
Opintojaksokuvakset 2018-2019 
Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 

 

Ammatillinen kehittyminen (FINA) 
Tunnus: SLF1LK101 
Laajuus: 3 op 
Ajoitus: 1. - 6. lukukausi 
Kieli: suomi 
OPS: HELI16 
Opintojakson taso: perusopinnot 
Opintojakson tyyppi: pakollinen 

  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opintojaksolla ei ole sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin. Opintojakso aloitetaan starttiviikolla 
opintojen alussa ja se kestää opintojen loppuun asti. 

Osaamistavoitteet ja arviointi 

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 
Hyväksytty arvosana edellyttää vuosittaisen HOPS-tehtävän suorittamista opinto-ohjaajan ohjeiden 
mukaisesti. Opintojakso arvioidaan kahdessa osassa: 1 op 1. HOPS-tehtävän ja -keskustelun jälkeen 
ja 2 op viimeisen HOPS-tehtävän ja -keskustelun jälkeen. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 

Opintojaksoa ei voi korvata aiemmilla opinnoilla. 

Sisältö 

• 1. lukukaudella: orientaatio opintoihin, starttiviikko (osaamisen tunnistaminen, 
ryhmäytyminen, Haaga-Helian työnkalut), tehoa työskentelyyn (vahvuudet, opiskelutaidot, 
sisäinen yrittäjyys), 1. HOPS-tehtävä ja -keskustelu 

• 2. – 6. lukukaudella: suuntautumisen valinta, energian johtaminen, 2. HOPS-tehtävä ja -
keskustelu 

• 2. – 6. lukukaudella: työelämätaidot, opinnot maaliin, 3. HOPS-tehtävä ja -keskustelu 

Oppimistavat 
a. Orientaatio opintoihin, Minä ja opiskelu -tehtävä 
b. Starttiviikko opintojen alussa 
c. HOPS-tehtävät eli Minä ja opiskelu -tehtävän täydentäminen annetun teeman mukaisesti 
d. HOPS-keskustelut 
e. Verkkoalusta Moodlessa olevat muut tehtävät 

Vastuuopettajat 
Opintojen alussa nimetty opinto-ohjaaja 
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Oppimateriaalit 
Verkkoalusta Moodlen aineisto 

 

Liiketoimintaosaaja (FINA) 
Tunnus: BUS1LK101 
Laajuus: 15 op 
Ajoitus: 1. lukukausi 
Kieli: suomi 
OPS: Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma 
Moduulin taso: perusopinnot 
Moduulin tyyppi: pakollinen 

  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin. 

Moduulin kuvaus  

Liiketoimintaosaaja-moduulissa opiskelija perehtyy ammattikorkeakouluopiskeluun ja 
yrittäjämäiseen tiimityöskentelyyn, jossa merkittävää on sitoutuminen sekä vuorovaikutus- ja 
organisointiosaaminen. Hän tutustuu yritysten toimintaympäristön normistoon ja analyysimalleihin. 
Opiskelija perehtyy yritystoiminnan osa-alueisiin sekä kuvaa yritystoiminnan strategisia valintoja ja 
toimintaa liiketoimintamallia (BMC) hyödyntäen. Opiskelija hankkii tarvittavat tietotekniset ja 
raportointitaidot. 

Moduulin osat 

Yrittäjyys ja yritystoiminta 5 op (BUS1LK101A) 
Yritysten toimintaympäristöt 5 op (BUS1LK101B) 
Tietotekniset taidot 5 op (BUS1LK101C) 

Osaamistavoitteet ja arviointi 

Yrittäjyys ja yritystoiminta 5 op 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija 
• osaa työskennellä yrittäjämäisesti, ts. oma-aloitteisesti ja vastuullisesti. 
• tunnistaa yrityksen eri osa-alueiden keskeiset tavoitteet ja tehtävät 

• tunnistaa strategian merkityksen ja liiketoimintamallin (Business Model Canvas) perusperiaatteet 
liiketoiminnan suunnittelussa. 
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• tunnistaa, mistä yrityksen rahoitustarve syntyy BMC mallia apuna käyttäen. 
• osaa nimetä yritysten eri sidosryhmiä ja verkostoja. 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija 
• tunnistaa yrityksen ydin- ja tukiprosessit. 

• osaa kuvata yrityksen strategisia valintoja ja liiketoimintamallin (Business Model Canvas). 

• osaa arvioida yrityksen rahoitustarvetta ja rahoituslähteitä. 
• tunnistaa yritysten verkostoitumisen toimintatapoja. 

Osaamistaso 5: Opiskelija 
• osaa kuvata yrityksen ydin- ja tukiprosesseja. 

• tunnistaa kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja osaa kuvata yrityksen ansaintalogiikan. 

• osaa arvioida yrityksen rahoitustarpeen suuruutta BMC mallia apuna käyttäen 
• tunnistaa yritysten verkostoitumisen tulevaisuuden mahdollisuuksia. 
  

Yritysten toimintaympäristöt 5 op 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija 
• osaa kuvata talouden ja politiikan merkitystä yhteiskunnan toiminnan ja normiston perustana. 
• osaa nimetä kansantalouden ja rahoitusmarkkinoiden ilmiöitä. 
• osaa kuvata yrityksen toimintaympäristön. 
• osaa käyttää tiedonhaussa ohjatusti  tiedonlähteitä, palveluita ja välineitä. 
• tunnistaa keskeiset juridiset perusnormit. 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija 
• osaa arvioida kansantalouden ja rahoitusmarkkinoiden ilmiöiden vaikutusta omaan, kuluttajien ja 
yritysten toimintaan. 
• tuntee suomalaisen yhteiskunnan roolin sekä Euroopan Unionissa että laajemmin kansainvälisessä 
yhteisössä. 
• osaa käyttää tiedonhaussa itsenäisesti eri tiedonlähteitä, palveluita ja välineitä sekä suhtautuu 
hankittuun tietoon kriittisesti. 
• osaa etsiä juridista tietoa ja tuntee keskeisten juridisten normien välisiä yhteyksiä. 

Osaamistaso 5: Opiskelija 
• osaa arvioida talouden ja politiikan merkitystä yhteiskunnan toiminnan ja normiston perustana. 
• osaa analysoida omaa ja yrityksen toimintaa kansantalouden ja rahoitusmarkkinoiden ilmiöiden 
pohjalta. 
• osaa soveltaa ja analysoi eri tiedonlähteistä hankkimaansa tietoa. 
• osaa etsiä ja soveltaa keskeisiä, osin myös liiketaloudellisia, juridisia normeja ja tarkastelee niitä 
johdonmukaisesti. 

Tietotekniset taidot 5 op 
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Osaamistaso 1-2: Opiskelija 
• osaa käyttää ohjatusti oppimisympäristön henkilökohtaisia sovelluksia ja palveluja sekä koululla 
että koulun ulkopuolella. 
• tuntee työaseman tietoturvaan liittyviä peruskäsitteitä. 
• osaa käyttää tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka ja taulukkolaskentaohjelmien perustoimintoja. 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija 
• osaa käyttää itsenäisesti oppimisympäristön henkilökohtaisia sovelluksia ja palveluja sekä 
koululla että koulun ulkopuolella.   
• osaa huolehtia oman työaseman tietoturvaan ja riskienhallintaan liittyvistä asioista. 
• osaa tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka ja taulukkolaskentaohjelmien peruskäytön sujuvasti ja 
tarkoituksenmukaisesti. 

Osaamistaso 5: Opiskelija 
• osaa auttaa muita oppimisympäristön henkilökohtaisten sovellusten ja palvelujen käytössä. 
• osaa perustella tietoturvan ja riskienhallinnan tarpeet ja merkityksen. 
• osaa käyttää tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka ja taulukkolaskentaohjelmien toimintoja 
monipuolisesti ja soveltaa niitä käytännön tehtävissä. 

Moduulin osat arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä tai 
muualla, hän voi osoittaa osaamisensa AHOT-menettelyssä. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin 
hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta opiskelijan intranetistä (MyNet). 

Työelämäyhteydet 

Opintojaksolla tehdään projektityö, jonka kautta opiskelijat tutustuvat yrityksen toimintaan ja 
toimintaympäristöön. 

Kansainvälisyys 

Yrityksen perustoimintoja tarkastellaan myös kansainvälisesti toimivan yrityksen näkökulmasta. 

Oppimistavat 

-   Tiimeissä tehtävä projektityö 
-   Osallistuminen lähiopetukseen 
-    Itsenäinen työskentely 
-    Yksilötehtävät (harjoitustehtävät, kokeet) 
Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arvioinnin sekä opintojaksopalautteen 
antaminen. 

Moduulin eteneminen 

Opiskelu etenee toteutustavan mukaisesti niin, että eri osien kerryttämät tiedot ja taidot tukevat 
sopivalla tavalla osaamistavoitteita ja tiimin yhteisen projektin toteuttamista. Projekti kytkeytyy 
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valitun yrityksen ja sen toimintaympäristön analyyttiseen kuvaukseen ja liiketoimintamallin 
kokoamiseen. Siinä hyödynnetään tietojenkäsittelyn ja raportoinnin osaamista. Tiedonhaku on 
monipuolista ja tietoon suhtaudutaan ammattimaisen kriittisesti. Ohjausta projektiin tulee kaikista 
moduulin osista. Väliraportoinnilla tiimit osoittavat työn etenemistä. Lopussa projekti esitellään 
ohjeiden mukaisesti. Moduulin eri osat kerryttävät myös tieto- ja osaamispohjaa tuleviin opintoihin. 
  

Arviointitavat 

Kussakin moduulin osassa on kaikki osuudet suoritettava hyväksytysti. 

Yrittäjyys ja yritystoiminta: 
-  projektityö 60% 
-  tentti 40% 

Yritysten toimintaympäristöt: 
-   projektityö 40% 
-   juridiikan tentti 30 % 
-   kansantalouden tehtävät ja tentti 30 % 

Tietotekniset taidot: 
-   projektityö 10% 
-   tentti (yksilösuoritus) 80 % 
-   itsenäisesti suoritettavat tehtävät 10 % 

Vastuuopettaja 

Tarja Heikkilä 

 Oppimateriaalit 

Yrittäjyys ja yritystoiminta 
Viitala, Riitta & Jylhä, Eila 2006 (tai uudempi). Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän 
yritystoiminnan perusta. Edita Publishing (kappaleet tarkennetaan lähiopetuksessa). 
Verkossa oleva ja lähitunneilla mahdollisesti jaettava materiaali sekä tiedotusvälineistä löytyvä 
ajankohtaisaineisto 
Oppimistehtävässä kohdeyrityksen materiaali sekä muu ryhmän hankkima aineisto. 

Yritysten toimintaympäristöt: 
Kalle Kyläkallio: Yritysjuridiikka 2014 Edita Publishing Oy, soveltuvin osin, kirjaa saatavana 
kirjastossa ja E-kirjana 
Matti Pohjola: Taloustieteen oppikirja, SanomaPro 2015 

Tietotekniset taidot: 
Ei varsinaista oppikirjaa, vaan Moodlessa jaettavat opintomonisteet. Oheislukemistona suositellaan 
lisäksi Tietokoneen käyttötaito – Windows 8 & MS Office 2013 (Docendo 2014) sekä Haaga-
Helian kirjaston e-aineistojen Ornanet-käsikirjoja. Rahoitusalan sovellukset ja Excel -kirja (2016), 
Mika Vaihekoski, Talentum Oyj, 2016. 
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Työyhteisöosaaja (FINA) 
  

Tunnus: ORG1LK102 
Laajuus: 15 OP 
Ajoitus: 
Kieli: suomi 
OPS: 
Opintojakson taso: perusopinnot 
Opintojakson tyyppi: pakollinen 

  

Moduulin kuvaus   

Opiskelija perehtyy työyhteisön toimintaan ja sitä sääntelevään lainsäädäntöön ja sopimusoikeuden 
perusteisiin. Opiskelija saa valmiuksia työyhteisön jäsenenä toimimiseen tiimeissä ja projekteissa. 
Hän perehtyy monikanavaisen viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen digitalisoituvassa ja 
muuttuvassa toimintaympäristössä. Moduulissa suunnitellaan ja toteutetaan työelämälähtöinen 
projekti. Lisäksi opiskelija oppii perusteet projektin suunnittelusta sovellettuna erityisesti 
opiskelussa tehtäviin ryhmätöihin. Perusteet sisältävät projektikäsitteen ymmärtämisen sekä 
keskeiset suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin tehtävät. 
  

Moduulin osat  

Yhteistyöosaaminen 5 op (ORG1LK102A) 

Viestintäosaaminen 5 op (ORG1LK102B) 

Työsuhdeosaaminen 5 op (ORG1LK102C) 

  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opiskelija on suorittanut moduulin Liiketoimintaosaaja tai hänellä on vastaava osaaminen. 

  

Osaamistavoitteet ja arviointi  

Yhteistyöosaaminen 5 op 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija 

• tuntee organisaatiokulttuuriin, työhyvinvointiin ja työyhteisön muutoksiin vaikuttavia tekijöitä. 



Opintojaksokuvakset 2018-2019 
Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 

 
• tunnistaa HR-prosessit 
• osaa jakaa omaa aikaisempaa tietoa ja kokemusta. 
• osaa tehdä projektisuunnitelman projektityökaluja käyttäen. 
• osaa esittää näkemyksiään ryhmässä ja osallistuu rakentavasti tiimin toimintaan.  

Osaamistaso 3-4: Opiskelija 

• tunnistaa työhyvinvoinnin ja muutosjohtamisen vaikutuksen tuottavuuteen ja liiketoiminnan 
tulokseen. 

• kehittää omaa asiantuntijuuttaan lukemalla ja tutkimalla ja jakaa uutta osaamistaan muille.   
• osaa arvioida projektisuunnitelman toteutettavuutta.    
• tunnistaa tiimissä työskentelyn periaatteet ja osallistuu tiimin toiminnan kehittämiseen 

Osaamistaso 5: Opiskelija 

• osaa huomioida HR-prosessit organisaation toiminnassa 
• rakentaa uutta osaamista oman ja muiden osaamiset yhdistäen. 
• osaa käyttää projektiin soveltuvia työkaluja projektin läpiviennissä, seurannassa ja arvioinnissa.  
• osallistaa muita tavoitteelliseen keskusteluun.  
• kehittää oma-aloitteisesti ja vastuullisesti tiimin toimintaa.   

Viestintäosaaminen 5 op  

Osaamistaso 1-2: Opiskelija 

• osaa tehdä projektin viestintäsuunnitelman ja toteuttaa sitä tiimin jäsenenä. 
• osaa tuottaa sisältöä digitaalisiin viestintäkanaviin.  
• osaa tehdä markkinointiviestinnän keinoin tapahtumaa tutuksi eri kohderyhmille. 
• tuntee esiintymisen ja argumentoinnin perusteet. 
• osaa tehdä käyttökelpoisen työhakemuksen. 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija 

• osaa tehdä projektin viestintäsuunnitelman ja toteuttaa sitä ennakoivasti ja aktiivisesti tiimin 
jäsenenä. 

• osaa tuottaa yritysbrändiä tukevaa sisältöä digitaalisiin viestintäkanaviin eri kanavien 
ominaispiirteitä osin hyödyntäen.  

• osaa tehdä markkinointiviestinnän keinoin tapahtumaa ja yritysbrändiä tutuksi sisäisille ja ulkoisille 
kohderyhmille.  

• osaa esiintyä yleisön tarpeet huomioiden ja perustella omia argumenttejaan. 
• osaa tehdä työhakemuksen, joka nostaa esiin hakijan vahvuuksia. 

Osaamistaso 5: Opiskelija 

• osaa tehdä viimeistellyn projektin viestintäsuunnitelman ja toteuttaa sitä ammattimaisesti tiimissä 
ja yli tiimirajojen. 

• osaa tuottaa viimeisteltyä, julkaisukelpoista ja yritysbrändiä tavoitteellisesti tukevaa sisältöä 
digitaalisiin viestintäkanaviin eri kanavien ominaispiirteet hyödyntäen. 

• osaa tehdä markkinointiviestinnän keinoin tapahtumaa ja yritysbrändiä tutuksi monipuolisesti 
sisäisille ja ulkoisille kohderyhmille.  
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• osaa esiintyä kiinnostavasti ja argumentoida vakuuttavasti ja monipuolisesti. 
• osaa tehdä kiinnostavan ja erottuvan työhakemuksen. 

  

Työsuhdeosaaminen 5 op   

Osaamistaso 1-2: Opiskelija 

• tunnistaa työsopimuslakiin perustuvia työnantajan ja työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia. 
• tunnistaa työsuhteeseen vaikuttavat tärkeimmät normit. 
• tunnistaa palkan muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä. 
• osaa käyttää keskeisiä työoikeudellisia käsitteitä.  
• tunnistaa erilaisia työsopimuksen päättämistilanteita. 
• tuntee sopimusoikeuden keskeiset periaatteet. 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija 

• osaa soveltaa työsuhteeseen vaikuttavia normeja oikeassa järjestyksessä. 
• osaa tuottaa tekstiä keskeisiä työoikeudellisia käsitteitä käyttäen. 
• osaa soveltaa työoikeudellisia normeja työsuhteen muutostilanteissa. 
• tunnistaa sopimuksiin liittyviä riskejä ja niiden ratkaisukeinoja. 

Osaamistaso 5: Opiskelija 

• löytää työoikeudelliseen ongelmaan perustellun ratkaisun. 
• osaa tuottaa sisältöä yksinkertaisiin työsuhdeoikeudellisiin asiakirjoihin.  
• osaa laatia liiketoimintaan liittyviä yksinkertaisia sopimuksia.   

Moduulin osat arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5. 

  

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä tai 
muualla,  hän voi osoittaa osaamisensa AHOT-menettelyssä. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin 
hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) Mynetistä. 
  

Työelämäyhteydet  

Moduulissa toteutetaan projektityönä tapahtuma yhdessä yritysedustajien kanssa.  Tapahtuman 
teemana on työhyvinvointi. 

Kansainvälisyys 

https://mynet.haaga-helia.fi/fi/opiskelu/ahot/Pages/default.aspx?userLang=fi
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Työyhteisön monikulttuurisuus on keskeinen teema moduulissa. Viestintäosaamista tarkastellaan 
myös kansainvälisesti toimivan yrityksen näkökulmasta. Työoikeudellisia kysymyksiä 
tarkasteltaessa huomioidaan Euroopan unionin lainsäädännön merkitys. 

  

Oppimistavat 

Moduulin osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

a. Lähiopetus, siihen liittyvät tehtävät, projektityöskentely ja itsenäinen työskentely sekä tentit  
b. Monimuotototeutus, jossa on osittain lähiopetusta ja osin verkko-oppimista tehtävineen, 

projektityöskentelyä verkossa ja lähitapaamisissa, itsenäistä työskentelyä sekä tentit 
c. Verkkototeutus, jossa on verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentelyä verkossa, projektin 

toteutus webinaarina sekä tentit  
d. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen). 

Moduuliin sisältyy myös pakollisena tehtävänä oman oppimisen arviointi. 

  

Arviointitavat 
  

Yhteistyöosaaminen ORG1LK101A: 

• Toimintatyylin arviointitehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 
• Projektisuunnitelma arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 30 %) 
• Yhteistyöosaaminen projektissa arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 40 %) 
• Tentti arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 30 %) 
• Itsearviointi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 

  

Viestintäosaaminen ORG1LK101B: 

• Excel-tentti arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 20 %) 
• Markkinointi- ja viestintämateriaalit arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 40 %) 
• CV, Linkedin-profiili ja työnhakuvideo arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 
• Esiintymis- ja argumentointitaito arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 40 %) 

  

Työsuhdeosaaminen ORG1LK101C: 

• Työoikeudelliset oppimistehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 
• Tentti arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 100 %) 

Vastuuopettaja(t) 
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Oppimateriaalit 

Lämsä, A., Päivike, T. 2013. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita 

Manka, M-L. 2011. Työnilo. Helsinki: WSOYPro Oy   

Kortesuo, K. 2014. Sano se someksi 1 – ammattilaisen käsikirja sosiaaliseen mediaan. 
Kauppakamari. 

