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Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen 

perusteet 

Tunnus: ACC1LK001 

Laajuus: 3 op 

Ajoitus: lukukausi 4 

Kieli: suomi 

Opintojakson taso: perusopinnot 

Opintojakson tyyppi: pakollinen 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso kuuluu perusopintoihin. Sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin ei ole. 

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Yritystoiminnan perusteet. 

Tavoitteet 

Opiskelija oppii sisäisen laskentatoimen keskeisen käsitteistön. Hän osaa laatia ja tulkita sisäiseen 

laskentatoimeen liittyviä laskelmia. Lisäksi hän tuntee keskeiset kannattavuuden, maksuvalmiuden 

ja vakavaraisuuden tunnusluvut sekä osaa laatia pienimuotoisen budjetin. 

Sisältö 

- Yritystoiminnan edellytykset 

- Yritystoiminnan kustannukset 

- Katetuottolaskenta 

- Yrityksen rahoitus 

- Tulos- ja rahoitusbudjetti 

- Tunnusluvut 

Työelämäyhteydet 

Työelämälähtöinen projekti 

 



Oppimateriaali 

Luentomoniste ja opintojaksolla jaettava materiaali. Oheiskirjallisuus soveltuvin osin: 

Neilimo, K. & Uusi-Rauva, E. 2009. Johdon laskentatoimi. Edita. Helsinki. 

Eskola, E. & Mäntysaari A. 2006. Menestys – Kannattavuuden hallinnan perusteet. Otava. 

Alhola, K. & Lauslahti, S. 2006. Laskentatoimi ja kannattavuuden hallinta. WSOY. 

Jyrkkiö, E. & Riistama, V. 2008. Laskentatoimi päätöksenteon apuna. WSOY. 

Vastuuopettaja, opettaja(t) 

Kirsti Suvanto 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Lähiopinnot ja itsenäinen työskentely 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan 

Arviointi 

Tentti 90%, kotitehtävät 10 %. 
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Kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet 

 Tunnus: ACC1LK002 

 Laajuus: 3 op 

 Ajoitus: lukukausi 2 

 Kieli: suomi 

 Opintojakson taso: perusopinnot 

 Opintojakson tyyppi: pakollinen 

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso kuuluu perusopintoihin. Sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin ei ole. Opintojakso 

kuuluu opintokokonaisuuteen Yrityksen tilinpäätös ja raportointi. 

 

Tavoitteet 

Opiskelija oppii kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusperiaatteet sekä kirjanpidon ja tilinpäätöksen 

logiikan. Opiskelija oppii kokonaisvaltaisesti ajattelemaan kirjanpidon ja tilinpäätöksen asemaa 



osana yrityksen taloushallintoa. Opiskelijalle muodostuu samalla alustava käsitys myös siitä, miten 

yritysten tietojärjestelmät toimivat ja tuottavat tietoa sekä raportteja yritysjohtoa ja viranomaisia 

varten.  

Sisältö 

- Kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusperiaatteet 

- Tietojen rekisteröintijärjestelmät ja niiden hyväksikäyttö 

- Arvonlisävero kirjanpidossa 

- ATK:n hyväksikäyttö kirjanpidossa 

 

Työelämäyhteydet 

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

 

Oppimateriaali 

Tomperi, S. 2010 tai uudempi. Käytännön kirjanpito. Edita. Helsinki.  

Tomperi, S. & Keskinen, V. 2010 tai uudempi. Käytännön kirjanpito, Harjoituskirja. Edita. 

Helsinki. 

Vastuuopettaja, opettaja(t) 

Kirsti Suvanto 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Lähiopinnot ja itsenäinen työskentely 

Arviointi 

Atk-harjoitus tai korvaava tehtävä on suoritettava hyväksytysti. 

Tentti 90% ja kotitehtävät 10 %. 
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Yritysverotus 

 Tunnus: ACC2LK002  

 Laajuus: 3 op (80 h)  



 Ajoitus: 2. lukukausi  

 Kieli: suomi  

 Opintojakson taso: ammattiopinnot  

 Opintojakson tyyppi: pakollinen  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet (ACC1LK002). Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen 

"Investoinnit ja varojen hankinta". 

 

 

Tavoitteet 

Opiskelija oppii ymmärtämään Suomen verojärjestelmän keskeiset piirteet. Hän perehtyy eri 

yritysmuotojen verotukseen ja tuntee niiden verotukseen liittyvät erityispiirteet. Opiskelija paneutuu 

myös luonnollisen henkilön verotukseen, jolloin hänelle muodostuu käsitys, miten yrityksiä ja 

niiden omistajia verotetaan eri yritysmuodoissa. Opiskelija tuntee verotukseen liittyvät pakolliset 

velvoitteet ja verotusmenettelyn pääpiirteissään.  

Sisältö 

 Verolainsäädäntöä (EVL, TVL, VML, ARVL)  

 Eriytetyn tuloverojärjestelmän ymmärtäminen (ansiotulot, pääomatulot)  

 Verotettavan tulon laskeminen  

 Eri yritysmuotojen verotuksen ymmärtäminen  

 Verosuunnittelu  

 Henkilöverotus  

 Verotusmenettely (mm. viranomaisyhteydet) 

Oppimateriaali 

Tomperi, S. 2007. Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu WSOY. 

Vastuuopettaja, opettaja(t) 

Kirsti Suvanto, Vallila 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Lähiopetus ja itsenäinen työskentely. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 



Arviointi 

Tentti 90 % ja oppimistehtävät 10 %. 
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International Financial Accounting 

Code: ACC3LK001 

Extent: 6 cr (162 h) 

Timing: 5 th – 6
th

 semester  

Language: English  

Level: Professional studies 

Type: Optional 

Starting level and linkage with other courses 

Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus ACC1LH001 or other accounting basics course. English skills. 

Learning outcomes 

This course consists of two parts: consolidated financial statements and International Financial 

Reporting Standards. Student will learn the logic and rules of consolidated financial statements 

(with Finnish and International Accounting Standards) and will be able to independently create a 

small company’s consolidated financial statement. 

Second half of the course is focusing on International Financial Reporting Standards (IFRS). 

Student will be introduced to the process of international harmonization of accounting regulation 

and the principles of IFRS accounting standards. Student will gain knowledge about applying IFRS 

to a Finnish company. Student will also learn about other accounting topics related to international 

accounting.  

During the course student will get needed vocabulary to be able to read financial documentation in 

English. 

Course contents 

· Consolidated financial statements, lots of practical work to learn how to prepare group reporting 

· Background and landscape of International Accounting 

· International Financial Reporting Standards in practice 



· Internal Controls and especially SOX – Sarbanes-Oxley Act 

· Transfer Pricing 

Teaching and learning methods 

Contact hours 64 h 

Self-study 49 h 

Teacher responsible 

Heli Kortesalmi, Vallila 

 

Course materials 

Will be informed later. 

Assessment criteria 

Exam 70% 

Assignments 30% 
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Tilinpäätös- ja tunnuslukuanalyysi 

 Tunnus: ACC2LK001  

 Laajuus: 3 op (80h)  

 Ajoitus: 2. lukukausi  

 Kieli: suomi  

 Opintojakson taso: ammattiopinnot  

 Opintojakson tyyppi: pakollinen 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet (ACC1LK002). Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen: 

Investoinnit ja varojen hankinta. 

 

Tavoitteet 

Opiskelija tuntee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisällön sekä osaa lukea niitä. Hän 

ymmärtää oikaistun tilinpäätöksen merkityksen ja osaa laskea siitä keskeiset tunnusluvut. Opiskelija 

osaa tulkita tunnuslukujen ja analysointiohjelmien avulla yrityksen taloudellista tilaa.  



 

Sisältö 

1. Tilinpäätös ja toimintakertomus 

 sisältö  

 tulkinta 

2. Tilinpäätöksen oikaisut 

 tuloslaskelma  

 tase 

3. Tunnusluvut ja niiden analysointi 

 kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus (staattinen ja dynaaminen tarkastelu)  

 konkurssin ennustaminen  

 toiminnan laajuus  

 tehokkuus 

4. Analysointiohjelmien hyväksikäyttö 

 TA-yritysmalli  

Oppimateriaali 

Yritystutkimusneuvottelukunta, 2009. Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi, Gaudeamus. 

Kallunki, J-P & Kytönen, E. 2007. Uusi tilinpäätösanalyysi, Talentum.  

Leppiniemi, J. & Leppiniemi, R. Tilinpäätöksen tulkinta WSOYpro.fi: Yritysonline. 

Vastuuopettaja, opettaja(t) 

Kirsti Suvanto, Vallila 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Lähiopinnot ja itsenäinen työskentely. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

Arviointi 

Tentti 90 % ja oppimistehtävät 10 %. 
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Rahoituksen perusteet  

 Tunnus: FIE1LK005  

 Laajuus: 3 op (80 h)  

 Ajoitus: 1. lukukausi  

 Kieli: suomi ja englanti  

 Opintojakson taso: perusopinnot  

 Opintojakson tyyppi: pakollinen (FINA) 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opintojaksot ”Yritystoiminta ja yrittäjyys” (BUS1LK001), ”Yrityksen kannattavuuden ja 

rahoituksen perusteet” (ACC LK001) sekä ”Talous- ja rahoitusmatematiikka 1” (MAT1LK001).  

Tavoitteet 

Opiskelija tutustutuu rahoituksen peruskäsitteisiin sekä rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Hän 

ymmärtää rahoituksen tieteenalana kokonaisvaltaisesti niin yksityishenkilöä, yritystä kuin julkista 

sektoria koskevaksi. Opintojakso perehdyttää opiskelijan erityisesti yrityksrahoituksen osa-alueisiin 

sekä antaa valmiudet jatkossa käsiteltävvien syventävien kokonaisuuksien hallitsemiseen. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

• ymmärtää rahan aika-arvon merkityksen ja hallitsee arvon muodostumisen periaatteet 

• ymmärtää yrityksen rahoitussuunnitteluun liittyvät peruskysymykset 

• on tutustunut yrityksen taloudelliseen analyysiin ja yrityksen viralliseen tilinpäätökseen  

• osaa analysoida yrityksen taloudellista tilannetta sekä rahoitusrakennetta 

• tunnistaa yrityksen eri rahoitusvaihtoehtoja ja niiden hinnoittelumekanismeja 

• hallitsee investointilaskelmien perusteet, myös ATK-työvälineillä 

• on tutustunut yrityksen rahoitusriskeihin ja johdannaisinstrumentteihin 

Sisältö  

Opintojaksolla käsiteltävät asiat ovat 

• rahoitusmarkkinoiden rakenne ja toiminta 

• rahan aika-arvo ja arvon muodostuminen (osakkeet ja velkainstrumentit) 

• yrityksen virallinen tilinpäätös ja tilinpäätösanalyysin menetelmät 

• yrityksen rahoitussuunnittelun perusteet, investointi- ja käyttöpääomalaskelmat 

• yrityksen rahoitusriskit ja riskienhallinta 

Työelämäyhteydet  

Opintokokonaisuuden yhteydessä järjestetään rahoituksen Studia Generalia-seminaari, jossa 

yrityselämän edustajat esiintyvät ajankohtaisilla teemoilla. 

Oppimateriaalit 



Niskanen, J. & Niskanen, M. 2007. Yritysrahoitus. 5. uudistettu painos. EDITA  

Saaranen P. & Kolttola E. 2009. Rahoitusmatematiikkaa Excelillä. Luentomoniste. HAAGA-

HELIA. 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Lähiopetustunteja ja itsenäistä työskentelyä, yhteensä 80 h opiskelijan työtä.  

Luennot ja harjoitukset (20h), osa-tentit (2 * 2h), ATK-harjoitukset (6h) sekä closing-tehtävä (2h). 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

 

 

Vastuuopettaja, opettaja(t) 

Annika Sandström, Vallila 

Pirjo Saaranen, Malmi (ATK-harjoitukset) 

Arviointi 

Kirjalliset tentit 50%, Viikkotehtävät 20% , etätehtävä 10%  

ATK-harjoitustehtävät, 20% , osallistumisaktiivisuus. 
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Johdatus pankkialalle 

 Tunnus: FIE1LK003  

 Laajuus: 3 op (80h)  

 Ajoitus: Periodi 1  

 Kieli: suomi  

 Opintojakson taso: ammattiopinnot  

 Opintojakson tyyppi: pakollinen 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Ei ennakkosuoritusvaatimuksia tai sidonnaisuuksia muihin opintoihin. Opintojakso kuuluu 

opintokokonaisuuteen Rahoitusmarkkinoiden rakenne ja toiminta. 

Tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija pankkialan toimintaympäristöön, alalla toimiviin 

organisaatioihin sekä pankin yksityisille henkilöille sekä yrityksille tarkoitettuihin 



finanssipalveluihin. Opiskelijan tulee hahmottaa pankin erilaiset työtehtävät ja niiden 

osaamisvaatimukset. Hänellä on valmius analysoida pankkien toimintamalleja sekä laatia 

henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. 

 

Sisältö 

- Pankki- ja rahoitusalan toimintaympäristö 

- Pankit yksityis- ja pienyritystoiminnassa 

- Työnhakutapahtuma finanssialalle 

- Liiketoiminnan ja osaamisen haasteet pankeissa 

- Suuryritysten pankkipalvelut ja katseet tulevaan 

 

Oppimateriaali 

Luentomonisteet ja opetuksessa jaettu muu materiaali. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

Vastuuopettaja, opettaja(t) 

Annika Sandström ja Petri Vainio 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Opintojakso toteutetaan Pankkipolun sekä Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelman yhteis-

hankkeena, yhteistyössä pankkien ja alan organisaatioiden kanssa. Lähiopetus ja vierailijaluennot 

järjestetään intensiivi-viikolla 3/2009. Ryhmätyötehtävä suoritetaan periodi 1:n aikana, jonka 

lopuksi työ esitellään. Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista ja itsenäisestä työskentelystä, 

yhteensä 80 h opiskelijan työtä. 

 

Lähiopetus, vierailijaluennot 40 h. Itsenäinen ja ryhmätyöskentely 34 h. Ryhmätöiden 

purkutilaisuus 6 h. 

 

Arviointi 

Ryhmätyö, kehittymissuunnitelma ja osallistumisaktiivisuus. 
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Vakuutusalan johdanto 



Tunnus: FIE1LK004 

Laajuus: 3 op 

Ajoitus: 1. vuosi / 1.periodi  

Kieli: suomi 

Opintojakson taso: vapaasti valittavat  

Opintojakson tyyppi: pakollinen 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

 

Ei edeltävyysehtoja. Johdantokurssin suoritus on pääsääntöisesti edellytys vakuutusalan syventäviin 

opintoihin osallistumiselle. Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Rahoitusmarkkinoiden 

rakenne ja toiminta. 

Tavoitteet 

Opiskelija perehtyy vakuutus- ja työeläkevakuutustoiminnan perusteisiin sekä alan ajankohtaisiin 

muutosvirtauksiin. Opiskelijalle kertyy yleiskuva vakuutusalasta ja sen työtehtävistä. 

Sisältö  

Yleistä vakuuttamisesta 

Sosiaalivakuutus 

Omaisuusvakuutuksen perusteita 

Henkilövakuutuksen perusteita 

Työeläkevakuutuksen perusteita 

Työeläkevakuutuksen kattavuus 

Opetus- ja oppimismenetelmät  

Vakuutusalan asiantuntijat toteuttavat lähiopetuksen. 

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

 

Vastuuopettaja, opettaja(t) 

Juha Stenbacka 

Oppimateriaalit 

Rantala-Pentikäinen (toim.): Vakuutusoppi 

Luennoilla jaettava materiaali 



Arviointi 

Arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty / hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää sitoutuvaa 

asennetta opintojaksoon. Sitoutuneisuus osoitetaan aktiivisella läsnäololla lähiopetuksessa sekä 

tentin hyväksytyllä suorituksella. 
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Yrityksen rahoituksen suunnittelu 

 Tunnus: FIE2LK001  

 Laajuus: 6 op (158 h)  

 Ajoitus: 2. periodi  

 Kieli: suomi ja englanti  

 Opintojakson taso: ammattiopinnot  

 Opintojakson tyyppi: pakollinen  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Rahoituksen perustet 1 ja 2 (FIE1LK001 ja FIE1LK002). Opintojakso kuuluu 

opintokokonaisuuteen Investoinnit ja varojen hankinta. 

Tavoitteet 

Opiskelija tutustuu yrityksen rahoitussuunnitteluun sekä yritystoiminnan rahoitusriskeihin. Hän 

osaa laatia rahoitussuunnitelmia ja valita yritykselle soveltuvia rahoituslähteitä. Opiskelija osaa 

suunnitella edellisten pohjalta kehittämistavoitteita ja tuntee keinoja niiden toteuttamiseksi. 

Sisältö 

1. Johdanto yrityksen rahoitussuunnitteluun 

rahoitussuunnittelun eri osa-alueet 

rahoitussuunnittelua tukevien laskelmien laatiminen 

 

2. Lyhyen aikavälin rahoitussuunnittelu 

likviditeettisuunnittelu 

lyhyen aikavälin rahoitusvaihtoehdot  

maksuliikenne ja kassanhallinta 

käyttöpääoman hallinta  

rahoitusyhtiöiden rahoitus 

kassabudjetointi 

3. Pitkän aikavälin rahoitussuunnittelu 

yrityksen rahoitusrakenne  

pääomarahoituksen suunnittelu ja hankinta 

oman ja vieraan pääoman markkinaehtoinen rahoitus 



välirahoitus, Venture Capital-rahoitus  

pääominen kustannukset ja luottoluokitukset 

 

4. Yrityksen rahoitusriskit 

yrityksen rahoitusriskien tunnistaminen (likviditeettisriski, luottoriski, markkinariski) 

rahoitusriskien hallintaprosessit ja johdannaiset 

Työelämäyhteydet 

Vierailijaluennot, yritysvierailut. 

Oppimateriaali 

Rahoitus, J. Leppiniemi, WSOY, 2005 

Yritysrahoitus, Niskanen&Niskanen, Edita, 2007 

Vastuuopettaja, opettaja(t) 

Arto Talmo, Vallila 

Annika Sandström, Vallila. 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Opetus muodostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä, yhteensä 156 tuntia opiskelijan 

työtä. Lähiopetusta 64 tuntia (8x8), kirjallinen koe 2 tuntia, itsenäistä työskentely 90 tuntia. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan 

Arviointi 

Tentti 60 %, palautettavat harjoitukset ja ryhmätyöt 40 %. 
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Yrityksen arvonmääritys ja yrityskaupat 

Tunnus: FIE2LK002 

Laajuus: 3 op (80 h) 

Ajoitus: 2. lukukausi 

Kieli: suomi  

Opintojakson taso: ammattiopinnot 

Opintojakson tyyppi: pakollinen  



Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Rahoituksen perusteet 2 (FIE1LK002), Tilinpäätös- ja tunnuslukuanalyysi (ACC2LK001). 

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Yrityksen arvonmääritys. 

Tavoitteet 

Opiskelija hallitsee yrityskauppoihin sekä yritysjärjestelyihin liittyvän yhtiö- ja verolainsäädännön 

sekä yrityksen markkinapohjaisen analyysin ja arvonmäärityksen periaatteet.  

 

Sisältö 

1. Yrityskaupat 

yrityskaupan eri muodot, yrityskauppojen verotus ja yritysjärjestelyt  

sukupolvenvaihdokset 

yrityskaupan prosessi  

riskien arviointi (due dilligence) 

2. Yritysanalyysi 

tilinpäätöstietojen hyödyntäminen 

markkinapohjainen analyysi ja –tunnusluvut 

vapaan kassavirran määrittäminen 

3. Yrityksen arvonmääritys 

substanssi- ja tuottoarvoperusteinen tarkastelu 

arvonmäärityksen eri mallit (EVA, FCF) 

arvonmääritysprosessin eri vaiheet (ennustus, laskeminen ja tulosten tulkinta) 

herkkyysanalyysi 

Työelämäyhteydet 

Vierailuluennot/yrityskäynnit, ryhmätyöt. 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Opetus muodostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä työskentelystä , yhteensä 78 tuntia opiskelijan työtä. 

Lähiopetus 32 tuntia (4x8), Kirjallinen koe 2 tuntia, Itsenäinen työskentely 45 tuntia 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

Vastuuopettajat 

Arto Talmo, Vallila 

Annika Sandström, Vallila 



Oppimateriaalit 

Luentojen alussa erikseen ilmoitettava materiaali, verolait ja yhtiölainsäädäntö, internet. 

Arviointi 

Tentti 50%, palautettavat harjoitukset 20 %, ryhmätyöt 30%. 
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Arvopapereiden hinnoittelu 

Tunnus: FIE2LK003 

Laajuus: 3 op (80 h) 

Ajoitus: 2. lukukausi 

Kieli: suomi ja englanti 

Opintojakson taso: ammattiopinnot 

Opintojakson tyyppi: pakollinen  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Rahoituksen perusteet 1 ja 2 (FIE1LK001, FIE1LK002), Financial modelling with Excel 1 

(TOO2LK001). 

Opintojakso kuuluu FINA-opintokokonaisuuteen Arvopaperimarkkinat ja sijoittaminen. 

Tavoitteet 

Opiskelija saa valmiudet eri sijoituskohteiden ja strategioiden tarjoamien vaihtoehtojen 

analysoimiseen, sekä niitä koskevien ehdotuksien, johtopäätöksien ja raporttien tekemiseen. Hän 

tunnistaa ja osaa soveltaa tärkeimmät rahoitusmarkkinoiden toimintaan ja arvopapereiden 

hinnoitteluun liittyvät teoriat. 

Opiskelija oppii arvioimaan varallisuudenhoitopalvelujen ja salkunhoitajien toiminnan 

tuloksellisuutta sekä suunnittelemaan ja rakentamaan yksinkertaisia sijoitustuotteita ja ratkaisuja 

markkinoiden tarjoamista vaihtoehdoista. 

Sisältö 

1. Sijoitusportfolion valintaa koskeva teoria ja käytäntö 

Portfolioteoria ja portfolion muodostaminen käytännössä 

Capital Asset Pricing – malli: yhteys riskin ja tuoton välillä 

2. Rahastosijoittaminen 

Sijoitusrahastot ja varainhoito Suomessa ja maailmalla 

Sijoitusmenestyksen arvioinnin mittarit  



Sijoitustoiminnan ja varallisuuden hoidon käytännön sovellukset 

Sijoittajan verotus  

3. Johdannaisten hinnoittelu 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Lähiopetus, itsenäinen opiskelu 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

Opettaja, opettaja(t) 

Ilmoitetaan myöhemmin 

Oppimateriaalit 

Luentojen alussa erikseen ilmoitettava materiaali. 

Arviointi 

Tentti 50%, palautettavat harjoitukset 20 %, ryhmätyöt 30%. 
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Rahoitusliiketoiminnan erityispiirteet 

Tunnus: FIE2LK004 

Laajuus: 3 op (80h) 

Ajoitus: 2. lukukausi 

Kieli: suomi  

Opintojakson taso: ammattiopinnot 

Opintojakson tyyppi: pakollinen  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Johdatus Pankkialalle (FIE1LK003). Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Pankki- ja 

vakuutusliiketoiminta. 

Tavoitteet 

Opiskelija tutustuu rahoitusalan liiketoimintaan ja sääntelyyn liittyviin erityispiirteisiin ja ymmärtää 

niiden vaikutuksen käytännön työtehtävissä. 



Sisältö 

1. Pankin kirjanpito ja tilinpäätös 

kirjanpidon ja tilinpäätöksen sääntely 

tilinpäätöksen rakenne 

pankin tuloslaskenta 

alalle tyypilliset järjestelmät 

2. Riskienhallinta 

luottoriskit 

operatiiviset riskit 

markkinariskit 

3. Vakavaraisuus 

Basel II 

vakavaraisuuden mittaaminen 

4. Finanssialan valvonta 

viranomaiset 

raportointi 

Työelämäyhteydet 

Vierailuluennot/yrityskäynnit, ryhmätyöt 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Opetus muodostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä työskentelystä , yhteensä 78 tuntia opiskelijan työtä. 

Lähiopetus 32 tuntia (4x8), kirjallinen koe 2 tuntia, itsenäinen työskentely 45 tuntia. 

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

Opettajat 

Arto Talmo, Vallila 

Oppimateriaali 

Luentojen alussa erikseen ilmoitettava materiaali, internet. 

