
Hämeen ammattikorkeakoulu

Liiketalouden koulutus 2021

OSAAMISTAVOITTEET JA SISÄLTÖ

Opintojen aikana opit liiketalouden kokonaisuuden ja saat haltuusi monipuolisen
liiketoimintaympäristön mahdollisuudet. Voit suunnata osaamistasi esimerkiksi markkinointiin ja
asiakkuuksiin, taloushallintoon, finanssialalle, liiketoiminnan kehittämiseen, datan analysointiin,
liiketoimintamuotoiluun (Business Design) sekä yrittäjyyteen. Digitaalisuus, liiketoimintatiedon
hyödyntäminen ja kansainvälisyys ovat sisäänrakennettuina opintoihisi. Markkinoinnin ja myynnin
osaajana opit markkinoinnin suunnittelua, toteutusta ja tutkimusta digitaalisessa
toimintaympäristössä. Taloushallinnon osaajana otat haltuusi kirjanpidon, tilinpäätöksen ja johdon
laskentatoimen aihealueet ja saat monipuoliset valmiudet toimia asiantuntijana esim. robotiikkaa
hyödyntäen. Liiketoimintamuotoilussa (Business Design) opit liiketoiminnan kehittämisen ja
palvelumuotoilun monipuoliset työkalut ja niiden hyödyntämisen.

Markkinoinnin osaaja
Tällä opintopolulla opiskelet markkinoinnin suunnittelua, toteutusta ja tutkimusta monipuolisesti. Opit
erilaisia markkinoinnin työtapoja ja perehdyt erityisesti digitaalisiin palveluihin ja
markkinointiviestintään. Tutustut palveluliiketoiminnan erityispiirteisiin ja siihen, miten asiakkaan
kokemaa tuotteen ja palvelun arvoa luodaan markkinoinnin keinoin.

Taloushallinnon osaaja
Taloushallinnon osaajan opintopolulla opiskelet kirjanpidon, tilinpäätöksen ja johdon laskentatoimen
aihealueita. Digitaalinen toimintaympäristö ja robotiikka ovat osa oppimiskokemustasi. Voit
halutessasi syventää osaamistasi sähköisessä taloushallinnossa, yritysten talouden analysoinnissa
ja tilintarkastuksessa sekä verotuksessa.

Liiketoiminnan kehittäjä
Liiketoiminnan kehittäjän opintopolulla opit tunnistamaan eri toimialojen yritysten
liiketoimintamahdollisuuksia sekä tarkastelemaan ja arviomaan yrityksen liiketoiminnan nykytilaa ja
kehittämisen edellytyksiä. Opit käyttämään liiketoiminnan muotoilun (Business Design) malleja ja
työkaluja työelämän kehittämisprojekteissa.

Yrittäjyys

Yrittäjyys on asennetta, valmiuksia ja toimintaa mahdollisuuksien etsimiseksi ja hyödyntämiseksi.
Tavoitteena on yrittäjyysasenteiden ja -valmiuksien vahvistaminen, korkeakoulupohjaisen
yrittäjyyden synnyttäminen ja olemassa olevan yritystoiminnan uudistaminen ja kehittäminen.
Opintosi liiketalouden koulutusohjelmassa tukevat yrittäjyyttä. Voit saada tukea oman yrityksen
liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä yrityksen perustamiseen.

OPINTOJEN RAKENNE

Moduuli on 15 opintopisteen osaamiskokonaisuus, joka on rakennettu jonkin työelämän ilmiön
ympärille. Moduulille on laadittu osaamistavoitteet ja arviointikriteerit, jotka määrittävät moduulin
suorituksessa arvioitavat osaamiset.

Ydinosaamisen opinnot ja opinnäytetyö ovat tutkinnon suorittajalle pakollisia moduuleja. Harjoittelu
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kuuluu ydinosaamiseen. Profiloivat opinnot ovat valinnaisia tai vaihtoehtoisia moduuleja, joilla
opiskelija voi suunnata omaa osaamista omien uratavoitteiden mukaisesti. Vaihtoehtoisia opintoja
voit valita myös koko HAMKin tarjonnasta, muista kotimaisista tai kansainvälisistä korkeakouluista.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön laajuus on 15 op. Opinnäytetyön tavoitteena on
vahvistaa sekä yleisiä työelämävalmiuksia että alakohtaisia ammatillisia kompetensseja.
Opinnäytetyön tekeminen on oppimisprosessi, jossa opiskelija oppii työskentelemään tutkivalla,
analysoivalla ja kehittävällä työotteella.

SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Valmistuttuasi olet asiakaslähtöinen, innovatiivinen ja yhteistyökykyinen tradenomi, joka toimii
luontevasti niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä työyhteisöissä. Työllistyt yritysten tai
organisaatioiden monipuolisiin liiketoiminnan osaamista edellyttäviin asiantuntija- ja
kehittämistehtäviin. Oma yritystoiminta on myös luonteva vaihtoehto.

code name 1 2 3 4 sum

TRLT21A-1024 Ydinosaaminen 135

TRLT21A-1003 Liiketoimintaympäristö 15

LT00CX86 Digistartti ja orientaatio 4 4

LT00DE05 HAMKDiili: Liiketoiminta ja Markkinointi 6 6

LT00DE06 Yritysjuridiikka 2 2

LT00DE07 Working Life English 3 3

TRLT21A-1004 Liiketoiminnan perusteet 15

LT00DE08 Liikeideasta liiketoimintaan 6 6

VV00CZ06 Kestävä kehitys.nyt 2 2

LT00DE09 Johdon laskentatoimi 6 6

LT00DE10 Studiemiljö 3 3

TRLT21A-1005 Liiketoiminta käytännössä 15

LT00DE12 Kirjanpidon perusteet ja käytäntö 5 5

LT00DE11 Digitaalinen markkinointi 4 4

LT00DE13 Viestintä ja työyhteisötaidot 3 3

LT00DE14 Company World 3 3

TRLT21A-1006 Liiketoiminnan kehittäminen 15

LT00DE15 Henkilökohtaisen osaamisen kehittyminen 2 2

LT00DE18 Käytännön kirjanpito ja tilinpäätös 3 3

LT00DE16 Liiketoiminnan strategiat ja kokeilut 5 5

LT00DE17 Markkinoinnin suunnittelu 3 3

LT00DE19 Företagsmiljö 2 2

TRLT21A-1009 Liiketalousosaaminen 15

LT00DA89 Ammatilliset valinnat 2 2

LT00DA90 Asiakkuudet ja myynti 5 5
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LT00DA91 Kustannuslaskenta, hinnoittelu ja budjetointi 5 5

LT00DA92 Liiketalousviestintä 3 3

TRLT21A-1007 Henkilöstöjohtaminen 15

LT00DE20 Henkilöstöjohtaminen 5 5

LT00DE21 Johtaminen ja organisaation kehittäminen 5 5

LT00DE22 Työlainsäädäntö 5 5

TRLT21A-1008 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmät 15

LT00DE23 Opinnäytetyö HAMK Liiketaloudessa 4 4

LT00DE24 Tutkimusmenetelmät 6 6

LT00DE25 Tutkimus- ja kehittämisprojekti 5 5

TRLT21A-1021 Harjoittelu 30

LT00BP60 Harjoittelu 0

TRLT21A-1025 Profiloiva osaaminen 60

TRLT21A-1010 Tuloslaskenta 15

LT00DE26 Eri yritysmuotojen kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityiskysymykset 6 6

LT00DE27 Arvonlisäverotuksen erityiskysymykset 4 4

LT00DE28 Digitaalinen taloushallinto 5 5

TRLT21A-1011 Tulossuunnittelu ja yritysverotus 15

LT00DE29 Henkilöverotus 3 3

LT00DE33 Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu 8 8

LT00DE31 Tilintarkastuksen perusteet 4 4

TRLT21A-1012 Yrityksen analysointi ja talouden ohjaus 15

LT00DE36 Yritysanalyysi 8 8

LT00DE35 Talousohjaus liiketoiminnan tukena 7 7

TRLT21A-1014 Vastuullinen markkinointi 15

LT00DE41 Kestävä ja kehittyvä markkinointi 5 5

LT00DM55 cSchool-projekti: Vastuullinen markkinointi 10 10

TRLT21A-1015 cSchool of Business Design 15

LT00CH40 Business Design 5 5

LT00DM56 cSchool-projekti: Business Design 10 10

TRLT21A-1020 Tapahtumatuotanto 15

LT00CU03 Tapahtumamuotoilu 5 5

LT00DM57 cSchool-projekti: Tapahtumatuotanto 10 10

TRLT21A-1019 Future Marketing Applications 15

LT00DE95 Marketing Trends 5 5

IB00DL70 Sustainable Marketing 5 5

IB00DL71 Diversity Marketing 5 5

TRLT21A-1013 Finanssiliiketoiminta 15

LT00DE37 Sijoittaminen ja varainhoito 5 5

LT00DE38 Riskienhallinta ja vakuuttaminen 5 5
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LT00DE39 Investointipäätöksenteko ja sitä tukeva laskenta 5 5

TRLT21A-1016 Business Analytics and Business Intelligence 15

LT00DE98 Business Analytics 5 5

LT00DE99 Business Intelligence 5 5

LT00DF00 Financial Business Analysis 5 5

TRLT21A-1017 Yrittäjyys 0

30114300 Startup Business School 15 15

TRLT21A-1018 Palkkahallinto 15

LT00CU31 Palkanlaskenta 5 5

LT00DE40 Palkanlaskennan erityiskysymykset 5 5

LT00DM58 cSchool -projekti: Palkkahallinto 5 5

TRLT21A-1023 Urheiluliiketoiminta 15

HT00DJ70 Urheilumarkkinointi 5 5

HT00DJ71 Urheilun liiketoimintamallit 5 5

HT00DJ72 Urheilujuridiikan perusteet 5 5

TRLT21A-1022 Kehittyvä osaaja 0

VR00BU93 Ruotsin suullinen osaaminen 0

VR00BU94 Ruotsin kirjallinen osaaminen 0

TRLT21A-1026 Opinnäytetyö 15

9900CQ19 Opinnäytetyö – Suunnittelu 5 5

9900CQ20 Opinnäytetyö – Toteutus 5 5

9900CQ21 Opinnäytetyö – Viimeistely 5 5

9900CQ22 Opinnäytetyö – Kypsyysnäyte 0

TRLT21A-1024 Ydinosaaminen: 135 op

TRLT21A-1003 Liiketoimintaympäristö: 15 op

Osaamistavoitteet
Liiketoimintaympäristöstä mahdollisuuksien luontiin.

