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Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
 
 

 
 

 

Minä korkeakouluopiskelijana, 2 op - SLF1LK103A  
Opintojakson kieli 

- 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

Osaamistavoitteet 

orientaatio opintoihin, oman osaamisen tunnistaminen, ryhmäytyminen, Haaga-Helian työkalut, omat 
vahvuudet, opiskelutaidot, sisäinen yrittäjyys, ura-ajattelu 

Sisältö 

Ammatillinen kehittyminen -opintokokonaisuus sisältää kaksi opintojaksoa: 
*Minä korkeakouluopiskelijana SLF1LK103A 2 op 
* Kohti työelämää SLF1LK103B 1 op 
 
Minä korkeakouluopiskelijana suoritetaan ensimmäisenä lukuvuotena 
 
Pakolliset osat 
1) Orientointipäivät ja niihin liittyvät tehtävät opintojen alussa 
2) Ryhmätapaamiset 
3) Ohjauskeskustelu ensimmäisen lukukauden aikana oman opinto-ohjaajan kanssa 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Yksilötyöskentely, ryhmätyöskentely, ohjauskeskustelu 

Oppimateriaalit 

aineisto ja tehtävät Moodlessa 

Lisätiedot 

Opintojakso suoritetaan omalle opinto-ohjaajalle, joka kerrotaan opintojen alkaessa. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opintojaksolla ei ole sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty 

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 
Hyväksytty arvosana edellyttää aktiivisuutta lukuvuosittain opinto-ohjaajan ohjeiden mukaisesti. 
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Minä korkeakouluopiskelijana, 2 op - SLF1LK103A  
Opintojakson kieli 

- 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

Osaamistavoitteet 

orientaatio opintoihin, oman osaamisen tunnistaminen, ryhmäytyminen, Haaga-Helian työkalut, omat 
vahvuudet, opiskelutaidot, sisäinen yrittäjyys, ura-ajattelu 

Sisältö 

Ammatillinen kehittyminen -opintokokonaisuus sisältää kaksi opintojaksoa: 
*Minä korkeakouluopiskelijana SLF1LK103A 2 op 
* Kohti työelämää SLF1LK103B 1 op 
 
Minä korkeakouluopiskelijana suoritetaan ensimmäisenä lukuvuotena 
 
Pakolliset osat 
1) Orientointipäivät ja niihin liittyvät tehtävät opintojen alussa 
2) Ryhmätapaamiset 
3) Ohjauskeskustelu ensimmäisen lukukauden aikana oman opinto-ohjaajan kanssa 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Yksilötyöskentely, ryhmätyöskentely, ohjauskeskustelu 

Oppimateriaalit 

aineisto ja tehtävät Moodlessa 

Lisätiedot 

Opintojakso suoritetaan omalle opinto-ohjaajalle, joka kerrotaan opintojen alkaessa. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opintojaksolla ei ole sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty 

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 
Hyväksytty arvosana edellyttää aktiivisuutta lukuvuosittain opinto-ohjaajan ohjeiden mukaisesti. 
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Kohti työelämää, 1 op - SLF1LK103B  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

Osaamistavoitteet 

* ohjeellinen ajoitus 2. - 4. lukukaudella: suuntautumisen valinta, energian johtaminen 
* ohjeellinen ajoitus 3. - 7. lukukaudella: opinnot päätökseen, tulevaisuusajattelu 

Sisältö 

Ammatillinen kehittyminen - opintokokonaisuus sisältää kaksi opintojaksoa: 
* Minä korkeakouluopiskelijana SLF1LK103A 2 op 
* Kohti työelämää SLF1LK103B 1 op 
 
Kohti työelämää suoritetaan yksilöllisessä aikataulussa. 
 
Ohjauskeskustelut vuosittain oman opinto-ohjaajan kanssa. Ohjauskeskusteluun kuuluvat 
tehtävät/pohdinta-aiheet ovat Moodlessa. 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Yksilötyöskentely, ohjauskeskustelut 

Oppimateriaalit 

Aineisto ja tehtävät Moodlessa. 

Lisätiedot 

Opintojakso suoritetaan omalle opinto-ohjaajalle, joka kerrotaan opintojen alkaessa. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opintojaksolla ei ole sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin. 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty 

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 
Hyväksytty arvosana edellyttää aktiivisuutta lukuvuosittain opinto-ohjaajan ohjeiden mukaisesti. 
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Yrittäjyys ja yritystoiminta, 5 op - BUS1LK101A  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

Osaamistavoitteet 

Yrittäjyys ja yritystoiminta -osio on osa Liiketoimintaosaaja-moduulia. 
 
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 yrittäjyyden 
mahdollisuuksiin ja yritystoiminnan osa-alueisiin sekä kuvaa yritystoiminnan strategisia valintoja ja 
toimintaa liiketoimintamallia hyödyntäen. Opiskelija oppii käyttämään työelämässä tarvittavia 
tietojenkäsittelyohjelmia ja soveltamaan niitä opiskelutehtävissä ammattimaisesti. Opiskelija saa tarvittavat 
raportointitaidot. 
 
FINAn Liiketoimintaosaaja-moduulissa projektityön kohdeyritys voi olla muukin kuin "yrittäjävetoinen" 
yritys - esimerkiksi rahoitusalan yritykset sopivat hyvin kohdeyrityksiksi, 

Sisältö 

Yrittäjyys ja yritystoiminta-osio on osa Liiketoimintaosaaja-moduulia. Moduulin osat ovat: 
- Yrittäjyys ja yritystoiminta 5 op (BUS1LK101A) 
- Yritysten toimintaympäristöt 5 op (BUS1LK101B) 
- Tietotekniset taidot 5 op (BUS1LK101C). 
 
Yrittäjyys ja yritystoiminta -oison teemat ovat: 
- yritysten ja yrittäjyyden monimuotoisuus 
- strategia ja arvolupaus 
- asiakkaat ja markkinointi  
- arvolupauksen lunastaminen 
- prosessit 
- tulovirrat ja kustannusrakenne + toiminnan onnistumisen arviointi. 
 
HUOM! Käytämme BMC-mallia (Business Model Canvas) - myös projektityöstä suurin osa on BMC-mallin 
tekemistä. 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Luokkatoteutuksessa oppimistavat ovat: 
- lähiopetus (luennointi, ryhmätehtävät tunnilla, keskustelut, projektitöiden esitykset) 
- itsenäinen opiskelu (esim. tiedonhaku ja kirjalliseen kokeeseen valmistautuminen) 
- projektityö (tehdään ryhmätyönä) 
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Muut toteutusvaihtoehdot  
a. monimuotototeutus: verkko-oppimista, jota tuetaan lähiopetuksella/etäohjauksella (huom! FINAssa ei 
ole tällä hetkellä tarjonnassa) 
b. verkkototeutus: verkko-oppimista, jota tuetaan etäohjauksella. (huom! FINAssa ei ole tällä hetkellä 
tarjonnassa) 
 
Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn 
opiskelijan intrasta (MyNet). 

Oppimateriaalit 

Viitala, Riitta & Jylhä, Eila 2013 (tai uudempi). Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän yritystoiminnan 
perusta. Edita Publishing. 
Verkossa oleva ja lähitunneilla jaettava materiaali sekä tiedotusvälineistä löytyvä ajankohtaisaineisto. 

Lisätiedot 

Koko 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 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 
tieto- ja osaamispohjaa tuleviin opintoihin. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin. 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri - arvosana 1 

Opiskelija 
- osaa kuvata yrittäjämäisen toimintatavan ja yrittäjyyden peruspiirteitä. 
- tunnistaa yrityksen eri osa-alueiden keskeiset tavoitteet ja tehtävät. 
- tunnistaa strategian merkityksen ja liiketoimintamallin (Business Model Canvas) perusperiaatteet 
liiketoiminnan suunnittelussa. 
- osaa nimetä yritysten eri sidosryhmiä ja verkostoja. 
- osaa määritellä vastuullisen liiketoiminnan eri osa-alueet 
- tunnistaa, mistä yrityksen rahoitustarve syntyy BMC mallia apuna käyttäen. 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

Opiskelija 
- osaa arvioida omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä. 
- osaa tietopohjaa hyödyntäen kuvata yrityksen strategisia valintoja ja liiketoimintamallin. 
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- tunnistaa yrityksen ydin- ja tukiprosessit. 
- tunnistaa yritysten verkostoitumisen toimintatapoja. 
- osaa kuvata vastuullisuuden merkitystä liiketoiminnassa 
- osaa arvioida yrityksen rahoitustarvetta ja rahoituslähteitä. 

Arviointikriteeri - arvosana 5 

Opiskelija 
- toimii yrittäjämäisesti. 
- osaa vahvasti tietopohjaan tukeutuen kuvata yrityksen strategiset valinnat ja liiketoimintamallin 
- osaa kuvata yrityksen ydin- ja tukiprosesseja. 
- tunnistaa yritysten verkostoitumisen tulevaisuuden mahdollisuuksia. 
- osaa kuvata yrityksen vastuullisuuteen liittyviä toimintatapoja 
- osaa arvioida yrityksen rahoitustarpeen suuruutta BMC mallia apuna käyttäen. 

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty 

Arviointiasteikko: 0-5 
- projektityö 60 % (vuoden 2020 alusta 50%) 
- tentti 40 % (vuoden 2020 alusta 50%). 

  

  



Opintojaksokuvaukset 2019-2020 
Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
 
 

 
Yritysten toimintaympäristöt, 5 op - BUS1LK101B  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

Osaamistavoitteet 

Yritysten toimintaympäristöt -osio on osa Liiketoimintaosaaja-moduulia.  
 
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 yrittäjyyden 
mahdollisuuksiin ja yritystoiminnan osa-alueisiin sekä kuvaa yritystoiminnan strategisia valintoja ja 
toimintaa liiketoimintamallia hyödyntäen. Opiskelija oppii käyttämään työelämässä tarvittavia 
tietojenkäsittelyohjelmia ja soveltamaan niitä opiskelutehtävissä ammattimaisesti. Opiskelija saa tarvittavat 
raportointitaidot. 
 
FINAn Liiketoimintaosaaja-moduulissa projektityön kohdeyritys voi olla muukin kuin "yrittäjävetoinen" 
yritys - esimerkiksi rahoitusalan yritykset sopivat hyvin kohdeyrityksiksi, 

Sisältö 

Yrittäjyys ja yritystoiminta-osio on osa Liiketoimintaosaaja-moduulia. Moduulin osat ovat:  
- Yrittäjyys ja yritystoiminta 5 op (BUS1LK101A)  
- Yritysten toimintaympäristöt 5 op (BUS1LK101B)  
- Tietotekniset taidot 5 op (BUS1LK101C)  
 
Yritysten toimintaympäristöt -osio jakautuu kahteen osaan:  
- juridiikka  
- kansantalous.  
 
HUOM! Käytämme BMC-mallia (Business Model Canvas) - myös projektityöstä suurin osa on BMC-mallin 
tekemistä 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Luokkatoteutuksessa oppimistavat ovat:  
- lähiopetus (luennointi, ryhmätehtävät tunnilla, keskustelut, projektitöiden esitykset)  
- itsenäinen opiskelu (esim. tiedonhaku ja kirjalliseen kokeeseen valmistautuminen)  
- projektityö (tehdään ryhmätyönä)  
 
Muut toteutusvaihtoehdot  
a. monimuotototeutus: verkko-oppimista, jota tuetaan lähiopetuksella/etäohjauksella (huom! FINAssa ei 
ole tällä hetkellä tarjonnassa)  
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b. verkkototeutus: verkko-oppimista, jota tuetaan etäohjauksella. (huom! FINAssa ei ole tällä hetkellä 
tarjonnassa)  
 
Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn 
opiskelijan intrasta (MyNet). 

Oppimateriaalit 

Kyläkallio, Kalle 2013. Yritysjuridiikka. Edita Publishing Oy, soveltuvin osin. Teos on saatavissa myös e-
kirjana (julkaisuvuosi 2018).  
 
Lindholm, Timo & Kettunen, Juhani (2019) Globaali kansantalous, Helsinki: Edita. 

Lisätiedot 

Koko 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 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 
tieto- ja osaamispohjaa tuleviin opintoihin. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin. 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri - arvosana 1 

Opiskelija  
- osaa kuvata talouden ja politiikan merkitystä yhteiskunnan toiminnan ja normiston perustana.  
- osaa nimetä kansantalouden ilmiöitä.  
- osaa kuvata yrityksen toimintaympäristön.  
- tunnistaa keskeiset yksityisoikeudelliset käsitteet ja elinkeinon harjoittamista koskevat päänormit. 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

Opiskelija  
- osaa arvioida kansantalouden ilmiöiden vaikutusta omaan, kuluttajien ja yritysten toimintaan.  
- tuntee suomalaisen yhteiskunnan roolin sekä Euroopan Unionissa että laajemmin kansainvälisessä 
yhteisössä.  
- osaa käyttää yksityisoikeudellisia käsitteitä ja tuntee elinkeinon harjoittamista koskevien normien 
sisältöjä. 

