Business English
Code: ENG1LZ001
Extent: 3 cr (81 h)
Timing: 1st semester
Language: English/Finnish
Level: Core studies
Type: Compulsory

Starting level and linkage with other courses
Upper secondary school level English

Learning outcomes
Upon completion of the course, the student





masters the basic business vocabulary in English.
has enhanced skills to read more demanding business texts.
has improved ability to express himself or herself in spoken and written English in business
contexts.
can contact the customer in spoken and written English.

Course contents





Learning business vocabulary in main business areas
Analysing and writing texts on business-related topics
Discussing business topics in groups
Practising customer contacts in spoken and written English

Teaching and learning methods
Contact hours 32 h
Personal study and group work 48 h (reading material, workshop assignments)
Required attendance 80 %
The students construct knowledge through personal study and collaborative learning, facilitated by
the instructor in class. The English studies are integrated with the students’ business studies.
Students read texts and discuss topics related to the contents of the PBL tutorials in their business
studies. They learn to argue and summarise their points. Classes include some vocabulary quizzes.
Students complete workshop assignments to be shared and analysed in class, such as: Weekly
concept maps (relevant business vocabulary based on readings for PBL tutorials).
Personal Europass CV in English
Other workshop assignments

Teacher((s) responssible
Marjaliisa Ekroth, Passila

Course m
materials
Readings ffor PBL tutoorials
Handouts ggiven in claass
Mascull, B
B. 2002. Bussiness Vocaabulary in U
Use. Cambriidge: Cambrridge Univeersity Press..
Mascull, B
B. 2004. Bussiness Vocaabulary in U
Use, Advancced. Cambriidge: Cambrridge Univeerisity
Press.
Other mateerials

Assessmeent criteriia
Participatioon 15 %
Assignmennts 70 %
Vocabularyy quizzes 15 %
Assessmennt includes self,
s
peer an
nd external aassessment as follows:
Self-assesssment



Perrsonal devellopment in group
g
discuussions
Perrsonal devellopment in written
w
worrk

Peer assesssment



Grooup discussions
Wrritten work

External asssessment



Grooup discussions
Wrritten work: assignmentts and exam
m
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Saless Preseentatiions aand Neegotia
ation
Code: ENG
G2LZ002

Extent: 3 cr (81 h)
Timing: 4th semester
Language: English
Level: Core studies
Type: Compulsory

Starting level and linkage with other courses
To be taken in the same semester as Affärssvenska II (SWE1LZ001B)

Learning outcomes
After completing the course, the student will have:






Increased confidence to present orally
Improved ability to speak with effectiveness and persuasion
Clear guidelines to improve PowerPoint presentations and structure speeches to various
occasions
Practice in the language and sequencing of a life-like negotiation
Opportunities to creatively implement ideas for selling in a competitive format focusing on
oral skills.

Course contents
The purpose of this course is to practice and refine one's skills in public speaking in addition to
incorporating elements of persuasion. Central themes covered in the course are as follows:







Social intelligence
Persuasive speaking
How to write and use a speech outline
Language and format of a negotiation
Mock negotiation
Oral sales competition.

Cooperation with the business community
Not applicable in general, but guest lecturers from time to time.

Teaching and learning methods
Strong focus on public speaking, individual and group presentations, debate and speech
competition. Highly interactive with attendance and participation having a large impact on one's
learning.

Teacher(s) responsible
Kevin Gore

Course m
materials
Dale, P. & Wolf, J. C.. 2006. Speeech Commuunication Made
M
Simplee. 3rd ed. Peearson Long
gman:
White Plains, NY

Assessmeent criteriia
Attendancee 30%
Assignmennts (individuual) 35%
Assignmennts (team) 15%
Oral exam 20%
last modifiied 01.06.20010
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Engliish Brrush-U
Up
Tunnus: EN
NG8LZ001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
mi
Kieli: suom
Opintojaksson taso: perusopinnot
Opintojaksson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin
Peruskouluun englanninn kielen opp
pimäärä
B-, C-englannin opiskkelijat

Oppimisttavoitteet
Opiskelija




hallitsee englaannin kielen
n peruskielioopin ja rakenteet.
ym
mmärtää talooudellista terrminologiaaa.
osaaa tuottaa kaaupallista en
nglannin kieeltä sekä kirrjallisesti etttä suullisestti.

Sisältö







Kieeliopin kertaaus
Talloudellisen ja
j myyntity
yöhön liittyvvän sanaston
n syventäminen
Työöstään ja yrrityksestä keertominen
Kääännösharjoiituksia
Tiivvistelmän laaatiminen
Kirrjoitelmia



Suuullinen esityys

Opetus- jja oppimismenetelm
mät
Lähiopetuss 32 h (Lähiiopetus 2 h joka
j
viikkoo)
Itsenäinen työskentelyy 51 h (Itsen
näinen työskkentely kesk
kimäärin 3h
h/viikko.)

Vastuuop
pettaja(t)
Leena Virttamo, Pasilaa

Oppimatteriaalit
Lönnrot, I.. 2008. Pracctice First. Edita.
E
Monisteet

Arviointiiperusteett
Kaksi lyhyyttä koetta 40
4 %
Kirjalliset tehtävät 35 %
Suullinen eesitys 10 %
Läsnäolo jaa osallistum
minen lähiop
petukseen 1 5 %
last modifiied 01.06.20010
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Orgaanisaaatiokäyttäyttymin
nen
Tunnus: LE
EA2LZ005
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suom
mi
Opintojaksson taso: am
mmattiopinn
not
Opintojaksson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin
Opintojakssolle hyväkssyminen edellyttää Myyyntityön ko
oulutusohjellman Yritysstoiminnan perusteet
p
(BUS1LZ0001) -opintoojakson suoritusta.
Opintojaksso suoritetaaan yhdessä opintojaksoojen Itsensä johtaminen
n ja tiimityöö (LEA2LZ0
002) ja
Tieto- ja tuutkimusmennetelmät my
yyntityössä (MET2ZL0
001) kanssa.

Oppimisttavoitteet

Opiskelija




oppii ymmärtämään, miten organisaatiot saavuttavat tavoitteensa ihmisten ja ryhmien
avulla.
ymmärtää myyntiorganisaatiossa toimivien ihmisten käyttäytymistä sekä esimiehen että
muun henkilöstön näkökulmasta.
oppii hyödyntämään opiskelemaansa teoriaa oppimistehtävänä tehtävässä empiirisessä
tutkimuksessa. Oppimistehtävän tekeminen antaa opiskelijalle valmiuksia myös
opinnäytetyön tekemiseen.

Sisältö





Yksilön työkäyttäytymistä tarkastellaan persoonallisuuden, työmotivaation ja sitoutumisen
sekä oppimisen kannalta.
Ryhmien toiminnan tarkastelu keskittyy ryhmän muodostumiseen, ryhmän normeihin ja
rooleihin sekä tiimeihin ja niiden ominaisuuksiin.
Organisaatiotason tarkastelussa perehdytään organisaatiorakenteisiin,
organisaatiokulttuuriin ja organisaation muutokseen sekä oppimiseen organisaatiossa.
Ihmisten johtamisessa tarkastellaan valtaa ja vaikuttamista, ristiriitatilanteita ja keskeisiä
henkilöstöjohtamisen prosesseja kuten rekrytointia, perehdyttämistä, palkitsemisen
perusasioita ja työyhteisön kehittämistä.

Työelämäyhteydet
Opiskelijat tekevät ryhmissä oppimistehtävän, jossa he tutkivat ja analysoivat joko itse
valitsemassaan tai ohjaajien osoittamassa myyntiorganisaatiossa organisaatiokäyttäytymiseen
liittyvää tilannetta.

Opetus- ja oppimismenetelmät
Opiskelu tapahtuu lähiopetustunneilla, teemakeskusteluina, ryhmätyöskentelynä ja itseopiskeluna.
Opintojaksoon kuuluu kirjallinen tentti.
Oppimistehtävänä on ryhmätyönä tehtävä työelämään liittyvän tilanteen kuvaus ja analysointi.
Oppimistehtävän empiirisessä osassa opiskelijat tekevät pienimuotoisen haastattelu- tai
kyselytutkimuksen valitussa myyntiorganisaatiossa. Tehtävästä laaditaan opinnäytetyömuotoinen
loppuraportti.

Vastuupettaja(t)
Niina Jallinoja

Oppimateriaalit
Robbins, S., Judge, T. 2008. Essentials of Organizational Behavior, Upper Saddle River (NJ)
Pearson Education/Prentice Hall
Lämsä, A-M., Hautala, T. 2004. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita

Opintojaksson aihealueeisiin liittyv
vät kirjat ja aartikkelit

Arviointiiperusteett
Teemakeskkustelun muuistiot 30 %
Kirjallinenn tentti 40 %
Oppimistehhtävä 30 %
last modifiied 26.08.20010
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Itsensä joh
htaminen jaa tiim
mityö
Tunnus: LE
EA2LZ002
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suom
mi
Taso: amm
mattiopinnott
Tyyppi: paakollinen

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin
Opintojakssolle hyväkssyminen edellyttää Myyyntityön ko
oulutusohjellman Yritysstoiminnan perusteet opintojaksoon (BUS1L
LZ001) suorritusta.

Oppimisttavoitteet
Opintojaksson suoritetttuaan opisk
kelija




on lisännyt itseetuntemustaaan.
on tietoinen om
maan käyttääytymiseen vaikuttavistta tekijöistää.
on tietoinen om
man käyttäy
ytymisen vaaikutuksista muihin ihm
misiin.

Sisältö





Arvvot ja ajankkäyttö
Itseetunto ja rooolit
Perrsoonallisuuus ja motivaaatio
Tunnteet ja tunnneäly.

Opetus- jja oppimismenetelm
mät
Keskusteluuluennot
Toiminnallliset harjoituukset
Reflektoiva oppimispääiväkirja

Itsenäinen lukeminen
Reflektoiva raportti

Vastuuop
pettaja(t)
Anu Santalla, Pasila

Oppimatteriaalit
Aihealueissiin liittyvät artikkelit jaa kirjat.
Sydänmaallakka P. 20006. Älykäs itsensä johttaminen. Taalentum. Helsinki.

Arviointiiperusteett
Reflektoiva raportti 400 %
Tentti 30 %
Läsnäolo läähitunneillaa 20 %
Itsearvioinnti 10 %
Hyväksyttyy suoritus edellyttää kaaikkien osieen suorittam
mista. Arvioiintikriteerit ilmoitetaan
n
tehtävänannnon yhteyddessä.
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Comp
peten
nce Ma
anageementt
Code: LEA
A8LZ001
Extent: 3 ccr (81 h)
Timing: 5tth semester
Language: English
Level: Proffessional Sttudies
Type: Elecctive

Learningg outcomees
Upon successful comppletion of th
he course, thhe student
understandds why com
mpetence maanagement i s a strategicc issue in today’s organnizations.
knows how
w to identifyy relevant co
ompetencess.
understandds how com
mpetences are mapped.
is able to uuse various tools
t
to asseess competeences.
understandds the link between
b
com
mpetence m
management and human
n resource deevelopmentt.

Course contents
The course covers the following topics:
Basic concepts of Competence Management
Job analysis
Recruiting right people/external competences
Competence analysis
Competence assessments
Developmental discussions
Visioning future competencies

International dimension
The course is a virtual course and the studying language is English. Also exchange students and
HAAGA-HELIA students abroad are welcome to participate in it. The topics are universal.

Teaching and learning methods
Face-to-face lecture 2h
Self-study 41 h
Virtual Problem-Based Learning tutorial discussions 30 h
Written assignment 8 h

Alternative completions
A literature-based examination.

Teacher(s) responsible
Seija Ranta-aho, Pasila

Learning materials
Laakso-Manninen, R. & Viitala, R. 2007. Competence Management and Human Resource
Development, HAAGA-HELIA University of Applied Sciences. Helsinki /
http://shop.haaga-helia/epages/Kaupat.sf/AU_en/?ObjestPath=/SHops/Haaga/Products/3001006
Pilbeam, S. & Corbridge, M. 2006. People Resourcing, Contemporary HRM in practice. Pearson
Education Limited. Harlow

Assessment criteria
Assignment 20 %
Activity in tutorials 60 %
Peer assessment 20 %
last modified 01.06.2010
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Mark
kkinoiintioik
keus
Tunnus: LA
AW1LZ0011
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 2. lukukausi
Kieli: suom
mi
Taso: peruusopinnot
Tyyppi: paakollinen

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin
Opintojaksso vastaa keeskeiseltä sisällöltään liiiketalouden
n koulutusohjelman Oiikeuden perusteet opintojaksooa, joten oppintopisteitää voi saada vvain jommaastakummassta.

Oppimisttavoitteet
Opintojaksson suoritetttuaan opisk
kelija





tunntee yritykseen ja sen sid
dosryhmien toimintaan liittyvän keeskeisen norrmiympärisstön.
pysstyy itsenäissesti tekemäään liiketoim
mintaan ja erityisesti
e
myyntitoimin
m
ntoihin liitty
yvät
tavanomaiset oikeustoime
o
et.
osaaa ennakoida ratkaisujeensa oikeudeelliset vaiku
utukset.
kykkenee arvioiimaan mahd
dollisen oikkeudellisen asiantuntija
a
a-avun tarpeeen.

Sisältö
Opintojakssolla opiskeelija perehty
yy oikeudenn peruskäsittteisiin ja keskeiseen noormistoon.






Oikkeusjärjestyyksen yleiset perusteet
Soppimus
Liikke- ja kulutttajankauppaa
Asuunto-osakkeeen kauppa
Maarkkinoinninn ja liikekilp
pailun säänttely

Työelämäyhteydett
Opintojakssolla käsitelllään työeläm
mälähtöisiää oppimisteh
htäviä ja anaalysoidaan ttuomioistuiimissa
käsiteltyjä oikeustapauuksia.

Kansainvvälisyys
Opintojakssolla tarkasttellaan Suom
men oikeusjjärjestyksen
n suhdetta kansainvälis
k
seen oikeuteeen ja

Euroopan uunionin oikkeuteen.

Opetus- jja oppimismenetelm
mät
Opintojaksso toteutetaaan yhden jakson aikanaa lähitoteutu
uksena.
Lähiopetuss 24 h
Koe 2 h
Itseohjautuuva opiskeluu 55 h

Vastuuop
pettaja, op
pettaja(t)
Satu Pitkännen

Oppimatteriaalit
Suojanen, K. & Savollainen, H. & Vanhanenn, P. 2008. Opi
O oikeuttaa 1. Jyväskyylä.

Arviointiiperusteett
Oppimistehhtävien suoorittaminen, sitoutumineen opiskelu
uun ja lähiop
petuksessa oosoitettu ak
ktiivisuus
50 %
Tentti 50 %
last modifiied 30.04.20010
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Yrityyksen talou
udellin
nen to
oiminttaymp
päristö
ö
Tunnus: EC
CO2LZ002
Laajuus: 3 op (81 h)
Aloitus: 5. lukukausi
Kieli: suom
mi
Opintojaksson taso: perusopinnot
Opintojaksson tyyppi: pakollinen

Oppimisttavoitteet
Opintojaksson suoritetttuaan opisk
kelija




tiettää kansantaalouden peru
uskäsitteet
ym
mmärtää, mitten taloudelllinen toiminntaympäristtö vaikuttaaa yritysten jaa kuluttajien
n
pääätöksen tekooon
om
maa makro- ja
j mikrotalo
ouden perussanalyysimeenetelmien käytön.
k

Sisältö
Opintojaksolla perehdytään kansantaloustieteen teorian perusteisiin. Teoriaoppimista ja
itseopiskelua tuetaan monivalintatehtävien avulla. Teorioita sovelletaan käytännön
talouskysymysten ratkomiseen tutoriaalien ja projektityön avulla. Opintojakson aikana perehdytään
mikro- ja makrotalouden sekä kansainvälisen talouden erityiskysymyksiin yritysnäkökulmasta.












Markkinoiden toiminta ja hinnan muodostus
Kuluttajan teoria
Yrityksen teoria
Markkinamuodot
Kokonaiskysyntä ja -tarjonta
Talouden kasvu
Työttömyys ja inflaatio
Talouden indikaattorit
Avoimen talouden kysymykset
Kansainvälisen kaupan teoria
Globalisaatio

Opetus- ja oppimismenetelmät
Luennot, työpajat, monivalintatehtävät, itseopiskelu, projektityö, raportin kirjoittaminen, tutoriaalit.

