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Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki, monimuoto 
Opetussuunnitelma 

• Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> 
• Opintojaksokuvaukset 2019 - 2020 >> 
• Opintojaksokuvaukset 2016 - 2019 >> 

Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa 
Tutkintonimike  Tradenomi (AMK) 

Tutkintotaso AMK-tutkinto 

Ohjelman laajuus 210 opintopistettä 

Ohjelman kesto 

3,5 vuotta  

Koulutusohjelma soveltuu erityisesti 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 16.00 - 
17.30 ja satunnaisesti lauantaisin klo 9.00 - 16.00. 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 18.12.2014/1129 

Aiemmin hankitun 
osaamisen 
tunnustaminen 

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

Hakukelpoisuus ja 
hakeminen 

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932  § 25  

• Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla ennen hakua! 

https://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/koulutusohjelmat/liiketalouden-koulutusohjelma-helsinki-nuoret/koulutusohjelman-rakenn-0?userLang=fi
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/index.php/fi/13337/fi/39086/HELI16K19MMT/293/year/2019?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/muualla-hankitun-osaamisen-tunnustamisen-ohjeet?userLang=fi
https://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/yleista-hhsta/muualla-hankitun-osaamisen-tunnustamisen-ohjeet?userLang=fi
http://www.opintopolku.fi/
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Jatko-
opintomahdollisuudet 
tutkinnon jälkeen 

• Ylempi AMK-tutkinto: Liiketoiminnan kehittämisen 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 työssä 
käyvän opiskelijan 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 ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelma on tradenomin tutkintoon johtava 
kokonaisuus. Tutkinnon laajuus on vähintään 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen opiskeluaika 
on 2,5 - 3 vuotta. Koulutusohjelma tarjoaa laaja-alaisen liiketoimintaosaamisen lisäksi 
mahdollisuuden erikoistua oman valinnan mukaan suuntautumisopintovaiheessa ja rakentaa 
yksilöllinen ammattiprofiilia tukeva tutkintokokonaisuus. 

Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa (HELI16) painotetaan myynnin, palvelun ja yrittäjyyden 
osaamisia ja asennetta, kehittämiskykyä sekä kansainvälisen liiketoiminnan edellyttämiä 
valmiuksia. Liiketalouden osaamisen laaja-alaisuus ja nämä painotukset näkyvät heti tutkinnon 
kaikille yhteisten perusopintojen oppimiskokonaisuuksista:   

• Liiketoimintaosaaja 
• Työyhteisöosaaja 
• Asiakasosaaja 
• Tuloksen tekijä 
• Growing Global 
• Uuden kehittäjä. 

Opiskelu perustuu perinteisiä ainekohtaisia kursseja laajempiin osaamistavoitteisiin ja 
liiketoiminnan eri osa-alueiden kytkemiseen kokonaisuuksiksi, jota tukee tavoitteellinen 
projektityöskentely. 

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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Koulutusohjelman monimuotototeutuksessa opiskelija valitsee itselleen sopivimmat vaihtoehtoisista 
oppimisen tavoista. Ne voivat vaihdella useaan kertaan tutkinnon aikana esimerkiksi opiskeltavien 
aihekokonaisuuksien mukaan. Seuraavassa esitetään tiivistetysti tarjolla olevat 
opiskelutapavaihtoehdot: 

 

  

Koulutuksen tavoitteet 

Tavoitteena on, että Haaga-Heliasta valmistuvalla tradenomilla on kokonaisvaltainen käsitys 
yrityksen toiminnasta kannattavuuden ja vastuullisuuden vaatimukset huomioiden. Hän osaa tarttua 
nykypäivän haasteisiin ja toimia muuttuvissa olosuhteissa tulevaisuutta ennakoiden. Hänellä on 
hyvät tiedonhankinta-, tiedon analysointi- ja jalostamistaidot. Hänellä on vahva ammatillinen 
sivistys sekä halu itsensä jatkuvaan kehittämiseen. 

