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Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki, 
monimuoto 
Opetussuunnitelma 

• Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> 
• Opintojaksoluettelo, päivä ja monimuoto, sisältää linkit opintojaksokuvauksiin >> 

Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa 

Tutkintonimike  Tradenomi (AMK) 
Tutkintotaso AMK-tutkinto 
Ohjelman laajuus 210 opintopistettä 

Ohjelman kesto 

3,5 vuotta  

Aikuisten liiketalouden koulutusohjelma soveltuu henkilöille, joilla on 
alan koulutusta tai kokemusta. Opintosuunnitelma on kuitenkin 
suunniteltu siten, aiempaa kokemusta alalta ei välttämättä vaadita. 
Aiempien opintojen sekä muuten hankitun osaamisen avulla opintoja 
voi nopeuttaa ks. ohjelman profiili alempana. 

Opiskelumuoto 

Opiskelu on mahdollista suorittaa monimuotoisesti työn ohessa. 
Lähiopetusta tarjotaan Malmin ja Pasilan toimipisteissä. Lähiopetus on 
pääsääntöisesti ma - to klo 17.40-20.30. Joillakin opintototeutuksilla 
opetusta on arkisin klo 16-17.30 ja satunnaisesti lauantaina välillä 9-16. 
Opiskelussa hyödynnetään intensiiviviikkoja, verkko-opiskelua 
sekä monimuoto- ja etäopiskelua. 

Arviointi 
• Tutkintosääntö >> 
• Arviointiprosessi >> 

Tutkintovaatimukset 
Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, pakollinen 
työharjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte. 
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 15.5.2003/352 

Aiemmin hankitun 
osaamisen 
tunnustaminen 

Aiemmilla korkeakouluopinnoilla voi hakea korvaavuutta opinnoista. 
Muualla hankittua, aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen 
perustuvaa osaamista on mahdollisuus osoittaa näytöillä. 
Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteet Haaga-
Heliassa >> 

Hakukelpoisuus ja 
hakeminen Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932  §25  

https://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/koulutusohjelmat/liiketalouden-koulutusohjelma-helsinki-nuoret/koulutusohjelman-rakenn-0?userLang=fi
https://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/koulutusohjelmat/liiketalouden-koulutusohjelma-helsinki-nuoret/opintojaksokuvaukset-8?userLang=fi
https://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/yleista-hhsta/noudatettavat-normit?userLang=fi
https://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/yleista-hhsta/aikaisemmin-hankitun-osaamisen-tunnustamisen-ohjeet-ahot?userLang=fi
https://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/yleista-hhsta/aikaisemmin-hankitun-osaamisen-tunnustamisen-ohjeet-ahot?userLang=fi
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• Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla ennen 
hakua! 

Jatko-
opintomahdollisuudet 
tutkinnon jälkeen 

• Ylempi AMK-tutkinto:Liiketoiminnan kehittämiisen 
koulutusohjelma, Pasila >> 

• Yliopisto-opinnot 

Sijoittuminen 
työelämään 

Liiketalouden koulutusohjelman opiskelijat ovat pääsääntöisesti 
työelämässä opintojensa aikana. Liiketalouden opinnoissa syntyvä 
osaaminen ja korkeakoulututkinto edistävät opiskelijoiden urakehitystä 
ja antavat valmiuksia työelämän muutostilanteisiin. 

Kansainvälistyminen 

Liiketalouden koulutusohjelman opiskeluun kuuluu kansainvälisen 
liiketoiminnan ja monikulttuuristen opintojen ohella englannin kielellä 
toteutettuja opintojaksoja, joissa voi olla osallistujia kv-
yhteistyökouluista. Haaga-Heliassa on tarjolla 
runsaasti mahdollisuuksia kv-opiskelijavaihtoon. Kansainväliset 
ajankohtaisseminaarit sekä intensiiviviikot lisäävät aikuisopiskelijan 
mahdollisuuksia osallistua kv-toimintaan. 

Työelämäyhteistyö / 
yhteistyö muiden 
toimijoiden kanssa 

Haaga-Helian liiketalouden opettajien lisäksi koulutusohjelmassa on 
elinkeinoelämän kouluttajia ja yrityksistä vierailevia asiantuntijoita. 
Opiskelijat työstävät projekteja ja kehityshankkeita yritysten ja 
työnantajaorganisaatioiden toimeksiannosta. Haaga-Helialla on tiivistä 
yhteistyötä useiden partneriyritysten kanssa, mm. palvelun ja myynnin, 
finanssisektorin ja taloushallinnon alueilla.   