Arviointikriteeri - arvosana 5 
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Opiskelija  
- osaa arvioida talouden ja politiikan merkitystä yhteiskunnan toiminnan ja normiston perustana.  
- osaa analysoida omaa ja yrityksen toimintaa kansantalouden ilmiöiden pohjalta.  
- tunnistaa yksityisoikeudellisesti relevantteja seikkoja yksinkertaisissa tilanteissa ja hahmottaa yritysten 
toimielinten keskinäisiä suhteita. 

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty 

Arviointiasteikko: 0-5  
- projektityö 40 %  
- yksilötehtävät: juridiikan tentti 30 %, kansantalouden tehtävät ja tentti 30 % 
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Tietotekniset taidot, 5 op - BUS1LK101C  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

Osaamistavoitteet 

Tietotekniset taidot -osio on osa Liiketoimintaosaaja-moduulia.  
 
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 yrittäjyyden 
mahdollisuuksiin ja yritystoiminnan osa-alueisiin sekä kuvaa yritystoiminnan strategisia valintoja ja 
toimintaa liiketoimintamallia hyödyntäen. Opiskelija oppii käyttämään työelämässä tarvittavia 
tietojenkäsittelyohjelmia ja soveltamaan niitä opiskelutehtävissä ammattimaisesti. Opiskelija saa tarvittavat 
raportointitaidot. 
 
FINAn Liiketoimintaosaaja-moduulissa projektityön kohdeyritys voi olla muukin kuin "yrittäjävetoinen" 
yritys - esimerkiksi rahoitusalan yritykset sopivat hyvin kohdeyrityksiksi, 

Sisältö 

Tietotekniset taidot -osio on osa Liiketoimintaosaaja-moduulia. Moduulin osat ovat:  
- Yrittäjyys ja yritystoiminta 5 op (BUS1LK101A)  
- Yritysten toimintaympäristöt 5 op (BUS1LK101B)  
- Tietotekniset taidot 5 op (BUS1LK101C).  
 
Tietotekniset taidot -osio:  
• henkilökohtaisten sovellukset  
• tietoturva ja riskienhallinta  
• tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentaohjelmat  
 
HUOM! Käytämme BMC-mallia (Business Model Canvas) - myös projektityöstä suurin osa on BMC-mallin 
tekemistä. 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Luokkatoteutuksessa oppimistavat ovat:  
- lähiopetus (luennointi, ryhmätehtävät tunnilla, keskustelut, projektitöiden esitykset)  
- itsenäinen opiskelu (esim. tiedonhaku ja kirjalliseen kokeeseen valmistautuminen)  
- projektityö (tehdään ryhmätyönä)  
 
Muut toteutusvaihtoehdot  
a. monimuotototeutus: verkko-oppimista, jota tuetaan lähiopetuksella/etäohjauksella (huom! FINAssa ei 
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ole tällä hetkellä tarjonnassa)  
b. verkkototeutus: verkko-oppimista, jota tuetaan etäohjauksella. (huom! FINAssa ei ole tällä hetkellä 
tarjonnassa)  
 
Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn 
opiskelijan intrasta (MyNet). 

Oppimateriaalit 

Moodlessa jaettavat opintomonisteet. 

Lisätiedot 

Koko 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 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 
tieto- ja osaamispohjaa tuleviin opintoihin. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin. 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri - arvosana 1 

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. 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

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. 

Arviointikriteeri - arvosana 5 

Opiskelija  
• osaa auttaa muita oppimisympäristön henkilökohtaisten sovellusten ja palvelujen käytössä.  
• osaa perustella tietoturvan ja riskienhallinnan tarpeet ja merkityksen.  



Opintojaksokuvaukset 2019-2020 
Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
 
 

 
• osaa käyttää tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentaohjelmien toimintoja monipuolisesti ja 
soveltaa niitä ammattimaisesti käytännön tehtävissä. 

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty 

Arviointiasteikko: 0-5  
- projektityö 10 %  
- yksilötehtävät: tentti 80 %, harjoitukset 10 % 
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Yhteistyöosaaminen, 5 op - ORG1LK102A  
Opintojakson kieli 

- 

Tulevat toteutukset 

•     Yhteistyöosaaminen ORG1LK102A-3002 30.03.2020-22.05.2020  5 op  (LK2PA) +  

Osaamistavoitteet 
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. 

Sisältö 

Yhteistyöosaaminen 5 op (ORG1LH102A)  
Viestintäosaaminen 5 op (ORG1LH102B)  
Työsuhde- ja sopimusosaaminen 5 op (ORG1LH102C) 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Moduulin osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:  
 
Lähiopetus, siihen liittyvät tehtävät, projektityöskentely ja itsenäinen työskentely sekä tentit  
Monimuotototeutus, jossa on osittain lähiopetusta ja osin verkko-oppimista tehtävineen, 
projektityöskentelyä verkossa ja lähitapaamisissa, itsenäistä työskentelyä sekä tentit  
Verkkototeutus, jossa on verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentelyä verkossa, projektin toteutus 
webinaarina sekä tentit  
Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen).  
Moduuliin sisältyy myös pakollisena tehtävänä oman oppimisen arviointi.  
 
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 

Oppimateriaalit 

Yhteistyöosaaja:  
 
Lämsä, A., Päivike, T. 2013. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita  
 
Manka, M-L. 2011. Työnilo. Helsinki: WSOYPro Oy  
tai  
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Manka, M-L & Manka. 2016. Työhyvinvointi. E-kirja. Talentum.  
 
Viestintäosaaja (aineistosta on apua tehtävissä, muutakin aineistoa voi hyödyntää):  
 
Huhtaniska T.,& Tirronen J. 2019. Faktaa ja fiilistä tapahtumatuottajalle. Edita Publishing Oy. Helsinki. 
 
Kurvinen, J., Tolvanen V. & Laine T. 2017 Henkilöbrändi. Asiantuntijasta vaikuttajaksi. Alma Media. Helsinki. 
 
Rämö S. 2019. Viesti perille – Tuloksellista markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa. Edita Publishing Oy. 
Helsinki. 
 
Kielitoimiston ohjepankki (kielenhuollon asioita): http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ 
 
Työsuhdeosaaja: 
 
Karttunen, T., Laasanen H. & Sippel, L. 2015. Juridiikan perusteet. Sanoma Pro.  
 
Kyläkallio, K. 2013. Yritysjuridiikka. Edita.  
 
Paanetoja, J. 2017. Työoikeus tutuksi - käsikirja. Edita. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Tämä on osa Työyhteisöosaaja-moduulia 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri - arvosana 1 

Yhteistyöosaamisen osaamistaso 1-2:  
 
Opiskelija:  
 
hahmottaa projektin suunnittelun osa-alueet  
osaa toimia projektitiimissä rakentavasti  
tuntee organisaatiokulttuuriin, työhyvinvointiin ja motivaatioon vaikuttavia tekijöitä. 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

Yhteistyöosaamisen osaamistaso 3-4  
 
Opiskelija:  
 
osaa suunnitella eri projektisuunnittelun osa-alueet hyvin  
toimii tiimissä aktiivisesti  
osaa arvioida omaa toimintaa ja antaa rakentavaa palautetta toisten toiminnasta  
osaa soveltaa motivaatioteorioita käytäntöön 
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Arviointikriteeri - arvosana 5 

Yhteistyöosaamisen osaamistaso 5  
 
Opiskelija:  
 
osaa suunnitella eri projektisuunnittelun osa-alueet erinomaisesti  
osaa toimia aktiivisesti ja vastuullisesti tiimissä  
osaa rakentavasti arvioida tiimin ja yksilöiden suoritusta.  
osaa kehittää tiimin tuloksellisuutta  
osaa oma-aloitteisesti hyödyntää lähdemateriaalia yhteisen osaamisen rakentamisessa. 
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Viestintäosaaminen, 5 op - ORG1LK102B  
Opintojakson kieli 

- 

Tulevat toteutukset 

•     Viestintäosaaminen ORG1LK102B-3002 30.03.2020-22.05.2020  5 op  (LK2PA, ...) +  

Osaamistavoitteet 
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. 

Sisältö 

Moduulin osat  
 
Yhteistyöosaaminen 5 op (ORG1LH102A)  
Viestintäosaaminen 5 op (ORG1LH102B)  
Työsuhde- ja sopimusosaaminen 5 op (ORG1LH102C) 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Moduulin osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:  
 
Lähiopetus, siihen liittyvät tehtävät, projektityöskentely ja itsenäinen työskentely sekä tentit  
Monimuotototeutus, jossa on osittain lähiopetusta ja osin verkko-oppimista tehtävineen, 
projektityöskentelyä verkossa ja lähitapaamisissa, itsenäistä työskentelyä sekä tentit  
Verkkototeutus, jossa on verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentelyä verkossa, projektin toteutus 
webinaarina sekä tentit  
Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen).  
Moduuliin sisältyy myös pakollisena tehtävänä oman oppimisen arviointi.  
 
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. 

Oppimateriaalit 

Yhteistyöosaaja:  
 
Lämsä, A., Päivike, T. 2013. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita  
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Manka, M-L. 2011. Työnilo. Helsinki: WSOYPro Oy  
tai  
Manka, M-L & Manka. 2016. Työhyvinvointi. E-kirja. Talentum.  
 
Viestintäosaaja (aineistosta on apua tehtävissä, muutakin aineistoa voi hyödyntää):  
 
Huhtaniska T.,& Tirronen J. 2019. Faktaa ja fiilistä tapahtumatuottajalle. Edita Publishing Oy. Helsinki. 
 
Kurvinen, J., Tolvanen V. & Laine T. 2017 Henkilöbrändi. Asiantuntijasta vaikuttajaksi. Alma Media. Helsinki. 
 
Rämö S. 2019. Viesti perille – Tuloksellista markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa. Edita Publishing Oy. 
Helsinki. 
 
Kielitoimiston ohjepankki (kielenhuollon asioita): http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ 
 
Työsuhdeosaaja: 
 
Karttunen, T., Laasanen H. & Sippel, L. 2015. Juridiikan perusteet. Sanoma Pro.  
 
Kyläkallio, K. 2013. Yritysjuridiikka. Edita.  
 
Paanetoja, J. 2017. Työoikeus tutuksi - käsikirja. Edita. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Tämä on osa Työyhteisöosaaja-moduulia. 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri - arvosana 1 

Viestintäosaamisen osaamistaso 1-2  
 
Opiskelija:  
 
osaa tehdä viestintäsuunnitelman ja toteuttaa sitä tiimin jäsenenä  
tunnistaa yritysviestinnän osa-alueet ja osaa tuottaa sisältöä eri kanaviin  
osaa esiintymisen ja argumentoinnin perusteet  
osaa tehdä käyttökelpoisen työnhakuvideon. 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

Viestintäosaamisen osaamistaso 3-4  
 
Opiskelija:  
 
osaa tehdä viestintäsuunnitelman ja toteuttaa sitä ennakoivasti ja aktiivisesti tiimin jäsenenä  
tunnistaa yritysviestinnän osa-alueet ja osaa tuottaa kohderyhmälähtöistä ja tavoitteellista sisältöä eri 
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kanaviin  
osaa esiintyä yleisön tarpeet huomioiden ja perustella omia argumenttejaan  
osaa tehdä työnhakuvideon, joka nostaa esiin hakijan vahvuuksia. 

Arviointikriteeri - arvosana 5 

Viestintäosaamisen osaamistaso 5  
 
Opiskelija:  
 
osaa tehdä viimeistellyn viestintäsuunnitelman ja toteuttaa sitä ammattimaisesti tiimissä ja yli tiimirajojen.  
tunnistaa yritysviestinnän osa-alueet ja osaa tuottaa kohderyhmälähtöistä, tavoitteellista ja 
julkaisukelpoista sisältöä eri kanaviin  
osaa esiintyä tavoitteellisesti ja argumentoida vakuuttavasti  
osaa tehdä kiinnostavan ja erottuvan työnhakuvideon. 
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Työsuhdeosaaminen, 5 op - ORG1LK102C  
Opintojakson kieli 

- 

Tulevat toteutukset 

•     Työsuhdeosaaminen ORG1LK102C-3002 30.03.2020-22.05.2020  5 op  (LK2PA, ...) +  

Osaamistavoitteet 
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. 

