/lainsaadanto_ja_ohjeet/                                                   
muu osoitettu materiaali 

Arviointiperusteet: aktiivinen osallistuminen lähiopiskeluun, hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät, tentti 

Arviointiasteikko: 0 - 5 

Opetuskieli: suomi 

KM1101 Vieraskielinen viestintä, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija omaksuu vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joiden avulla hän selviytyy eri viestintätilanteissa englannin ja ruotsin 
kielillä. Opiskelija tiedostaa kulttuurierojen vaikutuksen viestintään ja osaa toimia eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. 
Opiskelija osaa käyttää hyväkseen erilaisia oppimisstrategioita, kieliohjelmia ja muita resursseja englannin ja ruotsin kielen 
opiskelussa. Opiskelija osaa toimia tavallisimmissa työelämän suullisissa viestintätilanteissa sekä kertoa koulutuksestaan ja 
tulevasta ammatistaan. Opiskelija osaa laatia työpaikkahakemuksen ja CV:n sekä kirjoittaa sähköposti- ja muita työelämän 
viestejä asianmukaisella tyylillä. Opiskelija osaa lukea oman alansa yleistekstejä apuvälineitä käyttäen. 

Edeltävät opinnot:  

Lukion oppimäärä tai peruskoulun ja ammatillisen koulutuksen oppimäärät. Dialang-testissä taitotaso A2. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Ohjattu lähiopiskelu 36 h, itsenäinen opiskelu 44 h, yhteensä 80 h 

Oppimateriaali: Muu osoitettu materiaali ja Jokisalo, T. ja Minni, R. 2006. Flexservice. Otava. 

Arviointiperusteet:  

Aktiivinen osallistuminen (80 %) ja hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät 

Arviointiasteikko:  

hyväksytty / hylätty 

 

 

  

http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/tietopaketti/�
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/lainsaadanto_ja_ohjeet/�


KM2535 Sociala kontakter och kundservice, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija kehittää edelleen viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan, joiden avulla hän selviytyy matkailun 
monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Hän ymmärtää kielitaidon olevan oleellinen osa ammattitaitoaan. Opiskelija osaa 
viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeisissä matkailualan asiakastilanteissa sekä neuvotella kohteliaasti ja asianmukaisesti 
työelämän tilanteissa. Opiskelija vahvistaa edelleen oman ammattialansa sanaston hallintaa. 

Edeltävät opinnot:  

Vieraskielinen viestintä 

KM2534 Social contacts and customer service, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija kehittää edelleen viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan, joiden avulla hän selviytyy matkailun 
monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Hän ymmärtää kielitaidon olevan oleellinen osa ammattitaitoaan. Opiskelija osaa 
viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeisissä matkailualan asiakastilanteissa sekä neuvotella kohteliaasti ja asianmukaisesti 
työelämän tilanteissa. Opiskelija vahvistaa edelleen oman ammattialansa sanaston hallintaa. 

Edeltävät opinnot: Vieraskielinen viestintä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Ohjattu lähiopiskelu 36 h, itsenäinen opiskelu 44 h, yhteensä 80 h. 

Oppimateriaali: Muu osoitettu materiaali 

Arviointiperusteet:  

Aktiivinen osallistuminen (80 %) , hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät sekä suullinen ja kirjallinen tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: englanti 

KM2267 Svenska för resebranschen, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija vahvistaa edelleen kielitaitoaan ja matkailualan terminologian osaamistaan selviytyäkseen alan vaativissakin 
suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa esitellä matkailualan eri toimintaympäristöjä, kuten esim. 
majoituspalveluja tarjoavan yrityksen toimintaa liikkeenjohdon näkökulmasta. Opiskelija osaa esitellä ja markkinoida sekä 
paikallisia että kotimaan keskeisiä matkailukohteita ja keskustella Suomen kulttuuriin liittyvistä asioista. Opiskelija osaa lukea 
oman ammattialansa tekstejä, mm. tieteellisiä artikkeleita sekä laatia kirjallisia esityksiä. 

Edeltävät opinnot:  

Vieraskielinen viestintä, Sociala kontakter och kundservice 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjattu lähiopiskelu 36 h, itsenäinen opiskelu 44 h, yhteensä 80 h. 

Oppimateriaali:  

Jokisalo, T. ja Minni, R. 2006. Flexservice. Otava ja muu osoitettu materiaali. 



Arviointiperusteet:  

Aktiivinen osallistuminen (80%), oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen ja kirjallinen ja suullinen tentti. 