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

Haaga-Heliassa liiketalouden tradenomiopiskelija erikoistuu valitsemalla jonkin seuraavista 
kuudesta suuntautumisvaihtoehdosta: 
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• Global Markets and Trade 
• HR ja esimiestyö 
• Markkinointi ja viestintä 
• Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet 
• Raha ja talous 
• Yrittäjyys ja verkostot 

Tarjotut suuntautumisvaihtoehdot ovat hyvin liiketalouden työnantaja-organisaatioiden 
osaamistarpeita vastaavia. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden valita omaa ammattiprofiilia tukevia 
suuntautumisopintoja valitun suuntautumisvaihtoehdon ulkopuolelta joko liiketalouden 
koulutusohjelman tarjonnasta tai suunnitelmallisesti muista Haaga-Helian koulutusohjelmista. 

  

Ammatillinen kasvu 

Perus- ja suuntautumisvaiheen opintoja täydentävät vapaavalintaiset opinnot, työharjoittelu ja 
kehittämishankkeena tehtävä opinnäytetyö. Opiskelijalla on tutkinnon suoritettuaan hyvät valmiudet 
työskennellä koulutustaan vastaavissa liiketalouden asiantuntija-, esimies- tai kehittämistehtävissä 
sekä yrittäjänä. 

Liiketalouden koulutusohjelman tavoitteena on, että ohjelmasta valmistuvalle muodostuu selkeä 
ammatillinen identiteetti ja monipuoliset oman urapolun suunnittelun työkalut. Jatkuvan 
ammatillinen kehittymisen tukena liiketalouden tradenomille on valittavissa esimerkiksi jatko-
opiskelu korkea-asteella ja erilaiset täydennyskoulutukset. 

  

Yhteystiedot >> 

  

Uraesimerkkejä >> 
  

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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Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus 

Haaga-Helian liiketalouden koulutus tarjoaa laaja-alaisen liiketoimintaosaamisen ja mahdollisuuden 
opiskella liiketalouden osa-alueita käytännönläheisesti, yhteistyössä yritysten kanssa. Koulutus 
antaa hyvät valmiudet työskennellä niin kotimaisessa kuin kansainvälisessä 
liiketoimintaympäristössä. 

Liiketalouden koulutuksesta valmistuvalla tradenomilla on hyvät henkilökohtaiset työväline- ja 
vuorovaikutustaidot sekä vahva viestinnällinen osaaminen. Hänen toiminnassaan korostuvat 
myynti- ja palveluhenkisyys, kansainvälisyys sekä vastuullinen ja eettisesti kestävä asenne. Haaga-
Helian tradenomi on liike-elämän osaaja, jolla on valmiudet toimia asiantuntija-, kehittämis- ja 
johtotehtävissä sekä yrittäjänä. 

Liiketalouden koulutusohjelman 1.8.2016 käyttöön otetun opetussuunnitelman (HELI16) rakenne 
on seuraava: 

• Perusopinnot 93 op 
• Suuntautumisopinnot 45 op 
• Opinnäytetyö 15 op (+3 op Tutkimustyön perusteet ja menetelmät) 
• Työharjoittelu 30 op 
• Vapaasti valittavat opinnot 24 op 

Monimuotototeutuksessa on mahdollista valita erilaisia opiskelutapoja: 
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Opetussuunnitelman rakenne: 
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Opintojaksokuvaukset 2019-2020 

 

HELI16K19MMT Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki, monimuoto  
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op  

Syksy 2019 

• Rakenne 
• Kuvaus 

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. 
(K = Kevät, S = Syksy) 

Lukuvuodet 1 2 3 4  

Lukukaudet 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S  

Hae nimellä:       

PERUSOPINNOT  

(Valitaan opintoja 93 op)  
             

Ammatillinen kehittyminen  

(Valitaan kaikki)  
             

Tasotestit  

(Valitaan kaikki)  
             

Ammatillinen kehittyminen  

(Valitaan kaikki)  
             

SLF1LH103A Minä korkeakouluopiskelijana              

SLF1LH103B Kohti työelämää              

Liiketoimintaosaaja  

(Valitaan kaikki)  
             

BUS1LH102A Yrittäjyys ja yritystoiminta              

BUS1LH102B Yritysten toimintaympäristöt              

BUS1LH102C Tietotekniset taidot              

https://opinto-opas.haaga-helia.fi/index.php/fi/13337/fi/39086/HELI16K19MMT/293/year/2019?userLang=fi#opas_ops_tabs_rakenne
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/index.php/fi/13337/fi/39086/HELI16K19MMT/293/year/2019?userLang=fi#opas_ops_tabs_kuvaus
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/SLF1LH103A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/SLF1LH103B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/BUS1LH102A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/BUS1LH102B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/BUS1LH102C
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Hae nimellä:       