Kortetjärvi-Nurmi, S. & Murtola K. 2015. Areena – Yritysviestinnän käsikirja. Edita. 

Hietala, H., Kahri, T., Kairinen, M. & Kaivanto, K. 2008. Työsopimuslaki käytännössä. Talentum. 
Helsinki 

Hietala, H. & Kaivanto, K. 2008. Työaikalaki käytännössä. Talentum. Helsinki. 

Keskeinen työoikeudellinen lainsäädäntö siinä laajuudessa kuin siihen viitataan kirjallisuudessa ja 
oppimistilanteissa. 
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Asiakasosaaja (FINA) 
Tunnus: CUS1LK101 
Laajuus: 15 op 
Ajoitus: 1. tai 2. lukukausi 
Opetuskieli: suomi 
Opintojakson taso: perusopinnot 
Opintojakson tyyppi: pakollinen 

  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin moduuleihin 

Opiskelija on suorittanut moduulin 1 (Liiketoimintaosaaja) sekä hyväksytysti ruotsin tasokokeen tai 
opintojakson Ruotsin valmentavat opinnot (5 op). 

  

Moduulin kuvaus 

Opiskelija perehtyy asiakasarvoa tuottavaan monikanavaiseen finanssipalveluiden myyntiin ja 
markkinointiin. Hän oppii myyntityön ja asiakkaan kohtaamisen perustaidot. Opiskelija osaa 
hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Opiskelija osaa viestiä ruotsin kielellä 
ymmärrettävästi finanssialan yleisissä, alakohtaisissa ja asiakaspalvelutilanteissa suullisesti ja 
kirjallisesti. 

  

Moduulin osat 

Myynti- ja palvelutaidot 6 op CUS1LK101A 

Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen 6 op CUS1LK101B 

Svenska i affärslivet 3 op CUS1LK101C 

  

Osaamistavoitteet ja arviointi 

  

Myynti- ja palvelutaidot 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija 

• tunnistaa tavoitteellisen myyntikeskustelun vaiheet. 
• tuntee toimintaympäristöön liittyvät keskeiset eettiset ja juridiset periaatteet. 
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• tuntee erilaiset asiakaspalvelutilanteet. 
• tuntee kuluttaja- ja sopimusoikeuden sekä finanssialan sääntelyn keskeiset periaatteet. 
• tunnistaa asiakastiedon hyödyntämiseen liittyviä tietosuojakysymyksiä. 
• osaa käyttää ohjattuna toiminnanohjausjärjestelmää. 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija 

• osaa viedä läpi tavoitteellisen myyntikeskustelun. 
• toimii finanssialan eettisten ja juridisten periaatteiden mukaisesti. 
• osaa palvella asiakasta erilaisissa tilanteissa. 
• osaa laatia liiketoimintaan liittyviä yksinkertaisia sopimuksia sekä tuntee finanssialan 

asiakassopimuksia koskevat pääsäännöt. 
• tuntee asiakastiedon hyödyntämiseen liittyvät keskeiset tietosuojakysymykset. 
• osaa käyttää itsenäisesti toiminnanohjausjärjestelmää ja ymmärtää sen merkityksen 

liiketoiminnassa. 

  

Osaamistaso 5: Opiskelija 

• osaa viedä läpi tavoitteellisen myyntikeskustelun korostaen asiakkaan kokemaa arvoa. 
• osaa toimia finanssialan eettisten ja juridisten periaatteiden mukaisesti 

kannattavuustavoitteet huomioiden. 
• osaa palvella asiakasta siten, että asiakas on tyytyväinen. 
• hallitsee finanssialan asiakassopimusten käytänteet. 
• osaa käyttää hyvin toiminnanohjausjärjestelmää sekä osaa auttaa muita sen käytössä. 

Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen   

Osaamistaso 1-2: Opiskelija 

• tuntee keskeisimmät markkinoinnin kilpailukeinot. 
• tuntee finanssi- ja vakuutuspalvelujen markkinoinnin erityispiirteet. 
• tuntee erilaisia asiakastiedon lähteitä. 
• tunnistaa erilaisia asiakasryhmiä. 
• tunnistaa keskeisiä finanssi- ja vakuutuspalvelujen markkinointiin liittyviä juridisia 

näkökulmia. 
• tunnistaa finanssiyrityksen eri palvelukanavat. 

  

Osaamistaso 3-4: Opiskelija 

• tuntee markkinoinnin kilpailukeinojen mahdollisuudet finanssialan yrityksen menestyksen 
välineenä. 

• osaa hankkia asiakastietoa. 
• osaa ryhmitellä asiakkaita joidenkin kriteereiden avulla. 
• osaa hankkia tietoa asiakkuuteen ja markkinointiin liittyvien juridisten kysymysten 

ratkaisemiseksi. 
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• tuntee eri kanavissa tapahtuvan finanssipalvelujen markkinoinnin sääntelyä. 

  

Osaamistaso 5: Opiskelija 

• osaa soveltaa markkinoinnin kilpailukeinoja finanssiyrityksen menestyksen välineenä. 
• hyödyntää asiakastietoa vastuullisesti asiakasymmärryksen kartoittamiseksi. 
• osaa ryhmitellä asiakkaita useiden kriteereiden avulla ja soveltaa ryhmittelyä asiakkuuden 

hoitamisessa. 
• ottaa toiminnassaan huomioon keskeisen asiakkuuteen ja finanssipalvelujen markkinointiin 

liittyvän juridisen sääntelyn. 
• osaa kehittää asiakkaan palvelukokemusta eri kanavissa. 

  

Finanssvenska 

Osaamistaso 1-3 (tyydyttävä taito, B1): Opiskelija 

• osaa viestiä pääosin ymmärrettävästi rutiininomaisissa finanssialan yleisissä tilanteissa, 
mutta puhe on usein niukkaa ja katkonaista. Viestin välittyminen saattaa edellyttää 
ponnistelua ja totuttelua muilta osapuolilta. 

• osaa kirjoittaa yksinkertaisesti, pääosin yhtenäisesti ja ymmärrettävästi rutiininomaisia 
finanssialalla tarvittavia tekstejä. 

  

Osaamistaso 4-5 (hyvä taito, B2-C2): Opiskelija 

• osaa viestiä sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin 
finanssialan tilanteissa. Viestintä on vaivatonta ja muut osapuolet kokevat sen luontevaksi. 

• osaa kirjoittaa asiantuntevasti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia, vaativiakin finanssialan 
tekstejä tilanteen ja kohderyhmän huomioiden. 

Moduulin osat arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 

AHOT tapahtuu näyttökokeessa, jonka opiskelija voi suorittaa joustavasti oman aikataulun 
mukaisesti.  Näyttökokeeseen sisältyy ennakkotehtävä ja e-tentti. Opiskelijan tulee ilmoittautua 
näyttökokeeseen Winhassa ja tehdä ennakkotehtävä ennen e-tenttiä. Tarkemmat ohjeet ja 
ennakkotehtävä löytyvät MyNetistä AHOT-kohdasta. 

  

Työelämäyhteydet  

Moduulissa tunnistetaan esimerkkiyrityksen kehittämiskohteita asiakaskokemuksen parantamiseksi. 
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Moduulissa voidaan käyttää vierailevia luennoitsijoita 
  

Kansainvälisyys 

Markkinointiin ja asiakkuuteen liittyvät käsitteet käydään läpi myös englanniksi. 
Luentomateriaalina voidaan käyttää myös englanninkielistä materiaalia. 

Moduulissa painotetaan vakuuttavan ja vastuuntuntoisen kieli- ja viestintätaidon merkitystä 
kotimaisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä ja kansainvälisiä yhteyksiä solmittaessa. 
Lisäksi rohkaistaan opiskelijoita hakemaan opiskelijavaihtoon ja suorittamaan työharjoittelu 
ulkomailla. 

  

Oppimistavat 

a. Lähiopetustoteutus, jossa siihen liittyvät tehtävät, projektityöskentely, itsenäinen 
työskentely sekä tentit 

b. Monimuotototeutus, jossa on osittain lähiopetusta ja osin verkko-oppimista tehtävineen, 
projektityöskentelyä verkossa ja lähitapaamisissa, itsenäistä työskentelyä sekä tentit 

c. Virtuaalitoteutus, jossa on verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentelyä verkossa, 
projektin toteutus webinaarina sekä tentit 

d. Suunnitelmaan pohjautuva omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen) 

  

Moduuliin sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi. 

  

Arviointitavat 

Arviointitavat ilmoitetaan opintojakson alussa. 

  

Vastuuopettajat 

Moduulivastaava: Tuula Ryhänen 

  

Oppimateriaalit 

Myynti- ja palvelutaidot 
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Bergström, S. & Leppänen, A. 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi, 16. painos tai uudempi. Edita, 
Helsinki. 

Marckwort R. & A. 2011. Ole hyvä asiakaspalvelija vaativissa tilanteissa. Yrityskirjat Oy, Helsinki. 
  

Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen 
Armstrong, G. & Kotler, P. 2012. Marketing: an introduction, International edition, 11. painos tai 
uudempi. Upper Saddle River, New Jersey, Pearson Education, Inc. 

Bergström, S. & Leppänen, A. 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi, 16. painos tai uudempi. Edita, 
Helsinki. 

Löytänä, J. & Korkiakoski, K. 2014. Asiakkaan aikakausi. Rohkeus + rakkaus = raha. Talentum. 
Viro. 

Löytänä, J. & Kortesuo, K. 2011. Asiakaskokemus. Palvelubisneksestä kokemusbisnekseen. 
Talentum. Helsinki. 

Tunneilla jaettu tai ilmoitettu muu materiaali. 

Finanssvenska 

Hanska-Aare, S. & Keränen, M. & Lehtoviita, K. & Pirttilä, M. 2015. Gå med vinst! Affärssvenska 
för högskolor. Edita. Helsinki. 

Tunneilla ja Moodlessa jaettu muu materiaali. 
  

Aikataulu, esimerkkirunko 

Viikko 
Käsiteltävät asiat 

  

1 

Orientaatio Asiakasosaaja-moduuliin 

  

Markkinointiajattelun kehittyminen, asiakkuusajattelu, asiakaskokemus, arvontuotanto, 
käsitteitä 

  

Palvelujen markkinointi finanssialalla 

Toiminnanohjausjärjestelmän merkitys yrityksen liiketoiminnassa ja asiakasosaajan 
työssä 
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Berätta om dina studier 

  

2 

Markkinointi-informaation hankkiminen, Asiakasymmärrys, 

Asiakaskäyttäytyminen 

  

Myynnin merkitys ja monikanavainen myynti finanssialalla 

  

Sopimusoikeuden perusteet 

  

Berätta om dina arbetsuppgifter och framtida karriär 

  

3 

Markkinoiden segmentointi: perussegmentointi, asiakkaiden käyttäytymiseen perustuva 
segmentointi 

  

Osto- ja myyntiprosessi finanssialalla 

  

Presentera företagets verksamhet 

  

4 

Tuote ja tarjooma kilpailukeinona 

  

Myynnin roolipeliiin valmistautuminen 1 

  

Liikekaupan juridiikkaa 
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Presentera företagets verksamhet 

  

5 

Hinta kilpailukeinona, saatavuus kilpailukeinona 

  

Roolipeliin valmistautuminen 2 

  

Betjäna kunden professionellt 

  

6 

Markkinointiviestintä kilpailukeinona 

  

Roolipeliin valmistautuminen 

Kuluttajaoikeuden perusteet 

  

Betjäna kunden professionellt 

  

  

7 

  

Uskollisuusohjelmat, asiakaskokemuksen arviointi ja kehittäminen 

  

Roolipeliin valmistautuminen 4 

  

Norden 

  

8 

Projektitöiden esitykset 

  

Roolipeliharjoitus 
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Tentti 

  

Tentamen 
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Tuloksen tekijä (FINA) 
Tunnus: ACF1lK101 
Laajuus: 15 op 
Ajoitus: 2. lukukausi 
Kieli: suomi 
OPS: Helsinki finanssialan koulutusohjelma 
Opintojakson taso: perusopinnot 
Opintojakson tyyppi: pakollinen 

Sisältö 

Moduulin suoritettuaan, opiskelija tunnistaa yrityksen ansaintalogiikan ydinasiat sekä 
liiketoiminnan tuloksen keskeiset tekijät. Hän osaa laatia erilaisia laskelmia tukemaan niin yrityksen 
liiketoiminnan suunnittelua kuin yksityishenkilön oman talouden hallintaa. Opiskelija osaa laskea ja 
tulkita yritysanalyysin tunnuslukuja, analysoida yrityksen kannattavuutta ja taloudellista asemaa, 
sekä hyödyntää matematiikkaa talouden suunnitteluun ja seurantaan. 

Moduulin osat 

Oma talous 3 op (ACF1LK101A) 
Yrityksen talous 8 op (ACF1LK101B) 
Yrityksen rahoitus 4 op (ACF1LK101C) 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opiskelija on suorittanut Liiketoimintaosaaja -moduulin. Matemaattiset valmiudet on varmistettu 
matematiikan tasotestillä ja suorittamalla tarpeen mukaan opintojakso Matematiikan valmentavat 
opinnot MAT8LK101. 

Osaamistavoitteet ja arviointi 
  

Oma talous 
Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), 
välttävä (1), hylätty (0). 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija 
•    osaa arvioida omia henkilökohtaisia tuloja ja menoja. 
•    tuntee ansiotulon keskeisimmät verot 
•    osaa soveltaa prosentti- ja korkolaskua taloudenhallinnan useimmin toistuviin käytännön 
kysymyksiin. 
•    osaa selittää, miten inflaatioprosentti määräytyy. 
•    tuntee yksityishenkilölle suunnattuja keskeisimpiä luotto- ja säästämismuotoja.   
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Osaamistaso 3-4: Opiskelija alemman osaamistason lisäksi 
•    osaa tehdä yksityishenkilön talouden pitkäjänteisen suunnitelman. 
•    osaa laskea ansiotulon keskeisimmät verot ja pääomatuloveron. 
•    osaa soveltaa korkolaskua taloudenhallinnan keskeisiin tapahtumiin. 
•    osaa määrittää hintakehitystä vastaavan arvon ja rahan ostovoiman muutoksen. 
•    tuntee eri luottomuodot ja osaa tulkita lainatarjouksen keskeiset sisällöt. 

Osaamistaso 5: Opiskelija alempien osaamistasojen lisäksi 
•    osaa tehdä yksityishenkilön talouden pitkäjänteisen suunnitelman. 
•    osaa laskea henkilöverotukseen liittyviä veroja. 
•    osaa monipuolisesti soveltaa korkolaskun periaatteita taloudenhallinnan laskelmissa. 
•    osaa hyödyntää laskelmissa yleistä hintakehitystä kuvaavia indeksejä. 
•    osaa vertailla yksityishenkilölle suunnattuja keskeisimpiä luotto- ja säästämismuotoja.   

Yrityksen talous 
  
Osaamistaso 1-2: Opiskelija 
•    löytää tuloslaskelmasta ja taseesta keskeisimpiä tietoja yrityksen taloudellisesta tilanteesta. 
•    tunnistaa yrityksen liiketapahtumien vaikutuksen tuloslaskelmaan ja taseeseen. 
•    tunnistaa verotettavan tuloksen ja kirjanpidon tuloksen välisiä yleisimpiä eroja. 
•    osaa määrittää tuotteen tai palvelun muuttuvat kustannukset sekä laskea katetuoton. 
•    osaa kuvailla kannattavuuteen vaikuttavia syy- seuraussuhteita, sekä laskea yksittäisiä 
tunnuslukuja. 
•    osaa laatia pienen yrityksen tulosbudjetin. 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija alemman osaamistason lisäksi 
•    osaa laskea eri tekijöiden vaikutusta katteeseen, tulokseen ja tunnuslukuihin. 
•    osaa soveltaa kustannuslähtöisen hinnoittelun ja katetuottolaskennan perusteita yrityksen 
toiminnan suunnitteluun. 
•    osaa huomioida arvonlisäveron laskelmissa. 
•    osaa laatia pienen yrityksen kassabudjetin. 
•    osaa laatia pienen yrityksen liiketapahtumien pohjalta tuloslaskelman ja taseen, sekä laskea 
pienen osakeyhtiön verotettavan tulon ja veron määrän. 

Osaamistaso 5: Opiskelija alempien osaamistasojen lisäksi 
•    osaa analysoida sekä ennustaa yhtiön kannattavuutta ja maksuvalmiutta tulos- ja taselaskelman 
perusteella. 
•    osaa analysoida eri tekijöiden vaikutusta katteeseen ja tulokseen. 
•    osaa laatia pienen yrityksen ennakoidun taseen. 
•    osaa analysoida ansaintalogiikkaan liittyviä tekijöitä sekä ideoida numeerisia ja ei-numeerisia 
mittareita operatiiviseen johtamiseen.   

Yrityksen rahoitus 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija 
•    tunnistaa rahoituksen merkityksen yrityksen toiminnoissa. 
•    tunnistaa rahoitusmarkkinoiden toimijoita. 
•    osaa laatia yrityksen rahoitustarvetta kartoittavia peruslaskelmia. 
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•    tuntee yrityksen rahoituksen keskeisimmät 
tunnusluvut.                                                                            

•    tuntee pankkien ja rahoitusyhtiöiden tarjoamia erilaisia rahoitusmahdollisuuksia 

•    tuntee joukkorahoituksen toimintaperiaatteet 
•    tuntee sijoittamisen perustoimintoja. 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija alemman osaamistason lisäksi 
•    osaa kuvata yritysrahoituksen peruskysymyksiä.   
•    osaa kuvata miten yritys toimii rahoitusmarkkinoilla eri markkinaosapuolten kanssa. 
•    osaa laatia ja tulkita käyttöpääoma- ja investointilaskelmia. 
•    osaa arvioida yrityksen rahoituksellista tilaan liittyviä taloudellisia riskejä. 
•    osaa kuvata yrityksen rahoituspäätöksiin vaikuttavia tekijöitä. 

•    osaa käyttää hyväksi pankkien, rahoitusyhtiöiden ja joukkorahoituksen tarjoamia 
rahoitusvaihtoehtoja. 
•    osaa laatia sijoittamiseen liittyviä tuottolaskelmia. 

Osaamistaso 5: Opiskelija alempien osaamistasojen lisäksi 
•    osaa määritellä ja vertailla yrityksen rahoitussuunnittelun tavoitteet lyhyelle ja pitkälle 
aikaväleille. 
•    osaa analysoida markkinatilanteen vaikutusta yritysrahoitukseen. 
•    osaa laatia ja vertailla yritysrahoituksen suunnitteluun liittyviä käyttöpääoma- ja 
investointilaskelmia. 
•    osaa analysoida yrityksen rahoituksellista tilaan liittyviä taloudellisia riskejä. 
•    osaa laskea yrityksen kokonaisrahoitustarpeen sekä arvioida miten yritys kattaa tarpeen. 

•    osaa vertailla pankkien, rahoitusyhtiöiden ja joukkorahoituksen tarjoamia rahoitusvaihtoehtoja. 
•    osaa analysoida sijoittamiseen liittyviä tuottolaskelmia. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 
Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, 
harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa 
ripeämmin. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja 
tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta, tai ole yhteydessä moduulin 
vastuuopettajaan. 

