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OPINTOJEN LÄHTÖKOHDAT
Työelämän toimintaympäristöjen nopeat muutokset, toimintojen
kansainvälistyminen sekä talouden rakennemuutokset edellyttävät
jatkuvaa panostusta osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen.
Muutokset vaativat työyhteisöissä toimivilta oman osaamisen
kehittämistä, asiantuntijuuden syventämistä ja laajentamista sekä
entistä enemmän taitoja ja tietoja toimia erilaisissa kansallisissa ja
kansainvälisissä verkostoissa.

OPINTOJEN TAVOITTEET
•

•
•

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutus on yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, joka tuottaa saman kelpoisuuden kuin
ylemmät korkeakoulututkinnot.
Koulutus tarjoaa mahdollisuuden osaamisen laaja-alaiseen ja
monipuoliseen kehittämiseen.
Koulutus on työelämän kehittämistutkinto, joka antaa myös
työyhteisöille mahdollisuuksia kehittää toimintaansa erilaisten
koulutukseen kuuluvien oppimistehtävien ja erityisesti opinnäytetyönä tehtävän kehittämistehtävän avulla.

•

Koulutus antaa opiskelijoille valmiudet asiantuntijuuden ja
ammatillisen osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, tietojen ja
menetelmien soveltamiseen ja hyödyntämiseen.

OPINTOJEN AIKATAULU JA TOTEUTUS
Opinnot aloitetaan orientaatiojaksolla 8. - 9.9.2016. Opinnot on
suunniteltu suoritettavaksi noin kahdessa vuodessa työn ohessa.
Opintojaksoihin sisältyy lähiopetusta, verkko-opintoja, itsenäisiä
tehtäviä ja ryhmätehtäviä. Lähiopetuspäiviä on noin 2 pv/kk.
Opintojaksojen oppimistehtävät opiskelija voi kohdistaa omaan
työpaikkapaikkaansa tai muun kohdeorganisaation liiketoiminnan, toiminnan tai työympäristön kehittämiseen.
Opiskelu on maksutonta. Opiskelumateriaalit ja mahdolliset opintomatkat opiskelijat maksavat itse.

OPINTOJEN RAKENNE 90 op
A) JOHTAMISOSAAMINEN

Osaamisen johtaminen
5 op

Strateginen johtaminen
5 op

SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 20 op, C
(VALITAAN SEURAAVISTA)

KAIKILLE YHTEISET SYVENTÄVÄT
AMMATTIOPINNOT 30 op, A&B

Hallittu johtajuus
5 op

B) TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOSAAMINEN
Kehittämistyön
metodologia
5 op

Innovaatiot ja ennakointi
5 op

Aineiston käsittely, analyysi
ja tulkinta
5 op

C) LIIKETOIMINTAOSAAMINEN/VALINNAISET AMMATTIOPINNOT
Strateginen
markkinointi
5 op

Esimiesviestintä
5 op

Esimiehen juridiikka
5 op

Yrityksen rahoitus
5 op

Talouden johtaminen
5 op

PK-yrityksen
kansainvälistyminen
5 op

D)
Liiketoimintaosaaminen/Vapaasti valittavat opinnot 10 op

E)
Kehittämistehtävä/Opinnäytetyö 30 op
Opintojen kesto
Syksy 2016

Opintojen kesto: 1,5 - 2,5 vuotta

2018

OPINTOKOKONAISUUDET
KAIKILLE YHTEISET SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT (A+B) 30 op

C. LIIKETOIMINTAOSAAMINEN 20 op

A. JOHTAMISOSAAMINEN 15 op

SYVENTÄVÄT VALINNAISET AMMATTIOPINNOT 20 op

Hallittu johtajuus 5 op
Oman työn ja itsensä johtaminen ovat avaintekijöitä esimiestyössä onnistumisessa. Esimiehellä on usein erilaisia rooleja: leader,
manager ja hallinnoija, ulkoisten ja sisäisten suhteiden hoitaja,
strategi, visiönääri ja kehittäjä. Opinnoissa painottuvat itsensä
tunteminen ja johtajuus sekä kestävän työhyvinvoinnin edistäminen.