Sisältö 

Moduulin osat  
 
Yhteistyöosaaminen 5 op (ORG1LH102A)  
Viestintäosaaminen 5 op (ORG1LH102B)  
Työsuhde- ja sopimusosaaminen 5 op (ORG1LH102C) 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Moduulin osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:  
 
Lähiopetus, siihen liittyvät tehtävät, projektityöskentely ja itsenäinen työskentely sekä tentit  
Monimuotototeutus, jossa on osittain lähiopetusta ja osin verkko-oppimista tehtävineen, 
projektityöskentelyä verkossa ja lähitapaamisissa, itsenäistä työskentelyä sekä tentit  
Verkkototeutus, jossa on verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentelyä verkossa, projektin toteutus 
webinaarina sekä tentit  
Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen).  
Moduuliin sisältyy myös pakollisena tehtävänä oman oppimisen arviointi.  
 
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. 

Oppimateriaalit 

Yhteistyöosaaja:  
 
Lämsä, A., Päivike, T. 2013. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita  
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Manka, M-L. 2011. Työnilo. Helsinki: WSOYPro Oy  
tai  
Manka, M-L & Manka. 2016. Työhyvinvointi. E-kirja. Talentum.  
 
Viestintäosaaja (aineistosta on apua tehtävissä, muutakin aineistoa voi hyödyntää):  
 
Huhtaniska T.,& Tirronen J. 2019. Faktaa ja fiilistä tapahtumatuottajalle. Edita Publishing Oy. Helsinki. 
 
Kurvinen, J., Tolvanen V. & Laine T. 2017 Henkilöbrändi. Asiantuntijasta vaikuttajaksi. Alma Media. Helsinki. 
 
Rämö S. 2019. Viesti perille – Tuloksellista markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa. Edita Publishing Oy. 
Helsinki. 
 
Kielitoimiston ohjepankki (kielenhuollon asioita): http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ 
 
Työsuhdeosaaja: 
 
Karttunen, T., Laasanen H. & Sippel, L. 2015. Juridiikan perusteet. Sanoma Pro.  
 
Kyläkallio, K. 2013. Yritysjuridiikka. Edita.  
 
Paanetoja, J. 2017. Työoikeus tutuksi - käsikirja. Edita. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Tämä on osa Työyhteisöosaaja-moduulia. 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri - arvosana 1 

Työsuhde- ja sopimusosaamisen 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. 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

Työsuhde- ja sopimusosaamisen osaamistaso 3-4  
 
Opiskelija:  
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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. 

Arviointikriteeri - arvosana 5 

Työsuhde- ja sopimusosaamisen osaamistaso 5  
 
Opiskelija:  
 
löytää työoikeudelliseen ongelmaan perustellun ratkaisun.  
osaa tuottaa sisältöä yksinkertaisiin työsuhdeoikeudellisiin asiakirjoihin.  
osaa laatia liiketoimintaan liittyviä yksinkertaisia sopimuksia. 
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Myynti- ja palvelutaidot, 6 op - CUS1LK101A  
Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

Osaamistavoitteet 

Tavoitteena on, että opiskelija tuntee asiakaslähtöisen, kokonaisvaltaisen markkinoinnin 
toiminta¬ympäristön ja -prosessin sekä osaa valita ja kehittää yrityksen markkina¬tilan¬teeseen sopivat 
kilpailu¬keino¬ratkaisut. Tavoitteena on myös, että opiskelija osaa opintojakson jälkeen keskeisen 
markkinoinnin sanaston sekä suomeksi että englanniksi. 

Sisältö 

Myynti- ja palvelutaidot on osa Asiakasosaajamoduulia. Moduuli koostuu seuraavista opintojaksoista:  
Asiakasosaajamoduuli koostuu seuraavista opintojaksoista:  
CUS1LK101A Myynti- ja palvelutaidot  
CUS1LK101B Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen  
CUS1LK101C Svenska för affärslivet - muntlig del  
CUS1LK101D Svenska för affärslivet - skriftlig del  
 
Opiskelija perehtyy asiakasarvoa tuottavaan monikanavaiseen myyntiin ja markkinointiin. Hän oppii 
myyntityön ja asiakkaan kohtaamisen perustaidot. 
 
• Mitä markkinointi on? 
• Asiakkuus 
• Markkinoinnin suunnittelu 
• Markkinoinnin toimintaympäristö 
• Asiakkaiden ostokäyttäytyminen ja ostopolku 
• Markkinointi-informaation hankinta 
• Markkinoinnin kilpailukeinot: tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä. 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Lähiopetustoteutus, jossa siihen liittyvät tehtävät, projektityöskentely, itsenäinen työskentely sekä tentit 
Monimuotototeutus, jossa on osittain lähiopetusta ja osin verkko-oppimista tehtävineen, 
projektityöskentelyä verkossa ja lähitapaamisissa, itsenäistä työskentelyä sekä tentit 
Virtuaalitoteutus, jossa on verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentelyä verkossa, projektin toteutus 
webinaarina sekä tentit 
Suunnitelmaan pohjautuva omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen) 
 
Moduuliin sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi. 

Oppimateriaalit 

Armstrong, G. & Kotler, P. 2012. Marketing: an introduction, International edition, 11. painos tai uudempi. 
Upper Saddle River, New Jersey, Pearson Education, Inc. 
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Bergström, S. & Leppänen, A. 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi, 16. painos tai uudempi. Edita, Helsinki. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opiskelija on suorittanut moduulin Liiketoimintaosaaja BUS1LH102 tai hänellä on vastaava osaaminen. 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri - arvosana 1 

tuntee markkinoinnin kilpailukeinot. 
tuntee erilaisia asiakastiedon lähteitä. 
tunnistaa erilaisia asiakasryhmiä. 
tunnistaa keskeisiä markkinointiin liittyviä juridisia näkökulmia. 
tunnistaa asiakkaan ostopolun eri vaiheet. 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

tuntee markkinoinnin kilpailukeinojen mahdollisuudet yrityksen menestyksen välineenä. 
osaa hankkia asiakastietoa. 
osaa ryhmitellä asiakkaita joidenkin kriteereiden avulla. 
osaa hankkia tietoa markkinointiin liittyvien juridisten kysymysten ratkaisemiseksi. 
osaa kuvata asiakkaan ostopolun erilaisissa palvelukanavissa. 

Arviointikriteeri - arvosana 5 

osaa soveltaa markkinoinnin kilpailukeinoja yrityksen menestyksen välineenä. 
hyödyntää asiakastietoa asiakasymmärryksen kartoittamiseksi. 
osaa ryhmitellä asiakkaita useiden kriteereiden avulla ja soveltaa ryhmittelyä asiakkuuden hoitamisessa. 
ottaa toiminnassaan huomioon keskeiset markkinointiin liittyvät juridiset näkökulmat. 
osaa kehittää asiakaskokemusta ostopolun tuottaman tiedon perusteella. 

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty 

Arviointi Tentti 40% 
Projektityö 60% 
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Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen, 6 op - CUS1LK101B  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

Osaamistavoitteet 

Tavoitteena on, että opiskelija tuntee asiakaslähtöisen, kokonaisvaltaisen markkinoinnin 
toiminta¬ympäristön ja -prosessin sekä osaa valita ja kehittää yrityksen markkina¬tilan¬teeseen sopivat 
kilpailu¬keino¬ratkaisut. Tavoitteena on myös, että opiskelija osaa opintojakson jälkeen keskeisen 
markkinoinnin sanaston sekä suomeksi että englanniksi. 

Sisältö 

Opiskelija perehtyy asiakasarvoa tuottavaan monikanavaiseen myyntiin ja markkinointiin. Hän oppii 
myyntityön ja asiakkaan kohtaamisen perustaidot.  
 
• Mitä markkinointi on?  
• Asiakkuus 
• Markkinoinnin suunnittelu  
• Markkinoinnin toimintaympäristö  
• Asiakkaiden ostokäyttäytyminen ja ostopolku 
• Markkinointi-informaation hankinta  
• Markkinoinnin kilpailukeinot: tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä. 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Lähiopetustoteutus, jossa siihen liittyvät tehtävät, projektityöskentely, itsenäinen työskentely sekä tentit 
Monimuotototeutus, jossa on osittain lähiopetusta ja osin verkko-oppimista tehtävineen, 
projektityöskentelyä verkossa ja lähitapaamisissa, itsenäistä työskentelyä sekä tentit 
Virtuaalitoteutus, jossa on verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentelyä verkossa, projektin toteutus 
webinaarina sekä tentit 
Suunnitelmaan pohjautuva omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen) 
 
Moduuliin sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi. 

Oppimateriaalit 

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. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opiskelija on suorittanut moduulin Liiketoimintaosaaja BUS1LH102 tai hänellä on vastaava osaaminen. 



Opintojaksokuvaukset 2019-2020 
Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
 
 

 
Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri - arvosana 1 

tuntee markkinoinnin kilpailukeinot. 
tuntee erilaisia asiakastiedon lähteitä. 
tunnistaa erilaisia asiakasryhmiä. 
tunnistaa keskeisiä markkinointiin liittyviä juridisia näkökulmia. 
tunnistaa asiakkaan ostopolun eri vaiheet. 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

tuntee markkinoinnin kilpailukeinojen mahdollisuudet yrityksen menestyksen välineenä. 
osaa hankkia asiakastietoa. 
osaa ryhmitellä asiakkaita joidenkin kriteereiden avulla. 
osaa hankkia tietoa markkinointiin liittyvien juridisten kysymysten ratkaisemiseksi. 
osaa kuvata asiakkaan ostopolun erilaisissa palvelukanavissa. 

Arviointikriteeri - arvosana 5 

osaa soveltaa markkinoinnin kilpailukeinoja yrityksen menestyksen välineenä. 
hyödyntää asiakastietoa asiakasymmärryksen kartoittamiseksi. 
osaa ryhmitellä asiakkaita useiden kriteereiden avulla ja soveltaa ryhmittelyä asiakkuuden hoitamisessa. 
ottaa toiminnassaan huomioon keskeiset markkinointiin liittyvät juridiset näkökulmat. 
osaa kehittää asiakaskokemusta ostopolun tuottaman tiedon perusteella. 

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty 

Arviointi Tentti 40% 
Projektityö 60% 

  



Opintojaksokuvaukset 2019-2020 
Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
 
 

 
Svenska för affärslivet - muntlig del, 2 op - CUS1LK101C  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

Osaamistavoitteet 

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

Sisältö 

Asiakasosaajamoduulin osat: 
 
Myynti- ja palvelutaidot 6 op (CUS1LK101A) 
Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen 6 op (CUS1LK101B) 
Svenska för affärslivet 3 op (CUS1LK101C ja D) 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Lähiopetustoteutus, jossa siihen liittyvät kirjalliset ja suulliset tehtävät, itsenäinen työskentely, 
ryhmätyöskentely sekä tentit. 
 
Liiketalouden asiakasosaajakurssilla, myös virtuaali- tai monimuotototeutuksella, joita toteutetaan 
Liiketaloudessa iltaisin, voi korvata FINAn kurssin. 
 
AHOT tapahtuu näyttökokeessa, jonka opiskelija voi suorittaa AHOT näyttöpäivinä. Näyttökokeeseen 
sisältyy ennakkotehtäviä ja suullinen tentti näyttöpäivänä. Opiskelijan tulee ilmoittautua näyttökokeeseen 
MyNetissä. Edellytyksenä on tasokokeen tulos 70% (84p/120) tai muuten hankittu ruotsin kielen taito. 
Tarkemmat ohjeet ja ennakkotehtävät löytyvät MyNetistä AHOT-kohdasta. 

Oppimateriaalit 

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

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opiskelija on suorittanut moduulin Liiketoimintaosaaja BUS1LH102 tai hänellä on vastaava osaaminen. 
Lisäksi hän on suorittanut hyväksytysti ruotsin tasokokeen tai opintojakson Ruotsin valmentavat opinnot (5 
op). 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri - arvosana 1 



Opintojaksokuvaukset 2019-2020 
Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
 
 

 
Osaamistaso 1 (tyydyttävä taito, B1):  
 
Opiskelija osaa viestiä riittävässä määrin ymmärrettävästi tavanomaisissa työelämän yleisissä ja finanssialan 
erityisissä tilanteissa, mutta puhe on usein niukkaa ja sujuvuus sekä ääntäminen kaipaavat parantamista. 
Viestin välittyminen edellyttää erityistä huomioon ottamista muilta osapuolilta. 
Opiskelija osaa kirjoittaa yksinkertaisia, pääosin yhtenäisiä ja ymmärrettäviä tavanomaisia työelämässä 
tarvittavia ja finanssialan tekstejä. 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

Osaamistaso 3 (hyvä taito, B2):  
 
Opiskelija osaa viestiä pääosin ymmärrettävästi tavanomaisissa työelämän yleisissä ja finanssialan 
erityisissä tilanteissa, mutta puhe on usein yksinkertaista ja sujuvuudessa olisi parannettavaa. Viestin 
välittyminen saattaa edellyttää tarkkaavaisuutta muilta osapuolilta. 
Opiskelija osaa kirjoittaa yksinkertaisesti, yhtenäisesti ja ymmärrettävästi tavanomaisia työelämässä 
tarvittavia ja finanssialan tekstejä. 

