REG1RY001 Vastuullinen liiketoiminta
Tunnistetiedot
tunnus: REG1RY001
laajuus: 5 op
Lähtötaso ja sidonnaisuudet
Ei vaadittuja edeltäviä opintoja. Opintojakso on orientointi YRE20 Vastuullinen johtajuus –
opintokokonaisuuteen, johon kuuluvat tämän opintojakson lisäksi YRE202 Vastuu käytännön
yhteisössä sekä YRE203 Minä vastuullisena toimijana.
Oppimistavoitteet
Opiskelija
• ymmärtää vastuullisen liiketoiminnan käsitteet
• osaa analysoida yritysten toimintaa vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta
• auttaa opiskelijaa edistämään omalla toiminnallaan yrityksen vastuullista liiketoimintaa
• osaa soveltaa vastuullisen johtamisen ydinkäsitteitä ajattelussaan ja päättelyssään
• opiskelija ymmärtää yrityksen sidosryhmien merkityksen vastuullisen liiketoiminnan
muotoutumisessa.
Sisältö
Opintojakso luo käsitteellistä perustaa opiskelijan oman toiminnan ja toimintaympäristön
tarkastelulle opintokokonaisuuden kahdessa muussa opintojaksossa. Vastuullisen liiketoiminnan
käsitteet nivoutuvat myös laajemmin koulutusohjelman ammatillisiin kokonaisuuksiin että
strategisen johtamisen opintokokonaisuuteen.
Ennakoinnin, kompleksisuuden ja arvoperustan teemat kytkeytyvät opintojaksoon. Ennakoinnin
teema on vahvimmin esillä tässä opintojaksossa.
• Vastuullisen liiketoiminnan kokonaisuuden hahmottaminen erityisesti sosiaalisen vastuun
näkökulmasta
• Toimintaympäristön haasteet sosiaalisesti vastuulliselle liiketoiminnalle
• Vastuullisen palveluorganisaation piirteitä
• Palveluliiketoiminnan kriittisiä haasteita vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta
• Eettisyys päätöksenteossa ja toiminnassa
• Vastuullisuudesta koituvat hyödyt palveluliiketoiminnalle
Työelämäyhteydet
Mahdolliset yrityselämän edustajien vierailut.
Opetusmenetelmät
Keskusteleva luento, kurssitehtävä
Vastuuopettaja
Meri Vehkaperä
Oppimateriaalit
Ketola, 2005, Vastuullinen liiketoiminta

Opintojakssoon voi sisältyä myös muita teksttejä.
Arviointip
perusteet
Osallistum
minen (20%))
Kurssitehtäävä (80 %)
last modifiied 24.05.20010



REG
G1RY0002 Va
astuulllisuu
us käytännöön
yhteisössä
REG1RY
Y002 Vasttuullisuus käytännöön yhteisössä
Tunnistetiiedot
tunnus: RE
EG1RY002
laajuus: 5 oop
Lähtötasoo ja sidonnaaisuudet
Opintojakssoa edeltää Vastuulline
V
en liiketoimiinta -opinto
ojakso. Osalllistujien oddotetaan hallitsevan
tämän pohjjalta peruskkäsitteet.
Oppimistaavoitteet
Opintojaksson tavoitteeena on, ettää opiskelija
• tunnistaa yhteisön arrkikäytännö
öistä vastuulllisuutta ediistäviä ja eh
hkäiseviä tekkijöitä ja ym
mmärtää
näiden tekiijöiden synttymekanism
meja,
• tarkentaaa näkemystäään yhteisön
n vuorovaiku
kutuksesta vastuullisen
v
liiketoiminnnan näköku
ulmasta
sekä
s
n työotteen soveltamiseessa.
• kehittyy ttutkivan ja systeemisen
Tavoitteenna ei ole muuuttaa tai keh
hittää yhteissön toimintaaa vaan enn
nen kaikkeaa oppia ymm
märtämään
sitä paremm
min vastuulllisen johtam
misen näkökkulmasta.
Sisältö
Ennakoinnnin, komplekksisuuden jaa arvoperusstan teemat kytkeytyvätt opintojakssoon.
Kompleksiisuuden teem
ma korostuu
u tällä opinttojaksolla.
• Merkitystten muodosstuminen kääytännön yhhteisössä
• Institutionnaaliset vaiikutukset orrganisaationn toimintaan
n
• Vuorovaiikutus systeeemisenä ilm
miönä
Työelämäyyhteydet
Raportti tehdään omaaan käytännö
ön yhteisöönn.
Kansainväälisyys
Materiaalitt englanninkkielisiä.

Opetus- jaa oppimism
menetelmät
Opintojakssolla opiskeelijan oma havainnointi
h
i, haastattelu
ut ja analyso
ointi ovat kkeskeisessä osassa.
o
Lähiopetukksessa luennnot ja yhteisset ohjatut kkeskustelut vuorottelev
vat.
Opintojakssoon mahdoollisesti liitty
yvää kirjalliisuutta void
daan myös käsitellä
k
opiintopiiri-tyy
yppisesti
Yksilötyö rrakentuu vaaiheittain Fo
oorumissa, jja jäsentyy käytännön yhteisön
y
toiimintaa
tarkastelevvaksi raportiiksi.
Vastuuopeettaja
Eija Kjelinn
Oppimateeriaalit
ENSISIJAINEN MAT
TERIAALI::
DiMaggio & Powell, 1983. The Iron
I
Cage reevisited: Insstitutional issomorphism
m and collecctive
rationality in organizaational fields, Americann Sociological Review 1983, Vol. 48 (April: 147 160)(HY JJSTOR)
Meehan, M
Meehan & Richards,
R
20
006. Corporaate Social Responsibili
R
ity: the 3C-SSR Model,
Internationnal Journal of
o Social Ecconomics, V
Vol. 33, No.. 5/6, pp.389
9 - 398 (Em
merald)
Lähiopetukksessa osoittetut materiaaalit
SUOSITEL
LLAAN
Isaacs, W. 2001, Dialoogi ja yhdesssä ajattelem
misen taito; Talentum on
o loppuunm
myyty.
munities of Practice,
P
Le arning, Meaaning and Id
dentity, Cam
mbridge
Wenger, 19998, Comm
Arviointip
perusteet
Opintojaksso koostuu kahdesta
k
osasta: lähioppetuksesta (2
20%) ja ykssilötehtäväst
stä (80%).
Lähiopetukksessa vähinntään 50% läsnäolo
l
onn välttämätön
Yksilötehtäävän arvioinntiperusteett: arkisten taapahtumien
n ja käsitteelllisen ilmiönn yhteyksien
ymmärtäm
minen, kytkeennät sosiaaliseen vastuuullisuuteen
n, lähteiden käyttö, asiaanmukainen
n
raportointi sekä aikataaulun pitäminen.
Opintojak
ksopalautteeet ja niiden
n hyödyntääminen
Opintojaksson rakenneetta ja yksilö
ötyön ohjauusta uudistettaan lukuvuonna 2010 – 2011 edelllisenä
lukuvuonnna saadun paalautteen peerusteella.
last modifiied 10.06.20010