LT00CX86 Digistartti ja orientaatio: 4 op

Osaamistavoitteet
Opintoihin orientoituminen ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen. Digistarttipaketin
tekeminen. Sisältyy moduuliin: Liiketoimintaympäristö tai Hevosalan liiketoimintaympäristö.

LT00DE05 HAMKDiili: Liiketoiminta ja Markkinointi: 6 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija tunnistaa liiketoiminnan kehittämiskohteita ja osaa luoda niihin uusia ratkaisuja ja
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toimintamalleja. Hän tuntee markkinoinnin peruskäsitteet ja ymmärtää markkinoinnin merkityksen
yrityksen liiketoiminnassa. Opiskelija osaa
viestiä ja kommunikoida tarkoituksenmukaisesti käytännön tilanteissa ja erilaisissa kanavissa. Hän
osaa luoda toimivia vuorovaikutuksen tapoja ja vuorovaikutussuhteita erilaisissa opiskelu- ja
ammatillisissa tiimeissä. Osaaminen kehittyy oikeissa liiketoimintahaasteissa ja niihin liittyvissä
kokeiluissa.
Sisältyy moduuliin: Liiketoimintaympäristö tai Hevosalan liiketoimintaympäristö.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää, muistaa, osaa selittää ja soveltaa opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä
oppimistehtävissä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä oppimistehtävissä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luoda ilmiöön ja itselleen merkityksellistä tietoa oppimistehtävissä.

LT00DE06 Yritysjuridiikka: 2 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa perusteet oikeusjärjestyksestä, juridiikan peruskäsitteet ja yritysmuodot sekä
ymmärtää yritystoiminnan lainsäädännöllistä toimintaympäristöä.
Sisältyy moduuliin: Liiketoimintaympäristö tai Hevosalan liiketoimintaympäristö.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää, muistaa, osaa selittää ja soveltaa opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä
oppimistehtävissä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä oppimistehtävissä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luoda ilmiöön ja itselleen merkityksellistä tietoa oppimistehtävissä.

LT00DE07 Working Life English: 3 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti englanniksi tarkoituksenmukaisesti työelämän
käytännön tilanteissa ja erilaisissa kanavissa.
Sisältyy moduuliin: Liiketoimintaympäristö tai Hevosalan liiketoimintaympäristö.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti välttävästi tai tyydyttävästi monipuolisissa ja
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vaativissa työelämän kielenkäyttö- ja vuorovaikutustilanteissa. Opiskelijan kielenkäyttö on välttävästi
tilanteeseen sopivaa, kielivirheet voivat haitata sujuvuutta, mutta eivät kokonaan estä ymmärtämistä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti hyvin tai erittäin hyvin monipuolisissa ja
vaativissa työelämän kielenkäyttö- ja vuorovaikutustilanteissa. Opiskelijan kielenkäyttö on hyvin
tilanteeseen sopivaa ja riittävän sujuvaa, lähes virheetöntä ja helposti ymmärrettävää.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti erinomaisesti monipuolisissa ja vaativissa
työelämän kielenkäyttö- ja vuorovaikutustilanteissa. Opiskelijan kielenkäyttö on täysin tilanteeseen
sopivaa, erittäin sujuvaa, virheetöntä ja helposti ymmärrettävää.

TRLT21A-1004 Liiketoiminnan perusteet: 15 op

Osaamistavoitteet
Liikeideasta kannattavan liiketoiminnan suunnitteluun.

LT00DE08 Liikeideasta liiketoimintaan: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija oppii luomaan liikeideoita ja suunnittelemaan kannattavaa liiketoimintaa. Hän osaa
kehittää asiakas- ja tarvelähtöisiä liikeideoita, suunnitella yrityksen perustamistoimet ja valita
yritykselle tilanteeseen sopivan yritysmuodon. Opiskelija tunnistaa asiakastarpeen liiketoiminnan
lähtökohdaksi sekä osaa suunnitella ja tarjota ratkaisuvaihtoehtoja. Hän osaa arvioida liiketoiminnan
tarvitseman rahoituksen, etsiä eri rahoituslähteitä ja vertailla niitä sekä tunnistaa ja arvioida
yritystoimintaan liittyviä riskejä.
Sisältyy moduuliin: Liiketoiminnan perusteet tai Liiketoiminnan perusteet hevosalalla.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää, muistaa, osaa selittää ja soveltaa opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä
oppimistehtävissä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä oppimistehtävissä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luoda ilmiöön ja itselleen merkityksellistä tietoa oppimistehtävissä.

VV00CZ06 Kestävä kehitys.nyt: 2 op

Osaamistavoitteet
Tervetuloa opiskelemaan kestävää kehitystä - tärkeintä tulevaisuuden osaamista!

Kestävä kehitys.nyt -verkkokurssilla opit kestävän kehityksen perusteet ja ymmärrät megatrendien
vaikutukset kestävään kehitykseen. Lisäksi opit, mitä kestävän tulevaisuuden saavuttaminen vaatii.
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Maailma on kehittynyt kestämättömällä tavalla. Yhteiskunnan tulee pyrkiä yhä kestävämpiin ja
vastuullisempiin tekoihin.
Suunnanmuutokseen tarvitaan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaajia. Ole muutoksen tekijä
ja hanki itsellesi tämä osaaminen!

Tämä opintokokonaisuus rakentuu kolmesta päätasosta:

Taso 1: Kestävän kehityksen perusteet
Taso 2: Kestävä kehitys ja megatrendit
Taso 3: Kestävän kehityksen ratkaisut

Tasot jakautuvat 4-5 alalukuun, joiden avulla pystyt syventämään osaamistasi. Tavoitteenasi on
edetä taso kerrallaan, läpäistä tasotesti ja edetä seuraavaan tasoon. Selvitettyäsi kolmannen tason,
saat HAMKin myöntämän kestävän kehityksen osaamismerkin.

Tämä kestävän kehityksen kokonaisuus opiskellaan kokonaan verkon kautta. Opetusmateriaaleina
hyödynnetään tekstiä ja kuvia sekä videoita että podcasteja. Opintokokonaisuus on 2 opintopisteen
laajuinen.

Osaamistavoitteet

Kestävä kehitys.nyt moocin suoritettuaan opiskelija:
-ymmärtää kestävän kehityksen perusteet
-ymmärtää kestävän kehityksen ja megatrendien merkityksen kehityksessä
-osaa havainnoida kestävän kehityksen kehityskulkuja ja ymmärtää mitä kestävä tulevaisuus
tarkoittaa
-kykenee soveltamaan kestävän kehityksen perusteita omassa toiminnassaan
-osaa analysoida taloudellista, sosiaalista ja ekologista kehitystä kestävyyden ja vastuullisuuden
näkökulmasta
-osaa arvioida omaa toimintaansa kestävyyden eri näkökulmista

LT00DE09 Johdon laskentatoimi: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa käyttää sisäisen laskentatoimen perusmenetelmiä kannattavan liiketoiminnan
suunnittelussa ja seurannassa. Opiskelija osaa hyödyntää laskemien laatimisessa exceliä, prosentti-
ja korkolaskuja.
Sisältyy moduuliin: Liiketoiminnan perusteet tai Liiketoiminnan perusteet hevosalalla.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää kannattavaan liiketoimintaan vaikuttavat lähtökohdat ja osaa laatia
yksinkertaisia kannattavuuslaskelmia ja laskea joitakin talousmatematiikan laskelmia.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kannattavan liiketoiminnan elementtejä ja laatia
kannattavuuslaskelmia ja laskea talousmatematiikan laskelmia.

Kiitettävä (5)
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Opiskelija osaa analysoida ja arvioida syvällisesti kannattavan liiketoiminnan elementtejä ja laatia
monipuolisia kannattavuuslaskelmia sekä laskea erilaisia talousmatematiikan laskelmia.

LT00DE10 Studiemiljö: 3 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa arkikieleen, opintoihinsa sekä omaan alaan liittyvää perussanastoa. Hän osaa myös
ruotsin kielen perusrakenteita. Opiskelija osaa esitellä itsensä ja koulutustaan
ammattikorkeakoulussa sekä viestiä asiakastyöhön liittyvissä tilanteissa (esim. sähköposti ja
puhelinkeskustelut).
Sisältyy moduuliin: Liiketoiminnan perusteet tai Liiketoiminnan perusteet hevosalalla.

TRLT21A-1005 Liiketoiminta käytännössä: 15 op

Osaamistavoitteet
Liiketoiminnan käytännöt arjessa.

LT00DE12 Kirjanpidon perusteet ja käytäntö: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää yrityksen kirjanpidon merkityksen yritystoiminnassa. Hän oppii kirjanpidon
prosessin ja osaa peruskäsitteet. Opiskelija oppii arvonlisäverotuksen perusteet Suomessa. Hän
osaa kirjata yrityksen kirjanpitoon liiketapahtumia ja tehdä tilinpäätöskirjauksia.
Sisältyy moduuliin: Liiketoiminta käytännössä tai Liiketoiminta käytännössä hevosalalla.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää peruskäsitteet ja osaa tehdä jonkin verran liiketapahtumien kirjauksia.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa peruskäsitteet ja osaa tehdä liiketapahtumien kirjauksia sekä ymmärtää tilien
päättämiseen liittyviä kirjauksia.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa peruskäsitteet ja osaa monipuolisesti tehdä liiketapahtumiin ja tilien päättämiseen
liittyviä kirjauksia.