Arviointikriteeri - arvosana 5 

Osaamistaso 5 (erinomainen taito, C1):  
 
Opiskelija osaa viestiä sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän 
yleisissä ja finanssialan tilanteissa. Viestintä on vaivatonta ja muut osapuolet kokevat sen luontevaksi. 
Opiskelija osaa kirjoittaa asiantuntevasti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia, vaativiakin työelämässä 
tarvittavia yleisiä ja finanssialan erityisiä tekstejä tilanteen ja kohderyhmän huomioiden. 

  



Opintojaksokuvaukset 2019-2020 
Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
 
 

 
Svenska för affärslivet - skriftlig del, 1 op - CUS1LK101D  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

Osaamistavoitteet 

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

Sisältö 

Asiakasosaajamoduulin osat: 
 
Myynti- ja palvelutaidot 6 op (CUS1LK101A) 
Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen 6 op (CUS1LK101B) 
Svenska för affärslivet 3 op (CUS1LK101C ja D) 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Lähiopetustoteutus, jossa siihen liittyvät kirjalliset ja suulliset tehtävät, itsenäinen työskentely, 
ryhmätyöskentely sekä tentit. 
 
Liiketalouden asiakasosaajakurssilla, myös virtuaali- tai monimuotototeutuksella, joita toteutetaan 
Liiketaloudessa iltaisin, voi korvata FINAn kurssin. 
 
AHOT tapahtuu näyttökokeessa, jonka opiskelija voi suorittaa AHOT näyttöpäivinä. Näyttökokeeseen 
sisältyy ennakkotehtäviä ja suullinen tentti näyttöpäivänä. Opiskelijan tulee ilmoittautua näyttökokeeseen 
MyNetissä. Edellytyksenä on tasokokeen tulos 70% (84p/120) tai muuten hankittu ruotsin kielen taito. 
Tarkemmat ohjeet ja ennakkotehtävät löytyvät MyNetistä AHOT-kohdasta. 

Oppimateriaalit 

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

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opiskelija on suorittanut moduulin Liiketoimintaosaaja BUS1LH102 tai hänellä on vastaava osaaminen. 
Lisäksi hän on suorittanut hyväksytysti ruotsin tasokokeen tai opintojakson Ruotsin valmentavat opinnot (5 
op). 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri - arvosana 1 



Opintojaksokuvaukset 2019-2020 
Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
 
 

 
Osaamistaso 1 (tyydyttävä taito, B1):  
 
Opiskelija osaa viestiä riittävässä määrin ymmärrettävästi tavanomaisissa työelämän yleisissä ja finanssialan 
erityisissä tilanteissa, mutta puhe on usein niukkaa ja sujuvuus sekä ääntäminen kaipaavat parantamista. 
Viestin välittyminen edellyttää erityistä huomioon ottamista muilta osapuolilta. 
Opiskelija osaa kirjoittaa yksinkertaisia, pääosin yhtenäisiä ja ymmärrettäviä tavanomaisia työelämässä 
tarvittavia ja finanssialan tekstejä. 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

Osaamistaso 3 (hyvä taito, B2):  
 
Opiskelija osaa viestiä pääosin ymmärrettävästi tavanomaisissa työelämän yleisissä ja finanssialan 
erityisissä tilanteissa, mutta puhe on usein yksinkertaista ja sujuvuudessa olisi parannettavaa. Viestin 
välittyminen saattaa edellyttää tarkkaavaisuutta muilta osapuolilta. 
Opiskelija osaa kirjoittaa yksinkertaisesti, yhtenäisesti ja ymmärrettävästi tavanomaisia työelämässä 
tarvittavia ja finanssialan tekstejä. 

Arviointikriteeri - arvosana 5 

Osaamistaso 5 (erinomainen taito, C1):  
 
Opiskelija osaa viestiä sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän 
yleisissä ja finanssialan tilanteissa. Viestintä on vaivatonta ja muut osapuolet kokevat sen luontevaksi. 
Opiskelija osaa kirjoittaa asiantuntevasti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia, vaativiakin työelämässä 
tarvittavia yleisiä ja finanssialan erityisiä tekstejä tilanteen ja kohderyhmän huomioiden. 

  



Opintojaksokuvaukset 2019-2020 
Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
 
 

 
  



Opintojaksokuvaukset 2019-2020 
Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
 
 

 
Oma talous, 3 op - ACF1LK101A  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

Osaamistavoitteet 

Oma talous (ACF1LK101A) -opintojakso on osa Tuloksen tekijä -moduulia.  
 
Tuloksen tekijä -moduulin suoritettuaan opiskelija tunnistaa yrityksen taloushallinnon keskeiset osa-alueet, 
ansaintalogiikan ydinasiat sekä liiketoiminnan tulokseen vaikuttavat keskeiset tekijät. Hän osaa laatia 
erilaisia laskelmia tukemaan niin yrityksen liiketoiminnan suunnittelua kuin yksityishenkilön oman talouden 
hallintaa. Opiskelija osaa laskea ja tulkita tunnuslukuja, analysoida yrityksen kannattavuutta ja taloudellista 
asemaa, sekä hyödyntää matematiikkaa talouden suunnitteluun ja seurantaan. 

Sisältö 

Moduulin osat ovat: 
Oma talous 3 op (ACF1LK101A) 
Yrityksen talous 8 op (ACF1LK101B) 
Yrityksen rahoitus 4 op (ACF1LK101C) 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

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  
c. Virtuaalitoteutus, jossa on verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentelyä, projektin toteutus sekä 
tentit  
d. Suunnitelmaan pohjautuva omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen). 

Oppimateriaalit 

Saaranen, P., Kolttola, E. ja Pösö, J. 2016 tai 2017. Liike-elämän matematiikka. Edita. Helsinki. 
Muu opettajan jakama tai nimeämä materiaali. 

Lisätiedot 

Moduulivastaava Juha Stenbacka 
juha.stenbacka@haaga-helia.fi 
 
Eri toteutuksilla on omat vastuuopettajat. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 



Opintojaksokuvaukset 2019-2020 
Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
 
 

 
Opiskelija on suorittanut Liiketoimintaosaaja-moduulin tai hänellä on muutoin vastaava osaaminen. 
Matemaattiset valmiudet on varmistettu hyväksytyllä matematiikan tasotestillä tai suorittamalla 
opintojakso Matematiikan valmentavat opinnot MAT8LH101 (tai MAT8LH102) tai vastaavat opinnot. 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri - arvosana 1 

Opiskelija 
• osaa soveltaa prosentti- ja korkolaskua taloudenhallinnan useimmin toistuviin käytännön kysymyksiin. 
• osaa selittää, miten inflaatioprosentti määräytyy. 
• tuntee yksityishenkilölle suunnattuja keskeisimpiä luotto- ja säästämismuotoja. 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

Opiskelija alemman osaamistason lisäksi 
• osaa soveltaa korkolaskua taloudenhallinnan keskeisiin tapahtumiin. 
• osaa määrittää hintakehitystä vastaavan arvon ja rahan ostovoiman muutoksen. 
• tuntee eri luottomuodot ja osaa tulkita lainatarjouksen keskeiset sisällöt. 

Arviointikriteeri - arvosana 5 

Opiskelija alempien osaamistasojen lisäksi 
• osaa monipuolisesti soveltaa korkolaskun periaatteita taloudenhallinnan laskelmissa. 
• osaa hyödyntää laskelmissa yleistä hintakehitystä kuvaavia indeksejä. 
• osaa vertailla yksityishenkilölle suunnattuja keskeisimpiä luotto- ja säästämismuotoja. 

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty 

Tentti ja harjoitukset 100 %. 

  



Opintojaksokuvaukset 2019-2020 
Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
 
 

 
Yrityksen talous, 8 op - ACF1LK101B  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

Osaamistavoitteet 

Yrityksen talous -opintojakso on osa Tuloksen tekijä -moduulia.  
 
Moduulin suoritettuaan opiskelija tunnistaa yrityksen taloushallinnon keskeiset osa-alueet, ansaintalogiikan 
ydinasiat sekä liiketoiminnan tulokseen vaikuttavat keskeiset tekijät. Hän osaa laatia erilaisia laskelmia 
tukemaan niin yrityksen liiketoiminnan suunnittelua kuin yksityishenkilön oman talouden hallintaa. 
Opiskelija osaa laskea ja tulkita tunnuslukuja, analysoida yrityksen kannattavuutta ja taloudellista asemaa, 
sekä hyödyntää matematiikkaa talouden suunnitteluun ja seurantaan. 

Sisältö 

Moduulin osat ovat: 
Oma talous 3 op (ACF1LK101A) 
Yrityksen talous 8 op (ACF1LK101B) 
Yrityksen rahoitus 4 op (ACF1LK101C) 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

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  
c. Virtuaalitoteutus, jossa on verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentelyä, projektin toteutus sekä 
tentit  
d. Suunnitelmaan pohjautuva omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen). 

Oppimateriaalit 

Jormakka R., Koivusalo K., Lappalainen J., Niskanen M. 2018. Laskentatoimi. Edita. Helsinki. 
 
Muu opettajan jakama tai nimeämä materiaali. 

Lisätiedot 

Moduulivastaava Juha Stenbacka 
juha.stenbacka@haaga-helia.fi 
 
Eri toteutuksilla on omat vastuuopettajat. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 



Opintojaksokuvaukset 2019-2020 
Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
 
 

 
Opiskelija on suorittanut Liiketoimintaosaaja-moduulin tai hänellä on muutoin vastaava osaaminen. 
Matemaattiset valmiudet on varmistettu hyväksytyllä matematiikan tasotestillä tai suorittamalla 
opintojakso Matematiikan valmentavat opinnot MAT8LK101 (tai MAT8LK102) tai vastaavat opinnot. 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri - arvosana 1 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija 
• löytää tuloslaskelmasta ja taseesta keskeisimpiä tietoja yrityksen taloudellisesta tilanteesta. 
• tunnistaa yrityksen liiketapahtumien vaikutuksen tuloslaskelmaan ja taseeseen. 
• 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. 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

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 

Arviointikriteeri - arvosana 5 

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. 

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty 

Tentti 70 % 
Projektityö 30 % 

  



Opintojaksokuvaukset 2019-2020 
Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
 
 

 
Yrityksen rahoitus, 4 op - ACF1LK101C  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

Osaamistavoitteet 

Yrityksen rahoitus -opintojakso on osa Tuloksen tekijä -moduulia.  
 
Moduulin suoritettuaan opiskelija tunnistaa yrityksen taloushallinnon keskeiset osa-alueet, ansaintalogiikan 
ydinasiat sekä liiketoiminnan tulokseen vaikuttavat keskeiset tekijät. Hän osaa laatia erilaisia laskelmia 
tukemaan niin yrityksen liiketoiminnan suunnittelua kuin yksityishenkilön oman talouden hallintaa. 
Opiskelija osaa laskea ja tulkita tunnuslukuja, analysoida yrityksen kannattavuutta ja taloudellista asemaa, 
sekä hyödyntää matematiikkaa talouden suunnitteluun ja seurantaan. 

Sisältö 

Moduulin osat ovat:  
Oma talous 3 op (ACF1LK101A) 
Yrityksen talous 8 op (ACF1LK101B) 
Yrityksen rahoitus 4 op (ACF1LK101C) 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

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  
c. Virtuaalitoteutus, jossa on verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentelyä, projektin toteutus sekä 
tentit  
d. Suunnitelmaan pohjautuva omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen). 

Oppimateriaalit 

Luentomateriaali 
Knüpfer, S. ja Puttonen V. 2018. Moderni rahoitus, 10. painos. Talentum. Helsinki. 
Muu opettajan jakama tai nimeämä materiaali. 

