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Tietoa Liiketalouden tutkinto-ohjelman uudelle opiskelijalle 

• Päiväryhmä (markkinointi ja myynti) 

• Monimuotoryhmä (taloushallinto) 
 

Tervetuloa opiskelemaan liiketaloutta Oulun ammattikorkeakouluun! 

Uusien opiskelijoiden opinnot alkavat Teuvo Pakkalankadun kampuksella (osoite Teuvo Pakkalankatu 19,  
90130 Oulu) ryhmäkohtaisesti seuraavasti: 

• Päiväryhmä LIK20KPM ti 7.1.2020 klo 9.30 

Päiväryhmän perehdytyspäivät ovat 7.1. klo 9.30-16 ja 8.1. klo 9-16.  
Lähiopetus alkaa lukujärjestyksen mukaan to 9.1.2020. 

 

• Monimuoto, taloushallinto LIK20KMT pe 10.1.2020 klo 10 

Monimuotoryhmän perehdytyspäivän ohjelma  

klo 10.00 - 11.30 osaston ja tutkinto-ohjelman esittely  
klo 11.30 - 12.30 lounas (omakustanteinen, kampuksen ruokala on avoinna) 
klo 12.30 – 15.45 opiskeluympäristöön ja työvälineisiin tutustuminen, opintojen etenemissuunnitelma 
klo 16.00 – 17.30 Liiketoimintaosaaminen 1 - Tietotekniikka   
 
Opiskelu jatkuu lukujärjestyksen mukaan ma 13.1. klo 16.30-19.30 verkko-opetuksena. Ryhmän 
verkko-opetusillat ovat pääsääntöisesti maanantai ja keskiviikko. Lähiopetusta on pääsääntöisesti 
joka toinen perjantai kampuksella klo 12.30-17.30. Ensimmäinen lähiopetus on perehdytyspäivän 
jälkeen pe 24.1. klo 12.30-17.30. 

 

• • • • • • 

 

Jos sinulla on kysyttävää opintojen aloitukseen liittyen, voit olla yhteydessä seuraaviin henkilöihin:  

kampusopo Erja Korhonen puh. 050 521 3733 

päiväryhmä: tutkintovastaava Eija Rajakangas puh. 040 141 5342 

monimuotoryhmä: tiimipäällikkö Merja Luukkonen puh. 050 594 1576 

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oamk.fi  

 

• • • • • • 
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Tietoa opiskelijoiden kannettavasta tietokoneesta 

Liiketalouden opiskelijoilta edellytetään kannettavan tietokoneen käyttöä lähiopetuksessa. Kannettava 
tietokone on hyvä ottaa mukaan jo ensimmäisenä päivänä, jos sinulla sellainen on. Näin pääset heti 
käyttämään Oamkin järjestelmiä omalla koneellasi.  

Kannettavalle tietokoneelle ei ole asetettu erityisiä vaatimuksia. Oleellista on, että koneella pystyy käyttämään 
Microsoft Office -ohjelmistoperheen sovelluksia. Kokemus on osoittanut, että tablettitietokone on usein liian 
pieni, jotta sillä voi työskennellä täysipainoisesti. Tietotekniikan opetus on suunniteltu Windows-käyttöjärjestel-
män Office-ohjelmille (Excel, Word ja PowerPoint), joten Mac-tietokoneiden käyttäjät voivat joutua selvittä-
mään joitakin piirteitä ja ominaisuuksia itsenäisesti. 
 
Monimuoto-opiskelijoilla on verkko-opetusta varten oltava tietokone, internet-yhteys, kuulokkeet ja mikrofoni 
sekä web-kamera. 

• • • • • • 

 

Aiempia korkeakouluopintoja suorittaneet 

Jos sinulla on aiempia korkeakouluopintoja (amk tai yliopisto), voit sisällyttää niitä tutkintoosi siltä osin, kuin ne 
sopivat Liiketalouden tutkinnon opintosuunnitelmaan. Monimuotoryhmäläisen kannattaa ottaa opintosuoritusot-
teet (suomeksi ja englanniksi) mukaan perehdytystilaisuuteen. Päiväopiskelija voi sopia tapaamisajan tutkinto-
vastaava Eija Rajakankaan kanssa sähköpostilla tai opintojen alettua. 

• • • • • • 

 

Tietoa opiskelusta 

Opinto-opas löytyy osoitteesta www.oamk.fi/opinto-opas. Sieltä löydät paljon käytännön tietoa opiskelusta.  

Lukujärjestykset tulevat osoitteeseen lukkarit.oamk.fi Monimuotoryhmän tunnus on LIK20KMT ja päiväryhmän 
tunnus LIK20KPM.  

 

  

http://www.oamk.fi/opinto-opas
http://lukkarit.oamk.fi/


 

 

3(4) 

 

Liiketoimintaosaaminen 1  (laajuus 12 op) 
HOT (hankitun osaamisen tunnistaminen) 

 

Liiketalouden tutkinnon ensimmäinen suoritettava opintokokonaisuus on Liiketoimintaosaaminen 1 (laajuus 12 op). Seu-
raavassa on tietoa, miten opiskelija voi hakea osaamisen tunnistamista ko. opintokokonaisuuteen. 