REG
G1RY0003 Minä
M
vvastuu
ullisen
na toim
mijana
REG1RY
Y003 Minää vastuulllisena toim
mijana

Tunnistetiedot
tunnus: REG1RY003
laajuus: 5 op
Lähtötaso ja sidonnaisuudet
Opintojakso suositellaan suoritettavaksi samana lukuvuonna kuin opintojaksot REG1RY001 ja
REG1RY002 tai näiden jälkeen.
Oppimistavoitteet
Tavoitteena on kehittää opiskelijan ammatillista identiteettiä ja tarkastella opiskelijan reagointi-,
tiedonkäsittely- ja selviytymisstrategioita työelämän erilaisissa tilanteissa.
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
• tunnistaa oman arvoperustansa sekä toimintatapansa entistä paremmin
• kykenee tarkastelemaan omaa toimintaansa osana sosiaalista systeemiä
• on motivoitunut reflektoimaan ja kehittämään omaa työskentelyotettaan sekä
suhdettaan vastuulliseen liiketoimintaan.
Sisältö
Ennakoinnin, kompleksisuuden ja arvoperustan teemat kytkeytyvät opintojaksoon.
Arvoperustan teema korostuu tällä opintojaksolla.
Sisältö muodostuu opiskelijoiden omien valintojen mukaan opintojakson yleistavoitteiden
suunnassa. Oma arvoperusta ja johtajuus ovat keskiössä.
Työelämäyhteydet
Vertaisryhmät ja työelämäkokemusten reflektointi.
Opetus- ja oppimismenetelmät
Opiskelijoille tarjotaan kahdesta kolmeen vaihtoehtoista suoritustapaa.
Pienryhmät työskentelevät pitkäkestoisesti. Kakissa ryhmissä käytetään eri lähestymistapaa oman
toiminnan reflektointiin. Lähestymistavasta riippumatta tavoitteena on tarjota opiskelijaryhmälle
tila, jossa omaa johtajuutta ja/tai toimijuutta tarkastellaan omakohtaisten tai yleisten
työelämätilanteiden kautta. Ryhmien organisointiin vaikuttavat mahdollinen työrooli (esim.
esimieskokemus), opiskelijoiden kiinnostus sekä ryhmäkoko.
A) Pienryhmä, joka tarkastelee omaa ajattelua ja toimintaansa esimiehenä. Työskentelytapana
esimiesten työnohjaus.
B) Pienryhmä, joka muiden toimintaa tarkastelemalla peilaa omaa ajattelua ja toimintaansa.
Työskentelytapana julkisten yritystapausten käsittely kirjallisuuden avulla.
Pienryhmä, joka tuottaa tilanteita, joita tutkii. Työskentelytapana sosiodraaman tyyppiset
työskentelytavat.
Vastuuopettaja
Eija Kjelin
Arviointiperusteet
Vähintään 80% osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen.
last modified 30.04.2010



REG
G1RY0004 To
oimintatutk
kimuss
organ
nisaattiossa
REG1RY
Y004 Toim
mintatutkiimus orgaanisaatiosssa
Tunnistetiiedot
tunnus: RE
EG1RY004
laajuus: 5 oop
Lähtötasoo ja sidonnaaisuudet
Ei lähtötasovaatimukssia, ei sidon
nnaisuuksia
Oppimistaavoitteet
Opiskelija perehtyy tooimintatutkiimuksen perruskäsitteisiiin ja liikkeenjohdolliseeen hyödyn
ntämiseen.
Opiskelija oppii hyödyyntämään to
oimintatutkkimusta ongelmien määärittelyssä jaa ratkaisemiisessa sekä
Opiskelija osaa
o
myös hahmottaa
h
tooimintatutkimusta
organisaatiion ja omann työn kehitttämisessä. O
prosessina ja arviointiivälineenä.
Opintojak
kson sisältöö
Opintojaksso koostuu kolmesta
k
läh
hi- ja itseoppiskelujakso
osta, joiden sisällöt ovaat seuraavat:
• Lähtöanaalyysi sekä tutkimust
jaa kehittämissasetelma
• Toimintaatutkimuksellisen hankk
keen toteutttaminen, tuttkimus- ja kehittämispr
k
rosessi
• Kehittäm
mis-, innovoiinti- ja arvio
ointivaihe
Työelämäyyhteydet
Opiskelija ja ryhmät valitsevat
v
op
ppimistehtäv
ävät omasta organisaatiosta ja/tai
lähitoiminttaympäristööstä.
Kansainväälisyys
Valitut pallvelualojen tapaukset
t
tu
ulevat Pohjoois-Euroopaan Barentsin
n alueelta jaa
palveluteolllisuudesta.
Opetus- jaa oppimism
menetelmät
Opintojakssotehtävä, luuennot, harjjoitukset, teentit, etätehttävät
Vastuuopeettaja
V.A. Heikkkinen, Ylioppettaja, Palv
veluinnovaaatiot, kokki, kotitalouso
opettaja, tullevaisuussparraaja
Oppimateeriaalit
Heikkinen,, V.A. 20100. Toimintattutkimus paalvelualoillaa. Oppimateriaalipakettti. Julkaisem
maton
käsikirja. H
Helsinki: Haaaga-Helia ammattikorrkeakoulu.
Arviointip
perusteet

Opintojaksso arvioidaaan hyväksyttty/hylätty.
Opiskelijaapalautteet ja niiden hyödyntäm
h
minen
Opiskelijappalautteet kerätään
k
koo
otusti ja niittä hyödynneetään pedagogiikan kehhittämiseen.
last modifiied 20.05.20010