Lisätiedot 

Moduulivastaava Juha Stenbacka 
juha.stenbacka@haaga-helia.fi 
 
Eri toteutuksilla on omat vastuuopettajat. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 
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Opiskelija on suorittanut Liiketoimintaosaaja-moduulin tai hänellä on muutoin vastaava osaaminen. 
Matemaattiset valmiudet on varmistettu hyväksytyllä matematiikan tasotestillä tai suorittamalla 
opintojakso Matematiikan valmentavat opinnot MAT8LK101 (tai MAT8LK102) tai vastaavat opinnot. 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri - arvosana 1 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija 
• tunnistaa rahoituksen merkityksen yrityksen toiminnoissa. 
• tunnistaa rahoitusmarkkinoiden toimijoita. 
• osaa laatia yrityksen rahoitustarvetta kartoittavia peruslaskelmia. 
• tuntee yrityksen rahoituksen keskeisimmät tunnusluvut. 
• tuntee pankkien, rahoitusyhtiöiden ja joukkorahoituksen tarjoamia rahoitusvaihtoehtoja 
• tuntee sijoittamisen perustoimintoja. 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija alemman osaamistason lisäksi 
• osaa kuvata yritysrahoituksen peruskysymyksiä.  
• osaa kuvata miten yritys toimii rahoitusmarkkinoilla eri markkinaosapuolten kanssa. 
• osa laatia ja tulkita käyttöpääoma- ja investointilaskelmia. 
• osaa arvioida yrityksen rahoituksellista tilaan liittyviä taloudellisia riskejä. 
• osaa kuvata yrityksen rahoituspäätöksiin vaikuttavia tekijöitä. 
• osaa käyttää pankkien, rahoitusyhtiöiden ja joukkorahoituksen tarjoamia rahoitusvaihtoehtoja 
• osaa laatia sijoittamiseen liittyviä tuottolaskelmia. 

Arviointikriteeri - arvosana 5 

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. 

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty 

Tentti 80 % 
Projektityö 20 % 
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Globalization and Internationalization, 5 cr - GLO1LK101A  
Course unit language 

English 

Upcoming implementations 

No upcoming implementations yet. 

Learning objectives 

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

Contents 

Drivers for Globalization  
Value chains & networks  
Theories of internationalization  
International trade  
Development of international competitiveness  
Market Research & Market entry modes  
Team project 

Execution methods 

Project counseling and contact lessons. Class-based learning and team project, assignments, and 
independent work.  
If the student has obtained the relevant knowledge and skills elsewhere, for example at work, s/he can 
demonstrate the knowledge and skills through the RPL process. See MyNet for further RPL information and 
instructions. 

Learning materials 

Hollensen, S. Global Marketing, newest edition, parts I, II & III  
or  
Any International business textbook published after 2013:  
- Wall, S., Minocha, S. and Rees, B. 2016 International Business  
- Wild, J.J. and Wild, K.L. 2016 International Business, The Challenges of Globalization 

Starting level and linkage with other courses 

A-part of basic studies module 5 Growing Global. The B-part is Communication and Culture and the C-part 
is International economics 

Assessment criteria 

Assessment criteria - grade 1 

• 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.  
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• 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 analyze a SME firm's value chain activity and relate it to a theory or model. 

Assessment criteria - grade 3 

• 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 participate as part of a team in analyzing the target market and drawing up a basic 
internationalization plan of a SME 

Assessment criteria - grade 5 

• 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 of a SME 
• is an excellent team player enabling efficient project working 
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Communication and Culture, 5 cr - GLO1LK101B  
Course unit language 

English 

Upcoming implementations 

No upcoming implementations yet. 

Learning objectives 

Students develop their communication and culture skills for working in English in multicultural business 
environments.  
The studies represent the B2 level of the Common European Framework in business English skills. 

Contents 

Contact classes and independent studies. 

Execution methods 

Project counseling and contact lessons. Class-based learning and presentation of the M5 team project, 
assignments, and independent work.  
If the student has obtained the relevant knowledge and skills elsewhere, for example at work, s/he can 
demonstrate the knowledge and skills through the RPL process. See MyNet for further RPL information and 
instructions. 

Learning materials 

On Moodle 

Starting level and linkage with other courses 

B-part of basic studies module 5 Growing Global. The A-part is Globalization and Internationalization and 
the C part is International Economics. 

Assessment criteria 

Assessment criteria - grade 1 

• 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. 

Assessment criteria - grade 3 

• 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.  
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• 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. 

Assessment criteria - grade 5 

• 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. 
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International Economics, 5 cr - GLO1LK101C  
Course unit language 

English 

Upcoming implementations 

No upcoming implementations yet. 

Learning objectives 

Students develop their knowledge of International Economics (finance). 

Contents 

Classic and modern trade theories 
Trade policies 
Foreign exchange markets 
Exchange rate determination 
Economic integration 

Execution methods 

Project counseling and contact lessons. Class-based learning and team project, assignments, and 
independent work. Examination. 
If the student has obtained the relevant knowledge and skills elsewhere, for example at work, s/he can 
demonstrate the knowledge and skills through the RPL process. See MyNet for further RPL information and 
instructions. 

Learning materials 

Krugman, P., Obstfeld, M. & Melitz, M. 2019. International Economics. Global ed., 11e. Pearson. Selected 
chapters. 
Lecture notes, articles, … 

Starting level and linkage with other courses 

A-part of basic studies module 5 Growing Global. The B-part is Communication and Culture and the C-part 
is International economics 

Assessment criteria 

Assessment criteria - grade 1 

• 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 

Assessment criteria - grade 3 
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• knows how economics is related to international economics 
• knows core concepts of both international trade and international finance 
• can independently analyze effects of international trade and international finance on the firm 
• feels comfortable when working in a team 
• in a team, can make suggestions for preventive measures 

Assessment criteria - grade 5 

• 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 
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Innovaatio-osaaminen, 5 op - RDI1LK101A  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

Osaamistavoitteet 

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. 

Sisältö 

Innovaatio-osaaminen 5 op (RDI1LK101  
Digitaalinen liiketoiminta 5 op (RDI1LK101B) 
Analysointiosaaminen 5 op (RDI1LK101C) 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Moduulikohtaisesti yhteiset tai erilliset. 

Oppimateriaalit 

Moduuli- tai osakohtaiset materiaalit. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Tämä on osa Uuden kehittäjä -moduulia 
Opiskelija on suorittanut tai muulla tavalla hankkinut perusopintojen moduulien 1-4 osaamiset. 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri - arvosana 1 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija 
 
Tunnistaa innovaatioprosessin vaiheet ja jonkun innovaatiomenetelmän 
Toimii ryhmän jäsenenä palvelukehityksessä 
Tunnistaa palveluideoita 
Tunnistaa fasilitaattorin roolin ryhmätilanteissa 
Perustelee omia mielipiteitään 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija 
 



Opintojaksokuvaukset 2019-2020 
Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
 
 

 
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 

Arviointikriteeri - arvosana 5 

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 
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Digitaalinen liiketoiminta, 5 op - RDI1LK101B  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

Osaamistavoitteet 

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. 

Sisältö 

Innovaatio-osaaminen 5 op (RDI1LK101A) 
 
Digitaalinen liiketoiminta 5 op (RDI1LK101B) 
 
Analysointiosaaminen 5 op (RDI1LK101C) 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Moduulikohtaisesti yhteiset tai erilliset. 

Oppimateriaalit 

Moduuli- tai osakohtaiset materiaalit. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Tämä on osa Uuden Kehittäjä -moduulia. 
Opiskelija on suorittanut tai muulla tavalla hankkinut perusopintojen moduulien 1-4 osaamiset. 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri - arvosana 1 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija 
• Kuvailee yrityksen digitaalisia palvelukanavia ja liiketoimintaympäristöjä 
• Tunnistaa yritysten digitaalisia sisältöjä 
• Tunnistaa digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin periaatteita, menetelmiä ja työkaluja 
• Tunnistaa tekoälyn ja robotiikan periaatteita 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija 
• Vertailee ja luokittelee yrityksen digitaalisia palvelukanavia ja liiketoimintaympäristöjä 
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• Analysoi yrityksen digitaalisia sisältöjä 
• Tutustuu uusimpiin digitaalisuuden mahdollisuuksiin kuten tekoälyn ja robotiikan hyödyntämiseen 
liiketoiminnassa. 

Arviointikriteeri - arvosana 5 

Osaamistaso 5. Opiskelija 
• Tekee yrityksen digitaalisiin palvelukanaviin ja liiketoimintaympäristöihin liittyviä kehitysehdotuksia 
• Esittää kehitysehdotuksia yrityksen digitaalisiin sisältöihin 
• Valitsee yritykselle sopivia digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin menetelmiä ja työkaluja 
hyödyntäen mm. tekoälyä ja robotiikaa. 
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Analysointiosaaminen, 5 op - RDI1LK101C  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

Osaamistavoitteet 

Moduuli 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. 

Sisältö 

Innovaatio-osaaminen 5 op (RDI1LK101A) 
Digitaalinen liiketoiminta 5 op (RDI1LK101B) 
Analysointiosaaminen 5 op (RDI1LK101C) 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Moduulikohtaisesti yhteiset tai erilliset. 

Oppimateriaalit 

Moduuli- tai osakohtaiset materiaalit. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Tämä on osa Uuden Kehittäjä -moduulia. 
Opiskelija on suorittanut tai muulla tavalla hankkinut perusopintojen moduulien 1-4 osaamiset. 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri - arvosana 1 

Osaamistaso 1-2 
 
Tietää mitä data-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. 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

Osaamistaso 3-4 
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Arvioi palvelun toimivuutta data-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. 

Arviointikriteeri - arvosana 5 

Osaamistaso 5 
 
Löytää palvelun kehittämiskohteita data-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. 
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Finanssialan toimijat ja toiminta, 5 op - FIE3LK101A  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

Osaamistavoitteet 

Opiskelija tutustuu pankkialan toimintaympäristöön, alalla toimiviin organisaatioihin sekä pankin tarjoamiin 
finanssipalveluihin yksityisille henkilöille ja yrityksille. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa 
pankin erilaisia työtehtäviä ja niiden osaamisvaatimuksia. Hänellä on valmius arvioida pankkien 
toimintamalleja sekä laatia henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. 

Sisältö 

• Pankki- ja rahoitusalan toimintaympäristö, valvonta ja sääntely 
• Pankit ja yksityisasiakkaat, roolit ja vastuut 
• Pankit pienyritystoiminnassa 
• Suuryritysten pankkipalvelut 
• Sijoitusneuvontaa eri asiakasryhmille 
• Osaamisen ja asiakaspalvelutaitojen haasteet pankeissa 
• Pankkialalle työllistyminen 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Lähiopetus ja vierailijaluennot järjestetään intensiiviviikolla 2. Opintojakson suoritukseen kuuluva 
ryhmätyötehtävä suoritetaan 1 periodin aikana ja esitellään yhteisessä seminaarissa maaliskuussa. 
Arvioitu ajankäyttö opintojaksolla: 
Lähiopetus, vierailijaluennot 40 h 
Itsenäinen ja ryhmätyöskentely 53 h 
Ryhmätöiden esittelytilaisuus 8 h 
Oman oppimisen arviointi 1 h 

Oppimateriaalit 

Alhonsuo, Sampo, Nisén, Anne ja Pellikka, Tuula (2012). Finanssitoiminnan käsikirja. (2. uudistettu painos 
Kontkanen, Erkki (2015). Pankkitoiminnan käsikirja. (4. uudistettu painos). Finanssi ja vakuutuskustannus, 
Helsinki. 
Vierailijaluennot ja opetuksessa mainittu muu materiaali. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Ei lähtötasovaatimuksia. 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri - arvosana 1 
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Tuntee osittain pankkitoiminnan alkeet. On tietoinen erilaisista pankkitoimintaan liittyvistä tietolähteistä. 
Osaa kuvata pankkien perustehtävän. Osaa hankkia lisää tietoa pankeista. Osallistuu melko vähän ryhmän 
toimintaan. Vähäinen itsenäinen panostus. 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

Tuntee pankkien toimintaympäristön muutoksia. Tietää useita pankkitoimintaan liittyviä tietolähteitä. 
Tuntee finanssi- ja vakuutusalan palveluiden myyntiin ja sijoitusneuvontaan liittyvät perusperiaatteet. Osaa 
kuvata erilaisia pankkitoiminnan tehtäviä. Osaa arvioida jonkin verran pankkien toimintaympäristön 
kehittymistä. Osaa arvioida kehitystarpeitaan pankkialalla. Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan. Tuo 
keskusteluun hyviä kysymyksiä projektiin. 

