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Campus 2017 -opetussuunnitelman filosofian ydin
Porvoo Campus tarjoaa nykyaikaisen ja innovatiivisen oppimisympäristön, jossa opiskelijat
työskentelevät työelämälähtöisissä projekteissa. Opiskelijana voit siis alkaa verkottua yritysten
kanssa jo opintojen aikana. Porvoo Campus on aidosti kansainvälinen, koska siellä on opiskelijoita
noin 50 maasta. Opintoihin kuuluu myös tiimityötä, kansainvälisiä projekteja sekä mahdollisuuksia
ulkomaan vaihtoihin tai työharjoitteluun.

Osallistava Campus-ilmapiiri: motivoiva, kannustava ja nykyaikainen kampus
Porvoo Campus on sinulle oikea paikka, jos arvostat opinnoissasi sitä, että ilmapiiri on motivoiva ja
silti hauska. Olet tärkeä niin yksilöoppijana kuin sitoutuneena tiiminjäsenenä. Haastat itseäsi
oppiessasi tulevaisuuden taitoja ja kehittyessäsi asiantuntijaksi. Olet aktiivinen ja voimaantunut
oppija kannustavassa ilmapiirissä. Ammatillinen kasvusi perustuu säännölliseen ja rakentavaan
palautteeseen. Osaat jakaa, koska olet sitoutunut, kuten kaikki Porvoo Campuksella. Innovatiiviset
ajatuksesi ovat tärkeitä ja niitä käytetään. Opiskelijat kertovat näin:
”Ohjaajat ottavat opiskelijoiden tarpeet ja osaamisen huomioon, kuuntelevat ja välittävät.”
”Opiskeluympäristö on motivoiva, mukava, rento, viihtyisä, iloinen, hauska ja tsemppaava!”
”Tilat ovat todella valoisia ja rikkovat mukavasti luokkahuonetyyppisen hierarkian.”
”Campus on aivan ihana! Paljon erilaisia työskentelytiloja, joissa on mahdollista työskennellä niin
ryhmissä kuin itsenäisestikin. Tykkään!”

Kansainvälinen ja tiimityöhön perustuva työtapa
Opinnot Porvoo Campuksella antavat sinulle paljon tilaisuuksia verkottumiseen, kansainvälisiin
kohtaamisiin sekä ystävystymiseen. Voit liittyä minkä tahansa koulutusohjelman projekteihin ja
löytää uusia näkökulmia eri toimialoilta sekä luoda henkilökohtaisen opintopolkusi. Porvoo
Campuksen opiskelijat ylistävät yhteishenkeä sekä monia yhteistyömahdollisuuksia ja luovaa
ongelmanratkaisua projekteissa. He arvostavat sitä, että tiimityötä voi harjoitella sekaryhmissä:
Yksi ehdoton suosikkini on ollut se, että työskentelemme yhdessä muiden koulutusohjelmien
kanssa ja olemme saaneet tutustua heihin. Tämän koulun valtti on monikulttuurisuus ja sen mukana
tulevat edut, kuten kielitaidon kehittyminen ja ymmärrys muista kulttuureista.
"Pidän siitä, että oppiminen tapahtuu ryhmätöiden yhteydessä eikä kaikkia vastauksia anneta
suoraan vaan tulee käyttää itse aivoja. Ryhmätöiden myötä on päässyt kehittämään hyvin omia
johtamisen taitoja sekä ryhmätyöskentelytaitoja."

"Olen oppinut tekemään töitä erilaisten ihmisten kanssa, oppinut ottamaan vastuuta ja löytämään
itsestänikin uusia puolia."
"Olen oppinut järjestelemään ja ottamaan huomioon eri näkökulmia. Yhteiset projektit ja fuksiaiset
ovat mieleenpainuvia; saa nauraa usein ja yhdessä tekeminen on kivointa."
"Olin kuullut, että Campus on kansainvälinen, mutten olisi uskonut tutustavani näin moneen eri
kansallisuuteen. Olen saanut paljon ystäviä eri maista."