REG
G1RY0005 To
oimintaymp
päristtön an
nalyyssi
REG1RY
Y005 Toim
mintaympäristön an
nalyysi
Tunnistetiiedot
tunnus: RE
EG1RY005
laajuus: 5 oop
Lähtötasoo ja sidonnaaisuudet mu
uihin opinttojaksoihin
n
Opintojakssolla ei ole edeltävyyse
e
ehtoja, eikä sidonnaisuu
uksia muihin opintojakksoihin.
Oppimistaavoitteet
Opintojaksson suorittannut opiskeliija
o tuntee keeskeiset toim
mintaympärristön analyyysin tutkimu
usmenetelm
mät sekä niidden edut ja rajoitteet.
o osaa hyöödyntää marrkkinainform
maatiota eri päätöksenttekotilanteisssa.
Opintojak
kson sisältöö
Toimintaym
mpäristön analyysit
a
ko
ohdistuvat oorganisaation
n ulkopuolisen maailm
man tarkemp
paan
hahmottam
miseen.Toim
mintaympäriistön analyyyseihin sisälltyvät mm. kilpailuanal
k
lyysit ja
markkinatuutkimukset, joita käytetään päätökksenteon perrustana mm
m. yrityksen
liiketoiminntasuunnitteelussa, vanh
han tuotteen myynnissää uusille marrkkinoille taai uuden tuo
otteen
lanseeraam
misessa.
Analyyseilllä arvioidaaan markkinaa- ja kilpailuutilannetta kokoamallaa eri tutkimuusmetodien avulla
tietoa toim
mintaympärisstön nykytillasta ja toim
mijoista sekää lähitulevaisuuden kehhitysnäkym
mistä.
Liikkeenjoohdollisten menetelmie
m
n tukena vooidaan käytttää laadullissia ja määräällisiä
tutkimusm
menetelmiä tiedon hankiinnassa, syvventämisesssä tai muokk
kaamisessa..
o Toimintaaympäristönn hahmottam
minen ja toim
mintaympääristön analy
yysin vaiheeet.
o Käytännöön esimerkiit eri tutkim
musmenetelm
mien sovellu
uksista toim
mintaympäriistötarkastellussa.
o Opintojaaksolla tutusstutaan päätöksenteon llaatua paran
ntaviin analy
yysi- ja apuuvälineisiin, sekä
laaditaan tooimintaymppäristön anaalyysi olemaassa olevalle tai perusteettavalle yriitykselle.
o Jaksolla pperehdytäänn laadullisteen ja määrälllisten tutkimusmeneteelmien syvenntäviin soveelluksiin,
analyysiin ja tulkintaaan.
Työelämäyyhteydet
Opintojaksso hyödyntäää osallistuv
vien ammatttilaisten laaj
aja-alaista ko
okemusta.

Opintojaksson osana laaaditaan toim
mintaympärristön analy
yysi opiskeliijan omalle organisaatiiolle.
Opetus- jaa oppimism
menetelmät
Lähiopetuss 24 h
Etätehtävätt ja itsenäinnen opiskelu
u 105 h
Etätentti 1 h
Vastuuopeettaja
Mikko Laitinen, FT
Oppimateeriaalit
o Menetelm
mäopetukseen tietovaran
nto http://w
www.fsd.uta.fi/menetelm
maopetus/
o Johnson & Scholes, 2005, ”Exp
ploring Corpporate Strattegy”, Pearsson Educatioon
o Miles & Huberman,, 1994, “Qualitative Daata Analysiss. An expanded sourcebbook.”, Sag
ge
o Malhotraa & Birks, 2003,
2
“Mark
keting Rese arch: An Ap
pplied Apprroach, Secoond Europeaan
edition”, H
Harlow: Pearrson Educattion
o Tuntityöskentelyn materiaali
m
seekä muu ohjjaajan ilmoiittama ja jak
kama materriaali.
Arviointip
perusteet
Opintojaksson etätehtäävät (75%) ja tentti (25%
%).
Opintojak
ksopalautteeet ja niiden
n hyödyntääminen
Opintojakssopalautteett analysoidaaan ja niidenn perusteella tehdyt mu
uutokset esittetään seuraaavan
toteutuksenn opiskelijooille jakson alussa.
last modifiied 19.05.20010



REG
G1RY0006 Tu
ulevaiisuudeen haltuun
noton
meneetelmäät
REG1RY
Y006 Tuleevaisuuden
n haltuun
noton menetelmät
Tunnistetiiedot
tunnus: RE
EG1RY006
laajuus: 5 oop
Lähtötasoo ja sidonnaaisuudet mu
uihin opinttojaksoihin
n
Opintojakssolla ei ole edeltävyyse
e
ehtoja eikä ssidonnaisuu
uksia muihin
n opintojakssoihin.
Oppimistaavoitteet
Opiskelija tutustuu tullevaisuuden
ntutkimukseeen, sen kesskeisiin käsiitteisiin ja suuuntauksiin
n.
Opiskelija oppii sovelltamaan erillaisia tulevaaisuudentutk
kimuksen menetelmiä
m
oosana tulevaaisuuden
minnan keh
hittämistä. O
Opiskelija kehittää
k
omia ennakointtitaitojaan jaa
palvelualann ja liiketoim

tulevaisuussasennettaann.
Opintojak
kson sisältöö
Opintojaksso toteutetaaan monimuo
oto-opetukssena. Itsenäinen opiskeelu sisältää kkaksi ennak
kointi- ja
oppimistehhtävää sekä tulevaisuussorientoitunneen esseen tekemistä valitsemasta
v
asi markkinaa-alueesta.
o Tulevaisuuudentutkim
muksen lähttökohdat, teeoriat, keskeeiset käsitteet ja suuntaaukset
o Menetelm
mät: Foresigght, SWOT-analyysi, sskenaarioläh
hestymistavat, tulevaisuuuspyörät,
aivoriihimeetodit, tulevvaisuusstudiiot ja -versttaat. o Sovelllusalueina Business Fooresight, Cu
ustomer
Foresight, Product Forresight ja Human
H
resouurces Foresiight
menetelmät
Opetus- jaa oppimism
Lähiopetuss 24 h
Etätehtävätt ja itsenäinnen opiskelu
u 106 h

