
 

 
 

 

 

SISU – Siirtymät sujuviksi kohti 
ammattia ja työelämää 
joustavissa alueellisissa 
verkostoissa 
1.8.2015-31.12.2017 
 

 
 
 
 
 

 

Verkko-opintokokonaisuudet ammatillisen opiskelijan siirtymävaiheeseen 

Yleiskuvaus 

WinNovassa on kehitetty opiskelijan siirtymävaiheen tueksi sekä Valma-koulutuksen käyttöön verkko-

opintokokonaisuuksia. Verkko-opintokokonaisuudet on toteutettu Moodle-oppimisalustalle ja ne sisältävät 

aineistoihin perehtymistä, testejä, keskustelua muiden opiskelijoiden kanssa sekä palautettavia tehtäviä. 

Asiakaspalvelun ja markkinoinnin opintokokonaisuus valittiin yhdeksi toteutettavaksi sisällöksi, sillä 

asiakaspalvelun ja markkinoinnin perustaitoja tarvitaan lähes kaikissa työtehtävissä. Opintokokonaisuus 

toteutettiin hyödyntäen Moodle-verkko-oppimisalustaa, sillä se on käytössä WinNovassa ja sinne on helppo 

luoda myös oppilaitoksen ulkopuolisille henkilöille tunnukset.  

Tarkempi kuvaus asiakaspalvelu ja markkinoinnin verkko-opintokokonaisuudesta 

Otsikko: Asiakaspalvelun ja markkinoinnin perusteet 

Toteutustapa: Moodle, opintokokonaisuuden suorittaminen vaatii kirjatutumisen Moodleen ja 

rekisteröitymisen kurssille. Opiskelija tekee itsenäisesti tehtäviä ja keskustelee muiden opiskelijoiden kanssa 

mm. asiakaspalvelukokemuksistaan. Opettaja toimii keskusteluiden moderaattorina sekä antaa palautteen 

opiskelijan palauttamista tehtävistä.   

Aloitusajankohta: nonstop 

Kohderyhmä: Kokonaisuus on tarkoitettu ammatillisille perustutkinto-opiskelijoille tai perustutkintoihin 

tähtääville (Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelu tutkinnon osa, asiakaspalvelun ja markkinoinnin 

perusteet -opintojakso). Sitä voidaan hyödyntää myös muille kohderyhmille.  

Sisältö ja hyöty: Kurssilla perehdytään asiakaspalvelun ja markkinoinnin perusteisiin. Tehtävissä tutustutaan 

aihealueen termistöön, pohditaan omia kokemuksia sekä perehdytään markkinoinnin peruskäsitteisiin. 

Kurssin sisältö vastaa liiketalouden perustutkinnon Asiakaspalvelu tutkinnon osan yhtä osa-aluetta. Kurssin 

suorittamisesta on hyötyä monissa muissakin tutkinnoissa, sillä asiakaspalvelu ja markkinointi ovat jollain 

tavalla läsnä kaikissa työtehtävissä. Opintokokonaisuuden sisältö: 

- asiakaspalvelun tavoitteet & hyvän asiakaspalvelijan ominaisuudet 
- asiakkaan ostokäyttäytyminen ja asiakastyypit 
- segmentointi 
- asiakaspalveluprosessi ja vuorovaikutustilanteiden hallinta 
- markkinoinnin kilpailukeinot 

 

Laajuus & arvio työmäärästä: Opintokokonaisuuden laajuus on 3 osp ja se vaatii noin 40 h työtä opiskelijalta 

riippuen opiskelijan valmiuksista ja tavoitteista.   
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Ohjauksen toteuttaminen: Opintojaksolla on Uutiset-keskustelualue, jota voidaan käyttää 

tiedottamiskanavana ja johon opiskelija voi tehdä kysymyksiä. Opiskelija pystyy olemaan yhteydessä 

ohjaavaan opettajaan Moodlen kautta. Ohjaava opettaja moderoi kurssilla käytyjä keskusteluja sekä esim. 

esittää kysymyksiä, jotka vievät keskustelua aiheen suuntaan.  

Opintokokonaisuuden arviointi: Opintokokonaisuus arvioidaan suoritettu / täydennettävä. Opettaja arvioi 

opintokokonaisuuden opiskelijan palauttamien tehtävien ja käymien keskustelujen pohjalta.  

Linkki opintokokonaisuuteen (ilman rekisteröitymistä ja kirjautumista voit katsella kurssin sisältöjä 
vierailijana): http://moodle.winnova.fi/moodle/course/view.php?id=1237 
 

Tuotteen levitys ja tiedottaminen: Verkko-opintokokonaisuudet ovat WinNovassa kaikkien 

opettajien/opiskelijoiden käytettävissä Moodle-oppimisalustalla. Moodleen voivat kirjautua ja 

opintokokonaisuuksiin rekisteröityä myös WinNovan ulkopuoliset henkilöt, joten opintokokonaisuus 

muistuttaa mm. AAVA-hankkeessa kehitettäviä avoimia ammatillisia opintoja.  

Rajoitteet, siirrettävyys: Toimintamalli eli verkko-opintokokonaisuuksien hyödyntäminen siirtymävaiheessa 

on siirrettävissä muille ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Opintokokonaisuuksien suorittaminen vaatii 

opetus- ja ohjausresurssin, josta on sovittava, jotta opintokokonaisuuksiin osallistuvat opiskelijat saavat 

tarvitsemansa ohjauksen ja heidän suorituksensa arvioidaan sekä he saavat henkilökohtaista palautetta 

opintokokonaisuuden suorittamisen eri vaiheissa.  

Lisätiedot 

WinNova, SISU-hankkeen projektikoordinaattori Jonna Malmivuori, p. 044 455 8170, 

jonna.malmivuori(at)winnova.fi 
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