Tekemällä oppii: Aidot ja konkreettiset projektit valmistavat tulevaisuuden työhön
Porvoo Campuksen opetussuunnitelma perustuu osaamisiin eli kompetensseihin, joita tarvitaan
tulevaisuuden työelämässä. Luovuus, kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisukyky ovat
välttämättömiä taitoja tulevaisuudessa. Sitoudut aitoihin ja konkreettisiin projekteihin, jotka
valmistavat sinua tulevaan uraasi. Voit tehdä opintomatkoja ulkomaille, synnyttää liikeideoita ja
järjestää tapahtumia, kuten DigiDay, Campus Does Good ja Business Idea Fair. Opiskelet myös
Learning Campeissä ja lukupiireissä. Opiskelijat sanovat:
"Olen oppinut haastamaan itseäni, tekemään töitä nopeammin ja arvioimaan myös itseäni. Olen
oppinut myös oma-aloitteisuutta."
"Opiskelemme käytännönläheisesti ja teemme oikeita projekteja sen sijaan, että istuisimme
luennoilla. Mielestäni tämä opiskelutyyli valmistaa työelämään ja auttaa soveltamaan teoriaa
käytäntöön."
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Liiketalouden koulutusohjelmasta valmistuvalla tradenomilla on valmiudet
toimia liiketalouden myynti- ja asiantuntijatehtävissä. Tulevia
työpaikkoja voivat olla mm. myynti- ja markkinointiorganisaatiot,
taloushallinnon palveluja tarjoavat yritykset, logistiikka-alan yritykset ja
kansainväistä toimintaa harjoittavat yritykset.

Opintojen aikana opiskelijat osallistuvat projekteihin, jotka tehdään
yhdessä yritysten ja organisaatioiden kanssa. Lisäksi työharjoittelu ja
opinnäytetyö antavat mahdollisuuden verkostoitua alan toimijoiden kanssa
ja luontevan polun työelämään.
Porvoo Campus tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kansainvälistymiseen.
Haaga-Helialla on laaja kansainvälinen verkosto. Opinnoissa
työskennellään osaksi monikulttuurisissa ryhmissä ja tiimeissä. Osa
Kansainvälistyminen: opintokokonaisuuksista sisältää opintomatkan, ja projektien
toimeksiantajat voivat olla kansainvälisiä toimijoita. Opiskelijoita
kannustetaan lisäksi suorittamaan osa opinnoistaan ulkomailla, joko
opiskelijavaihdossa tai kansainvälisessä työharjoittelussa.
Liiketalouden koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu tutkivaan ja
Työelämäyhteistyö / kehittävään oppimiseen ja lukukausiprojekteihin, joiden toimeksiannot
yhteistyö muiden
tulevat pääosin yrityksiltä. Lukukauden työ suunnitellaan yhteiseksi
toimijoiden kanssa: kokonaisuudeksi, jossa opintojaksot linkitetään työelämälähtöiseen
projektiin.

Opintojen tavoitteet
Porvoo Campukselta valmistuneella tradenomilla on kokonaisvaltainen käsitys liiketoiminnasta ja
yrittäjyydestä. Hän osaa tarttua nykypäivän haasteisiin ja toimia muuttuvissa olosuhteissa
tulevaisuutta ennakoiden. Hänellä on hyvät palvelu- ja myyntitaidot sekä tiedonhankinta-, tiedon
analysointi- ja -jalostamisvalmiudet. Hän ottaa työskennellessään huomioon toiminnan
kannattavuuden ja hänellä on vahva halu itsensä jatkuvaan kehittämiseen.
Liiketalouden opiskelija oppii ymmärtämään ja analysoimaan liiketalouden ilmiöitä. Hän osaa
soveltaa teoriatietoa itsenäisesti ja luovasti sekä kehittää omaa toiminta-aluettansa. Opiskelu
kansainvälisessä ympäristössä takaa opiskelijalle hyvät valmiudet toimia monikulttuurisissa
ympäristöissä. Valmistuneella on hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot. Tradenomilla on myyntija palveluasennetta, ja hän toimii yrittäjämäisesti.