Liiketalouden koulutusohjelman profiili 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n liiketalouden koulutusohjelmasta valmistut tradenomiksi. 
Koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä. Jokainen liiketalouden opiskelija tekee 
henkilökohtaisen opintosuunnitelman valmistumistavoitteineen yhteistyössä opinto-ohjaajan 
kanssa. Ryhmien opetustarjonta on suunniteltu 3,5 vuoden opiskeluajan mukaan, mutta jokainen 
opiskelija suunnittelee yksilöllisen opiskeluaikataulunsa lukuvuosittain. Opiskelija voi halutessaan 
tehdä esimerkiksi intensiivi- ja kesäkurssivalintoja, jotka nopeuttavat merkittävästi 
opintoja. Opinnot sisältävät teoriatietojen lisäksi käytännönläheistä toimintaa liike-elämän eri 
alueilla kiinteässä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. 

Haaga-Helian liiketalouden tradenomitutkinnossa korostuvat seuraavat asiat: 

• laaja-alainen liiketoimintaosaaminen ja ammatillinen erikoistuminen 
• liiketoiminnan vastuullisuus 
• myynti- ja palveluhenkisyys 
• kansainvälisyys 
• yrittäjähenkisyys 

Koulutuksen tavoitteet 

http://www.opintopolku.fi/?userLang=fi
https://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/koulutusohjelmat/liiketoiminnan-kehittamisen-koulutusohjelma-helsinki-pasila-ylempi-amk?userLang=fi
https://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/koulutusohjelmat/liiketoiminnan-kehittamisen-koulutusohjelma-helsinki-pasila-ylempi-amk?userLang=fi
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Haaga-Helian tradenomilla on kokonaisvaltainen käsitys yrityksen toiminnasta. Hän osaa tarttua 
nykypäivän haasteisiin ja toimia muuttuvissa olosuhteissa tulevaisuutta ennakoiden. Hän omaa 
hyvät tiedonhankinta-, tiedon analysointi- ja -jalostamistaidot. Hän ottaa työskennellessään 
huomioon toiminnan kannattavuuden ja hänellä on vahva ammatillinen sivistys sekä halu itsensä 
jatkuvaan kehittämiseen. 

Liiketalouden koulutusohjelman opiskelija oppii ymmärtämään ja analysoimaan liiketalouden 
ilmiöitä. Hän osaa soveltaa teoriatietoa itsenäisesti ja luovasti sekä kehittää omaa toiminta-
aluettansa tulevaisuutta ennakoiden. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot ja monipuolinen 
kielitaito. 

Jokainen opiskelija erikoistuu valintansa mukaan johonkin liiketoiminnan osa-alueista: hän valitsee 
ammattiosaamista syventäviä (ASO) eli suuntautumisopintoja yhdestä osa-alueesta vähintään 30 op. 
Tämän jälkeen hän voi suorittaa vielä 15 op saman osa-alueen opintoja tai halutessaan täydentää 
osaamistaan jonkun muun osa-alueen opinnoilla. Opinnäytetyö ja syventävä työharjoittelu tehdään 
samalla osa-alueella kuin pääosa ASO-opinnoista. 

Suuntautumistarjonta toimipisteittäin: 

• Markkinointi ja myynti; päivä- ja iltatarjonta Pasilassa 
• Mainonta ja yritysviestintä; päivätarjonta Pasilassa, mahdollisuus valita myös 

virtuaalitoteutuksia 
• KV-liiketoiminta ja logistiikka; päivä- ja iltatarjonta Pasilassa 
• Laskentatoimi ja rahoitus; päivä- ja iltatarjonta Pasilassa 
• HRM ja johtaminen; päivä- ja iltatarjonta Malmilla 
• Yrittäjyys; päivä- ja iltatarjonta joustavasti monimuotona Malmilla 

Varsinaisten suuntautumisvaihtoehtojen täydennykseksi opiskelija voi valita juridiikan, vastuullisen 
liiketoiminnan ja yrittäjyyden opintoja eri toimipisteiden tarjonnasta: 

• Juridiikka, C-moduuli; päivä- ja iltatarjonta Malmilla 
• Vastuullinen liiketoiminta, C-moduuli; päivä- ja iltatarjonta Pasilassa 

Yrittäjyyden StartUp School -toimintaan voi osallistua kaikissa toimipisteissä. 

Ammatillinen kasvu 

Opintojen myötä opiskelijalle muodostuu selkeä ammatillinen identiteetti. Opiskelijalla on 
valmiudet tutkinnon suoritettuaan työskennellä koulutustaan vastaavissa liiketalouden asiantuntija-, 
esimies- tai kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä. 