Työelämäyhteydet 
Opintojaksolla tehdään yritystoimintaa simuloiva projektityö. Vierailijaluennot mahdollisia. 

Kansainvälisyys 
Kansainvälinen näkökulma voidaan huomioida esimerkkitapauksissa. 

Oppimistavat 
a. Lähiopetustoteutus, jossa siihen liittyvät tehtävät, projektityöskentely ja itsenäinen työskentely 
sekä tentit    
b. Monimuotototeutus, jossa on osittain lähiopetusta ja osin verkko-oppimista tehtävineen, 
projektityöskentelyä verkossa ja lähitapaamisissa, itsenäistä työskentelyä sekä tentit   
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c. Virtuaalitoteutus, jossa on verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentelyä verkossa, projektin 
toteutus webinaarina sekä tentit    
d. Suunnitelmaan pohjautuva omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen). 

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi. 

Arviointitavat 
Projekti 20 %, 
Tentit 80 % 
Molemmista arviointikohteista tulee päästä läpi. 

Moduulivastaava 
Juha Stenbacka 

Oppimateriaalit 
Jormakka R., Koivusalo K., Lappalainen J., Niskanen M. 2015. Laskentatoimi. Edita. Helsinki. 
Knüpfer, S. ja Puttonen V. 2014. Moderni rahoitus, 7. painos. Talentum. Helsinki. 
Saaranen, P., Kolttola, E. ja Pösö, J. 2016. Liike-elämän matematiikka. Edita. Helsinki. 

Muu opettajan jakama tai nimeämä materiaali 

  

Toteutussuunnitelma 

Aikataulu (esimerkkinä lähiopetustoteutus) 

  

Viikot Aiheet 

Viikko 1 

Tervetuloa kurssille! 

Viikon teema: Oma talous – Henkilökohtaisen talouden pohtiminen 

Johdatus henkilökohtaiseen talouteen, palkkatuloverotus, verojärjestelmän 
esittely 

Hintakehityksen vaikutus henkilökohtaisiin menoihin ja tuloihin 

Pankkijärjestelmän ja rahoitusmarkkinoiden esittely 

Sijoitustoiminnan yleiskuva, yksityishenkilön näkökulma (asunto, osakkeet, 
rahastot). Salkkuharjoitus 1  

Yritysprojektin aloittaminen: 

Projektiryhmien muodostaminen ja ensimmäinen viikkotehtävä - Oman yrityksen 
suunnittelu. 
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Viikko 2 

Viikon teema: Oma talous 

Yksityishenkilölle tarkoitetut lainamuodot, lainahakemuksen tekeminen 

Pääomatulojen verotus 

Rahan ostovoima ja reaalinen kehitys 

Aloittavan yrityksen rahoitus: pääomarahoitus ja tulorahoitus 

Julkisen sektorin tarjoamia rahoitusvaihtoehtoja  

Yritysprojekti: viikkotehtävä – Oman tuotteen hinnoittelun suunnittelu ja myynti. 

Viikko 3 

Viikon teema: Yrityksen talouden ymmärtäminen 

Tuloslaskelma ja tase, tunnusluvut omanpääoman aste, likviditeetti 

Yrityksen prosessit ja yhteys kirjanpitoon. Kirjanpidon peruslogiikka, 
yritystoiminnan aloittaminen 

Koronkorkolasku 

Käyttöpääoma ja siihen liittyvät keskeiset tunnusluvut 

Joukkorahoitustehtävä  

Viikko 4 

Viikon teema: Yrityksen kannattavuus ja katelaskenta 

Katelaskenta, kustannuslajit, hinnoittelu 

Arvonlisäverotus 

Rahoitusyhtiötuotteet: leasing, factoring, osamaksurahoitus, myyntisaamisten 
myynti 

Yritysprojekti: viikkotehtävä  – Oman tuotteen hinnoittelun suunnittelu ja 
myynti. 

Viikko 5 

Viikon teema: Budjetointi 

Tulosbudjetti ja kassabudjetti 

Kirjanpidon suoriteperusteisuus ja jaksotukset 

Käyttöpääoma 

Jaksolliset suoritukset 
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Yrityksen rahoitussuunnittelu: pääomarakenne ja pääoman keskimääräinen 
kustannus 

Yritysprojekti: viikkotehtävä – Laaditaan projektiyritykselle vuoden tulosbudjetti 
ja kassabudjetti. 

  

Viikko 6 

Viikon teema: Investoinnit, poistot ja kulujaksotukset. 

Investointien suunnittelu: jäännösarvo, vuotuiset tuotot ja kustannukset 

Investointilaskelmat 

Pitkävaikutteisten menojen kirjaus kirjanpitoon, poistot 

Sijoitustoiminnan suunnittelu, toteutus ja tulokseen vaikuttavien tekijöiden 
analysointi: Salkkuharjoitus 2: Sijoitustoiminnan tulokset  

Yritysprojekti: viikkotehtävä - Investoinnin suunnittelu projektiyritykselle 

Viikko 7 

Viikon teema: Yritysten lainarahoitus ja yritysverotus 

Annuiteetti-, tasaerä-, tasalyhennys- ja bullet-lainat 

Osakeyhtiön verotus 

Yritysprojekti: viikkotehtävä  – Laina- ja luottotarjousten vertailu. 

Yritysverotus ja yritysmuodon pohtiminen. 

Projektitöiden palautus ja seuraavan viikon projektityöesityksen laatiminen 
(Powerpoint, Excel, Word). 

Oman talouden tentti 

Yritysrahoitus tentti 

Viikko 8 

Arviointiviikko 

Yritystalous tentti 

Yritysprojekti: 

Projektiesitykset 
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Growing Global (FINA) 
Growing Global (FINA) 

Code: GLO1LK101 
Scope: 15 cr 
Timing: semester 2 or 3 
Language: English 
Curriculum: FINA17 
Course level: basic studies 
Course type: compulsory 

Module description 

Students become familiar with the globalization of firms. They obtain skills for planning 

The internationalization of companies. Students develop their communication skills for working in 

English in multicultural environments. 

Students develop also their knowledge of International Economics (finance). 

  

Module parts 

Globalization and internationalization 5 cr (FINA) GLO1LH101A 

Communication and culture 5 cr (FINA) GLO1LH101B 

International economics 5 cr (FINA) GLO1LH101C 

  

Learning outcomes and assessment  

A Globalization and internationalization (GLO1LH101A) 

Grades 1–2: The student 

• knows the basic drivers and effects of globalization for firms and is able to identify some of 
the opportunities and challenges the international business environment poses. 

• has a rudimentary knowledge of operation modes in global markets. 
• knows the basic principles of internationalizing a firm’s value chain and utilizing value 

networks. 
• is able to participate as part of a team in analyzing the target market and drawing up a basic 

internationalization plan for a value chain activity of a firm. 
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Grades 3–4: The student 

• knows the different drivers and effects of globalization for firms and is able to analyze the 
opportunities and challenges the international business environment poses. 

• has a good knowledge of various operation modes in global markets. 
• is familiar with internationalizing a firm’s value chain and utilizing value networks. 
• is able to analyze the target market and draw up an internationalization plan for a value 

chain activity of a firm. 

Grade 5: The student 

• is able to identify the different drivers and effects of globalization for firms and to analyze 
the relevant opportunities and challenges the international business environment poses. 

• has a solid knowledge of various operation modes in global markets. 
• has an analytical comprehension of how to internationalize a firm’s value chain and utilize 

value networks. 
• is able to analyze the target market by choosing relevant information and draw up a well 

justified internationalization plan for a value chain activity of a firm. 

  

B Communication and culture (GLO1LH101B) 

The studies represent the B2 level of the Common European Framework in business English skills. 

Grades 1–2: The student 

• copes in English in the most typical work and business-related communication situations. 
• is aware of the general significance of linguistic and stylistic appropriateness in different 

types of business communication in English. 
• is familiar with the role of English as a global business language. 
• knows the basic cultural dimensions affecting international business. 

  

Grades 3–4: The student 

• copes well in English in typical work and business-related communication situations and in 
more informal work situations. 

• is aware of the significance of linguistic and stylistic appropriateness in different types of 
business communication in English and has a basic conception of the use of language and 
communication services. 

• is familiar with the role of English as a global business language and the underlying 
linguistic and cultural implications.  

• has a general understanding of cultural dimensions affecting business and basic skills to 
work in a multicultural business environment. 

Grade 5: The student 
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• communicates successfully in English in most work and business-related communication 

situations and in more informal work situations. 
• knows the significance of linguistic and stylistic appropriateness in different types of 

business communication in English and knows how to access language and communication 
services. 

• is familiar with the role of English as a global business language and is able to analyze the 
underlying linguistic and cultural implications. 

• has a solid understanding of cultural dimensions affecting business and possesses the central 
skills to work in a multicultural business environment. 

  

C International Economics (GLO1LH101C)  

Grades 1–2: The student 

• knows some of the basic concepts of international economics 
• knows some of the economic mechanisms in the international economic sphere 
• in a team, is capable of analyzing some of the effects of the international economy on the 

firm 
• understands news related to international economics 
• knows where to look for information 

  

Grades 3–4: The student 

• knows core concepts of both international trade and international finance 
• knows how economics is related to international economics 
• is also independently capable of analyzing effects of international trade as well as 

international finance on the firm 
• feels comfortable when working in a team 
• in a team, can make suggestions for preventive measures 

Grade 5: The student 

• has a very good understanding of the potential effects of international trade and international 
finance on the firm 

• has a very good understanding of different models used in international economics 
• can independently analyze potential opportunities in the international environment for the 

firm 

  

Learning assignments      
Learning assignment 1: Pre-assignment for Globalization and Internationalization (instructions in 
Moodle) 
Learning assignment 2: Internationalization plan (separate instructions) 
Learning assignments 2a: Text based task during the contact lessons 
Learning assignment 3: Financial market analysis (separate instructions) 
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Learning assignment 4: Spoken and written tasks for Globalization and Internationalization, 
Communication and Culture, and International Economics (assigned separately) 
Learning assignment 5: Moodle quizzes 
Learning assignment 6: Self-assessment of learning 

  

Teaching and learning methods 

• Contact lessons 
• Project based learning 
• Web studies and other distance learning 

Course materials             

to be announced 

Feedback                      

Student feedback is collected during each implementation and used toward developing the module. 
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Uuden kehittäjä (FINA) 
Tunnus: RDI1LK101 
Laajuus: 15 op 
Ajoitus: 3. – 4. lukukausi 
Kieli: suomi 
OPS: FINA 2017 
Opintojakson taso: perusopinnot 
Opintojakson tyyppi: pakollinen 

  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 
Opiskelija on suorittanut tai muulla tavalla hankkinut perusopintojen moduulien 1-4 osaamiset. 

  

Moduulin kuvaus 

Opiskelija perehtyy innovaatioprosessiin ja digitaaliseen liiketoimintaympäristöön finanssi- ja 
taloushallinnon toimialalla. Uuden kehittäjä -moduulissa opiskelija analysoi saamaansa taustatietoa 
määrällisten menetelmien keinoin ja ideoi uusia palvelukonsepteja valitun palvelun kehittämiseksi. 
Lisäksi opiskelijat tutustuvat innovaatio- ja kehittämismenetelmiin sekä fasilitaattorin rooliin.  

  

Moduulin osat  

OSA 1 Innovaatio-osaaminen 5 op (RDI1LK101A) 

OSA 2 Digitaalinen liiketoiminta 5 op (RDI1LK101B) 

OSA 3 Analysointiosaaminen 5 op (RDI1LK101C) 

  

Osaamistavoitteet ja arviointi  

  

Innovaatio-osaaminen (5 op) 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija 

• Tunnistaa innovaatioprosessin vaiheet ja jonkun innovaatiomenetelmän 
• Toimii ryhmän jäsenenä palvelukehityksessä 
• Tunnistaa palveluideoita 
• Tunnistaa fasilitaattorin roolin ryhmätilanteissa 
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• Perustelee omia mielipiteitään 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija 

• Tunnistaa useita laadullisia kehittämis- ja innovaatiomenetelmiä. 
• Ottaa aktiivisen roolin ryhmässä ja ottaa vastuuta ryhmän toiminnasta. 
• Luokittelee palveluideoita yrityksen strategisiin valintoihin perustuen ja tuntee 

mallintamisen menetelmiä. 
• Fasilitoi ryhmän toimintaa yhdessä muiden kanssa 
• Perustelee mielipiteitään aikaisempaan tietoon perustuen 

Osaamistaso 5: Opiskelija 

• Käyttää laadullisia kehittämis- ja innovaatiomenetelmiä palvelukehityksessä. 
• Osallistuu ryhmän toimintaan aktiivisesti hakeutumalla vastuullisiin tehtäviin ryhmässä 
• Kehittää palveluideoita yrityksen strategisiin valintoihin perustuen sekä konkretisoi näitä 

mallintamalla 
• Osaa itsenäisesti fasilitoida ryhmän toimintaa 
• Perustee mielipiteitään ja osaa perustella innovaation kaupallista potentiaalia 

  

Digitaalinen liiketoiminta (5op) 

  

Osaamistaso 1-2: Opiskelija 

• Kuvailee yrityksen digitaalisia palvelukanavia ja liiketoimintaympäristöjä 
• Tunnistaa yritysten digitaalisia sisältöjä 
• Kuvailee digitaalisen markkinoinnin periaatteita, menetelmiä ja työkaluja 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija 

• Vertailee ja luokittelee yrityksen digitaalisia palvelukanavia ja liiketoimintaympäristöjä 
• Analysoi yrityksen digitaalisia sisältöjä 
• Käyttää digitaalisen markkinoinnin menetelmiä ja työkaluja 

Osaamistaso 5. Opiskelija 

• Tekee yrityksen digitaalisiin palvelukanaviin ja liiketoimintaympäristöihin liittyviä 
kehitysehdotuksia 

• Kehittää yrityksen digitaalisia sisältöjä 
• Valitsee yritykselle sopivia digitaalisen markkinoinnin menetelmiä ja työkaluja 

  

Analysointiosaaminen (5op) 
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Osaamistaso 1-2 

• Tietää mitä web-analytiikka tarkoittaa ja mihin sitä käytetään. 
• Laskee määrällisestä datasta keskeisiä tunnuslukuja. 
• Havainnollistaa finanssi- ja talousalan tietoja graafisessa muodossa. 
• Tietää laadullisen- ja määrällisen lähestymistavan erot. 
• Raportoi finanssi- ja talousalan tiedoista laskemansa yhteenvedot luettelomaisesti. 

Osaamistaso 3-4 

• Arvioi palvelun toimivuutta web-analytiikkatietojen avulla. 
• Tunnistaa asioiden välisiä riippuvuuksia määrällisestä datasta. 
• Käyttää useita graafisia esitysmuotoja finanssi- ja talousalan tietoja havainnollistamiseen. 
• Raportoi  finanssi- ja talousalan tiedoista laskemansa yhteenvedot myös sanallisesti. 

Osaamistaso 5 

• Löytää palvelun kehittämiskohteita web-analytiikkatietojen avulla. 
• Löytää datasta riippuvuuksia, eroja, poikkeamia ja kehityssuuntia. 
• Valitsee tarkoitukseen sopivimman graafisen esitysmuodon havainnollistamaan  finanssi- ja 

talousalan tietoja. 
• Tekee tulosten perusteella perusteltuja toimintasuosituksia ja kehittämisehdotuksia. 

  

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. 

  

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 
Opiskelija voi korvata opintojakson oppimistehtävät, projektitehtävän ja tentin osoittamalla 
hankkineensa vastaavan osaamisen aiemmissa työtehtävissä tai opinnoissa. Osoittamistavat sovitaan 
tapauskohtaisesti. 

  

Työelämäyhteydet 
Opintojaksolla tehdään projektityö yritykselle. 
  

Oppimistavat 
a. Lähiopetustoteutus, jossa siihen liittyvät tehtävät, projektityöskentely ja itsenäinen 
työskentely sekä tentit 

b. Monimuotototeutus, jossa on osittain lähiopetusta ja osin verkko-oppimista tehtävineen, 
projektityöskentelyä verkossa ja lähitapaamisissa, itsenäistä työskentelyä sekä tentit  
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c. Virtuaalitoteutus, jossa on verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentelyä verkossa, 
projektin toteutus/esittäminen webinaarina sekä tentit.   

d. Suunnitelmaan pohjautuva omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen). 

  

Arviointitavat 
Arviointitavat ilmoitetaan opintojakson alussa. 

  

Moduulivastaava 
Moduulivastaavan nimi ilmoitetaan (näitä ei ole nimetty vielä) 

Eri toteutusmuodoille omat vastuuopettajat (lähi, vir, monimuoto) 

Oppimateriaalit 
Opetuksen yhteydessä mainitut artikkelit ja muut materiaalit. 

  

Toteutussuunnitelma 
  

Aikataulu 

  

Viikko-ohjelmaan voi tulla muutoksia projektityön tarpeiden myötä. 

  

Viikko 1 

Finanssi- ja taloushallintoalan palveluliiketoiminta innovoinnin pohjana. 
Innovoinnin typologiat. 

Digitalisaatio, digitaaliset kanavat ja asiakaspolut. 

Datojen tallentaminen, tuonti ja yhdistely (itse kerätty data, avoin data, tietokannat). 

  

Viikko 2 

Asiakaslähtöinen innovointiprosessi. Innovoinnin työkalut ja menetelmät. 

Verkkopalvelut, hakukoneet ja analytiikka. 

Taulukot, ristiintaulukot ja kuviot. 
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Viikko 3 

Innovoinnin työkalut ja menetelmät käytännön harjoituksina. 

Verkkokaupat, digitaalinen ostaminen ja asiakaspalvelu. 

Tilastolliset tunnusluvut. 

  

Viikko 4 

Fasilitointi ja fasilitaattorin taidot innovoinnissa. 

Digitaalinen markkinointi ja Googlen tuoteperhe. 

Korrelaatio ja regressio. 

  

Viikko 5 

Palvelu-ideoiden analysointi. 

Sisältöstrategia ja -markkinointi, big data, avoin data. 

 Aikasarjat ja niiden tasoittaminen ja ennustaminen. 

  

Viikko 6 

Palveluidean kuvaus, konseptin rakentaminen. Kaupallisen potentiaalin arviointi. 

Sosiaalinen media ja mobiili. 

Business Intelligence: visualisointi ja dashboardit (Power BI Desktop). 

Merkitsevyyden käsite ja tulkinta. 

  

Viikko 7 

Innovaation esitys asiakkaalle. Pitchaus-taidot ja esityksen valmistelu. 

Oppimistehtävien ja projektin ohjausta. 

  

Viikko 8 

Innovaatioprosessin loppuarviointi ja –raportointi. 

Dokumentaation viimeistely. 

Tentti. Oman oppimisen arviointitehtävä. 
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Oppimistehtävät ja osaamisen arviointi 
  
Oppimistehtävä 1: Artikkelitehtävä: innovointi & fasilitointi 

Oppimistehtävä 2: Digitaalisen palvelun analysointi 

Oppimistehtävä 3: Digitaalisen strategian laatiminen 

Oppimistehtävä 4: Analysointitehtävä 1 

Oppimistehtävä 5: Analysointitehtävä 2 

Projektityö: Uuden digitaalisen palveluinnovaation luominen toimeksiantajayritykselle. 

  

Osaamisen arviointi 
Osaamisen arviointi: osaamisen arviointiin osallistuvat sekä opiskelijaryhmä, opiskelija itse että 
opettaja. Opintojakson oppimistehtävät ja projektityö arvioidaan asteikolla 0-5. 