HOT (hankitun osaamisen tunnistaminen) tarkoittaa osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa. Opiskelijan 
osaamisen tunnistamisessa on kaksi päävaihtoehtoa 

1. Aikaisemmat korkeakoulutason opinnot 
2. työssä, toisen asteen opinnoissa tai muuten hankittu kokemus  

Tämän dokumentin lopussa on vinkkejä siihen, jos sinulla on osittain osaamista opintokokonaisuuteen liittyen. 

Hyväksilukuhakemukset tehdään Pepin HOT-toiminnolla. Pepin HOT-toiminnon käyttöön löytyy hyvät ohjeet.  

• • • • • • • • • 

Jos haet hyväksilukua korkeakoulutason opinnoilla (yläpuolella kohta 1), tarvitset hakemuksen liitteeksi skannatut opin-
tosuoritustodistukset. Nämä opinnot ovat tyypillisesti yliopiston kauppatieteellisiä perusopintoja tai amkin liiketalouden 
perusopintoja. 

Voit hakea koko 12 op opintokokonaisuuden hyväksilukua osaamisen perusteella (yläpuolella kohta 2), jos sinulla on   

- merkonomin koulutus ja vähintään viisi vuotta työkokemusta 
- koulutus muulta alalta ja kaupan (tai muun liiketalousalan) työkokemusta vähintään viisi vuotta sekä liiketalous-

alaan liittyviä kursseja 
 

Nämä ovat pelkästään esimerkkejä mahdollisesta kokemuksesta. Jos työkokemuksesi ei ole riittävä, mutta olet suoritta-
nut muita kursseja ja koulutuksia, ne katsotaan sinulle hyväksiluvussa eduksi. 

Jokaisella opiskelijalla on oma kokemuksensa eikä tiukkoja aika- tai koulutusrajoja voida asettaa. Osaaminen ratkaisee. 

Hyväksilukua haetaan seuraavasti:  

Kirjoita raportti siitä, missä olet hankkinut osaamisen ja millä tavalla tämä osaaminen käytännön työssäsi näkyy 
seuraavasti: 
- käytä sisältökokonaisuuksia, jotka löytyvät Liiketoimintaosaaminen 1 ops-kuvauksen ”Sisältö”-kentässä.  
- käytä OAMKin raporttipohjaa (opinnäytetyön pohja) 
- raportissa tulee olla  

o sisällysluettelo  
o lähdeluettelo ja tekstissä lähdeviittaukset (raportti on automaattisesti hylätty, jos lähdeviittauksia ei ole) 
o vähintään yksi taulukko ja yksi graafinen esitys (jokin kuvio) 

- raportin kokonaispituus (sisältäen kansilehden, sisällysluettelon sekä lähdeluettelon) vähintään 6 sivua 
- raportin tallennusmuoto PDF 

  

https://it.oamk.fi/7603#hyvaksiluku
https://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuunnitelmat?koulutus=lik2019s-lii&lk=s2019&alasivu=opintojakso&oj=KL00BQ17_fi
http://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opinnaytetyo
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Liitä raportti sekä skannatut työ-, opiskelu- ja kurssitodistukset Pepin HOT-hakemuksen liitteeksi ja merkitse vastaanot-
tajaksi Eija Rajakangas. 

Arviointi on hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus merkitään arvosanalla H koko Liiketoimintaosaaminen 1 -opintokoko-
naisuuteen. Opintosuoritusotteeseen tulee merkintä “Hyväksiluettu aikaisemmalla osaamisella”. 

• • • • • • • • • 

 

Jos sinulla on osaamista johonkin osakokonaisuuteen liittyen ja haluat keskustella osittaisesta hyväksiluvusta, sinun tu-
lee keskustella osaamisen todentamisesta ko. osuuden opettajan kanssa. Kuitenkin, Liiketoimintaosaaminen 1 -opinto-
kokonaisuudessa on 5 op painoarvo opiskelijatiiminä tuotettavalla tuotoksella (alustavan liiketoimintamallin raportti), jo-
ten yksittäisen osa-alueen hyväksiluku ei ole välttämättä mielekästä, koska lopputuloksena tulee joka tapauksessa tuot-
taa tuo yhteinen tuotos. Jos omaat esim. markkinoinnin osaamista, niin voit toimia opiskelijatiimissä sparraamassa muita 
tiimiläisiä ja keskittyä itse enemmän vaikkapa taloushallinnon osaamisen syventämiseen. Tai jos yritystoiminnan aloitta-
minen on sinulle tuttua, niin voit innostaa muita ja itse keskittyä vaikkapa tietotekniikan taitojen kehittämiseen. 

Liiketoimintaosaaminen 1:n tavoitteena on ammatillisen osaamisen kehittämisen lisäksi innostaa opiskeluun, tutustuttaa 
opiskelukavereihin ja opettaa toimimaan opiskelijatiimissä. Kannustan lähtemään siihen (ja opiskeluun yleensä) uteli-
aalla ja positiivisella mielellä mukaan. 

 