Arviointiasteikko:  

0-5 

KM2268 English for the hotel and tourism industry, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija vahvistaa edelleen kielitaitoaan ja matkailualan terminologian osaamistaan selviytyäkseen alan vaativissakin 
suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa esitellä matkailualan eri toimintaympäristöjä, kuten esim. 
majoituspalveluja tarjoavan yrityksen toimintaa liikkeenjohdon näkökulmasta. Opiskelija osaa esitellä ja markkinoida sekä 
paikallisia että kotimaan keskeisiä matkailukohteita ja keskustella Suomen kulttuuriin liittyvistä asioista. Opiskelija osaa lukea 
oman ammattialansa tekstejä, mm. tieteellisiä artikkeleita sekä laatia kirjallisia esityksiä. 

Edeltävät opinnot: Vieraskielinen viestintä, Social Contacts and Customer Service 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjattu lähiopiskelu 36 h, itsenäinen opiskelu 44 h, yhteensä 80 h. 

Oppimateriaali: Muu osoitettu materiaali 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen (80%), hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät sekä kirjallinen ja suullinen 
tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: englanti 

KM2732 Kulttuurienvälinen viestintä, 2 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija ymmärtää erilaisia kulttuurisidonnaisia käyttäytymiskoodeja ja osaa soveltaa niitä käytännössä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjattu lähiopiskelu 30 h, itsenäinen opiskelu 25 h, yhteensä 55 h 

Oppimateriaali:  

Lewis, R.D. 2006. When cultures collide; Managing successfully across cultures. Brealey London. 

Arviointiperusteet: Oppimispäiväkirja, hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: englanti 

Opetuskieli: suomi 

KM2733 Kansainvälinen opintomatka, 2 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija ymmärtää kansainvälisen matkailun merkityksen, osaa suunnitella ja toteuttaa ryhmämatkan ulkomaille. Opiskelija 
hallitsee erilaisia tiedonhankintamenetelmiä. Hän ymmärtää laadun merkityksen matkailupalvelutuotteissa. Opiskelija osaa 
hyödyntää näkemäänsä ja kokemaansa matkailun kehittämistehtävissä. 



Edeltävät opinnot: 1. ja 2. vuoden opinnot 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjattu lähiopiskelu 14 h, matka järjestelyineen 41 h, yhteensä 55 h 

Oppimateriaali: Verkossa oleva oppimateriaali 

Arviointiperusteet: Osallistumisaktiivisuus matkan järjestelyihin, ryhmätöihin ja tiedonhankintaan 

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty 

Opetuskieli: suomi 

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 

Matkailun markkinointi ja liiketoimintaosaaminen 35 op 

KM2734 Kirjanpito ja tilinpäätös, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija ymmärtää kirjanpidon merkityksen yrityksen liiketapahtumien rekisteröintijärjestelmänä. Hän ymmärtää 
kirjanpitolainsäädännön merkityksen ja kahdenkertaisen kirjanpidon perusteet. Hän ymmärtää yrityksen tilikauden tuloksen 
muodostumisen perusteet, yritysverotuksen ja arvonlisäverotuksen perusteet sekä tilintarkastuksen merkityksen. Opiskelija 
osaa keskustella kirjanpidon peruskäsittein, kirjata yleisimpiä liiketapahtumia ja tehdä yksinkertaisen tilinpäätöksen. Hän osaa 
käyttää kirjanpito-ohjelmaa ja lukea ja tulkita tilinpäätösasiakirjoja, arvioida yrityksen kasvua, kannattavuutta, 
maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta. Hän osaa tehdä palkkoihin ja arvonlisäveroihin liittyvät työnantajan ilmoitukset ja hankkia 
aihealueeseen liittyviä lisätietoja sekä hyödyntää tilitoimistojen palveluita. 

Edeltävät opinnot: CI1001Yritys- ja projektitoiminta 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Osio A: Perusteet 2,5 op. Ohjattu opiskelu 34 h, itsenäinen työskentely 34 h, yhteensä 68 h.  

Osio B: Syvennys 2,5 op. Ohjattu opiskelu 34 h, itsenäinen työskentely 33 h, yhteensä 67 h. 

Koko kurssi yhteensä 135 h. 

Oppimateriaali:  

Tomperi, S.: Käytännön kirjanpito. Edita. Uusi tai uudehko painos. 

Tomperi S. & Keskinen V.: Käytännön kirjanpito - harjoituskirja Edita. Uusin painos. Yritystutkimusneuvottelukunta ry 2005. 
Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. Gaudeamus. Muu osoitettu materiaali. 

Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja tentti 

Arviointiasteikko: 0 - 5 

Opetuskieli: suomi 

KM2735 Markkinointiviestintä, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija ymmärtää markkinointiviestinnän eri osa-alueet ja osaa käyttää sen keinoja matkailuyrityksen työkaluina. Opiskelija 
perehtyy markkinointiviestinnän eri keinoihin ja niiden erityispiirteisiin sekä selvittää markkinointiviestinnän tehtävät ja 
vaikutukset. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinointiviestinnän keinojen ja eri medioiden kokonaisuuden 
erityisesti matkailutoimialalla sekä osaa laatia IMC-ajattelua noudattavan markkinointiviestintäsuunnitelman.  

Edeltävät opinnot: Matkailuliiketoiminnan ja markkinoinnin perusteet 



Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Ohjattu lähiopiskelu 68 h, itsenäinen työskentely ja palaute 67 h, yhteensä 135 h 

Oppimateriaali:  

Isohookana H. 2007. Yrityksen markkinointiviestintä. WSOY. 

Muhonen, R. & Heikkinen, L. 2003. Kohtaamisia kasvokkain. Tapahtumamarkkinoinnin voima.  

Arviointiperusteet:  

Osallistumisaktiivisuus, hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät, tentti 

Arviointiasteikko: 0–5 

Opetuskieli: suomi 

KM2736 Matkailupalvelujen markkinointi, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija ymmärtää palvelujen luonteen ja niiden erityispiirteet matkailumarkkinoinnissa. Palveluja tarkastellaan 
matkailuyrityksen tuotteena ja kilpailukeinona, keinona lisätä arvoa asiakkaalle sekä keskeisenä osana yritysten liiketoimintaa. 
Opiskelija ymmärtää, mitä asiakkuusajattelu ja asiakkuuksien johtaminen ovat. Asiakassuhdemarkkinointi on myös 
opintojakson keskeisenä teemana. Hän tuntee matkailupalvelujen johtamiseen ja -markkinointiin liittyvät käsitteet, ja hänellä 
on käsitys erilaisten palveluiden arvonluontimekanismeista. Opiskelija ymmärtää asiakkaan erityisen merkityksen 
palveluprosessissa ja tähän liittyvät vaatimukset palveluja tuotettaessa. Opiskelija osaa hyödyntää markkinoinnin 
kilpailukeinoja matkailupalvelujen vaatimalla tavalla. 

Edeltävät opinnot: Matkailuliiketoiminnan ja markkinoinnin perusteet 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Ohjattu lähiopiskelu 68 h, itsenäinen työskentely ja palaute 67 h, yhteensä 135 h 

Oppimateriaali:  

Grönroos, C. 2003. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. WSOY. Gummesson, E. 2004. Suhdemarkkinointi 4P:stä 30 R:ään. 
Talentum. Muu osoitettu materiaali. 

Arviointiperusteet:  

Osallistumisaktiivisuus, hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät, tentti 

Arviointiasteikko:  

0–5 

Opetuskieli: suomi 

KM2737 Matkailun verkkoliiketoiminta ja sen lainsäädäntö, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija ymmärtää verkkoliiketoiminnan periaatteet ja erityispiirteet matkailualan kannalta. Hän tuntee verkkoliiketoimintaa 
koskevan lainsäädännön ja osaa hakea siitä tietoa. 

Edeltävät opinnot: Matkailuliiketoiminnan ja markkinoinnin perusteet 

 



Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Ohjattu lähiopiskelu 68 h, itsenäinen työskentely ja palaute 67 h, yhteensä 135 h 

Oppimateriaali:  

Buhalis, D. 2003. eTourism: information technology for strategic tourism management. Prentice Hall. Muu osoitettu materiaali. 

Arviointiperusteet: Osallistumisaktiivisuus, hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät, tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

KM2738 Matkailuyrityksen strateginen suunnittelu, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Kurssin tarkoituksena on antaa yleiskuva yrityksen strategiseen suunnitteluun liittyvistä kysymyksistä 
sekä antaa valmiuksia niiden ratkaisemiseksi. 