  

Palaute 
Opintojaksoa kehitetään saadun palautteen perusteella. 
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Finanssialan johdanto 
Tunnus: FIE3LK101 
Laajuus: 15 op 
Ajoitus: 1-2 lukukausi 
Kieli: suomi 
OPS: FINA17 
Opintojakson taso: runkomoduuli 
Opintojakson tyyppi: suuntautumisopinnot 

  

Moduulin kuvaus  

Moduuli tarjoaa johdannon finanssialan toimintaympäristöön, alan sääntelyyn, keskeisimpiin 
pankki- vakuutus- ja rahoituspalveluihin sekä toimialan uusiutuviin palvelualueisiin. Opiskelija 
tutustuu alan toimijoihin, työtehtäviin sekä osaamisvaatimuksiin, joista hän tunnistaa etenkin 
toimialarajat ylittävät sekä alakohtaisesti tunnistetut osaamistarpeet. Opiskelija perehtyy 
säästämisen ja sijoittamisen periaatteisiin ja tunnistaa markkinoihin liittyviä riskitekijöitä sekä sen 
toimintaa ohjaavia pelisääntöjä. Opiskelija saa valmiudet kehittyä vastuulliseksi finanssialan 
asiantuntijaksi, ja omaksuu työkaluja joilla kehittää oman tai asiakkaan suunnitelmallista 
sijoitustoimintaa. 

  

Moduulin osat 

  

FIE3LK101A Finanssialan toimijat ja toiminta            5 op 

FIE3LK101B Vakuutusala ja vakuuttaminen                       5 op 

FIE3LK101C Sijoittamisen perusteet                      5 op 

  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Perusopintomoduuleista "Tuloksen tekijä" on suoritettuna. Moduuli on Finanssi- ja 
talousasiantuntijan (FINA) koulutusohjelman suuntautumisten runkomoduuli, jota suositellaan 
kaikille finanssitoimialasta kiinnostuneille liiketalouden opiskelijoille. 

  

Osaamistavoitteet ja arviointi  

Finanssialan toimijat ja toiminta 5 op  
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Osaamistaso 1-2: 

• tuntee pankki- ja rahoitusalan perinteisen toimintaympäristön 
• osaa kuvata pankin tarjoamia palveluita yksityisille henkilöille sekä yrityksille 
• tuntee pankkiasioinnin keskeisimmät piirteet 

  

Osaamistaso 3-4: 

• osaa kuvata finanssijärjestelmän sekä toimialan yhtiöiden erilaisia työtehtäviä 
• tuntee alan perinteisiä ja uudistuvia osaamisvaatimuksia 
• osaa arvioida pankkien ja rahoituslaitosten toimintamalleja 
• tuntee asiakasnäköpinnan juridiikkaa 

  

Osaamistaso 5: 

• osaa kuvata finanssialan toimintaympäristön muutosta ja kansainvälistymistä 
• tuntee pankkialan oikeutta ja tietää miten asiakkaan tunnistaminen hoidetaan käytännössä 
• ymmärtää pankkiliiketoiminnan erityispiirteitä 
• osaa kuvata mistä finanssialan yrityksen tulos muodostuu 
• osaa toimia asiakkaisiin liittyvien erityistilanteiden osalta (kuolinpesät, rahanpesu) 

  

 Vakuutusala ja vakuuttaminen 5 op  

  

Osaamistaso 1-2: 

• tietää Suomessa toimivat vakuutusyhtiöt sekä muut vakuutusalan yhteistyöelimet sekä 
viranomaistahot 

• tietää vakuutusmaksujen määräytymisperiaatteet 
• tuntee vakuutuskorvausmenettelyn keskeiset periaatteet 
• tuntee vahinkotapahtumaan liittyvät toimenpiteet vakuutuksenottajan ja vakuutuksen 
• myöntäjän kannoilta 
• osaa tehdä vahinkotapausilmoituksen vakuutusyhtiölle 

  

Osaamistaso 3-4: 

• tuntee yritysten ja yhteisöjen vakuutusten keskeiset toiminnalliset periaatteet ja merkityksen 
vakuutuksenottajalle 

• pystyy arvioimaan käyttöomaisuuden ja vaihto-omasisuuden vakuuttamiseen liittyviä 
osatekijöitä 



Opintojaksokuvakset 2018-2019 
Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 

 
• tuntee yrityksen vastuuvakuutusten keskeisen sisällön 
• tuntee oikeusturvavakuutusten kattavuudet  
• tuntee henkilövakuutukset yritysten ja yhteisöjen näkökulmista 
• tietää työttömyysvakuutusmaksun määräytymisperiaatteet 
• tietää ryhmähenkivakuutuksen luonteen yrityksille 

  

Osaamistaso 5: 

• tuntee vakuutuksenantajan ja –ottajan välisten erimielisyyksien käsittelymahdollisuuksia ja 
muutoksenhakumenetelmiä 

• osaa arvioida vakuutustapahtumien todennäköisyyksiä 
• osaa toimia yritysten ja yhteisöjen vakuutuksia koskevissa avustavissa tehtävissä 
• tuntee työeläkejärjestelmän, kansaneläkejärjestelmän, lakisääteisen sairausvakuutuksen, 

tapaturmavakuutuksen ja työttömyysturvan erityisesti vakuutusyhtiöiden toiminnan 
näkökulmista 

  

  

Sijoittamisen perusteet 5 op  

  

Osaamistaso 1-2: 

• osaa nimetä eri omaisuusluokat ja ymmärtää niiden eroavaisuudet 
• tunnistaa sijoitusalan työtehtäviä ja osaamisvaatimuksia 

  

Osaamistaso 3-4: 

• osaa kuvata sijoitusalalla toimivien yritysten perustehtävän yksityissijoittajan perspektiivistä 
• osaa verrata eri omaisuusluokkia keskenään 
• osaa kuvailla erilaisia sijoitusalan työtehtäviä 
• tunnistaa erilaisia sijoitusriskiprofiileja 

  

Osaamistaso 5: 

• ymmärtää yleispankin ja finanssialan erikoistuneiden toimijoiden erovaisuuksia 
• tuntee sijoitustoimialan uusiutumisprosessin viimeisimpiä piirteitä ja muutoksia 
• osaa verrata eri omaisuusluokkia keskenään sekä tulkita eri riskiprofiilien sijoitussalkkuja 
• osaa sijoitussalkun rakentamisen perusperiaatteet 
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Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-
menettelyyn opiskelijan intrasta (MyNet). 

  

Työelämäyhteydet 

Asiakasprojekti toimeksiantajille tai ”Financelab-projekti”. Finanssialan yhteistyötä (vierailut tai 
vierailijat) pankki-, vakuutus-, ja rahoituslaitosten, sekä alan sääntelijöiden kanssa. 

Kansainvälisyys 

  

Kansainvälisyys huomioidaan oppimateriaaleissa. Osa toimeksiannoista voi tulla kansainvälisesti 
toimivilta yrityksiltä. 

  

Oppimistavat 

Päivätoteutus, opinnollistaminen. 

  

Arviointitavat 
  

Tiimiarviointi, vertaisarviointi, yksilöarviointi, itsearviointi 

Opintojakson suorittaminen edellyttää vahvaa ja tavoitteellista sitoutumista opintojakson 
lähitapaamisiin ja tiimityöskentelyyn. Arvosana määräytyy tiimin tuotosten perusteella (50 %) sekä 
opiskelijan oman sitoutumisen ja aktiivisuuden perusteella (50 %). 

Vastuuopettaja 

Annika Sandström 

  

Oppimateriaalit 

Täydennetään myöhemmin. 
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Finanssialan liiketoiminta  
Tunnus: FIE3LK102 
Laajuus: 10 op 
Ajoitus: 
Kieli: suomi 
OPS: Finanssi ja talousasiantuntijan koulutusohjelma 
Opintojakson taso: suuntautuminen, FINA17 
Opintojakson tyyppi: suuntautumisopinnot 

Moduulin kuvaus  

Opiskelija syventää osaamistaan pankki- ja rahoitusalan liiketoimintaan liittyen. Moduulissa 
perehdytään finanssitoimialan yritysten ansaintalogiikkaan, sääntelyyn, riskeihin, sekä 
markkinaympäristön ja suhdanteiden vaikutukseen toimialalla. Opiskelija tutustuu rahoitustoimialan 
markkinoiden rakenteisiin, palveluihin ja tuotteisiin. Taustatietojen lisäksi opiskelija harjoittelee 
myynnin ja markkinoinnin kehittämistä em. tuotteiden ja palveluiden osalta. Fokuksessa ovat niin 
säästämisen, sijoittamisen, vakuuttamisen ja maksuliikepalveluiden yleisemmät tuotealueet, kuin 
myös luottopäätöksen tekoon liittyvät erityispiirteet kotitalous- ja yrityssektoreilla. 

Moduulin osat 

OSA 1 Finanssialan liiketoiminnan ominaispiirteet 5 op, FIE3LK102A 

OSA 2 Finanssialan palveluiden myynti ja markkinointi 5 op, FIE3LK102B 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Suositellaan, että perusopintomoduulit sekä HELI16 tai FINA17 runkomoduuli ovat suoritettuna. 

  

Osaamistavoitteet ja arviointi  

OSA 1 Finanssialan liiketoiminnan ominaispiirteet 5 op  

Osaamistaso 1-2: 

• osaa kuvata rahoitusliiketoiminnan peruskäsitteet 
• tuntee alan liiketoiminnan perusperiaatteet ja toimialan perusrakenteen 
• hallitsee rahoitusliiketoiminnan tärkeimmät tuotteet ja niiden perusominaisuudet. 

Osaamistaso 3-4: 

• tuntee luottolaitoksen tilinpäätöksen rakenteen ja kannattavuuslaskennan periaatteet 
• osaa laskea toimialan tärkeimmät tunnusluvut liiketoiminnan kannattavuuden arvioimiselle. 
• kykenee perustellusti tekemään ratkaisuja rahoitusliiketoiminnassa esiin tulevien ongelmien 

ratkaisemiseksi ja arvioimaan niiden tuloksellisuutta 
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• hallitsee erityyppisten rahoitustuotteen merkityksen liiketoiminnassa ja osaa analysoida 

luottolaitoksen sisäisen yksikön toiminnan kannattavuutta.  
• kykenee identifioimaan tekemiensä analyysien perusteella rahoitusliiketoimintaan liittyviä 

ongelmia sekä analysoimaan asiakkaiden tarpeita ja esittelemään niihin liittyviä ratkaisuja. 

Osaamistaso 5:  

• tuntee erittäin hyvin pankki- ja rahoitusliiketoiminnan kokonaisuuden, riskienhallinnan ja 
vakavaraisuuden merkityksen toimialalla. 

• osaa analysoida luottolaitoksen taserakennetta ja sen seurauksia liiketoiminnassa sekä 
rahoitusliiketoiminnan tärkeimpiä riskejä. 

• kykenee esittämään ratkaisuvaihtoehtoja havaitsemiinsa ongelmiin ja analysoimaan niihin liittyviä 
tekijöitä ja tarjoamaan asiakkaille rahoitukseen, sijoittamiseen ja maksuliikenteeseen liittyviä 
ratkaisuja. 

  

OSA 2 Finanssialan palveluiden myynti ja markkinointi 5 op 

  

Osaamistaso 1-2: 

• tuntee finanssialan palveluita ja -tuotteita 
• osaa kuvata finanssialan myynnin erityispiirteitä 

        

Osaamistaso 3-4: 

• osaa kuvata finanssialan palveluita ja -tuotteita koskevaa myyntiä ja markkinointia ohjaavia 
säännöksiä ja määräyksiä. 

• osaa laatia lainmukaista sijoitus- ja vakuutustuotteiden markkinointitekstiä. 
• tuntee asiantuntijapalveluiden myynnin erityispiirteitä. 

  

Osaamistaso 5: 

• omaa selkeän ja kattavan käsityksen finanssi- ja vakuutuspalveluista ja –tuotteista. 
• hallitsee finanssialan palveluiden myyntiä ja markkinointia koskevat säännöt ja määräykset. 
• osaa laatia itsenäisesti korkeatasoista ja lainmukaista markkinointimateriaalia. 
• hallitsee sijoitus- ja vakuutustuotteiden myynnin erityispiirteet. 
• osaa kehittää itsenäisesti mielenkiintoisen markkinointitilaisuuden. 

  

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 
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Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-
menettelyyn opiskelijan intrasta (MyNet). 

Työelämäyhteydet 

Vierailuluennot/yrityskäynnit, ryhmätyöt 

Kansainvälisyys 

Finanssialan liiketoimintaa käsitellään kansainvälisenä ilmiönä, huomioiden kansainväliset toimijat 
sekä kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden vaikutuksia yksittäisiin toimijoihin. 

Oppimistavat 

Luennot ja vuorovaikutteinen lähiopetus. 

Opiskelijat laativat sijoitus- ja vakuutustuotteiden myyntiin ja markkinointiin liittyvän tehtävän 
sekä suunnittelevat ja harjoittelevat siihen liittyvän myyntikeskustelun. 

Arviointitavat 

Tentti, oppimistehtävät ja osallistumisaktiivisuus. 

Vastuuopettaja(t) 

Sinikka Lieto 

Arto Talmo 

  

  

Copyright Haaga-Helia ammattikorkeakoulu |Sivukartta | Sitemap 

  

https://www.haaga-helia.fi/fi/sitemap?userLang=fi
https://www.haaga-helia.fi/en/sitemap?userLang=fi
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Sijoituspalvelut 
Tunnus: FIE4LK101 
Laajuus: 10 op 
Ajoitus: 4. tai 5. lukukausi 
Kieli: suomi 
OPS: HELI16 
Opintojakson taso: suuntautuminen (Raha ja talous) 
Opintojakson tyyppi: suuntautumisopinnot 

  

Moduulin kuvaus   

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee arvopaperimarkkinoiden rakenteen ja 
toimintaperiaatteet sekä eri omaisuusluokkien keskeiset erot. Opiskelija tuntee eri sijoitustuotteiden 
kuten osakkeiden, joukkovelkakirjalainojen, sijoitusrahastojen sekä sijoitussidonnaisten 
vakuutustuotteiden keskeiset ominaisuudet kuten riskisyyden, kustannusrakenteen ja 
tuottomahdollisuudet. Lisäksi hän tuntee sijoitusrahastojen toimintaperiaatteet ja eri rahastotyypit 
sekä osaa hakea vertailuja varten rahastoja koskevaa informaatiota. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy vertailemaan erilaisia sijoituskohteita sekä niiden 
soveltuvuutta, riskejä ja tuottoja sekä tuntee vertailuissa käytettävät keskeisimmät tunnusluvut. Hän 
pystyy vastaamaan sijoituskohteisiin liittyvissä peruskysymyksissä sekä osaa neuvoa erilaisissa 
säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvissä asiakaspalvelutilanteissa. Opiskelija tiedostaa myös eri 
sijoitusvaihtoehtojen verotukseen vaikuttavat keskeiset ominaisuudet sekä verosuunnittelun 
mahdollisuudet sijoitustoiminnassa.  

Opiskelija tuntee arvopaperimarkkinalainsäädännön keskeisen sisällön sekä muita 
arvopaperimarkkinoiden toimintaan kuten tiedottamiseen, arvopapereiden markkinointiin ja 
sisäpiirirekisterin sisältöön vaikuttavia sääntöjä ja määräyksiä. Lisäksi hän tietää Finanssivalvonnan 
oikeudet ja velvollisuudet sekä keskeiset toimintaperiaatteet arvopaperimarkkinoiden toiminnan 
sääntelyssä. 

  

Opiskelija tuntee sijoituspalvelujen tarjontaan liittyvät vastuukysymykset. Hän tuntee myös 
sijoitustoimintaan liittyvät perhe- ja perintöoikeudelliset käsitteet ja pystyy ohjaamaan asiakasta 
hänen sijoitusvalinnoissaan huomioiden hänen kokonaistilanteensa    

  

Moduulin osat  

A. Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat 5 op (FIE4LK101A) 
B. Arvopaperimarkkinoiden sääntely 5 op (FIE4LK101B) 
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Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 
  

Opiskelija on suorittanut moduulit Tuloksen tekijä ja Yrityksen talouden hallinta tai hallitsee 
muutoin vastaavat osaamiset. 

  

Osaamistavoitteet ja arviointi 

  

A. Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat (5 op) 

  

Osaamistaso 1-2: Opiskelija 

• tuntee arvopaperimarkkinoiden rakenteen ja toimintatavat 
• tuntee eri omaisuusluokkien keskeiset ominaisuudet 
• tuntee osakesäästämisen, rahastosäästämisen ja muut keskeiset säästämisvaihtoehdot 
• tuntee sijoitustoimintaan liittyviä riskejä 
• osaa tehdä sijoitustoimintaan liittyviä päätöksiä eri taustatekijät huomioon ottaen 

  

Osaamistaso 3-4: Opiskelija 

• tuntee sijoitusrahastojen toimintaperiaatteet ja eri rahastotyypit sekä osaa vertailla niitä 
• osaa vertailla eri sijoitusvaihtoehtojen riskejä ja tuottomahdollisuuksia 
• osaa laatia sijoitussuunnitelmia ja huomioida päätöksenteossa myös verotuksen 
• tuntee sijoitustoimintaan liittyvät keskeiset tunnusluvut ja osaa soveltaa niitä käytännössä 
• osaa kartoittaa sijoituspalveluita hankkivan asiakkaan sijoituskokemuksen ja tarjota hänelle 

sopivia sijoitusvaihtoehtoja 

  

Osaamistaso 5: Opiskelija 

• osaa analysoida eri sijoitusvaihtoehtojen tuottomahdollisuuksia 
• osaa vertailla eri sijoitusvaihtoehtojen riskisyyttä 
• osaa analysoida eri sijoitustuotteiden tunnuslukuja ja niiden kehitystä 
• osaa hyödyntää verosuunnittelua sijoitustoiminnassa 
• osaa analysoida sijoituspalveluita hankkivan asiakkaan kannalta sopivia sijoitusvaihtoehtoja 

ja laatia sijoitussuunnitelman 
• osaa laatia yritykselle ehdotuksen pörssitiedottamisen säännöistä ja mediatyöskentelystä 
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B. Arvopaperimarkkinoiden sääntely (5 op)   

  

Osaamistaso 1-2: Opiskelija 

• hallitsee sijoitustoimintaan liittyvät yksityisoikeudelliset peruskäsitteet 
• tuntee arvopaperimarkkinoiden perussäännöt ja oikeudenalan keskeiset toimijat 
• tuntee Arvopaperimarkkinalain keskeisen sisällön 
• tuntee pörssiyhtiön viestinnän perusteet 

  

Osaamistaso 3-4: Opiskelija 

• tuntee sijoituspalveluiden tarjontaa sääntelevät keskeiset menettelytapanormit, kuten 
lainsäädännön, viranomaisohjeistuksen sekä alan itsesääntelyn 

• hallitsee sijoitustoimintaan liittyvät keskeisten yksityisoikeudelliset oikeustoimet ja niihin 
liittyvät peruskäsitteet 

• tuntee tiedottamiseen, arvopaperien markkinointiin ja sisäpiiritietoon liittyviä säännöksiä 
• tuntee osakeyhtiön päätöksentekoa määrittävän lainsäädännön perusteet 
• osaa analysoida yritysten sijoittajasivujen sisältöjä 

  

Osaamistaso 5: Opiskelija 

• osaa hakea ja soveltaa lainsäädäntöä ja ohjeita arvopaperien markkinoinnin, 
tiedonantovelvollisuuksien, sisäpiirirekisterien ja sisäpiirintiedon väärinkäytön kannalta. 