Arviointi 

Tentti 70%, palautettavat harjoitukset ja ryhmätyöt 30 %. 
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Talous- ja rahoitusmatematiikka 2 

Tunnus: MAT1LK002 

Laajuus: 3op 

Ajoitus: periodi 5 

Kieli: suomi 

Opintojaksontaso: perusopinnot 

Opintojakson tyyppi: pakollinen 

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Rahoitusmatematiikka 1 on suoritettu. Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen 

Rahoitusmarkkinoiden rakenne ja toiminta. 

Tavoitteet 

Opiskelija osaa finanssimatematiikan käsitteet sekä oppii valitsemaan ja soveltamaan oikeita 

laskentamenetelmiä rahoitusalan käytännön työtehtävissä. Hän osaa erilaiset luottomuodot, niihin 

liittyvät laskelmat ja vertailut sekä oppii laskemaan ja ymmärtämään luottojen todellisen 

vuosikorkokannan. Lisäksi hän osaa eri investointilaskelmien menetelmät ja niiden vertailut. 

 

 

Sisältö 

-Koronkorkolaskun perusteet 

-Jaksollisten suoritusten perustapaukset 

- Rahoitusinstrumentit: annuiteetti- ja tasalyhennyslainat, osamaksu- ja leasing-rahoitus, todellinen 

vuosikorkokanta 

- Investointilaskelmat 

Oppimateriaali 

Saaranen-Kolttola-Pösö: Liike-elämän matematiikkaa, Edita. Lisätehtäviä Moodlessa. 

Vastuuopettaja, opettaja(t) 

Pertti Siitonen 

 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista ja itsenäisestä työskentelystä, yhteensä 80 h opiskelijan 

työtä. 



Lähiopetus 30 h (4 h/vko) 

Kirjallinen koe 3h 

Itsenäinen työskentely 47 h 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

Arviointi 

Tuntiaktiivisuus, harjoitukset ja tentti 
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Talous- ja rahoitusmatematiikka 1 

 Tunnus: MAT1LK001  

 Laajuus: 3 op  

 Ajoitus: lukukausi 1, periodi 4  

 Kieli: suomi  

 Opintojakson taso: perusopinnot  

 Opintojakson tyyppi: pakollinen 

 

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Jos opiskelijan matemaattinen lähtötaso on heikko, hän voi suorittaa Matematiikan johdatuskurssin 

syksyn 4. periodissa. Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Rahoitus, matematiikka ja 

tietojenkäsittely 

 

Tavoitteet 

Opintojaksolla kehitetään liike-elämän matemaattisia perustaitoja, jota opiskelija tarvitsee erityisesti 

finanssi- ja rahoitusalan ongelmanratkaisutilanteissa. Opiskelija osaa rahoitusmatematiikan 

peruskäsitteet ja oppii valitsemaan käytännön työtehtävissä tarvittavat oikeat laskentamenetelmät. 

 

Sisältö 

- Prosenttilaskua rahoitusalan sovelluksin  

- Indeksit, inflaatio, deflaatio, reaalinen kehitys  

- Valuutat, vaihto ja keskinäiset muutokset  

- Yksinkertainen korkolasku sovelluksineen 

- Koronkorkolaskun perusteita 



Oppimateriaali 

Saaranen, P., Kolttola, E. & Pösö, J.:Liike-elämän matematiikkaa 2010, Edita. Lisätehtäviä 

Moodlessa. 

Vastuuopettaja, opettaja(t) 

Mirja Visuri, Vallila 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

 

Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista ja itsenäisestä työskentelystä, yhteensä 80 h opiskelijan 

työtä. 

Lähiopetus 30 h (4 h/vko), kirjallinen koe 3 h ja itsenäinen työskentely 47 h. 

Opintojakson voi suorittaa myös verkko-opintojaksona MAT8HH001.  

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

Arviointi 

Tuntiaktiivisuus, harjoitukset ja tentti 
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Tilastollinen analyysi 

 Tunnus: MET2LK001  

 Laajuus: 3 op (80h)  

 Ajoitus: 2. lukukausi  

 Kieli: suomi  

 Opintojakson taso: ammattiopinnot  

 Opintojakson tyyppi: pakollinen  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

 

Talous- ja rahoitusmatematiikka 1 ja 2 (MAT1LK001 ja MAT1LK002) 

Rahoituksen perusteet 1 ja 2 (FIE1LK001 ja FIE1LK002) 

Financial modeling using Excel 1 (TOO2LK001) 

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Arvopaperimarkkinat ja sijoittaminen. 

Tavoitteet 



Opiskelija osaa analysoida finanssialalle tyypillisiä tilastoaineistoja havainnollisina taulukoina, 

kuvioina ja tunnuslukuina. Lisäksi hän osaa analysoida kahden ja useamman muuttujan välisiä 

riippuvuuksia korrelaation ja regressioanalyysin keinoin. Opiskelija osaa ratkaista talousalan 

ongelmia käyttäen aikasarjoja, todennäköisyysjakaumia ja merkitsevyystestausta. 

Sisältö 

Opintojaksolla käsiteltävät asiat ovat 

· jakauman tunnusluvut ja niiden tulkinta (keskiluvut, hajontaluvut, vinous ja huipukkuus) 

· finanssialan tyypilliset kuviot ja niiden tulkinta 

· korrelaatiot ja selitysasteet 

· regressioanalyysi talous- ja finanssialan ilmiöiden mallintamisessa 

· aikasarjat 

· todennäköisyyslaskenta ja -jakaumat (esim. normaali- ja Poisson-jakaumat) 

· tilastollinen merkitsevyystestaus 

· analyysityökalut Excel ja SPSS  

 

Oppimateriaali 

Saaranen, P. 2010, Tilastolliset menetelmät. Muut luentomateriaalit. 

Vastuuopettaja, opettaja(t) 

Pirjo Saaranen 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Lähiopetus 32 h, itsenäinen työskentely 49 h. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

Arviointi 

Välitentti 80 %, harjoitustyö 20 %. 
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Tutkimustyön perusteet ja menetelmät 

Tunnus: MET2LK002 

Laajuus: 3 op (81 h) 

Ajoitus: 3. vuosi  

Kieli: suomi  

Opintojakson taso: ammattiopinnot 

Opintojakson tyyppi: pakollinen (FINA) 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Tilastollinen analyysi (MET2LK001). 

Tavoitteet 

Oppijakson suoritettuaan opiskelija 

 tuntee tutkimuksen tekemiseen liittyvät keskeiset käsitteet  

 osaa käyttää ja soveltaa tyypillisimpiä rahoituksen alan laadullisia ja määrällisiä 

tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä.  

 osaa suunnitella ja ohjattuna toteuttaa liiketaloudellisen tutkimuksen tai kehittämistehtävän. 

 

 

Sisältö 

 Tutkimus- ja kehittämistyön peruskäsitteet  

 Aiheen valinta ja tutkimusongelman tai kehittämistehtävän muotoilu  

 Tiedonhaku ja viitekehyksen laatiminen  

 Tutkimusstrategian valinta  

 Tiedonhankintamenetelmät  

 Rahoitusalalle tyypilliset analyysimenetelmät  

 Regressioanalyysit  

 Tutkimusraportin rakenne ja kirjoittaminen  

 Tutkimuksen etiikka 

Työelämäyhteydet 

Kansainvälisyys 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Lähiopetus 32 h 

Itsenäinen työskentely 49 h 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, AHOT 



Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

Vastuuopettajat 

Seppo Suominen, Malmi  

Juhani Ylikerälä, Pasila 

Mia Leino, Vallila 

Oppimateriaali  

Heikkilä, T. 2008. Tilastollinen tutkimus. 7. uudistettu painos. Edita, Helsinki. 

Hirsijärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. 2004 (tai uudempi). Tutki ja Kirjoita. Tammi, Helsinki. 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2004. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Tammi, Helsinki. 

Luentomateriaali ja opettajan ilmoittama muu oheismateriaali. 

Arviointiperusteet 

Tentti ja/tai oppimistehtävät 
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Tietojenkäsittely 1 

 Tunnus: TOO1LK001  

 Laajuus: 3 op  

 Ajoitus: 1. vuosi / 5.periodi  

 Opetuskieli: suomi  

 Opintojakson taso: perusopinnot  

 Opintojakson tyyppi: pakollinen 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Tietojenkäsittely 2 

Tavoitteet 

Opiskelija tutustuu internetin ja tietokoneen toiminnallisuuden perusteisiin sekä osaa hyödyntää 

tietotekniikan välineitä ja liike-elämän sovelluksia sekä opinnoissaan että työelämässä. 

 

Sisältö 

- HAAGA-HELIAn it-ympäristö 

- laitteisto ja käyttöliittymä 



- esitysgrafiikka 

- taulukkolaskennan perusteet 

- tekstinkäsittely 

- tiedonhankinnan perusteet. 

 

Työelämäyhteydet 

Harjoituksissa työelämäesimerkkejä. 

Oppimateriaalit 

Hyppönen, A. & Ojala, A. & Joutsi, J. 2008. Tietokoneen käyttötaito 1 Office 2007 -ohjelmille. 

Docendo. Verkossa oleva materiaali. 

 

Vastuuopettaja, opettaja(t) 

Pekka Käyhkö ja Jarmo Malmivaara 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Ohjelmistona käytetään englanninkielistä Office-

ohjelmistoa. 

Opintojakson voi suorittaa myös verkko-opintojaksona TOO8HH001. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

 

Arviointi 

Laitetentin perusteella. 
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Tietojenkäsittely 2 

 Tunnus: TOO1LK002  

 Laajuus: 3,0 op  

 Ajoitus: Lukukausi 1  

 Opetuskieli: suomi  

 Opintojakson taso: perusopinnot  

 Opintojakson tyyppi: pakollinen 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 



Tietojenkäsittely I 

Tavoitteet 

Opiskelija osaa käyttää raportoinnissa tehokkaasti tarkoituksenmukaisia työvälineitä ja pystyy 

yhdistämään raporttien teossa tekstiä, lukuja, kaavioita ja kuvia. Opiskelija oppii hakemaan ja 

yhdistämään eri lähteistä tulevaa informaatiota. Erityinen painoarvo on taulukkolaskennan 

osaamisella. 

Sisältö 

 

• Taulukkolaskenta 

• Esitys- ja businessgrafiikka 

• Kuvankäsittelyn ja www-julkaisun perusteet 

• Erilaisten tiedon lähteiden hyödyntäminen 

• Toimistosovellusten yhteiskäyttö 

• Visio 

Työelämäyhteydet  

Harjoituksissa työelämäesimerkkejä 

 

Oppimateriaalit 

Lammi, O. 2007. Tietokoneen käyttötaito 2 Office 2007 – ohjelmille. WSOY 

Monisteet ja verkossa oleva materiaali 

Vastuuopettaja, opettaja(t)  

Jarmo Malmivaara ja Pekka Käyhkö 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Opetuksessa käytetään englanninkielistä Office-

ohjelmistoa. 

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

Arviointi 

Laitetentin perusteella 
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Financial modeling using Excel  

 Tunnus: TOO2LK001  

 Laajuus: 2 op (80 h)  

 Ajoitus: 2. lukukausi  

 Kieli: suomi ja englanti  

 Opintojakson taso: ammattiopinnot  

 Opintojakson tyyppi: pakollinen (FINA) 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Edeltävyysehdot: Tietojenkäsittely 1 ja 2. ja Rahoituksen perusteet 1 ja 2. Sidonnaisuudet: 

Suoritetaan yhdessä ”Arvonmääritys ja yrityskaupat” opintojakson kanssa. Opintojakso kuuluu 

FINA-opintokokonaisuuteen Arvonmääritys. 

Tavoitteet 

Opiskelija osaa suorittaa ja tulkita tyypilliset yritysrahoituksen laskelmat Excelin avulla. 

Opintojaksolla syvennetään rahoituksen osaamista eri rahoitusinstrumenttien osalta sekä esitellään 

mallien käyttöä käytännössä ja niihin liittyviä ongelmia. Opiskelija saa valmiudet kehittää Excel-

taulukkolaskentaohjelmaan pohjautuvan yrityksen arvonmääritysmallin. 