Edeltävät opinnot: Kirjanpito ja tilinpäätös 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Ohjattu lähiopiskelu 68 h, itsenäinen työskentely ja palaute 67 h, yhteensä 135 h 

Oppimateriaali: 1) JOKO Kamensky, M. 2008. Strateginen johtaminen: menestyksen timantti. Talentum. TAI Santalainen, T. 
2008. Strateginen ajattelu. Talentum. 2) Albanese, P. 2004. Revenue Management - periaatteet ja käytännöt palvelualalla. 
Edita . 3) JOKO Alhola, K. & Lauslahti, S. Laskentatoimi ja kannattavuuden hallinta. WSOY. Uusin tai uudehko painos. TAI 
Neilimo, K. & Uusi-Rauva E. Johdon laskentatoimi. Edita. Uusin tai uudehko painos. 4) Marko J. et al. 2005. Yrityksen 
riskienhallinta. Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus. Lisäksi muu osoitettu materiaali. 

Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

KM2739 Markkinoinnin suunnittelu, johtaminen ja lainsäädäntö, 
5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää matkailuyrityksen liikeidean ja strategisten valintojen kytköksen markkinoinnin 
suunnitteluun ja johtamiseen. Opiskelijalla on edellytykset analysoida yrityksen asemaa suhteessa kilpailijoihin. Opiskelija 
osaa analysoida markkinoiden ja kilpailuympäristön vaatimuksia ja tehdä näiden pohjalta markkinointiratkaisut. Opiskelija 
tuntee markkinointiviestintään liittyvät lait ja muut normit, tuotteiden erilaistamiseen liittyvät immateriaaliset säädökset, 
henkilötietolain ja tekijänoikeuslain markkinoinnissa huomioon otettavat säännökset sekä kilpailulainsäädännön keskeisen 
normiston. Hän osaa soveltaa mainonnan sääntöjä erilaisissa käyttöyhteyksissä matkailumarkkinoinnissa. 

Edeltävät opinnot: Matkailuliiketoiminnan ja markkinoinnin perusteet 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Ohjattu lähiopiskelu 68 h, itsenäinen työskentely ja palaute 67 h, yhteensä 135 h 

Oppimateriaali:  

Rope, T. 2003. Johdon markkinointiratkaisut: strateginen markkinointi. WSOY. Muu osoitettu materiaali. 

Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät, tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 



KM2740 Markkinointiprojekti, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija toteuttaa matkailualan markkinointiprojektin. Projekti voi olla luonteeltaan 
markkinointitutkimus, markkinointiselvitys, messut, markkinointikampanjaan osallistuminen tai muu markkinointiprojekti. 

Edeltävät opinnot: Yritys- ja projektitoiminta. Matkailuliiketoiminnan ja markkinoinnin perusteet. Edeltävinä tai 
samanaikaisina Markkinointiviestintä ja Matkailupalvelujen markkinointi. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Itsenäinen työskentely käytännön projektissa 125 h, ohjaus ja arviointi 10 h, yhteensä 135 h 

Oppimateriaali:  

Arviointiperusteet: Arviointi projektin toteuttamisen ja tulosten perusteella. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Toteutetaan monialaisena työelämän projektina yhteistyössä Luovien alojen keskuksen muiden 
oppialojen kanssa. 

Matkailupalvelujen tuotteistaminen 35 op 

KM2741 Elämystalous ja luovan talouden perusteet, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija ymmärtää, että yritysten menestys perustuu niiden innovatiivisuuteen, kykyyn luoda uusia tuotteita, palveluja ja 
toimintatapoja. Opiskelija osaa elämystalouden perusteet. 

Edeltävät opinnot: Kotimaan matkailu- ja majoituspalvelut 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjattu lähiopiskelu 68 h, itsenäinen työskentely ja palaute 67 h 

Oppimateriaali:  

Wilenius, M. 2004. Luovaan talouteen. Kulttuuriosaaminen tulevaisuuden voimavarana. Edita. Muu osoitettu materiaali. 

Arviointiperusteet:  

Oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti, oppimispäiväkirja ja tentti 

Arviointiasteikko: 0–5  

Opetuskieli: suomi 

KM2742 Kulttuuri- ja tapahtumamatkailu, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija ymmärtää tarinallistamisen merkityksen elämyksen osana. Opiskelija hallitsee tuotteistamiseen liittyvät (tekijän-
)oikeudelliset kysymykset ja osaa etsiä niistä tietoa. Opiskelija ymmärtää tapahtumat matkailupalveluina ja niiden 
aluetaloudelliset merkityksen sekä tapahtuman järjestämisen eri vaiheet ja osa-alueet.  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Ohjattu lähiopiskelu 68 h, itsenäinen työskentely ja palaute 67 h, yhteensä 135 h 



Oppimateriaali:  

Mikkonen J. & al., Itäsuomalaisten tapahtumien asiakasprofiilit ja aluetaloudellinen vaikuttavuus, saatavana verkkokirjana: 
http://mot.joensuu.fi/media/matkailu/ESS/ess_vaikuttaa_tutkimusraportti2008.pdf; Getz, D. 2005. Event Management & 
Event Tourism. 2. p. Cognizant Communication Corporation; Allen, J., O’Toole, W., McDonnel, I. & Harris, R. 2002. Festival 
and Special Event Management.Wiley, Milton. 

Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät, tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Tapahtumamatkailu-kurssin osalta opetus on monimuotoista ja se toteutetaan yhteistyössä 
Savonian ja Kajaanin amk:jen sekä MOT:n kanssa. 

KM2743 Elämyksellisyys, luonto ja ympäristö, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija ymmärtää elämyksellisyyden osana luontoon ja ympäristöön kytkeytyviä matkailupalveluja sekä sen asiakkaalle 
tuoman lisäarvon matkailutuotteelle. Opiskelija ymmärtää elämysten tuottamisen perusteet ja sen, miten palvelutuotteesta 
saadaan elämyksellinen. Opiskelija tutustuu alueelliseen palvelutarjontaan ja matkailun toimintaympäristöön sekä kykenee 
arvioimaan niitä eri näkökulmista. 

Edeltävät opinnot: Elämystalous ja luovan talouden perusteet 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Ohjattu lähiopiskelu 68 h, itsenäinen työskentely ja palaute 67 h, yhteensä 135 h 

Oppimateriaali: Sovitaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät, tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

KM2744 Elämyspalvelut matkailutuotteena, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija ymmärtää alueellisten ja paikallisten luonto- ja kulttuuriresurssien merkityksen matkailutoiminnan perustana sekä 
autenttisuuden ja elämyksellisyyden osana matkailupalveluiden sisältöä. Opiskelija osaa suunnitella, tuotteistaa ja toteuttaa 
paikalliseen menneisyyteen, luontoon ja kulttuuriin liittyviä matkailutuotteita. Hän ymmärtää ravitsemispalvelut osana 
matkailutuotetta. Opiskelija osaa ottaa huomioon asiakasnäkökulman ja tunnistaa laadun eri elementit. 

Edeltävät opinnot:  

Matkailupalvelujen tuotteistaminen, Matkailupalvelujen turvallisuus. Elämystalous ja luovan talouden perusteet 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Ohjattu lähiopiskelu 68 h, itsenäinen työskentely ja palaute 67 h, yhteensä 135 h 

Oppimateriaali: Tarssanen, S. 2009. Elämystuottajan käsikirja. LEO. Muu osoitettu materiaali. 

Arviointiperusteet: Osallistuminen tuotteen suunnittelu- ja testausprosessiin, hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät, tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 



KM2745 Experience design, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija sisäistää asiakaslähtöisen tuotekehittämisen periaatteet. Opiskelija ymmärtää asiakkaan, yksilön tai ryhmän, 
motiivien, odotusten, toiveiden, tietojen, taitojen ja kokemusten tunnistamisen ja tietämisen merkityksen 
tuotteistamisprosessissa. 

Edeltävät opinnot: Matkailupalvelujen tuotteistaminen, Elämystalous ja luovan talouden perusteet, Elämyspalvelut 
matkailutuotteena 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Ohjattu lähiopiskelu48 h, itsenäinen työskentely ja arviointi 87 h, yhteensä 135 h 

Oppimateriaali: Pearce, P. L. 2005. Tourist Behaviour. Themes and conceptual Schemes. Aspects of Tourism. Channel View 
Publications; Buhalis, D. & Costa, C. 2006. (eds.) Tourism business frontiers. Consumers, products and industry. Elsevier. 

Arviointiperusteet:  

Osallistumisaktiivisuus, hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät, tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

KM2746 Kansainvälisten tapahtumien suunnittelu ja 
toteuttaminen, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija hallitsee kokous- ja kongressipalvelujen perusteet ja osaa järjestää kansainvälisiä tilaisuuksia. Opiskelija saa 
kokonaiskuvan erilaisista kokouksiin ja niiden suunnitteluun sekä toteuttamiseen liittyvien asioiden merkityksistä. 

Edeltävät opinnot: Kulttuurienvälinen viestintä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Ohjattu lähiopiskelu48 h, itsenäinen työskentely ja arviointi 87 h, yhteensä 135 h 

Oppimateriaali: Rautiainen, M. & Siiskonen, M. 2003. Kokous- ja kongressipalvelut. Restamark. Muu osoitettu materiaali. 