Arviointikriteeri - arvosana 5 

Tuntee erinomaisesti pankkitoiminnan kehityksen. Tuntee erinomaisesti pankkitoimintaan liittyviä 
tietolähteitä sekä lainsäädäntöä, ja osaa hakea tietoa muutostarpeisiin. 
Osaa erinomaisesti kuvata erilaisten pankkitoiminnan tehtävien kehityssuuntia. Osaa luoda ratkaisumalleja 
vaihtoehtojen muuttuessa. Erittäin aktiivinen osallistuminen työskentelyyn. 
Hyvä kyky toimia itsenäisesti. Ideointikyky, kyky hakea ratkaisuja yritysten rahoitusongelmiin. 
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Vakuutusala ja vakuuttaminen, 5 op - FIE3LK101B  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

Osaamistavoitteet 

Vakuutusala ja vakuuttaminen (FIE3LK101B) on osa Finanssialan johdanto -moduulia. 
 
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. 

Sisältö 

FIE3LK101A Finanssialan toimijat ja toiminta 5 op 
FIE3LK101B Vakuutusala ja vakuuttaminen 5 op 
FIE3LK101C Sijoittamisen perusteet 5 op 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Lähiopetus, tehtävät ja erilliset projektityöt.  
 
Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT- menettelyyn 
opiskelijan intrasta (MyNet). 

Oppimateriaalit 

Luennoilla jaettava materiaali sekä seuraava kurssimateriaali:  
 
http://www.finanssialalle.fi/opintomateriaalit/finanssialan-perusteet.html  
-sivuilta Vakuuttaminen -pääteeman alla olevat seuraavat osiot:  
 
- vakuutusten tarjonta ja tietosuoja 
- yksityishenkilöiden vakuuttaminen 
- yrityksen vakuutukset 
- korvauspalvelut 
- eläkevakuuttaminen 
 
 
Lisäksi tenttimateriaaliin sisältyy Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan julkaisu "Hyvä vakuutustapa ja 
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Vakuutuslautakunta"  
https://www.fine.fi/media/julkaisut-2017/hyva-vakuutustapa-ja-vakuutuslautakunta-2017.pdf 
 
Oheislukemistona: Rantala-Pentikäinen (toim.): Vakuutusoppi 

Lisätiedot 

Juha Stenbacka 
juha.stenbacka@haaga-helia.fi 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opintojaksolle osallistumiselle ei ole ennakkovaatimuksia.  
 
Tämä opintojakso on osa Finanssialan johdanto -moduulia. 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri - arvosana 1 

Opiskelija: 
- 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 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

Edellä mainitun lisäksi opiskelija:  
- tuntee yritysten ja yhteisöjen vakuutusten keskeiset toiminnalliset periaatteet ja merkityksen 
vakuutuksenottajalle 
- pystyy arvioimaan käyttöomaisuuden ja vaihto-omasisuuden vakuuttamiseen liittyviä osatekijöitä 
- tuntee yrityksen vastuuvakuutusten keskeisen sisällön 
- tuntee oikeusturvavakuutusten kattavuudet  
- tuntee henkilövakuutukset yritysten ja yhteisöjen näkökulmista 
- tietää työttömyysvakuutusmaksun määräytymisperiaatteet 
tietää ryhmähenkivakuutuksen luonteen yrityksille 

Arviointikriteeri - arvosana 5 

Edellä mainittujen lisäksi opiskelija:  
- 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 
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Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty 

Tentti ja opintojakon aikana suoritettavat oppimistehtävät. 
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Sijoittamisen perusteet, 5 op - FIE3LK101C  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

Osaamistavoitteet 

• Opiskelija perehtyy säästämiseen ja sijoittamiseen liittyviin instrumentteihin, toimintaympäristöön ja 
palveluihin. 
• Opiskelija hahmottaa eri instrumentteihin ja markkinoihin liittyvät riskitekijät sekä toimintaa ohjaavat 
pelisäännöt.  
• Hän kykenee arvioimaan erilaisiin tarpeisiin soveltuvia tuotteita sekä toimimaan suunnitelmallisesti 
omassa ja asiakkaan sijoitustoiminnassa. 

Sisältö 

• Sijoitusinstrumentit 
• Sijoitusinstrumenttien vertailu  
• Sijoitusinstrumenttien riskien ja tuoton analysointi  
• Sijoitusmessuilla vierailu 
• Yritysvierailut 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Kontaktitunnit, yritysvierailu, messuilla vierailu. itsenäiset projektitehtävät 

Oppimateriaalit 

• Sijoita kuin guru, Karo Hämäläinen ja Jukka Oksaharju (2016) 
• Vaurastu kuin Warren Buffett, Mika Hyttinen (2015) 
• Puoli vuosisataa pörssin sisäpiirissä, Kim Lindström (2013) 
• John C. Bogle 
Common Sense on Mutual Funds: 
New Imperatives for the Intelligent Investor 
• Gregory Baer, Gary Gensler 
The Great Mutual Fund Trap: 
• Dick Davis , The Dick Davis Dividend - Straight Talk on Making Money from 40 Years on Wall Street (2007) 
• Säästäjästä sijoittajaksi - jokamiehen sijoitusopas (Mika Pesonen, Docendo 2011) 
• Pääomaturvattu sijoittaminen (Sami Järvinen; Antti Parviainen 
Talentum Oyj) 
• Ammattimainen sijoittaminen (Kallunki – Martikainen - Niemelä, Kauppakaari 2007) 
• Järkevän sijoittamisen perusteet (Anderson – Tuhkanen, Edita 2004) 
• Miten sijoitan pörssiosakkeisiin, osa II (Saario, WSOY 2005) 
• Miten sijoitan rahastoihin (Puttonen – Repo, WSOY 2007) 
• Menesty osakesijoittajana (Lindström, Talentum 2005) 
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• Vaurastu arvo-osakkeilla (Lindström, Talentum 2007) 
• Osakekeissien pauloissa – intohimona analyysi (Hyöty, Talentum 2006) 
• Pääomarahastot ja niiden sijoitustoiminta (Hidén – Tähtinen, Talentum 2005) 
• Sijoittajan käsikirja (Hämäläinen, Talentum 2005) 
• Warrantti – jokamiehen johdannainen (Nelskylä, WSOY 2004) 
--- 
• A random walk down Wall Street (Burton G. Malkiel 2007) 
• Common stocks and uncommon profits (Philip A. Fisher 2003) 
• Stocks for the long run (Jeremy J. Siegel 2008) 
• The intelligent investor (Benjamin Graham 1973) 
• The Warren Buffett way (Robert G. Hagström 2005) 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri - arvosana 1 

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 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

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 

Arviointikriteeri - arvosana 5 

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 
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Finanssialan liiketoiminnan ominaispiirteet, 5 op - FIE3LK102A  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

•     Finanssialan liiketoiminnan ominaispiirteet FIE3LK102A-3002 30.03.2020-
22.05.2020  5 op  (LK4PA) +  

Osaamistavoitteet 
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. 

Sisältö 

Moduulin osat 
 
OSA 1 Finanssialan liiketoiminnan ominaispiirteet 5 op, FIE3LK102A 
 
OSA 2 Finanssialan palveluiden myynti ja markkinointi 5 op, FIE3LK102B 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Oppimistavat 
 
Luennot ja vuorovaikutteinen lähiopetus. 
 
Päiväopetus, monimuoto ja virtuaaliopetus. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen (AHOT) 
 
Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. 

Oppimateriaalit 

Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Suositellaan, että perusopintomoduulit sekä FINA17 runkomoduuli ovat suoritettuna. 

Arviointikriteerit 
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Arviointikriteeri - arvosana 1 

Osaamistaso 1-2: 
 
- osaa kuvata rahoitusliiketoiminnan peruskäsitteet 
- tuntee alan liiketoiminnan perusperiaatteet ja toimialan perusrakenteen 
- hallitsee rahoitusliiketoiminnan tärkeimmät tuotteet ja niiden perusominaisuudet. 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

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 
- 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. 

Arviointikriteeri - arvosana 5 

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. 

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty 

Arviointitavat 
 
Tentti 50%, oppimistehtävät 50% ja osallistumisaktiivisuus. 
Sekä tentistä että opppimistehtävistä on saatava vähintään 40% kokonaispisteistä. 
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Finanssialan palveluiden myynti ja markkinointi, 5 op - FIE3LK102B  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

•     Finanssialan palveluiden myynti ja markkinointi FIE3LK102B-3002 30.03.2020-
22.05.2020  5 op  (LK4PA) +  

Osaamistavoitteet 
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. 

Sisältö 

Moduulin osat 
 
OSA 1 Finanssialan liiketoiminnan ominaispiirteet 5 op, FIE3LK102A 
 
OSA 2 Finanssialan palveluiden myynti ja markkinointi 5 op, FIE3LK102B 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Oppimistavat 
 
Luennot ja vuorovaikutteinen lähiopetus. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen (AHOT). Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla.  
 
Opiskelijat laativat sijoitus- ja vakuutustuotteiden myyntiin ja markkinointiin liittyvän tehtävän sekä 
suunnittelevat ja harjoittelevat siihen liittyvän myyntikeskustelun. 

Oppimateriaalit 

Ilmoitetaan toteutuskohtaisesti. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 
 
Suositellaan, että perusopintomoduulit sekä HELI16 tai FINA17 runkomoduuli ovat suoritettuna. 

Arviointikriteerit 
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Arviointikriteeri - arvosana 1 

Osaamistaso 1-2: 
 
- tuntee finanssialan palveluita ja -tuotteita 
- osaa kuvata finanssialan myynnin erityispiirteitä 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

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. 

Arviointikriteeri - arvosana 5 

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. 

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty 

Arviointitavat 
 
Tentti, oppimistehtävät ja osallistumisaktiivisuus. 
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Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat, 5 op - FIE4LK101A  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

Osaamistavoitteet 

Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat (FIE4LK101A) on osa Sijoituspalvelut -moduulia. 
 
Sijoituspalvelut –moduulin (10 op) suoritettuaan opiskelija tuntee arvopaperimarkkinoiden rakenteen ja 
toimintaperiaatteet sekä eri omaisuusluokkien keskeiset erot. Opiskelija tuntee eri sijoitustuotteiden kuten 
osakkeiden, joukkovelkakirjalainojen, sijoitusrahastojen sekä sijoitussidonnaisten vakuutustuotteiden ja 
asuntosijoittamisen keskeiset ominaisuudet kuten riskisyyden, kustannusrakenteen ja 
tuottomahdollisuudet. Lisäksi hän tuntee sijoitusrahastojen toimintaperiaatteet ja eri rahastotyypit sekä 
osaa hakea vertailuja varten rahastoja koskevaa informaatiota. 
 
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. Opiskelija tuntee 
arvopaperimarkkinoiden toimintaan kuten tiedonantovelvollisuuteen, rahanpesun estämiseen, 
joukkorahoitukseen, listaamiseen ja sisäpiirirekisterin sisältöön vaikuttavia sääntöjä ja määräyksiä. Lisäksi 
hän tietää Finanssivalvonnan oikeudet ja velvollisuudet sekä keskeiset toimintaperiaatteet 
arvopaperimarkkinoiden toiminnan sääntelyssä. 

Sisältö 

Sijoituspalvelut -moduulin osat:  
Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat 5 op (FIE4LK101A) 
Arvopaperimarkkinoiden sääntely 5 op (FIE4LK101B) 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Lähiopetus, tehtävät ja erilliset projektityöt.  
 
Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT- menettelyyn 
opiskelijan intrasta (MyNet). 

Oppimateriaalit 

NasdaqOMX Exchanges: ”Opi osakkeet”. 12. painos 2018. 
NasdaqOMX Exchanges: ”Opi optiot”, 26. painos 2017 
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Nousiainen, S, Sundberg, S.: Sijoituspalveluopas, 2. uudistettu painos, 2014 
Puttonen, V., Repo, E.: Miten sijoitan rahastoihin? 
Pörssisäätiö: Osakeopas, 2017 
Pörssisäätiö: Sijoitusrahasto-opas, 2015 
Pörssisäätiö: Sijoittajan vero-opas, 2019 
Ylönen, M.: Eläkesäästäminen 2017 
Järvinen, S., ja Parviainen, A. 2011. Pääomaturvattu sijoittaminen. 3. uudistettu painos, 2014, Talentum. 
Malkiel, B., G.: Sattuman kauppaa Wall Streetillä, 4. painos 2012, Talentum 

Lisätiedot 

Juha Stenbacka 
juha.stenbacka@haaga-helia.fi 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Tämä opintojakso on osa Sijoituspalvelut -moduulia. Opiskelija on suorittanut perusopintojen moduulit tai 
hallitsee muutoin vastaavat osaamiset. 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri - arvosana 1 

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 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

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 

Arviointikriteeri - arvosana 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 
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Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty 

Tentti ja opintojakon aikana suoritettavat oppimistehtävät ja projektityö. 
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Arvopaperimarkkinoiden sääntely, 5 op - FIE4LK101B  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

Osaamistavoitteet 

Arvopaperimarkkinoiden sääntely (FIE4LK101B) on osa Sijoituspalvelut –moduulia. 
 