Opetuskieli
Opetuskielenä on pääosin suomi. Lisäksi tietyt opintokokonaisuudet suoritetaan yhdessä
englanninkielisten ryhmien kanssa, jolloin opetuskielenä on englanti. Opinnot alkavat Learning
Camp opinnoilla, jotka suoritetaan osaksi englannin kielellä. Tämän lisäksi on mahdollista suorittaa
osa opinnoista englannin ja/tai ruotsin kielellä. Perusopinnot antavat opiskelijalle hyvät
kielivalmiudet.

Opintojen sisältö
Porvoo Campuksen opiskelijat työskentelevät inspiroivassa ja ainutlaatuisessa ympäristössä, jossa
he tottuvat haastamaan itsensä, työskentelemään eri rooleissa ja kohtaamaan ihmisiä. He oppivat
kuuntelemaan ja ymmärtämään asiakkaan tarpeita, tunnistamaan mahdollisuuksia sekä luomaan
ratkaisuja yhdessä asiakkaiden ja työelämän kanssa.
Porvoo Campukselta valmistuvalla tradenomilla on vahvat ammatilliset taidot seuraavilla alueilla:
•
•
•
•

Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
Myynti- ja palvelutaidot
Itsensä johtamistaidot
Yrityksen kansainvälistyminen/Yrityksen taloudenhallinta

Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen opintojen tavoitteena on, että opiskelija omaksuu
liiketaloudellisen ajattelutavan ja ymmärtää yritysten toimintaprosesseja. Opiskelija osaa analysoida
yrityksen toimintaympäristön trendejä ja vaikutuksia sekä kehittää yrityksen toimintaa.
Myynti- ja palveluosaamisen opintojen tavoitteena on sisäistää asiakasymmärryksen merkitys
yritystoiminnalle. Opiskelija osaa analysoida asiakastarpeita ja hoitaa myyntiä ja markkinointia niin
kotimaisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla. Opiskelija perehtyy myös myynnin johtamiseen ja
sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen.
Itsensä kehittämisen opinnoissa opiskelija perehtyy liiketalouden työvälineisiin ja
tutkimusmenetelmiin sekä itsensä johtamisen taitoihin. Viestintä, tiimityö- ja esimiestaidot, sekä
kansainvälinen kulttuuriosaaminen ovat osa opintoja.
Oppiminen Porvoo Campuksella tapahtuu pääosin aidoissa ja haastavissa työelämäprojekteissa,
osaksi monikulttuurisissa ryhmissä. Projektitoimeksiannot auttavat opiskelijoita kehittämään
työllistymistä edesauttavia ammatillisia verkostoja jo opintojensa aikana.

Suuntautumisopinnot
Porvoo Campuksella tradenomi voi valita suuntautumisensa seuraavista vaihtoehdoista:
•
•
•

Myynti ja visuaalinen markkinointi (su + ru)
Kansainvälistyvä yritys
Yrityksen talous

Porvoo Campuksella restonomi voi valita suuntautumisensa seuraavista vaihtoehdoista:
•
•

Tapahtumapalveluiden kehittäminen
Myyntipalveluiden kehittäminen

Opiskelijat voivat halutessaan valita suuntautumisensa myös englanninkielisten matkailun ja
liiketalouden koulutusten vaihtoehdoista:
•
•
•

Events Management
Sales and Service in Business Tourism
International Sales and Marketing

•

Aviation Business

Alueopinnot
Alueopinnoissa opiskellaan määrätyn kielialueen tai koodauksen teemoja, toimintaympäristöä,
kulttuuria ja kieltä. Tavoitteena on, että opiskelija saa perustaidot liike-elämässä toimimiseen.
Opiskelijat valitsevat jo opintojensa alussa jonkin alueopintokokonaisuuden seuraavista
vaihtoehdoista:
•
•
•
•
•

Asian
Coding
German
Russian
Spanish

Opintojen ohjaus
Jokaiselle opiskelijalle nimetään opintojen alussa oma ohjaaja opintojen ajaksi. Oma ohjaaja
neuvoo ja auttaa opintojen käytännön kysymyksissä ja valintojen tekemisessä. Hän tapaa
opiskelijoita henkilökohtaisesti ja ryhmänä. Jokaisessa koulutuksessa toimii lisäksi opinto-ohjaaja,
jonka kanssa opiskelija voi keskustella esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksiluvuista ja
Campuksen ulkopuolisista opinnoista.