Arviointiperusteet: MICE-portfolio 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: englanti 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso integroidaan English for the Hotel and Tourism Industry -opintojaksoon. 

 

 

 

 



KM2747 Tuotteistamisprojekti, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tuotteistaa palvelun ja ottaa huomioon asiakasnäkökulman. Hän tunnistaa laadun eri 
elementit ja merkityksen käytännössä. 

Edeltävät opinnot:  

Yritys- ja projektitoiminta, Matkailupalvelujen tuotteistaminen, Palvelutoiminnan laatu matkailuyrityksessä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Itsenäinen työskentely käytännön projektissa 125 h, ohjaus ja arviointi 10 h, yhteensä 135 h 

Arviointiperusteet: Arviointi projektin toteuttamisen ja tulosten perusteella. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Toteutetaan monialaisena työelämän projektina yhteistyössä Luovien alojen keskuksen muiden 
oppialojen kanssa. 

Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 10 op 

VALINNAISET OPINNOT 

KM2755 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. 

Edeltävät opinnot: Ei 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjattu lähiopiskelu 72 h, itsenäinen opiskelu 88 h, yhteensä 160 h. 

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

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (80 % läsnäolo), hyväksytysti suoritetut harjoitukst, 2-4 
kirjallista tenttiä, 1 suullinen tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

KM2756 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 tuntee kielialuetta ja sen viestintäkulttuuria.  

Edeltävät opinnot: ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjattu lähiopiskelu 72 tuntia: suullinen ja kirjallinen harjoittelu sekä testaus; 
ohjattu etäopiskelu sekä itsenäinen työskentely 88 h: ohjattuja kirjallisia harjoituksia ja tiedonhankintaa, lähityöskentelyyn ja 
testeihin valmistautumista, yhteensä 160 h.  

Oppimateriaali: Nikiforow, M., Keränen, R. & Alikov, V. (1998 tai muu) Saljut 1.Otava.; 
muu osoitettu materiaali Moodlessa ja Internetissä. 



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

Arviointiasteikko: 0 - 5 

Opetuskieli: suomi 

KM2757 Saksan kielen jatko, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija vahvistaa kielitaitoaan ja selviää matkailualan suullisista ja kirjallisista vieistintätilanteista. 
Hän hallitsee oman alansa terminologian ja osaa käyttää sitä suullisesti ja kirjallisesti. 

Edeltävät opinnot: lukion saksa tai saksan kielen perusteet 6 op 

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

Oppimateriaali: Kauppi - Simon: Fahrplan kpl 11-14, (Tammi), muu osoitettu lisämateriaali 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (80 % läsnäolo), 2 kirjallista tenttiä, 1 suullinen tentti 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

KM2758 Venäjän kielen jatko, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija vahvistaa kielitaitoaan ja oppii selviytymään matkailualan suullisissa ja kirjallisissa 
perusviestintätilanteissa. Opiskelija käyttää asiointitilanteissa kielikulttuurin mukaista kohteliasta kieltä. 

Edeltävät opinnot: Venäjän perusteet (6 op) tai vastaavat opinnot. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjattua lähityöskentelyä 72 tuntia: suullinen ja kirjallinen harjoittelu sekä testaus. 
Itsenäinen opiskelu 88 tuntia: ohjattuja kirjallisia harjoituksia ja tiedonhankintaa, lähityöskentelyyn ja testeihin 
valmistautumista. 

Oppimateriaali: Opettajan osoittama materiaali Moodlessa ja Internetissä. 

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

Arviointiasteikko: 0 -5 

Opetuskieli: suomi 

HARJOITTELU 

KM4203 Perusharjoittelu, 18 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija hankkii omakohtaista kokemusta työelämästä, oppii ymmärtämään alan työtehtäviä ja toimintaympäristöjen 
erilaisuutta. Harjaantuminen alan tuotantotehtävissä, vastuullisuuden oppiminen, työhön sitoutuminen, joustavuus ja 
työyhteisön arvostaminen ovat myös harjoittelun tavoitteita. Harjoittelu on osa oppimista ja kehittymistä alan ammatillisiin 
asiantuntijatehtäviin. Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan. 

Edeltävät opinnot:  

Harjoittelun kannalta keskeiset opinnot 



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 12 viikkoa alan työntekijätasoisissa tehtävissä, yhteensä 480 h 

Arviointiperusteet: Tarkemmin erillisissä harjoitteluohjeissa. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla. 
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