• tuntee sijoituspalveluiden tarjontaan liittyvät vastuukysymykset 
• hallitsee sijoitustoimintaan liittyvät keskeiset yksityisoikeudelliset oikeustoimet, edustuksen, 

vakuudet, vahingonkorvausvelvoitteet sekä yksityishenkilön että yrityksen näkökulmista 
• osaa osakeyhtiön ja muiden yhtiömuotojen päätöksentekoa määrittävän lainsäädännön 

perusteet 

  

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 
  

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT- 
menettelyyn opiskelijan intrasta (MyNet). 

  

Työelämäyhteydet  
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Opintojaksolla voidaan hyödyntää vierailevia luennoitsijoita ja vierailuja sijoitusalaan liittyviin 
tapahtumiin. Opintojaksolla toteutetaan työelämälähtöinen projekti, esim. Pörssisäätiön Parhaat 
Sijoittajasivut -kilpailu. 

Kansainvälisyys 
  

Opintojaksolla käsitellään sijoitustoimintaa myös kansainvälisellä tasolla. 

  

Aikataulu  

  

Tarkempi aikataulu määritellään toteutussuunnitelmassa. 

Oppimistavat 

  

Päivätoteutus, monimuotototeutus, virtuaalitoteutus tai työn opinnollistaminen. 

  

Arviointitavat 
  

Tentit 80 % 

Projektityöt 20 % 

Vastuuopettajat 
  

Juha Stenbacka 

  

Oppimateriaalit 

  

A. Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat 

  

NasdaqOMX Exchanges: ”Opi osakkeet”. 10. painos 2016. 
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NasdaqOMX Exchanges: ”Opi optiot”, 25. painos 2016 

Nousiainen, S, Sundberg, S.: Sijoituspalveluopas, 2. uudistettu painos, 2014 

Puttonen, V., Repo, E.: Miten sijoitan rahastoihin? 

Pörssisäätiö: Sijoittajan korko-opas, 2016 

Pörssisäätiö: Sijoitusrahasto-opas, 2015 

Pörssisäätiö: Sijoittajan vero-opas, 2016 

Ylönen, M.: Eläkesäästäminen 2014 

Järvinen, S., ja  Parviainen, A. 2011. Pääomaturvattu sijoittaminen. 3. uudistettu painos, 2014, 
Talentum. 

Malkiel, B., G.: Sattuman kauppaa Wall Streetillä, 4. painos 2012, Talentum 

  

B. Arvopaperimarkkinoiden sääntely 

  

Parkkonen, Jarmo – Knuts, Mårten: Arvopaperimarkkinalaki Luvut 1,2,7,8,10 

Finanssialan Keskusliitto: Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 

Hoppu, Esko – Hoppu, Kari: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, 2014 s. 391-416 
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DIGI FINA 
Tunnus: FIE4LK102 
Laajuus: 10 op 
Ajoitus: 
Kieli: suomi 
OPS: Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma, FINA17-OPS 
Opintojakson taso: suuntautumisopinto 
Opintojakson tyyppi: pakollinen 

Moduulin kuvaus  

Opiskelija syventää Excel osaamistaan sekä tietojen analysoinnissa tarvittavia taitoja ja työkaluja. 
Kahteen osaan rakentuvassa moduulissa tutustutaan rahoituksessa yleisesti käytettyihin 
ohjelmistoihin (mm. Reuters Eikon). Moduulin ensimmäisessä osassa perehdytään Exceliin ja 
Excelin VBA-ohjelmointiin rahoitusalan näkökulmasta. Moduulin toisessa osassa tutustutaan tiedon 
digitaaliseen tallentamiseen sekä relaatiotietokantojen rakenteen- ja SQL -kyselykielen perusteisiin. 
Lopuksi käydään läpi myös rahoituksessa yleisesti käytettäviä tietojärjestelmiä. Moduuli on 
räätälöity tarjoamaan taitoja ja osaamisia joita esim. ammattinimikkeillä ”Financial Analyst”, ”Data 
Analyst” tai ”Business Analyst” toimivat asiantuntijat tarvitsevat. 

Moduulin osat 

OSA 1 Rahoituksen edistynyt Excel ja VBA, FIE4LK102A 

OSA 2 Rahoituksen tietojärjestelmät ja SQL, FIE4LK102B 

  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Suositellaan, että perusopintomoduulit ovat suoritettuna. Aikaisemmat Excel- ja tilasto-opinnot 
tulee olla suoritettuna. 

  

Osaamistavoitteet ja arviointi  

OSA 1. Rahoituksen edistynyt Excel ja VBA,       5op 

Opiskelija syventää Excel –osaamistaan ja tutustuu VBA -ohjelmointiin. Opiskelija tuntee Excelin 
ja VBA:n rahoituksen näkökulmasta ja kykenee näiden tehokkaaseen käyttöön. Opiskelija osaa 
käyttää ja hyödyntää nk. VBA-aplikaatioita. Hän tuntee Officen ohjelmien mukana tulevan 
ohjelmointi-ympäristön, jonka avulla hän kykenee soveltamaan mm. Exceliä ja tehostamaan sen 
toiminnallisuuksia. 
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Sisältö 

Moduulissa tutustutaan Excelin VBA kieleen ja käydään läpi sen perustoiminnallisuuksia. Sisältö 
on painotettu mahdollisimman käytännön läheiseksi. Moduulissa käydään läpi mm. VBA:n 

• Jos -lauseke 
• Toistorakenteet 
• Moduulit 
• Lomakkeet 
• Muuttujat ja niiden näkyvyys 
• Aliohjelmat ja funktiot 

  

Oppimateriaali 

Luentomonisteet ja materiaalit 

  

Vastuuopettaja, opettaja(t) 

Christian Brade 

  

Arviointi 

Moduulin lopuksi on Excelillä tehtävä ohjelmointikoe (100%) 

  

Osaamistaso 1-2: 

• Osaa käyttää Excelillä toteutettuja rahoituksen laskureita 
• Tunnistaa VBA-ohjelmoinnin rakenteita 

Osaamistaso 3-4: 

• Osaa tehdä erilaisia rahoituksen laskureita Excel-työkalulla 
• Osaa hyödyntää VBA:ta yksinkertaisissa rakenteissa 

Osaamistaso 5: 

• Osaa tehdä ja muokata rahoituksen laskureita sekä hyödyntää niitä monipuolisesti 
• Osaa hyödyntää VBA:ta vaativammissa rakenteissa 
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OSA 2. Rahoituksen tietojärjestelmät ja SQL,    5op 

  

Opiskelija ymmärtää relaatiotietokantojen rakenteet ja hallitsee SQL – kyselykielen perusteet. 
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti hakea tietokannasta tiedon analysoinnissa 
tarvitsemansa tiedot. Opiskelija hahmottaa mistä osista tietojärjestelmät rakentuvat ja mikä rooli 
tiedon varastoimisella tietojärjestelmässä on. Lisäksi opiskelija saa käsityksen mitä kaikkia 
tietojärjestelmiä rahoitussektorilla on käytössä ja tutustuu niistä kunnolla ainakin yhteen. 

  

Sisältö 

Kurssilla tutustutaan tiedon digitaaliseen tallentamiseen ja opiskellaan relaatiotietokantojen 
rakenteen- ja SQL -kyselykielen perusteita. Moduulissa tutustutaan myös rahoituksessa käytettäviin 
tietojärjestelmiin ja niistä tutustutaan syvällisemmin yhteen (esim. Reuters Eikon, jolloin 
moduulissa voi suorittaa Reutersin myöntämän Eikon sertifikaatin). 

  

Oppimateriaali 

Luentomonisteet ja materiaalit 

  

Vastuuopettaja, opettaja(t) 

Christian Brade 

  

Arviointi 

Moduulin arvosana koostuu kahdesta osa-alueesta. 

1. Tietokanta ja SQL –osuuden tentti 
2. Reuters Eikon –sertifikaattitentti 

  

Arvosana määräytyy lähtökohtaisesti Tietokanta ja SQL –osuuden tentin perusteella, mutta 
seuraavilla muutoksilla: 

1. Jos opiskelija ei läpäise sertifikaattitenttiä, kurssin arvosanaksi tulee sama kuin Tietokanta ja 
SQL –osuuden tentistä. Arvosanaa 5 ei kuitenkaan voi saada. 
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2. Jos opiskelija läpäisee sertifikaattitentin, kurssin arvosanaksi tulee sama kuin Tietokanta ja 

SQL –osuuden tentistä +1 numero. Eli jos SQL tentistä tulee 3, saa opiskelija moduulin 
arvosanaksi 4. Arvosana nolla ei nouse ykköseksi ja maksimi on 5. 

  

Osaamistaso 1-2: 

• Ymmärtää miten relaatiotietokannat rakentuvat ja mistä osista tietojärjestelmät koostuvat 
• Tunnistaa SQL -kielen ja osaa tehdä yksinkertaisia SQL -kyselyjä 

Osaamistaso 3-4: 

• Ymmärtää miten relaatiotietokannat rakentuvat ja mistä osista tietojärjestelmät koostuvat 
• Tunnistaa SQL -kielen ja osaa tehdä SQL -kyselyjä ja -päivityksiä 

Osaamistaso 5: 

• Ymmärtää miten relaatiotietokannat rakentuvat ja mistä osista tietojärjestelmät koostuvat 
• Hallitsee SQL -kielen ja osaa tehdä SQL -kyselyjä ja -päivityksiä 
• Saa Reuters Eikon sertifikaatin suoritettua ja osoittaa täten hallitsevansa hyvin järjestelmän 

käytön 

  

  

  

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-
menettelyyn opiskelijan intrasta (MyNet). 

  

Työelämäyhteydet 

  

Opintojaksolla pyritään hyödyntämään finanssialan toimijoiden vierailuluentoja ja/tai 
yhteistyöprojekteja.  

Kansainvälisyys 

- 
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Oppimistavat 

  

Päivätoteutus, virtuaalitoteutus, opinnollistaminen. 

  

Arviointitavat 
  

Tentit ja projektit. Opintojakson suorittaminen edellyttää vahvaa ja tavoitteellista sitoutumista 
opintojakson lähitapaamisiin. 

  

Vastuuopettaja(t) 
  

Christian Brade 

  

Oppimateriaalit 

- 
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Yritysrahoitus 
Tunnus: FIE4LK103 
Laajuus: 10 op 
Ajoitus: 4. tai 5. lukukausi 
Kieli: suomi 
OPS: FINA17 
Opintojakson taso: suuntautuminen (Raha ja talous) 
Opintojakson tyyppi: suuntautumisopinnot 

  

Moduulin kuvaus  

Yritysrahoituksen suuntautumismoduulin suoritettuaan opiskelija tuntee yrityksen rahoituksen 
strategisen ja operatiivisen suunnittelun keskeiset käsitteet ja osaa tehdä rahoituksen pitkän ja 
lyhyen aikavälin laskelmia. Opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida yrityksen rahoituksen 
suunnittelu- ja vaihtoehtolaskelmia sekä kykenee arvioimaan rahoituksen kustannuksia ja 
riittävyyttä. Opiskelija tunnistaa rahoitukseen liittyviä riskejä ja tuntee niiden keskeiset 
hallintamenetelmät. Opiskelija tunnistaa yleisimmät yrityskauppamuodot ja yrityksen 
arvonmääritysprosessin osat. Moduulissa perehdytään arvonmäärityksessä käytettäviin 
analyysimenetelmiin ja arvoon liittyviin keskeisiin tekijöihin.  

  

Moduulin osat 

A. Yrityksen rahoituksen suunnittelu 5 op (FIE4LK103A) 
B. Yrityksen arvonmääritys ja yrityskaupat 5 op (FIE4LK103B) 

  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opiskelija on suorittanut moduulit Tuloksen tekijä ja Yrityksen talouden hallinta tai hallitsee 
muuten vastaavat osaamiset. 

  

Osaamistavoitteet ja arviointi  

  

A. Yrityksen rahoituksen suunnittelu 5op 

  

Osaamistaso 1-2: Opiskelija 
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• tuntee yrityksen rahoituksen suunnittelun peruskäsitteet ja menetelmät 
• osaa arvioida yrityksen rahoitustarvetta tehtyjen suunnitelmien perusteella 
• tuntee yritysten keskeiset rahoitusratkaisut ja niiden ominaispiirteet 
• tuntee keskeiset rahoitusinstrumentit ja niiden ominaisuudet 
• tuntee keskeisten rahoitusratkaisujen kustannuserot 
• tuntee käyttöpääomaan vaikuttavia tekijöitä 

  

Osaamistaso 3-4: Opiskelija 

• tuntee yrityksen rahoituksen suunnittelun menetelmät eri ajanjaksoilla 
• osaa määritellä yrityksen rahoitustarpeen eri ajanjaksojen rahoituksen suunnittelua varten 
• tuntee perinteisten rahoituksen hankintakanavien ohella markkinaehtoiseen omaan ja 

vieraaseen pääomaan, ja pääomasijoituksiin ja joukkorahoitukseen liittyvät periaatteet ja 
toimintatavat 

• tuntee oman, vieraan ja koko pääoman kustannusten määrittämisessä käytettäviä yleisimpiä 
malleja 

• tuntee käyttöpääomaan hallintaan liittyviä menetelmiä varastonhallinnan, myyntisaamisten 
ja ostovelkarahoituksen osalta 

  

  

Osaamistaso 5: Opiskelija 

• ymmärtää syvällisesti rahoituksen suunnittelun merkityksen erikokoisten yritysten 
toiminnassa ja osaa analysoida yritysten tekemiä ratkaisuja kriittisesti. 

• tuntee rahoitusmarkkinoiden ja rahoituksen välitystapojen keskeiset kotimaiset ja 
kansainväliset toimintatavat 

• osaa laatia rahoituksen suunnittelun ja riskienhallinnan laskelmia erilaisissa päätöstilanteissa 
sekä varainhankinta- ja valuuttakauppaa vaativissa tilanteissa. 

• osaa määritellä oman, vieraan ja koko pääoman kustannukset markkinatietojen perusteella 
sekä yrityksen että omistajan näkökulmasta 

• osaa laatia käyttöpääomaan hallintaan liittyviä laskelmia varastonhallinnan, 
myyntisaamisten ja ostovelkarahoituksen osalta 

  

  

C. Yrityksen arvonmääritys ja yrityskaupat 

  

Osaamistaso 1-2: Opiskelija 

• tuntee yleisimpiä yrityskauppamuotoja 
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• on tutustunut arvonmäärityksen yleisimpiin menetelmiin 
• tuntee pääpiirteissään yrityksen arvonmääritysprosessin vaiheet 
• tuntee tuottovaatimuksen merkityksen yrityksen arvonmäärityksessä 
• tuntee substanssiarvon ja tuottovaatimuksen määrittämisen pääperiaatteet 

  

  

Osaamistaso 3-4: Opiskelija 

• osaa analysoida yrityskauppatilannetta myyjän, ostajan ja yrityksen näkökulmasta 
• osaa identifioida yrityksen sukupolvenvaihdokseen liittyvien verohuojennusten ja 

yritysjärjestelyjen edellytykset 
• hallitsee erityyppiset arvonmääritysmenetelmät ja kykenee arvioimaan eri muuttujien 

merkitystä arvonmäärityksen lopputulokseen ja osaa arvioida yrityksen strategisen tilanteen 
merkitystä arvonmäärityksessä 

• kykenee arvioimaan yrityksen arvonmääritysmalleihin liittyvää tuottovaatimusta tuoton ja 
riskin suhteen 

• kykenee analysoimaan yrityskauppatilannetta myyjän, ostajan sekä yrityksen näkökulmasta 
sekä niiden verotusta 

• Kykenee identifioimaan yrityksen sukupolvenvaihdokseen liittyvien verohuojennusten 
edellytyksiä 

• tuntee yritysjärjestelyjen verohuojennusten edellytykset ja kykenee arvioimaan 
vaihtoehtoisia toteutustapoja 

  

  

Osaamistaso 5: Opiskelija 

• osaa kuvailla perusteellisesti yrityksen arvonmäärityksen vaiheet ja yrityskauppaan liittyvien 
riskien identifioinnin, verotuksen ja verohuojennukset 

• hallitsee erinomaisesti erityyppiset arvonmääritysmenetelmät ja kykenee arvioimaan eri 
menetelmien käyttökelpoisuutta, sekä osaa ottaa riskeihin liittyvät tekijät huomioon 
arvonmäärityksessä ja yrityskaupan toteuttamisessa 

• kykenee määrittelemään yrityksen arvonmääritysmalleissa käytettävän tuottovaatimuksen 
yrityksen tilinpäätös- ja muiden historiatietojen avulla 

• hallitsee yrityksen arvonmääritysprosessin sekä kykenee tekemään ratkaisuja yrityskaupan 
toteuttamisessa esiin tulevien ongelmien ja verotusasioiden ratkaisemiseksi ja arvioimaan 
niiden merkitystä 

  

  

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 
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Jos opiskelija on hankkinut moduulin tavoitteiden mukaista osaamista esimerkiksi työkokemuksen, 
tai muun kuin korkea-asteen opiskelun kautta, hän voi osoittaa osaamisensa näytöllä (AHOT). 
Katso ohjeet osaamisen tunnistamisesta ja näytöistä opiskelija-intrasta (MyNet). 

  

Työelämäyhteydet 

  

Moduulissa hyödynnetään työelämäyhteyksiä ja yrityselämästä otettuja esimerkkejä sekä case-
harjoituksia. Mukana voi olla vierailevia luennoitsijoita yrityselämästä ja mahdollisesti tehdään 
myös yritysvierailuja. 

Kansainvälisyys 

  

Moduulin aihealueita tarkastellaan myös kansainvälisestä näkökulmasta. Mahdollisuuksien mukaan 
hyödynnetään vierailijoita partnerikorkeakouluista ja aiheisiin soveltuvaa kansainvälistä 
materiaalia. 

  

Aikataulu  

  

Moduulin eteneminen ja opiskelun tarkempi aikataulutus ilmenevät toteutussuunnitelmasta. 

  

Oppimistavat 

  

Vaihtoehdot: päivätoteutus, monimuotototeutus, virtuaalitoteutus ja työn opinnollistaminen. 

  

Arviointitavat 
  

Tentti 60 % 

Harjoitustehtävät 40 % 
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Vastuuopettaja 
  

Arto Talmo 

  

Oppimateriaalit 
  

Soveltuvin osin: 

  

Leppiniemi – Lounasmeri, Yritysrahoitus, Talentum Media, jatkuvasti päivittyvä e-aineisto. 
Knüpfer, S. & Puttonen, Moderni Rahoitus, 2014 tai uudempi, Talentum Media, e-aineisto. 
Katramo, M. et al: Yrityskauppa, 2013 tai uudempi, Talentum Media, e-aineisto. 

  

Oheislukemistoa 

  

Rantanen, J: Arvonmääritys yrityskaupassa, Sypoint 2012 

Leppiniemi, J. Tilinpäätöksen tulkinta, Talentum Media, jatkuvasti päivittyvä e-aineisto. 

Leppiniemi, J. Tilinpäätös- ja verosuunnittelu, Talentum Media, jatkuvasti päivittyvä e-aineisto. 

yritys- ja verolainsäädäntöä (FINLEX) 

Niskanen, J. & Niskanen, M. 2013 tai uudempi. Yritysrahoitus. EDITA Publishing Oy. 

Kallunki - Niemelä: Uusi yrityksen arvonmääritys, Economia, 2007 

Brooks, Financial Management, Pearson. INTL Edition, 2011 tai uudempi. 