Sisältö 

1. Excelin tehokas käyttö ja sen edistyneemmät ominaisuudet 

Laskentataulukon ulkoasu ja laskentataulukkojen teko yhteiseen käyttöön 

Kaaviot, kuvat ja keskeiset operaattorit 

Johdatus Excel’in makroihin ja VBA kieleen 

2. Yksityishenkilöiden rahoitusmallit 

vero- ja lainalaskut Excelillä (tasalyhennys- ja annuiteettilainat, luttojen todellinen vuosikorko) 

sijoitussalkku ja budjetti 

3. Yritysrahoituksen mallit 

tilinpäätösmallit  

investointilaskelmat (lyhyt kertaus; käsitellään opintojaksolla Rahoituksen perusteet 2) 

osamaksu- ja leasingrahoitus Excelillä 

sijoitustodistusten ja joukkolainojen erityiskysymyksiä 

4. Osakkeiden arvonmääritys Excel-ohjelman avulla 

EVA ja DCF-arvonmääritys 

Suhteellinen arvonmääritys - kerroinmallit 

Oppimateriaali 



Saaranen, Kolttola. 2009. Rahoitusmatematiikka Excelillä (luentomoniste). 

Vaihekoski, M. 2004. Rahoitusalan sovellukset ja Excel. WSOY.  

Copeland, Koller & Murrin ”Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies” 

Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali. 

Vastuuopettaja, opettaja(t)  

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

 

Opintojakso suoritetaan ohjattuna tietokoneluokkatyöskentelynä. Opintojaksoon sisältyy myös 

ryhmässä/yksilötyönä toteutettava harjoitustyö. Pankin / pankkiiriliikkeen arvonmääritystyökalut 

käytännössä (vierailijaluento). 

Arviointi 

Tentti 50% 

Harjoitustyöt 50% 
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Toiminnanohjausjärjestelmät 

Tunnus: TOO2LK003 

Laajuus: 3 op (80 h) 

Ajoitus: 2. lukuvuosi 

Kieli: suomi 

Opintojakson taso: ammattiopinnot 

Opintojakson tyyppi: pakollinen 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

 

Opiskelijalla tulee olla opintojaksolle osallistuessaan suoritettuna seuraavat opintojaksot: 

Yritystoiminta ja yrittäjyys (BUS1LK001), Markkinoinnin perusteet (MAR1LK001) sekä 

Tietojenkäsittely 1 ja 2 (TOOLK001 ja TOOLK002). 

Tavoitteet 

Tavoitteena on, että opiskelija: 



· tutustuu toiminnanohjausjärjestelmään, sen käsitteisiin ja mahdollisuuksiin yritysten 

liiketoiminnassa 

· osaa käyttää toiminnanohjausjärjestelmän operatiivisia perustoimintoja 

· ymmärtää operatiivisten liiketoimintaprosessien välisiä yhteyksiä 

Sisältö 

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia aihealueita toiminnanohjausjärjestelmän näkökulmasta: 

- yritysrakenne 

- asiakkaat, toimittajat, henkilöstö, nimikkeet 

- toiminnanohjausjärjestelmän parametrointi 

- valittujen prosessien läpivienti 

- raportointi 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Lähiopetus ja ATK-luokassa tehtävät harjoitukset 30 t 

Kirjallinen koe 2 t 

Itsenäinen työskentely ja ryhmissä laadittavat etätehtävät 48 t 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

 

Vastuuopettaja 

Tommi Turunen 

 

Oppimateriaali 

Materiaali jaetaan ja/tai ilmoitetaan oppitunneilla. Oheislukemistoa: 

Monk, Ellen F. 2008. Concepts in enterprise resource planning. Boston Course Technology 

Cengage Learning. 

Arviointi 

Kirjallinen koe 

Tuntiharjoitukset ja etätehtävät 

Aktiivisuus 
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Finanssialan tietojärjestelmät 

 Tunnus: TOO2LK004  

 Laajuus: 3 op (80 h)  

 Ajoitus: 2. lukuvuosi  

 Kieli: englanti ja suomi  

 Opintojakson taso: ammattiopinnot  

 Opintojakson tyyppi:pakollinen  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opiskelijalla tulee olla opintojaksolle osallistuessaan suoritettuna seuraavat opintojaksot: 

Toiminnanohjaus(TOO2LK003), Projektinhallinta (SLF1LK001B) sekä taloushallinnon ja 

rahoituksen edeltävät opintojaksot (ACC1LK001- ACC2LK001 ja FIE1LK001 – FIE2LK004).  

 

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen: Tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmät finanssialalla 

Tavoitteet 

Opintojaksolla tarkastellaan finanssialaa tietointensiivisenä toimialana, jossa johtaminen, 

päätöksenteko ja muu toiminta perustuu yrityksen sisäiseen tai ulkoiseen tietoon. Opiskelija 

ymmärtää nykyaikaisten tietojärjestelmien rakenteen perustan niin käyttöliittymien kuin 

tietokantojen puolesta. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on selvä käsitys informaatioteknologian vaikutuksesta 

rahoitusmarkkinoihin ja pankkitoimintaan sekä perustiedot johtavista alan tietotekniikan 

sovelluksista. Opiskelija on tutustunut mm. taloudellista päätöksentekoa tukeviin ohjelmistoihin, 

sähköisen viestinnän verkkoihin sekä front- ja back-office -järjestelmiin. 

Sisältö 

Kurssilla keskitytään ensin tietojärjestelmien yleiseen rakenteeseen; Käyttöliittymiin ja 

tietokantoihin. Analyyttisten ja operatiivisten järjestelmien erot, kuten myös Intra-, Extra- ja 

Internetin käsitteet tulevat tutuksi.  

Perusteiden jälkeen tutustutaan rahoituksen tietojärjestelmiin ja niiden käyttäjiin 

• Informaatiojärjestelmät (front-office) 

• Kaupankäyntijärjestelmät (front-office) 

• Salkunhallintajärjestelmät (back-/middle-office) 

• Tilijärjestelmät (back-office) 

• Osuudenhallintarekisterit (rahastot/back-office) 

• Arvo-osuusrekisterit (back-office) 

• Maksuliikennejärjestelmät (back-office) 

Kurssille pyritään saamaan vierailija rahoituksen informaatiojärjestelmien toimittajalta (Reuters / 

Bloomberg) ja rahoituksen tietojärjestelmä puolelta (Digia / Trema). Näiden vierailujen aikana 

opiskelija ymmärtää kyseisten järjestelmien tarpeellisuuden rahoituksen näkökulmasta. 

Oppimateriaali 



 

• Luentomonisteet ja -materiaalit 

• Freedman, R.2006 (tai uudempi). 'An Introduction to Financial Technology’ 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

Vastuuopettaja, opettaja(t) 

Christian Brade 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Lähiopetus ja itsenäinen opiskelu. 

Yritysvierailut ja vierailevat luennot. 

Arviointi 

Tentti 
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Kansantalouden perusteet 

 Tunnus: ECO1LK001  

 Laajuus: 3 op  

 Ajoitus: 1. periodi  

 Kieli: suomi  

 Opintojakson taso: perusopinnot  

 Opintojakson tyyppi: pakollinen 

Lähtötaso 

Kansantalouden peruskurssi, ei edeltävyysehtoja. 

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Rahoitusmarkkinoiden rakenne ja toiminta. 

Oppimistavoitteet 

Kansantalouden opiskelun perustavoitteena osana tradenomitutkintoa on hankkia valmiudet ja 

välineet oman kansantaloudellisen ajattelukyvyn kehittämiseen niin, että kyetään paremmin 

tulkitsemaan kansantalouden ilmiöitä ja arvioimaan niiden vaikutusta omaan - yrityksen ja/tai 

kotitalouden - päätöksentekoon. 

Sisältö 



- Kansantalous tutkimuksen kohteena ja oppiaineena  

- Taloudenpidon perusta ja peruskäsitteet  

- Kansantaloudelliset koulukunnat  

- Hinnat ja markkinat  

- Kansantalouden rakenne  

- Kansantalouden ongelmat  

- Talouspolitiikan tavoitteet ja keinot  

- Talouselämän dynamiikka, kasvu ja suhdanteet 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Lähiopetus, oppimistehtävät, tentti  

Opintojakson voi suorittaa myös verkko-opintojaksona, tunnus ECO8HH001 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

Vastuuopettaja, opettaja(t) 

Sami Hartikainen 

 

Oppimateriaalit 

Pohjola, M., Pekkarinen, J. & Sutela, P. 2006. Taloustiede. WSOY. 

Luentomateriaali 

Arviointiperusteet 

Kirjallinen koe (60%), harjoitukset, oppimistehtävät ja aktiivisuus (40%) 
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Development topics in economics and finance 

Code: ECO2LK002-1 

Extent: 3 op (80h) 

Timing: 3rd year 

Language: English 

Level: professional studies 

Type: compulsory (FINA) 

 

Starting level and linkage with other courses 



Principles of Economics (ECO1LK001), International Economics (ECO2LK001) and International 

Finance (FIE2LK005). Mathematical requirements are kept to a minimum, although some degree of 

mathematical maturity will assist understanding of the material. 

Learning outcomes 

The course provides an introduction to development economics, a subject that studies the economic 

transformation of developing countries and the fundamental questions about economic 

development. A central objective is to acquaint students with a synthesis of recent and older 

literature in the field and participate in discussions about future challenges. The emphasis is on 

studying factors that impede the efficient, equitable and sustainable functioning of markets, with 

examples from around the world. Also the roles of selected nonprofit community development- and 

public sector programs are examined. 

Course contents 

 overview of developing countries  

 the study of economic growth  

 population growth and the relationship between demography and economics  

 structural transformation  

 trade and development  

 microfinance initiatives  

 multilateral and regional policies in trade 

Teaching and learning methods 

Each lecture will be based on a set of readings and is intended to help the student to explore the 

topics in greater detail. Interactive online-resources and social activities such as forums and wikis 

will be applied. 

Teacher responsible 

Annika Sandström, Vallila 

Accreditation of prior learning (APL) 

Accreditation of prior learning (APL) is observed on the course according to separate instructions. 

Course materials 

To be added... 

Assessment criteria 

50% examination 

50% assignments and group work with presentation(s), active participation 

All parts shall be passed 
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Yritystoiminta ja yrittäjyys 

Tunnus: BUS1LK001 

Laajuus: 3 op 

Ajoitus: 4 periodi 

Kieli: suomi 

Opintojakson taso: perusopinnot 

Opintojakson tyyppi: pakollinen 

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

 

Opinnot kuuluvat perusopintoihin, lähtötasovaatimuksia/sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin ei 

ole. Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Yritystoiminnan perusteet. 

Tavoitteet 

 

Opiskelijalle muodostuu käsitys Suomen elinkeinorakenteesta, yritystoiminnan merkityksestä sekä 

liiketoimintaprosesseista. Opiskelija ymmärtää liiketoiminnan suunnitteluprosessin ja hän kykenee 

arvioimaan omia yrittäjävalmiuksiaan ja sisäistä yrittäjyyttään. 

 

Sisältö 

 

Opintojakson keskeisen sisällön muodostavat seuraavat teemat 

- yritystoiminnan synty ,merkitys, tehtävät, tunnusmerkit 

- elinkeinorakenne, toimialat, klusterit 

- yrityksen talousprosessi 

- yrityksen toimintaympäristöt 

- sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 

- yritystoiminnan riskit 

- yritysmuodot ja yritysten yhteistoimintamuodot 

- yritystoiminnan kokonaissuunnittelu 

- liiketoimintasuunnitelma yrityssuunnittelussa 

- franchising yrittämisen muotona 

- yrityksen ja taloudellisen aseman arviointi 

Työelämäyhteydet 

Harjoitustyön avulla opiskelija selvittää valitsemansa kohdeyrityksen toimintaa. Lisänä vierailevia 

luennoitsijoita. 

Oppimateriaali 



Seppo Kinkki – Jouko Isokangas: Yrityksen perustoiminnot WSOY 

Luentorunko ja harjoitukset Moodlessa 

Vastuuopettaja 

 

Lauri Kivistö 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

 

Opetus muodostuu luentojen, ja harjoitusten kokonaisuudesta. Lähiopetusta on 28 tuntia ja 

itsenäistä työskentelyä 52 tuntia. Opintojakson voi suorittaa myös verkkototeutuksena 

BUS8HH001. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan 

Arviointi 

 

Tentti 100%, harjoitukset hyväksytysti tehty 
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Yhteiskuntavastuu ja eettinen liiketoiminta 

Tunnus: CSR1LK001-1 

Laajuus: 3 op 

Ajoitus: 5. periodi 

Opintojen taso: perusopinnot 

Opintojen tyyppi: pakollinen 

 

Tavoitteet 

 

Opiskelija perehtyy yhteiskuntavastuullisen ja eettisen liiketoiminnan perusteisiin. Opiskelijan tulee 

ymmärtää elinkeinonharjoittajan yhteiskuntavastuuta ja sisäistää kestävän kehityksen – periaatteen 

merkitys tämän päivän liike-elämässä. Opintojaksolla perehdytään myös ympäristömyötäiseen 

liiketoimintaan ja kulutuskäyttäytymiseen – kuinka sitä voisi kehittää ympäristöystävällisempään 

suuntaan? 