Sijoituspalvelut –moduulin (10 op) suoritettuaan opiskelija tuntee arvopaperimarkkinoiden rakenteen ja 
toimintaperiaatteet sekä eri omaisuusluokkien keskeiset erot. Opiskelija tuntee eri sijoitustuotteiden kuten 
osakkeiden, joukkovelkakirjalainojen, sijoitusrahastojen sekä sijoitussidonnaisten vakuutustuotteiden ja 
asuntosijoittamisen keskeiset ominaisuudet kuten riskisyyden, kustannusrakenteen ja 
tuottomahdollisuudet. Lisäksi hän tuntee sijoitusrahastojen toimintaperiaatteet ja eri rahastotyypit sekä 
osaa hakea vertailuja varten rahastoja koskevaa informaatiota. 
 
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. Opiskelija tuntee 
arvopaperimarkkinoiden toimintaan kuten tiedonantovelvollisuuteen, rahanpesun estämiseen, 
joukkorahoitukseen, listaamiseen ja sisäpiirirekisterin sisältöön vaikuttavia sääntöjä ja määräyksiä. Lisäksi 
hän tietää Finanssivalvonnan oikeudet ja velvollisuudet sekä keskeiset toimintaperiaatteet 
arvopaperimarkkinoiden toiminnan sääntelyssä. 

Sisältö 

Sijoituspalvelut –moduulin osat: 
 
Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat 5 op (FIE4LK101B) 
Arvopaperimarkkinoiden sääntely 5 op (FIE4LK101A) 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Päivätoteutus. 

Oppimateriaalit 

Arvopaperimarkkinoiden sääntely 5 op (FIE4LK101B) kurssin materiaali:  
Parkkonen, Jarmo – Knuts, Mårten: Arvopaperimarkkinalaki (2014). Luku 1 kappaleet 1.1-1-5 (sivut 1-32) 
sekä luku 9 kappaleet 9.1-9.3.4.3 (sivut 465-526) 
TAI 
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Häyrynen, Janne & Kajala, Ville: Uusi arvopaperimarkkinalaki (2013). Johdanto sivut 17-26, luvut 1.-2 
(Yleiset säännökset ja Määritelmät), s. 47–82 sekä luku 11 kappaleet 11–11.4 (s. 291–316), 11.8 (s. 333-
337), 11.10 (s. 340–343), 11.15–11.16 (s. 350–367) ja 11.18 (s. 368–380). 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opiskeljija on suorittanut perusopintojen opintomoduulit tai hallitsee muutoin vastaavat osaamiset. 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri - arvosana 1 

Opiskelija: 
• tuntee arvopaperimarkkinoiden perussäännöt ja oikeudenalan keskeiset toimijat 
• tuntee arvopaperimarkkinalain keskeisen sisällön perustasoisesti 
• tunnistaa ja osaa ratkaista perustason käytännön juridiset ongelmat. 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

Opiskelija: 
• tuntee yksityiskohtaisemmin ja monipuolisemmin arvopaperimarkkinoita koskevaa normistoa 
• osaa hakea juridista tietoa oikeudenalasta itsenäisesti ja osaa käytännössä operoida tämän tiedon avulla 
sekä hyödyntää Finanssivalvonnan ohjeita 
• osaa hakea tietoa yritysten sijoittajasivuilta ja tulkita niitä. 

Arviointikriteeri - arvosana 5 

Opiskelija: 
• hänellä on selkeä ja kattava käsitys arvopaperimarkkinoita koskevasta sääntelystä 
• osaa käytännön työtehtävissään itsenäisesti hakea tietoja ja soveltaa lainsäädäntöä ja ohjeita 
• osaa ratkaista alaan liittyvät tavanomaiset juridiset ongelmat 
• osaa lukea yritysten sijoittajasivujen sisältöjä analyyttisesti. 
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Rahoituksen edistynyt Excel ja VBA, 5 op - FIE4LK102A  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

Osaamistavoitteet 

Opiskelija syventää Excel-osaamistaan ja tutustuu VBA-ohjelmointiin. Opiskelija tuntee Excelin ja VBA:n 
rahoituksen näkökulmasta ja kykenee näiden tehokkaaseen käyttöön. Hän tuntee Officen ohjelmien 
mukana tulevan ohjelmointi-ympäristön ja kykenee sen avulla tehostamaan mm. Excelin käyttöä. 

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 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Lähiopinnot 

Oppimateriaalit 

Luentomonisteet ja -materiaalit 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

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

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri - arvosana 1 

Osaa käyttää Excelillä toteutettuja rahoituksen laskureita 
Tunnistaa VBA-ohjelmoinnin rakenteita 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

Osaa tehdä erilaisia rahoituksen laskureita Excel-työkalulla 
Osaa hyödyntää VBA:ta yksinkertaisissa rakenteissa 
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Arviointikriteeri - arvosana 5 

Osaa tehdä ja muokata rahoituksen laskureita sekä hyödyntää niitä monipuolisesti 
Osaa hyödyntää VBA:ta vaativammissa rakenteissa 

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty 

Moduulin lopuksi on Excelillä tehtävä ohjelmointikoe (100%) 
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Rahoituksen tietojärjestelmät ja SQL, 5 op - FIE4LK102B  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

Osaamistavoitteet 

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). 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Lähiopetus 

Oppimateriaalit 

Luentomonisteet ja -materiaalit 

Lisätiedot 

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. 
 
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. 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri - arvosana 1 

Ymmärtää miten relaatiotietokannat rakentuvat ja mistä osista tietojärjestelmät koostuvat 
Tunnistaa SQL -kielen ja osaa tehdä yksinkertaisia SQL -kyselyjä 
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Arviointikriteeri - arvosana 3 

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

Arviointikriteeri - arvosana 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 

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty 

Moduulin arvosana koostuu kahdesta osa-alueesta. 
 
1. Tietokanta ja SQL –osuuden tentti 
2. Reuters Eikon –sertifikaattitentti 
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Yrityksen rahoituksen suunnittelu, 5 op - FIE4LK103A  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

Osaamistavoitteet 

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. 

Sisältö 

Moduulin osat 
 
 
A.Yrityksen rahoituksen suunnittelu 5 op (FIE4LH101A) 
B.Yrityksen arvonmääritys ja yrityskaupat 5 op (FIE4LH101B) 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Vaihtoehdot: päivätoteutus, monimuotototeutus, virtuaalitoteutus, aikaisemmin hankitun osaamisen 
tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) sekä työn opinnollistaminen 

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 
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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: Osakkeen arvonmääritys, Economia, 2016 
Brooks, Financial Management, Pearson. INTL Edition, 2011 tai uudempi. 
 
Watson – Head, Corporate Finance, Financial Times & Prentice Hall. 2010 tai uudempi. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

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

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri - arvosana 1 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija 
•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 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

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 

Arviointikriteeri - arvosana 5 

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

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty 

Tentti 60 % 
 
Harjoitustehtävät 40 % 
 
Sekä tentistä että harjoituksista on saatava vähintään 40% kokonaispisteistä. 
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Yrityksen arvonmääritys ja yrityskaupat, 5 op - FIE4LK103B  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

Osaamistavoitteet 

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 

Sisältö 

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

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Oppimistavat 
 
Vaihtoehdot: päivätoteutus, monimuotototeutus, virtuaalitoteutus, aikaisemmin hankitun osaamisen 
tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) sekä työn opinnollistaminen . 

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. 
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yritys- ja verolainsäädäntöä (FINLEX) 
Niskanen, J. & Niskanen, M. 2013 tai uudempi. Yritysrahoitus. EDITA Publishing Oy. 
Kallunki - Niemelä: Osakkeen arvonmääritys, Economia, 20016 
Brooks, Financial Management, Pearson. INTL Edition, 2011 tai uudempi. 
 
Watson – Head, Corporate Finance, Financial Times & Prentice Hall. 2010 tai uudempi. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

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

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri - arvosana 1 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija 
•tuntee yleisimpiä yrityskauppamuotoja 
•on tutustunut arvonmäärityksen yleisimpiin menetelmiin 
•tuntee pääpiirteissään yrityksen arvonmääritysprosessin vaiheet 
•tuntee tuottovaatimuksen merkityksen yrityksen arvonmäärityksessä 
•tuntee substanssiarvon ja tuottovaatimuksen määrittämisen pääperiaatteet 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

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 

Arviointikriteeri - arvosana 5 

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 



Opintojaksokuvaukset 2019-2020 
Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
 
 

 
•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 

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty 

Arviointitavat  
 
Tentti 60 % 
 
Harjoitustehtävät 40 % 
 
Sekä tentistä että harjoituksista on saatava vähintään 40% kokonaispisteistä. 
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Financial Economics and Development, 5 cr - FIE4LK104A  
Course unit language 

English 

Upcoming implementations 

No upcoming implementations yet. 

Learning objectives 

Students deepen their knowledge in International Economics (finance), and they become familiar with 
Development Economics. 

Contents 

Defining and measuring development 
Population growth and economic development 
Urbanisation and rural migration, the role of cities 
Agricultural transformation, the global food problem 
Economics and the environment, emissions trading 
International trade and development, trade policies and export promotion 
Foreign finance, investment and aid, microfinance initiatives 

Execution methods 

Project counseling and contact lessons. Class-based learning, and team project, assignments, and 
independent work. Examination. 
If the student has obtained the relevant knowledge and skills elsewhere, for example at work, s/he can 
demonstrate the knowledge and skills through the RPL process. See MyNet for further RPL information and 
instructions. 

Learning materials 

Krugman, P., Obstfeld, M. & Melitz, M. 2019. International Economics. Global ed., 11e. Pearson. Selected 
chapters. 
Todaro, M.P and S.C. Smith. 2015. Economic Development. (12th ed.). Pearson. Selected chapters. 
Lecture notes, articles, … 

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). 

Assessment criteria 

Assessment criteria - grade 1 

• 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 
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• understands news related to international development economics 
• knows where to look for economic and financial information 

Assessment criteria - grade 3 

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

Assessment criteria - grade 5 

• 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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International Finance, 5 cr - FIE4LK104B  
Course unit language 

English 

Upcoming implementations 

No upcoming implementations yet. 
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Ruotsin valmentavat opinnot, 5 op - SWE8LH101  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

•     Ruotsin valmentavat opinnot SWE8LH101-3015 20.01.2020-22.05.2020  5 op  (LH1MA1) +  
•     Ruotsin valmentavat opinnot SWE8LH101-3016 20.01.2020-22.05.2020  5 op  (LK2PA, ...) +  
• Näytä kaikki (4)  

Osaamistavoitteet 

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. 

Sisältö 

Monipuolisten kieli- ja viestintätaitojen merkitys työelämässä 
 
- erilaiset opiskelutekniikat 
 
- ruotsin kielen perusrakenteet ja -sanasto 
 
- ääntäminen 
 
- työelämän suulliset ja kirjalliset perustilanteet 
 
- Pohjoismaiden kulttuuriset erityispiirteet 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Lähi- ja/tai virtuaalinen opetus 

Oppimateriaalit 

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa 

Lisätiedot 

Pakollinen ruotsin tasotestistä hylätyn arvosanan saaneille 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty 

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. 
 
Arvosana hyväksytty (taitotaso A2–B1) 
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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) 
 
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. 
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Englannin valmentavat opinnot, 3 op - ENG8LH101  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

•     Englannin valmentavat opinnot ENG8LH101-3015 30.03.2020-22.05.2020  3 op  (ILTA, ...) +  

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

Sisältö 

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

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Lähiopetus 32 h 
Itsenäinen työskentely 48 h 
Oman oppimisen arviointi 1 h 
 
Opintojaksosta on olemassa myös verkkototeutus. 

Oppimateriaalit 

Lönnrot, I. 2008 (tai uudempi painos). Practice First. Edita. 
Muu opettajan jakama materiaali. 
Verkkototeutuksella materiaalit löytyvät Moodlesta. 

Lisätiedot 

Ei lähiopetusta. 

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. 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty 

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. 
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Arvosana hylätty (taitotaso alle B1) 
Opiskelija käyttää perusrakenteita puutteellisesti ja hänen sanavarastonsa on suppea. Vuorovaikutus 
tavanomaisissa työelämän viestintätilanteissa tuottaa hankaluuksia. 

  



Opintojaksokuvaukset 2019-2020 
Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
 
 

 
Matematiikan valmentavat opinnot, 3 op - MAT8LH101  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

•     Matematiikan valmentavat opinnot MAT8LH101-3022 30.03.2020-22.05.2020  3 op  (ILTA, ...) +  

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

Sisältö 

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

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

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

Oppimateriaalit 

Saaranen, P., Kolttola, E. & Pösö, J. 2016 tai 2017. Liike-elämän matematiikka. Edita. Helsinki. Saatavissa 
luvuittain myös e-kirjana. 
Excel-ohjelma. 
Oheislukemistona: Saaranen, P., Kolttola, E. & Pösö, J. 2015. Merkonomin matematiikka. Edita. Helsinki. 
Muu opettajan ilmoittama materiaali. 

