
 

 

  

     

Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen (Tradenomi, ylempiAMK) 
 

KICK OFF! 20.-21.8.2020 

Kick offissa saat opiskelun aloituksen ja sujumisen kannalta keskeiset tiedot ja työvälineet, ja tutustut 
toisiin opiskelijoihin ja opettajiin.  

 
 
 
Tervetuloa opiskelemaan liiketalouden YAMK-tutkintoa Mikkeliin 

• Opinnot alkavat torstaina 20.8.2020 klo 9.00 Mikkelin kampuksella, D-rakennus luokka D127, 
Opinnot käynnistää opintojakso Liiketoiminnan kilpailukenttä 10 op.  

• Ota mukaan henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset todistukset   
 

• Hanki opiskelua varten tarvittavat verkkotunnukset jo etukäteen ennen opintojen alkua: 
https://www.xamk.fi/koulutus/uusi-opiskelija/  
 

• Kirjaudu tunnuksilla Xamkin Student-intranetiin https://student.xamk.fi/ ja  
 

• Kirjaudu Xamk Learniin https://learn.xamk.fi/ 
 

• Ota lähipäiville mukaan oma tietokone. Jos käytät esimerkiksi työpaikkasi tietokonetta, niin 
huomaa, että tarvittavien ohjelmien lataaminen koneelle ei välttämättä onnistu. 
 

• Opintojen sujuvan aloituksen vuoksi kaikkien opiskelijoiden kannattaa osallistua aloitusjaksolle.  
 

• Liiketoiminnan kilpailukenttä –opintojakson muut lähipäivät ovat 4.9., 14.-15.10. ja 27.11.2020  
Lähipäivillä tehdään myös opintojakson arviointiin vaikuttavia tehtäviä.  
 

• Lähiopetuksella on tärkeä rooli myös verkostoitumisessa, ryhmähengen syntymisessä sekä 
luovien ajatusten ja ideoiden vaihtamisessa.  
 

• Lähipäivien aikataulut (varaus muutoksiin) löydät omalla ryhmätunnuksellasi TLMI20SY 
lukujärjestysohjelmasta https://lukkarikone.xamk.fi/  
 

 

https://www.xamk.fi/koulutus/uusi-opiskelija/
https://student.xamk.fi/
https://learn.xamk.fi/
https://lukkarikone.xamk.fi/


 

 

  

  

TORSTAI 20.8.2020 klo 8.30 – 16.00  
Torstaina käynnistetään Liiketoiminnan kilpailukenttä 10 op opintojakso.  

 
 

Klo 8.30 – 9.00 aamukahvit, todistusten tarkistus, kulkukortit ym. 

Kasarmin kampus Mikkeli, , D-rakennus luokka D127, opiskelijapalveluneuvoja Sanna 
Haapiainen  
 
Tervetuloa! Oma ryhmä tutuksi  
  
Liiketoiminnan kilpailukenttä –opintojakso käyntiin, yliopettaja Marja-Liisa Neuvonen-
Rauhala ja lehtori Anna-Liisa Immonen 
- Opintojakson tavoitteet ja sisältö, arviointi ja työskentelytapa 
- Learn -verkko-oppimisympäristön peruskäyttö 
- Millaisia toimijoita, tekijöitä ja vaikuttavia voimia on yrityksen toiminta- ja 

kilpailuympäristössä?  
- Miten hankitaan tietoa toiminta- ja kilpailuympäristöstä? 
  
Lounastauko (omakustanteinen)  
 
Tutkimuksellinen kehittäminen 
- Mitä on tutkimuksellinen kehittäminen? 
- Millaisilla menetelmillä tietoa hankitaan ja analysoidaan?  
- Millaista tutkimustietoa omassa organisaatiossa hankitaan ja hyödynnetään?  
- Oppimistehtävän briefaus ja käynnistäminen  
 
Iltapäiväkahvit töiden lomassa 
 
Noin klo 15.15 – 16.00 
Mistä tietoa hankitaan? Systemaattinen tiedonhaku opintojaksolla ja yamk-opinnoissa, 
tietoasiantuntija Terhi Kaipainen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varaamme oikeuden ohjelman muutoksiin 

 



 

 

  

PERJANTAI 21.8.2020 klo 9.00 – 15.30 

Perjantaina käydään läpi koko koulutukseen liittyviä asioita.  
 

Kasarmin kampus Mikkeli, D-rakennus luokka D127 
 
Klo 9.00 - Tervetuloa Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen –koulutukseen, 
koulutusjohtaja Sari Simontaival  
 
Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen -koulutuksen tavoite ja sisältö, 
koulutusvastaava Heli Kesämaa 
 
Xamk Master School –startti!  
Master School aloitus ja tarjonnan kokonaisuus  
 
Oma HOPS: Miten valitset täydentävät Master School –opinnot?  
lehtori, opiskelijavastaava Anna-Mari Rossi 

- Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman periaatteet  
- Miten ja mistä valitaan täydentäviä opintoja?  
- Milloin voi saada hyväksilukuja?  
- Mitä opiskellaan polkuopinnoissa ja milloin haetaan tutkinto-opiskelijaksi?  
- Kysy lisää! 

 
Mitä liiketalouden ydinopinnoissa opiskellaan? Kick-off! 
- Yrityksen talouden johtaminen: lehtori Kristiina Kinnunen 
- Rahoituksen johtaminen: lehtori Anna-Mari Rossi  
 
Lounastauko (omakustanteinen)  

 
Alumnin kokemuksia opiskelusta + opiskelu ulkomailla 
 
Mitä liiketalouden ydinopinnoissa opiskellaan? Kick-off jatkuu  
- Multichannel strategies + näin luetaan englanninkielisiä journal-artikkeleita: yliopettaja 

Heli Kesämaa 
- Työyhteisötaitojen johtaminen: lehtori Maria Kangasniemi-Haapala 

 
Iltapäiväkahvit ohjelman lomassa  

 
Miten ilmoittaudun opintojaksoille? Opintososiaaliset edut? Peppi, Student-intra ja 
muut keskeiset palvelut, Sanna Haapiainen 

 
 

Hyvää kotimatkaa! 
 
Varaamme oikeuden ohjelman muutoksiin 