Strateginen markkinointi 5 op
Opintojaksolla perehdytään strategisen markkinointiajattelun
merkitykseen osana yrityksen liiketoimintastrategian kehittämistä.
Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva markkinoinnin tehtävistä ja
prosesseista yrityksen liiketoimintamallin strategisessa johtamisessa.
Verkkokurssi.

Osaamisen johtaminen 5 op
Opintojaksolla tarkastellaan inhimillisten resurssien merkitystä jatkuvassa liiketoiminnan muutoksessa. Opintojakso antaa opiskelijalle valmiudet työyhteisön osaamisen arviointiin ja kehittämiseen.
Keskeisinä sisältöinä ovat osaaminen voimavarana, oppimista
tukeva esimiestyö ja osaamispääoman johtaminen.
Strateginen johtaminen 5 op
Opintojakso antaa opiskelijoille ymmärryksen strategisen johtamisen tavoitteista ja prosesseista. Opiskelija oppii ymmärtämään
strategisen johtamisen yrityksen tietoisena, keskeisten tavoitteiden ja toimintatapojen valintana muuttuvassa kansallisessa ja
kansainvälisessä toimintaympäristössä.
B. TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOSAAMINEN 15 op
Kehittämistyön metodologia 5 op
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija hallitsee tutkivan ja
kriittisen kehittämisotteen ja vahvistaa metodologisia lähestymistapoja koskevaa osaamistaan työelämän tutkimus- ja kehittämistyössä. Opiskelija syventää osaamistaan tieteellisen tiedon
hankintamenetelmissä, käyttämisessä, soveltamisessa ja tulosten
arvioinnissa. Opiskelija osaa johtaa työyhteisön kehittämisverkostoja ja projekteja. Hän kykenee kehittämään ja johtamaan
yhteiskunnallisesti vaikuttavaa t&k-toimintaa.
Innovaatiot ja ennakointi 5 op
Opintojakso antaa valmiuksia soveltaa tulevaisuuden haltuunoton
menetelmiä osana alan ja oman toiminnan kehittämistä. Opiskelija ymmärtää innovaatioprosessin systemaattisena toimintatapana ja osana yrityksen toiminnan kokonaisuutta. (opetuskielet:
englanti/suomi)
Aineiston käsittely, analyysi ja tulkinta 5 op
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet liiketoiminnan tutkimiseen ja kehittämiseen sekä kyky soveltaa laadullisia ja
määrällisiä menetelmiä omassa opinnäytetyössä tai työyhteisön
kehittämistyössä.

Esimiesviestintä 5 op
Opintojaksolla keskitytään yrityksen ja esimiehen viestintävalmiuksien parantamiseen erityisesti muutos- ja kriisitilanteissa
sekä omien viestintävalmiuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen.
Verkkokurssi.
Esimiehen juridiikka 5 op
Opiskelija saa viimeisintä tietoa esimiestyöskentelyn keskeisimmistä juridisista osa-alueista. Opiskelija osaa soveltaa, analysoida ja
argumentoida esimiestyöhön läheisesti liittyviä käytännön juridisia
ongelmia. Verkkokurssi.
Yrityksen rahoitus 5 op
Opintojaksolla perehdytään yrityksen lyhyen ja pitkän aikavälin
rahoitusmahdollisuuksiin ja suunnitteluun sekä rahoitusriskeihin ja
niiden hallintaan.
Talouden johtaminen 5 op
Opintojaksolla analysoidaan tilinpäätöstietojen avulla yrityksen
taloudellista asemaa ja laaditaan päätöksentekoa ja toimintaa
ohjaavia laskelmia, suunnitelmia ja raportteja. Opiskelija osaa
kehittää oman organisaation taloushalllinnon analysointi- ja
raportointikäytäntöjä sekä talousviestintää.
Pk-yrityksen kansainvälistyminen 5 op
Opintojakson tavoitteena on perehtyä pk-yrityksen kansainvälistämisen ja kansainvälistymisen tuomiin haasteisiin liiketoiminnassa
ja sen kehittämisessä. Opintojaksolla laaditaan oman organisaation kansainvälistymissuunnitelma.

D. VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 op
Kehittävä työote 5 op
Opiskelija perehtyy jonkin liiketoimintaosaamisen erityisalueen
teoreetiseen viitekehykseen ja laatii tutkielmaesseen kehittävällä
työotteella.
Studying in International Environment 5 op
Opintojakso on englanninkielinen ja ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa suoritettava viikon mittainen intensiiviopintojakso
johtamisesta.
Kansainvälinen viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 5 op
Opintojakso antaa tietoja ja taitoja soveltavan tutkimuksen
edellyttämään akateemiseen kirjoittamiseen sekä kansainväliseen
suulliseen että kirjalliseen viestintä- ja vuorovaikutusosaamiseen.
Aluekehittäminen ja yrittäjyys 5 op
Opintojaksolla perehdytään yrittäjyyden käsitteeseen, sen ilmenemismuotoihin ja eri tieteenalojen tapaan lähestyä yrittäjyyttä
sekä tutustutaan yrittäjyyden merkitykseen kansantaloudessa ja
aluetaloudessa. Opintojakso antaa opiskelijalle aluekehittämisessä
vaadittavan tietoperustan. Aluekehittämistä tarkastellaan tiedon
ja osaamisen tuottamisena ja soveltamisena alue-, organisaatio- yritys- ja tuotetasolla sekä yrittäjyyden edistämisen tukena
alueiden kehittymisessä.
E. KEHITTÄMISTEHTÄVÄ/OPINNÄYTETYÖ 30 op
Opinnäytetyö on opiskelijan asiantuntijuutta lisäävä ja työelämän
kehittämistarpeita palveleva kehittämistyö, joka tehdään yleensä
omalle työpaikalle/organisaatiolle. Kehittämistehtävässä opiskelija
soveltaa alan uusinta tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien analysointiin ja ratkaisemiseen.

LISÄTIETOJA
KOULUTUKSEEN HAKEMISESTA
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Ketunpolku 3, 87100 Kajaani
p. 044 7101 229, 044 7101 648
hakijapalvelut@kamk.fi
www.kamk.fi
KOULUTUKSEN SISÄLLÖSTÄ
Yliopettaja Jaana Lappalainen
p. 044 7101 457
jaana.lappalainen@kamk.fi
Koulutuspäällikkö Hannele Siipola
p. 044 7101 120
hannele.siipola@kamk.fi

HAKUOHJEET
Opintoihin haetaan sähköisellä hakemuksella osoitteessa www.
amkhaku.fi. Ammattikorkeakoulu tarkistaa koulu- ja työtodistuksen opiskelijaksi hyväksytyiltä. Opiskelijavalinta on ehdollinen,
kunnes todistukset on tarkistettu.

HAKUKELPOISUUS

HAKEMINEN

Liiketalouden ylempään amk-tutkintoon hakukelpoisia ovat
henkilöt, joilla on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tai
muu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto, joka sisältää tai jonka
lisäksi on suoritettu vähintään 40 opintopistettä liiketalouden korkeakouluopintoja sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen
vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Katso tarkat hakuajat osoitteessa www.kamk.fi. Valintaperusteet ja ja tiedot löydät Kajaanin ammattikorkeakoulun Hakijan
oppaasta.

Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Ammattikorkeakoulun harkinnan mukaan työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös
aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen
tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen,
ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta. Työkokemus tulee olla kertynyt 31.7.2016 mennessä.

VALINTAKRITEERIT
Opiskelijat valitaan seuraavien kriteereiden perusteella:
• valintakoe enintään 100 pistettä, josta:
max. 15 pistettä opinnäytetyöstä
max. 85 pistettä kirjallisesta kokeesta ja haastettelusta

VALINTA-AIKATAULU
•
•
•
•

hakuaika 16.3. - 6.4.2016
valintakoe 25.5.2016
valinnoista tiedotetaan kirjallisesti viimeistään 1.7.2016
opiskelupaikka on otettava vastaan 15.7.2016 klo 15.00

Kajaanin ammattikorkeakoulu
PL 52 - Ketunpolku 3 - 87101 Kajaani
Puh. (08) 6189 991
www.kamk.fi