Watson – Head, Corporate Finance, Financial Times & Prentice Hall. 2010 tai uudempi. 
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Global Finance 
Code: FIE4LK104 
Scope: 10 ECTS 
Timing: 
Language: English 
Curriculum: Degree Programme in Finance and Economics, FINA17 curriculum 
Course level: Professional studies 
Course type: compulsory/elective for FINA students 

  

Description of the Module 

The module equips students with tools and theory to understand and analyze the international 
economic environment and the processes of international financial management.  Areas of 
international economics, international financial management as well as current global economic 
phenomena are analyzed. The module explores also various risks that businesses face in their daily 
operations in a competitive global environment. Students familiarize with international trade and 
the foreign exchange markets. They will learn methods to manage foreign exchange and credit risk, 
including derivative instruments and trade finance solutions. Students will engage with international 
project analysis, and study various theories and practices of financial economics and international 
corporate finance. 

  

Parts of the Module 

PART 1        Financial Economics and Development 5 ECTS, FIE4LK104A 

PART 2        International Financial Management 5 ECTS, FIE4LK104B 

  

Starting level and linkage with other courses 

The student has successfully completed Basic study modules, at least 1. Liiketoimintaosaaja, 
4.  Tuloksen tekijä, 5. Growing global and FINA Specialization module 1 (Johdatus finanssialalle). 

  

Learning objectives and assessment 

Part 1 Financial Economics and Development   5 ECTS 

Competence level 1-2: 

The student 
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-        can define economic development and use various methods how to measure 
development 

-      can pinpoint the relationship and difference between the concepts of income, growth, 
happiness and development 

-         understands news related to international development economics 

-         knows where to look for economic and financial information 

  

Competence level 3-4: 

The student 

-         is familiar with basic indicators of development, and knows how countries are 
categorized and compared 

-         is aware of how countries’ historical experiences have affected their development 
progress 

-         is familiar with development planning 

-         can analyze government failure and the preference for markets over planning 

-         can satisfactorily link international trade to developing topics 

-         understands the meaning of financial system as well as of macroeconomic policies for 
development 

  

Competence level 5: 

The student 

-         can independently analyze potential opportunities in the developing country 
environment for the firm 

-         knows some of the central economic theories on information asymmetry, contracts, 
and risk bearing 

-         is able to explain several central theories of development, and can identify practical 
situations where these theories apply 

-         can independently analyze differences between informal finance (e.g. microfinance) 
and formal financial systems 
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-         can independently analyze the role of state (fiscal policy, state-owned enterprises vs. 
privatization, and public administration) 

  

Part 2 International Corporate Finance / Financial Management             5 ECTS 

  

Competence level 1-2: 

The student                                                                      

• knows some of the theories on exchange rate determination 
• is aware of the basic operations of foreign exchange markets 
• knows how international companies deal in foreign currencies   
• can list the major types of exchange risk exposure 
• can detail the sources of risks that arise in international financial markets, and how these 

risks can be managed 

  

Competence level 3-4: 

The student 

• is familiar with the history of the international monetary system and can describe various 
exchange rate regimes 

• can explain how companies with international operations deal with exchange rate risk 
• knows how to evaluate foreign investment decisions and is aware of the challenges in 

investing abroad 
• knows how foreign trade is organized and what type of trade finance products are offered 

Competence level 5: 

The student 

• can explore different outcomes in situations with exchange risk exposure 
• knows how to hedge exchange risk exposure 
• can explain the processes related to foreign investment and project finance in detail 
• is aware of important and recent multinational financial challenges 
• can evaluate the performance of a foreign subsidiary of a multinational enterprise 
• knows how multinational enterprises list foreign assets on their balance sheets 

  

Recognizing and validating prior learning (RPL) 
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If students have acquired the required competence in previous work tasks, recreational activities or 
on another course, they can show the competence with a demonstration and progress faster through 
their studies. More information and instructions for recognizing and validating prior learning (RPL) 
are available at MyNet or contact course teachers. 

Working life connections 

The module uses real-life cases and guest lectures. 

Internationality 

The course is taught in English, can be attended by international students and all assignments are 
related to the international issues. The course is international by definition. 
  

Timetable 

The module timetable varies and is to be announced in the implementation plan.   

  

Learning methods 

Contact lessons, project-based learning as well as web studies and other distance learning. 

  

Assessment 

As presented above. Each 5-credit module component will be assessed on the 0-5 scale. 

Course teacher(s) 

Arto Elomaa 

Sami Hartikainen 

Annika Sandström 

  

Learning material  

To be announced. 

  

Feedback 
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Feedback is collected during each implementation and used in developing the module. 

 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 

Ruotsin valmentavat opinnot 
Tunnus: SWE8LH101 
Laajuus: 5 op 
Ajoitus: 1. - 2. lukukausi 
Opetuskieli: suomi ja ruotsi 
Opintojakson taso: perusopinnot 
Opintojakson tyyppi: pakollinen ruotsin tasotestistä hylätyn arvosanan saaneille 
  

Sisältö 

Monipuolisten kieli- ja viestintätaitojen merkitys työelämässä 

Erilaiset opiskelutekniikat 

Ruotsin kielen perusrakenteet ja -sanasto 

Ääntäminen 

Työelämän suulliset ja kirjalliset perustilanteet 

Pohjoismaiden kulttuuriset erityispiirteet 

  

Osaamistavoitteet ja arviointi 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on kerrannut ja laajentanut ruotsin kielen perustietojaan ja -
taitojaan siten, että hänellä on sekä suulliset että kirjalliset valmiudet osallistua moduulin 3 ruotsin 
kielen opintoihin. Eurooppalaisen viitekehyksen tavoitetaso on A2–B1. 

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. 

Arvosana hyväksytty (taitotaso A2–B1) 

Opiskelija hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet ja -sanaston, osaa viestiä pääosin ymmärrettävästi 
tutuissa viestintätilanteissa. Hän on perehtynyt Pohjoismaihin ja niiden kulttuurisiin 
erityispiirteisiin. 

Arvosana hylätty (taitotaso A1) 
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Opiskelija käyttää perusrakenteitakin puutteellisesti ja hänen sanavarastonsa on niin suppea, että 
hän ei kykene vuorovaikutukseen tutuissakaan viestintätilanteissa. Opiskelijan tuotos on niukkaa ja 
pääsisällön ymmärtäminen muille osapuolille hyvin vaikeaa tai mahdotonta. 

  

Työelämäyhteydet  
Työelämään perustuvat esimerkit ja caset toteutuksesta riippuen. 

  

Kansainvälisyys 

Opinnoissa painotetaan vakuuttavan ja vastuuntuntoisen kieli- ja viestintätaidon merkitystä 
kotimaisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä ja kansainvälisiä yhteyksiä solmittaessa. 
Lisäksi rohkaistaan opiskelijoita hakemaan opiskelijavaihtoon ja suorittamaan työharjoittelu 
ulkomailla. 

  

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Lähi- ja verkko-opetus 

Opintojaksoon sisältyy oman oppimisen arviointi. 

  

  

Arviointitavat 

Kirjallinen ja suullinen tentti                    

Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät 
  

Vastuuopettajat 

Ria-Marika Heiska 

Antti Oksanen 

Leena Puotiniemi 
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Oppimateriaalit 

Verkkomateriaali 

Hanska-Aare, S. & Keränen, M. & Lehtoviita, K. & Pirttilä, M. 2015. Gå med vinst! Affärssvenska 
för högskolor. Edita. Helsinki. Soveltuvin osin. 

Englannin valmentavat opinnot 
Tunnus: ENG8LH101 
Laajuus: 3 op (81 h) 
Ajoitus: 2.-3. lukukausi 
Kieli: englanti ja suomi 
Opintojakson taso: vapaasti valittavat opinnot 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti peruskoulun tai ammatillisen koulutuksen englannin kielen 
oppimäärän. Opintojaksoa suositellaan ennen englannin kielen pakollisia opintojaksoja 
opiskelijoille, jotka eivät ole läpäisseet englannin tasokoetta. 

Osaamistavoitteet ja arviointi 

Opiskelija hallitsee liike-elämän kannalta keskeisen englannin kielen peruskieliopin ja -sanaston. 

Hyväksytty/hylätty 
Lopputentti (ja tarvittaessa välitentti) 
Kirjalliset ja suulliset tehtävät 
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen 

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää kaikkien oppimistehtävien ja tenttien 
hyväksyttyä suorittamista sekä aktiivista osallistumista opetukseen. 

Arvosana hyväksytty (taitotaso väh. B1) 

Opiskelija hallitsee kielen perusrakenteet ja -sanaston, osaa viestiä pääosin 
ymmärrettävästi tavanomaisissa työelämän viestintätilanteissa. 

Arvosana hylätty (taitotaso alle B1) 

Opiskelija käyttää perusrakenteita puutteellisesti ja hänen sanavarastonsa on suppea. 
Vuorovaikutus tavanomaisissa työelämän viestintätilanteissa tuottaa hankaluuksia. 

Sisältö 

• Englannin keskeiset peruskielioppirakenteet 
• Liike-elämän perussanasto 
• Suulliset ja kirjalliset liike-elämän peruskielenkäyttötilanteet 

http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf
http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf
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Opetus- ja oppimismenetelmät 

Lähiopetus 32 h 
Itsenäinen työskentely 48 h 
Oman oppimisen arviointi 1 h 

Vastuuopettaja(t) 

Teija Schalin 
Leena Virtamo 
Heini Liesvirta 

Oppimateriaalit 

Lönnrot, I. 2008 (tai uudempi painos).  Practice First. Edita. 

Muu opettajan jakama materiaali 
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Matematiikan valmentavat opinnot 
Tunnus: MAT8LH101 
Laajuus: 3 op 
Ajoitus: 1. lukukausi 
Kieli: suomi 
OPS: HELI16 
Opintojakson taso: perusopinnot 
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 
Matematiikan valmentavat opintojakso on pakollinen opiskelijalle, jonka opintojen alussa tehtävän 
lähtötasotestin tulos on hylätty. Opintojakso on suoritettava ennen Tuloksen tekijä -moduulia. 

  

Osaamistavoitteet ja arviointi  

Opintojaksolla kerrataan ja vahvistetaan lukion matematiikan sisältöjä liike-elämän sovellusten 
tarpeisiin. Opintojakson suorittanut opiskelija osaa prosenttilaskun ja verrannollisuuden sovellukset 
liiketalouden ilmiöissä. 
  

Osaamistaso 1-2: Opiskelija 

• osaa hyvin kaksi arvioinnin kohteena olevista sisällön aihealueista, prosenttilaskua 
painottaen. 

• suoriutuu rutiininomaisista sovellustilanteista. 

  

Osaamistaso 3-4: Opiskelija 

• osaa hyvin kolme/neljä arvioinnin kohteena olevista sisällön aihealueista, prosenttilaskua 
painottaen. 

• osaa soveltaa prosenttilaskua laajempiin yhteyksiin. 
• osaa osin itsenäisesti valita oikeat laskentamenetelmät ja poimia niiden ratkaisemiseen 

tarvittavat tiedot. 

  

Osaamistaso 5: Opiskelija 

• hallitse hyvin kaikki sisällön aihealueet. 
• osaa soveltaa käsitteitä laajempiin yhteyksiin. 
• osaa liike-elämän ongelmissa valita oma-aloitteisesti oikeat laskentamenetelmät. 
• toimii oma-aloitteisesti, kriittisesti ja osaa analyyttisesti tarkastella liike-elämän ongelmia 

laajemmassa kontekstissa. 
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Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. 

  

Työelämäyhteydet  
Opintojakson esimerkit ja tehtävät ovat työelämälähtöisiä. 

Sisältö  

• Funktiolaskimen perustoiminnot ja käyttö 
• Verrannollisuus ja yhtälöt liike-elämän sovelluksissa 
• Prosentin käsite ja peruslaskut 
• Prosenttilaskun liiketalouden sovellukset 
• Talouden sovelluksien valmentavia laskuja 

Oppimistavat 

Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät ja tentti 
Haaga-Helian opintojaksoihin sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointitehtävä. 

Arviointitavat 

Tentti ja viikoittaiset oppimistehtävät 100 % 

Vastuuopettaja(t) 
Tuula Kinnunen, Malmi 
Katri Währn, Pasila 

Oppimateriaalit 
Saaranen, P., Kolttola, E. & Pösö, J. 2016. Liike-elämän matematiikka. Edita. Helsinki. 

Muu opettajan ilmoittama materiaali. 

  

  

  

  



Opintojaksokuvakset 2018-2019 
Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 

 

Johdannaisintrumentit ja riskienhallinta 
Tunnus: FIE8LK102 
Laajuus: 5 op 
Ajoitus: 4-5. lukukausi 
Kieli: suomi 
Opintojakson taso: ammattiopinnot 
Opintojakson tyyppi: suuntautusmisopinnot 
OPS: HELI16 

Opintojakson kuvaus: 

Johdannaisinstrumentit ja riskienhallintakurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää yrityksen tarpeet 
suojautua erilaisia hintariskejä vastaan sekä ymmärtää toimintaympäristön, missä rahoitusriskien 
suojaaminen on tärkeää. Opiskelija ymmärtää johdannaismarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet 
yrityksen rahoitusriskien hallinnassa ja osaa hyödyntää keskeisimpiä johdannaisinstrumentteja 
erilaisissa riskienhallintatilanteissa. Kurssilla keskitytään erilaisten johdannaisinstrumenttien 
tunnistamiseen, käyttötarkoitukseen ja niiden hinnoitteluun sekä tutustutaan käytännön esimerkein 
nykyisiin johdannaisinstrumentteihin. Kurssilla sivutaan tarvittaessa myös johdannaisten 
kirjanpidollista käsittelyä. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa palvella asiakkaita 
johdannaisinstrumenttien asiantuntijana. 

  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opiskelija on suorittanut rahoituksen perusopinnot ja on opintojensa loppupuolella. Opiskelija 
hallitsee rahoituksen peruslaskutoimitukset ja koronlaskennan eri muotoja. 

  

Osaamistavoitteet ja arviointi 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija 

•  tuntee joitain rahoitusriskejä sekä johdannaisten käytön mahdollisuuksia yritys- ja 
sijoitustoiminnassa  

• osaa valita joitain suojausmenetelmiä ja käyttää jossain määrin johdannaisia 
sijoitusinstrumentteina. 

• kykenee käyttämään ohjatusti johdannaisia suojaustilanteissa 

  

Osaamistaso 3-4: Opiskelija 

• tuntee joitain rahoitusriskejä sekä johdannaisten käytön mahdollisuuksia yritys- ja 
sijoitustoiminnassa  
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• osaa valita joitain suojausmenetelmiä ja käyttää jossain määrin johdannaisia 

sijoitusinstrumentteina 

  

 Osaamistaso 5: Opiskelija 

• ymmärtää perusteellisesti rahoitusriskien luonteen ja riskien tunnistusmenetelmät sekä 
johdannaisinstrumenttien käytön mahdollisuudet yritys- ja sijoitustoiminnassa. Hän pystyy 
arvioimaan ja vertailemaan eri vaihtoehtoja. 

• osaa valita oikeat suojausmenetelmät kustannukset ja riski huomioiden kussakin tilanteessa 
osake-, valuutta-, korko- ja luottomarkkinoilla. 

• osaa käyttää johdannaisia myös itsenäisinä sijoitusinstrumentteina. 
• kykenee palvelemaan asiakkaita johdannaistuotteiden asiantuntijana 
• osaa tietoja soveltaen toimia johdannaismarkkinoilla ja osaa tehdä erilaisia 

johdannaiskauppoja itsenäisesti. 
• ymmärtää instrumenttien arvostusperiaatteet. 

  

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)  

Jos opiskelija on hankkinut moduulin tavoitteiden mukaista osaamista esimerkiksi työkokemuksen, 
tai muun kuin korkea-asteen opiskelun kautta, hän voi osoittaa osaamisensa näytöllä (AHOT). 
Katso ohjeet osaamisen tunnistamisesta ja näytöistä opiskelija-intrasta (MyNet). 

  

Työelämäyhteydet 

Moduulissa hyödynnetään työelämäyhteyksiä ja yritysten käyttämiä esimerkkejä sekä case-
harjoituksia. Mukana voi olla vierailevia luennoitsijoita alan asiantuntijoina ja mahdollisesti 
tehdään myös yritysvierailuja. 

  

Kansainvälisyys 

Kurssin aihealueita tarkastellaan myös kansainvälisten pääomamarkkinoiden näkökulmasta. 
Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään vierailijoita partnerikorkeakouluista ja aiheisiin 
soveltuvaa kansainvälistä materiaalia. 

Aikataulu  

Kurssin eteneminen ja opiskelun tarkempi aikataulu ilmenevät toteutussuunnitelmasta. 

  

Oppimistavat 
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Vaihtoehdot: päivätoteutus, monimuotototeutus, virtuaalitoteutus ja työn opinnollistaminen. 

  

Arviointitavat  

Kirjallinen koe 60 % 
Etätehtävien suorittaminen hyväksytysti 40 % 
  

Vastuuopettajat 
Mika Mustikainen 
Arto Elomaa 

  

Oppimateriaali 

Hull, John C. 2012 (eight edition) tai uudempi painos. Options, futures & other derivatives. Prentice 
Hall International Inc. 
NasdaqOMX 2012. Opi optiot. Itseopiskelumateriaali 
Tuntityöskentelyn materiaali ja muu ohjaajien ilmoittama ja jakama materiaali. 
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Kyselytutkimus tuloksiksi 
Tunnus: TOO8LH102 
Laajuus: 3 op 
Ajoitus: 1. lukukausi 
Kieli: suomi 
OPS: HELI16 
Opintojakson taso: ammattiopinnot 
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 
Opintojakso on hyödyllinen etenkin opiskelijoille, jotka ovat laatimassa projektiin tai 
opinnäytetyöhön liittyvää määrällistä kyselytutkimusta. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi 
Analysointiosaamisen jälkeen. 

Osaamistavoitteet ja arviointi  

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa luoda, toteuttaa ja analysoida määrällisen 
kyselytutkimuksen webropol- ja SPSS-tilasto-ohjelmistolla. Opintojakson suoritettuaan opiskelija 
osaa 

• nettikyselyn suunnittelun, toteutuksen ja tilastollisen aineiston tuottamisen SPSS:llä tehtävää 
analysointia varten. 

• ymmärtää SPSS-ohjelman roolin kyselytutkimuksen analysoinnissa. 
• osaa valita edellytysvaatimusten mukaisesti oikeat analysointitavat. 
• hallitsee tulosten tulkinnan ja raportoinnin perusperiaatteet. 

Osaamistaso 1: Opiskelija 

• suoriutuu ohjatusti lomakkeen laatimisesta, aineiston analysoinnista ja tulosten tulkinnasta. 

Osaamistaso 3: Opiskelija 

• hallitsee hyvin web-lomakkeen laatimisen ja SPSS:n perusanalyysit. 
• osaa itsenäisesti tehdä kuvailevat analyysit webropol- ja SPSS-ohjelmien avulla, 

Osaamistaso 5: Opiskelija 

• osaa itsenäisesti valita oikeat analysointimenetelmät. 
• hallitsee hyvin SPSS:n merkitsevyystestaukset ja niiden tulkinnat. 
• osaa tulkita tuloksia ja raportoida Haaga-Helian raportointiohjeen mukaisesti. 

Työelämäyhteydet  
Opintojakson esimerkit ja tehtävät ovat työelämälähtöisiä. 

Sisältö  

• Kyselylomakkeen luominen ja tiedon keruun toteutus webropol-ohjelmalla 
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• SPSS-havaintomatriisin luominen: muuttujien määrittely, aineiston syöttö, muuttujien luokittelu 
• Frekvenssitaulukot ja niiden muotoilu raporttikelpoisiksi 
• Kuviot ja niiden muotoilu raporttikelpoisiksi 
• Tunnusluvut: sijainti- ja hajontaluvut sekä jakauman muotoa kuvailevat luvut 
• Ristiintaulukointi 
• Korrelaatiot ja regressioanalyysi 
• Tulosten yleistäminen perusjoukkoon: luottamusvälit ja merkitsevyystestaus 

Oppimistavat 

Lähiopetus ja tuntiharjoitukset 
Haaga-Helian opintojaksoihin sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointitehtävä. 

