
KIERTO Kiertotalouden ja vastuullisuuden opinnot: 62 - 68 op

Perustiedot

Tunnus
KIERTO

Voimassaoloaika
18.5.2020 - 18.5.2050

Kesto (vuotta)
0

Tarkennukset

Luokittelu
Kiertotalouden ja vastuullisuuden opinnot

Kuvaus

Sisällön valinnaisuus, esitietovaatimukset ja tarjontatiedot

Sisällön valinnaisuus
Kaikki pakollisia

KIERTO1 Kiertotalouden ja ilmastoliiketoiminnan opinnot: 34 - 40 op

Sisällön valinnaisuus
Valitaan n kappaletta

Lukumäärä
0

BUS8LH113 Hackathon Camp - innovoi kiertotaloutta: 2 - 5 op

Laajuus (op)
2 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt

Erillinen opintokokonaisuus
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Satu Harkki , Eeva Aarnio

Pääasiallinen opetuskieli
suomi, englanti

Tavoitteet
Osaa innovoida, kehittää ja löytää ratkaisuja yrityksen kiertotaloushaasteisiin monialaisissa ryhmissä
Osaa hyödyntää story telling ja kiertotalous työkaluja ja menetelmiä osana innovointiprosessia
Osaa tarkastella innovaatioita kiertotalouden ja yrityksen kannattavuuden näkökulmasta

Sisältö
Kiertotalouden perusteet ja menetelmät
Kiertotalouden liiketoimintamallit
Story telling ja story board sekä soveltuvat innovointimenetelmät
Kiertotalouden innovointitehtävä yritykselle

Esitietovaatimukset
Suositus liiketoiminnan perustiedot.

BUS8LH115 Circular Factory - Biotalouden mahdollisuudet: 10 op

Laajuus (op)
10 - 10

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Satu Harkki

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

SCM8LF102 Circular Economy and SCM: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
GLOBBA Degree Programme in International Business

Vastuuhenkilöt
Eeva Aarnio

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Esitietovaatimukset

Erillinen opintokokonaisuus
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IBU1LF101 and SCM1LF101 or equivalent courses accomplished.

BUS8HH102 NOCCA Hackathon & XES workshops: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Jari Luomakoski

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Tavoitteet
You will be able to create or be part of a group creating a business idea based on the given
challenges.

Sisältö
Idea creation
Demand verification
Business model creation
Pitching
Developing the idea further with a cross-border team

Lisätiedot
Internationality
The Nocca-project is an international cooperation project with Estonian and Latvian partners. The
project is funded by EU Interreg Central Baltic funds.

BUS8LF101 Circular Economy Service Mill: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
GLOBBA Degree Programme in International Business

Vastuuhenkilöt
Satu Harkki , Pirjo Purovesi

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Tavoitteet

Erillinen opintokokonaisuus
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Apply service design and circular economy processes and methods in circular economy case
Develop customer-oriented products and services for circular economy
Select and estimate the service design and circular economy methods in co-creation
Facilitate team members and customers during the co-creation
Estimate business potential of designed circular economy service/product

Sisältö
The focus in the course is collaboration and the team work where the students develop circular
economy business and services of case companies. Students learn the systematic way to develop
and design Circular Economy services and business.

Individual assignments help students to get deep undertanding of the sector where the case
company operates

Teachers acts like as coaches and help teams to develop business models and services of case
companies

Circular economy service development and design based on the case company´s need
Circular economy basics, business models and methods
Empathy, customer oriented service design
How to use, select and estimate the right tools and methods?
How to facilitate team members and customers?

Esitietovaatimukset
Basics of business

BUS8LH113 Hackathon Camp - innovoi kiertotaloutta: 2 - 5 op

Laajuus (op)
2 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Satu Harkki , Eeva Aarnio

Pääasiallinen opetuskieli
suomi, englanti

Tavoitteet
Osaa innovoida, kehittää ja löytää ratkaisuja yrityksen kiertotaloushaasteisiin monialaisissa ryhmissä
Osaa hyödyntää story telling ja kiertotalous työkaluja ja menetelmiä osana innovointiprosessia
Osaa tarkastella innovaatioita kiertotalouden ja yrityksen kannattavuuden näkökulmasta

Sisältö
Kiertotalouden perusteet ja menetelmät
Kiertotalouden liiketoimintamallit
Story telling ja story board sekä soveltuvat innovointimenetelmät
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Kiertotalouden innovointitehtävä yritykselle

Esitietovaatimukset
Suositus liiketoiminnan perustiedot.

