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YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN, 15 osp
OPPIMISTAVOITTEET
Opiskelijan opintokortin runko
Työelämälähtöiset työtehtävät
Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu

OPPIMISEN OHJAUS
Opetuksen sisältö ammattitaitovaatimusten ja kriteerien pohjalta
Keskeiset opetusmenetelmät ja -ympäristöt

Oman toimialan tarjonnan arviointi ja
uusien asiakkaiden hankkiminen
• kilpailu- ja kysyntätilanteen
selvittäminen
• tuotteistaminen

• kilpailu- ja kysyntätilanteen selvittäminen
• oman yritysidean tuotteistaminen

Liikeidean ja toiminta-ajatuksen
kehittäminen
• Yrityksen perustamiseen ja alan
säädöksiin liittyvän tiedon soveltaminen
yrityksen perustamisessa
• yrityksen perustaminen

• yrityksen perustamiseen ja alan säädöksiin liittyvän tiedon

Yrityksen toiminnan suunnittelu
• asiakashankinta

•
•
•
•
•

• tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
eri asiakasryhmille

Yrityksen toimintaan liittyvät
työtehtävät
• materiaalin hankinnat, tuotteiden
valmistaminen ja markkinointi, myynti
ja jakelu
• asiakastyytyväisyydestä huolehtiminen
• yrityksen toiminnan päättäminen ja
raporttien laatiminen

hakeminen

• yrityksen perustamistoimet, liikeidea ja toiminta-ajatus

asiakashankinta
tuotteiden ja palveluiden kehittäminen eri asiakasryhmille
asiakasryhmät ja niille tarjottavat tuotteet ja palvelut
alan säädökset
turvallisuus

• yrityksen toimintaan liittyvät työtehtävät, kuten materiaalin
hankinnat, tuotteiden valmistaminen ja markkinointi, myynti
ja jakelu
laatu- ja kustannustavoitteet
kestävä kehitys yrityksen toiminnassa
palveluhenkisyys ja asiakastyytyväisyys
teknologiset ratkaisut ja tuotantoon liittyvät ratkaisut

•
•
•
•
• yrityksen toiminnan päättämiseen liittyvät toimenpiteet ja
asiakirjat, raportit ja yrityksen myynnin arviointi

Yhteistyökumppaneiden hankinta ja
verkostoituminen
• yhteistyökumppaneiden kartoittaminen
ja yhteistyöstä sopiminen

• yhteistyökumppaneiden kartoittaminen ja yhteistyöstä

Yrityksen toiminnan esittely
• yrityksen ja sen tuotteiden tai
palveluiden tunnetuksi tekeminen
erilaisille asiakasryhmille

• yrityksen ja sen tuotteiden tai palveluiden tunnetuksi

• tieto- ja viestintätekniikan
hyödyntäminen

sopiminen

tekeminen erilaisille asiakasryhmille

• tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen
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Työskentely ja päätöksenteko
itsenäisesti ja ryhmässä
• ajankäytön hallinta
• arvioi omaa toimintaansa sekä
yritystoiminnan etenemistä

• ajan käytön hallinta
• oman toiminnan ja työn sekä yritystoiminnan kehittymisen

Kehittämistarpeiden arviointi

• toimintaympäristön ja asiakastarpeiden muuttumisen

• toimintaympäristön ja asiakastarpeiden
•

muuttumisen seuranta ja ennakointi
liiketoimintaympäristön ja
asiakastarpeiden muuttumisen
seuraaminen ja niihin reagointi

•

arviointi
ryhmän jäsenten ja sidosryhmien kanssa työskentely

seuranta ja ennakointi

• liiketoimintaympäristö ja asiakastarpeet
• toiminnan kehittämisen arviointi

Kestävä kehitys:

•
•
•
•
•

energiatehokas toiminta sähkölaitteiden käytössä
kierrätys ja uusiomateriaalin käyttö
elinkaariajattelu ja eettinen kuluttaminen
vastuullisuus ja yhteisöllisyys
työympäristön turvallisuus, viihtyvyys ja terveellisyys

Oppimisympäristöt:

• Oma yritys
• Tietoperusta ja tiedonhankinta teorialuokassa, ATK-luokassa ja/tai verkkoalustalla
• Opintokäynnit ja yritysvierailut
Opiskelija voi saavuttaa oppimistavoitteet myös yksilöllisen suunnitelman mukaisesti muissa ympäristöissä ja muilla
menetelmillä.