Arviointitavat 

Tentti 40 % 

Oppimistehtävät 60 % 

Vastuuopettaja(t) 
Pirjo Saaranen 

Oppimateriaalit 
Saaranen, P. 2018. Kyselytutkimuksen analysointi SPSS-ohjelmalla 

Akin menetelmäblogi: https://tilastoapu.wordpress.com/spss/ 

Muu opettajan ilmoittama materiaali. 

  

  

https://tilastoapu.wordpress.com/spss/
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Excel-jatkokurssi 
Tunnus: TOO8LH103 
Laajuus: 5 op 
Ajoitus: 3. - 7. lukukausi 
Kieli: suomi 
OPS: HELI16 
Opintojakson taso: suuntautuminen 
Opintojakson tyyppi: vapaavalintainen 

  

Moduulin kuvaus 

  

Opintojakson tavoitteena on laajentaa ja syventää opiskelijan Excel-ohjelman osaamista, sekä 
avartaa näkemystä ohjelman erilaisista käyttömahdollisuuksista. Opintojakson sisältöinä käsitellään 
mm. funktioilla pyöristämistä, aikalaskennan menetelmiä, hakutoimintoja, Pivot-työkalua, ohjainten 
käyttöä, Power BI -työkaluja ulkoisen datan hakemiseen ja muokkaamiseen sekä Excelin 
tietomallia. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan VBA-ohjelmoinnin periaatteisiin ja käytännön 
toteutuksiin. 

  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

  

Suositeltavat edeltävät opinnot: Liiketoimintaosaaja-moduulin Tietotekniset taidot. Vaihtoehtoisesti 
opiskelija muutoin hallitsee näiden opintojen asiat. 

  

Osaamistavoitteet ja arviointi 

  

Osaamistaso 1-2: 

Opiskelija 

• tuntee joitakin opintojakson sisältöön liittyviä käsitteitä 
• osaa ohjelman peruskäytön ja selviytyy auttavasti annetuista tehtävistä 
• osaa soveltaa ohjelman ominaisuuksia itsenäisesti vaativampiin tehtäviin vähäisessä määrin 
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Osaamistaso 3-4: 

Opiskelija 

• tuntee keskeiset käsitteet 
• osaa soveltaa taulukkolaskentaohjelmaa tarkoituksenmukaisesti 
• pystyy löytämään uusia ratkaisuja työhönsä käyttäen Excelin toimintoja monipuolisesti 

  

Osaamistaso 5: 

Opiskelija 

• hallitsee keskeiset käsitteet 
• osaa soveltaa ohjelmaa käytännön tilanteisiin kiitettävästi ja vaadituissa taidoissa hänellä on 

varmaa osaamista ja ammattitaitoa 
• omaa vahvat taidot ja varmaa osaamista 
• pystyy itsenäisesti löytämään uusia ja tehokkaita ratkaisuja ja käyttämään Excelin 

monipuolisia mahdollisuuksia uusissa tilanteissa 

  

Aikataulu 

  

Moduulin eteneminen ja opiskelun tarkempi aikataulutus ilmenevät toteutussuunnitelmasta. 

  

Oppimistavat 

  

Vaihtoehdot: päivätoteutus ja virtuaalitoteutus. 

  

Arviointitavat 

  

Tentti 50 % 

Harjoitustehtävät 50 % 
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Vastuuopettajat 

  

Antti Mitronen 
Juha Tamminen 

  

Oppimateriaalit 

  

Opettajan jakama materiaali ja verkko-ohjeet. 

Ornanet-verkkomateriaali: Excel 2016 - ab – e 

  

Oheismateriaali 

  

Leino, Timo: Excel-käyttäjän käsikirja. Finn Lectura. 
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IFRS and Consolidated Financial Statements 
Code: ACC8LH102 
Extent: 5 credits 
Timing: 4. or 5. semester 
Language: English 
Curriculum: HELI16 
Level: Specialization studies (Raha ja talous) 
Type: Optional 

Module description   

In this module, student will learn the basics of IFRS (International Financial Reporting Standards), 
knowledge of interpreting IFRS complied financial statements and skills to prepare consolidated 
financial statements prepared by international businesses. 

The IFRS standards part of the course will introduce student to the content of international financial 
statements and give skills to interpret the information on those reports. During the course, the 
student becomes familiar with the most common standards and learns how to interpret and apply a 
standard with related business transaction. 

Student will learn basic concepts and principles relating to consolidation of group companies. 
Student learns how to prepare consolidated financial statements according to IFRS standards for a 
small group. 

The module is given in English, you will learn the needed basic accounting terminology used in 
international accounting and IFRS during the course. 

  

Starting level and linkage with other courses 

Prerequisites: Tuloksen tekijä, Yrityksen talouden hallinta ja Tilinpäätös ja yritystoiminnan verotus, 
or has acquired similar competence of accounting and financial statements for example from 
previous work tasks. 

  

Learning outcomes and assessment 

Assessment 1-2: Student 

• knows what is meant by consolidated financial statements and IFRS financial statements 
• is capable to prepare basic eliminations in consolidated accounts 
• is familiar with some IFRS standards and their contents 

Assessment 3-4: Student 
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• is capable to prepare consolidated financial statements of a small group 
• is familiar with transfer pricing and what it means from group accounting and consolidated 

financial statements perspective 
• is capable of finding a business transaction related IRFS standard and is capable to interpret 

it ensuring accounting complience 

Assessment 5: Student 

• is capable to prepare consolidated financial statements of a small group including some 
associated and not fully owned subsidiaries. 

• is familiar with most common IFRS standards and by using interpretations is capable to 
conclude correct accounting treatment for business transactions ensuring the accounting 
complies with IFRS. 

   

Recognising and validating prior learning (RPL) 

Competence acquired previously, for example from previous work, can be shown with a 
demonstration.  More information AHOT/RPL- procedure from MyNet. 

  

Cooperation with the business community 

Business connections, examples from business and cases.  May include quest lecturers and 
company visits. 

  

Internationality 

Consolidated financial statement prepared in international businesses. 

  

Schedule 

Detailed module schedule and implementation plan is found in Moodle. 

  

Format 

Day implementation, intensive evening implementation, virtual or educationalisation 

  

Assessment 
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Exercises and other assignments 100 % 

  

Course teacher (s) 

Susanna Honka 

Heli Kortesalmi 

  

Oppimateriaalit 

Financial accounting and reporting (Elliot B, Elliot J.) 8th edition, Pearson 

Honkamäki, Reponen, Mäkelä & Pohjonen (2016). Konsernitilinpäätöksen laadinta. e-kirja 

Troberg, Pontus (2013). IFRS Now – In the light of US GAAP and Finnish practices. 
Van Greuning, Hennie (2009). International Financial Reporting Standards : A Practical Guide (5th 
edition). eBook access via ebrary. 

Haaramo, Virkkunen, Räty, Peill, Palmuaro (2015, jatkuva päivitys): IFRS Raportointi, e-kirja. 

Other material presented by the teachers. 
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Pankki- ja rahoitusalan oikeus 
Tunnus: LAW8LH006 
Laajuus: 6 op (162 tuntia vastaava työmäärä) 
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi 
Kieli: suomi 
Opintojakson taso: ammattiopinnot 
Opintojakson tyyppi: osa Liiketalouden polkuopintoja; Pankkipolku 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opiskelijan tulee olla suorittanut opintojaksot Juridiikan perusteet (LAW1H001) ja Yritysjuridiikka 
(LAW2LH001). 

Tavoitteet 

Opiskelijalle muodostuu monipuolinen kokonaiskuva pankki- ja rahoitusalaa koskevasta 
lainsäädännöstä ja ohjeistuksesta. Lisäksi opiskelija ymmärtää muun lainsäädännön yhteydet ja 
merkityksen pankkitoiminnan kannalta. Opiskelija ymmärtää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
estämistä koskevan lainsäädännön aiheuttamat velvoitteet pankkitoiminnalle. 

Sisältö 

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia aiheita: 

• Pankkitoiminnan yleinen sääntely 
• Pankkien vakavaraisuus 
• Pankkisalaisuus 
• Eri yhteisömuodot pankin asiakkaana 
• Edunvalvottavat ja kuolinpesät pankin asiakkaana 
• Tilijuridiikka 
• Sijoitustuotteisiin ja -palveihin liittyvä juridiikka 
• Luotonantoon liittyvä juridiikka 
• Vakuusjuridiikka 
• Maksukyvyttömyys ja perintä 
• Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskeva lainsäädäntö 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

• Lähiopetus 64h 
• Itsenäinen opiskelu 97 h 
• Oman oppimisen arviointi 1 h 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 
erikseen annettavan ohjeen mukaan. 
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Vastuuopettaja 

Harri Malkki 

Oppimateriaalit 

Opintojaksolla luettava kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson aikana. Lisäksi tuntityöskentelyn 
materiaali sekä muu opettajan ilmoittama ja jakama materiaali. 

Arvioinnin kohteet ja kriteerit 

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), 
välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5. 

Arvosanat/ 
Kohteet 1 (40 % tavoitteesta) 3 (70 % tavoitteesta) 5 (90 % tavoitteesta) 

Tiedot 
Opiskelija tuntee 
pankkitoimintaan liittyvän 
normiston perustasoisesti. 

Opiskelija tuntee 
yksityiskohtaisemmin ja 
monipuolisemmin pankki- 
ja rahoitusalaa koskevaa 
normistoa. 

Opiskelijalla on selkeä ja 
kattava käsitys pankki- ja 
rahoitusalaa koskevasta 
sääntelystä sekä taustalla 
vaikuttavasta seuraamus-
järjestelmästä. 

Taidot 

Opiskelija osaa hakea 
juridista tietoa pankki- ja 
rahoitusalaa koskevista 
normeista ja ohjeista. Hän 
tunnistaa ja osaa ratkaista 
perustason juridiset 
ongelmat. 

Opiskelija osaa hakea 
juridista tietoa oikeuden-
alasta laajemmin. Hän 
osaa käytännössä operoida 
tämän tiedon avulla. 

Opiskelija osaa käytännön 
työtehtävissään itsenäisesti 
hakea tietoja ja soveltaa 
lainsäädäntöä ja ohjeita. 
Opiskelija osaa ratkaista 
pankkitoimintaan liittyvät 
yleisimmät juridiset 
ongelmat. 

Arviointitavat ja niiden painoarvot 

Tentti, oppimistehtävät ja osallistumisaktiivisuus. Ilmoitetaan tarkemmin opintojakson 
toteutussuunnitelmassa. Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. 
Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös 
opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella. 
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SAP Peruskurssi 
Tunnus: TOO8LH101 
Laajuus: 5 op 
Ajoitus: 3. tai 4. lukukausi 
Opetuskieli: suomi 
Opintojakson taso: vaihtoehtoiset ammattiopinnot 
Opintojakson tyyppi: vapaaehtoinen 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin. 

Oppimistavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijalla on valmiudet toimia työelämässä ympäristössä, jossa 
käytetään toiminnanohjausjärjestelmiä. Opiskelija ymmärtää mitä tarkoittaa toiminnanohjaus ja 
mitä SAP:in järjestelmiä siihen voidaan käyttää. Opiskelija ymmärtää myös mitä tarkoittaa 
integroitu järjestelmä käsitteenä ja käytännössä. Tavoitteena on myös, että opiskelija osaa navigoida 
SAP ERP:issä ja käyttää useita eri toimintoja siellä. 

Sisältö 

• SAP yrityksenä 
• SAP:in tuotteet /ohjelmistot 
• SAP ERP:in organisaatiorakenne ja perustiedot 
• SAP ERP:in integroidut logistiikan prosessit 
• SAP ERP taloushallinnon näkökulmasta 
• SAP ERP:in konfigurointi /yleiskuva 
• Vierailijaluentoja mahdollisuuksien mukaan 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Opetus toteutetaan lähiopetuksena ’Learning By Doing’ menetelmällä. Tunneilla tehdään useita 
harjoituksia englanninkielisessä SAP ERP järjestelmässä. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus 
tehdä harjoituksia itsenäisesti joko koulun koneilla tai VDI-yhteydellä kotoa. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT) 

AHOT tapahtuu näyttökokeena. Opiskelija lähettää ilmoittautumislomakkeen vastuuopettajalle, 
joka ilmoittaa ajankohdan, jolloin näyttökokeen voi tehdä. 

Vastuuopettaja 

Tiina Siilasto 

tiina.siilasto@haaga-helia.fi 

mailto:tiina.siilasto@haaga-helia.fi?userLang=fi
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+358-40-4887004 

  

Oppimateriaali 

  

Kurssilla tarvittava oppimateriaali jaetaan tunneilla ja se löytyy kurssilta Moodlesta. 

  

Arviointi 

  

Arviointi perustuu tenttiin (60%), joka sisältää teoria osuuden ja käytännön tehtävät SAP ERP-
toiminnanohjausjärjestelmällä, tuntiaktiivisuuteen ja kotitehtäviin (20%) sekä 
toiminnanohjaustehtävään (20%). 
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Rahoituslaskentaa Excel-ohjelmalla  
Tunnus: FIE8LH101 
Laajuus: 5 op. 
Ajoitus: 2.–3. vuosi 
Kieli: suomi 
OPS: HELI16 
Opintojakson taso: Liiketalouden osaamista tukevat 
Opintojakson tyyppi: Vapaavalintaiset 

Kuvaus   

Opintojakson tavoitteena on yhdistää teoria ja talouselämän ilmiöissä tarvittava käytännön 
rahoituslaskenta. Opiskelija syventää Excel-osaamistaan työelämässä eteen tulevista 
rahoituslaskelmissa. Opintojakso antaa valmiudet analysoida ja tulkita rahoituksen laskelmia sekä 
tehdä rahoituksen laskelmien perusteella johtopäätöksiä. 

  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Liiketalouden perusopinnot 

  

Osaamistavoitteet ja arviointi  

Osaamistaso 1-2: 

Opiskelija 

  

• tunnistaa keskeiset termit ja tiedostaa niiden pääasiallisen merkityksen 
• osaa laatia rahoitus edistyneempiä peruslaskutoimituksia virheettömästi 
• osaa hahmottaa rahoituslaskelmien analyyseja ja luonnostella johtopäätöksiä 

  

  

Osaamistaso 3-4: 

Opiskelija 

• osaa laatia rahoituksen edistyneempiä laskutoimituksia virheettömästi 
• osaa arvioida rahoituslaskelmien teoreettisia malleja käytäntöön 
• osaa analysoida rahoituslaskelmia ja tehdä niiden perusteella johtopäätöksiä 
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• osaa kehittää toimintaa laskelmien perusteella 

  

Osaamistaso 5: 

Opiskelija 

• suoriutuu rahoituksen edistyneimmistä laskutoimituksista sujuvasti 
• osaa soveltaa käytettävissä olevia teoreettisia malleja käytäntöön 
• hallitsee rahoituslaskelmien monipuolisen analysoinnin ja niistä tehtävien pitkäaikaisten 

suunnitelmien laadinnan 
• osaa kehittää toimintaa laaja-alaisesti laskelmien perusteella 

  

  

  

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Jos opiskelija on hankkinut opintojakson tavoitteiden mukaista osaamista esimerkiksi 
työkokemuksen, vapaaehtoistyön tai muun kuin korkea-asteen opiskelun kautta, hän voi osoittaa 
osaamisensa kurssisuorituksia vastaavalla näytöllä (AHOT). 

  

Työelämäyhteydet  

Moduulissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan työelämäyhteyksiä ja yrityselämästä otettuja 
esimerkkejä sekä case-harjoituksia. 

  

Kansainvälisyys 

Opintojakson aihealueita tarkastellaan myös kansainvälisestä näkökulmasta. Mahdollisuuksien 
mukaan hyödynnetään aiheisiin soveltuvaa kansainvälistä materiaalia. 

  

Oppimistavat 

Lähitoteutus. 

Arviointitavat 
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Harjoitustehtävät 60 % 

Koe 40 % 

Vastuuopettaja 
  

Juha Nurmonen 

  

Oppimateriaalit               
  

Oppimisalustalla jaettava perusmateriaali 

Ajankohtainen muuttuva materiaali 
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Makrotalous ja rahoitusmarkkinat 
Tunnus: BUS8LH112 
Laajuus: 3 op 
Ajoitus: 2. - 7. lukukausi 
Kieli: suomi 
OPS: HELI16 
Opintojakson taso: ammattiopinnot 
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava 

  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opiskelija on suorittanut opintojakson Yritysten toimintaympäristöt (BUS1LH102B) tai hänellä on 
vastaavat tiedot. 

  

Osaamistavoitteet ja arviointi  

Arvosana 1 
Opiskelija tuntee kokonaistalouden kehityksen, ongelmat ja talouspolitiikan mahdollisuudet 
kehityksen ohjaamisessa. 

Arvosana 3 
Opiskelija ymmärtää kokonaistalouden kehityksen, ongelmat ja talouspolitiikan mahdollisuudet 
kehityksen ohjaamisessa ja osaa ennakoida kehityksen vaikutuksia talouselämään. 

Arvosana 5 
Opiskelija kykenee hahmottamaan makrotalouden kehityksen ja talouspolitikan vaikutuksia 
rahoitusmarkkinoilla. 

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5. 

  

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)  

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-
menettelyyn opiskelijan intrasta (MyNet).   

  

Työelämäyhteydet  
Opintojaksolla pyritään materiaaliyhteistyöhön talouspolitiikkaa valmistelevien tahojen kanssa. 
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Kansainvälisyys 
Makrotaloutta tarkastellaan myös ulkomaankaupan näkökulmasta. 

  

Oppimistavat 
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

a. Monimuotototeutus: alkutapaaminen + lähiopetus + verkkotyöskentely + töiden purku ja esittely 
TAI 
b. Virtuaalitoteutus. 

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi. 

  

Arviointitavat 
Oppimistehtävät 100 % 

  

Vastuuopettaja(t) 
Tapio Mäenpää, Pasila 

  

Oppimateriaalit 
Makrotaloutta käsittelevät teokset 
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Data-analytiikka 
Tunnus: TOO8LH105 
Laajuus: 5 op 
Ajoitus: 
Kieli: suomi 
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma, HELI16-opetussuunnitelma 
Opintojakson taso: ammattiopinnot 
Opintojakson tyyppi: valinnainen 

Sisältö 
Opintojakson tavoitteena on syventää määrällisten datojen analysointiosaamista sekä yhdistää 
tilastollisten menetelmien ja koodauksen osaaminen. Opintojaksolla perehdytään datan 
visualisointiin Excelin, Power BI Desktopin ja Pythonin avulla. Analysointiosaamisen 
perusmenetelmät kerrataan oppien samalla Python-koodausta. Opintojaksolla luodaan katsaus 
keskeisimpiin ennustavan analytiikan ja koneoppimisen menetelmiin Python-esimerkkien avulla. 
Opintojakso sopii data-analytiikasta ja koodauksesta kiinnostuneille opiskelijoille. 

Sisältö: 

• Tiedostomuodot (Excel, pilkkueroteltu csv, tietokannat, nettisivut). 

• Excelin tietomalli (PowerPivot) isojen aineistojen ja tietokantojen analysoinnissa. 

• Datan visualisointia eri välineillä (Excel, Power BI Desktop, Python). 

• Analysointiosaamisen perusmenetelmät Pythonilla. 