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. 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty 

Osaa hyvin kolme arvioinnin kohteena olevista sisällön aihealueista, prosenttilaskua painottaen. 
Suoriutuu rutiininomaisista sovellustilanteista. 
Arviointi: Tentti ja viikoittaiset oppimistehtävät 100 %. 
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Perusharjoittelu 1, 15 op - PLA6LK101  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

•     Perusharjoittelu 1 PLA6LK101-3002 01.08.2019-31.07.2020  15 op  (LK1PA) +  

 

 

Suuntautumisharjoittelu, 15 op - PLA6LK104  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

•     Suuntautumisharjoittelu PLA6LK104-3002 01.08.2019-29.07.2020  15 op  (LK5PA) +  
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Tutkimustyön perusteet ja menetelmät, 3 op - THE7LK101  
Opintojakson kieli 

- 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

Opinnäytetyö, vaihe 1, 5 op - THE7HH901  
Opintojakson kieli 

- 

Tulevat toteutukset 

•     Opinnäytetyö, vaihe 1 THE7HH901-3010 30.03.2020-22.05.2020  5 op  (LZ5B, ...) +  
•     Opinnäytetyö, vaihe 1 THE7HH901-3012 30.03.2020-22.05.2020  5 op  (LH5PAACC, ...) +  
• Näytä kaikki (3)  

Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 
 
• tuntee opinnäytetyöprosessin vaiheet 
• tietää opinnäytetyönsä tavoitteen 
• osaa hakea tietoa erilaisista lähteistä  
• osaa määritellä opinnäytetyönsä keskeiset käsitteet 
• osaa suunnitella realistisen aikataulun opinnäytetyöprojektilleen 
• tuntee opinnäytetyön vaatimukset ja rakenteen 
• osaa laatia suunnitelman tutkimukselliselle kehittämishankkeelleen 

Sisältö 

Sisältö 
• Opinnäytetyö Haaga-Heliassa 
• Opinnäytetyön eteneminen Kontossa 
• Opinnäytetyöntekijän roolit ja velvollisuudet  
• Liikesalaisuudet opinnäytetyössä 
• Tutkimuksellisen kehittämishankkeen suunnitelman sisältö ja laajuus 
• Tiedonhaku, tiedonlähteet ja niiden kriittinen arviointi 
• Referoiva kirjoittaminen 
• Tutkimus-, kehittämis- tai innovointimenetelmän valintaperusteet 
• Opinnäytetyön raportointi ohjeen mukaisesti 
• Itsensä johtaminen opinnäytetyöprosessin aikana 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 
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Opetusmenetelmät ja ohjaus 
• Luennot 
• Harjoitustehtävät 
• Ryhmäohjaus 
• Henkilökohtainen ohjaus 
• Itsenäinen työskentely 

Oppimateriaalit 

MyNetin opinnäytetyösivujen materiaali, 
 
Lähiopetuksen materiaalit Moodlessa. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Koulutusohjelman määrittelemät opinnot. 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri - arvosana 1 

Kts. arviointikriteerit MyNetissä 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

Kts. arviointikriteerit MyNetissä 

Arviointikriteeri - arvosana 5 

Kts. arviointikriteerit MyNetissä 

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty 

Suoritusvaiheessa merkitään hyväksytty/hylätty koulutusohjelman tavoitteiden mukaisesti. 
H-merkintä korvataan opinnäytetyön arvosanalla, kun työ on arvioitu. 
 
Hyväksytty suoritus edellyttää, että opinnäytetyön suunnitelmavaiheen tehtävät, ml. 
opinnäytetyösuunnitelma on tehty. 
Opinnäytetyösuunnitelma on ladattu Kontoon ja se on ohjaajan hyväksymä. 
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Opinnäytetyö, vaihe 2, 5 op - THE7HH902  
Opintojakson kieli 

- 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

Osaamistavoitteet 

Osaa hyödyntää aiheeseen liittyvää lähdeaineistoa, toteuttaa työtä soveltaen asianmukaisia menetelmiä ja 
osaa raportoida ohjeiden mukaisesti 

Sisältö 

2/3 valmis työ huomioiden työn tyypin ja koulutusohjelman tavoitteet. 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

- ohjaustapaamiset ja yhteydenpito ohjaajaan 
- työelämä- ja/tai asiantuntijayhteistyö 
- raportin kirjoittaminen 

Oppimateriaalit 

- MyNetin opinnäytetyöohjeistus 
- Koulutusohjelmakohtaiset ohjeet 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opinnäytetyön vaihe 1/3 on suoritettu. 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri - arvosana 1 

Kts. arviointikriteerit MyNetissä 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

Kts. arviointikriteerit MyNetissä 

Arviointikriteeri - arvosana 5 

Kts. arviointikriteerit MyNetissä 

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty 

Suoritusvaiheessa merkitään hyväksytty/hylätty koulutusohjelman tavoitteiden mukaisesti. 
H-merkintä korvataan opinnäytetyön arvosanalla, kun työ on arvioitu. 
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Opinnäytetyö, vaihe 3, 5 op - THE7HH903  
Opintojakson kieli 

- 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

Osaamistavoitteet 

Osaa tuottaa työstään selkeän ja ohjeita noudattavan. 
Hallitsee projektityöskentelyn. 

Sisältö 

- raportin viimeistely 
- työn julkaisu 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

- ohjaustapaamiset ja yhteydenpito ohjaajaan 
- työelämä- ja/tai asiantuntijayhteistyö 
- raportin kirjoittaminen 

Oppimateriaalit 

- MyNetin opinnäytetyöohjeistus 
- Koulutusohjelmakohtaiset ohjeet 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opinnäytetyön vaiheet 1/3 ja 2/3 on suoritettu. 
 
Vaihetta 3 ei voi hyväksyä ennen kuin kypsyysnäyte ja plagioinnin tarkastus ovat hyväksyttyjä. 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri - arvosana 1 

Kts. arviointikriteerit MyNetissä 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

Kts. arviointikriteerit MyNetissä 

Arviointikriteeri - arvosana 5 

Kts. arviointikriteerit MyNetissä 
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Pankkiprojekti, 3 op - FIE8LK101  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

 
Johdannaiset ja riskienhallinta, 5 op - FIE8LK102  
Opintojakson kieli 

- 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 
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Korkonäkemys, 3 op - FIE8LK103  
Opintojakson kieli 

Suomi 

Opettaja 

Christian Brade 

Tulevat toteutukset 

Ei vielä toteutuksia julkaistu. 

Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa kurssin käytyään luoda itsenäisesti korkonäkemyksen, eli kykenee arvioimaan missä 
suhdannevaiheessa talous on. Opiskelija ymmärtää myös eri markkinoiden välisiä syy-seuraussuhteita, 
keskuspankkien korkopolitiikkaa, sekä raaka-aineiden hintamuutosten vaikutuksen talouteen. Opiskelijalla 
on myös käsitys markkinoiden toimintalogiikasta sekä markkinapsykologiasta. 

Sisältö 

Korkonäkemyksen tekeminen vaatii laaja-alaista markkinaymmärtämistä ja siitä johtuen kurssilla käydään 
läpi useita eri markkinoita arvopapereineen ja toimintalogiikkoineen. 
 
Kurssille osallistuvan opiskelijan oletetaan tuntevan yleisimmät arvopaperit ja niiden teoreettisen taustan.  
 
Kurssilla markkinoita ja arvopapereita käsitellään käytännönläheisesti ja pyritään ensisijaisesti vastaamaan 
opiskelijoiden mielessä oleviin arvopaperimarkkinoihin liittyviin kysymyksiin selkokielisesti.  
 
Kurssilla pyritään vastaamaa mm. seuraaviin kysymyksiin: 
1. Miksi rahamarkkinat ovat olemassa ja kuka niitä tarvitsee?  
2. Miksi korkomarkkinat ovat olemassa ja kuka niitä tarvitsee?  
3. Miksi on olemassa ohjauskorko?  
4. Minkälainen on koron ja inflaation välinen suhde?  
5. Minkälainen on osakkeiden ja korkojen välinen suhde?  
6. Minkälainen on korkojen ja valuuttojen välinen suhde? 
7. Mikä on minimivarantovaatimus?  
8. Mikä on viitelaina?  
9. Mikä on riskipreemio?  
10. Mikä on roskalaina? 
11. Mihin keskuspankki pyrkii negatiivisella talletuskorolla? 
12. Miksi negatiiviset korot ovat vaarallisia talouskasvulle? 
13. Miten Euribor määräytyy, miksi se on olemassa ja mihin sitä käytetään? 
14. Pitäisikö asuntolaina sitoa Euriboriin vai Primeen? 
15. Jos osakekurssit nousevat, niin mistä nousuun tarvittava raha tulee? 
16. Mitä markkinoilla tapahtuu, jos sekä osakkeet että korot vahvistuvat samaan aikaan?  
17. Miten raaka-aineiden (öljyn) hinta vaikuttaa korko- ja osakemarkkinoihin?  
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18. Mitä voidaan olettaa tapahtuvan osakkeille ja koroille Opecin kiristäessä tuotantokiintiötään ja miksi?  
19. Mitkä ovat yleisimmät talousindikaattorit, joita markkina-ammattilaiset seuraavat? 
20. Miksi Norjan kruunu vahvistui Lillehammerin olympialaisten aikana?  
21. Mitä Sveitsin frangille tapahtuu taantumassa ja miksi?  
22. Mitä kullan hinnalle tapahtuu taantumassa ja miksi? 
23. Mitä tapahtuu kaivosyhtiön bondille sen julkistaessa uuden kaivoksensa tuottavan odotettua enemmän 
kuparia? 
24. Miksi bondin hinta ja tuotto kulkevat eri suuntiin? 
25. Miksi odotusarvot määrittelevät sijoitusinstrumenttien hinnat? 
26. Miten valuuttakurssit määräytyvät? 
27. Mikä on Bic Mac -indeksi ja ostovoimapariteetti? 

Oppimistavat (sisältää ahotin ja erilaiset toteutusvaihtoehdot) 

Lähiopinnot. Kurssitoteutus perustuu luentoihin ja itse tehtäviin havaihtoihin ja muistiinpanoihin, joten 
opiskelijan läsnäolo luennoilla on hyvin tärkeää. 

Oppimateriaalit 

Luennot, luentomonisteet ja -materiaalit 

Lisätiedot 

Kurssilla pyritään käymään läpi asioita selkokielisesti, eikä juurikaan opiskella yksittäisiin asioihin liittyvää 
teoriaa tai laskukaavoja. Oppiminen perustuu lähinnä keskustelulle, jonka puheenjohtajana ja mentorina 
toimii opettaja. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opiskelijalla tulisi olla perustiedot osake-, korko- ja valuuttamarkkinoista. 

Arviointikriteerit 

Arviointikriteeri - arvosana 1 

Opiskelija ymmärtää miten korkonäkemys tulisi luoda ja miten suhdanteita pitäisi analysoida. Opiskelija 
ymmärtää jonkin verran eri markkinoiden välisiä syy-seuraussuhteita, keskuspankkien korkopolitiikkaa, 
sekä raaka-aineiden hintamuutosten vaikutuksen talouteen. Opiskelijalla on jonkinlainen käsitys 
markkinoiden toimintalogiikasta sekä markkinapsykologiasta. 

Arviointikriteeri - arvosana 3 

Opiskelija kykenee luomaan korkonäkemyksen ja perustelemaan sen. Opiskelija ymmärtää kohtuullisesti eri 
markkinoiden välisiä syy-seuraussuhteita, keskuspankkien korkopolitiikkaa, sekä raaka-aineiden 
hintamuutosten vaikutuksen talouteen. Opiskelijalla on kohtuullinen käsitys markkinoiden 
toimintalogiikasta sekä markkinapsykologiasta. 

Arviointikriteeri - arvosana 5 

Opiskelija kykenee itsenäisesti luomaan korkonäkemyksen ja perustelemaan sen hyvin. Opiskelija 
ymmärtää hyvin eri markkinoiden välisiä syy-seuraussuhteita, keskuspankkien korkopolitiikkaa, sekä raaka-
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aineiden hintamuutosten vaikutuksen talouteen. Opiskelijalla on selkeä käsitys markkinoiden 
toimintalogiikasta sekä markkinapsykologiasta. 

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty 

Tentti 50% oikein. 
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