LT00DE11 Digitaalinen markkinointi: 4 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa verkostoitua ja toimia aloitteellisesti vaihtuvissa työtilanteissa sekä toimia eettisesti ja
tehokkaasti sekä omien että työyhteisön tavoitteiden ja pelisääntöjen mukaisesti. Opiskelija osaa
hyödyntää digitaalisen markkinoinnin työkaluja ja suunnitella digitaalisen markkinoinnin kampanjan.
Hän osaa viestiä organisaation perusperiaatteiden mukaisesti ja hyödyntää toiminnassaan sekä
digitaalista että suullista viestintää.
Sisältyy moduuliin: Liiketoiminta käytännössä tai Liiketoiminta käytännössä hevosalalla.
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Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää, muistaa, osaa selittää ja soveltaa opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa edellisen lisäksi analysoida ja arvioida opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi luoda ilmiöön ja itselleen merkityksellistä tietoa.

LT00DE13 Viestintä ja työyhteisötaidot: 3 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa verkostoitua ja toimia aloitteellisesti vaihtuvissa työtilanteissa sekä toimia eettisesti ja
tehokkaasti sekä omien että työyhteisön tavoitteiden ja pelisääntöjen mukaisesti. Hän osaa viestiä
organisaation perusperiaatteiden mukaisesti ja hyödyntää toiminnassaan sekä kirjallista että suullista
viestintää digitaalisessa muodossa.
Sisältyy moduuliin: Liiketoiminta käytännössä tai Liiketoiminta käytännössä hevosalalla.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa viestintäosaamisensa vahvuuksia ja kehittämisalueita. Opiskelijan yksilö- ja
ryhmäviestintä on puutteellista.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa hyödyntää vahvuuksiaan viestijänä. Opiskelija osallistuu tarkoituksenmukaisesti
yksilö- ja ryhmäviestintään. Opiskelija osaa hyödyntää suullisen ja kirjallisen viestinnän eri muotoja.
Opiskelija on kiinnostunut kehittämään viestintätaitojaan ja osaa asettaa itselleen
kehittymistavoitteita.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida omaa viestintäosaamistaan, ymmärtää vahvuutensa ja osaa hyödyntää
niitä. Opiskelija osaa viestiä sekä yksilö- kuin ryhmätilanteissakin tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija
osaa hyödyntää taitavasti suullisen ja kirjallisen viestinnän eri muotoja. Opiskelija haluaa kehittää
omia viestintätaitojaan määrätietoisesti.

LT00DE14 Company World: 3 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti englanniksi käytännön työtilanteissa globaaleissa
toimintaympäristöissä.
Sisältyy moduuliin: Liiketoiminta käytännössä tai Liiketoiminta käytännössä hevosalalla.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti välttävästi tai tyydyttävästi monipuolisissa ja
vaativissa työelämän kielenkäyttö- ja vuorovaikutustilanteissa. Opiskelijan kielenkäyttö on välttävästi
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tilanteeseen sopivaa, kielivirheet voivat haitata sujuvuutta, mutta eivät kokonaan estä ymmärtämistä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti hyvin tai erittäin hyvin monipuolisissa ja
vaativissa työelämän kielenkäyttö- ja vuorovaikutustilanteissa. Opiskelijan kielenkäyttö on hyvin
tilanteeseen sopivaa ja riittävän sujuvaa, lähes virheetöntä ja helposti ymmärrettävää.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti erinomaisesti monipuolisissa ja vaativissa
työelämän kielenkäyttö- ja vuorovaikutustilanteissa. Opiskelijan kielenkäyttö on täysin tilanteeseen
sopivaa, erittäin sujuvaa, virheetöntä ja helposti ymmärrettävää.

TRLT21A-1006 Liiketoiminnan kehittäminen: 15 op

Osaamistavoitteet
Kohti uudistuvaa liiketoimintaa.

LT00DE15 Henkilökohtaisen osaamisen kehittyminen: 2 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija hahmottaa itselleen mielekkäitä opinto- ja uravaihtoehtoja ja pystyy tekemään niihin
perustuvia valintoja. Opiskelija oppii tekemään osaamistaan näkyväksi ja luomaan osaamisprofiilinsa
verkkoon.
Sisältyy moduuliin: Liiketoiminnan kehittäminen tai Hevosalan liiketoiminnan kehittäminen.

LT00DE18 Käytännön kirjanpito ja tilinpäätös: 3 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija tunnistaa keskeiset kirjanpidon säädökset ja osaa soveltaa niitä käytännössä. Opiskelija
tuntee tilinpäätöksen laatimisen perusteet ja osaa laatia tilinpäätöksen. Hän tuntee
tilinpäätösasiakirjojen sisällön. Opiskelija osaa taloushallinnon tietojärjestelmiä käyttäen laatia
pienen yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen.
Sisältyy moduuliin: Liiketoiminnan kehittäminen tai Hevosalan liiketoiminnan kehittäminen.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee viralliset tilinpäätösasiakirjat ja osaa laatia niitä. Opiskelija osaa käyttää
taloushallinnon tietojärjestelmää ja tehdä osan liiketapahtumien kirjauksista. Opiskelija osaa tulostaa
järjestelmästä kirjanpidon raportteja.

Hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee viralliset tilinpäätösasiakirjat ja niiden sisällön. Opiskelija osaa edellisten lisäksi
tietojärjestelmiä käyttäen tehdä yrityksen liiketapahtumien kirjauksia. Opiskelija osaa tehdä jonkin
verran tilinpäätökseen liittyviä jaksotuksia ja muita tilinpäätöskirjauksia. Opiskelija osaa laatia
järjestelmästä kirjanpidon ja tilinpäätöksen raportteja.

Kiitettävä (5)
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Opiskelija osaa edellisten lisäksi tietojärjestelmiä käyttäen tehdä monipuolisesti yrityksen
liiketapahtumien kirjauksia. Opiskelija osaa tehdä monipuolisesti tilinpäätökseen liittyviä jaksotuksia
ja muita tilinpäätöskirjauksia. Opiskelija osaa laatia järjestelmästä kirjanpidon ja tilinpäätöksen
raportteja.

LT00DE16 Liiketoiminnan strategiat ja kokeilut: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa suunnitella, kehittää ja analysoida yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueita. Hän osaa
asettaa liiketoimintatavoitteita ja avaintuloksia osana liiketoiminnan kehittämissuunnittelua. Hän
tunnistaa yritystoimintaan liittyviä riskejä ja liiketoimintaympäristön tarjoamia mahdollisuuksia ja
uhkia. Hän tunnistaa yrityksen talouden tunnusluvuista saatavan tiedon ja sen merkityksen
liiketoiminnan kehittämiselle. Hän tunnistaa liiketoimintakokeilujen merkityksen liiketoiminnan
kehittämisessä.
Sisältyy moduuliin: Liiketoiminnan kehittäminen tai Hevosalan liiketoiminnan kehittäminen.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää, muistaa, osaa selittää ja soveltaa opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä
oppimistehtävissä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä oppimistehtävissä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luoda ilmiöön ja itselleen merkityksellistä tietoa oppimistehtävissä.

LT00DE17 Markkinoinnin suunnittelu: 3 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa analysoida markkinoinnin toimintaympäristöä ja siellä tapahtuvia muutoksia. Hän
osaa suunnitella ja kehittää yrityksen markkinointia.
Sisältyy moduuliin: Liiketoiminnan kehittäminen tai Hevosalan liiketoiminnan kehittäminen.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää, muistaa, osaa selittää ja soveltaa opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa edellisen lisäksi analysoida ja arvioida opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi luoda ilmiöön ja itselleen merkityksellistä tietoa.

LT00DE19 Företagsmiljö: 2 op
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Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa toimia ruotsin kielellä liiketoimintaympäristössä (julkisyhteisöjen henkilöstöltä
vaadittava kielitaito laki 424/2003). Opiskelija osaa työelämään ja omaan alaan liittyvää sanastoa.
Hän kehittyy myös ruotsin kielen rakenteiden käytössä. Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen
viitekehyksen B1-taitotasoa vastaavan osaamisen. Opiskelija osaa kuvailla osaamistaan ja
työkokemustaan, viestiä työyhteisölle tyypillisissä tilanteissa (esim. verkkopalaveri) sekä esitellä alan
yrityksiä ja organisaatioita, palveluita ja/ tai tuotteita.
Sisältyy moduuliin: Liiketoiminnan kehittäminen tai Hevosalan liiketoiminnan kehittäminen.

TRLT21A-1009 Liiketalousosaaminen: 15 op

Osaamistavoitteet
Suuntana liiketalouden ammattilaisuus.

LT00DA89 Ammatilliset valinnat: 2 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija tarkentaa ammatillista kehityspolkuaan ja suuntaa henkilökohtaisia uravalintojaan.
Sisältyy moduuliin: Liiketalousosaaminen tai Liiketalousosaaminen hevosalalla.

LT00DA90 Asiakkuudet ja myynti: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää asiakaslähtöisyyden merkityksen myyntityössä sekä osaa hahmottaa ja
määritellä asiakkaan kulutus- ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. Hän osaa
kohderyhmälähtöisesti suunnitella ja kehittää yrityksen asiakashallintaprosesseja tavoitteena
kannattavat ja uskolliset asiakkuudet.
Sisältyy moduuliin: Liiketalousosaaminen tai Liiketalousosaaminen hevosalalla.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hallitsee myynnin suunnitteluprosessin vaiheet ja osaa laatia myyntikampanjan. Opiskelija
osaa toimia annettujen ohjeiden ja toimintatapojen mukaisesti, hankkia ohjatusti tietoa ja käyttää sitä
tehtävissään.

Hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee myynnin suunnitteluprosessin vaiheet ja osaa laatia myyntikampanjan. Opiskelija
osaa toimia annettujen ohjeiden ja toimintatapojen mukaisesti, hankkia ohjatusti tietoa ja käyttää sitä
monipuolisesti. Opiskelija ymmärtää yrityksen toimintaa ja sen myynnin ja markkinoinnin
suunnittelua kokonaisuutena.

Kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee myynnin suunnitteluprosessin vaiheet ja osaa laatia myyntikampanjan. Opiskelija
osaa toimia annettujen ohjeiden ja toimintatapojen mukaisesti, hankkia ohjatusti tietoa ja käyttää sitä
monipuolisesti. Opiskelija ymmärtää yrityksen toimintaa ja sen myynnin ja markkinoinnin
suunnittelua kokonaisuutena. Opiskelija osaa käyttää kannattavan liiketoiminnan suunnittelun ja
seurannan perusmenetelmiä sekä ymmärtää mittaamisen ja tiedolla johtamisen merkityksen
liiketoiminnassa.
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LT00DA91 Kustannuslaskenta, hinnoittelu ja budjetointi: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti kannattavan liiketoiminnan suunnittelun ja seurannan
perusmenetelmiä eri toimialoilla. Hän ymmärtää kestävän talouden ja resurssitehokkuuden
periaatteet ja miten niitä hyödynnetään liiketoiminnassa.
Sisältyy moduuliin: Liiketalousosaaminen tai Liiketalousosaaminen hevosalalla.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa käyttää kannattavan liiketoiminnan suunnittelun ja seurannan perusmenetelmiä eri
toimialoilla.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti kannattavan liiketoiminnan suunnittelun ja seurannan
perusmenetelmiä eri toimialoilla.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa kannattavan liiketoiminnan suunnittelun ja seurannan
perusmenetelmiä eri toimialoilla.

LT00DA92 Liiketalousviestintä: 3 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija tutustuu yritysviestinnän eri muotoihin ja osaa viestiä tavoitteellisesti eri sidosryhmille.
Sisältyy moduuliin: Liiketalousosaaminen tai Liiketalousosaaminen hevosalalla.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa eri yritysviestinnän osa-alueet välttävästi ja osaa tuottaa sisältöä eri kanaviin.
Opiskelija osaa hankkia ohjatusti tietoa ja käyttää sitä tehtävissään sekä osallistuu jossain määrin
tiedon hankintaan ja jakamiseen ryhmässä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija tunnistaa yritysviestinnän osa-alueet ja osaa tuottaa tavoitteellista sisältöä eri kanaviin. eri
yritysviestinnän muotoja ja hyödyntää niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa hankkia ja valita
alansa tietoa ja käyttää lähteitä ohjeiden mukaisesti sekä osallistuu tiedon hankintaan ja jakamiseen
ryhmässä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija tunnistaa yritysviestinnän osa-alueet ja osaa tuottaa kohderyhmälähtöistä, tavoitteellista ja
julkaisukelpoista sisältöä eri kanaviin. Opiskelija osaa hankkia, valita ja arvioida alansa tietoa ja
käyttää lähteitä analyyttisesti sekä osallistuu aktiivisesti tiedon hankintaan ja jakamiseen ryhmässä.

TRLT21A-1007 Henkilöstöjohtaminen: 15 op
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Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen roolin osana organisaation toimintoja.

LT00DE20 Henkilöstöjohtaminen: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee henkilöstöjohtamisen luonteen, kehittymisen ja sen keskeisimmät vaiheet ja
prosessit. Opiskelija ymmärtää strategisen henkilöstöjohtamisen ja muutosjohtamisen lähtökohdat
sekä osaamisen-, tiedon- ja suorituksenjohtamisen perusteet.
Sisältyy moduuliin: Henkilöstöjohtaminen.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää, muistaa, osaa selittää ja soveltaa opittavan ilmiön keskeisiä peruskäsitteitä
oppimistehtävissä

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä oppimistehtävissä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luoda ilmiöön ja itselleen merkityksellistä tietoa oppimistehtävissä.

LT00DE21 Johtaminen ja organisaation kehittäminen: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa soveltaa johtamisen teorioita organisaation kehittämisprojektiin.
Sisältyy moduuliin: Henkilöstöjohtaminen.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää, muistaa, osaa selittää ja soveltaa opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä
oppimistehtävissä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi analysoida ja arvioida opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä
oppimistehtävissä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi luoda ilmiöön ja itselleen merkityksellistä tietoa oppimistehtävissä.

LT00DE22 Työlainsäädäntö: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija oppii analysoimaan ja arvioimaan työnantajan ja työntekijän välistä suhdetta ja työsuhteen
elinkaaren vaiheita työlainsäädännön näkökulmasta. Hän saa kokonaiskuvan työmarkkinoiden
rakenteista ja toimijoista sekä niiden välisistä suhteista. Opiskelija oppii arvioimaan
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työlainsäädännön säädösten vaikutuksia käytännön tilanteisiin työnantajan, työntekijän ja esimiehen
työtehtävissä.
Sisältyy moduuliin: Henkilöstöjohtaminen.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää, muistaa ja osaa selittää työlainsäädännön keskeisiä peruskäsitteitä
oppimistehtävissä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida työlainsäädännön keskeisiä käsitteitä, niiden välisiä yhteyksiä
ja vaikutuksia käytännön tilanteissa työpaikoilla ja työmarkkinoilla.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luoda laajan kokonaiskuvan työlainsäädännöstä, sen kehittymisestä ja
työmarkkinoiden toiminnasta oppimistehtävissä. Hän pystyy arvioimaan monipuolisesti perustellen
eri lainsäädäntöjen vaikutuksia työntekijän, esimiehen ja työnantajan näkökulmista työsuhteen
elinkaaren eri vaiheissa.

TRLT21A-1008 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmät: 15 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskeiset periaatteet ja lähestymistavat sekä osaa
soveltaa kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä tutkimus- tai kehittämisprojektissa sekä omassa
opinnäytetyössään. Opiskelija osaa työskennellä tutkimus- ja ammattieettisten periaatteiden
mukaisesti ja toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltamalla olemassa olevaa tietoa ja
menetelmiä.

LT00DE23 Opinnäytetyö HAMK Liiketaloudessa: 3 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija oppii arvioimaan omia ammatillisia tavoitteitaan. Hän osaa tehdä osaamistaan näkyväksi
ja kehittää osaamisprofiiliaan verkossa. Opiskelija tunnistaa, millaisia mahdollisuuksia on toteuttaa
ammattikorkeakoulun opinnäytyetyö ja osaa tehdä opinnäytetyöhönsä soveltuvan aihekuvauksen.
Opiskelija osaa hankkia oman alansa tietoa ja analysoida sitä kriittisesti.
Sisältyy moduuliin: Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmät.

LT00DE24 Tutkimusmenetelmät: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskeiset periaatteet ja lähestymistavat. Opiskelija
osaa työskennellä tutkimus- ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Opiskelija osaa soveltaa
kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä omassa opinnäytetyössään.
Sisältyy moduuliin: Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmät

LT00DE25 Tutkimus- ja kehittämisprojekti: 7 op
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Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä projektissa. Opiskelija osaa
hankkia, käyttää, soveltaa ja arvioida tietoa työskentelemällä projektissa sekä viestiä suullisesti ja
kirjallisesti asiantuntijan roolissa. Opiskelija osaa hyödyntää erilaisia aineistotyyppejä ja niihin
soveltuvia analyysitapoja tiedon tuottamisessa.
Sisältyy moduuliin: Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmät

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskeiset periaatteet ja lähestymistavat sekä osaa
soveltaa kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä tutkimus- tai kehittämisprojektissa. Opiskelija
osaa etsiä lähteitä, mutta niiden käyttö ja referointi on vähäistä. Lähteet eivät ole laadukkaita.
Opiskelija osaa kirjoittaa tiiminsä kanssa raportin, mutta sen kieliasu rakenne on puutteellinen.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskeiset periaatteet ja lähestymistavat sekä osaa
soveltaa kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä tutkimus- tai kehittämisprojektissa. Hän osaa
analysoida niiden vaikutuksia tutkimus- ja kehitysprojekteihin. Hän käyttää käsitteitä asiantuntevalla
tavalla. Opiskelija osaa etsiä ja referoida pääsääntöisesti laadukkaita lähteitä. Opiskelija osaa
analysoida omaa ja oman tiiminsä viestintää ja vuorovaikutusta sekä kirjoittaa tiiminsä kanssa
raportin, jonka rakenne ja kieliasu on ohjeistuksen mukainen.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskeiset periaatteet ja lähestymistavat sekä osaa
soveltaa kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä tutkimus- tai kehittämisprojektissa. Hän osaa
analysoida niiden vaikutuksia tutkimus- ja kehitysprojekteihin. Hän käyttää käsitteitä asiantuntevalla
tavalla. Hän kehittää toimintatapoja vertailemalla tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä. Opiskelija
osaa etsiä laadukkaita, tutkimuksellisessa raportissa hyödynnettäviä lähteitä, referoida ja yhdistellä
niitä toisiinsa. Opiskelija osaa analysoida oman tiiminsä viestintää ja vuorovaikutusta sekä kehittää
tiimin toimintaa. Opiskelija osaa yhdessä tiiminsä kanssa kirjoittaa raportin, jonka rakenne on lähes
virheetön ja joka on valmis julkaistavaksi sellaisenaan.

TRLT21A-1021 Harjoittelu: 30 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa työnhakuprosessin sekä työskennellä omien osaamis- ja uratavoitteiden mukaisissa
työtehtävissä.

LT00BP60 Harjoittelu: 30 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa työnhakuprosessin, työskennellä erilaisissa työympäristöissä ja -kulttuureissa sekä
toimia omien osaamistavoitteidensa ja ammatillisten valintojensa mukaisissa käytännön
työtehtävissä.