Ammatillinen kasvu tapahtuu sekä opintosisältöjen hallitsemisen kautta että opiskelijan 
henkilökohtaisten valmiuksien lisääntymisen myötä. 
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Lukukausiteemat 

Opiskelijan ammatillinen kehittyminen 
Liiketoiminnan 
perusteiden 
ymmärtäminen ja 
analysointi 

Liiketoiminnan 
kehittäminen ja 
kansainvälistäminen 

Erityisosaaminen 
valitulla 
alueella 

Liiketoimintaosaamisen 
syventäminen 

 

Oppimis- ja 
kehittymistavoitteiden 
muotoutuminen 

Ammatti-identiteetin 
rakentuminen 

Asiantuntijuuden ja 
esimiesvalmiuksien 
kehittyminen 

Ammattitaidon 
vahvistuminen 

  

 

1.-2. lukukausi 3.-4. lukukausi 5.-6. lukukausi 7. lukukausi  

  

Yhteystiedot >> 

Uraesimerkkejä >> 

 

Yhteystiedot, liiketalous, monimuoto 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy 
Liiketalouden koulutus, monimuoto 

• Malmin toimipiste 
Hietakummuntie 1 A 
00700 Helsinki 

• Pasilan toimipiste 
Ratapihantie 13 
00520 Helsinki 

Koulutusohjelmajohtaja 

Petri Vainio, puh. 050 376 0652, petri.vainio(at)haaga-helia.fi 

Liiketalouden yksikön johtaja 

Vararehtori Minna Hiillos 

 

 

 

 

https://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/koulutusohjelmat/liiketalouden-koulutusohjelma-helsinki-aikuiset/yhteystiedot?userLang=fi
https://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/koulutusohjelmat/liiketalouden-koulutusohjelma-helsinki-aikuiset/uraesimerkkeja-heli?userLang=fi
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Uraesimerkkejä HELI 
Alla on esimerkkejä erilaisista tehtävistä, joihin tradenomi voi sijoittua. Liiketalouden 
asiantuntijuus syntyy opiskelujen jälkeen työkokemuksen kautta. Asiantuntijuuden kehittyminen 
vaatii yleensä pitkää työkokemusta alan erilaisissa tehtävissä. 

• Asiakkuuksien hallinnan ja myyntityön tehtävät 

Tavoite: työskentely esimerkiksi myyntineuvottelijana, myyntipäällikkönä, tuotepäällikkönä, 
account managerina 

• Henkilöstöasioiden asiantuntija 

Tavoite: työskentely yrityksen tai muun organisaation henkilöstöpäällikkönä, henkilöstöasioiden 
hoitajana tai henkilöstöassistenttina 

• Kansainvälisen yritystoiminnan tehtävät 

Tavoite: työskentely yrityksen kansainvälisissä tehtävissä vienti- tai tuontitoiminnassa 

•  Kaupan alan tai palvelualan asiantuntija 

Tavoite: työskentely kaupan tai palvelujen alan arvoketjun tehtävissä myyjänä, tiimin vetäjänä, 
osastopäällikkönä, ketjuyrittäjänä ja teollisuutta edustavana tuotepäällikkönä tai account 
managerina 

• Kiinteistöjohtaminen ja isännöinti 

Tavoite: työskentely asuinkiinteistöjen isännöitsijätoimiston tehtävissä 

• Kiinteistönvälitys 

Tavoite: työskentely kiinteistövälittäjän ammatissa ja  erilaisissa kiinteistönvälityspalvelutehtävissä 

• Kirjanpito- ja laskentatoimen asiantuntija 

Tavoite: työskentely yrityksen tai muun organisaation kirjanpitäjänä, laskenta-assistenttina, 
controllerina jne 

• Logistiikan asiantuntija 

Tavoite: työskentely ostajana, kuljetus- ja varastointiyrityksissä logistiikan tehtävissä 

• Markkinoinnin suunnittelun tehtävät 
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Tavoite: työskentely yrityksen markkinoinnissa esimerkiksi markkinointiviestinnän suunnittelijana, 
markkinointiassistenttina 

• Markkinointiviestinnän ja yritysviestinnän tehtävät 

Tavoite: työskentely yrityksen markkinoinnissa ja viestinnässä esimerkiksi markkinointiviestinnän 
suunnittelijana, markkinointiassistenttina, viestintäassistenttina, tiedottajana, copywriterina tai 
markkinointi- ja viestintäpäällikkönä 

• Rahoituksen asiantuntija - finanssialan asiantuntija 

Tavoite: työskentely rahoituksen asiantuntijana - finanssialan asiantuntijana pankeissa, 
vakuutuslaitoksissa tai yritysten rahoitustehtävissä 

• Tilintarkastaja 

Tavoite: työskentely tilintarkastajana tai tilintarkastajan apulaisena ja kykenee vaadittavan 
kokemuksen hankittuaan hakemaan oikeutta suorittaa HTM-tutkinto 

• Veroasiantuntija 

Tavoite: työskentely julkishallinnon palveluksessa verohallinnossa yritysverotuksen tai 
henkilöverotuksen tehtävissä sekä yrityksissä veroasiantuntijana 

• Yrittäjä 

Tavoite: oman yrityksen perustaminen 
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