Vastuuopettaja(t)
Tapio Mäenpää
Matti Perttu

Oppimateriaalit
Hubbard, R.G. & O’Brien, A.P..2009. Essentials of Economics. 2e. Pearson Education
International. London.
Verkkoresurssit: http://wps.prenhall.com/bp_hubbard_essentials_2/
Monivalintatehtävät
Luentodiat
Lukumateriaalia (articles)

Arviointiperusteet
Kokeet ja monivalintatehtävät 50 %
Tutoriaalit ja työpajat, projetktityö ja aktiivisuus 50%

last modified 01.06.2010
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Lask
kentatooimi
Tunnus: A
ACC1LZ0022
Laajuus: 6 op (156 h)
Ajoitus: 2. lukukausi
Kieli: suom
mi
Opintojaksson taso: perusopinnot
Opintojaksson tyyppi: pakollinen

Oppimisttavoitteet
Opiskelija ymmärtää taloudellista
t
a tietoa ja oosaa hyödyn
ntää sitä myy
ynti- ja siihe
hen liittyvässä työssä.
Opiskelija ymmärtää laskennan
l
roolin yritykksessä sekä virallisen että operatiivvisen lasken
nnan osalta
ja osaa hyöödyntää sitää.
Opintojaksson suoritetttuaan opisk
kelija






osaaa analysoidda virallista tuloslaskelm
maa ja tasettta sekä ymm
märtää niide
den rakenteeen ja
kesskinäisen yhhteyden sekä, miten tullos ja tase muodostuvat
m
t.
osaaa soveltaa tavallisimpi
t
ia taloudelliisia tunnuslu
ukuja sekä niiden
n
viiteaarvoja sekää vetää
johhtopäätöksiää niiden peru
usteella.
ym
mmärtää operratiivisen laaskennan m
merkityksen liiketoiminn
nan ohjaukssen ja seurannan
kannnalta.
osaaa soveltaa erilaisia
e
tuo
otekalkyylim
menetelmiä sekä arvioid
da toimintaaa niiden perrusteella.
kykkenee päätteelemään my
yyntityöhönn liittyvien päätösten
p
ja toimenpiteiiden vaikutuksen
yrittyksen tulokkseen.

Sisältö








Tulloslaskelmaa ja tase yrittyksen toimi
minnan kuvaaajana
Kesskeiset tunnnusluvut tilinpäätösten perusteella
Kannnattavuudeen osatekijäät
Kattetuottolaskkenta
Tuootekohtaisteen kustannu
usten selvittääminen
Hinnnoittelu
Buddjetoinnin perusteet
p

Opetus- jja oppimismenetelm
mät
Lähiopetuss 64 h
Itsenäinen opiskelu 922 h
Oppiminenn pohjautuuu vuorovaiku
utteisiin lähhitunteihin sekä
s
itsenäissiin harjoituustehtäviin.

Aikaisem
mmin hank
kitun osaa
amisen tun
nnustamin
nen (AHO
OT)
Opintojakssolla noudattetaan aikaisemmin hannkitun osaam
misen tunniistamismeneettelyä (AH
HOT)

erikseen annnettavan ohhjeen mukaaan.

Vastuuop
pettaja(t)
Monica Åbberg

Oppimatteriaalit
Operatiivinnen laskentaa: Soile Tom
mperi: Yrityyksen talousshallinto 3 / Kannattavu
vuus- ja
kustannusllaskenta Ediita 2008 tai myöhempi
Opettajan jjakama matteriaali

Arviointiiperusteett
Kokeet 70 %
Harjoitustyyöt 30 %
last modifiied 07.06.20010
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Yrityystoim
minnan
n peru
usteett
Tunnus: BU
US1LZ002
Laajuus: 122 op (320 h)
h
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suom
mi
Taso: peruusopinnot
Tyyppi: paakollinen

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin.
Myyntityönn koulutusoohjelman en
nsimmäisen lukukauden
n opiskelijo
oille.

Oppimisttavoitteet
Opintojaksson aikana opiskelija
o






ottaaa vastuuta omasta opp
pimisesta ja henkilökoh
htaisesta keh
hittymisestää.
ottaaa vastuuta menestykseellisestä ryhhmätyöstä.
alkkaa ymmärtäää vastuullissen ja meneestyksellisen
n liiketoimin
nnan ja myyyntityön perrusteet.
sovveltaa teoriaaa käytäntöö
ön.
alkkaa rakentaaa omaa amm
matti-identiteeettiä ja taittoja liiketoim
minnassa jaa myyntityössä.

Opintojaksson aikana opiskelija
o
keehittää seurraavia taitoja:







oppimaan oppiminen ja itsearviointi
kriittisen tiedon hankinta ja soveltaminen
analyyttinen ja kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu
argumentointi ja esittäminen
ryhmätyö, yhteistoiminta ja vertaisarviointi

Opintojakson suoritettuaan opiskelija





ymmärtää ongelmaperustaisen oppimisen ja ryhmätyön merkityksen.
ymmärtää, miten yritys toimii ympäristössään.
omaksuu asiakaslähtöisen asenteen.
ymmärtää yksilön ja organisaation tarpeiden ja vaatimusten välistä tasapainoa.

Sisältö
Opintojakso jakautuu neljään teemaan seuraavasti:





LearningPower into Action
BusinessPower into Action
SalesPower into Action
emPowerment into Action

Työelämäyhteydet
Lukukausiraportit teorian soveltamisesta yrityksiin.
PBL-virikkeiden soveltaminen yrityksiin.

Opetus- ja oppimismenetelmät
Opiskelijat rakentavat tietoa yhdessä viikoittaisissa PBL-tutoriaaleissa. Luennot ja työpajat tukevat
itseopiskelua ja ryhmätyötä. Opiskelijaryhmät kokoontuvat itsenäisesti projektikokouksiin ja
lukupiiriin. Opiskelijat työskentelevät viikon ajan kummiyritysten asiakaspalvelu- ja
myyntitehtävissä. Seuraava aika-arvio on viitteellinen.
Tutoriaalit 36 h
Muu lähiopetus 30 h
Yritystyöskentely 40 h
Projektikokoukset 16 h
Lukupiiri 6 h
Itsenäinen työskentely ja ryhmätyö 232 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHO)
Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT)
erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja(t)
Matti Helelä, Pasila

Suvi Kalella, Pasila
Monica Åbberg, Pasila

Oppimatteriaalit
Bergström S. & Leppäänen A. 200
03. Yritykseen asiakasm
markkinointii. Edita, Hellsinki.
Viitala R., Jylhä E. 20006. Liiketo
oimintaosaam
minen: men
nestyvän liik
ketoiminnann perusta. Edita,
E
Helsinki.

Arviointiiperusteett
Tutoriaalityyöskentely 40 %
Oppimistehhtävät 30 %
Tentti 30 %
last modifiied 02.06.20010
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Toim
minnan
nohjau
us
Tunnus: LO
OG2LZ001
Laajuus: 6 op (162 t)
Ajoitus: 4. lukukausi
Opetuskielli: suomi
Opintojaksson taso: am
mmatilliset opinnot
o
Opintojaksson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin
Opiskelijallla tulee ollaa opintojakssolle osallisstuessaan su
uoritettuna seuraavat
s
oppintojaksot:
Yritystoim
minnan ja myyyntityön peerusteet, Tieetojenkäsitttely, Yritysm
markkinointti ja asiakasssuhteet,
Laskentatooimi ja rahoitus sekä Lo
ogistiikka.

Oppimisttavoitteet
Tavoitteenna on, että oppiskelija






opppii projektim
maisen työsk
kentelytavaan
tutuustuu myyjään työvälineeisiin asiakkkuuden halllinnassa
tutuustuu toiminnnanohjauk
kseen, sen kääsitteisiin jaa tietotekniiikan mahdoollisuuksiin yritysten
y
liikketoiminnassa
ym
mmärtää operratiivisten liiketoimintaaprosessien
n välisiä yhteyksiä
osaaa käyttää tooiminnanohj
hjausjärjesteelmän operaatiivisia peru
ustoimintojaa.

Sisältö
Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia aihealueita:





Projektihallinta
Asiakkuuden hallinta
Toiminnanohjauksen ja liiketoimintalähtöisen tietotekniikan yleiset käsitteet
Toiminnanohjausjärjestelmän toiminnallisuus (Microsoft Dynamics NAV):
o Asiakkaat, toimittajat, nimikkeet, henkilöstö
o Toiminnanohjausjärjestelmän sovittaminen yrityksen käyttötarpeisiin ja
prosesseihin
o Valittujen liiketoimintaprosessien kuvaaminen ja läpivienti
o Raportointi

Opetus- ja oppimismenetelmät
Lähiopetus ja laiteluokassa tehtävät harjoitukset 62 t
Kirjallinen ja hands-on-koe 4 t
Itsenäinen työskentely ja ryhmissä laadittavat etätehtävät 96 t

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

Vastuuopettaja(t)
Tommi Turunen

Oppimateriaali
Kirjallinen materiaali jaetaan oppitunneilla. Lisäksi oppimateriaalina toimii Microsoft Dynamics
NAV -ohjelmistossa hyödynnettävä malliyritys.
Suositellaan:
Monk, Ellen F. 2008. Concepts in enterprise resource planning. Boston Course Technology
Cengage Learning.
Muu materiaali jaetaan ja/tai ilmoitetaan oppitunneilla.

Arviointiperusteet
Tuntiosallistuminen ja -harjoitukset 25 %
Projektitehtävä 20 %
Etätehtävät
- CRM-tehtävä 10 %
- Toiminnanohjaustehtävä 25 %
Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö- ja kirjallinen koe 20 %
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Myyn
ntityöön matemattiikka
a1
Tunnus: M
MAT1LZ0011
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suom
mi
Opintojaksson taso: perusopinnot
Opintojaksson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin
Pääsykokeeessa testaa opiskelijan lähtötaso jaa mikäli se on
o puutteelllinen, suosittellaan ensiin
suoritettavaksi Matem
matiikan johdantokurssiia.

Oppimisttavoitteet
Opintojaksson suoritetttuaan opisk
kelija hallitseee liike-eläm
mässä ja eriityisesti myy
yyntityössä useimmin
u
toistuvat laaskutehtävätt. Hän pysty
yy laatimaaan kannattav
vuuden arvio
ointiin liittyyviä laskelm
mia. Hän
osaa laskeaa valuuttakuurssien muu
utoksien vaiikutuksia ja hän hallitseee korko- jaa
koronkorkoolaskennan.

Sisältö







Proosenttilaskuaa liike-eläm
män sovellukksin
Kannnattavuusllaskelmien matemaattis
m
set perusteeet
Inddeksit
Valluuttalaskutt
Yksinkertainenn korkolask
ku
Korronkorkolassku

Opetus- jja oppimismenetelm
mät
Lähiopetuss 32 h
Itsenäinen työskentelyy 49 h

Aikaisem
mmin hank
kitun osaa
amisen tun
nnustamin
nen (AHO
OT)
Opintojakssolla noudattetaan aikaisemmin hannkitun osaam
misen tunniistamismeneettelyä (AH
HOT)
erikseen annnettavan ohhjeen mukaaan.

Vastuuop
pettaja(t)

Katri Währrn, Pasila

Oppimatteriaalit
Saaranen, P
P., Kolttolaa, E., ja Pösö
ö, J. 2010. L
Liike-elämään matematiiikka. Edita..
Tuntityöskkentelyn maateriaali sekää muu luennnoitsijan ilm
moittama ja jakama maateriaali.

Arviointiiperusteett
Tentit 80 %
Harjoitusteehtävät 20 %
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Myyn
ntityöön matemattiikka
a2
Tunnus: M
MAT1LZ0022
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 2. lukukausi
mi
Kieli: suom
Opintojaksson taso: perusopinnot
Opintojaksson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin
Opiskelija on suorittannut Myyntittyön matem
matiikka 1 - tai Liike-eläämän matem
matiikka 1 opintojaksoon.

Oppimisttavoitteet
Opintojaksson suoritetttuaan opisk
kelija osaa kkoronkorkolaskun perussteet, tunteee
finanssimaatematiikan käsitteet ja kykenee vaalitsemaan käytännön
k
työtehtävisssä tarvittavaat oikeat
laskentameenetelmät. Hän
H tuntee erilaiset
e
luoottomuodot ja
j niihin liitttyvät laskellmat. Hän kykenee
k
vertailemaan investoinntien kannaattavuutta jaa osaa sovelttaa investointimenetelm
miä myyntittarjouksiin
sekä osaa kkäyttää sujuuvasti Excell-ohjelmaa llaskelmissa.

Sisältö





Korronkorkolasskut
Jakksolliset suooritukset
Annnuiteetti- jaa tasalyhenteeiset lainat
Osaamaksu- ja leasingraho
oituslaskelm
mat



Invvestointilaskkelmat

Opetus- jja oppimismenetelm
mät
Lähiopetuss ja tentti 322 h
Itsenäinen työskentelyy 49 h

Vastuuop
pettaja(t)
Katri Währrn, Pasila

Oppimatteriaalit
Saaranen, P
P., Kolttolaa, E., ja Pösö
ö, J. 2010. L
Liike-elämään matematiiikka. Edita..
Tuntityöskkentelyn maateriaali sekää muu luennnoitsijan ilm
moittama ja jakama maateriaali.

Arviointiiperusteett
Tentti 80 %
Harjoitusteehtävät 20 %
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Mateematiiikan johdan
ntoku
urssi
Tunnus: M
MAT8LZ0022
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. tai 2. lukukkausi
Kieli: suom
mi
Opintojaksson taso: perusopinnot
Opintojaksson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin
Oman lähtöötason voi arvioida
a
vallintakoetulooksella, taso
otestillä ja/taai Moodlen tehtäväpak
keteilla.

Oppimisttavoitteet
Opintojakssolla kerrataaan ja vahviistetaan lukiion matemaatiikan sisälttöjä talousm
matematiikaan
tarpeisiin. Tarkoitettu etenkin opiiskelijoille, jotka eivät ole kirjoittaaneet yo-kirrjoituksissa
matematiikkkaa tai kokkevat tarvitssevansa kerttausopintojaa.

Sisältö







Proosenttilasku
Yhttälöt
Pottenssit
Juuuret
Loggaritmit
Lasskimen käytttö

Opetus- jja oppimismenetelm
mät
Lähiopetuss ja tuntiharj
rjoitukset

Vastuuop
pettaja(t)
Katri Währrn

Oppimatteriaali
Saaranen, P
P., Kolttolaa, E. & Pösö
ö, J. 2007. L
Liike-elämän
n matematiiikka. 4.-5. ppainos. EDITA

Arviointiiperusteett
Kotitehtävien tekeminnen ja tentti
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Yrityysmarrkkino
ointi jja asia
akassu
uhteett
Tunnus: M
MAR1LZ0011
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 2. lukukausi
Kieli: suom
mi
Opintojaksson taso: perusopinnot
Opintojaksson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin
Lähtötasonna Yritystoim
minnan perrusteet

Oppimisttavoitteet
Opintojaksson tavoitteeena on, ettää opiskelija ttuntee hyvin
n asiakasläh
htöisen mark
rkkinoinnin
ajattelutavaan ja asiakkkuuksien meerkityksen yyritykselle niin
n kuluttajja- kuin

yritysmarkkinoinnissakin. Jakson suorittanut opiskelija osaa analysoida yrityksen
toimintaympäristöä ja osaa valita yrityksen tilanteeseen sopivat kilpailukeinoratkaisut. Opiskelija
ymmärtää markkinoinnin suunnitteluprosessin. Tavoitteena on myös markkinoinnin keskeisen
terminologian oppiminen sekä suomeksi että englanniksi.

Sisältö
Opintojakson aikana perehdytään niin viimeisimpään markkinoinnin teoriaan kuin käytännön
markkinointiin. Keskeisenä näkökulmana on asiakkuuden syntyminen ja sen ylläpitäminen.
Kaikkia opintojaksoon kuuluvia asioita tarkastellaan sekä B2C että B2B – yritysten näkökulmasta.
Tärkeimpiä teemoja ovat markkinoinnin suunnittelu, organisaatioiden ja kuluttajien
ostokäyttäytyminen sekä markkinoinnin kilpailukeinojen käyttö.

Työelämäyhteydet
Koko opintojakson ajan haetaan esimerkkejä ja sovelletaan opittua konkreettisiin yrityksiin.
Opintojakson aikana on muutama vieraileva luennoitsija yrityselämästä. Opiskelijat valmistelevat
ryhmätöinä esityksiä erilaisista ajankohtaisista yrityksiin liittyvistä aiheista.