 

Sisältö 



 

Teema 1: Vastuullinen liiketoiminta ja kilpailukyky 

- Yrityksen yhteiskuntavastuu 

- Kestävä kehitys ja tulevaisuuden haasteet 

- Vastuullisen liiketoiminnan ohjeistukset: esim. Global Compact, Corporate Governance 

- Eettiset rahastot ja sijoittamisen työkalut 

- Vastuulliset ja kestävän kehityksen mukaiset liiketoimintakonseptit 

Teema 2: Yrityksen ympäristöjohtaminen 

- Ympäristöalan keskeinen käsitteistö 

- Ympäristöasioiden johtamisen työvälineet: Ympäristöpolitiikka, ISO, EMAS ja Green Office 

- Ympäristölainsäädännön periaatteet 

Teema 3: Vastuullinen kuluttaja 

- Vastuullinen kulutuskäyttäytyminen 

- Ympäristömerkintä 

Työelämäyhteydet 

Vierailevia luennoitsijoita. 

 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista ja itsenäisestä työskentelystä, yhteensä 80 h opiskelijan 

työtä. Lähiopetus 28 h (4 h/vko), kirjallinen koe 2h, itsenäinen työskentely 50 h. 

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

Vastuuopettaja 

 

Katja Rönkkönen 

Oppimateriaali 

Ilmoitetaan myöhemmin 

Arviointi 

Tuntiaktiivisuus, harjoitukset ja tentti 
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Organisaatiokäyttäytyminen 

 Tunnus: LEA1LK001  

 Laajuus: 3 op  

 Ajoitus: 1. lukuvuosi  

 Kieli: suomi  

 Opintojakson taso: perusopinnot  

 Opintojakson tyyppi: pakollinen 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opinnot ovat osa Yritystoiminnan perusteet -opintokokonaisuutta, ja opintojakso suoritetaan yhden 

periodin aikana ajoittuen 5. periodille ensimmäisenä opintovuonna. 

Tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle työyhteisön vaatimat perustoimintavalmiudet. 

Opiskelija ymmärtää yksilön, ryhmien ja työorganisaatioiden välisten suhteiden ja 

vuorovaikutuksen merkityksen toimivan, tuottavan ja hyvinvoivan työyhteisön perustana. 

 

Sisältö 

 ORGANISAATIO  

o työn organisointi  

o organisaatiorakenteet ja organisaatiokulttuuri  

o organisaatiotutkimus 

 YKSILÖN TYÖKÄYTTÄYTYMINEN  

o persoonallisuus ja tunnetekijät  

o työmotivaatio ja sitoutuminen 

 RYHMÄT JA TIIMIT  

o ryhmä- ja tiimityötaidot  

o palautteenantokäytänteet 

 ORGANISAATIORAKENTEET JA -PROSESSIT  

o organisaatioteoriat ja organisaatiokulttuurit 

 TYÖELÄMÄN MUUTOS JA OPPIMINEN  

o muutoksen hallinta  

o oppiva organisaatio 

 HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 

Oppimateriaali 

Oppikirja Lämsä Anna-Maija & Hautala Taru ”Organisaatiokäyttäytymisen perusteet” Edita 

Helsinki 2005. 



Luentorunko ja harjoitukset Moodlessa 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

Vastuuopettajat 

Marjo-Kaisa Ohlsbom 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen. Projektityö ja erilaiset harjoitustehtävät. 

Arviointi 

Tentti 50 %, projektityö ja harjoitukset 50 % 
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Juridiikan perusteet 

Tunnus: LAW1LK001 

Laajuus: 3 op 

Ajoitus: 5. periodi 

Kieli: suomi 

Opintojakson taso: perusopinnot 

Opintojakson tyyppi: pakollinen 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

 

Perusopintoihin kuuluvalle opintojaksolle ei ole lähtötasovaatimuksia. Opintojakso tarjoaa 

valmiuksia juridiikan ammatti-, suuntautumis-, ja vapaavalintaisille opinnoille. 

 

Tavoitteet 

Opiskelija oppii hahmottamaan oikeusjärjestelmää, juridista ajattelutapaa ja sääntöjen merkitystä 

osana liiketalouden toimintaympäristöä sekä hallitsemaan juridiset peruskäsitteet. Opiskelija tuntee 

sopimuksen tekemisen ja edustamisen keskeiset periaatteet. Opiskelija kykenee tunnistamaan 

oikeudellisia ongelmia, hakemaan tietoa oikeudellisista lähteistä ja soveltamaan tietoa 

perusongelman ratkaisemisessa. 

Sisältö 



Suomalainen oikeusjärjestelmä ja oikeudelliset säännöt 

Euroopan Unionin merkitys ja keskeiset oikeusperiaatteet 

Juridiset peruskäsitteet ja niiden käyttäminen 

Oikeuslähteet ja oikeudellinen ongelmanratkaisu 

Sopimus liiketalouden työvälineenä 

Edustaminen ja valtuutus 

Tuomioistuimet lain soveltajina 

Työelämäyhteydet 

 

Opintojaksolla käräjäoikeuden toimintaan tutustuminen on juridisessa käytännön 

soveltamisympäristössä tapahtuvaa oppimista. 

 

Oppimateriaali  

Ammattikorkeakoulun juridiikka I. Otava, Keuruu 2002. Toim. Juha Ojajärvi & Silja Vainio  

Sähköiset lähteet ja tehtäväaineistot, lainsäädäntö 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

 

Opettaja 

Osmo Huusko 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Luennot, tuntitentit, soveltavat tehtävät, ryhmätyöskentely, oikeudenkäyntiin tutustuminen. 

Opintojakson voi suorittaa myös verkko-opintojaksona LAW8HH001. 

Arviointi 

Tuntitentit, soveltavat tehtävät ja tuomioistuinraportti, aktiivinen osallistuminen 
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Cross-cultural management 

Code: IBU2LK001 

Extent: 3 ECTS (81 h) 

Timing: 5th semester 

Language: English 



Level: Professional studies 

Type: Compulsory 

Prerequisites 

No prerequisites. 

Learning outcomes 

Upon successful completion of the course, the student knows the basic concepts and principles of 

cross cultural management. S/he understands how the cross cultural issues in the international 

business environment affect the firm. S/he will have improved her ability to cope with different 

cross cultural business situations and will have acquired skills needed for the analysis of the cross 

cultural issues. 

Contents 

 Concept of culture  

 Finnish / domestic culture  

 Cultural adaptation  

 Cross-cultural communication  

 Cultural dimensions from different perspectives  

 Cultural links to business culture and organization 

 

Cooperation with business community 

The course forms an essential component in the International Business Module, where learning is 

linked to business contacts. 

Teaching and learning methods 

Contact learning with interactive discussion and examination 32 h 

Independent studies and team work 49 h 

A selected country will be analyzed using concepts related to cultural differences. Potential effects 

of cultural diversity on the internationalization plan in the International Business Module will be 

studied. 

Accreditation of prior learning (APL) 

Accreditation of prior learning (APL) is observed on the course according to separate instructions. 

Contact teachers 

Sami Hartikainen, Vallila 

Course materials 



Ferraro, G.P. 2006. The Cultural Dimension of International Business. Prentice Hall. Upper Saddle 

River, NJ. 

Lewis. R. D. 2007. Finland, Cultural Lone Wolf. Nicolas Brealey Publishing. London. 

Lecture notes 

Topical material (articles) 

Assessment criteria 

Examination 50 % 

Project report and assignments with presentation(s) 50 % 
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Yritys- ja rahoitusoikeus 

Tunnus: LAW2LK001 

Laajuus: 3 op (80 h) 

Ajoitus: lukukausi 2 (syksy)/ 4. periodi 

Opetuskieli: suomi 

Opintojakson taso: ammattiopinnot 

Opintojakson tyyppi: pakollinen 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Juridiikan perusteet (LAW1LK101) tai vastaavat taidot. Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen: 

Investoinnit ja varojen hankinta 

Tavoitteet 

- 

 

Sisältö 

A) Yritysoikeus 

a. Yritysvaihtoehdot, oikeudelliset piirteet ja valinta 

b. Yrityksen toimielimet 

c. Johtamisen vastuusuhteet 

d. Yrityksen perustamistoimet 

e. Insolvenssioikeus (konkurssi, ulosotto?) 

B) Rahoitusoikeus 



f. Velkasuhde (korkolaki, velkoja/velallinen suhde, velallisten keskinäinen vastuu) 

g. Velkakirjaoikeus ja velkakirjalain suojamuodot (velkakirjalajit, väitesuojakysymykset jne.) 

h. Henkilövakuudet (takaukset) 

i. Esinevakuudet (käteispantti, kiinteistökiinnitys, yrityskiinnitykset, laitoskiinnitykset) 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista ja itsenäisestä työskentelystä, yhteensä 80 h opiskelijan 

työtä. Lähiopetus 30 h (4 h / vko), Kirjallinen koe 2 h, Itsenäinen työskentely 48 h. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan 

Vastuuopettaja, opettaja(t) 

- 

Oppimateriaali 

Suojanen Kalevi yms 2008: Opi oikeutta, tradenomin käsikirja, (yritysoikeuden osiot kirjasta). 

Arviointi 

Kirjallinen tentti 100 % 
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Arvopaperimarkkinoiden sääntely 

 Tunnus: LAW2LK002 

 Laajuus: 3 op (80 h)  

 Ajoitus: lukukausi 2 (kevät)/ 1. periodi  

 Opetuskieli: suomi  

 Opintojakson taso: ammattiopinnot  

 Opintojakson tyyppi: pakollinen 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Sisältö 

Yrityksen tiedonantovelvollisuus 

- Arvopaperien tarjoaminen ja listaaminen (esitteen laatiminen ja julkistaminen) 

- Säännöllinen ja jatkuva tiedonantovelvollisuus  

- Liputus-kysymykset / sisäpiirisäännökset / vapaaehtoiset ostotarjoukset, lunastustarjoukset 



Välittäjän rooli ja vastuu 

- Arvopaperimarkkinalain mukaiset arvopaperit ja niiden markkinointi 

- Välittäjän velvollisuudet (hyvät tavat, velvollisuudet suhteessa asiakkaisiin, suhteessa 

markkinoihin) 

Seuraamusjärjestelmä ja valvonta 

- Keskeiset toimijat 

- Seuraumusjärjestelmät (sisäpiiritiedon väärinkäyttö, kurssin vääristäminen) 

- Arvoosuusjärjestelmät 

- Valvonta ( RATA, Valtionvarainministeriön rooli) 

Pankkioikeus 

- Kulutusluotot 

- Yleinen pankkien sääntely (salassapito, rahanpesu) 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

Vastuuopettaja, opettaja(t) 

-  

Oppimateriaali 

Karjalainen, Laurila, Parkkonen: Arvopaperimarkkinalaki, Jyväskylä 2005. 

Aurejärvi-Hemmo 2004: Luotto-oikeuden perusteet. Lakimiesliiton kustannus, Jyväskylä. 

 

Arviointi 

- 
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Opiskelu HAAGA-HELIAssa 

 Tunnus: SLF1LK001A ja SLF1LK001B 

 Laajuus: 3 op 

 Ajoitus: lukukausi 1 / 4. periodi 

 Kieli: suomi 



 Opintojakson taso: perusopinnot 

 Opintojakson tyyppi: pakollinen 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Ei edeltävyysehtoja. 

Tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa orientoitumaan HAAGA-HELIAssa opiskeluun, 

edistää hänen valmistumista aikataulussa, ammatti-identiteetin hahmottamista, sekä työelämään 

sijoittumista. Opiskelija ymmärtää projektitöiden merkityksen oppimismenetelmänä sekä saa 

riittävät työkalut projektien läpiviemiseen. 

Sisältö 

Orientaatio sisältää alustavan johdannon HAAGA-HELIAn opiskeluympäristöön, rahoituksen 

opiskeluun, sekä opintojen edistämiseen liittyvää projektinhallintaa. 