TRLT21A-1025 Profiloiva osaaminen: 60 op
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TRLT21A-1010 Tuloslaskenta: 15 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa hoitaa eri yritysmuotojen kirjanpidon ja tilinpäätöksen kirjanpitonormiston ja eri
yhteisölainsäännösten mukaisesti. Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan kirjanpitoon ja
tilinpäätökseen liittyvien ja arvonlisäverotukseen liittyvien säännösten soveltamisesta perehtymällä
alan normistoon ja oikeuskäytäntöön sekä kirjanpitolautakunnan (KILAn) ohjeisiin ja lausuntoihin.
Opiskelija osaa hoitaa yrityksen osakirjanpidot ja pääkirjanpidon vertailulukuineen

LT00DE26 Eri yritysmuotojen kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityiskysymykset: 6
op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa hoitaa ja laatia kirjanpidon tilinpäätöksineen eri yritysmuodoissa. Opiskelija osaa
hakea tietoa eri tietolähteistä ja arvioida tiedon luotettavuutta. Opiskelija osaa soveltaa kirjanpito- ja
yhteisölainsäädännön normistoa eri yritysmuotojen kirjanpitoon ja tilinpäätökseen.
Sisältyy moduuliin: Tuloslaskenta.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa hakea taloushallinnon työn tueksi viimeisintä tietoa eri lähteistä. Lisäksi opiskelija
osaa ohjatusti hoitaa yrityksen kirjanpidon tilinpäätöksineen eri yritysmuodoissa.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi käsitellä ja hoitaa vaativampiakin kysymyksiä eri yritysmuotojen
kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi soveltaa kirjanpidon ja yhteisölainsäädännön normistoa
taloushallinnon vaativissa tehtävissä.

LT00DE27 Arvonlisäverotuksen erityiskysymykset: 4 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa kotimaan arvonlisäverotuksen erityistilanteet eri toimialoilla, EU:n sisäisen
arvonlisäveromenettelyn sekä ulkomaankaupan arvonlisäverotuksen menettelyn. Opiskelija osaa
seuraavia osa-alueita: kotimaan arvonlisäverotuksen erityiskysymykset, arvonlisävero
ulkomaankaupassa, EU-kaupankäynti, tavarat ja palvelut sekä muu ulkomaankauppa.
Sisältyy moduuliin: Tuloslaskenta.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa hakea taloushallinnon työn tueksi tietoa arvonlisäverotuksesta. Hän tuntee kotimaan
erityistilanteiden, EU:n sisäisen kaupankäynnin ja ulkomaankaupan arvonlisäverotuksen normistoa.
Lisäksi opiskelija osaa jonkin verran tehdä liiketapahtumien kirjauksia kotimaan arvonlisäverotuksen
erityistilanteissa eri toimialoilla, EU:n sisäkaupassa sekä ulkomaankaupassa.

Hyvä (3-4)

Opetussuunnitelma

Sivu 17 / 35



Edellisten lisäksi opiskelija osaa laajasti tehdä liiketapahtumien kirjauksia arvonlisäverotuksen
kotimaan erityistilanteissa eri toimialoilla, EU:n sisäkaupassa sekä ulkomaankaupassa.

Kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa monipuolisesti ja laajasti tehdä liiketapahtumien kirjauksia
arvonlisäverotuksen kotimaan erityistilanteissa eri toimialoilla, EU:n sisäkaupassa sekä
ulkomaankaupassa.

LT00DE28 Digitaalinen taloushallinto: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija syventää ja laajentaa taloushallinnon tietojärjestelmäosaamistaan ja tutustuu myös
ohjelmistorobotiikkaan ja tekoälyyn taloushallinnossa. Opiskelija osaa taloushallinnon
tietojärjestelmää käyttäen tehdä yrityksen kirjanpidon tilinpäätöksineen. Opiskelija osaa laatia ja
tulkita kirjanpidon ja tilinpäätöksen raportteja. Opiskelija hallitsee konsultoivan työotteen.
Sisältyy moduuliin: Tuloslaskenta.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee taloushallinnon kokonaisuuden ja osaa hankkia tietoa eri tietolähteitä käyttäen
digitaalisen taloushallinnon osa-alueista. Opiskelija osaa taloushallinnon tietojärjestelmää käyttäen
tehdä yrityksen liiketapahtumien kirjauksia. Opiskelija osaa laatia järjestelmästä kirjanpidon
raportteja.

Hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa tietojärjestelmiä käyttäen tehdä yrityksen liiketapahtumien
kirjauksia. Opiskelija osaa tehdä osan tilinpäätökseen liittyvistä tilinpäätöskirjauksista. Opiskelija
osaa laatia järjestelmästä kirjanpidon ja tilinpäätöksen raportteja ja tulkita niitä asiakkaalle.

Kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa tietojärjestelmiä käyttäen tehdä monipuolisesti yrityksen
liiketapahtumien kirjauksia. Opiskelija osaa tehdä laajasti ja monipuolisesti tilinpäätökseen liittyviä
tilinpäätöskirjauksia. Opiskelija osaa laatia järjestelmästä kirjanpidon ja tilinpäätöksen raportteja ja
tulkita niitä asiakkaalle.

TRLT21A-1011 Tulossuunnittelu ja yritysverotus: 15 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan kirjanpitonormiston mukaisesta hyvästä kirjanpidosta sekä
oppii soveltamaan yhteisölainsäädännön ja etenkin verotuksen normistoa yritysten tuloverotuksessa.
Lisäksi opiskelija oppii hoitamaan henkilö- ja yritysverotukseen sekä tilinpäätössuunnitteluun liittyviä
toimenpiteitä, myös tilintarkastuksen näkökulmasta.

LT00DE29 Henkilöverotus: 3 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa henkilöverotuksen verotusmenettelyn ja tuloverojärjestelmän perusteet sekä perintö-
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ja lahjaverotuksen perusteet. Opiskelija osaa ohjatusti hoitaa henkilöverotuksen. Opiskelija osaa
edellisten lisäksi soveltaa taloushallinnon tehtävissä henkilöverotuksen normistoa.
Sisältyy moduuliin: Tulossuunnittelu ja yritysverotus.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää henkilöverotuksen ja verotusmenettelyn pääpiirteet.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa henkilöverotuksen perusteet.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi soveltaa niitä säätelevää normistoa käytännön tilanteissa.

LT00DE33 Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu: 8 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää yritysten tuloverojärjestelmän, yritysverotuksen keskeisimmät normit ja
lainalaisuudet. Hän pystyy itsenäisesti hoitamaan eri yritysmuotojen tuloverotukseen liittyvät asiat.
Lisäksi opiskelija osaa tilinpäätös- ja verosuunnitteluun liittyvät keskeiset käsitteet ja keinot
tavoitetuloksen saavuttamiseksi.
Sisältyy moduuliin: Tulossuunnittelu ja yritysverotus.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää pääpiirteet yritysverotuksen perusteista ja tilinpäätössuunnittelusta.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa yritysverotuksen ja tilinpäätössuunnittelun perusteet.

Kiitettävä (5)

Opiskelija edellisten lisäksi osaa soveltaa niitä säätelevää normistoa käytännön tilanteissa. Lisäksi
opiskelija osaa tilinpäätössuunnitteluun liittyvät keinot ja osaa huomioida eri normit käytännön
tilanteissa.

LT00DE31 Tilintarkastuksen perusteet: 4 op

Osaamistavoitteet
Tilintarkastuksen perusteissa opiskelija syventää osaamistaan kirjanpitonormiston mukaisesta
hyvästä kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. Lisäksi opiskelija oppii hoitamaan tilintarkastukseen liittyviä
perustoimenpiteitä eri normien puitteissa.
Sisältyy moduuliin:Tulossuunnittelu ja yritysverotus.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa tilintarkastuksen lähtökohdat ja tavoitteet.

Hyvä (3-4)
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Opiskelija ymmärtää myös tilintarkastuksessa vaadittavaa kirjanpidon ja yritysverotuksen sekä
tilintarkastuksen normistoa.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi soveltaa tilintarkastuksessa
kirjanpidon ja yritysverotuksen sekä tilintarkastuksen normistoa.

TRLT21A-1012 Yrityksen analysointi ja talouden ohjaus: 15 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa etsiä, käyttää ja soveltaa organisaatiosta saatavaa tietoa yrityksen operatiivisessa
toiminnassa, päätöksenteossa ja ennakoinnissa. Opiskelija syventää tietojaan yrityksen taloudesta
strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla.

LT00DE36 Yritysanalyysi: 8 op

Osaamistavoitteet
Yritysanalyysissä opiskelija oppii muodostamaan käsityksen yrityksen talouden kokonaisuudesta.
Hän osaa tulkita tilinpäätösraportteja ja ymmärtää raporttien tarkoituksen, rakenteen ja avainkohdat.
Lisäksi opiskelija osaa tehdä tilinpäätösanalyysin kassavirtalaskelmineen. Taloudellisten
tunnuslukujen laskemisen ohella opiskelija osaa tehdä niistä perusteltuja johtopäätöksiä yrityksen
vastuullisen liiketoiminnan mahdollistamiseksi.
Sisältyy moduuliin: Yrityksen analysointi ja talouden ohjaus

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa lukea ja tulkita tilinpäätöksen tietoja sekä tehdä tavanomaisimmat
oikaisutoimenpiteet tilinpäätöksen standardisoimiseksi. Opiskelija osaa laatia ohjauksen tuella
tilinpäätösanalyysiin liittyviä laskelmia.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi laatia perinteisen tilinpäätösanalyysin ja tehdä suuntaa antavia
arvioita yrityksen taloudellisesta tilasta.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi tulkita ja analysoida yritystä toimialan sisällä ja eri toimialojen
kesken. Opiskelija pystyy hahmottamaan syy-seuraus-suhteita yritystoiminnan tilaa arvioidessaan ja
osaa ottaa kantaa yritystoiminnan taloudellisiin kysymyksiin.

LT00DE35 Talousohjaus liiketoiminnan tukena: 7 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää laskentatoimen rooli liiketoimintajohtamisen tukena. Opiskelija hallitsee
organisaation talouden ohjaamisessa, suunnittelussa ja seurannassa tarvittavia teorioita, mittareita
ja työkaluja.
Sisältyy moduuliin: Yrityksen analysointi ja talouden ohjaus.
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Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää talousohjauksen roolin liiketoiminnan tukena. Opiskelija osaa ohjatusti laatia
organisaatiotason mittariston tavoitteiden saavuttamisen seuraamiseksi.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi tehdä suuntaa antavia arvioita tavoitteiden saavuttamisesta.