SCM8LF102 Circular Economy and SCM: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
GLOBBA Degree Programme in International Business

Vastuuhenkilöt
Eeva Aarnio

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Esitietovaatimukset
IBU1LF101 and SCM1LF101 or equivalent courses accomplished.

KIERTO2 Vastuullisen liiketoiminnan opintojaksot: 28 op

Sisällön valinnaisuus
Valitaan n kappaletta

Lukumäärä
0

WOR8RZ001 Yritysvastuu - (virtuaalinen non-stop): 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HOTEM Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management

Vastuuhenkilöt
Mia Tarhanen

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

Erillinen opintokokonaisuus
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• tuntee vastuullisen liiketoiminnan eri osa-alueet ja toimijatasot
• tunnistaa eri toimialojen merkittävimpiä vaikutuksia toimintaympäristöön ja yhteiskuntaan
• ymmärtää yritysvastuun osana tuloksellista liiketoimintaa
• tuntee omaan ammattiosaamiseensa liittyviä kestävän kehityksen mukaisia periaatteita ja työ- &
toimintatapoja
• osaa perusperiaatteet vastuullisen liiketoiminnan johtamisesta ja tärkeimmistä työkaluista

Sisältö
• Yritysvastuun läpileikkaus
• Yhteiskuntavastuun ulottuvuudet: Taloudellinen vastuu
• Yhteiskuntavastuun ulottuvuudet: Sosiaalinen vastuu
• Yhteiskuntavastuun ulottuvuudet: Ekologinen vastuu
• Toimitusketjun vastuullisuus
• Vastuullisuuden toteuttaminen
• Vastuullisuusviestintä
• Vastuullinen kuluttaminen

Esitietovaatimukset
Ei lähtötasovaatimuksia tai sidonnaisuuksia.

BUS8LH101 Corporate Responsibility: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Tavoitteet
The course is designed to equip the student with a well-rounded basic understanding of what is
corporate responsibility, how it manifests in organisations and what are the key tasks to be
considered in successful corporate sustainability initiatives.

Upon successful completion of the course, the student understands the notion of doing well by doing
good and can skillfully assess the appropriateness of CSR activities to the company.

Sisältö
The course will cover diverse topics, such as

Understanding corporate responsibility management
Understanding benefit corporations
Understanding and appreciating stakeholder dialogue as part of CSR initiatives
Exploring responsibility in the supply chain of corporations
Exploring how sustainability is used as a sales argument and in advertising
Evaluating responsible consumption
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Lisätiedot
Please note that the language of instruction is English and students have to submit all assignments
in English.

Esitietovaatimukset
None

CSR5LH006 The Corporate Responsibility Specialist: 15 op

Laajuus (op)
15 - 15

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

ENV8HA001 Responsible Business Management: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
HOTEM Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management, HOTRA Hotelli-
ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma, MATKA Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma,
RUOKAT Ruokatuotannon johtamisen koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Tunnus Nimi Summa

KIERTO Kiertotalouden ja vastuullisuuden opinnot 62-68

KIERTO1 Kiertotalouden ja ilmastoliiketoiminnan opinnot 34-40

BUS8LH113 Hackathon Camp - innovoi kiertotaloutta 2-5

BUS8LH115 Circular Factory - Biotalouden mahdollisuudet 10

SCM8LF102 Circular Economy and SCM 5

BUS8HH102 NOCCA Hackathon & XES workshops 5

BUS8LF101 Circular Economy Service Mill 5

BUS8LH113 Hackathon Camp - innovoi kiertotaloutta 2-5

SCM8LF102 Circular Economy and SCM 5

KIERTO2 Vastuullisen liiketoiminnan opintojaksot 28

WOR8RZ001 Yritysvastuu - (virtuaalinen non-stop) 5

BUS8LH101 Corporate Responsibility 5

CSR5LH006 The Corporate Responsibility Specialist 15

ENV8HA001 Responsible Business Management 3
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