Opetus- ja oppimismenetelmät
Opintojaksolla käytetään vaihdellen erilaisia oppimismenetelmiä. Opintojakson runkona on PBL,
tutoriaaleja on kerran viikossa. Opittua täydennetään interaktiivisilla luennoilla, ryhmätöillä,
keskusteluilla, opiskelijoiden omilla esityksillä ja vierailuluennoilla.

Vastuuopettaja(t)
avoin

Oppimateriaalit
Amstrong G. & Kotler P. 2005 tai uudempi: Marketing: an introduction. Pearson Education
International, Upper Saddler River, New Jersey.
Muu kurssilla jaettava / ilmoittava materiaali.

Arviointiperusteet
Opintojakson arviointi koostuu seuraavista osista:
Tutoriaalityöskentely 30 %
Tentti 30 %
Ryhmätyö ja sen esittäminen 20 %
Henkilökohtainen portfolio 20 %
last modified 03.06.2010
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Tietoo- ja tu
utkim
musmeenetelmät myynt
m
tityösssä
Tunnus: M
MET2LZ0011
Laajuus: 9 op (243 h)
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suom
mi
Opintojaksson taso: am
mmattiopinn
not
Opintojaksson tyyppi: pakollinen
Tieto ja tuttkimusmeneetelmät myy
yntityössä - opintojakso
on opinnot muodostuva
m
at kahdesta osasta:



Liikketalouden määrällisiä menetelmi ä 4,5 op (12
21 h)
Myyyntityön keehittäminen laadullisin menetelmin
n 4,5 op (12
21 h)

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin
Opiskelija on suorittannut Myyntittyön koulutu
tusohjelman
n pakolliset 1. ja 2. lukuukauden opinnot.

Oppimisttavoitteet
Opiskelija osaa opintoojakson suoritettuaan tuunnistaa ja analysoida
a
yrityksen
y
m
myynnin
kehittämisttarpeita, muuotoilla kehittämistarpeeista tutkim
musongelman
n ja valmisttella ongelm
man
ratkaisemisseen tähtäävvän tiedonk
keruu, -käsitttely- ja anaalysointisuun
nnitelman. O
Opiskelija osaa
o
myös
itse kerätä,, käsitellä jaa analysoidaa kvalitatiivvista haastattelu- ja havainnointiainneistoa sekää soveltaa
erilaisia määärällisiä menetelmiä.
m
Lisäksi opisskelija osaaa perustella oman tutkim
musideansaa
toimeksianntajalle ja muille
m
päättäj
äjille. Opintoojakso valm
mentaa konsultatiiviseenn ja kehittäv
vään
työskentelyytapaan.
Opintojaksson tavoitteeena on tarjo
ota opiskelijjoille käsitteeellisiä ja ko
onkreettisiaa työkaluja erilaisten
e
myynnin kkehittämiseeen liittyvien
n ongelmienn ratkaisemiseksi sekä opiskeluaika
o
ana opiskeliijan
roolissa (opppimistehtäävät, projekttityöt ja opiinnäytetyö) että työeläm
mässä myyj än tai myyn
nnin
asiantuntijaan roolissa (myynnin ongelmakoh
o
htien tunnisttaminen ja ratkaisemine
r
nen). Myyntityössä
keskeisiin tiedontarpeeisiin ja men
netelmiin peerehdytään asiantuntija
a
aluentojen, llähiopetukseessa
toteutettavien yhteistooiminnallisteen tehtävienn, yksilöllisten tehtävieen, haastatteelujen ja
havainnoinnnin sekä itsseopiskelun
n kautta.
Liiketalou
uden määräällisiä meneetelmiä
Opintojaksson osan suooritettuaan opiskelija
o
oosaa






esitttää tilastoaineistoja haavainnollisinna taulukoin
na ja kuvioina
laskkea ja tulkitta yleisimm
mät tunnusluv
uvut
anaalysoida kahhden muuttu
ujan välisiä riippuvuuk
ksia käyttäen
n ristiintauluukointia,
hajontakuvioitta ja korrelaaatiokertoim
mia
laskkea luottam
musvälit kesk
kiarvoille jaa prosenttilu
uvuille
laskkea ja tulkitta yleisimpiiä tilastollisiia testejä.

Myyntityöön kehittäm
minen laadu
ullisin men
netelmin

Opintojakson osan aikana opiskelija oppii tunnistamaan ja määrittelemään myyntityön kehittämistä
koskevia tiedontarpeita. Lisäksi opiskelija oppii hankkimaan, käsittelemään ja analysoimaan
kvalitatiivista aineistoa erilaisia ilmiöitä koskevan ymmärryksen lisäämiseksi.

Sisältö
Liiketalouden määrällisiä menetelmiä







Tilastollisen tutkimuksen peruskäsitteitä ja mitta-asteikot
Tilastoaineiston esittäminen taulukoina ja kuvioina:
o Yhteenvetotaulukot
o Keskiarvo, keskihajonta, varianssi, mediaani, neljännekset ja muut prosenttipisteet
o Pylväs- ja piirakkakuvioiden käyttötapoja
Kahden muuttujan välinen riippuvuus:
o Ristiintaulukointi
o Hajontakuviot ja korrelaatiokertoimet
Tilastollinen päättely:
o Keskiarvon ja prosenttiluvun luottamusvälit
o Yhden keskiarvon ja yhden prosenttiluvun testit
o Ryhmien välisiä vertailutestejä
o Khiin neliö -testi
o Korrelaatiokertoimien testaus

Myyntityön kehittäminen laadullisin menetelmin
Opiskelijat perehtyvät yritysten toimintaan vertaamalla aiemmin oppimaansa teoriaa mukana
olevien yritysten toimintaan, analysoimalla kehittämistarpeita ja toteuttamalla pienimuotoisen
myynnin kehittämiseen tähtäävän tutkimuksen/selvityksen. Tutkimuksen tuloksena syntyy ehdotus
jatkotoimenpiteistä.
Opintojakson osassa perehdytään seuraaviin aihealueisiin:







Tutkimusprosessin vaiheet
Tutkimuksen tavoitteiden ja tutkimusongelman määrittely
Erilaiset laadullisen tiedonkeruumenetelmät
Laadullisen tiedon analysointi ja tulosten tulkinta
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi
Laadullisen tutkimuksen raportointi

Työelämäyhteydet
Opintojakson aikana opiskelijat toteuttavat organisaatiokäyttäytymisen teeemoihin (LEA2LZ001)
liittyvän, pienimuotoisen tutkimuksen hankkimalleen yhteistyöyritykselle.

Opetus- ja oppimismenetelmät
Liiketalouden määrällisiä menetelmiä
Opintojakson osan suorittamiseen on varattu 121 opiskelijan työtuntia:
Lähiopetus 22 - 32 h
Itsenäinen työskentely 89 - 99 tuntia (sisältää myös yritykselle toimeksiantona tehtävän

tutkimusprojektin suoritusta)
Myyntityön kehittäminen laadullisin menetelmin
Opintojakson osassa käytetään erilaisia, opittavaan asiasisältöön sopivia opetus- ja
ryhmätyömenetelmiä, asiantuntijaluentoja ja vierailevia luennoitsijoita yrityksistä.
Opintojakson osan suorittamiseen on varattu 108 opiskelijan työtuntia:
Lähiopetus 30 h
Itsenäinen työskentely 90 h (sisältää myös yritykselle toimeksiantona tehtävän tutkimusprojektin
suoritusta)

Vastuuopettaja(t)
Liiketalouden määrällisiä menetelmiä - Aki Taanila, Pasila
Myyntityön kehittäminen laadullisin menetelmin - Anu Moisio, Pasila

Oppimateriaalit
Liiketalouden määrällisiä menetelmiä
Verkkomateriaali http://myy.haaga-helia.fi/~taaak/ . Tehtävien ratkaisemiseen käytetään
taulukkolaskentaohjelmaa (Excel) ja tilasto-ohjelmaa (SPSS).
Myyntityön kehittäminen laadullisin menetelmin
KvaliMot laadullisen tutkimuksen opiskeluaineisto verkossa
http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/ohjeet.html
Laitinen, H. 1998. Tapaustutkimuksen perusteet. Kuopion yliopiston julkaisusarja E.
Yhteiskuntatieteen. Kuopio: Kuopion yliopisto.
Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti J. 2009. Kehitystyön menetelmiä
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2004. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Tammi, Helsinki.

Arviointiperusteet
Koko opintojakson arvosana muodostuu kolmesta osasta: Liiketalouden määrällisiä menetelmiä
(40 %), Myyntityön kehittäminen laadullisin menetelmin (40 %) ja yritykselle toimeksiantona tehty
tutkimusprojekti (20 %).
Liiketalouden määrällisiä menetelmiä
Kaikki annetut tehtävät ja tentti on suoritettava hyväksytysti. Arvosana määräytyy viiden tehtävän
ja tentin perusteella siten, että tentti lasketaan yhden tehtävän arvoiseksi (tentti 17 %, tehtävät 83
%).
Myyntityön kehittäminen laadullisin menetelmin
Kaikki annetut tehtävät on suoritettava hyväksytysti.
Tentti 70 %
Aktiivinen osallistuminen ja kotitehtävät 30 %
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Tutkiimus-- ja keehittäm
mistyöpaja
a
Tunnus: M
MET2LZ0022
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 6. - 7. lukukaausi
Kieli: suom
mi
Taso: amm
mattiopinnott
Tyyppi: paakollinen

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin
Perus- ja am
mmattiopinntojen tulee olla pääosinn suoritettuina.

Oppimisttavoitteet
Opintojaksson suoritetttuaan opisk
kelija







tunntee tutkimuusprosessin vaiheet
v
tiettää, miten teeoriaa hyödy
ynnetään tuutkimuksen teossa
pysstyy kerääm
mään ja käsitttelemään tiietoa itsenäiisesti ja amm
mattimaisessti
osaaa ratkaista tutkimuson
t
gelman soppivaa menetelmää käytttäen
osaaa suunnitella ja toteuttaa työelämäälähtöisen opinnäytetyö
o
ön / tutkimuuksen
hallitsee ammaattimaisen tutkimusrap
t
portin kirjoitttamistyylin
n.

Sisältö
Opintojaksson aikana opiskelija
o
laaatii oman oopinnäytetyö
önsä aihean
nalyysin ja
tutkimussuuunnitelmann. Opintojak
kson aikana käydään lääpi seuraavaat aihealueett.







Opinnäytetyöpprosessi
Aihheen valintaa ja viitekeh
hys
Tieedonhankintta ja tutkijan
n rooli
Tuttkimuksen peruskäsitte
p
eet ja menettelmiä
Tuttkimusongeelma ja tavoitteet
Opinnäytetyönn kirjoittamiinen.

Opetus- jja oppimismenetelm
mät
Lähiopetuss 26 h
Itsenäinen opiskelu 555 h
Opintojaksso toteutetaaan sekä lähiiopetustuntiien että etäteehtävien mu
uodossa. Oppiskelija pohtii omaa

aihettaan kkirjoittamallla omaa aiheeanalyysiäään ja tutkimu
ussuunnitelmaansa, koommentoimaalla
muiden opiskelijoidenn tekstejä, lu
ukemalla vaalmiita opin
nnäytetöitä sekä
s
keskusstelemalla.
m
n kunkin luk
kukauden
Opintojaksso kestää yhhden lukukaauden ja lähhiopetustuntien ajoitus määritellään
alussa niinn, että se tukkee mahdollisimman hyyvin opiskellijoiden eten
nemistä
opinnäytetyyöprosessisssaan. Lähio
opetus toteuutetaan iltaissin.

Vastuuop
pettaja(t)
Anu Moisiio

Oppimatteriaalit
Opettajan jjakama matteriaali.

Arviointiiperusteett
Hyväksyttyy/Hylätty
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Myyn
ntityöö amm
mattin
na
Tunnus: SE
EL1LZ003
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. - 4. lukukaausi
Kieli: suom
mi
Opintojaksson taso: perusopinnot
Ointojaksoon tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin
Opintojakssolla ei ole edeltävyyse
e
ehtoja eikä ssidonnaisuu
utta muihin opintojakso
o
oihin.

Oppimisttavoitteet
Opintojakssolla opiskeelija orientoiituu ammatttikorkeakou
uluopintoihiin, ja kasvuu myyjän
ammatilliseen identiteeettiin käynn
nistyy.
kelija
Opintojaksson suoritetttuaan opisk



tunntee ammattikorkeakouluopiskelunn tavoitteet ja
j toimintattavat, ja hännellä on valm
miudet
opiiskella amm
mattikorkeak
koulussa.
osaaa suunnitella opintojaaan, laatia ja seurata hen
nkilökohtaissta opintosuuunnitelmaaansa






(hops).
osaa arvioida osaamistaan suhteessa koulutusohjelman osaamistavoitteisiin.
sitoutuu opiskeluun ja opiskeluyhteisön toimintaan.
hahmottaa erilaisia uravaihtoehtoja, omaa työuraansa ja työn asettamia kehittymishaasteita.
tuntee opiskelija- ja työmarkkinatoimintaa.

Sisältö
Opintojaksolla käsitellään ammattikorkeakouluopiskelua, koulutusohjelman tutkintovaatimuksia ja
opetussuunnitelmaa sekä opintojen suunnittelua. Jokainen laatii ohjatusti henkilökohtaisen
opintosuunnitelman (hops). Myynnin ja liike-elämän eri asiantuntijoiden pitämät luennot kuuluvat
olennaisesti opintojakson ohjelmaan. Käsiteltäviin asioihin kuuluu myös ajankäytön suunnittelu.
Ammatillinen identiteetti ja urasuunnittelu sekä työnhakuprosessi ovat tärkeä osan opintojakson
sisältöä, samoin työmarkkinajärjestöt. Urasuunnittelun osuus kokonaisuudesta on 1 op.

Opetus- ja oppimismenetelmät
Lähiopetus ja ohjaukseen osallistuminen 36 h
Itsenäinen työskentely 45 h

Vastuuopettaja(t)
Salme Rautiainen
Anu Moisio
Pirjo Pitkäpaasi

Oppimateriaalit
HAAGA-HELIAn verkkosivut
Opintojakson verkkoaineisto
Airo, J-P.; Rantanen, J.; Salmela, t: 2008. Oma ura, paras ura. Talentum.
Lampikoski, T. 2006. Tradenomin uraopas. Helsinki. Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu
Lampikoski, T. 2001. Vähemmän on enemmän - tasapainoisen ajankäytön opas. PS Kustannus.
Urapalvelut-sivustot opiskelijan extranetissa
Internetin itsearviointivälineet esimerkiksi www.uraohjaus.net
Verkkoaineisto verkko-oppimisympäristössä
Tiedonhakijan Teho-opas/Risto Heikkinen... [et al.] - 6. uud.p. - Jyväskylä: Docendo. 2005
Tuominen, Kimmo: Tiedonpartaalla - kuinka hallita informaatiotulvaa. 2. uud. ja täyd. laitos.
Helsinki. BTJ, 2008
Arviointiperusteet
Hyväksytty - hylätty
Hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista opetukseen ja ohjaukseen osallistumista ja kaikkien
tehtävien suorittamista hyväksytysti.
last modified 03.06.2010
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Henk
kilökoohtain
nen myyyntittyö
Tunnus: SE
EL1LZ002
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 2. lukukausi
Kieli: suom
mi
Opintojaksson taso: perusopinnot
Opintojaksson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin
Myyntityönn koulutusoohjelman op
pintojakso Y
Yritystoimin
nnan perusteeet BUS1LZ
Z001 tai vastaavat
opinnot.