A) Opiskelu HAAGA-HELIAssa, 2op 

- Tervetuloa opiskelijaksi HAAGA-HELIAan 

- Opettaja- ja opiskelijatutoreiden esittäytyminen 

- Työkaluja opiskeluun 

- Tervehdys finanssialalta 

- Opiskelijayhteisö tutuksi 

B) Projektinhallinta, 1 op 

- Johdanto ja pääkäsitteet, projektit oppimismenetelmänä 

- Ryhmädynamiikka 

- Projektin/harjoitustöiden raportointi 

- Projektisuunnitelman rakenne ja sisältö 

- Projektin toteutus, lopetus ja esittäminen 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

- 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

Vastuuopettaja, opettaja(t) 

Tuula Merentie, Auli Pekkala, Pekka Käyhkö 

Oppimateriaali 



- 

Arviointi 

- 
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Markkinoinnin perusteet 

 Tunnus: MAR1LK001  

 Laajuus: 3 op  

 Ajoitus: lukukausi  

 Kieli: suomiOpintojakson tyyppi: pakollinen  

 Opintojakson taso: perusopinnot  

  

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso kuuluu perusopintoihin. Sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin ei ole. 

Oppimistavoitteet 

Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee markkinoinnin kilpailukeinojen sisällön ja käyttötavat 

asiakassuhteen luomisen ja yläpidon näkökulmasta. Lisäksi opiskelija perehtyy erityisesti 

myyntityöhön asiantuntijapalveluiden markkinoinnin kilpailukeinona. 

Sisältö 

Markkinoinnin kilpailukeinot, segmentointi ja asemointi, johdatus asiakassuhdemarkkinointiin ja 

myyntityöhön. Työelämälähtöinen projekti. 

 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Luennot, oheiskirjallisuus, tehtävät ja työelämälähtöinen projekti.  

Tämän kurssin voi suorittaa myös verkko-opintojaksona MAR8HH001 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

Vastuuopettaja, opettaja(t) 

Tuula Ryhänen 



Oppimateriaalit 

Bergström, S. & Leppänen, A. Yrityksen asiakasmarkkinointi. 8 uudistettu painos. Business Edita. 

Helsinki. Opintojaksolla jaettava muu materiaali. 

Arviointi 

Tentti ja tehtävät. 
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Asiantuntijapalveluiden markkinointi 

 Tunnus: MAR1LK002 

 Laajuus: 3 op 

 Ajoitus: 

 Kieli: suomi 

 Opintojakson taso: perusopinnot 

 Opintojakson tyyppi: pakollinen 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso kuuluu perusopintoihin. Sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin ei ole. 

Tavoitteet 

Tavoitteena on, että opiskelija perehtyy palvelutuotteiden ja erityisesti asiantuntijapalveluiden 

keskeisiin kehittämisalueisiin ja johtamiskysymyksiin asiakassuhteen luomisen ja yläpidon 

näkökulmasta. Tarkastelussa korostetaan B-to-B markkinoinnin näkökulmaa. 

Sisältö 

Palvelutuotteen ominaispiirteet, tutkimusalueet ja luokitteluperustat, palvelupaketti palvelun 

johtamisen perustana, ostajat ja myyjät palvelutilanteessa, palveluiden johtaminen ja tuotekehitys. 

Työelämälähtöinen projekti. 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Luennot, oheiskirjallisuus, tehtävät ja työelämälähtöinen projekti. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

 

Vastuuopettaja, opettaja(t) 



Arviointi 

Tentti ja tehtävät. 

Oppimateriaalit 

Ilmoitetaan myöhemmin. 
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Sijoitus- ja vakuutustuotteiden myynti ja 

markkinointi 

Tunnus: MAR2LK001 

Laajuus: 3 op (80h) 

Ajoitus: 2. periodi 

Opintojakson taso: ammattiopinnot 

Opintojakson tyyppi: pakollinen 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Asiantuntijapalvelujen markkinointi MAR1LK002 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija finanssialan myynnin strategiseen johtamiseen sekä 

myynnin toteuttamiseen. Tavoitteena on myös tutustua asiakasstrategioiden ja palvelun laadun 

kehittämiseen. Opittua täydennetään yrityskäynnillä tai vierailuluennolla sekä opiskelijoiden 

tekemillä oppimistehtävillä. 

Sisältö 

 

- Myynnin tavoitteet ja johtaminen 

- Asiakassuhteiden ylläpitäminen ja uusasiakashankinta 

- Finanssipalvelujen myyntiprosessi ja asiakaslähtöinen strategia 

- Palvelukulttuuri ja asiakasstrategioiden kehittäminen 

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää 

- Myynnin ja asiakkkuuksien johtamisen merkityksen finanssialan yrityksessä 

- Oman osaamisen kehittämisen merkityksen finanssipalvelujen myynnissä 

- Palvelukulttuurin ja laadun strategisen merkityksen 

- Asiakkuuksien merkityksen yrityksen resurssina 

Opetus- ja oppimismenetelmät 



Luennot ja ryhmätyöt, joita täydennetään opiskelijoiden esityksillä sekä yrityskäynnillä ja 

vierailuluennolla. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

Vastuuopettaja 

Sinikka Lieto 

Oppimateriaalit 

Grönroos,C.2009.Palvelujen johtaminen ja markkinointi.WSOY 

Harrison, T.200.Financial Service Marketing. Pearson Education. 

Artikkelit ja muu luennoilla jaettava materiaali. 

Arviointi 

Oppimistehtävä 20% 

Projektitehtävä 30% 

Tentti 50% 
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Viestintä ja esiintymistaidot 

 Tunnus: COM2LK001  

 Laajuus: 3 op yht. 80 t  

 Ajoitus: 2. vuoden syksy, periodi 5  

 Kieli: suomi  

 Opintojakson taso: ammattiopinnot  

 Opintojakson tyyppi: pakollinen  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

ACC2LK002, Tilinpäätös ja tunnuslukuanalyysi 

FIE2LK001, Rahoituksen suunnittelu 

FIE2LK002, Yrityksen arvonmääritys ja yrityskaupat 

Tavoitteet  

Opiskelija osaa analysoida, tuottaa ja esittää erilaisia sijoittajasuhteisiin liittyviä presentaatioita, 

jotka visuaalisesti ja sisällöllisesti tukevat yrityksen profiilia. Opiskelija tuntee omat, 

kohderyhmäviestintätilanteisiin liittyvät vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. 

Sisältö  



Teemat 

- puheviestintätilanne ja henkilökohtainen esiintymisvarmuus 

- yrityskuvatavoitetta tai yritysbrändiä tukeva viestintä 

- sijoittajaviestintä ja erilaiset presentaatiotilanteet 

- presentaation valmistelu ja sisältöelementit 

- presentaation visuaalinen ja sisällöllinen suunnittelu 

- presentaatiotilanne 

Tehtävät 

- omien esiintymisvalmiuksien analysointi ennen ja jälkeen videoidun esiintymisen 

- presentaation tuottaminen ja kommentointi 

- osallistuminen vierailuluentoon/yritysvierailuun ja yrityksen presentaation analysointi 

Työelämäyhteydet 

Opiskelijaryhmä (4 - 5 henkilöä) valitsee joko rahoitusalan tai muun alan yrityksen ja perehtyy, 

analysoi ja kommentoi sen sijoittajaviestintään liittyvän presentaatiomateriaalin. Opiskelijaryhmä 

laatii sijoittajaviestintään liittyvän presentaation joko rahoitusalan tai muun alan yritykselle. 

Opiskelijat osallistuvat rahoitusalan kansainvälisen ir-asiantuntijan vierailuluennolle. 

Oppimateriaali  

Lammi. O 2009. Vaikuta visuaalisesti! Laadi selkeä esitys. 

Mars, M., Virtanen M. ja Virtanen O. 2000. Sijoittajaviestintä työkaluna. Oy Edita Ab. Helsinki. 

Aulanko M. 1999. Rohkeasti puhumaan. WSOY. Juva 

Tammivuori, K. 2000. Nauti esiintymisestä. Otavan kirjapaino Oy. Keuruu. 

Vastuuopettaja, opettaja(t) 

Mia Snellman, Vallila 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Oppimisalustana on Moodle. 

- luennot 

- analyysiharjoitukset 

- videoidut, suulliset esitykset 

Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista ja itsenäisestä työskentelystä, yhteensä 80 h opiskelijan 

työtä. 

- lähiopetus 30 h (4 h / vko) 

- kirjallinen koe 3 h 

- itsenäinen työskentely 48 h 

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, AHOT 



Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

Arviointi  

Pesentaation visuaalinen materiaali 40 % 

Suulliset esitykset ja analyysit 60 % 

Tehtävät on palautettava sovittuna aikana.  

Myöhästynyt työ on arvosanaltaan T1. 
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Yritysviestinnän perusteet 

 Tunnus: COM1LK001  

 Laajuus: 3 op  

 Ajoitus: 2. lukukausi / 2. periodi  

 Kieli: suomi  

 Opintojakson taso: perusopinnot  

 Opintojakson tyyppi: pakollinen 

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Työvälinetaidot (Tietojenkäsittely 1). 

Tavoitteet 

Opiskelijalla on valmius ymmärtää yritysviestinnän kokonaisuuden. Hän osaa tuottaa ja tulkita 

rahoitusalalle tyypillisiä liike-elämän tekstejä sekä raportoida kirjallisesti projektien tuloksista. 

 

Sisältö 

- yritysviestinnän käsitteet ja yrityskuva 

- sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen 

- rekrytointiviestintä 

- viralliset asiakirjat 

- tarjous- ja suoramarkkinointikirjeet 

- reklamaatiotilanteet 

- raportointi 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista ja itsenäisestä työskentelystä, yht. 80 h opiskelijan 

työtä. Lähiopetus 30 h (4 h / vko), Kirjallinen koe 3 h, Itsenäinen työskentely 48 h. Oppimistehtävät 

tulee suorittaa hyväksyttävästi ennen koetta. 



Opintojakso on mahdollista suorittaa myös verkkototeutuksena COM8HH002. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

 

Vastuuopettaja, opettaja(t) 

Mia Snellman ja Tanja Vesala-Varttala 

 

Oppimateriaali 

Kortetjärvi-Nurmi, S. & Kuronen, M-L. & Ollikainen, M. 2002.  

Yrityksen viestintä. 3. uudistettu painos. Business Edita. Helsinki 

Iisa, K. & Oittinen, H. & Piehl, A. 2006. Kielenhuollon käsikirja. 6. painos. Yrityskirjat Oy 

Juholin, E. C! Communicare! 2006. Viestintä strategiasta käytäntöön. Inforviestintä Oy. 

Arviointi 

tentti 60 %, projektityöt ja tehtävät 40 %.  

Projektityö ja muut tehtävät on palautettava sovittuna aikana. Myöhästynyt työ on arvosanaltaan T1. 
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Business English 

Code: ENG1LK001  

Study points: 3 op  

Period: 2 

Language: English 

Study level: Basic studies 

Study type: Mandatory 

Pre-requisites 

 

Entrance exam and Basic English course, if necessary. 

Objectives 

Students can function with a good level of English (written and verbal) in an international work 

environment. 

Content 

Entrepreneurship, work life, work environments and strategies, business terminology. 



Learning Methods 

Interactive contact learning, verbal and written exercises. 

This course is possible to comblete via virtual studies, code ENG8HH001. 

 

Teachers 

 

Anna Kimberly, Graham Hill 

 

Accreditation of prior learning (APL) 

 

Accreditation of prior learning (APL) is observed on the course according to separate instructions. 

Teaching Material 

 

Hannukainen, Anja et al, Big Deal. 5th Edition (Edita press) 

 

Assessment Criteria 

 

Verbal and written work, exam. 
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Financial communication, negotiation 

 

Code: ENG2LK001 

Extent: 3 cr (80 h) 

Timing: 2. year / 2. period 

Language: English 

Level : professional studies 

Type: compulsory 

Prerequisites 

Business English (ENG2LK001). Belongs to the study module: Languages and communication 

 

Learning objectives 



- To further develop business vocabulary 

- To be able to participate effectively in business negotiations and business meetings 

- To be able to deliver professional business presentations 

Course content 

- Advanced business vocabulary 

- Presentation techniques 

- Business discussion and negotiation techniques 

- Formal business meetings 

- Business written communication 

Teaching and learning methods 

24h lectures, discussions 

24h self-directed work in class 

32h assignments and self-directed study 

Accreditation of prior learning (APL) 

Accreditation of prior learning (APL) is observed on the course according to separate instructions. 