Opintojen rakenne
Perusopinnot: 60 op
Ammattiopinnot: 60 op
Suuntautumisopinnot: 30 op
Vapaasti valittavat opinnot: 15 op
Työharjoittelu: 30 op
Opinnäytetyö: 15 op
Yhteensä: 210 op

Uramahdollisuudet
Porvoon Campukselta valmistunut liiketalouden tradenomi voi toimia liiketalouden asiantuntija-,
kehittämis- ja johtotehtävissä sekä yrittäjänä. Seuraavassa on esimerkkejä erilaisista tehtävistä,
joihin liiketalouden tradenomi voi sijoittua:
•
•
•
•
•

Asiakkuuksien hallinnan ja myyntityön tehtävät / myyntineuvottelija, myyntipäällikkö,
tuotepäällikkö, account manager, palvelupäällikkö
Kansainväliset tehtävät vienti- tai tuontitoiminnassa ja logistiikan asiantuntijatehtävät /
huolitsija, kuljetussuunnittelija, ostaja, ostopäällikkö, vientipäällikkö, vientimyyjä
Kaupan alan tai palvelualan asiantuntijan tehtävät / myyjä,ostaja, tiimin vetäjä,
osastopäällikkö, ketjuyrittäjä, tuotepäällikkö, account manager
Kirjanpito- ja laskentatoimen asiantuntijatehtävät / kirjanpitäjä, laskenta-assistentti,
controller, laskentapäällikkö
Rahoituksen ja taloushallinnon asiantuntijatehtävät / rahoitusneuvoja, sijoitusasiantuntija,
talouspäällikkö, tilintarkastaja

•
•

Markkinoinnin suunnittelun tehtävät / markkinointiviestinnän suunnittelija,
markkinointiassistentti
Markkinointiviestinnän ja yritysviestinnän tehtävät / viestintäassistentti, tiedottaja,
copywriter, markkinointi- ja viestintäpäällikkö

Porvoo Campukselta valmistunut restonomi voi työskennellä mitä erilaisimmissa matkailualan
tehtävissä, mm.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Myyntisuunnittelija/-päällikkö
Tuotesuunnittelija/-päällikkö
Markkinointisuunnittelija/-päällikkö
Asiakaspalvelukoordinaattori
Yrittäjä
Asiakkuuspäällikkö
Online-markkinoinnin asiantuntija
SoMe-asiantuntija
Tapahtumanjärjestäjä/-promoottori

Opintojaksoluettelo
Tunnus

Opintopisteet

INS1PO101

5

INS1PO102

5

Liiketoimintaosaaminen 1

BUS1LP101

5

Liiketoimintaosaaminen 2

BUS1LP102

5

Toimintaympäristöosaaminen 1

OPE1LP101

5

Toimintaympäristöosaaminen 2

OPE1LP102

5

Asiakasosaaminen 1

SAL1LP101

5

Asiakasosaaminen 2

SAL1LP102

5

Itsensä johtaminen ja tiimityö 1

LEA1LP101

5

Itsensä johtaminen ja tiimityö 2

LEA1LP102

5

Nordiska studier 1

NRD1PO101

5

Nordiska studier 2

NRD1PO102

5

Learning Camp 3 – Design sprint

INS2PO201

5

Learning Camp 4 – Orientation to thesis writing

INS2PO202

5

Liiketalous, Campus 2.0
Perusopinnot, 60 op
Learning Camp
Learning Camp 1 – Learn to learn
. Learning Camp 2 – Development methods
Liiketoimintaosaaminen