Oppimisttavoitteet
Opiskelija oppii teoriaan ja käytän
nnön harjoitttelun kauttaa asiakaspallvelun myynntiprosessin
n eli
asiakaskohhtaamisen erri vaiheissa käytettäviää tekniikoitaa, jotka liitty
yvät valmisttautumiseen
n ja
tuotetuntem
mukseen, taarvekartoituk
kseen, tuottteen esittäm
miseen, vastaaväitteiden kkäsittelyyn ja kaupan
päättämiseeen.
Lisäksi opiiskelija ymm
märtää ständ
dityöskenteelyn ja -myy
ynnin erityisspiirteet sekkä perehtyy
puhelimen käyttöön asiakaspalveelun ja myynntityön välineenä.
Opiskelija hahmottaa vaativaa heenkilökohtaiista myyntittyötä tekevään ammattillaisen tarvittseman
yynnin asianntuntijaksi kasvuunsa.
k
osaamisen osa-alueet sekä liittää opintojaksoon tavoitteet omaan my
yttäytymispprofiilin ja tu
utustuu omaaan käyttäyttymistyyliin
nsä sekä
Opiskelija saa itselleen DiSC-käy
ustilanteessaa erilaisten ihmisten
i
käy
yttäytymistää ja odotuksia.
oppii tunniistamaan vuuorovaikutu

Sisältö







Myyyntiprosesssi
Tekkniikat myyyntiprosessin
n eri vaiheisssa, kuten valmistautum
v
minen ja tuootetuntemuss,
tarvvekartoitus, tuotteen essittäminen, vvastaväitteiden käsittelly ja kaupann päättämineen
DiS
SC-vuorovaaikutustyylitt
Stäändimyynti
Puhhelin myynnnin työkalun
na
Myyyntitilannehharjoitus

Työelämäyhteydett
Opintojaksson aikana tehtävät
t
myyntitekniikkkaharjoittelu
ut tapahtuvaat oikeilla tuuotteilla. Sttändi- ja

puhelintyöskentelyyn liittyvät valmennukset tehdään yhteistyössä Sales Forum -kumppaniyritysten
kanssa.

Opetus- ja oppimismenetelmät
Lähiopetus 56 h
Itsenäinen opiskelu 106 h
Opintojakso muodostuu lähiopetuksesta, ryhmätyöskentelystä sekä itsenäisestä työskentelystä.
Opintojakson suoritus edellyttää lähiopetukseen ja ryhmätyöhön osallistumista.
Lähiopetus muodostuu osallistavista luennoista, teemakeskusteluista ja ryhmätyönä tehtävistä
tekniikkaharjoituksista valituilla tuotteilla, yksilötyönä tehtävästä myyntitilanneharjoituksesta,
ständityöskentelyyn ja puhelintyöskentelyyn liittyvistä valmennuksista sekä mahdollisista
vierailuluennoista.
Ryhmätyönä kootaan tuotteen myyntikansio.
Itsenäinen työskentely muodostuu teemakeskusteluihin valmistavasta opiskelusta sekä tutkielman
kirjoittamisesta myyntitekniikoista, memojen laatimisesta , mahdollisista asiantuntijaluennoista
sekä oman oppimisen arvioinnista.

Vastuuopettaja(t)
Pirjo Pitkäpaasi, Pasila

Oppimateriaalit
Chitwood, R. 1998. Huipputason myyntitaito. Asiakaslähtöisen myyntityön 7 vaihetta. Rastor.
Pekkarinen, U., Pekkarinen, E. & Vornanen, J. 2006. Menestyvän myyjän käsikirja. WSOY.
Rubanovitsch, M. D. & Aalto, E. 2007. Myy enemmän – myy paremmin. WSOYpro.
Sarasvuo, J. & Jarla, P. 2002. Myynnin korkeajännitys. Writers’ House.
2004. Vahvaselkä I. Asiantuntijan myyntitaito. Finn Lectura.
Weitz, B., Castleberry, S. & Tanner J. 2009. Selling. Building Partnerships. McGraw-Hill.
Opettajan jakama muu materiaali

Arviointiperusteet
Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu seuraavin painotuksin kolmesta osasta:
1) Tutkielma myyntitekniikoista ja oman oppimisen arviointi (yksilötyö) 50 %
2) Tuotteen myyntikansio (ryhmätyö) 30 %
3) Aktiivisuus (osallistuminen lähiopetukseen) ja vertaisarviointi 20 %
Opintojakson suorittamisen edellytyksenä on lisäksi kehittymiskansion palautus ja
myyntitilanneharjoituksen suorittaminen.
last modified 18.06.2010
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Myyn
nnin esimie
e
estyö
Tunnus: LE
EA2LZ007
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suom
mi
Opintojaksson taso: am
mmattiopinn
not
Opintojaksson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin
Opiskelija on suorittannut Myyntittyön koulutu
tusohjelman
n pakolliset 1. -3. lukukkauden opin
nnot tai
vastaavat oopinnot.

Oppimisttavoitteet
Opintojaksson tavoitteeena on tarkaastella myyn
ynnin johtam
mista esimieestyön näkökkulmasta.
Opintojakssolla keskityytään myyjiien- ja myynntitiimien jo
ohtamiseen.. Tavoitteenna on lisätä
opiskelijann ymmärrysttä esimiehen tehtävistää ja rooleistaa ja antaa vaalmiuksia tiiiminvetäjän
n taitojen
ja esimiesoosaamisen kehittämisee
k
en.
Opintojaksson suoritetttuaan opisk
kelija






ym
mmärtää myyynnin esimiestyöhön liiittyvät odottukset, vaatiimukset ja vvastuut.
ym
mmärtää esim
miestyön meerkityksen hhuippusuoriitusten mahdollistajanaa ja onnistum
misen
kullttuurin luojana.
tunntee esimiesttyöhön liitty
yvät henkilööstöjohtamiisen työkalu
ut ja meneteelmät.
ym
mmärtää erilaaisten johtam
mistyylien sseurauksia ja
j vaikutuksia.
osaaa tunnistaa ja ratkaistaa erilaisia haankalia johtamistilanteiita.

Sisältö









Esiimiehen tehttävät ja roolit
Esiimiesosaam
minen
Suoorituksen joohtaminen
Kehhityskeskusstelut
Vuorovaikutuss esimiestyö
össä
Vaiikeat johtam
mistilanteet
Muuutosten johhtaminen
Tiim
mi tuloksenn tekijänä

Opetus- jja oppimismenetelm
mät
Lähiopetuss 32 h

Etätehtävä 35 h
Tentti ja siiihen valmisstautuminen
n 14 h
Oppiminenn tapahtuu lähiopetukseessa keskus teluluentojeen, harjoitussten, videoiiden ja
yhteistoiminnallisen oppimisen
o
avulla.
a
Etäteehtävän avulla tarkastelllaan esimieestyötä caseeyrityksissää. Tentti kokkoaa opintojjaksolla kässitellyt asiatt.

Vastuuop
pettaja(t)
Mari Takkko, Pasila

Oppimatteriaalit
Hyppänen,, R. 2007. Esimiesosaa
E
aminen - Liiiketoiminnaan menestystekijä. Editaa.
Muu opettaajan jakamaa materiaali

Arviointiiperusteett
Kaikki osioot on suoritettava hyvääksytysti. Taarkemmat arviointikrite
a
eerit tehtäväänantojen yhteydessä.
y
Oppimistehhtävä 30 %
Osallistum
minen lähioppetukseen 30
0%
Tentti 30 %
Itsearvioinnti 10 %
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Ratk
kaisum
myyntii
Tunnus: SE
EL2LZ004
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 4. lukukausi
Kieli: suom
mi
Opintojaksson taso: am
mmattiopinn
not
Opintojaksson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin
Myyntityönn koulutusoohjelman op
pintojakso Y
Yritystoimin
nnan perusteeet BUS1LZ
Z001 ja
Henkilökohhtainen myyyntityö SEL
L1LZ002 taai niitä vastaaavat opinno
ot.
Opintojaksso suositellaaan suoritetttavaksi sam
malla lukukaaudella Yrity
ystyöskenteelyn SEL2L
LZ005 opintojaksoon kanssa, jonka
j
aikan
na perehdytäään ratkaisu
umyyntiin kääytännössä business-to
o-businessmyynnissää.

Oppimistavoitteet
Opiskelija oppii teorian ja käytännön harjoittelun kautta ratkaisumyynnin prosessin ja sen eri
vaiheissa käytettäviä tekniikoita sekä neuvottelutaitoja. Lisäksi opiskelija oppii tuotteistamisen ja
rahoitusratkaisujen mahdollisuudet osana ratkaisumyyntiä.
Opiskelija hahmottaa haastavaa ratkaisumyyntityötä tekevän ammattilaisen tarvitseman osaamisen
osa-alueet ja hyödyntää ymmärrystään omassa myynnin asiantuntijaksi kasvussaan.

Sisältö






Ratkaisumyynnin prosessi
Tuotteistaminen
Tarjouksen laatiminen
Ratkaisumyynnin neuvottelut
Rahoitusratkaisut

Opetus- ja oppimismenetelmät
Lähiopetus 60 h
Itsenäinen opiskelu ja ryhmätyö 102 h
Opintojakso muodostuu lähiopetuksesta, ryhmätyöskentelystä sekä itsenäisestä työskentelystä.
Opintojakson suoritus edellyttää lähiopetukseen ja ryhmätyöhön osallistumista.
Lähiopetus muodostuu luennoista, ryhmäkeskusteluista, neuvotteluharjoituksista ja ryhmätyönä
tehtävästä myynti- ja hankintaneuvotteluharjoituksesta.

Vastuuopettaja(t)
Satu Harkki, Pasila

Oppimateriaalit
Roune, T. & Korpela, E. Joki. 2008. Tuloksia ratkaisujen myyntiin. Readme.fi. Jyväskylä.
Eades, K. & Touchstone, J. & Sullivan, T. 2005. Solution Selling Fiedbook. McGraw-Hill.
Eades, K. 1999. The New Solution Selling, The Revolutionary Sales Process That is Changing the
Way People Sell. McGraw-Hill.
Khalsa M. 1999. Let's Get Real or Le's Not Play: The Demise of Dysfunctional Selling ant the
Advent of Helping Clients Succeed. Franklin Covey Co.
Muu opettajan jakama materiaali

Arviointiperusteet
Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu seuraavin painotuksin seuraavista osista:

Osallistum
minen lähioppetukseen 50
0%
Ryhmäneuuvotteluharjooitus 50 %
Opintojaksson suorittam
misen edellytyksenä onn lisäksi ann
nettujen teh
htävien suorritus hyväkssyttävästi.
last modifiied 21.06.20010
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Yrityystyöskenteely
Tunnus: SE
EL2LZ005
Laajuus: 9 op (243 h)
Ajoitus: 4. lukukausi
Kieli: suom
mi
Opintojaksson taso: am
mmattiopinn
not
Opintojaksson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin
Myyntityönn koulutusoohjelman op
pintojakso Y
Yritystoimin
nnan perusteeet BUS1LZ
Z001,
Henkilökohhtainen myyyntityö SEL
L1LZ002 taai vastaavat opinnot. Op
pintojakso ttulee suoritttaa joko
samana lukkukautena opintojakson
o
n Ratkaisum
myynti SEL2LZ004 kan
nssa tai senn suorittamissen
jälkeen.

Oppimisttavoitteet
Opiskelija oppii ratkaiisumyyntiä yritysasiakkkaille työsk
kentelemällää käytännösssä valittujen yritysten
myyntiorgaanisaatioideen business--to-businesss (B-to-B) myynissä.
m
Opiskelija tutustuu eriilaisiin myy
yntiorganisaaatioihin, erilaisten myy
yjien työnkuuviin ja
työskentelyykulttuureihhin eri yrity
yksissä ja hyyödyntää ym
mmärrystään
n omassa m
myynnin
asiantuntijaaksi kasvusssaan. Opisk
kelija hahmoottaa erilaissten myyntio
organisaatiooiden piirteiitä ja
pohtii niideen kiinnostaavuuutta om
man tulevaissuuden sijoiittautumisen
n näkökulm
masta.

Sisältö
Opiskelija työskenteleee sovittuinaa päivinä kookopäiväiseesti hänelle nimetyssä
n
yyrityksessä
yritysmyynnnin tehtäviissä. Yritykssiin pyritäänn nimeämäään 2 - 4 opisskelijaa.

Työelämäyhteydett
Opintojaksson aikana työskennellä
t
ään lukukauuden toisen periodin aik
kana neljä ppäivää viiko
ossa
(maanantaii - torstai) valituissa
v
yrrityksissä, seen henkilök
kunnan ohjauksessa ja ssen normaallia
toimistotyööaikaa nouddattaen. Poik
kkeuksen m
muodostavatt ne viikot, jolloin
j
pidet
etään yhteiseet

seminaarit. Seminaareeja on kolme, aloitussem
minaari, välliseminaari ja loppusem
minaari.

Opetus- jja oppimismenetelm
mät
Yritystyöskkentely 1544 h
Lähiopetuss, seminaariit 48 h
Itsenäinen opiskelu 411 h
Opintojaksso muodostuuu yritystyö
öskentelystää ja yhteisisttä seminaarreista, joissaa yritystyösk
kentelyn
kokemuksiia jaetaan. Itsenäinen
I
opiskelu
o
muuodostuu yhtteisiin seminaareihin vvalmistautum
misesta.

Vastuuop
pettaja(t)
Pirjo Pitkääpaasi, Pasilla

Oppimatteriaalit
Ei erillistä oppimateriaalia.

Arviointiiperusteett
Opintojaksson kokonaiisarvosana muodostuu
m
seuraavastii:
Yritystyöskkentelypäivvien arvosan
na 40 %
Oppimisrapportti 60 %
Opintojaksson suorituss edellyttää yritystyöskeentelypäivieen suorittam
mista, yhteissiin seminaaareihin
osallistumiista sekä hyyväksytyn ty
yökansion tooimittamista.
last modifiied 18.06.20010
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Interrnational Sa
ales C
Compeetencee
Code: SEL
L2LZ006
Extent: 6 ccr (162 h)
Timing: 5. semester
Language: English
Level: Proffessional stuudies
Type: Com
mpulsory

Starting level and linkage with
w other courses
None.

Learning outcomes
After completing the course, the student will have






experience of working in multicultural teams.
broader and deeper understanding of culture more than simply differing habits. and
language.
presentation and demonstration skills.
critical thinking and writing on challenging and sensitive topics.
compilation of a culture-specific training packet aimed at business people.

Course contents
The purpose of this course is to present research and concepts on communicative behavior between
members of different cultures and how such knowledge can aid people in their interaction with
others to increase effective communication and reduce misconceptions and possible conflicts.
Simulation exercises and experiential learning is also another core feature of the course. Through
coordinated and balanced multicultural interaction, students expose and are exposed to each other's
thinking and behaviors, which forms the basis of concrete learning in this characteristically
unconventional area of study. Theoretical approaches to analyzing culture:










Communication styles
Orientation to time and space
Material Culture
Identity
Environment and History
Language
Nonverbal behaviors
Adaptation
Synergy of business (especially sales) and culture.

International dimension
The course consists of students with many different cultural backgrounds (generally 10 - 15
different nationalities). thus offering an ideal environment in which to put intercultural experience
and competence into practice.

Teaching and learning methods
4 hrs of weekly lectures, of which experiential activities with reflection form a core pedagogical
feature of the course.

Teacher(s) responsible
Kevin Gore, Pasila

Course materials

Gore, K. 2007. Netwoorking Cultu
ural Knowleedge. Helsin
nki: WSOY
Y.

Assessmeent criteriia
Attendancee 30%
Assignmennts 40%
Project 10%
%
Exam 20%
%
last modifiied 03.06.20010
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Valm
mennus Bestt Selleer Com
mpetiition myyn
ntikilp
pailuu
un
Tunnus: SE
EL8LZ001
Laajuus: 3 op (81 h)
us kerran vuuodessa kevätlukukaudeen 1. perioddilla)
Ajoitus: 3. - 6. lukukaausi (toteutu
mi
Kieli: suom
Opintojaksson taso: am
mmattiopinn
not
Opintojaksson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin
Opintojaksson suorittam
misen edellytyksenä onn opintojaksson SEL1LZ
Z002 Henki
kilökohtaineen
myyntityö -opintojaksson tai vastaaavien opinttojen suoritus.
Opintojaksson toteutukkseen valitaan osallistuj
ujat erillisen
n hakemukseen perusteellla. Opintojaksolle
otetaan eniintään 20 ossallistujaa. Mikäli
M
hakijjoita on eneemmän kuin
n opiskelijoiita voidaan
opintojaksoolle ottaa, opiskelijoide
o
en valinta taapahtuu seu
uraavin kriteeerein:
1. opiiskelijan opiiskelulukuk
kausi niin, etttä opinnoisssaan pidem
mmällä olevaat opiskelijaat valitaan
enssin
2. arvvosana opinttojaksosta SEL1LZ002
S
2 Henkilöko
ohtainen my
yyntityö
3. hakkemuksen jäättämisaika..

Oppimisttavoitteet
Opintojaksson tavoitteeena on valm
mentaa ja vaalita osallisttujat vuorov
vuosin Helsiingissä ja Turussa
T
toteutettavaan myyntikkilpailuun. Valmennuss ja kilpailu antavat maahdollisuudeen myyntitaaitojen
kehittämiseeen työeläm
mää varten sekä
s
lisää vaalmiuksia vaativaan
v
henkilökohtaiiseen myynttityöhön.