• Ennustavan analytiikan ja koneoppimisen malleja Pythonilla. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 
Opintojakso suositellaan suoritettavaksi perusopintojen jälkeen. Opiskelijalla ei tarvitse olla 
aiempaa kokemusta koodauksesta. 

Osaamistavoitteet ja arviointi 
Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), 
välttävä (1), hylätty (0). 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija 

• Tuntee keskeisimmät datojen lähteet ja tallennusmuodot. 
• Osaa laatia visuaalisia raportteja määrällisestä datasta opintojaksolla käytetyillä välineillä. 
• Osaa ainakin autettuna automatisoida analysointia ja raportointia koodaamalla. 
• Tuntee joitain ennustavan analytiikan ja koneoppimisen malleja. 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija 
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• Osaa poimia, siivota ja yhdistellä datoja eri lähteistä. 
• Osaa käyttää Pythonin grafiikkakirjastoja. 
• Automatisoi analysointia ja raportointia koodaamalla. 
• Osaa autettuna käyttää joitain ennustavan analytiikan ja koneoppimisen malleja. 

Osaamistaso 5: Opiskelija 

• Osaa sujuvasti poimia, siivota ja yhdistellä datoja eri lähteistä. 
• Osaa sujuvasti käyttää Pythonin grafiikkakirjastoja. 
• Automatisoi sujuvasti analysointia ja raportointia koodaamalla. Osaa omatoimisesti laajentaa 
Python-osaamistaan. 
• Osaa käyttää joitain ennustavan analytiikan ja koneoppimisen malleja. 

Työelämäyhteydet 
Opintojaksolla analysoidaan työelämälähtöisiä datoja. 

Oppimistavat 
Opintojakson osaamistavoitteet saavuttaa parhaiten osallistumalla lähiopetukseen. Lähiopetus 
sisältää 

• Esimerkkejä, jotka käydään läpi perusteellisesti opettajan johdolla. 
• Yhdessä tehtäviä harjoituksia, joissa ongelmiin etsitään ratkaisuja yhdessä opiskelijakollegojen 
kanssa. 
• Yksilötehtävien tekemistä, jolloin opettaja auttaa tarvittaessa. 
Opiskelija viimeistelee yksilötehtävät omalla ajalla lähiopetuksen ulkopuolella. 

Tentillä varmistetaan osaamistavoitteiden saavuttaminen. 

  

Arviointitavat  

- yksilötehtävät 60 % 
- tentti 40 % 
Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arvioinnin sekä opintojaksopalautteen 
antaminen. 

Vastuuopettaja 

Aki Taanila 

  

Oppimateriaalit 

Opettajan laatima verkkomateriaali ja opettajan ilmoittama muu verkkomateriaali. 
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Asunto-osakeyhtiön talous ja hallinto 
Tunnus: ACF8LH102 
Laajuus: 5 op 
Ajoitus: 
Kieli: suomi 
OPS: Liiketalous, HELI16 
Opintojakson taso: 
Opintojakson tyyppi: Vapaavalintainen 

  

Opintojakson kuvaus   

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija asunto-osakeyhtiön hallintoon ja 
taloudenhoitoon. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää asunto-osakeyhtiön juridisen 
rakenteen ja toiminnan sekä kirjanpidon ja tilinpäätöksen merkityksen asunto-osakeyhtiön 
taloudenhoidossa. Opiskelija osaa asunto-osakeyhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityispiirteet 
sekä suunnitella ja valvoa yhtiön taloutta. Hän tuntee asunto-osakeyhtiön päätöksentekomekanismin 
ja osaa organisoida yhtiökokouksen ja hallituksen kokouksen. 

  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opiskelija on suorittanut perusopintojen moduulit 1 ja 4 sekä vähintään yhden liiketalouden 
suuntautumisen perusmoduulin tai hankkinut muulla tavalla vaadittavan osaamisen. 

  

Ohjelma ja aikataulu (muutokset mahdollisia) 

  Käsiteltävät aihealueet 
  Hallinto ja juridiikka Taloushallinto Projektityö 

Viikko 1 (26.10) Asunto-osakeyhtiö ja toiminnan keskeiset periaatteet. Itsenäisen 
projektityön aloitus. 

Viikko 2 (2.11) 

Osakkeet, vastike ja 
yhtiöjärjestys. 
Päätöksenteko 
asoy:ssä. 

  Projektityön 
sparraus 

Viikko 3 (9.11)   
Yleistä asunto-osakeyhtiön 
taloushallinnosta. Talouden 
suunnittelu. 

Projektityön 
sparraus 

Viikko 4 (16.11)   Tilikauden aikainen kirjanpito 
ja tilinpäätöksen laatiminen. 

Projektityön 
sparraus 

Viikko 5 (23.11) Hallituksen ja 
isännöitsijän tehtävät.   Projektityön 

sparraus 
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Kunnossapitovastuu ja 
muutostyöt. 

Viikko 6 (30.11)   tilikauden aikainen kirjanpito Projektityön 
sparraus 

Viikko 7 (7.12) 

• HUOM! 
luennon siirto 
5.12 tai 
virtuaali 

  
tilinpäätöksen laatiminen. 
Tilintarkastus ja toiminnan 
tarkastus. 

  

Viikko 8 (14.12) TENTTI 

  

Osaamistavoitteet ja arviointi  

Osaamistaso 1-2: 

Opiskelija 

• ymmärtää asunto-osakeyhtiön juridiset perusperiaatteet ja päätöksentekomekanismin 
• osaa jossain määrin asunto-osakeyhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityispiirteitä 

  

Osaamistaso 3-4: 

Opiskelija 

• osaa erottaa eri toimielinten tehtävät ja vastuut erilaisissa tapauksissa  
• osaa hyvin asunto-osakeyhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityispiirteitä sekä suunnitella 

yhtiön taloutta 

  

  

Osaamistaso 5: 

• osaa erinomaisesti asunto-osakeyhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityispiirteitä sekä 
suunnitella yhtiön taloutta 

  

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 
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Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-
menettelyyn opiskelijan intrasta (Mynet). 

  

Oppimistavat 

Monimuotototeutus, virtuaalitoteutus, opinnollistaminen. 

Luennot, ohjattu työpajatyöskentely sekä omaehtoiseen opiskeluun ja tiedonhankintaan perustuvat 
oppimistehtävät. 

  

Arviointitavat 

Arviointi perustuu 

1) tentti (70 %)  

2) projektitehtävä (30 %) 

Vastuuopettaja 

Christina Karlia-Palomäki 

Jere Peiponen 

  

Oppimateriaalit 

1. Jauhiainen, J. – Järvinen, J. – Nevala, T.: Asunto-osakeyhtiölaki. 3. uudistettu painos. 
Helsinki: Alma Talent. 2013. 

2. Salin, Marjo: 2011,  Asunto-osakeyhtiön kirjanpito- ja verokirja, 10. painos, Verotieto Oy 
3. Tomperi, Soile:  2017, Kehittyvä kirjanpitotaito &  Harjoituskirja, 17./16. uudistettu painos, 

Edita 
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Palkanlaskennan perusteet 
Tunnus: ACF8LH103 
Laajuus: 3 op. 
Ajoitus: 
Kieli: suomi 
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma 
Opintojakson taso: 
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava 

  

Moduulin kuvaus              

Opiskelija ymmärtää palkkahallinnon merkityksen yrityksen toiminnassa ja osaa tulkita ja soveltaa 
jatkuvasti muuttuvia palkanmääritysperusteita. Opiskelija osaa käyttää ja hyödyntää 
palkkasovellusta sekä tehdä yleisesti palkanlaskennan päävaiheet. 

  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Suositeltavat edeltävät opinnot: työyhteisöosaaja, liiketalouden perusopinnot. Vaihtoehtoisesti 
opiskelija muutoin hallitsee näiden opintojen asiat.   

  

Osaamistavoitteet ja arviointi 

Osaamistaso 1-2:               

Opiskelija 

• tuntee palkkahallinnon osa-alueet ja osaa laskea palkanlaskennan perustehtäviä 
• osaa etsiä palkanlaskentaan liittyviä tietoja mm. verottajan tiedotteista ja valitsemastaan 

työehtosopimuksesta. 

Osaamistaso 3-4:               

Opiskelija 

• tuntee palkkahallinnon ja sen osa-alueiden merkityksen ja yhteyden yrityksen toimintaan 
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• osaa käyttää palkkahallinnon tietojärjestelmää 
• tuntee palkanlaskennassa tarvittavien tietojen merkityksen 

Osaamistaso 5:                  

Opiskelija 

• osaa palkka-asiantuntijana tulkita ja soveltaa muuttuvia ja uudistuvia 
palkanmääritysperusteita 

• osaa laskea yrityksen palkkoja palkkahallinnon tietojärjestelmää käyttäen, toimittaa 
viranomaisille tarvittavat tilitykset, ilmoitukset ja tilastot sekä esittää niiden 
kehittämistarpeita 

• Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 
• Jos opiskelija on hankkinut opintojakson tavoitteiden mukaista osaamista esimerkiksi 

työkokemuksen, vapaaehtoistyön tai muun kuin korkea-asteen opiskelun kautta, hän voi 
osoittaa osaamisensa näytöllä (AHOT). Katso ohjeet osaamisen tunnistamisesta ja näytöistä 
opiskelija-intrasta (MyNet). 

  

Työelämäyhteydet            

Opintojaksolla hyödynnetään palkkahallinnon ohjelmistokokonaisuutta yrityslähtöisesti. 

            

Aikataulu                           

Opiskelun tarkempi aikataulutus ilmenee toteutussuunnitelmasta. 

  

Oppimistavat/Toteutustavat 

Virtuaalitoteutus, jossa itsenäisesti tehtäviä harjoituksia, tentti sähköisessä tenttijärjestelmässä 
(Exam). 

  

Arviointitavat                    

Palkanlaskennan tentti ja viikkotehtävät 80 %, palkkahallinnon tietojärjestelmän käyttö ja 
harjoitukset 20 % 

Opintojaksolla toteutettava oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. 
Tehtävä on kaikille opintojaksoille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson 
kehittämiseen. 
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Vastuuopettaja(t)              

Raija Niemelä 
  

Oppimateriaalit ja oheiskirjallisuus 

KauppakamariTieto 2019 

Hietala, H., Kaivanto, K. 2014. Työaikalaki käytännössä. Alma Talent. Helsinki. 

Kouhia-Kuusisto, Mikkonen, Syvänperä, Turunen. 2017. Palkkavuosi. Edita. 

Mattinen, Parnila, Orlando 2017. Palkanlaskenta käytännönläheisesti. Helsingin Kauppakamari. 
Kondelin, A. & Laitinen, M.  & Peltomäki, T. (toim.) 2018. Palkkahallinnon säädökset. Alma 
Talent. 

Muu ohjaajan ilmoittama ja jakama oheismateriaali sekä opintojaksoon liittyvä verkkotieto ja linkit. 
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Henkilöverotus ja verotusmenettely 
Tunnus: BUS8LH107 
Laajuus: 3 op 
Ajoitus: 1-5. lukukausi 
Kieli: suomi 
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma, HELI16-opetussuunnitelma 
Opintojakson taso: ammattiopinnot 
Opintojakson tyyppi: valinnainen 

Sisältö  

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija tuloverojärjestelmän perusrakenteeseen ja 
yksityishenkilön tuloverotuksen perusteisiin. Opiskelija pystyy itsenäisesti ratkaisemaan 
tavallisimpien yksityishenkilön tulojen, menojen ja oikeustoimien verotuskohtelun sekä arvioimaan 
mahdollisen asiantuntija-avun tarpeen 

Opintojaksolla käsiteltävät asiat: 

• tuloverojärjestelmän perusrakenne 
• yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus 
• yksityishenkilön tulojen jakaantuminen ansio- ja pääomatuloiksi 
• ansio- ja pääomatulojen veronalaisuus sekä niihin kohdistuvien menojen vähennyskelpoisuus 
• erityisesti luovutusvoittojen, osinkotulojen, vuokratulojen sekä muiden pääomatulojen verotus 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin. 

Osaamistavoitteet ja arviointi 

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), 
välttävä (1), hylätty (0). 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija 

• tuntee suomalaisen henkilöverotuksen keskeiset osa-alueet 

• tuntee ansio- ja pääomatulojen verotuksen yleisimmät muodot 

• tuntee ansio- ja pääomatuloihin kohdistuvat vähennykset 
• tuntee henkilöverotuksen erityiskysymyksiä verotuksen joiltakin osa-alueilta 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija 

• tuntee suomalaisen henkilöverotuksen keskeiset osa-alueet 

• osaa ansio- ja pääomatulojen verotuksen yleisimmät muodot 
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• osaa ansio- ja pääomatuloihin kohdistuvat vähennykset 
• osaa henkilöverotuksen erityiskysymyksiä verotuksen joiltakin osa-alueilta 

  

Osaamistaso 5: Opiskelija 

• tuntee suomalaisen henkilöverotuksen keskeiset osa-alueet 

• hallitsee ansio- ja pääomatulojen verotuksen yleisimmät muodot 

• hallitsee ansio- ja pääomatuloihin kohdistuvat vähennykset 
• hallitsee henkilöverotuksen erityiskysymyksiä verotuksen joiltakin osa-alueilta 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 
Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-
menettelyyn opiskelijan intrasta (Mynet). 

Työelämäyhteydet 
Opintojaksolla tehdään oppimistehtäviä, joiden kautta opiskelijat tutustuvat verotusmenettelyyn. 

Kansainvälisyys 
Opintojaksolla voidaan viitata myös kansainvälisiin verotusmenettelyihin. 

Oppimistavat 

Opintojaksolla käydään läpi henkilöverotuksen aihealuetta luentojen, harjoitustehtävien sekä 
opiskelijoiden itsenäisen työskentelyn avulla. 

Opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 
a. Lähiopetus, siihen liittyvät oppimistehtävät, itsenäinen työskentely sekä tentti.     
b. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen, AHOT-menettely). 

 Arviointitavat  

Tentti 100 % 

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arvioinnin sekä opintojaksopalautteen 
antaminen. 

Vastuuopettaja 

Juha Stenbacka 

  

Oppimateriaalit   

Luentomateriaali 
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Henkilöasiakkaan vero-opas 2018 

Oheislukemistona: 

Andersson, E., Linnakangas, E. ja Frände J. Tuloverotus 8. uudistettu painos 
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Projektinhallinta ja Excel työelämässä 
Tunnus: TOO8LH104 
Laajuus: 3 op 
Kieli: suomi 
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma, HELI16-opetussuunnitelma 
Opintojakson taso: perusopinnot 
Opintojakson tyyppi: vapaavalintainen 

Sisältö  

Opintojakso korvaa kevääseen 2018 asti opetussuunnitelmassa olleen Moduuli 2:n digiosuuden. 

Opintojaksolla kerrataan ja vahvistetaan M1:n Excel-aiheita ja jatketaan kohti edistyneempiä 
toimintoja. Projektinhallintaohjelmana MS Project ja Excel. Lisäksi Prezi -esitysgrafiikka, OneNote 
ja Teams. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin. 

Osaamistavoitteet ja arviointi 

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), 
välttävä (1), hylätty (0). 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija 

• osaa käyttää ohjatusti sovelluksia ja palveluja sekä koululla että koulun ulkopuolella. 
• osaa käyttää tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka-, projektinhallinta- ja taulukkolaskentaohjelmien 
perustoimintoja. 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija 

• osaa käyttää itsenäisesti oppimisympäristön henkilökohtaisia sovelluksia ja palveluja sekä 
koululla että koulun ulkopuolella.   
• osaa tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka-, projektinhallinta- ja taulukkolaskentaohjelmien 
peruskäytön sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti. 

Osaamistaso 5: Opiskelija 

• osaa auttaa muita oppimisympäristön henkilökohtaisten sovellusten ja palvelujen käytössä. 
• osaa käyttää tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka-, projektinhallinta- ja taulukkolaskentaohjelmien 
toimintoja monipuolisesti ja soveltaa niitä käytännön tehtävissä. 
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Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 

Opintojakson osalta ei noudateta aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT). 

Työelämäyhteydet 

Opiskeltavilla ohjelmilla ja niiden toiminnoilla on vahva työelämäyhteys. 

Vastuuopettaja/t 

Antti Mitronen 

Oppimateriaalit   

Moodlessa jaettavat opintomonisteet. 
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Matematiikkaa finanssiosaajille 
Tunnus: MAT8LH103 
Laajuus: 5 op 
Ajoitus: 2. - 6. lukukausi 
Kieli: suomi 
OPS: HELI16, FINA17 
Opintojakson taso: ammattiopinnot 
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava 

  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 
Opiskelija on suorittanut perusopintojen moduulin 4 Tuloksen tekijä tai hänellä on muulla tavalla 
hankittu vastaava osaaminen. Opintojaksoa suositellaan erityisesti FINAn opiskelijoille ja HELIn 
Raha ja talous -suuntautumisen opiskelijoille.  

Osaamistavoitteet ja arviointi  
Opintojakson tavoitteena on syventää matemaattisia taitoja, joita käytetään erityistesti finanssi- ja 
talousalan asiantuntijatehtävissä. Opiskelija osaa soveltaa tuloksia erityisesti alan ilmiöiden 
kuvaamisessa, vertailussa ja päätöksenteossa. Opiskelija oppii käyttämään erilaisia 
työvälineohjelmia finanssi- ja talousalaan liittyvissä laskelmissa. 

Arvosana 1 
Opiskelija tuntee matematiikan merkityksen finanssi- ja talousalan perussovelluksissa, hallitsee 
digitaalisia työkaluja ja menetelmiä ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija tietää, miten aikasarjoja 
käsitellään, miten valuuttakurssien vaihtelut vaikuttavat rahaliikenteeseen, miten tärkeimpiä korko-, 
luotto- ja vakuutuslaskelmia tehdään työvälineohjelmilla. 

Arvosana 3 
Opiskelija osaa kerätä finanssialan dataa ja tehdä niistä laskelmia. Opiskelija hallitsee digitaalisia 
työkaluja ja menetelmiä ongelmien ratkaisemisessa sekä osaa valita ne tilanteen ja tavoitteen 
mukaan. Opiskelija osaa tuottaa erilaisia aikasarjoja sekä valuutta-, korko-, luotto- ja 
vakuutuslaskelmia. 

Arvosana 5 
Opiskelija osaa itsenäisesti kerätä finanssialan dataa, tuottaa siitä yhteenvetoja, laskelmia ja 
ennustemalleja sekä tulkita ja esittää tuloksia päätöksentekotilanteisiin. Opiskelija osaa tuottaa, 
tulkita ja hyödyntää erilaisia aikasarjoja sekä valuutta-, korko-, luotto- ja vakuutuslaskelmia. 

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 
Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-
menettelyyn opiskelijan intrasta (Mynet). 

Työelämäyhteydet  
Opintojakson harjoituksissa hyödynnetään finanssialan toimijoilta kerättyä dataa. 
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Sisältö 

• Valuutta- ja termiinikaupan matematiikkaa 
• Finanssialan aikasarjat ja niiden avulla ennustaminen 
• Korkolaskun finanssialan erityissovellukset 
• Osamaksu- ja leasingrahoitus 
• Vakuutusmatematiikkaa 

Oppimistavat 
Lähiopetus ja siihen liittyvät harjoitukset. 

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi. 

Arviointitavat 
Tentti ja/tai oppimistehtävät 

Vastuuopettaja(t) 
Pirjo Saaranen 

Oppimateriaalit 
Saaranen, P., Kolttola, E. ja Pösö, J. 2017. Liike-elämän matematiikka. Edita. Helsinki. 

Muu opettajan jakama tai nimeämä materiaali 
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