
Liiketoimintaympäristön taloustiede (5 op) 

 

Sisältö 
Liiketoimintaympäristön taloustiede osana liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuutta antaa laaja-alaiset 

perusvalmiudet tarkastella yrityksen liiketoimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia. 

Menestyksekkään liiketoimintaosaamisen näkökulmasta yrityksen toimintaympäristön mahdollisuuksien ja 

uhkien ennakoiva tunnistaminen on globalisoituvassa taloudessa yhä keskeisemmässä roolissa.  

Opintojaksolla tutustutaan 

• yrityksen ja kuluttajan päätöksentekoon sekä markkinoiden toimintaan (mikrotalous) 

• talouskasvuun, suhdannevaihteluihin, työmarkkinoihin, inflaatioon ja rahapolitiikkaan sekä 

talouspolitiikkaan (makrotalous) 

• julkisen sektorin rooliin ja keskeisiin taloudellisen ohjauksen keinoihin markkinatalousyhteiskunnassa 

(julkistalous) 

• kansainvälisen hyödykekaupan, rahatalouden ja Euroopan integraation sekä monikansallisten 

yritysten taloudellisiin perusteisiin (kansainvälinen talous) 

Esitiedot ja muu materiaali tai työvälineet 
Ei vaadittavia esitietoja. 

Osaamistavoitteet 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

• osaa määritellä taloustieteen peruskäsitteitä 

• ymmärtää taloustieteellisen ajattelutavan ja osaa soveltaa talousteoriaa liiketoimintaympäristön ja 

markkinatalouksien analyysissä 

Kurssi kehittää myös ongelmanratkaisun ja kriittisen ajattelun taitoja sekä tiedon analysointi- ja 

soveltamistaitoja. 

Kurssitehtävät ja työskentelytavat, kurssikirjallisuus 
Kurssitehtävät: Kurssi on jaettu aihealueittain viikoittaisiin moduuleihin (6 kpl). Opiskelijat tekevät 

yksilötyönä viikkotehtävät, jotka julkaistaan jokaisen viikon alussa 

Tentti: Viikkomoduulien ja kertausviikon jälkeen on ns. tenttiviikko. Arviointi perustuu tenttiin, joka tehdään 

yksilötyönä. 



Oppikirja on vapaasti saatavilla sähköisesti e-kirjana englanniksi ja suomeksi: 

The CORE Team, The Economy. Saatavilla sähköisesti: http://www.core-econ.org. 

CORE-työryhmä, Talous. Saatavilla sähköisesti: http://www.core-econ.org/the-economy/fi/ 

Lisäksi mahdollisesti muu opettajan kurssin aikana osoittama materiaali. 

Työmäärä 
Kurssin työmäärä 133 tuntia (5 op). 

Kurssiarviointi 
Arviointi numeerisella asteikolla 1–5.  

Opintojaksoon kuuluu kolme mahdollisuutta tentin suorittamiseen. Tentti on avoinna 18.4.-24.4.2022, 

uusintatentit viikoilla 18 ja 20. 

Kieli 
Kurssin oppikirja, kalvot, viikkotehtävät ja tentit ovat saatavilla suomeksi ja englanniksi. Kurssin 

opetusvideot/videotallenteet ovat englanniksi. 

Osallistujamäärä ja kurssille ilmoittautuminen 
Ei rajoituksia osallistujien lukumäärälle. Kurssi-ilmoittautuminen kotiyliopistossa ilmoittautumisajan 

puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. 

Opiskelijatietojen siirtäminen ja opintosuoritusten kirjaaminen 
LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Opiskelijalle 

myönnetään kurssi-ilmoittautumisen perusteella erillisopinto-oikeus opetusta järjestävään yliopistoon ko. 

opintojaksolle. 

Ilmoittautuessaan LITO-opintojakson toteutukselle opiskelijan opinto-oikeutta varten tarvittavat tiedot 

siirretään opetuksesta vastaavaan yliopistoon.  Opinto-oikeuden perustamiseksi siirretään opiskelijan oman 

yliopiston rekisteristä opintojakson opetusta järjestävän yliopiston rekisteriin seuraavat tiedot: sukunimi, 

etunimet, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja oma yliopisto. Jos opiskelijalla ei ole 

suomalaista henkilötunnusta, siirretään tieto syntymäajasta. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä omasta 

yliopistosta. Tietoja käytetään myös opintosuoritusten siirtämiseen opetusta järjestävän yliopiston 

järjestelmästä opiskelijan oman yliopiston rekisteriin. Ilman tietojen siirtoa merkintää opintosuorituksesta ei 

ole mahdollista saada. 

Muuta 
Opintojakson opetuksen järjestää lukuvuonna 2022–23 Tampereen yliopisto. 

Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle. 
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