Sisältö

Opintojakssolla harjoittellaan erilaisten roolippelitilanteideen avulla asiakkaan kohhtaamista.
Opintojakssolla käytetttävä tuote on
o sama kuinn Best Selleer Competition -myyntiikilpailun tu
uote.
Opintojakssolla käsitelltäviä aiheita ovat:







Vallmistautumiinen asiakasstapaamiseeen
Asiiakaskohtaaamisen aloittus
Tarrvekartoituss
Tuootteen esittääminen
Vasstaväitteiden käsittely
Tappaamisen pääättäminen ja
j jatkosta ssopiminen

Opintojaksson lopussa järjestetään
n Best Selleer Competitiion -myyntiikilpailun essikilpailu, jo
onka
perusteellaa karsitaan HAAGA-HE
H
ELIAn edusstajat varsin
naiseen myy
yntikilpailuuun.

Työelämäyhteydett
Opintojakssolla myytävvä tuote on sama kuin B
Best Seller Competitio
onin tuote, jaa sitä käytetään
harjoituksiissa. Yritystten edustajaat osallistuvaat opiskelijo
oiden suorittusten arvioointiin.

Opetus- jja oppimismenetelm
mät
Lähiopetuss 32 h
Itsenäinen opiskelu 499 h

Vastuuop
pettajat(t))
Pirjo Pitkääpaasi, Pasilla

Oppimatteriaalit
Rackham N
Neil. 2003. SPIN Sellin
ng. Gower
Rackham N
Neil. The SP
PIN Selling
g Fieldbook.. Practical tools, metho
ods, exercisees and resou
urces
McGraw-H
Hill
Muu opettaajan jakamaa materiaali

Arviointiiperusteett
Opintojaksson suorituss edellyttää opetukseenn osallistumiista ja annetttujen tehtävvien suorittamista
sekä esikilppailuun osaallistumista. Arviointi oon hyväksyttty/hylätty.
last modifiied 18.06.20010
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Best Sellerr Com
mpetitiion -m
myynttikilpaailu

Tunnus: SEL8LZ002
Laajuus: 1 op (27 h)
Ajoitus: 3. - 6. lukukausi (toteutus kerran vuodessa kevätlukukaudella)
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Myyntikilpailuun ja opintojaksolle osallistuminen edellyttää opintojakson SEL8LZ001
suorittamista. Kilpailuun osallistujat karsitaan opintojakson lopussa järjestettävän esikilpailun
perusteella. Esikilpailuun voivat osallistua myös valmentavan opintojakson edellisenä vuonna
suorittaneet.
Osa opintojakson opiskelijoista osallistuu vain myyntikilpailun käytännön toteutukseen
Helsingissä.

Oppimistavoitteet
Opintojakson opiskelijat osallistuvat vuorovuosin Helsingissä ja Turussa toteutettavaan
myyntikilpailuun. Valmennus ja kilpailu antavat mahdollisuuden myyntitaitojen kehittämiseen
työelämää varten sekä lisää valmiuksia työllistymiseen vaativaan henkilökohtaiseen myyntityöhön.
Opiskelijat saavat opintojakson aikana kokemuksen myyntikilpailuun osallistumisesta tai sen
toteutuksesta.

Sisältö
Opintojakso muodostuu valmistautumisesta kilpailuun ja kilpailuun osallistumisesta tai
kilpailupäivän käytännön toteutuksesta.

Kilpailussa arvioitavia asioita ovat:







Aloituksen sujuvuus ja vuorovaikutussuhteen syntyminen
Tarvekartoitus
Tuotteen esittäminen
Vastaväitteiden käsittely
Tapaamisen päättäminen ja jatkosta sopiminen
Viestintätaidot ja yleisvaikutelma

Opetus- ja oppimismenetelmät
Lähiopetus 16 h (sisältäen kilpailupäivän)
Itsenäinen opiskelu 11 h

Vastuuopettaja(t)

Pirjo Pitkääpaasi, Pasilla

Oppimatteriaalit
Weitz, Casstleberry, Taanner: Selling: Buildinng Partnersh
hips

Arviointiiperusteett
Opintojaksson suorituss edellyttää Best Seller Competitio
on -myyntik
kilpailuun ossallistumista.
Arviointi oon hyväksyttty/hylätty.
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Myyn
ntityöön kou
ulutussohjellman opinn
o näytetyö
Tunnus: TH
HE7LZ001(A)
Laajuus: 15 op (405 h)
h
Ajoitus: 7. lukukausi
Kieli: suom
mi
Taso: opinnnäytetyö
Tyyppi: paakollinen

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin
Tutkimus- ja kehittäm
mistyöpaja (M
MET2LZ0002) tulee ollla suoritettu
una.

Oppimisttavoitteet
Opintojaksson suoritetttuaan opisk
kelija



on osoittanut opinnäytety
o
öllään kypssyytensä itseenäiseen työ
öskentelyynn ja omakoh
htaiseen
onggelmanratkaaisuun.
on harjaantunuut hankkimaaan tietoa jaa soveltamaan sitä myy
yntityöhön liiittyvien
amm
matillisten ongelmien ratkaisemis
r
seksi.

Sisältö
Opinnäytettyö on opiskkelijan itsen
näisesti toteeuttama työeelämälähtöinen tutkimuus tai selvity
ys. Työn
voi aloittaaa, kun opiskkelija on saaanut hyväkssytettyä omaan tutkimussuunnitelm
mansa ja hänelle on
määritetty opinnäytetyyön ohjaaja.
Itsenäistä ttyöskentelyää tuetaan seeminaareillaa, joissa opin
nnäytetyönttekijät esitteelevät oman
n
opinnäytetyyön etenem
mistään, kom
mmentoivat muiden töittä sekä saav
vat opastustaa työn tehok
kkaaseen

läpivientiinn.
Kun opinnnäytetyö on sisällöllisessti valmis, s e esitellään päätössemiinaarissa, joossa toinen opiskelija
toimii oppoonenttina. Työn
T
viimeiistellään ja sse arvioidaaan. Lopuksi opiskelija kkirjoittaa ty
yöstään
kypsyysnäyytteen.

Opetus- jja oppimismenetelm
mät
Pääosin itssenäistä työttä, jota tuetaaan yhteisilllä opinnäytetyöseminaaareilla.

Arviointiiperusteett
Ohjaaja ja tarkastaja arvioivat
a
hy
yväksytyn oppinnäytetyö
ön asteikollaa 1 - 5.
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Opin
nnäyteetyön vieraskielin
nen tiiivisteelmä
Tunnus: TH
HE7LZ001B
B
Laajuus: 0 op (kuuluuu opinnäytettyöhön)
Ajoitus: 7. lukukausi
Kieli: äidinnkieli
Taso: opinnnäytetyö
Tyyppi: paakollinen

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin
Opinnäytettyön ja suom
menkielisen
n tiivistelmään tulee ollaa valmiit. Hu
uom! Jos oppiskelija tek
kee
opinnäytetyyönsä englaannin kielellä, hänen tuulee osallistu
ua vieraskieelisen tiivisttelmän opin
ntojaksolle
(englanti).

Oppimisttavoitteet
Tavoitteenna on tuottaaa yhden sivu
un pituinen vieraskielin
nen tiivistellmä opinnäyytetyöstä.

Sisältö
Vieraskieliisen tiivistelmän ohjausta. Tiivisteelmä tuotetaaan ao. kieleen opettajann antamien ohjeiden
o
mukaan.

Opetus- jja oppimismenetelm
mät
Ao. kielen opettajan antamien
a
ohj
hjeiden mukkaan

Vastuuop
pettajat
Ao. kielen opettaja

Arviointiiperusteett
Neuvotteluu ao. vastuuuopettajan kanssa ja hyvväksytty tiiv
vistelmä
last modifiied 30.04.20010
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Kypssyysnääyte myynt
m
tityön koulu
utuso hjelm
massa
Tunnus: TH
HE7LZ001C
Laajuus: 0 op (kuuluuu opinnäytettyöhön)
Ajoitus: 7. lukukausi
mi
Kieli: suom
Taso: opinnnäytetyö
Tyyppi: paakollinen

Oppimisttavoite
Ammattikoorkeakouluaasetus on määritellyt
m
kyypsyysnäyttteen seuraav
vasti:
"Ammattikkorkeakouluututkintoa varten
v
opiskkelijan on kiirjoitettava opinnäytety
o
yönsä alalta
kypsyysnäyyte, joka ossoittaa pereh
htyneisyyttää alaan ja su
uomen tai ru
uotsin kielenn taitoa.--"
(Valtioneuuvoston asettus ammattik
korkeakouluuista n:o 35
52/2003). Opinnäytetyöön valmistuttua
jokaisen M
Myyntityön koulutusohj
k
elmasta on annettava kypsyysnäy
k
te kirjoittam
malla teksti,, jolla hän
osoittaa sekkä ammattioosaamistaan
n että kielennkäyttötaito
oaan.

Sisältö
Kypsyysnääytteen aiheeet (2 vaihto
oehtoista) anntaa opinnäytetyön ohjaaja. Aiheeet liittyvät jo
oko
opiskelijann omaan opiinnäytetyöh
hön tai opinnnäytetyön teekemisprosessiin. Kirjooitettavan teekstin
tulee olla rrakenteeltaaan ehyt, yleiiskielestä annnettujen oh
hjeiden muk
kainen teksttikokonaisuu
us. Se
alkaa pääotsikoinnistaa, jonka ohjaaaja joko vaalmiiksi anttanut tai hän
n pyytää sitää tehtävänan
nnossa.
Muita tekstiltä vaaditttavia piirteittä ovat kapppalejako, luonteva virk
kerakenne, kkäsitteiden luonteva
l
käyttö sekää välimerkkki-, yhdyssan
na- ja alkukkirjainohjeid
den noudatttaminen. Sivvuotsikoinn
nit,
taulukot jaa luetelmat eivät
e
kuulu tähän tekstiiin.
Kypsyysnääytteen laajuuus on yksi konseptiarkkki eli neljää sivua käsin
nkirjoitettuaa tekstiä. Seen voi
tehdä kaikkkina yleisinnä tenttipäiv
vinä, siihen iilmoittaudu
utaan opinnääytetyön ohj
hjaajalle joko
o
sähköpostiitse tai kirjeitse.
last modifiied 30.04.20010

Document A
Actions


Affärrsvensska 1
Tunnus: SW
WE1LZ0011A
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 2. lukukausi
Kieli: ruotssi
Taso: peruusopinnot
Tyyppi: paakollinen

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin
Hyväksyttyy suoritus: Ruotsin
R
taso
okoe tai Ruootsin kielen
n perusteita (SWE8LZ0003) sekä Repetera
R
svenska (S
SWE8LZ0044) tai Hellin
n opintojaksso Träna strrukturer SW
WE8LH001.

Oppimisttavoitteet
Opintojaksson suoritetttuaan opisk
kelija



osaaa viestiä koohteliaasti jaa tehokkaassti tavallisisssa työelämään tilanteisssa sekä suulllisesti että
kirjjallisesti
haluuaa kehittäää kielitaitoaaan edelleenn

Sisältö




Työöpaikan päiivittäistä suu
ullista ja kirrjallista viesstintää
Kouulutusohjelm
makohtaisiaa lehtiartikkkeleita
Herrätteitä kielialueen kultttuuriin

Työelämäyhteydett
Opiskelijoiiden työeläm
mäkokemuk
ksia pohtiviia tehtäviä

Opetus jaa oppimissmenetelm
mät
Lähiopetuss 32 h
Itsenäinen työskentelyy 48 h
Lähtiunneiilla harjoitelllaan suullissta kieltä paareittain ja pienryhmiss
p
sä.Asiatietoaa työstetään
n
keskustelem
malla. Syveentävää tieto
oa opiskelij at hakevat Internetistä
I
, ruotsinkieelisistä päivä- ja
ammattilehhdistä.
Kirjalliset tehtävät suooritetaan mm
m. prosessikkirjoituksen
na, jossa hio
otaa oikeakiielisyyttä.

Vastuuop
pettaja(t)
Marjut Meelkko, Pasilaa

Oppimatteriaalit
Kurssimonniste, ajankoohtaisia sekää linjakohtaaisia lehtiarttikkeleita jaa Tv-ohjelm
mia, verkkom
materiaalia

Arviointiiperusteett
Kirjallinenn kielitaito: kokeet
k
(60 %) ja etätehhtävät (20 %)
%
Suullinen kkielitaito: tuunti- ja muu
u suullinen aaktiivisuus sekä
s
video 20
2 %
Kurssin suuorittaminenn hyväksyty
ysti edellyttäää hyväksytttyjä etätehtääviä, hyväkksyttyä arvosanaa
kokeista seekä aktiivistta osallistum
mista kurssi in.
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Affärrsvensska 2
Tunnus: SW
WE1LZ0011B
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: ruotssi
Taso: amm
mattiopinnott
Tyyppi: paakollinen

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin
Hyväksyttyy suoritus opintojaksos
o
sta Affärssvvenska I, SW
WE1LZ001A
A.

Oppimisttavoitteet
Opintojaksson suorittuaan opiskelija




om
maa valmiuksia selviyty
yä myyntitilaanteesta ruo
otsin kielellää
pysstyy hyödynntämään alaan ruotsinkieelisiä julkaisuja
haluuaa kehittäää kielitaitoaaan edelleenn

Sisältö




Työöpaikan päiivittäistä suu
ullista ja kirrjallista viesstintää
Yriityksestä ja sen tuotteissta tai palveeluista kertomista
Kouulutusohjelm
makohtaisiaa lehtiartikkkeleita



Herrätteitä kielialueen kultttuuriin

Työelämäyhteydett
Yritysvieraailu ja vieraaileva luennoitsija.

Opetus- jja oppimismenetelm
mät
Lähiopetuss 32 h
Itsenäinen työskentelyy 48 h
p
sä sekä itsennäisissä esittyksissä.
Lähitunneiilla harjoitelllaan suullissta kieltä paareittain ja pienryhmiss
Asiatietoa työstetään keskustelem
k
malla. Syvenntävää tietoa opiskelijaat hakevat Innternetistä ,
ruotsinkiellisistä päivää- ja ammatttilehdistä.
Asiakaspallvelun havaainnointia jaa sen raportoointia.
Vierailun ja luennon raportointi.
r

Vastuuop
pettaja(t)
Marjut Meelkko, Pasilaa

Oppimatteriaalit
Kurssimonniste, ajankoohtaisia sekää linjakohtaaisia lehtiarttikkeleita jaa Tv-ohjelm
mia, verkkom
materiaalia

Arviointiiperusteett
Kirjallinenn kielitaito: tentit
t
30 % ja etätehtävvät 10 %
Suullinen kkielitaito: suuullinen ten
ntti, tunti- jaa muu suulliinen näyttö 60 %
Kurssin suuorittaminenn hyväksyty
ysti edellyttäää hyväksytttyjä etätehtääviä, hyväkksyttyä arvosanaa
kokeista seekä aktiivistta osallistum
mista kurssi in.
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Ruotsin kiielen perust
p
teita
Tunnus: SW
WE8LZ0033
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: ruotssi
Opintojaksson taso: perusopinto

Opintojakson tyyppi pakollinen*)
*) Uusille opiskelijoille järjestetään tasotesti (SWE1LH001), jonka perusteella voi saada
vapautuksen opintojaksosta.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojaksosta saa vapautuksen tasotestin perusteella.

Oppimistavoitteet
Opiskelijan ruotsin kielen taitoa parannetaan seuraavilla osa-alueilla:






perusrakenteet
sanavarasto (aktivoiminen ja laajentaminen)
tekstin ymmärtäminen
puhutun arkikielen ymmärtäminen
uskallus ja halu käyttää kieltä

Sisältö




Perusrakenteiden kertaus
Sanaston laajentaminen
Helpon tekstin tuottaminen

Työelämäyhteydet
Työelämään liittyviä tehtäviä.

Opetus ja oppimismenetelmät
Lähiopetus 16 h
Itsenäinen työskentely 64 h
Lähitunneilla harjaannutetaan oikeakielisyyttä sekä harjoitellaan suullista kieltä pareittain ja
pienryhmissä. Kirjalliset tehtävät suoritetaan mm. prosessikirjoituksena, jossa hiotaan
oikeakielisyyttä.