Vaihtoehtoiset suorittustavat
Vaihtoehtooisista suoriitustavoista (esim. konttaktiopetukssen suorittam
minen) soviitaan erikseeen
vastuuopetttajien kansssa. Pääsääntöisesti vaihhtoehtoisena suoritukseena on kirjaallisuuteen
perehtyminnen ja kirjalllisuuden po
ohjalta tehtäävä essee-/p
pohdintatehttävät.
Vastuuopeettaja
V.A. Heikkkinen, Ylioppettaja, Palv
veluinnovaaatiot, kokki, kotitalouso
opettaja, tullevaisuussparraaja
Oppimateeriaalit
Aaltonen, M
M. 2010. Robustness:
R
Anticipator
A
ry and Adap
ptive Human
n Systems E
Emergent
Publicationns. USA.
Heikkinen,, V.A. 20100. Tourism & Hospitaliity Businesss Foresight. Palvelu- jaa
vieraanvaraisuusalojenn tulevaisuu
uden rakenttaminen. Op
ppimateriaalipaketti. Juulkaisematon
Helsinki: Haaaga-Helia ammattikorrkeakoulu.
käsikirja. H
Arviointip
perusteet
Ennakointii- ja oppimiistehtävien yksilöllinen
y
n ja/tai työry
yhmien kirjaallinen rapoortointi ja essittäminen,
esim. raporrttina, projeektiportfolio
ona tai muunna vastaavaana näytteen
nä. 30 % konntaktiopetu
uskerroilla
pidetyt esittykset ja osaallistuminen
n keskusteluuun. Itsearv
viointi oppim
mis- ja ennaakointitehtävien
osana.
Opintojak
ksopalautteeet ja niiden
n hyödyntääminen
Opintojakssopalautteett analysoidaaan ja niidenn perusteella tehdyt mu
uutokset esittetään seuraaavan
toteutuksenn opiskelijooille jakson alussa.
last modifiied 20.05.20010



REG
G3RY0001 Pa
alvelu
uliikettoimin
nnan

strateginen johtaminen
REG3RY001 Palveluliiketoiminnan strateginen johtaminen
Tunnistetiedot
tunnus: REG3RY001
laajuus: 5 op
Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin.
Opintojakson tavoitteet
Opintojakson suorittanut opiskelija
o ymmärtää, omaksuu ja hallitsee strategisen suunnittelun keskeiset periaatteet ja menetelmät
o osaa arvioida palveluyrityksen toimintastrategiaa ja tehtyjä valintoja
o osaa tilanteen mukaisesti soveltaen luoda vaihtoehtoisia strategioita palveluyrityksen tavoitteiden
saavuttamiseksi
o ymmärtää strategian uudistamisen vaikutukset asiakkuusstrategioihin, osaamisstrategioihin,
yrityksen sisäisiin prosesseihin
Opintojakson sisältö
Opintojaksolla tutustutaan strategisen suunnittelun ja johtamisen merkitykseen ja menetelmiin
palveluyrityksen viitekehyksessä. Opintojaksolla painottuu strategian radikaali uudistaminen ja
strategisten innovaatioiden etsiminen ja tuottaminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
o Strategisen johtamisen merkitys ja kehitys nykypäivään
o Strategisen johtamisen työkaluja. Mindset, käsiteanalyysi.
o Strategisen johtamisen viitekehyksen luominen
o Analyysi oman yrityksen strategiasta
o Vaihtoehtoiset strategiat
o Strategiset kehittämissuunnitelmat
Työelämäyhteydet
Opintojakso hyödyntää osallistuvien ammattilaisten laaja-alaista kokemusta.
Opintojakson osana laaditaan strategian kehittämissuunnitelma opiskelijan omalle organisaatiolle.
Opetus- ja oppimismenetelmät
Lähiopetus 28 h
Etätehtävät ja itsenäinen opiskelu 102 h
Vastuuopettajat
Yrjö Timonen, MBA
Teemu Moilanen, KTT
Oppimateriaalit
o Anderson, J.C. & Narus, J. A. (2004): Business Market Management: understanding, creating
and delivering value. Pearson Education.
o Bowman, C. (1998): Strategy in Practice. Prentice Hall, Europe.
o Burgelman, Robert A. (2002): Strategy is destiny: how strategy-making shapes a company’s

future. New
w York: Freee Press.
o Gustafssoon A. & Johhnson M. D.
D (2003): C
Competing in
n a Service Economy. JJohn Wiley
y&Sons.
o Gutek, B
Barbara A. & Welsh, Th
heresa (200 0): The brav
ve new serv
vice strategyy. AMACO
OM, NY.
o Johnson, Gerry and Kevan Scholes (2001)): Exploring
g Corporate Strategy. Fiinancial Tim
mes
Prentice H
Hall
o Lynch, R
Richard (20006): Corporrate Strategyy. Prentice Hall.
H
o Minzbergg, H., Ahlsttrand, B. & Lampel, J. (1998): Straategy Safarii. Prentice H
Hall, Europe.
o Mintzberrg Henry (2003): The strategy
s
pro cess: conceepts, contextts, cases. Uppper Saddlee River,
N.J.: Pearsson Educatioon.
o Mintzberrg Henry, Bruce
B
Ahlstrrand, and Jooseph Lamp
pel (2005): Strategy
S
bitees back: it is
i a lot
more, and less, than you
y ever imaagined. Harrlow: Financcial Times/P
Prentice Haall.
o Strategy process: Shhaping the contours
c
of tthe field (20
003), edited
d by Bala Chhakravarthy
y et al.
MA: Blackw
well Pub.
Malden, M
o Strategy process (20005), edited by Gabriell Szulanski, Joseph Porrac, Yves Dooz. Amsterd
dam
Elsevier JAI.
Oxford : E
o The Oxfoord Handboook of Strateegy (2003). Volume I. A Strategy Overview aand Competitive
Strategy, eedited by Faauklkner, D.. O. & Camp
mpbell, A. Oxford Univeersity Presss.
o The Sagee Handbookk of Hospitaality Managgement (200
08), edited by
b Brothertoon B. & Wo
ood R. C.
Sage.
Managing Strategic
S
Inn
novation annd Change. Oxford
O
o Tushmann M. L. and Anderson, P. (2004): M
University Press.
o Venzin, M
Markus, Caarsten Rasneer and Volkker Mahnke (2004), Thee strategy pprocess: a prractical
handbook ffor implemeentation in business.
b
L ondon: Cyaan.
o Whittinggton, R. (20001): What iss strategy - and does it matter? Th
homson Lear
arning.
o de Wit, B
Bob and Ron Mayer (2004): Strateegy: processs, content, context.
c
Lonndon: Thom
mson.
Arviointip
perusteet
60 % Strategian kehitttämissuunnitelma
40 % Lähioopetuskerrooilla pidetyt esitykset seekä osallistu
uminen keskusteluun
Opintojak
ksopalautteeet ja niiden
n hyödyntääminen
Opintojakssopalautteett analysoidaaan ja niidenn perusteella tehdyt mu
uutokset esittetään seuraaavan
toteutuksenn opiskelijooille jakson alussa.
last modifiied 30.04.20010