The teachers responsible for the course 

Anna Kimberly and Graham Hill 

 

Course materials 

 

Material provided by the teachers (from various external and teacher-created sources) 

 

Assessment criteria 

30% class performance 

20% assignment work 

30% attendance 

20% exam 
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Finanssvenska 

Tunnus: SWE2LK001 

Laajuus: 3 op (80 h) 

Ajoitus: 2. lukukausi 

Kieli: ruotsi 



Opintojakson taso: perusopinnot: 

Opintojakson tyyppi: pakollinen  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Hyväksytysti suoritettu tasotesti tai kurssi Träna strukturer (vuoden 2009 jälkeen aloittaville). 

Opintojakso kuuluu FINA-opintokokonaisuuteen Kielet ja kommunikaatio. 

Tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on saada opiskelija kiinnostumaan ja kehittämään edelleen kielellisiä 

valmiuksiaan voidakseen toimia pohjoismaisessa talouselämässä. Opintojakson suoritettuaan 

opiskelija 

• selviytyy työelämän tavallisista tilanteista suullisesti ja kirjallisesti 

• tuntee talouselämän ja rahoituksen keskeistä sanastoa 

• pystyy hyödyntämään alan ruotsinkielisiä julkaisuja 

• tuntee pohjoismaista elinkeinoelämää ja kulttuuria 

Kurssin suorittaneet osoittavat eurooppalaisen viitekehyksen B1-tason osaamista. Opintojakson 

hyväksytty suoritus määrää arvosanan kielitaitolain (424/2003) edellyttämästä ruotsin kielen 

suullisesta ja kirjallisesta taidosta. 

Sisältö 

• Jokapäiväinen suullinen ja kirjallinen viestintä työelämässä 

• Yrittäjyys, yritykset ja rahoitus 

• Talouselämä Pohjolassa – taustaa ja ajankohtaista 

Vastuuopettaja, opettaja(t) 

Antti Oksanen, Vallila 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

Oppimateriaalit 

Oppikirja /opetusmoniste, ajankohtaista aineistoa lehdistä sekä verkosta. 

Opetus- ja oppimismenetelmät 



Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista ja itsenäisestä työskentelystä, yhteensä 81 h opiskelijan 

työtä. 

• Itsenäistä työskentelyä – oppimistehtäviä 

• Lähiopetusta 

• Suullisia ja kirjallisia harjoituksia 

• Esityksiä 

Arviointi 

Kirjallinen osio 50% kirjallinen koe. Suullinen osio 50% suulliset esitykset, puhuminen ruotsiksi. 

Hyväksytty kurssi edellyttää sekä hyväksyttyä kirjallista koetta että hyväksyttyä suullista näyttöä 

sekä aktiivista osallistumista kurssiin, 75% oppitunneista. 
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International finance 

Code: FIE2LK005 

Extent: 6 op (160 h) 

Timing: 3rd year, periods V and I. 

Language: english 

Level: professional studies 

Type: compulsory (FINA) 

 

Starting level and linkage with other courses 

Principles of Finance 1 and 2 (FIE1LK005 and FIE1LK002), Principles of Economics 

(ECO1LK001) and Business English (ENG1LK001). The course is intended to be studied jointly 

with the International Economics (ECO2LK001) –course. 

Learning outcomes 

The course aims at giving the students a good foundation for discussion of the future developments 

and strategies of different financial companies and/or finance departments of major non-financial 

companies. The history of the international monetary system is discussed in the context of 

promoting international trade and investment. 

Next, the function and structure of the balance of payments accounting system is explained. 

International capital market is further studied by analysing the role of international banks in 

financial intermediation. Also the role of other international economic organisations and agreements 

are explored. Finally, the course focuses on the ways how firms can settle international transactions 

and manage their risk positions in international business in the global economic environment. 

Within a theoretical frame, the course will emphasise a practical approach. 



Course contents 

 

- The history of the international monetary sytem: balance of payments accounting system 

- Overview of the international capital market  

- International economic organisations and agreements  

- International investment: overview, investment theories and factors influencing FDI 

- Management of working capital 

- International capital budgeting 

- Sources of international investment capital 

Accreditation of prior learning (APL) 

Accreditation of prior learning (APL) is observed on the course according to separate instructions. 

Cooperation with the business community  

Guest lectures and potential team assignments organised with international organisations. 

Teaching and learning methods 

Annika Sandström, Vallila 

 

Course materials 

To be added... 

Assessment criteria 

60% examination 

40% assignments with presentation(s), active participation 

All parts shall be passed 
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Johdannaisinstrumentit ja riskienhallinta 

Tunnus: FIE3LK001 

Laajuus: 6 op (162h) 

Ajoitus: 5. lukukausi 

Kieli: suomi  

Opintojakson taso: ammattiopinnot  

Opintojakson tyyppi: pakollinen 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 



 

Oppimistavoitteet 

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija  

• ymmärtää johdannaismarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet  

• osaa käyttää johdannaisinstrumentteja erilaisissa riskienhallintatilanteissa 

• hallitsee johdannaisten kirjanpitokäsittelyn perusteet  

• kykenee kasvamaan johdannaisten käytön asiantuntijaksi. 

Sisältö 

 

• Rahoitusriskien tunnistamisen perusteet 

• Osakejohdannaisten strategiat ja hinnoittelu 

• Korko- ja valuuttajohdannaiset  

• Luottojohdannaiset 

• Johdannaisten herkkyysanalyysi 

• Johdannaisten kirjanpitokäsittely 

Työelämäyhteydet 

Vieraileva luennoitsija/luennoitsijat 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Opintojakso kestää kaksi jaksoa. 

Lähiopetus 44h (4 h/vko) 

Etäopetus 118h 

Teoria ja case-harjoitukset vuorottelevat.  

Etäopiskelussa opiskelijat suorittavat arvosteltavia oppimistehtäviä. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT) 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

 

Vastuuopettajat 

Irene Uusitalo 

Tarja Aho 

Oppimateriaali 

Hull, John C. 2009 (seventh edition). Options, futures & other derivatives. Prentice Hall 

International Inc. 

NasdaqOMX 2010. Opi optiot. 

Tuntityöskentelyn materiaali ja muu ohjaajien ilmoittama ja jakama materiaali. 



Arviointiperusteet 

Kirjallinen koe 60 %. Etätehtävien suorittaminen hyväksytysti 40 %. 
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International economics 

Code: ECO2LK001 

Extent: 6 ects (162 h) 

Timing: Period 4/5 

Language: English 

Level: Professional studies 

Type: Compulsory (FINA) 

Starting level and linkage with other courses 

Principles of Economics (ECO1LK001) and Business English (ENG1LK001). 

Part 1 International Trade 

 

Learning outcomes 

Upon completion of the course, the student masters the main theories and policies in international 

trade 

and understands the importance of foreign markets analyses when the competitive advantages that 

are looked for. 

Course contents 

 Classic and modern trade theories  

 International factor movements  

 Competitive advantage of a firm  

 Trade policy  

 Regional trade agreements and economic integration 

The course provides an introduction to the principles of international trade theory. Issues like how 

foreign markets should be analyzed, what is the source of competitive advantage, why foreign direct 

investments occur and how tariffs and other trade restrictions affect business possibilities will be 

dealt with. 

Part 2 International Monetary Economics 

 

Learning outcomes 



Upon completion of the course, the student understands essential concepts of international finance 

and masters the main theories of exchange rate determination. The student also knows how to 

manage exchange rate risks in international business. 

Course contents 

 Foreign exchange rates  

 Interest rates  

 Balance of payments  

 Exchange rate risk management 

 

The course provides an introduction to corporate finance from the point of view of exchange rate 

risk management. Issues like how companies make financial plans, how international trade and 

exchange rate risks are connected and how exchange rate risks are managed will be dealt with. 

Cooperation with the business community  

Guest lectures and potential team assignments 

Teaching and learning methods 

56 h contact learning with exercises 

102 h self-study and teamwork 

4 h two mid-term exams or a final exam. 

Accreditation of prior learning (APL) 

Accreditation of prior learning (APL) is observed on the course according to separate instructions.  

Teacher responsible 

Sami Hartikainen 

Course materials 

Krugman, P. & Obstfeld, M. 2008. International Economics: Theory and Policy. Addison-Wesley. 

Boston. 

Levi, Maurice D., 2006. International Finance, the Markets and Financial Management of 

Multinational business, newest edition. McGraw-Hill. Lecture notes. Topical material (articles). 

Assessment criteria 

60% examination 

40% project report and assignments with presentation(s), active participation 

Both parts shall be passed. 
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International Business 

Code: IBU2LK002 

Scope: 3 ects 

Extent: 5th semester 

Language: English 

Level: Professional Studies 

Type: Compulsory 

Starting level and linkage with other courses 

Learning outcomes 

After successful completion of the course the student will understand the prerequisites of the 

internationalization process of a company. S/he will have the knowledge of various international 

operation modes and s/he will understand the effects of the international environment on marketing-

mix-solutions and understand the financial impact of internationalization on business processes. 

S/he will be able to participate in communication with business professionals of this field and s/he 

will be able to apply the theoretical knowledge to practice. 

Course contents 

 Internal and external action premises  

 Planning of internationalisation and marketing mix decisions  

 Introduction to operation modes  

 Practical issues in international business 

Teaching and learning methods 

Lectures/case studies 

Project work (The project work will include the topics from the Cross Cultural Management 

BUS2LK001) 

Independent studies 

Accreditation of prior learning (APL) 

Accreditation of prior learning (APL) is observed on the course according to separate instructions. 

Teacher responsible 

Aarni Jaranka, Vallila 

Course materials 

Hollensen S. 2008 Essentials of Global Marketing. Pearson Education Ltd. 

Additional reading: Albaum,G., Strandskov,J., Duerr, E. 2008 International Marketing and Export 

Management 5th edition FT Prentice Hal 



Assessment criteria 

Attendance 15% 

Case analyses – individual 35% 

Project work (Individual / group) 50% 

last modified 27.05.2010  

Projektinhallinta 

 Tunnus: SLF1LK001B  

 Laajuus: 1,5 op  

 Ajoitus: Lukukausi 1  

 Opetuskieli: suomi  

 Opintojakson taso: perusopinnot  

 Opintojakson tyyppi: pakollinen 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Ei ole 

Tavoitteet 

Opiskelija saa riittävät työkalut projektien läpiviemiseen ja tiedonhankintaan. 

 

Sisältö 

 

• Johdanto ja pääkäsitteet 

• Projektit oppimismenetelmänä 

• Ryhmädynamiikka 

• Tiedonhaku 

• Projektin/harjoitustöiden raportointi 

• Projektisuunnitelman rakenne ja sisältö 

• Projektin toteutus, lopetus ja esittäminen 

• Projektityö yrityksessä 

Työelämäyhteydet  

Aihealue: Projektityöskentely yrityksissä 

Oppimateriaali 

Verkkoympäristöstä löytyvä materiaali ja oheiskirjallisuus, esim. Ruuska, K. 2005. Pidä projekti 

hallinnassa. Talentum. Verkon lähdemateriaali osittain englanninkielistä 

Vastuuopettaja, opettaja(t)  



Pekka Käyhkö 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Opintojakso toteutetaan yhtä lähiopetuskertaa (orientaatiota) lukuun ottamatta verkkoavusteisesti. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

Arviointi 

Kaikista tehtävistä tulee olla hyväksytty suoritus määräaikaan mennessä. Kurssi arvioidaan 

hyväksytty/hylätty. 
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Työsuhdejuridiikka 

Tunnus: LAW1LK002 

Laajuus: 3 op (80 h) 

Ajoitus:  

Kieli: suomi / englanti 

Opintojakson taso: ammattiopinnot 

Opintojakson tyyppi: pakollinen 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin  

Juridiikan perusteet 

Tavoitteet 

Opiskelija perehtyy työsuhdetta koskevaan keskeiseen lainsäädäntöön työntekijän näkökulmasta. 

Tavoitteena on, että opiskelija sisäistää tämän normiston. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa työoikeuden osana työtehtäviään. Hän osaa 

soveltaa työoikeutta ja työehtosopimuksia tavanomaisissa työssä ilmenevissä tilanteissa sekä tuntee 

myös henkilöstöjohtamisen eettisen lähestymistavan. 

Opiskelija tuntee tilanteet, joista työnantaja/työntekijä voivat sopia. 