Vastuuopettaja(t)
Marjut Melkko, Pasila

Oppimateriaalit
Tunnilla jaettavat harjoitukset
Jokisalo, T. - Minni, R. Reflex - uppdatera din svenska. Otava

Arviointiiperusteett
Kurssin suuorittaminenn hyväksyty
ysti edellyttäää hyväksytttyjä etätehtääviä, hyväkksyttyä arvosanaa
kokeista seekä aktiivistta osallistum
mista kurssi in.
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Repeetera svensk
s
ka
Tunnus: SW
WE8LZ0044
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: ruotssi
Opintojaksson taso: perusopinnot
Opintojaksson tyyppi: pakollinen*
*)
*) Uusille opiskelijoille järjestetäään tasotestii (SWE1LH
H001), jonkaa perusteellaa voi saada
vapautukseen opintojakksosta.

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin
Hyväksytyysti suoritetttu kurssi Ru
uotsin kielenn perusteita.

Oppimisttavoitteet
Opiskelijann ruotsin kieelen taitoa parannetaan
p
n seuraavillaa osa-alueilla:







kesskeiset rakennteet
sannavarasto (akktivoiminen
n ja laajentaaminen)
tekkstin ymmärrtäminen
puhhutun arkikiielen ymmäärtäminen
itseenäisen teksstin tuottamiinen
uskkallus ja halu käyttää kiieltä

Sisältö




Rakkenteiden kertaus
k
Sannaston laajeentaminen
Tekkstin ja puhheen tuottam
minen

Työelämäyhteydett
Työelämäään liittyviä tehtäviä
t

Opetus jaa oppimissmenetelm
mät
Lähiopetuss 16 h
Itsenäinen työskentelyy 64 h
Lähitunneiilla harjaannnutetaan oik
keakielisyytttä sekä harjjoitellaan su
uullista kieltltä pareittain
n ja
pienryhmisssä. Kirjalliset tehtävätt suoritetaann mm. proseessikirjoituk
ksena, jossaa hiotaan
oikeakielissyyttä.

Vastuuop
pettaja(t)
Marjut Meelkko, Pasilaa

Oppimatteriaalit
Jokisalo, T
T. - Minni, R.
R Reflex - uppdatera
u
ddin svenska.. Otava

Arviointiiperusteett
Kurssin suuorittaminenn hyväksyty
ysti edellyttäää hyväksytttyjä etätehtääviä, hyväkksyttyä arvosanaa
kokeista seekä aktiivistta osallistum
mista kurssi in.
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Tietoojenkääsittelly
Tunnus: TO
OO1LZ001
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suom
mi
Taso: peruusopinnot
Tyyppi: paakollinen

Oppimisttavoitteet
Opiskelija tutustuu Intternetin ja tietokoneen
t
usteisiin sekkä osaa hyö
ödyntää
toiminnalliisuuden peru
tietotekniikkan välineittä ja liike-ellämän sovellluksia sekää opinnoissaaan että työeelämässä.

Sisältö





HA
AAGA-HEL
LIAn it-ymp
päristö
Laiitteisto ja kääyttöliittymä
Esiitysgrafiikkaa
Tauulukkolaskeenta






Tekkstinkäsittelly
Liikketoimintapprosessien kuvaaminen
k
n
Tieedonhankinnnan taidot
10--sormijärjesstelmä

Opetus- jja oppimismenetelm
mät
Lähiopetuss 52 h
Etä- ja verkkko-opiskellu 110 h

Vastuuop
pettaja(t)
Tommi Tuurunen, Pasiila

Oppimatteriaalit
Oppimaterriaali annetaaan Blackbo
oard-oppimiisympäristö
össä. Lisäksii opetus tukkeutuu kirjoihin:
Hyppönen,, Ojala, Jouutsi: Tietoko
oneen käyttöötaito 1 - Offfice 2007 -ohjelmille
Lammi: tieetokoneen käyttötaito
k
2 - Office 20007 -ohjelm
mille

Arviointiiperusteett
Kaksi välikkoetta 70 %,
% etätehtäväät 20 %, tunntiosallistum
minen 10 %
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Myyn
ntityöön kou
ulutussohjellman työha
t
arjoitttelu
Tunnus: PL
LA6LZ001 (A, B ja C))
Laajuus: 300 op (100 pv,
p 800 h)
Ajoitus: 2. - 7. lukukaausi
Kieli: suom
mi
Opintojaksson taso: työöharjoittelu
Opintojaksson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin
Harjoitteluuosiota vastaaavat suorittukset opinnnoissa ja osaallistuminen
n työharjoitttelukoordin
naattorin
järjestämäään työharjoiitteluinfoon
n.

Oppimisttavoitteet

Opiskelija






osaa hankkia itselleen harjoittelupaikan.
tutustuu opiskeltavaa tutkintoa vastaaviin tehtäviin yrityksissä.
osaa soveltaa oppimiansa teoriatietoja ja taitoja todellisessa työympäristössä.
osaa kehittää omaa työtään.
osaa reflektoida.

Sisältö
Harjoittelu myyntityön koulutusohjelmassa koostuu 3 eri osasta. Ensimmäinen ja toinen osa ovat
laajuudeltaan 7,5 opintopistettä ja kolmas osa 15 opintopistettä. Opiskelija voi suorittaa harjoittelun
yhdessä, kahdessa tai kolmessa osassa tai yhtenä kokonaisuutena opintojen loppuvaiheessa.
Harjoittelun reunaehdot ovat:







I lukukauden jälkeen (n. 30 op opinnot) opiskelija voi suorittaa harjoittelun
henkilökohtaisen asiakaspalvelun ja myynnin tehtävissä (7,5 op, eli 25 päivää).
II lukukauden jälkeen (n. 60 op opinnot) opiskelija voi suorittaa harjoittelun
puhelinasiakaspalvelussa tai -myynnissä (7,5 op eli 25 päivää). Tämä harjoitteluosa on
kaikille opiskelijoille pakollinen.
IV lukukauden jälkeen (n. 120 op opinnot) opiskelija voi aikaisintaan suorittaa harjoittelun
myyntiorganisaatiossa vaativissa henkilökohtaisen myynnin tai yritysmyynnin erilaisissa
tehtävissä (15 op eli 50 päivää).
Koko harjoittelun voi suorittaa myös yhdessä osassa IV lukukauden jälkeen (120 op
opinnot). Yhdistäminen edellyttää, että työskentely sisältää vaaditun määrän työskentelyä
puhelimen kanssa. Asiakaspalvelun työharjoittelun osuuden voi suorittaa myös
puhelinharjoitteluna.

Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan toimialalta ja yrityksestä, joka häntä kiinnostaa. Sen
saatuaan hän kuvaa harjoittelutyön ja ilmoittautuu työharjoitteluun toimittamalla
harjoitteluilmoituksen työharjoittelukoordinaattorille. Hyväksynnän jälkeen opiskelija aloittaa
harjoittelun. Harjoittelun suorittamisen jälkeen opiskelija laatii siitä ohjeen mukaisen raportin
työharjoitteluohjaajan hyväksyttäväksi.
Työharjoittelun toteutukseen kuuluvat seuraavat vaiheet:






Työharjoitteluinfo
Työharjoittelupaikan hankinta
Työharjoitteluilmoituksen laatiminen ja toimittaminen työharjoittelukoordinaattorille
Harjoittelun suorittaminen
Raportin kirjoittaminen ja toimittaminen hyväksyttäväksi työharjoittelun ohjaajalle

Työharjoitteluesite, työharjoitteluohje ja lomakepohjat ilmoittautumiseen ja harjoittelun
raportointiin löytyvät extranetistä myyntityön koulutusohjelman hakemistosta.

Työelämäyhteydet
Yritys tai yritykset, joissa opiskelija suorittaa harjoittelun.

Kansainvvälisyys
Opiskelija voi suorittaaa harjoittelun ulkomaiilla valitsem
massaan yrity
yksessä.

Vastuuop
pettaja(t)
Työharjoitttelukoordinnaattori Liisa Aarnio, P
Pasila

Arviointiiperusteett
Opiskelija toimittaa tyyöharjoittelu
un päätyttyää työharjoitttelun ohjaajjalle ohjeideen mukaisesti
n arviointinaa on hyväkssytty/hylätty
y.
laaditun raaportin. Työöharjoittelun
last modifiied 21.06.20010
Document A
Actions


Kilpaailustrrategiiat
Tunnus: W
WOR2LZ0533
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 5. lukukausi
Kieli: suom
mi
Opintojaksson taso: am
mmattiopinn
not
Opintojaksson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin.
Yritystoim
minnan perussteet tai vasstaavat opinn
nnot

Oppimisttavoitteet
Opintojaksson suorittam
misen jälkeen opiskelijja




ym
mmärtää kilppailustrategiian valinnann merkityksen ja seuraaamukset kokko yrityksen
n
toim
minnalle.
tunntee keinoja yrityksen kilpailuedun
k
n saavuttam
miseksi.
tunnnistaa yrityyksen ympärristöstä tärkkeitä kilpailu
ukykyyn vaaikuttavia m
muuttujia.

Lisäksi opiiskelija saa työkaluja yrityksen
y
strrategiseen ty
yöskentelyy
yn.

Sisältö
Opintojaksso sisältää yrityksen
y
strrategiaproseessin kuvauk
ksen ja siihen liittyen sstrategisen
suunnitteluun peruskäsitteistön sek
kä strategiseen ajattelun
n merkitykseen yritykselllle. Opintojaaksolla
opiskelijat perehtyvät menetelmiiin, joiden avvulla voidaaan tunnistaaa yrityksen ttoimintaym
mpäristössä

vaikuttavia tekijöitä ja analysoida yrityksen toimialaa, yritystä ja kilpailijoita. Opintojaksolla
käsitellään periaatteelliset kilpailustrategiavaihtoehdot sekä yrityksen mahdollisia tapoja
kilpailuedun saavuttamiseen. Lisäksi käsitellään kasvustrategiat sekä yritysten yhteistyömuodot.
Yrityksen tulevaisuuden mahdollisuuksia pohditaan skenaarioiden avulla.
Opiskelu tapahtuu lähiopetuksessa teorian ja käytännön esimerkkien kautta. Lisäksi käsiteltyä
teoriaa sovelletaan ryhmätyönä toteutettavassa yritysanalyysissa, jossa käsitellään ainakin
seuraavat asiat:





Yrityksen toimialan analyysi
Kilpailijoiden tunnistaminen ja analysointi
Yrityksen arvoketjuanalyysi
Kilpailustrategian analyysi.

Työelämäyhteydet
Opiskelijat valitsevat ryhmissä heitä kiinnostavan yrityksen, josta tekevät yritysanalyysin.
Tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan näihin yrityksiin luodaan kontaktit. Luennoitsijoiksi
pyritään kutsumaan yrityselämän edustajia.

Opetus- ja oppimismenetelmät
Lähiopetusta on yhteensä 48 h ja itsenäistä työskentelyä 114 h. Opintojakson kuormitus
opiskelijalle on 10 tuntia/viikko, josta lähiopetusta on enintään 4 tuntia/vko.
Lähiopetus muodostuu opettajan ja mahdollisten vierailijoiden pitämistä luennoista, keskusteluista
ja erilaisten yritysesimerkkien käsittelyistä, mahdollisesti teemakeskusteluista sekä
opiskelijaryhmien tekemien yritysanalyysien käsittelystä pienryhmissä. Teemakeskusteluissa
sovelletaan ongelmalähtöistä oppimisfilosofiaa (PBL) ja ne sekä käsiteltävistä teemoista tehtävät
muistiot arvioidaan.
Itsenäinen työskentely muodostuu ryhmissä toteutettavasta laajahkosta yritysanalyysistä, jossa
sovelletaan kohdeyritykseen kurssilla opittua teoriaa ja työkaluja sekä itseopiskelusta.

Vastuuopettaja(t)
Pirjo Pitkäpaasi, Pasila

Oppimateriaalit
Luentoja täydentävä materiaali on valittavissa seuraavista kirjoista:
Haberberg, Adrian & Rieple, Alison 2001. The Strategic Management of Organisations. Harlow,
England: Pearson Education Limited tai
Hitt, Michael A. & Ireland, R. Duane & Hoskisson, Robert. E. 2005. Strategic Management.
Competitiveness and Globalization. Thomson tai
Lynch R. 2006. Corporate Strategy Prentice Hall

Opintojaksson alussa määritettävä
m
ä mahdollineen muu kirjallisuus.
Luennoitsij
ijan jakama muu materiaali.

Arviointiiperusteett
Opintojaksson suorituss edellyttää annettujen ttehtävien hy
yväksyttyä suoritusta jaa läsnäoloa sovituissa
tilaisuuksisssa.
Opintojaksson kokonaiisarvosana muodostuu
m
kolmesta osasta:
Tentti ja m
mahdollisestii teemakesk
kustelujen m
memot 40 %
Yritysanalyyysin loppuuraportti ja osallistumin
o
nen pienryh
hmäkeskusteeluihin 40 %
Aktiivisuus 20 %
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Kestäävä keehityss ja vaastuulllinen liikettoimin
nta
Tunnus: CSR2LZ032
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 4. lukukausi
mi
Kieli: suom
Taso: peruusopinnot
Tyyppi: paakollinen

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin
Ei edeltävyyysehtoja.

Oppimisttavoitteet
Opiskelijallle muodosttuu laaja-alaainen ymmäärrys kestäv
vän kehitykssen ja vastuu
uullisen liikeetoiminnan
merkitykseestä yhteiskuunnassa, hään oppii vasstuullisen liiiketoiminnaan eri osa-allueet ja toim
mijatasot
sekä ymmäärtää kestävvän kehitykssen merkityyksen osana yrityksen kilpailukyky
k
yä ja vastuu
ullista
toimintaa. Opiskelija osaa
o
myös kehittää
k
yrittyksen vastu
uullista liiketoimintaa.

Sisältö
Yrityksen ttaloudellineen, ekologin
nen ja sosiaaalis-kulttuurinen toimin
ntaympäristtö vastuullissen
liiketoiminnnan lähtökoohtana
Vastuulliseen liiketoim
minta globaaalissa viitekeehyksessä ja vastuullisen liiketoim
minnan kanssainväliset
ohjeistukseet
Vastuullisuuus osana yrityksen
y
strategista ja ooperatiivistaa toimintaa
Hallintajärj
rjestelmät jaa merkit

Vastuulliseeen toimintaaan liittyvä laskenta, raaportointi jaa sidosryhm
mävuorovaikkutus

Opetus- jja oppimismenetelm
mät
Opintojaksso on lähioppetuspainottteinen. Lähiiopetus muo
odostuu luen
nnoista ja oopiskelijoideen
alustuksista sekä käytäännönläheissistä tunneillla tehtävisttä ryhmäteh
htävistä. Opiintojaksoon
n sisältyy
asiantuntijaaluentoja, jooiden tarkoiituksena onn lisätä opisk
kelijan käyttännön ymm
märrystä yrittysten
kestävää keehitystä ediistävästä vasstuullisesta toiminnastaa. Opintojak
ksolla käyteettävät
oppimismeenetelmät peerustuvat ossallistavaann ja kehittäv
vään oppimiseen.

Vastuuop
pettaja(t)
Satu Harkkki, Pasila

Oppimatteriaalit
Rohweder,, L. 2004. Yritysvastuu
Y
u – Kestäväää kehitystä organisaatio
otasolla. WSS Bookwelll Oy.
Porvoo.
Rohweder,, L. (toim.) 2008. Kasv
vaminen gloobaaliin vasttuuseen – yh
hteiskunnann toimijoideen
puheenvuooroja. Opetuusministeriö
ön julkaisujaa http://www
w.minedu.ffi/OPM/julkkaisut/
Muu opintoojaksolla annnettava ain
neisto.

Arviointiiperusteett
Ennakkoteehtävät 40 %
Kirjallinenn tentti 30 %
Harjoitukset 30 %
last modifiied 02.06.20010
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Viesttintä 1
Tunnus: CO
OM1LZ0022
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suom
mi
Taso: peruusopinnot
Tyyppi: paakollinen

Oppimisttavoitteet
Viestinnänn opinnoissaa kehitetään
n suullisen jaa kirjallisen
n ilmaisun taaitoja ja perrehdytään yrritys- ja

yhteisöviestinnän periaatteisiin sekä teorian että käytännön harjoitusten avulla. Tavoitteena on, että
opitut viestinnän tiedot ja taidot tukevat opiskelua ammattikorkeakoulussa ja tarjovat perustan
liike-elämän työtehtäsissä toimimiseen.