REG
G3RY0002 Viiestinttätaid
dot ja yrityssviesttintä
REG3RY
Y002 Viesttintätaido
ot ja yrityssviestintä
Tunnistetiiedot
tunnus: RE
EG3RY002
laajuus: 5 oop
Lähtötasoo ja sidonnaaisuudet

Opiskelija tutustuu ennen opintojakson alkamista seuraavaan kirjaan: Juholin, Elisa 2008.
Viestinnän vallankumous. Löydä uusi työyhteisöviestintä. WSOYpro. Helsinki. Opintojakso ei ole
sidoksissa muihin opintojaksoihin.
Oppimistavoitteet
Opiskelija tietää, miten yrityksen liiketoimintaa ja henkilöstön johtamista tuetaan sisäisellä ja
ulkoisella viestinnällä. Hän osaa arvioida viestintää ja kehittää sitä. Opiskelija perehtyy lisäksi
vuorovaikutustaitoihin sekä selkeän ja vakuuttavan kirjallisen ja suullisen esityksen laatimiseen.
Sisältö
Opintojaksossa on kolme lähipäivää. Päivien teemat ovat seuraavat:
1. viestintä liiketoiminnan tukena
2. vuorovaikutustaidot
3. viestintätaitojen ja työyhteisön viestinnän kehittäminen.
Opintojakson päätyö on viestintäsuunnitelman laatiminen ja sen esittely muulle ryhmälle.
Opiskelija tekee viestintäsuunnitelman laatimista tukevan tehtävän ennen jokaista lähipäivää.
Tehtävät ja lähipäivien ovat seuraavat:
Ennakkotehtävä: viestintäsuunnitelman aiheen ideointi
1. lähipäivä: Viestintä liiketoiminnan tukena
- Ennakkotehtävän eli viestintäsuunnitelmien aiheiden käsittely ideapajassa
- Yhteisökuvan rakentaminen
- Viestinnän kehittäminen ja tunnettuuden kasvattaminen
- Kenelle, mitä ja miten – liiketoiminnan sidosryhmät ja viestinnän kohderyhmät
- Viestintäsuunnitelma työsi tukena
- Medioiden hyödyntäminen – voiko julkisuutta hallita?
- Lähesty mediaa tiedotteella
Välitehtävä: viestintäsuunnitelman rungon laatiminen ja DiSC-kyselyyn vastaaminen
2. lähipäivä: Vuorovaikutustaidot
- Välitehtävän eli viestintäsuunnitelman rungon käsittely tekstipajassa
- DiSC-vuorovaikutusmalli: neljän käyttäytymistyylin vahvuudet ja heikkoudet, tarpeet ja pelot
- Omat DiSC-profiilit
- Mitä, kuka, miten ja miksi – hyödynnä DiSCiä, kun puhut ja kirjoitat
- Positiivista ja negatiivista palautetta vai hyvää ja huonoa palautetta
- Hae ja käytä palautetta
- Henkilökohtaiset toimintasuunnitelmat
- Palauteparit
Välitehtävä: presentaation laatiminen eli viestintäsuunnitelman myyminen johtoryhmälle
3. lähipäivä: Viestintätaitojen ja työyhteisön viestinnän kehittäminen
- Välitehtävien eli presentaatioiden esitys ja arviointi
- Lopputehtävien eli viestintäsuunnitelmien käsittely tekstipajassa

Työelämäyhteydet

Opintojakso on tiiviisti yhteydessä työelämään: Opiskelijat tekevät viestintäsuunnitelmat oman
työyhteisönsä toiminnan kehittämiseksi. Opiskelijat jakavat kokemuksiaan lähiopetuksessa ja
verkossa.
Kansainvälisyys
Viestintäalan kotimaisia käytäntöjä verrataan kansainvälisiin käytäntöihin. Jos opiskelija
työskentelee kansainvälisessä yrityksessä, hän huomioi kansainvälisyyden
viestintäsuunnitelmassaan.
Opetus- ja oppimismenetelmät
Opinnot muodostuvat lähi- ja etäopinnoista. Lähiopinnot sisältävät runsaasti idea- ja tekstipajoja
sekä muita harjoituksia ja niiden yhteistä arviointia, jotka harjaannuttavat opiskelijan
viestintätaitoja ja kehittävät opiskelijan työyhteisöä. Etäopinnot koostuvat verkkotehtävistä ja keskusteluista sekä muusta itsenäisestä työskentelystä.
Vastuuopettaja
Sirke Lohtaja-Ahonen
Oppimateriaalit
Opiskelijat ja opettaja tuottavat osan opintojakson materiaalista. Opiskelija perehtyy seuraavaan
kirjaan: Juholin, Elisa 2001. Communicare! Viestintä strategiasta käytäntöön. Inforviestintä Oy.
Helsinki. Opiskelija tutustuu lisäksi yhteen seuraavista kirjoista:
- Aula, Pekka & Heinonen, Jouni 2002. Maine: menestystekijä. WSOY. Juva.
- Itkonen, Markus 2007. Typografian käsikirja. 3., laajennettu painos. RPS-yhtiöt.
- Juholin, Elisa 1999. Sisäinen viestintä. Inforviestintä Oy. Helsinki.
- Karhu, Matti & Salo-Lee, Liisa & Sipilä, Jorma & Selänne, Mervi & Söderlund, Liisa &
Uimonen, Taina & Yli-Kokko, Päivi 2005. Asiantuntija viestii. Ajatuksesta vaikutukseen.
Inforviestintä Oy. Helsinki.
- Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka & Kuronen, Marja-Liisa & Ollikainen, Marja 2003. Yrityksen
viestintä. 3.–4. painos. Edita Publishing Oy. Helsinki.
- Lohtaja, Sirke & Kaihovirta-Rapo, Minna 2007. Tehoa työelämän viestintään – puhu kuulijalle,
kirjoita lukijalle. WSOY. Juva.
- Malmelin, Nando & Hakala, Jukka 2007. Radikaali Brändi. Talentum Media. Oy. Helsinki.
- Malmelin, Nando & Hakala, Jukka 2005. Yhdessä – viestinnän ja markkinoinnin integraatio.
Inforviestintä. Helsinki.
- Roine, Sirkka-Liisa 2001. Talousviestintä. Inforviestintä Oy. Helsinki.
- Siukosaari, Anssi 2002. Yhteisöviestinnän opas. Business Books. Helsinki.
- Åberg, Leif 2006. Johtamisviestintää! Esimiehen ja asiantuntijan viestintäkirja. Inforviestintä Oy.
Helsinki.
Arviointiperusteet
Lähipäivät painottuvat keskusteluihin ja harjoituksiin, minkä vuoksi opintojaksolla on
läsnäolovelvollisuus. Opintojaksolta voi saada enintään 100 pistettä. Opiskelija läpäisee
opintojakson, kun hän
- saa vähintään 50 pistettä
- tekee kaikki opintojakson tehtävät
- osallistuu 1. lähipäivään tai korvaa poissaolonsa ylimääräisillä tehtävillä
- osallistuu 2. ja 3. lähipäivään.
Opintojakson arvosana muodostuu seuraavasti:

Viestintäsuuunnitelmann laatiminen
n 50 p.
Presentaatiion pitäminen 20 p.
Aktiivinenn osallistumiinen 30 p.
Aktiivisen osallistumiisen pisteet kertyvät akktiivisesta ossallistumiseesta lähiopettukseen, oppimista
tukevan ilm
mapiirin vahhvistamisesta ja etätehttävien tekem
misestä. Kaiikki tehtäväät on palauteettava
sovitun aikkataulun muukaan. Myöh
hästyneen ttyön arvosan
na on enintäään tyydyttäävä.
Opintojak
ksopalautteeet ja niiden
n hyödyntääminen
Opiskelijoiiden antamaaa palautetta on hyödynnnetty seuraaavasti:
- Työelämään teksteihin tutustutaaan myös lähhiopinnoissaa.
- Etätehtävvät ovat aiem
mpaa laajem
mpia ja niitää on aiempaaa vähemmään.
- Opiskelijat antavat tooisilleen paalautetta vainn osasta preesentaatioitaa, eivät kaikkista.
last modifiied 19.05.20010



REG
G3RY0003 Seervicee Desig
gn ja tuoteekehity
ys
palveelutuootteisssa
REG3RY
Y003 Servvice Design
n ja tuotek
kehitys pa
alvelutuottteissa
Tunnistetiiedot
tunnus: RE
EG3RY003
laajuus: 100 op

uihin opinttojaksoihin
n
Lähtötasoo ja sidonnaaisuudet mu
Opintojakssolla ei ole edeltävyyse
e
ehtoja, eikä sidonnaisuu
uksia muihin opintojakksoihin.
Opintojak
kson tavoittteet ja oppiimisprosesssi
Opiskelija
o tuntee assiakaslähtöissen palveluttuotteen kehhittämisen keskeiset
k
kääsitteet ja koonseptit
o kehittää kkyvykkyytttään analyso
oida toiminttaympäristö
öä ja ennako
oida uusia m
mahdollisuuk
ksia
palveluliikketoiminnann kehittämiselle
o osaa soveeltaa tietoa käytännön palvelutuottteiden ja -k
konseptien kehittämisty
k
yössä.
Sisältö
Asiakaslähhtöisyyden ja
j innovatiiv
visuuden m
merkitys palv
veluyritysten
n tuotekehittyksessä on
n keskeisen
tärkeää ja kkasvaa muuuttuvassa toiimintaympääristössä edeelleen. Käyttäjäkokemuuksen tutkim
mus antaa
uudenlaisiaa lähestymistapoja palv
veluliiketoim
minnan keh
hitystyöhön. Palvelumuuotoilulla tarrkoitetaan
palvelujen innovointiaa, kehittämiistä ja suunnnittelua muo
otoilun men
netelmin. Paalvelumuoto
oilu antaa
uudenlaiseen lähestymiistavan kok
kemuksen tuuotteistamiselle ja palveeluympäristtön kehittäm
miselle.

Palvelumuuotoilu hyöddyntää käytttäjälähtöisenn tutkimukssen työvälin
neitä: käyttäj
äjäkokemuk
ksen ja
käytettävyyyden tutkim
mus, käyttäjääkokemukseen mallintam
minen (experience prottotyping) jaa visioiva
tuotekonseeptointi uusiien palvelujen tuotteisttamisessa. Opintojakso
O
lla syvennyytään
palvelutuottteiden ja -kkonseptien kehittämise
k
en menetelm
miin.
o asiakasläähtöinen tuootekehitysprrosessi
o palvelukoonseptien mallintamine
m
en
o palveluidden tuotekehhityksen työ
övälineet (bblueprint, lean
o käyttäjäkkokemuksenn mallintam
minen
o innovaatiiotyöskenteely ja sen joh
htaminen paalveluiden tuotekehityk
t
ksessä
o palveluidden profiloinnti ja erilaisstaminen
o palvelujeen kilpailukkykytekijät
o palveluinnnovaation tuotteistami
t
inen, brändäääminen ja kaupallistam
minen
Opetus- jaa oppimism
menetelmät
Lähiopetuss 48 h
Etätehtävätt ja itsenäinnen opiskelu
u 212 h
Vastuuopeettajat
Teemu Mooilanen, KTT
Dr. Mario Ascencao
V.A. Heikkkinen, KT
Oppimateeriaalit
…päivittyyy
Arviointip
perusteet
…päivittyyy
Opintojak
ksopalautteeet ja niiden
n hyödyntääminen
Opintojakssopalautteett analysoidaaan ja niidenn perusteella tehdyt mu
uutokset esittetään seuraaavan
toteutuksenn opiskelijooille jakson alussa.
last modifiied 30.04.20010



REG
G3RY0004 Ta
aloudeen hallinta ja oh
hjaus
REG3RY
Y004 Taloouden halllinta ja oh
hjaus
Tunnistetiiedot
tunnus: RE
EG3RY004
laajuus: 5 oop
Lähtötasoo ja sidonnaaisuudet
Ei lähtötasovaatimukssia, ei sidon
nnaisuuksia