Kiitettävä (5)

Opiskelija pystyy edellisten lisäksi hahmottamaan syy-seuraus-suhteita ja osaa käyttää tarvittavia
suunnittelun, seurannan ja valvonnan työkaluja.

TRLT21A-1014 Vastuullinen markkinointi: 15 op

Osaamistavoitteet
Vastuullinen markkinointi vahvistaa ja viestii eri sidosryhmien, toimintaympäristön ja arvojen
näkökulmia onnistuneen asiakaskokemuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

LT00DE41 Kestävä ja kehittyvä markkinointi: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa tunnistaa vastuullisen liiketoiminnan ja kestävän markkinoinnin osa-alueet ja
tavoitteet. Hän osaa tutkia ja analysoida yrityksen toimintaympäristöä vastuullisuuden näkökulmista.
Opiskelija osaa soveltaa vastuullisuuden periaatteita ja käytänteitä markkinoinnin suunnittelussa ja
johtamisessa.
Sisältyy moduuliin: Vastuullinen markkinointi.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää, muistaa, osaa selittää ja soveltaa opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä
oppimistehtävissä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä oppimistehtävissä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luoda ilmiöön ja itselleen merkityksellistä tietoa oppimistehtävissä.

LT00DM55 cSchool-projekti: Vastuullinen markkinointi: 10 op

Osaamistavoitteet
Etsiä, valita ja päättää kiinnostavia näkökulmia ja kohteita markkinoinnin, liiketoiminnan tai
tapahtumien tutkimiseen, kehittämiseen, toteuttamiseen, kokeilemiseen ja arvioitiin. Kerätä, luoda ja
käyttää riittävää ja asiaankuuluvaa tietoa.
Suunnitella, tehdä ja kokeilla erilaisia ratkaisuja, toimintamalleja ja kokemuksia kannattavasti ja
kestävästi.
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Ohjata ja arvioida omaa työskentelyään. Kommunikoida sujuvasti eri tilanteissa ja medioissa. Johtaa
tiimin tehtäviä ja työskentelyä. Tunnistaa muutoksia ja luoda innovatiivisia ratkaisuja.
Sisältyy moduuliin: Vastuullinen markkinointi.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää, muistaa, osaa selittää ja soveltaa opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä
tehtävissä ja projektityöskentelyssä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa edellisen lisäksi analysoida ja arvioida opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä tehtävissä
ja projektityöskentelyssä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi luoda ilmiöön ja itselleen merkityksellistä tietoa tehtävissä ja
projektityöskentelyssä.

TRLT21A-1015 cSchool of Business Design: 15 op

Osaamistavoitteet
Liiketoimintamuotoilu ratkaisee liiketoimintahaasteita muotoiluajatteluun perustuvilla menetelmillä.

LT00CH40 Business Design: 5 op

Osaamistavoitteet
Oppija osaa muotoilla parempaa liiketoimintaa ja osaa tunnistaa ja hankkia liiketoimintahaasteita,
hallitsee liiketoimintamuotoilun fasilitoinnin, osaa luoda tulevaisuuden visioita, osaa havainnoida ja
kyseenalaistaa, osaa rakentaa ymmärrystä ja tietoperustaa liiketoimintahaasteeseen liittyen, osaa
luoda ideoita, suunnitella ja toteuttaa prototyyppejä ja validioida väittämiä liiketoiminnan kokeiluissa.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää, muistaa, osaa selittää opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä oppimistehtävissä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä oppimistehtävissä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luoda ilmiöön ja itselleen merkityksellistä tietoa oppimistehtävissä.

LT00DM56 cSchool-projekti: Business Design: 10 op

Osaamistavoitteet
Etsiä, valita ja päättää kiinnostavia näkökulmia ja kohteita markkinoinnin, liiketoiminnan tai
tapahtumien tutkimiseen, kehittämiseen, toteuttamiseen, kokeilemiseen ja arvioitiin. Kerätä, luoda ja
käyttää riittävää ja asiaankuuluvaa tietoa.
Suunnitella, tehdä ja kokeilla erilaisia ratkaisuja, toimintamalleja ja kokemuksia kannattavasti ja
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kestävästi.
Ohjata ja arvioida omaa työskentelyään. Kommunikoida sujuvasti eri tilanteissa ja medioissa. Johtaa
tiimin tehtäviä ja työskentelyä. Tunnistaa muutoksia ja luoda innovatiivisia ratkaisuja.
Sisältyy moduuliin: cSchool of Business Design.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää, muistaa, osaa selittää ja soveltaa opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä
tehtävissä ja projektityöskentelyssä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa edellisen lisäksi analysoida ja arvioida opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä tehtävissä
ja projektityöskentelyssä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi luoda ilmiöön ja itselleen merkityksellistä tietoa tehtävissä ja
projektityöskentelyssä.

TRLT21A-1020 Tapahtumatuotanto: 15 op

Osaamistavoitteet
Tapahtumatuotannossa suunnitellaan, toteutetaan ja analysoidaan erilaisia tapahtumakonsepteja.

LT00CU03 Tapahtumamuotoilu: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa muotoilla erilaisia tapahtumakonsepteja aina suunnittelusta toteutukseen asti. Hän
ymmärtää tapahtumamuotoilun osa-alueet, osaa selittää käsitteeseen liittyviä teemoja ja soveltaa
näitä tapahtumasuunnitteluun käytännössä. Opiskelija osaa rakentaa tapahtumiin liittyvää
tietoperustaa sekä analysoida ja arvioida tapahtumien vaikutusta ja onnistumista.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää, muistaa, osaa selittää ja soveltaa opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä
oppimistehtävissä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä oppimistehtävissä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luoda ilmiöön ja itselleen merkityksellistä tietoa oppimistehtävissä.

LT00DM57 cSchool-projekti: Tapahtumatuotanto: 10 op

Osaamistavoitteet
Etsiä, valita ja päättää kiinnostavia näkökulmia ja kohteita markkinoinnin, liiketoiminnan tai
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tapahtumien tutkimiseen, kehittämiseen, toteuttamiseen, kokeilemiseen ja arvioitiin. Kerätä, luoda ja
käyttää riittävää ja asiaankuuluvaa tietoa.
Suunnitella, tehdä ja kokeilla erilaisia ratkaisuja, toimintamalleja ja kokemuksia kannattavasti ja
kestävästi.
Ohjata ja arvioida omaa työskentelyään. Kommunikoida sujuvasti eri tilanteissa ja medioissa. Johtaa
tiimin tehtäviä ja työskentelyä. Tunnistaa muutoksia ja luoda innovatiivisia ratkaisuja.
Sisältyy moduuliin: Tapahtumatuotanto

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää, muistaa, osaa selittää ja soveltaa opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä
tehtävissä ja projektityöskentelyssä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa edellisen lisäksi analysoida ja arvioida opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä tehtävissä
ja projektityöskentelyssä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi luoda ilmiöön ja itselleen merkityksellistä tietoa tehtävissä ja
projektityöskentelyssä.

TRLT21A-1019 Future Marketing Applications: 15 op

Osaamistavoitteet
Welcome to learn more about the vivid world of marketing! This module will go through the current
trends, sustainability and versatility in marketing. You will learn how to evaluate and design
marketing strategies and use digital marketing tools.
Student
• will acquire in-depth knowledge and understanding of marketing.
• will be able to evaluate and design marketing strategies, utilize analytical skills and apply digital
tools.
• will develop a global, market-oriented mindset.

LT00DE95 Marketing Trends: 5 op

Osaamistavoitteet
In this course we will discuss trends in modern, international marketing and the dynamic forces
driving them. We will evaluate and design marketing strategies, utilize analytical skills and apply
digital marketing tools.
Student
• will be able to outline the current megatrends and trends
• will understand and assess the dynamics of modern marketing.
• will be able to evaluate and design marketing strategies, utilize analytical skills and apply digital
tools.
Module: Future Marketing Applications

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opetussuunnitelma

Sivu 24 / 35



The student understands the trends in modern, international marketing and the dynamic forces
driving them.

Hyvä (3-4)

The student understands the trends in modern, international marketing and the dynamic forces
driving them. He/she understands the relevant concepts and is able to utilize them and can apply
digital marketing tools.

Kiitettävä (5)

The student understands the trends in modern, international marketing and the dynamic forces
driving them. He/she understands the relevant concepts and is able to utilize them and can apply
digital marketing tools on a professionally recognized manner.

IB00DL70 Sustainable Marketing: 5 op

Osaamistavoitteet
International Business, 3rd year, part of Module Future Marketing Applications

Student
• will understand how to support and create sustainability with marketing.
• will understand how marketing and communications can inform and discuss social and behavioral
change initiatives
• will understand how marketing can be planned and used in practice to adapt and apply marketing
principles to a range of current and emerging social and environmental challenges.
• will understand the possibilities of marketing beyond its commercial role in the economy

Sisältö
The need for marketing to inform social and behavioral change initiatives is growing. This course has
been designed to equip the students with the tools to practically adapt and apply marketing
principles to a range of current and emerging social and environmental challenges. The course
explores marketing beyond its commercial role in the economy by highlighting its capacity to
leverage fundamental frameworks to achieve pro-social and pro-environmental behavior change to
enable sustained positive outcomes for society.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Student is familiar with the main characteristics of sustainable marketing and is able to apply them at
the basic level.

Hyvä (3-4)

Student is familiar with the key features of tools, processes and possibilities to drive economically,
environmentally and socially sustainable marketing is able to apply them to analyze and interpret
information which gives insight into business.