Sisältö




Viestinnän ja yhteisöviestinnän perusteet
Suullinen ja kirjallinen raportointi
Liike-elämän tekstilajit ja asiakirjastandardi

Opetus- ja oppimismenetelmät
Lähiopetus 26 h
Verkko-opiskelu ja itsenäinen työskentely 55 h
Lähitunneilla on luento-opetusta, opetuskeskusteluja, harjoituksia ja ryhmätöitä. Verkko-opiskelu
ja itsenäinen työskentely koostuvat itsenäisestä tekstien tuottamisesta ja muiden tekstien
kommentoinnista, opetusmateriaalin lukemisesta sekä suullisten ja kirjallisten esitysten
valmistelusta.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHO)
Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT)
erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja(t)
Hanna Tani, Pasila

Oppimateriaalit
Iisa, K. & Oittinen, H. & Piehl, A. 2006. Kielenhuollon käsikirja. 6. painos. Yrityskirjat Oy.
Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 2008. Toim. Kankaapää S. & Heikkilä, E. & Korhonen, R. &
Maamies, S. & Piehl, A. 3. painos. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 147.
Kortetjärvi-Nurmi, S. & Kuronen, M-L. & Ollikainen, M. 2008. Yrityksen viestintä. Edita Prima
Oy.
Lohtaja, S. & Kaihovirta-Rapo, M. 2007. Tehoa työelämän viestintään. WSOYpro.
Luukkonen, M. 2006. Hauskaa kielenhuoltoa! Kielenhuollon opas. WSOY.

Arviointiperusteet
Kirjalliset harjoitustyöt 50 %
Suulliset esitykset 30 %
Läsnäolo ja osallistuminen opetukseen 20 %
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Viesttintä 2
Tunnus: CO
OM2LZ0022
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suom
mi
Taso: amm
mattiopinnott
Tyyppi: paakollinen

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin.
Viestinnänn opintojaksso COM1LZ
Z001 suoriteettuna.

Oppimisttavoitteet
Viestinnänn opinnoissaa syvennetäään henkilökkohtaisen viestinnän ja yhteisöviesstinnän kirjaallisia ja
suullisia taaitoja, joita tarvitaan
t
eriityisesti myyyjän työssää. Tavoitteen
na on että oopitut viestin
nnän tiedot
ja taidot tuukevat myyjän ammatti-identiteettiiä sekä tarjo
oavat käytän
nnön työkalluja erilaisiiin
kirjallisiin ja suullisiinn työelämän
n viestintätillanteisiin.

Sisältö





Liikkeviestinnään periaatteeet
Sähhköposti- jaa verkkoviesstintä
Vaiikuttaminenn kirjallisesssa ja suullissessa viestin
nnässä myyn
nnin tehtäviissä
Rekklamaatiotillanteiden viiestintä

Opetus- jja oppimismenetelm
mät
Lähiopetuss 26 h
Verkko-oppiskelu ja itssenäinen työ
öskentely 555 h
Opiskelu kkeskittyy itsenäiseen tieedonhankinttaan ja tekstien tuottam
miseen sekä esitysten
valmisteluuun ja pitoonn. Lähitunneeilla on luennto-opetustaa, keskusteluja ja ryhm
mätöitä. Opin
ntojaksolla
annetaan jaa saadaan myös
m
vertaisspalautetta.

Vastuuop
pettaja
Hanna Tanni, Pasila

Oppimatteriaalit

Aulanko, M
M. 2005. Roohkeasti puh
humaan - L
Luonteva esiiintyminen. WSOY.
Karhu, M. & Salo-Leee, L. & Sipiilä, J. & Sellänne, M. & Söderlund, L. & Uimoonen, T. & YliKokko, P. 2005. Asianntuntija viestii - ajatukssesta vaikuttukseen. Infforviestintä Oy.
Lohtaja, S.. & Kaihoviirta-Rapo, M.
M 2007. Neeuvotteluvalta - Miten tulen
t
huippu
puneuvottelij
ijaksi?
WSOY.
Torkki, J. 22006. Puhevvalta - Kuin
nka kuulijat vakuutetaaan. Otava.

Arviointiiperusteett
Kirjalliset tuotokset 400 %
Suulliset esitykset 40 %
Aktiivisuus, läsnäolo sekä palauttteenannot 220 %
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Rahooitus
Tunnus: A
ACC2LZ001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 4. lukukausi
Kieli: Suom
mi
Opintojaksson taso: am
mmattiopinn
not
Opintojaksson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin
Opiskelija on suorittannut Laskenttatoimen oppintojakson ACC1LZ00
01

Oppimisttavoitteet
Suoritettuaaan opintojaakson opiskelija




ym
mmärtää rahooitusmarkkiinoiden toim
minnan peru
usperiaatteet ja yritykseen eri roolit
rahhoitusmarkkkinoilla
osaaa soveltaa rahoituksen
r
n keskeisiä l askelmia ku
uten investo
ointi- ja käyyttöpääomalaskelmia
ym
mmärtää rahooitusratkaisu
ujen merkittyksen myyjjän työssä sekä ostavann että myyv
vän
yrittyksen näköökulmasta

Sisältö
Opintojaksso tarkasteleee yritysrah
hoitusta myyyjän työn nääkökulmastaa erityisesti Business to
o Business

-myynnissää. Peruskäsiitteiden sisääistämisen oohella opisk
kelija perehttyy käytännnön työssä esiin
e
tuleviin rahhoitusratkaiisuihin ja niiiden vaikuttukseen yrityksen päätö
öksentekoonn.








Rahhoitusmarkkkinat ja niid
den merkityys erityyppissille yrityksille
Rahhoituksen peruskysymy
p
ykset
Invvestointipäättökset
Käyyttöpääomaan hallinta
Luoottokaupan perusteet
Kannsainvälisenn kaupan aiheuttamat rriskit
Rahhoitusratkaiisut osana myyntityötä
m

Työelämäyhteydett
Opintojakssolla voi vieerailla työelämän edusttajia.

Opetus- jja oppimismenetelm
mät
Lähiopetuss 28 h
Itsenäinen ja ryhmätyööskentely 53 h

Aikaisem
mmin hank
kitun osaa
amisen tun
nnustamin
nen (AHO
OT)
Opintojakssolla noudattetaan aikaisemmin hannkitun osaam
misen tunniistamismeneettelyä (AH
HOT)
erikseen annnettavan ohhjeen mukaaan.

Vastuuop
pettaja(t)
Pekka Paloomäki, Pasilla

Oppimatteriaalit
Leppiniem
mi Jarmo, 20009 . Rahoittus, WSOY Helsinki , osittain
o
Muu opettaajan osoittaama materiaali

Arviointiiperusteett
Kirjallinenn koe 70 %
Etätehtävätt ja harjoituukset 30 %
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Yrityysoikeeus
Tunnus: LA
AW1LZ0022

Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 2. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Oppimistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii hahmottamaan suomalaista oikeusjärjestelmää
osana kansainvälistä oikeudellista yhteisöä ja kehittää valmiuksiaan vastuulliseen yhteiskunnan
normit huomioon ottavaan liiketoimintaan. Ammatillisesti merkityksellisen juridisen tiedon
hakemisen valmiudet ja soveltamisen edellytykset kehittyvät erityisesti markkinointiin ja kauppaan
liittyen. Opiskelijan oma oikeudellinen ajattelukyky jäsentyy ja soveltamisvalmius kasvaa
tukemaan muuta ammattikorkeakouluopiskelua.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija






ymmärtää suomalaisen oikeusjärjestelmän pääpiirteet, aseman kansainvälisesti ja osana
Euroopan unionia
tuntee yrityksen ja sen sidosryhmien toimintaan liittyvän keskeisen normiympäristön
pystyy itsenäisesti tekemään liiketoimintaan ja erityisesti myyntitoimintoihin liittyvät
tavanomaiset oikeustoimet
osaa ennakoida ratkaisujensa oikeudelliset vaikutukset
osaa hakea juridista tietoa luotettavista lähteistä.

Sisältö







Oikeusjärjestyksen yleiset perusteet
Yhtiöoikeuden perusteet ja yritysmuodot
Sopimus ja edustus
Liikekauppa
Kuluttajansuoja
Markkinoinnin ja liikekilpailun sääntely

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla käsitellään työelämälähtöisiä oppimistehtäviä ja tuomioistuimissa käsiteltyjä
oikeustapauksia.

Kansainvälisyys
Opintojaksolla tarkastellaan Suomen oikeusjärjestyksen suhdetta kansainväliseen oikeuteen ja
Euroopan unionin oikeuteen.

Opetus- jja oppimismenetelm
mät
Lähiopetuss 28 h
Tentti 2 h
Itseohjautuuvaa opiskelua 51 h

Aikaisem
mmin hank
kitun osaa
amisen tun
nnustamin
nen (AHO
OT)
Opintojakssolla noudattetaan aikaisemmin hannkitun osaam
misen tunniistamismeneettelyä (AH
HOT)
erikseen annnettavan ohhjeen mukaaan.

Vastuuop
pettaja(t)
Satu Pitkännen, Pasila
Marika Ahho-Nissinen, Malmi

Oppimatteriaalit
Suojanen, Kalevi – Saavolainen, Hanna
H
– Vannhanen, Pek
kka: Opi oik
keutta 1, Jyvväskylä 200
08.
Suojanen, K. & Ojajärrvi, J. & Sav
volainen, H
H. & Vainio, P. Vanhan
nen, P.: Opi oikeutta 2, Helsinki
2009
Opettajan ttuottama maateriaali

Arviointiiperusteett
Oppimistehhtävien suoorittaminen ja
j lähiopetuuksessa osoiitettu aktiiviisuus 50 %
Tentti 50 %
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Työoiikeus
Tunnus: LA
AW2LZ0022
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suom
mi
Opintojaksson taso: am
mmattiopinn
not
Opintojaksson tyyppi: pakollinen

Oppimisttavoitteet
Opiskelija perehtyy tyyösopimuksen tekemiseeen ja sen soveltamisen
n oikeudelliisiin reunaeh
htoihin

sekä työsuhteessa toimimista koskeviin sääntöihin. Opiskelija kykenee soveltamaan työoikeuden
normeja ja muita oikeudellisia tietolähteitä käytännön ongelmanratkaisutilanteissa. Opiskelija
ymmärtää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelija ymmärtää työsuojelun
ja työturvallisuuden merkityksen työsuhteessa. Opiskelija tutustuu oikeudelliselta kannalta
työsuhteen eri vaiheisiin työsopimuksen laatimisesta sen päättymiseen.

Sisältö
Opintojaksolla käsitellään työlainsäädännön keskeistä normistoa ja oikeuskäytäntöä sekä
säännösten soveltamista yritystasolla.
Opintojaksolla käsiteltävät asiat ovat:











Työsopimusjärjestelmä ja työehtosopimusten suhde työlainsäädäntöön
Työsuhteen käsite, epätyypilliset työsuhteet ja työsuhteen ehtojen muuttaminen
Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
Yksityisyyden suoja ja henkilötietojen käsittely työsuhteessa
Palkan määräytyminen, työaika ja vuosiloma
Työsuojelu ja työturvallisuus
Lomauttaminen
Työsuhteen päättäminen
Osallistumisjärjestelmät
Erimielisyyksien ratkaiseminen.

Opetus- ja oppimismenetelmät
Lähiopetusta 32 h
Itsenäistä opiskelua 98 h

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

Vastuuopettaja(t)
Marjukka Laine

Oppimateriaalit
Hietala, H., Kahri, T. ja Kaivanto K. 2009. Työsopimuslaki käytännössä. Edita. Helsinki
Äimälä, M. 2007. Käytännön työoikeutta esimiehille. WSOYPro. Helsinki
Tiitinen, S. ja Kröger, T. 2008. Työsopimusoikeus. Talentum. Helsinki
Virtuaalisessa oppimisympäristössä oleva ja muu ohjaajan linkittämä materiaali

Keskeinen työoikeuttaa koskeva laainsäädäntöö

Arviointiiperusteett
Tentti 80 %
Oppimistehhtävät 20 %
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Myyn
nnin juridi
j
ikka
Tunnus: LA
AW2LZ0011
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 5. lukukausi
mi
Kieli: suom
Opintojaksson taso: am
mmattiopinn
not
Opintojaksson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin
Opiskelija on suorittannut Yritysoiikeus -opinttojakson taii laajuudeltaaan ja vaatim
mustasoltaaan
vastaavat oopintokokonnaisuudet.

Oppimisttavoitteet
Opiskelija oppii hahm
mottamaan laaajemmin liiikekaupan sopimuksiaa ja sopimusskokonaisuu
uksia sekä
t
n sopimussuuhteisiin liitttyviä
niihin liittyyviä vastuitaa ja velvoittteita. Opiskkelija oppii tulkitsemaan
riskitekijöiitä ja hallitsemaan niitää. Opiskelijaa ymmärtäää sopimuspeerusteisen koorvauksen eri
e
käsitteet jaa rajoittamissen. Kurssilla keskitytäään ns. case harjoitusten
n kautta avaaamaan
sopimusoikkeudellisia kysymyksiä
k
ä käytännönn liike-eläm
män tarpeistaa. Opiskelijaa ymmärtäää
sopimusrikkkomusten eri
e seuraam
muksia. Lisäkksi opintojaaksolla käsittellään myyyntiin liittyv
viä eettisiä
kysymyksiiä kuten esim
merkiksi asiakastietojeen hyödyntääminen ja tieetojenvaihtoo. Kurssin
suoritettuaan opiskelijja ymmärtäää myös kilppailuoikeudeen perussisäällön. Kursssilla on sanaastoa
englannikssi.

Sisältö
Opintojakssolla käsitelltävät asiat ovat:
o





Soppimuksen oikeudellinen
n viitekehyss
Neuuvottelut, aiiesopimus, salassapito
Hyvvän sopimuuskokonaisu
uuden laatim
minen (tulkiinta, vakioeh
hdot, pätem
misjärjestys))
Laiinvalinnan merkitys
m











Vellvoitteet, vaastuut ja vasstuunrajoituukset
Yriitystuotevasstuu, riski jaa sen hallintta
Jakkelu- ja toim
mitussopimu
usten erityisp
spiirteet
Soppimuksen muutostilant
m
eet ja irtauttuminen
Soppimusperustteinen korvaus
Soppimusrikkom
mukset ja niiden
n
seuraaamukset
Imm
materiaalioiikeuden perrusteet
Etiiikka, liikesaalaisuudet, tietosuoja
t
jaa asiakastiettojen hyödy
yntäminen
Killpailuoikeuddelliset rajoitteet ja kilppailuoikeus

Kansainvvälisyys
Opintojakssolla käsitelllään sopimu
uksia kansaainvälisestä näkökulmasta. Kurssillla on sanasttoa
rinnakkainn englannikssi sekä osa aineistosta
a
oon englanniksi.

Opetus- jja oppimismenetelm
mät
Lähiopetuss 32 h
Itsenäinen opiskelu 499 h

Aíkaisem
mmin hank
kitun osaa
amisen tun
nnustamin
nen (AHO
O)
Opintojakssolla noudattetaan aikaisemmin hannkitun osaam
misen tunniistamismeneettelyä (AH
HOT)
erikseen annnettavan ohhjeen mukaaan.

Vastuuop
pettaja(t)
Marika Ahho-Nissinen, Malmi
Satu Pitkännen, Pasila

Oppimatteriaalit
Jaakkola T
T. – Sorsa K.
K Liiketoim
minnan sopim
mukset. Sop
pimusriskien
n hallinta liiike- ja kulu
uttaja
sopimuksisssa. Businesss Edita 200
05.
Koivumäki E. – Häkkkänen P. Maarkkinointijuuridiikka 20
010. Kauppaakamari 20110.
Tuntityöskkentelyn maateriaali sekää muu ohjaaajan ilmoittama ja jakaama materiaaali.

Arviointiiperusteett
Tentti, ryhm
mätyöt ja yksilöharjoit
y
tukset , osalllistumisaktiivisuus
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Toiminnanohjaus
Tunnus: LOG2LZ013 (osat A ja B)
Laajuus: 9 op (243 h)
Ajoitus: 4. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opiskelijalla tulee olla opintojaksolle osallistuessaan suoritettuna seuraavat opintojaksot:
Yritystoiminnan ja myyntityön perusteet, Tietojenkäsittely, Yritysmarkkinointi ja asiakassuhteet,
Laskentatoimi ja rahoitus, Organisaatiokäyttäytyminen sekä Toiminnanohjaus -opintojakson
ensimmäinen osio.
Opintojakso koostuu kahdesta osasta, A ja B. Osa A (4,5 op) suoritetaan lukukauden
ensimmäisellä jaksolla ja osa B (4,5 op) lukukauden toisella jaksolla.