Opiskelija on opintojakson suoritettuaan omaksunut työoikeuden keskeiset kysymykset vaiheittain 

ts. rekrytoinnista työsuhteen päättämiseen. Opiskelija kykenee myös soveltamaan tietojaan omalla 

ammattialueellaan ja tarvittaessa myös kansainvälisesti. Hän kykenee ottamaan huomioon 

yksityisyyden suojan ja sen asettamat lainsäädännölliset vaatimukset kaikissa eri tilanteissa. 

Sisältö 



Opintojaksolla käsitellään keskeinen työlainsäädäntö yhteydessä rahoitusalaan. 

Opintojaksolla käsiteltävät asiat ovat 

• työsopimuslain keskeinen sisältö koskien rekrytointia, työsopimuksen laatimista jne. 

• juridisten toimien sitovuus 

• eettisyys työelämässä 

• yhteistoiminnallisuus ja rahoitusalan työehtosopimuksen soveltaminen 

• yksityisyyden suoja ja henkilötietojen käsittely 

• työskentely kansainvälisissä työtehtävissä 

Työelämäyhteydet 

Opiskelija tutustuu työntekijä-/työnantajajärjestötoimintaan ja ymmärtää, miten ne vaikuttavat 

käytännön ratkaisuihin työelämässä. Opiskelija tutustuu työoikeuden kansainvälisiin järjestöihin. 

Oppimateriaali 

• Hietala, H. Kahri, T. Kairinen, M, Kaivanto, K: Työsopimuslaki käytännössä. 2008. Talentum. 

Helsinki. 

• Hietala, H, Kaivanto, K: Työaikalaki käytännössä. 2008. Talentum. Helsinki 

• Kuikko, T., Posio, A.: Työturvallisuus ja sen valvonta 2006. Talentum. Helsinki 

• Nyblin, K.: Työelämän sähköposti. 2009. Talentum. Helsinki 

• Puntari, I, Roos, S.: Numeroita ja ihmisiä. YT-neuvottelut, irtisanotut ja työyhteisön tulevaisuus. 

2007. Talentum. Helsinki 

Vastuuopettaja, opettaja(t) 

Christina Karlia-Palomäki, Vallila 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Lähiopetus 32 h 

Itsenäinen opiskelu 48 h 

Opintojaksolla painotetaan vahvan teoriaosaamisen yhdistämistä käytännön osaamiseen. Tämä 

toteutetaan sekä vaatimalla oppikirjallisuuden lukemista että oppilailta edellytetään runsaasti 

soveltavien tehtävien suorittamista sekä yksilö- että ryhmätöinä. Verkko-opetusta ja oppimista 

käytetään tässä tukena. Myös opintovierailut em. ammattiliittoihin avaavat opintojakson sisältöä. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

 

Arviointi 

Tentti 80 % 

Harjoitustyö 20 % 
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Advanced financial Excel and VBA 

 Tunnus: TOO2LK002  

 Laajuus: 3op (80 h)  

 Ajoitus: 2. lukukausi  

 Kieli: suomi  

 Opintojakson taso: ammattiopinnot  

 Opintojakson tyyppi: pakollinen  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Edeltävyysehdot: Financial Modeling using Excel 1 (TOO2LK001)  

Ei sidonnaisuuksia muihin kursseihin. Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Tieto- ja 

toiminnanohjausjärjestelmät finanssialalla 

Tavoitteet 

Kurssilla syvennetään opiskelijan Excel -osaamista. Opiskelija tuntee Excelin ja VBA:n rahoituksen 

näkökulmasta ja kykenee näiden tehokkaaseen käyttöön. Opiskelija osaa hyväksikäyttää myös 

Excelin valmiita rahoitusfunktioita.  

Sisältö 

Kurssi on mahdollisimman käytäntöpainotteinen ja kurssilla tehdään lukuisia harjoituksia, mm: 

• JVK- ja Duraatiolaskurit 

• Arvojen tuonti ulkoisista lähteistä 

• Yksinkertainen salkunhallintajärjestelmä 

• Valuuttaposition hallintajärjestelmä 

• REPO – laskurit 

• DEPO – laskurit 

Kurssin käytäntöpainotteisuudesta johtuen opiskelijan aktiivinen osallistuminen tunneille ja 

kotitehtävien tekeminen on välttämätön edellytys tentistä suoriutumiselle. 

Oppimateriaali 

• Luentomonisteet ja materiaalit 

Oheismateriaali 

• Vaihekoski, M. 2004. Rahoitusalan sovellukset ja Excel. WSOY 

Vastuuopettaja, opettaja(t) 

Christian Brade 

Opetus- ja oppimismenetelmät 



Lähiopetus ja itsenäinen opiskelu. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

Arviointi 

Tentti 
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Opinnäytetyö 

 Tunnus: THE7LK001  

 Laajuus: 15 op (400 h)  

 Ajoitus: 4.-6. lukukausi  

 Kieli: suomi  

 Opintojakson taso: opinnäytetyö  

 Opintojakson tyyppi: pakollinen 

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Tilastollinen analyysi ja Tutkimustyön perusteet ja menetelmät tulevat olla suoritettuna. 

Opinnäytetyön aiheesta on oltava alustava idea tai suunnitelma. 

Tavoitteet 

Ammattikorkeakouluista annetun asetuksen mukaan opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja 

osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä 

käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyö voi olla luonteeltaan työelämää hyödyttävä 

toiminnallinen tai tutkimuksellinen tutkielma, selvitys tai kehitysprojekti. Opinnäytetyön 

suunnittelu, laatiminen ja esittäminen perehdyttävät opiskelijan oman alansa 

tiedontuottamisprosessiin. Opiskelija oppii esittelemään tutkimus- tai projektityyppistä työtään ja 

työnsä tuloksia sekä perustelemaan valitsemiaan ratkaisuja. 

Sisältö 

 

• Aiheanalyysi, opinnäytetyösuunnitelma, menetelmävalinnat, raportointiohje, tiedonhaku 

• Oman työn tekeminen pääohjaajan ohjauksessa sekä tarvittaessa menetelmä- ja kielipajoissa 

• Oman valmiin työn esittely 

• Kypsyysnäyte 

• Oman työn julkaiseminen 



Työelämäyhteydet 

Opinnäytetyön toimeksiantajana voi olla yritys, julkisyhteisö, yhdistys, ammattikorkeakoulu tai 

muu oppilaitos. Opinnäytetyöprojektista laaditaan toimeksiantajan kanssa kirjallinen 

toimeksiantosopimus. Lisätietoa on sivustolla: Opiskelijan extranet > Opiskelu > Opinnäytetyö amk 

> Toimeksiantosopimus. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

Oppimateriaali 

Raporttien ulkoasu ja asettelu. Opinnäytetyökoordinaattorit. HAAGA-HELIA 

ammattikorkeakoulun ohje. 

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön sisältö ja menetelmät. Raportointityöryhmä. 

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun ohje. Luettavissa: Opiskelijan extranet > Opiskelu > 

Opinnäytetyö amk > Raportointiohjeet  

Hirsjärvi, S., Remes P. & Sajavaara P. 2009. Tutki ja kirjoita. Tammi. Helsinki. 

Seminaarien ja työpajojen vetäjien sekä ohjaajien ilmoittama materiaali. 

 

 

Vastuuopettaja, opettaja(t)  

Pirjo Saaranen, Malmi 

Juhani Ylikerälä, Pasila 

Pekka Rantanen/Mia Leino, Vallila 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Seminaarityöskentely, ohjaus, menetelmä- ja kielipajatyöskentely sekä itsenäinen työskentely. 

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT) 

Opinnäytetyötä ei voi suorittaa näytön kautta. Korvaavana suorituksena voidaan kirjata 

opinnäytetyö, joka on tehty samaan koulutusohjelmaan toiseen ammattikorkeakouluun. 

Opinnäytetyötä ei ole myöskään voinut käyttää toisessa tutkinnossa. 

Arviointi 

 

HAAGA-HELIAn yhteiset arviointikriteerit: Opiskelijan extranet > Opiskelu > Opinnäytetyö amk 

> Arviointi. 
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Harjoittelu 

 Tunnus: PLA6LK  

 Laajuus: 30 op (800 h) osat A: Perusharjoittelu (PLA6LK001) ja B: Syventävä harjoittelu 

(PLA6LK002) tai C: Perus- ja syventävä harjoittelu yhdessä jaksossa (PLA6LK000)  

 Ajoitus: 3. - 7. lukukausi  

 Kieli: suomi  

 Opintojakson taso: harjoittelu  

 Opintojakson tyyppi: pakollinen  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Perusharjoittelun voi aloittaa suoritettuaan n. 60 op ja syventävän harjoittelun suoritettuaan n. 120 

op. Perus- ja syventävän harjoittelun voi suorittaa myös yhdessä jaksossa, opiskelijan suoritettua n. 

120 op. 

Tavoitteet  

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Harjoittelussa sovelletaan opittua ja opitaan uutta. 

Harjoittelu myös kannustaa tekemään perusteltuja valintoja jäljellä olevien opintojen ja uran 

suhteen. Harjoittelu voidaan suorittaa yhdessä tai kahdessa osassa. Mikäli harjoittelu suoritetaan 

yhdessä osassa, tavoitteisiin kuuluvat sekä perusharjoittelun että syventävän harjoittelun tavoitteet. 

Opiskelija kehittää työelämävalmiuksiaan, soveltaa oppimaansa ammatillista osaamista käytäntöön 

ja perehtyy yrityksen toimintaan sekä uramahdollisuuksiin harjoittelun aikana. 

Perusharjoittelun suoritettuaan opiskelija 

- osaa tunnistaa ja arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan yleisten 

työelämävalmiuksien suhteen  

- ymmärtää palvelun, myynnin ja yrittäjyyden merkityksen työssä ja edistää sitä omalta osaltaan 

- ymmärtää harjoittelun merkityksen oman osaamisensa kehittämisessä 

- tutustuu ja osaa verkottua valitsemaansa toimialaan ja selvittää sen osaamistarpeita 

- osaa analysoida omaa työtään ja osaamistaan nykytilanteen ja kehittämistarpeiden kannalta ja 

muuttaa toimintaansa tarpeen mukaan 

- osaa päivittää opinto- ja urasuunnitelmansa 

Syventävän harjoittelun suoritettuaan opiskelija  

- osaa kuvata ja arvioida omien työtehtäviensä merkitystä ja työssä vaadittavaa osaamista 

- osaa soveltaa ammatillista osaamistaan vastuulliseen, itsenäiseen ja tulokselliseen toimintaan 

- osaa suunnitella, arvioida ja kehittää omaa työtään ja osaamistaan yhteistyössä oman esimiehen ja 

kollegoiden kanssa 

- osaa ennakoida työpaikan osaamistarpeita ja päivittää urasuunnitelmansa 

- on selvittänyt harjoittelupaikalle sopivan opinnäytetyön sisältöjä ja toteuttamismahdollisuuksia 

oman opiskelun edistämiseksi 

Sisältö 

Suoritetusta harjoittelusta laaditaan yhteenvetoraportti, jonka keskeiset osa-alueet ovat: 

perusharjoittelussa: 



- toimialan, harjoittelupaikan ja omien työtehtävien kuvaus sekä omat uramahdollisuudet  

- yleiset työelämätaidot ja niiden itsearviointi 

- omien työtehtävien hallinta ja kehittämistarpeet 

- henkilökohtaisen ura- ja opiskelusuunnitelman päivittäminen 

syventävässä harjoittelussa:  

- työtehtävät ja niiden vaatiman ammatillisen osaamisen ja merkityksen kuvaus 

- oma osaaminen ja sen soveltaminen käytännön työtehtävissä 

- oman osaamisen arviointi ja palaute 

- työn ja työympäristön kehittämistarpeiden kartoitus ja kuvaus  

- opinnäytetyömahdollisuuksien selvittäminen 

- ura- ja opiskelusuunnitelman päivittäminen 

Työelämäyhteydet 

Harjoittelu suoritetaan liiketalouden alaan liittyvissä tehtävissä yrityksessä tai muissa 

organisaatiossa. 

Oppimateriaali 

 

HAAGA-HELIAn liiketalouden koulutusohjelman työharjoitteluohje 

Opetus- ja oppimismenetelmät 

Harjoittelu voidaan suorittaa yhdessä tai kahdessa jaksossa. Harjoittelun voi suorittaa myös 

ulkomailla. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, AHOT 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) 

erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

Vastuuopettaja, opettaja(t) 

Juha Parviainen, Vallila 

Arviointi 

Hyväksytty/hylätty 
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