Kiitettävä (5)

Student is familiar with the content of sustainable marketing in breadth and depth at an expert level,
and is able to apply them to analyze, interpret and evaluate information which gives added value to
business.
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IB00DL71 Diversity Marketing: 5 op

Osaamistavoitteet
International Business, 3rd year, part of Module Future Marketing Applications

Student:
-Will understand how to overcome individual- and organizational-level barriers for creating diversity-
driven communications
-Will learn how to come up with own solutions that are unique to the context.
-Will understand how to evaluate the impact of marketing strategies

Sisältö
The relationships between diversity and innovation and diversity and performance have been
researched and documented, yet it is only now that we are starting to embrace it in marketing
communication globally. During this course, the student will explore the barriers and potential
solutions to creating and maintaining a diverse and inclusive brand representation and a healthy and
respectful customer relationship.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

The student demonstrates basic knowledge about diversity in marketing contexts, has acquired
some of the concepts around inclusion, and participated in the course as required.

Hyvä (3-4)

The student demonstrates good or very good knowledge about diversity in marketing contexts, has
acquired most of the concepts around inclusion, and participated in the course actively and
professionally.

Kiitettävä (5)

The student demonstrates excellent knowledge about diversity in marketing contexts, has acquired
the presented concepts around inclusion, and participated in the course proactively and
professionally.

TRLT21A-1013 Finanssiliiketoiminta: 15 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija saa laajan ymmärryksen finanssialan liiketoiminnan eri osa-alueista ja niiden
toimintaympäristöstä. Moduulissa analysoidaan, miten digitaalisuus, palveluiden automatisointi,
tekoäly, asiakaskäyttäytymisen muutokset sekä kestävä kehitys vaikuttavat alan työhön ja
liiketoimintaan. Opiskelija tutustuu sijoitus-, vakuutus- ja rahoitusmarkkinoihin sekä niiden
keskeisimpään lainsäädäntöön. Opiskelija oppii etsimään, käyttämään ja soveltamaan
asiakaslähtöisesti finanssialan liiketoiminta-alueisiin liittyvää tietoa. Hän tutustuu erilaisiin
finanssialan tuotteisiin ja oppii analysoimaan ja valitsemaan niitä tekemällä erilaisia
finanssisuunnitelmia.

LT00DE37 Sijoittaminen ja varainhoito: 5 op

Osaamistavoitteet
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Opiskelija oppii tekemään perusteltuja ja analysoituja sijoituspäätöksiä. Hän tutustuu erilaisiin
sijoituskohteisiin ja niiden ominaisuuksiin. Opiskelija oppii tekemään asiakaslähtöisen
sijoitussuunnitelman, jossa sijoitusmarkkinoiden tilanne, sijoittajan profiili ja riskin hajauttaminen ovat
keskiössä.
Sisältyy moduuliin: Finanssiliiketoiminta

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää, muistaa ja osaa selittää sijoituspäätökseen, erilaisiin sijoitustuotteisiin ja
sijoitussuunnitteluun liittyviä keskeisiä käsitteitä perustasolla oppimistehtävissä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida sijoituspäätökseen, erilaisiin sijoitustuotteisiin ja
sijoitussuunnitteluun liittyviä keskeisiä käsitteitä monipuolisesti oppimistehtävissä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija pystyy käyttämään asiantuntijamaisesti sijoittamiseen liittyvää tietoa ja ymmärtää
syvällisesti erilaisten sijoitustuotteiden ominaisuudet. Hän pystyy tekemään analysoituja ja
monipuolisesti perusteltuja ratkaisuja vaihtuvissa sijoitustilanteissa.

LT00DE38 Riskienhallinta ja vakuuttaminen: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija oppii tunnistamaan ja analysoimaan yrityksen liiketoimintaan sekä henkilöön kohdistuvia
riskejä. Opiskelija tekee riskienhallintasuunnitelman, joissa hän oppii arvioimaan ja käsittelemään
riskejä sekä valitsemaan niiden käsittelemiseen soveltuvia vakuutustuotteita.
Sisältyy moduuliin: Finanssiliiketoiminta

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää, muistaa ja osaa selittää riskienhallintaan ja vakuuttamiseen liittyviä keskeisiä
käsitteitä perustasolla oppimistehtävissä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida riskienhallintaan ja vakuuttamiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä
monipuolisesti oppimistehtävissä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija pystyy käyttämään asiantuntijamaisesti riskienhallintaan ja vakuuttamiseen liittyvää tietoa
ja ymmärtää syvällisesti erilaisten riskienhallintaan ja vakuuttamiseen liittyviä käsitteitä.

LT00DE39 Investointipäätöksenteko ja sitä tukeva laskenta: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija oppii soveltamaan investointiajattelua liiketoiminnan näkökulmasta ja laatimaan
investointilaskelmia sekä arvioimaan investointien kannattavuutta. Opiskelija osaa tehdä
investointisuunnitelman, jossa hän oppii suunnittelemaan, valitsemaan ja arvioimaan erilaisia
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investointimahdollisuuksia, niiden rahoitusvaihtoehtoja sekä rahoituksesta aiheutuvia kustannuksia.
Sisältyy moduuliin: Finanssiliiketoiminta

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija muistaa, ymmärtää ja osaa selittää investointiajatteluun liittyviä keskeisiä käsitteitä ja osaa
laatia perustason investointilaskelmia oppimistehtävissä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida investointiajatteluun liittyviä keskeisiä käsitteitä ja niiden
välisiä yhteyksiä sekä osaa laatia päätöksentekoa avustavia investointilaskelmia oppimistehtävissä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija pystyy käyttämään asiantuntijamaisesti ja syvällisesti investointiajatteluun liittyviä käsitteitä
ja osaa laatia ja kriittisesti arvioida päätöksentekoa tukevia investointilaskelmia. Hän pystyy
analysoimaan investointiajattelun eri osa-alueita myös suhteessa toisiinsa ja tekemään analysoituja
ja monipuolisesti perusteltuja ratkaisuja vaihtuvissa päätöstilanteissa.

TRLT21A-1016 Business Analytics and Business Intelligence: 15 op

Osaamistavoitteet
The module introduces the concepts of business analytics and business intelligence. The student will
learn about related technologies, tools and theories. Connections with e.g. business development
are covered from business administration perspective. Data-driven marketing in different digital
channels is discussed and analysed. Business related ITsystem data is analyzed with dashboards to
give insight to business. Aspects of large databases are discussed business point of view. Business
analytics and various methods like predictions and recommendations are covered to give insight how
and why these techniques are used in analyzing business. Various BI-tools which are used for
analyzing business information and automating the processes of information visualization and
reporting are introduced.
There is also a project work that gives practical examples about the business applications of these
themes.

LT00DE98 Business Analytics: 5 op

Osaamistavoitteet
The student will learn about business related technologies, tools and theories. Connections with e.g.
business development are covered from business administration perspective. Data-driven marketing
in different digital channels is discussed and analysed.
Module: Business Analytics and Business Intelligence

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Student is familiar with the Business Analytics concepts and tools.

Hyvä (3-4)

Student is familiar with the key features of Business Analytics tools and is able to apply them to
analyze and interpret information which gives insight into business.
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Kiitettävä (5)

Student can utilize Business Analytics tools in breadth and depth at an expert level, and is able to
apply them to analyze, interpret and evaluate information which gives added value to business.

LT00DE99 Business Intelligence: 5 op

Osaamistavoitteet
Participating student knows how to extract, transform and load data into various Business
Intelligence tools used for analyzing business information, and student gets familiar with dashboards
and other forms of visualization in business reporting.
Module: Business Analytics and Business Intelligence

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Student is familiar with the main features of Business Intelligence tools and is able to apply them at
the basic level.

Hyvä (3-4)

Student is familiar with the key features of Business Intelligence tools and is able to apply them to
analyze and interpret information which gives insight into business.

Kiitettävä (5)

Student is familiar with the content of Business Intelligence tools in breadth and depth at an expert
level, and is able to apply them to analyze, interpret and evaluate information which gives added
value to business.

LT00DF00 Financial Business Analysis: 5 op

Osaamistavoitteet
During this theme students will familiarize themselves with BI Reporting, Income Statement, Balance
Sheet and Ratios based on these Reports and other business data.
Module: Business Analytics and Business Intelligence

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Student is familiar with the financial data and knows the main financial Ratios based on Balance
Sheet and Income Statement.

Hyvä (3-4)

Student is familiar with the financial data, able to find the data and interpret it.

Kiitettävä (5)

Student is familiar with the content of Financial Business Analysis, is able to make evaluations and
comparisons and is able to do reasonable decisions based on the BI data.
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TRLT21A-1017 Yrittäjyys: 0 op

Osaamistavoitteet
Omaan yritystoimintaan, liiketoiminnan uudistamiseen ja yrittäjyyteen liittyvä osaaminen.

30114300 Startup Business School: 15 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa etsiä, tunnistaa, arvioida liiketoimintamahdollisuuksia ja tuottaa niihin ratkaisuideoita.
Opiskelija kehittää tunnistamaansa tai annettuun liiketoimintamahdollisuuteen ratkaisun
käytännössä.
Opiskelija osaa tuotteistaa ja kaupallistaa tuote/palvelu/liiketoiminta idean asiakaslähtöisesti.
Opiskelija kaupallistaa ratkaisuidean uudeksi tuotteeksi/palveluksi/liiketoiminnaksi käytännössä.
Opiskelija osaa mallintaa liiketoiminnan, arvioida liiketoimintamallin kannattavuutta ja
toteutettavuutta.