Oppimistavoitteet
Opintojakson suorittanut opiskelija
o ymmärtää ja hallitsee kannattavuuslaskentainformaation tuottamisen ja hyväksikäytön
liikkeenjohdon päätöksenteon näkökulmasta
o omaa parantuneet valmiudet liiketoimintaa tukevan kustannusjohtamisen toteuttamiseen ja
toiminnan taloussuunnittelun modernien työvälineiden käyttöön.
o ymmärtää ja hallitsee kannattavan markkinoinnin periaatteet ja keskeiset menetelmät

Sisältö
Opintojakso käsittelee kannattavuuslaskentainformaation tuottamista ja hyväksikäyttöä johdon
päätöksenteon näkökulmasta sekä yrityksen toiminnan suunnittelua ja ohjaamista budjetoinnin
avulla. Erityisesti jaksolla painotetaan uusia laskentainnovaatioita kustannusten hallinnassa ja
budjetointiprosessien kehittämisessä sekä tulosraportoinnin menetelmiä. Opintojakson tavoitteena
on kehittää opiskelijan valmiuksia liiketoimintaa tukevan tulosjohtamisen toteuttamiseen,
tunnuslukuanalyysin yhdistämiseen kilpailijaseurantaan, tulosraportoinnin kehittämiseen erilaisissa
tilinpäätösympäristöissä sekä toiminnan taloussuunnittelun modernien työvälineiden käyttöön.
Käsiteltäviä aihealueita ovat mm.:
• Tulosjohtaminen
• Toimintolaskenta; BSc ja Revenue management
• Tavoitekustannusjohtaminen
• Budjettisuunnittelu; Rullaava suunnittelu
• Kilpailijaseuranta
• Tunnuslukuanalyysi
• Tilinpäätösraportointi
Työelämäyhteydet
Opiskelija perehtyy useiden palvelualan yritysten tuloksellisuuden hallinnan järjestämistapoihin ja
analysoi niiden tuloksellisuutta.
Kansainvälisyys
Opintojaksolla perehdytään viimeisimpiin kansainvälisiin tuloksellisuuden seurantatapoihin.
Opetus- ja oppimismenetelmät
Luennot, tiimityöt (tilinpäätösanalyysi), etätehtävät.
Vastuuopettaja
Timo Saranpää
Oppimateriaalit
Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Arviointiperusteet
Opintojakso arvioidaan etätehtävien perusteella.
Opintojaksopalautteet ja niiden hyödyntäminen
Opintojaksopalautteen avulla opintojakson sisältöä ja vaativuutta kehitetään aktiivisesti.

last modifiied 30.04.20010



REG
G3RY0005 Prrosesssien hallinta
REG3RY
Y005 Prossessien halllinta
Tunnistetiiedot
tunnus: RE
EG3RY005
laajuus: 5 oop
Opintojak
kson tavoittteet
Opintojaksson suorittannut opiskeliija
o hahmottaaa laadun joohtamisen prosessit pallveluyritykssessä.
o hahmottaaa, omaksuuu ja hallitseee liiketoimiinnan strateg
gisen johtam
misen keskeeiset mittariistot ja
ohjausmekkanismit.
o hahmottaaa yrityksenn verkostosu
uhteiden kehhittämisen ja
j hallinnan
n merkitykseen sekä niih
hin liittyvät
prosessit.
keiset periaaatteet ja men
netelmät.
o hahmottaaa ketjuohjaauksen kesk
o osaa arviioida yrityksen osaamisstarpeita

kson kuvau
us
Opintojak
’Prosessienn hallinta’-oopintojaksollla (5OP) kääsitellään palvelun laad
dun johtamiista kehittyv
vässä
palveluyrittyksessä sekkä perehdytään liiketoim
minnan straategisen joh
htamisen sisäältöön. Kesskeisenä
kohdealueeena ovat strrategiaa tukeevat ohjausm
mekanismitt, mittaristott, strategiann jalkauttam
minen
organisaatiioon sekä liiketoimintaaprosessien seuranta. Ketjuohjauks
K
sen osalta kkäsitellään
ketjuohjaukksen periaaatteet, eri liik
ketoiminta--alueiden orrganisointi ja ohjaus sekkä sitä tukeva
mittaamineen.
Opintojak
kson sisältöö
Palvelun teehokkuus jaa laatu
o Laadun johtaminen palveluyrity
yksessä ja vverkostoissaa.
o Laadun m
mittaaminenn johtamisen
n välineenää.
o Henkilösstön kannustaminen parrempaan as iakaslaatuu
un.
Liiketoiminnnan ohjaam
minen
o Ohjausm
mekanismit ja mittaristo
on rakentam
minen.
o Mittaamiisen jalkautttaminen org
ganisaatioonn.

o Liiketoim
mintaprosesssien seuran
nnan organissointi.
Prosessien hallinta
o Prosessitt ja niiden vuorovaikutu
v
ussuhteet.
o Liiketoim
mintaprosesssien ja verk
kostojen halllinta; Palveeluyrityksen
n sidosryhm
mät.
o Ulkoistenn ja sisäisteen verkostossuhteiden keehittäminen
n, hallinta jaa ohjaus.
Ketjun johhtaminen ja ohjaus
o Strateginnen ketjuohjjaus
o Liiketoim
minta-alueidden organiso
ointi ja ohjaaus.
o Liiketoim
minta-alueidden mittaam
minen.
o Liiketoim
minnan jatkuuva kehittäm
minen.