Toimintaympäristöosaaminen

Asiakasosaaminen

Itsensä johtaminen ja tiimityö

Nordiska studier

Ammattiopinnot, 60 op
Learning Camp

Liiketoimintaprosessit

10

Liiketoimintaprosessien mallintaminen ja ohjaaminen

BUS2LP201

5

Liiketoiminnan analytiikka

BUS2LP202

5

Organisaatiojohtaminen

10

Johtaminen ja HR

LEA2LP201

5

Henkilöstön kehittäminen

LEA2LP202

5

Myynnin johtaminen ja yrittäjyys

10

Strategisen myynnin ja oston kehittäminen

LEA2LP2201

5

Innovatiivinen yrittäjyys ja yritysrahoitus

LEA2LP2202

5

Myynti ja markkinointi

10

Myynti ja markkinointi 1

SAL2LP201

5

Myynti ja markkinointi 2

SAL2LP202

5

Alueopinnot

10

Asian Areal Studies 1

ASA2PO201

5

Asian Areal Studies 2

ASA2PO202

5

Applied Coding 1

COD2PO201

5

Applied Coding 2

COD2PO202

5

German Areal Studies 1

GER2PO201

5

German Areal Studies 2

GER2PO202

5

Russian Areal Studies 1

RUS2PO201

5

Russian Areal Studies 2

RUS2PO202

5

Spanish Areal Studies 1

SPA2PO201

5

Spanish Areal Studies 2

SPA2PO202

5

Syventävät opinnot, 30op
Taloushallinto

30

Yrityksen kirjanpito

BUS3PO301

5

Tilinpäätös liiketoiminnan ohjauksen välineenä

BUS3PO302

5

Verotus ja tilinpäätössuunnittelu

BUS3PO303

10

Sisäinen laskenta ja raportointi

BUS3PO304

10

Kansainvälistyvä yritys

30

Global Opportunities for Small and Medium Sized Companies 1 BUS3PO311

5

Global Opportunities for Small and Medium Sized Companies 2 BUS3PO312

5

From Request for Quatation to Delivery

10

BUS3PO313

Mind the Gap in International Business
Vapaasti valittavat opinnot

BUS3PO314

10

Tarjonta >>

15

Työharjoittelu

30

Työharjoittelu

PLA6PO100

30

Työharjoittelu 1

PLA6PO101

10

Työharjoittelu 2

PLA6PO102

10

Työharjoittelu 3

PLA6PO103

10

International Work Placement

PLA6PO110

30

International Work Placement 1

PLA6PO111

10

International Work Placement 2

PLA6PO112

10

International Work Placement 3

PLA6PO113

10

THE

15

Opinnäytetyö
Kypsyyskoe
Yhteensä

210

Opintojen suositeltava suoritusjärjestys
Taloushallinto

Kansainvälistyvä
yritys

Tunnus

Opintopisteet

Opintopisteet

Learning Camp 1 – Learn to learn

INS1PO101

5

5

Liiketoimintaosaaminen 1

BUS1LP101

5

5

Toimintaympäristöosaaminen 1

OPE1LP101

5

5

Asiakasosaaminen 1

SAL1LP101

5

5

Itsensä johtaminen ja tiimityö 1

LEA1LP101

5

5

Nordiska studier 1

NRD1PO101

5

5

Learning Camp 2 – Development methods

INS1PO102

5

5

Liiketoimintaosaaminen 2

BUS1LP102

5

5

Toimintaympäristöosaaminen 2

OPE1LP102

5

5

Asiakasosaaminen 2

SAL1LP102

5

5

Itsensä johtaminen ja tiimityö 2

LEA1LP102

5

5

Nordiska studier 2

NRD1PO102

5

5

Learning Camp 3 – Design sprint

INS2PO201

5

5

Liiketoimintaprosessien mallintaminen ja ohjaaminen

BUS2LP201

5

5

Johtaminen ja HR

LEA2LP201

5

5

Myynti ja markkinointi 1

SAL2LP201

5

5

Alueopinnot 1

Tarjonta >>

5

5

Yrityksen kirjanpito

BUS3PO301

5

Global Opportunities for Small and
Medium Sized Companies 1

BUS3PO311

Liiketalous, päivä, Campus 2.0 (2017)
1. lukukausi, 30 op

2. lukukausi, 30 op

3. lukukausi, 30 op

Syventävät opinnot:

5

4. lukukausi, 30 op
Learning Camp 4 – Orientation to thesis writing

INS2PO202

5

5

Liiketoiminnan analytiikka

BUS2LP202

5

5

Henkilöstön kehittäminen

LEA2LP202

5

5

Myynti ja markkinointi 2

SAL2LP202

5

5

Alueopinnot 2

Tarjonta >>

5

5

Tilinpäätös liiketoiminnan ohjauksen välineenä

BUS3PO302

5

Global Opportunities for Small and
Medium Sized Companies 2

BUS3PO312

Syventävät opinnot:

5

5., 6. ja 7. lukukausi, 90 op
Strategisen myynnin ja oston kehittäminen

LEA2LP2201

5

5

Innovatiivinen yrittäjyys ja yritysrahoitus

LEA2LP2202

5

5

Verotus ja tilinpäätössuunnittelu

BUS3PO303

10

Sisäinen laskenta ja raportointi

BUS3PO304

10

From Request for Quatation to Delivery

BUS3PO313

10

Mind the Gap in International Business

BUS3PO314

10

Syventävät opinnot:

Vapaasti valittavat opinnot

15

15

Työharjoittelu

30

30

Opinnäytetyö

15

15

210

210

Yhteensä

Tarjonta >>

Syventävät opinnot: koko Porvoon tarjonta >>
ALUEOPINNOT 2, 5 + 5 op
Opiskelija valitsee yhden aihealueen, josta hänellä ei ole aikaisempaa osaamista. German, Russian
ja Spanish Areal Studies sisältävät sekä alkeiskieliopintoja että kulttuurin ja liiketoiminnan
opiskelua. Asian Areal Studies sisältää Aasian kulttuurien ja liiketoiminnan opiskelua. Applied
Coding johdattaa opiskelijan koodauksen maailmaan.
VAIHTO-OPINNOT, YHTEENSÄ 30 op
Haaga-Helia offers a possibility to study one semester/ academic year as an exchange student
abroad. The student exchange abroad gives a chance to gain international competences, develop
language and cultural skills and study new subjects. Studies completed abroad will be substituted as
an international study module, 30 ECTS at Haaga-Helia.
SYVENTÄVÄT OPINNOT, YHTEENSÄ 30 op
Opiskelija syventää jonkin ammatillisen aihealueen osaamista valitsemalla syventäviä opintoja 30
op. Liiketalouden koulutusohjelmassa vaihtoehdot ovat taloushallinto ja kansainvälistyvä yritys.

Taloushallinnon opinnoissa keskitytään ulkoiseen laskentaan, sisäiseen laskentaan ja raportointiin
sekä verotukseen ja tilinpäätössuunnitteluun. Kansainvälisen yrityksen vaihtoehdossa opiskelu on
englannin kielellä. Opinnoissa keskitytään kansainvälisten markkinoiden analysointiin,
kansainvälistymismahdollisuuksiin, logistiikkaan sekä eri kulttuureihin ja neuvottelutaitoon.
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, YHTEENSÄ 15 op
Opiskelija valitsee oman kiinnostuksensa mukaan mitä tahansa korkeakoulutasoisia opintoja, jotka
tukevat hänen ammatillista kehittymistään.
KIELIOPINNOISTA
Mikäli opiskelija haluaa syventää aikaisemmin hankittua osaamistaan espanjan, ranskan, saksan ja
venäjän kielissä, suosittelemme hänelle vapaasti valittavaa Intermediate and Advanced Language
Studies -moduulia (5op).
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Opintotoimisto: 0400 230 405
Sähköposti: opintotoimisto.porvoo(at)haaga-helia.fi
Porvoo Campuksen Info 040 488 7444
Sähköposti: porvooinfo(at)haaga-helia.fi
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