Sisältö
Liiketoimintamahdollisuuden etsiminen ja arviominen
•toimintaympäristön tunteminen: markkinatekijät, toimialatekijät, avain trendit ja makrotalouden
tekijät
•kehittämistilanteiden ja tarpeiden etsiminen ja luominen
•palvelu- ja liiketoimintamuotoilun prosessien ja työkalujen haltuunotto
•ratkaisuideoiden tuottaminen, arviointi, ja valinta
•ratkaisukonseptin määrittely ja kuvaaminen

Idean kaupallistaminen
•asiakasryhmien tunnistaminen ja segmentointi
•asiakkaan / käyttäjän tehtävät, tarpeet ja hyödyt
•arvolupaus: tuote-/palveluidean ominaisuudet, tarpeen ratkaisu, käytön hyödyt
•kilpailija-analyysi ja kilpailuedun määrittäminen
•henkilökohtainen idean myyntityö

Liiketoimintamallin muotoileminen
•tuotteen / palvelun prosessikuvaus asiakkaan näkökulmasta
•liiketoiminnan mallintaminen asiakkaalle annettavan arvolupauksen ympärille
•henkilökohtainen liiketoimintamallin myyntityö
•palvelun arvo asiakkaalle lisämyyntinä, kannattavuuden paranemisena tai kustannussäästönä
•tuotteen / palvelun hinnoitteluperusteet
•liiketoiminnan kannattavuuden ja toimivuuden edellytysten arviointi

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää, muistaa, osaa selittää ja soveltaa opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä
oppimistehtävissä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä oppimistehtävissä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luoda ilmiöön ja itselleen merkityksellistä tietoa oppimistehtävissä.
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TRLT21A-1018 Palkkahallinto: 15 op

Osaamistavoitteet
Osaa palkkahallinnon kokonaisuuden sekä palkanlaskennan perusteet ja erityiskysymykset.
Opiskelija ymmärtää työsuhdeasiantuntijan työtehtävien kokonaisuuden

LT00CU31 Palkanlaskenta: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa keskeiset palkkahallintoon liittyvät lait, säädökset ja työnantajavelvoitteet sekä niiden
huomioinnin palkanlaskennassa. Opiskelija tutustuu palkkahallinnon tietojärjestelmiin ja osaa laskea
palkkoja niitä käyttäen. Opiskelija osaa tehdä palkoista vähennykset ja tilittää ne edelleen
palkkahallinnon sidosryhmille ja tietää työnantajan palkkahallintoon liittyvän raportointivelvoitteen.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää, muistaa, osaa selittää ja soveltaa opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä
oppimistehtävissä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä oppimistehtävissä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luoda ilmiöön ja itselleen merkityksellistä tietoa oppimistehtävissä.

LT00DE40 Palkanlaskennan erityiskysymykset: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija syventää osaamistaan palkanlaskennasta. Hän ymmärtää palkanlaskennan
kokonaisuuden ja tutustuu erilaisiin palkanlaskentaan liittyviin erityistilanteisiin esimerkkien avulla.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää, muistaa ja osaa selittää palkanlaskennan erityiskysymyksiin liittyviä keskeisiä
käsitteitä perustasolla oppimistehtävissä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida palkanlaskennan erityiskysymyksiin liittyviä keskeisiä käsitteitä
monipuoisesti oppimistehtävissä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee käyttämään asiantuntijamaisesti palkanlaskennan erityiskysymyksiin liittyvää
tietoa ja ymmärtää syvällisesti palkanlaskennan erityiskysymyksiin liittyviä käsitteitä.

LT00DM58 cSchool -projekti: Palkkahallinto: 5 op
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Osaamistavoitteet
cSchool – projektissa opiskelija saa mahdollisuuden kokeilla opiskeltavaa omaan alaan liittyvää
ilmiötä käytännön työelämäprojektissa.
Opiskelija osaa:
Etsiä, valita ja päättää kiinnostavia näkökulmia ja kohteita ilmiön tutkimiseen, kehittämiseen,
toteuttamiseen, kokeilemiseen ja arvioitiin.
Kerätä, luoda ja käyttää riittävää ja asiaankuuluvaa tietoa ilmiön tutkimiseen, kehittämiseen,
toteuttamiseen, kokeilemiseen ja arvioitiin.
Suunnitella, tehdä ja kokeilla sekä tarkastella ilmiöön vaikuttavia asioita.
Ohjata ja arvioida omaa oppimisen matkaa erilaisten tekemisten, tuotosten, oppimistehtävien,
kohtaamisten, kokeilujen ja syntyneen tiedon avulla sekä tehdä näkyväksi osaaminen, ammatti-
identiteetti, henkilökohtainen brändi ja rooli ammatillisissa ja opiskeluun liittyvissä verkostoissa.
Sisältyy moduuliin: Palkkahallinto

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää, muistaa, osaa selittää ja soveltaa opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä
projektityöskentelyssä

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi analysoida ja arvioida opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä
projektityöskentelyssä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi luoda ilmiöön ja itselleen merkityksellistä tietoa
projektityöskentelyssä.

TRLT21A-1023 Urheiluliiketoiminta: 15 op

Osaamistavoitteet
Opiskelijan osaamistavoitteena ymmärtää urheiluliiketoiminnan kokonaisuus ja siihen vaikuttavat
tekijät.

HT00DJ70 Urheilumarkkinointi: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa urheilun tuotteistamisen, myymisen ja henkilöbrändäyksen. Kykenee ottamaan
huomioon eettisen ja hyvinvoinnin näkökulman.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää, muistaa, osaa selittää opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä oppimistehtävissä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä oppimistehtävissä.

Kiitettävä (5)
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Opiskelija osaa luoda ilmiöön ja itselleen merkityksellistä tietoa oppimistehtävissä.

HT00DJ71 Urheilun liiketoimintamallit: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija tietää perusteet urheilun liiketoimintamalleista. Hän ymmärtää kontaktien ja verkostojen
merkityksen kaupallistamisessa sekä kansainvälistymisen merkityksen ja mahdollisuudet.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää, muistaa, osaa selittää opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä oppimistehtävissä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä oppimistehtävissä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luoda ilmiöön ja itselleen merkityksellistä tietoa oppimistehtävissä.

HT00DJ72 Urheilujuridiikan perusteet: 5 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija hallitsee urheilujuridiikan perusteet ja osa-alueet.

Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää, muistaa, osaa selittää opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä oppimistehtävissä.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida opittavan ilmiön keskeisiä käsitteitä oppimistehtävissä.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luoda ilmiöön ja itselleen merkityksellistä tietoa oppimistehtävissä.

TRLT21A-1022 Kehittyvä osaaja: 0 op

VR00BU93 Ruotsin suullinen osaaminen: 0 op

VR00BU94 Ruotsin kirjallinen osaaminen: 0 op

TRLT21A-1026 Opinnäytetyö: 15 op

9900CQ19 Opinnäytetyö – Suunnittelu: 5 op

Osaamistavoitteet
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Opinnäytetyö on kokonaisvaltainen opiskelijan itsenäisesti tekemä suunnittelu-, kehittämis- tai
tuotekehitystehtävä, jossa hän hyödyntää ammattialan keskeisimpiä osa-alueita.

Opiskelija osaa:

- hakea tietoa ja käyttää lähdeaineistoa
- soveltaa muotoilu- ja tutkimusmenetelmiä työskentelyssä ja tuottaa uutta tietoa
- toimia suunnitelmallisesti
- arvioida toimintaa ja ratkaisuja kriittisesti
- esitellä asiat loogisesti ja perustellen kirjallisen, kuvallisen ja suullisen ilmaisun asiatekstissä sekä
osaa mallintaa prosessia

Lisätiedot
Suunnitteluvaiheessa opiskelija perehtyy tiedonkeruumenetelmiin ja työstää opinnäytetyönsä
tietoperustaa.

9900CQ20 Opinnäytetyö – Toteutus: 5 op

Osaamistavoitteet
Opinnäytetyö on kokonaisvaltainen opiskelijan itsenäisesti tekemä suunnittelu-, kehittämis- tai
tuotekehitystehtävä, jossa hän hyödyntää ammattialan keskeisimpiä osa-alueita.

Opiskelija osaa:

- hakea tietoa ja käyttää lähdeaineistoa
- soveltaa muotoilu- ja tutkimusmenetelmiä työskentelyssä ja tuottaa uutta tietoa
- toimia suunnitelmallisesti
- arvioida toimintaa ja ratkaisuja kriittisesti
- esitellä asiat loogisesti ja perustellen kirjallisen, kuvallisen ja suullisen ilmaisun asiatekstissä sekä
osaa mallintaa prosessia

Lisätiedot
Opinnäytetyön ydinsisältö eli aineiston keruu ja analysointi tapahtuvat toteutusvaiheessa.

9900CQ21 Opinnäytetyö – Viimeistely: 5 op

Osaamistavoitteet
Opinnäytetyö on kokonaisvaltainen opiskelijan itsenäisesti tekemä suunnittelu-, kehittämis- tai
tuotekehitystehtävä, jossa hän hyödyntää ammattialan keskeisimpiä osa-alueita.

Opiskelija osaa:

- hakea tietoa ja käyttää lähdeaineistoa
- soveltaa muotoilu- ja tutkimusmenetelmiä työskentelyssä ja tuottaa uutta tietoa
- toimia suunnitelmallisesti
- arvioida toimintaa ja ratkaisuja kriittisesti
- esitellä asiat loogisesti ja perustellen kirjallisen, kuvallisen ja suullisen ilmaisun asiatekstissä sekä
osaa mallintaa prosessia

Lisätiedot
Opinnäytetyöprosessin viimeisessä vaiheessa opiskelija keskittyy raportin kirjoittamiseen ja
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tutkimustulosten viimeistelyyn sekä kirjoittaa johtopäätökset, pohdinnan ja tiivistelmän suomeksi ja
englanniksi.

9900CQ22 Opinnäytetyö – Kypsyysnäyte: 0 op

Osaamistavoitteet
Opinnäytetyö on kokonaisvaltainen opiskelijan itsenäisesti tekemä suunnittelu-, kehittämis- tai
tuotekehitystehtävä, jossa hän hyödyntää ammattialan keskeisimpiä osa-alueita.

Opiskelija osaa:

- hakea tietoa ja käyttää lähdeaineistoa
- soveltaa muotoilu- ja tutkimusmenetelmiä työskentelyssä ja tuottaa uutta tietoa
- toimia suunnitelmallisesti
- arvioida toimintaa ja ratkaisuja kriittisesti
- esitellä asiat loogisesti ja perustellen kirjallisen, kuvallisen ja suullisen ilmaisun asiatekstissä sekä
osaa mallintaa prosessia

Lisätiedot
Opinnäytetyöhön liittyy pakollinen kypsyysnäyte. Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on
kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai
ruotsin kielen taitoa.
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