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Nimi

1v 2v

LIYLUJ16-1004 YDINOSAAMINEN
LIYLUJ16-1000 Liiketoiminnan johtaminen

Op
yht
60
15

LI00BB59

Tulevaisuudet ja strategiat

5

5

LI00BB60

Digitaalisuus ja asiakkuudet

5

5

LI00BB61

Strateginen laskentatoimi

5

5

LIYLUJ16-1001 Uudistava johtaminen

15

LI00BB62

Innovaatiojohtaminen

5

5

LI00BB63

Prosessit ja toiminnan kehittäminen 5

5

LI00BB64

Uudistuva ja uudistava johtaminen

5

5

LIYLUJ16-1002 Opinnäytetyö
LIYLUJ16-1003 TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

30
30

LIYLUJ16-1004 YDINOSAAMINEN: 60 op
Moduulin osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- työskennellä nykyisissä muuttuvissa toimintaympäristöissä
- kehittää ja uudistaa organisaation toimintaa

LIYLUJ16-1000 Liiketoiminnan johtaminen: 15 op
Moduulin osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- strategisesti arvioida organisaation liiketoiminnan mahdollisuuksia
- luoda vaihtoehtoisia strategioita
- rakentaa taloudelliset mittarit valitun strategian johtamisen tueksi

LI00BB59 Tulevaisuudet ja strategiat: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- tunnistaa oman alansa tulevaisuuden trendit ja toimintaympäristön muutokset strategiatyöskentelyn
osana
- luoda vaihtoehtoisia strategioita organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi
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- luoda ratkaisuja valitun strategian jalkauttamiseksi organisaatiossa

LI00BB60 Digitaalisuus ja asiakkuudet: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- asiakaskeskeiselle toiminnalle olennaisen kysymyksenasettelun liiketoiminnassa
- hakea ja arvioida vastauksia, näkökulmia ja ratkaisuja asiakaskeskeisen liiketoiminnan
rakentamiseksi
- tunnistaa ja analysoida mahdollisuuksia, joita digitaalisuus, verkostot ja asiakkuuden tuovat
liiketoiminnalle

LI00BB61 Strateginen laskentatoimi: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- laskentatoimen merkityksen yrityksen strategiaprosessissa
- sellaiset taidot ja tiedot, joilla rakennetaan organisaation strategiaa tukeva suorituskykymittaristo
- tulkita ja käyttää johdon päätöksentekoa tukevia taloudellisia mittareita ja hyödyntää budjetointia
yrityksen taloudellisen ohjauksen työvälineenä

LIYLUJ16-1001 Uudistava johtaminen: 15 op
Moduulin osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- analysoida ja mallintaa organisaation prosesseja
- rakentaa innovatiivista kulttuuria
- johtaa organisaation muutos/uudistumisprosesseja

LI00BB62 Innovaatiojohtaminen: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- innovaatiojohtamisen keskeiset käsitteet ja elementit
- tunnistaa organisaation innovatiivisuuden esteet ja edistävät tekijät ja kehittää organisaation
innovaatiokyvykkyyttä
- käyttää erilaisia ideointityökaluja

LI00BB63 Prosessit ja toiminnan kehittäminen: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- selittää prosesseihin, prosessijohtamiseen ja lean johtamiseen liittyvät olennaiset käsitteet
- analsoida organisaation prosessijohtamisen tilaa ja suunnitella kuinka toimintaa ja prosesseja
voidaan parantaa /kehittää
- mallintaa ja arvioida valitsemansa prosessin 3-sivutekniikalla ja käyttää osallistavia laatutyökaluja
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LI00BB64 Uudistuva ja uudistava johtaminen: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- tunnistaa johtamisen ajankohtaiset ilmiöt ja seurata ajankohtaista johtamisen ja työelämän
keskustelua
- tunnistaa muutokseen sitoutumiseen vaikuttavat tekijät organisaatiossa ja osaa onnistuneen
muutoksen ja muutosviestinnän keskeiset tekijät
- kehittää innovatiiivisia ratkaisuja organisaation haasteisiin

LIYLUJ16-1002 Opinnäytetyö: 30 op
Moduulin osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
-tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
- johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä pystyy soveltamaan tutkimus- ja
kehittämismenetelmiä
- hyödyntää tutkittua tietoa toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä
- kriittisesti analysoida, reflektoida ja yhdistää erilaisia lähestymistapoja toiminnan kehittämisessä

LIYLUJ16-1003 TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN: 30 op
Moduulin sisältämät opintojaksot
Tähän moduuliin valitaan 30 op opintoja koko LAMKin tasoisesta ylemmän ammattikorkeakoulun
tarjontakorista
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