Lähtötasoo
Ei vaadittuuja edeltäviää opintoja.
last modifiied 30.04.20010



REG
G3RY0006 Sttrategginen
henk
kilöstöjohtaminen
n
REG3RY
Y006 Stratteginen heenkilöstöjjohtamineen
Tunnistetiiedot
tunnus: RE
EG3RY006
laajuus: 5 oop
Oppimistaavoitteet
Opintojaksson suorittannut opiskeliija
• omaa parrantuneet vaalmiudet suu
unnitella ja toteuttaa sttrategista heenkilöstöjohhtamista työ
öelämässä.
• omaa parrantuneet vaalmiudet tun
nnistaa muuutosilmiöitä ja valita toiimivia rooleeja muutokssen
johtamisesssa.
• ymmärtäää eri muutoksen johtam
misen lähesttymistapojen edellytyksiä ja mahddollisuuksia.
Sisältö
Opintojakssolla perehddytään henk
kilöstöjohtam
misen merkitykseen ja kehitykseenn organisaattion
strategioiden ja tavoittteiden toteu
uttajana. Jakksolla pereh
hdytään muu
utosilmiöideen tunnistam
miseen ja
toimivien rroolien valinntaan muuto
oksen johtaamisessa.
Henkilöstööjohtamineen 2000-luv
vulla
Henkilöstööjohtamisenn muutos
Henkilöstööstrategia ossana organissaation strattegiaa

Keskeiset H
HR-teemat 2010-luvulla
Eettisyys hhenkilöstöjoohtamisessa
Henkilöstööjohtaminenn tulevaisuu
udessa
Organisaaation kehitttäminen
Organisaattion kehittäm
minen vs. muutosjohtam
m
aminen vs. muutoksessa
m
a johtamineen
Vuorovaikkutus ja voim
mavarat muutoksessa
HR ja/tai m
muutoksen johtaminen
j
ammattinaV
Vuorovaiku
utus ja voim
mavarat muuutoksessa
Konsulttipalvelujen ossto
Johtajuus ja muutos
Organisaattioon liittyvvät uskomuk
kset
Strategisenn ohjauksenn ja operatiiv
visen toiminnnan yhteen
nsopivuus: Muutosesim
M
merkkinä BS
SC-malli
strategialähhtöisenä ohjjausjärjestelmänä
Työelämäyyhteydet
Mahdollineen vierailijaa/Haagailu Avartaa
A
-lueento
Kansainväälisyys
Osittain ennglanninkiellinen materiiaali
Opetus- jaa oppimism
menetelmät
Lähiopetuss, referaatti,, ryhmätyö
Vastuuopeettaja
Eija Kjelinn
Oppimateeriaalit
Kotila: Straateginen heenkilöstöjoh
htaminen ja yrityksen tu
uloksellisuu
us
Morgan G (1986 tai 1997), Imagees of Organnization
Lähiopetukksessa osoittetut materiaaalit
Viitala Riittta, 2007, Henkilöstöjo
H
ohtaminen, sstrateginen kilpailutekiijä (kertauskkirja amkoppimäärään)
perusteet
Arviointip
Osallistum
minen lähioppetukseen 20
0%, referaat
atti ja ryhmäätehtävä 20%
% ja tentti 660%
Tehtävässää ja tentissä ovat arviointiperusteinna kurssin teeemojen sov
veltaminen,, materiaalieen
hyödyntäm
minen tarkoiituksenmukaisella taval
alla sekä luo
ovuus ja reallistisuus.
last modifiied 10.06.20010



REG
G3RY0010 Pa
alvelu
ubrändin ha
allintaa
REG3RY0010 PALVE
ELUBRÄN
NDIN HAL
LLINTA

Tunnistetiedot
Tunnus: REG3RY010
Laajuus: 5 op
Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin.
Oppimistavoitteet
Opiskelija
• tuntee brändin hallinnan (luomisen, hallinnoinnin ja tutkimuksen) keskeiset käsitteet ja konseptit.
• tuntee palvelubrändin luomisen ja ylläpitämisen erityispiirteet.
• osaa soveltaa tietoa käytännön liiketoiminnan kohteisiin.
– osaa analysoida yrityksen brändin sekä brändin rakentamisen ja ylläpitämisen prosessin
– osaa rakentaa palvelubrändin kehittämisen ohjelman
Sisältö
Jaksolla perehdytään brändin käsitteeseen ja brändiajattelun koulukuntiin, keskeisiin konsepteihin,
brändin mittaamisen perusteisiin sekä palvelubrändin luomiseen ja ylläpitämiseen. Opintojakson
pääpaino on palvelubrändin luomisen ja ylläpitämisen keskeisissä menestystekijöissä.
Opintojaksolle osallistuminen edellyttää ennakkotehtävän tekemistä ja jakson kuluessa laaditaan
toimivan palveluyrityksen brändin kehittämissuunnitelma.
- Brändiajattelun perusteet
- Brändin johtamisen käsitteet ja mallit: tuotebrändit, brand-extensiot, brand alliancet, corporate
branding, brand equity ja sen mittaaminen.
- Palvelubrändin rakentamisen erityispiirteet
- Brändin implementointi palveluliiketoiminnassa
- Strateginen brändin johtaminen
Työelämäyhteydet
Opintojakso hyödyntää jaksolle osallistuvien ammattilaisten laaja-alaista kokemusta. Opintojakson
osana laaditaan brändin kehittämissuunnitelma opiskelijan omalle organisaatiolle.
Opetus- ja oppimismenetelmät
Lähiopetus 24 h
Ennakkotehtävä, etätehtävät ja itseopiskelu 106 h
Vastuuopettaja
Teemu Moilanen, KTT
Oppimateriaalit
Tekijä(t): Aaker, David A.
Nimeke: Building strong brands
Julkaistu: London Free Press 2002
Tekijä(t): Aaker, David A.
Nimeke: Brand leadership
Julkaistu: London Free Press 2002
Tekijä(t): Kapferer, Jean-Noel

Nimeke: The new strategic brand management : creating and sustaining brand equity long term
Julkaistu: London Kogan Page 2008 TAI 2004
Tekijä(t): Keller, Kevin Lane
Nimeke: Strategic brand management : building, measuring and managing brand equity
Julkaistu: Upper Saddle River (NJ) Prentice Hall 2007 TAI 2003
Tekijä(t): Elliott, Richard & Percy, Larry
Nimeke: Strategic brand management
Julkaistu: Oxford University Press, 2007
Tekijä(t): Riezebos, Rik
Nimeke: Brand management : a theoretical and practical approach
Julkaistu: Harlow Pearson Education 2003
Tekijä(t): Moilanen, T. & Rainisto, S.
Nimike: How to brand nations, cities and destinations. A planning book for place branding.
Julkaistu: Palgrave Macmillan, 2009
Arviointiperusteet
Brändianalyysi 30%
Brändin kehittämissuunnitelma 40%
Vertaisarvioinnit 30%
Opintojaksopalautteet ja niiden hyödyntäminen
Opintojaksopalautteet analysoidaan ja niiden perusteella tehdyt muutokset esitetään seuraavan
toteutuksen opiskelijoille jakson alussa.
last modified 30.04.2010