Osa A: Toiminnanohjaus / logistiikka
Oppimistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija





osaa logistiikan peruskäsitteet: logistiset perusprosessit, logistiikan vaikutus kilpailukykyyn
ja varastojen ohjaamisen ja kehittämisen perustaidot.
ymmärtää ostojen vaikutukset toimitusketjuun.
osaa valita sopivimman kuljetusmuodon.
tunnistaa logistiikan ympäristövaikutukset.

Sisältö







Logistiikan määritelmät
Tilaus-toimitusprosessi
Varasto- ja kuljetusprosessit
Ostoprosessit
Just In Time (JIT)
Supply Chain

Opetus- ja oppimismenetelmät
Lähiopetus ja tentti 37 h
Ryhmätyö 40 h
Itsenäinen opiskelu 44 h

Problem based learning (PBL), luennot, oppimistehtävä

Vastuuopettaja(t)
Jari Luomakoski
Tommi Turunen

Oppimateriaali
Monczka, R. & Trent, R. & Handfield R. 2005. Purchasing & Supply Chain Management.
Thomson.
Bloomberg, D. & LeMay, S. & Hanna, J. 2002. Logistics. Prentice-Hall.
Karrus, K. 2001. Logistiikka. WSOY.
Heizer, J. & Render, B. 2004. Principles of Operations Management. Prentice Hall.
Luentomateriaali verkossa, erilaiset artikkelit ja monisteet

Arviointiperusteet
Kirjallinen tentti 40 %
Tutoriaalit 30 %
Ryhmätyö 30 %

Osa B: Toiminnanohjaus / Liiketoimintaprosessit ja
järjestelmät
Oppimistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija





on tutustunut toiminnanohjaukseen, sen käsitteisiin ja tietotekniikan mahdollisuuksiin
yritysten liiketoiminnassa.
osaa jäsentää ja kuvata yrityksen liiketoimintaa prosessikuvausten avulla.
ymmärtää operatiivisten liiketoimintaprosessien välisiä yhteyksiä.
osaa käyttää toiminnanohjausjärjestelmän operatiivisia perustoimintoja.

Sisältö




Liiketoimintaprosessien kuvaaminen (MS Visio)
Toiminnanohjauksen ja liiketoimintalähtöisen tietotekniikan yleiset käsitteet
Toiminnanohjausjärjestelmän toiminnallisuus:
o Yritysrakenne
o Asiakkaat, toimittajat, nimikkeet, henkilöstö
o Toiminnanohjausjärjestelmän parametrointi

o
o

Valittuj
ujen prosessien läpiviennti
Raporttointi

Opetus- jja oppimismenetelm
mät
Lähiopetuss ja atk-luokkassa tehtäv
vät harjoitukkset 44 h
Kirjallinenn tentti 4 h
Itsenäinen työskentelyy ja ryhmisssä laadittavaat etätehtäväät 72 h

Vastuuop
pettaja(t)
Tommi Tuurunen, Pasiila

Oppimatteriaalit
Materiaali jaetaan ja/ttai ilmoitetaaan oppitunnneilla.
Oheislukem
mistona: Moonk, E. F. 2008.
2
Conceepts in enterrprise resource planninng. Boston Course
C
Technologgy Cengage Learning.

Arviointiiperusteett
Aktiivisuus ja harjoituukset 25 %
Etätehtävätt 50 %
Tentti 25 %
last modifiied 07.06.20010
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Asiak
kkuuk
ksien ja
j myyynnin
n johttamin
nen
LEA2LZ0004
Laajuus: 9 op (243 h)
Ajoitus: 5. lukukausi
Kieli: suom
mi
Opintojaksson taso: am
mmattiopinn
not
Opintojaksson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin
Myyntityönn koulutusoohjelman op
pintojaksot H
Henkilökoh
htainen myy
yntityö (SEL
L1LZ002) ja
Ratkaisum
myynti (SEL2LZ004) taai vastaavat opinnot.
Opintojaksso muodostuuu kolmestaa erillisestä osasta:

1. Myynnin johtaminen (lukukauden 2010 - 2011 toisella periodilla)
2. Asiakkuuksien johtaminen (lukukauden 2010 - 2011 toisella periodilla)
3. Myynnin juridiikka (lukukauden 2010 - 2011 ensimmäisellä periodilla)

Myynnin johtaminen
Oppimistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija




ymmärtää myynnin johtamista asioiden johtamisen näkökulmasta.
ymmärtää myynnin johtamisen eri osa-alueet ja niiden merkityksen.
ymmärtää myynnin johtamisen ja sen eri osa-alueiden yhteyden strategian toteutukseen.

Sisältö









Myynnin potentiaalin arviointi ja myynnin ennustaminen
Myyntikanavan valinta
Myyntibudjetointi
Myynnin organisointi ja osaaminen eri tehtävissä (HR Chally-assessment)
Myyntipiirien ja tavoitteiden määrittäminen
Suorituksen arviointi
Myyntisuppilon johtaminen (pipeline management, funnel)
Opportunity management

Oppimis- ja opetusmenetelmät
Lähiopetus 28 h
Itsenäinen opiskelu ja ryhmätyö 50 h
Opintojakso muodostuu lähiopetuksesta, ryhmätyöskentelystä sekä itsenäisestä työskentelystä.
Lähiopetus muodostuu luennoista, asiantuntijavierailuista, mahdollisista yritysvierailuista,
ryhmäkeskusteluista ja neuvotteluharjoituksista.
Itsenäisenä työskentelynä opiskelija työstää opiskelluista asioista oppimiskansion. Ryhmätyönä
työstetään mahdollisen yhteistyökumppanille myyntisuunnitelma.

Työelämäyhteydet
Opintojaksolle kutsutaan kumppaniverkostosta yrityksiä kertomaan myynnin johtamisesta ja
mahdollisuuksien mukaan vieraillaan ryhmän kanssa näissä yrityksissä tutustumassa niiden
myynnin johtamiseen.

Vastuuopettaja
Pirjo Pitkäpaasi, Pasila

Oppimateriaalit
Cron L. William & DeCarlo Thomas E, Dalrymple´s Sales Management (2006), ninth edition,
Willey
Muu opettajan jakama materiaali

Arviointiperusteet
Opintojakson suoritus edellyttää annettujen tehtävien hyväksyttyä suoritusta ja läsnäoloa sovituissa
tilaisuuksissa.
Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu kahdesta osasta:
Oppimisraportti ja portfolio 60 %
Aktiivisuus 40 %

Asiakkuuksien johtaminen
Oppimistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija




ymmärtää liiketoimintastrategian, asiakassuhteiden ja myyntityön välisen yhteyden.
ymmärtää erilaisia asiakkaan arvon tuottamisen prosesseja ja arjen käytäntöjä.
osaa kehittää ja soveltaa asiakaslähtöisiä käytännön ratkaisuja strategioiden mukaisesti.

Sisältö
Opiskelijat oppivat keskeiset asiat asiakkuuksien johtamisesta käyttäen erilaisia oppimismetodeja.
Opintojakson aihealueet ovat:







Asiakkuuksien johtamisen strateginen lähestyminen
Perusteet asiakkaan käyttäytymisen ja arjen ymmärtämisestä
Prosessinäkökulma arvon tuottamisessa
Prosessien toteuttaminen asiakkuuden elinkaaren eri vaiheissa
Asiakkaan sitouttaminen ja uskollisuus
Asiakkuuskannattavuuden mittaaminen.

Opetus ja oppimismenetelmät
Oppimismenetelmät ovat yhdistelmä erilaisia oppimisen muotoja, kuten lähiopetus, virtuaalinen
oppiminen ja PBL-pedagogiikka sekä myös itsenäistä opiskelua.

Työelämäyhteydet
Opettaja ilmoittaa opintojakson alussa yrityskumppanin, jonka kanssa yhteistyö tapahtuu.

Vastuuopettaja
Minna Saukkonen

Oppimateriaalit
Payne A. 2006. Handbook of CRM. Achieving the Excellence in Customer Management.
Butterwoth- Heinemann.
Hellman K. 2005. Asiakasjohtamisen työkirja. WSOY.
Arantola A. & Korkman O. 2010. Arki. Eväitä uuteen asiakaslähtöisyyteen. WSOYPro
Linkit, artikkelit ja muu opettajan osoittama materiaali

Arviointiperusteet
Virtuaalitentti 30 %
Tiimiraportti 40 %
Virtuaalinen yksilötyö 30 %

Myynnin juridiikka
Oppimistavoitteet
Opiskelija oppii hahmottamaan laajemmin liikekaupan sopimuksia ja sopimuskokonaisuuksia sekä
niihin liittyviä vastuita ja velvoitteita. Opiskelija oppii tulkitsemaan sopimussuhteisiin liittyviä
riskitekijöitä ja hallitsemaan niitä. Opiskelija ymmärtää sopimusperusteisen korvauksen eri
käsitteet ja rajoittamisen. Opintojaksolla keskitytään ns. case harjoitusten kautta avaamaan
sopimusoikeudellisia kysymyksiä käytännön liike-elämän tarpeista. Opiskelija ymmärtää
sopimusrikkomusten eri seuraamuksia. Lisäksi opintojaksolla käsitellään myyntiin liittyviä eettisiä
kysymyksiä kuten esimerkiksi asiakastietojen hyödyntäminen ja tietojenvaihto. Opintojakson
suoritettuaan opiskelija ymmärtää myös kilpailuoikeuden perussisällön. Kurssilla on sanastoa
englanniksi.

Sisältö
Opintojaksolla käsiteltävät asiat ovat:













Sopimuksen oikeudellinen viitekehys
Neuvottelut, aiesopimus, salassapito
Hyvän sopimuskokonaisuuden laatiminen (tulkinta, vakioehdot, pätemisjärjestys)
Lainvalinnan merkitys
Velvoitteet, vastuut ja vastuunrajoitukset
Yritystuotevastuu, riski ja sen hallinta
Jakelu- ja toimitussopimusten erityispiirteet
Sopimuksen muutostilanteet ja irtautuminen
Sopimusperusteinen korvaus
Sopimusrikkomukset ja niiden seuraamukset
Immateriaalioikeuden perusteet
Etiikka, liikesalaisuudet, tietosuoja ja asiakastietojen hyödyntäminen



Killpailuoikeuddelliset rajoitteet ja kilppailuoikeus

Kansainvvälisyys
Opintojakssolla käsitelllään sopimu
uksia kansaainvälisestä näkökulmasta. Kurssillla on sanasttoa
rinnakkainn englannikssi sekä osa aineistosta
a
oon englanniksi.

Opetus- jja oppimismenetelm
mät
Lähiopetuss 32 h
Itsenäinen opiskelu 499 h

Aíkaisem
mmin hank
kitun osaa
amisen tun
nnustamin
nen (AHO
O)
Opintojakssolla noudattetaan aikaisemmin hannkitun osaam
misen tunniistamismeneettelyä (AH
HOT)
erikseen annnettavan ohhjeen mukaaan.

Vastuuop
pettaja(t)
Marika Ahho-Nissinen, Malmi

Oppimatteriaalit
Jaakkola T
T. – Sorsa K.
K Liiketoim
minnan sopim
mukset. Sop
pimusriskien
n hallinta liiike- ja kulu
uttaja
sopimuksisssa. Businesss Edita 200
05.
Koivumäki E. – Häkkkänen P. Maarkkinointijuuridiikka 20
010. Kauppaakamari 20110.
Tuntityöskkentelyn maateriaali sekää muu ohjaaajan ilmoittama ja jakaama materiaaali.

Arviointiiperusteett
Tentti, ryhm
mätyöt ja yksilöharjoit
y
tukset , osalllistumisaktiivisuus
last modifiied 18.06.20010
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Myyn
nnin johtam
j
minen
n
Tunnus: SE
EL2LZ007
Laajuus: 9 op (243 h)
Ajoitus : 5. lukukausi
Kieli : suom
mi
Opintojaksson taso: am
mmattiopinn
not
Opintojaksson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Myyntityön koulutusohjelman opintojaksot Henkilökohtainen myyntityö SEL1LZ002,
Ratkaisumyynti SEl2LZ004 ja Asiakkuuksien johtaminen MAR2LZ001 tai vastaavat opinnot.

Oppimistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen, opiskelija





ymmärtää myynnin johtamista asioiden johtamisen näkökulmasta
ymmärtää myynnin johtamisen eri osa-alueet ja niiden merkityksen
oppii myynnin johtamisen työkaluja
ymmärtää myynnin johtamisen ja sen eri osa-alueiden yhteyden strategian toteutukseen

Sisältö








Myynnin potentiaalin arviointi ja myynnin ennustaminen
Myyntikanavan valinta
Myyntibudjetointi
Myynnin organisointi ja osaaminen eri tehtävissä (HR Chally-assessment)
Myyntipiirien ja tavoitteiden määrittäminen
Suorituksen arviointi
Myyntisuppilon johtaminen (pipeline management, funnel, opportunity management)

Opetus- ja oppimismenetelmät
Lähiopetus 28 h
Itsenäinen opiskelu ja ryhmätyö 50 h

Opintojakso muodostuu lähiopetuksesta, ryhmätyöskentelystä sekä itsenäisestä työskentelystä.
Lähiopetus muodostuu luennoista, asiantuntijavierailuista, mahdollisista yritysvierailusta,
ryhmäkeskusteluista ja neuvotteluharjoituksista.
Itsenäisenä työskentelynä opiskelija työstää opiskelluista asioista oppimiskansion. Ryhmätyönä
työstetään mahdollisen yhteistyökumppanille myyntisuunnitelma.

Työelämäyhteydet
Opintojaksolle kutsutaan kumppaniverkostosta yrityksiä kertomaan myynnin johtamisesta ja
mahdollisuuksien mukaan vieraillaan ryhmän kanssa niissä tutustumassa heidän myynnin
johtamiseen.

Vastuuopettaja
Pirjo Pitkäpaasi, Pasila

Oppimateriaalit

Cron L. W
William & DeeCarlo Thom
mas E, Dalrrymple´s Saales Manageement (20066), ninth ed
dition,
Willey
Muu opettaajan jakamaa materiaali.

Arviointiiperusteett
Opintojaksson suorituss edellyttää annettujen ttehtävien hy
yväksyttyä suoritusta jaa läsnäoloa sovituissa
tilaisuuksisssa.
Opintojaksson kokonaiisarvosana muodostuu
m
kahdesta ossasta:
Oppimisrapportti ja porrtfolio 60 %
Aktiivisuus 40 %
last modifiied 18.06.20010
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Logisstiikka
Tunnus: LO
OG1LZ001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 2. lukukausi
Opetuskielli: suomi
Opintojaksson taso: am
mmattiopinn
not
Opintojaksson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidon
nnaisuudet muihin oopintojak
ksoihin
Opiskelija on suorittannut Myyntittyön koulutu
tusohjelman
n pakolliset 1. lukukaudden opinnott.

Oppimisttavoitteet
Opintojaksson suoritetttuaan opisk
kelija osaa jaa ymmärtäää








loggistiikan perruskäsitteet
loggistiset perussprosessit
loggistiikan vaikkutus kilpaiilukykyyn
varrastojen ohjaaamisen ja kehittämise
k
en perustaid
dot
ym
mmärtää ostoojen vaikutu
ukset toimituusketjuun
valita sopivimm
man kuljetu
usmuodon
tunnnistaa logisstiikan ympääristövaikuttukset.

Sisältö
Opintojakssolla käsitelllään seuraaavia teemojaa:


Loggistiikan määäritelmät







Tilaus-toimitusprosessi
Varasto- ja kuljetusprosessit
Ostoprosessit
Jit
Supply chain

Opetus- ja oppimismenetelmät
Lähiopetus 32 h
Ryhmätyöskentely 20 h
Itsenäinen opiskelu 25 h
Tentti 4 h

Vastuuopettaja
Jari Luomakoski

Oppimateriaali
Ritvanen Virpi ja Koivisto Eija 2007. Logistiikka PK-Yrityksissä, WSOY
Muuta lukemista:
Monczka, Robert & Trent, Robert & Handfield Robert 2005. Purchasing & Supply Chain
Management. Thomson.
Bloomberg, David & LeMay, Stephen & Hanna, Joe 2002. Logistics. Prentice-Hall.
Karrus, Kaij 2001. Logistiikka. WSOY.
Heizer, Jay & Render, Barry 2004 . Principles of Operations Management. . Prentice Hall.
Luentomateriaali verkossa, erilaiset artikkelit ja monisteet

Arviointi
Kirjallinen tentti 50%
Tuntiaktiivisuus 10%
Ryhmätyöt 40%
last modified 21.06.2010