Työyhteisöosaaja  

(Valitaan kaikki)  
             

ORG1LH102A Yhteistyöosaaminen              

ORG1LH102B Viestintäosaaminen              

ORG1LH102C Työsuhdeosaaminen              

Asiakasosaaja  

(Valitaan kaikki)  
             

CUS1LH101A Myynti- ja palvelutaidot              

CUS1LH101B Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen              

CUS1LH101C Svenska för affärslivet - muntlig del              

CUS1LH101D Svenska för affärslivet - skriftlig del              

Tuloksen tekijä  

(Valitaan kaikki)  
             

ACF1LH101A Oma talous              

ACF1LH101B Yrityksen talous              

ACF1LH101C Yrityksen rahoitus              

Growing Global  

(Valitaan kaikki)  
             

GLO1LH101A Globalization and Internationalization              

GLO1LH101B Communication and Culture              

GLO1LH101C Language Skills              

Uuden kehittäjä  

(Valitaan kaikki)  
             

RDI1LH101A Innovaatio-osaaminen              

RDI1LH101B Digitaalinen liiketoiminta              

https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ORG1LH102A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ORG1LH102B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ORG1LH102C
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/CUS1LH101A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/CUS1LH101B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/CUS1LH101C
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/CUS1LH101D
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ACF1LH101A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ACF1LH101B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ACF1LH101C
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/GLO1LH101A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/GLO1LH101B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/GLO1LH101C
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/RDI1LH101A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/RDI1LH101B
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Hae nimellä:       

RDI1LH101C Analysointiosaaminen              

      

SUUNTAUTUMISOPINNOT  

(Valitaan opintoja 45 op)  
             

Raha ja talous  

(Valitaan opintoja 0 op)  
             

Yrityksen talouden hallinta  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)  
             

ACF3LH101A Kirjanpito ja raportointi              

ACF3LH101B Yrityksen talouden ohjaus              

Johdon laskentatoimi  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  
             

ACC4LH101A Strateginen johdon laskentatoimi              

ACC4LH101B Operatiivinen johdon laskentatoimi              

Tilinpäätös ja yritystoiminnan verotus  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  
             

ACC4LH102A Tilinpäätös              

ACC4LH102B Yritystoiminnan verotus              

Digitaalinen taloushallinto  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  
             

ACC4LH103A Digitaalinen taloushallinto ja ERP-järjestelmä              

ACC4LH103B Taloushallinnon tiedonhallinta ja BI-raportointi              

Tilintarkastuksen pro-moduuli  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)  
             

ACC4LH104A Hyvä tilintarkastustapa ja tarkastusmetodit              

https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/RDI1LH101C
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ACF3LH101A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ACF3LH101B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ACC4LH101A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ACC4LH101B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ACC4LH102A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ACC4LH102B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ACC4LH103A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ACC4LH103B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ACC4LH104A
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Hae nimellä:       

ACC4LH104B Tilintarkastuksen käytännön toteutus              

ACC4LH104C Sisäinen tarkastus ja valvonta              

Yritysrahoitus  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  
             

FIE4LH101A Yrityksen rahoituksen suunnittelu              

FIE4LH101B Yrityksen arvonmääritys ja yrityskaupat              

Sijoituspalvelut  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  
             

FIE4LH102A Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat              

FIE4LH102B Arvopaperimarkkinoiden sääntely              

Markkinointi ja viestintä  

(Valitaan opintoja 0 op)  
             

Markkinoinnin ja viestinnän johtaminen  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)  
             

CAM3LH101A Markkinoinnin ja viestinnän tutkimus              

CAM3LH101B Palvelujen ja markkinoinnin suunnittelu              

CAM3LH101C Krea Creative - Luova suunnittelutyö              

Krea Media  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  
             

COM4LH101 Krea Media – Strateginen suunnittelu ja monikanavaisuuden hallinta              

Krea Design  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  
             

COM4LH102 Krea Design – Luova konseptisuunnittelu ja visuaalinen viestintä              

Krea Digital  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  
             

https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ACC4LH104B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ACC4LH104C
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/FIE4LH101A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/FIE4LH101B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/FIE4LH102A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/FIE4LH102B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/CAM3LH101A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/CAM3LH101B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/CAM3LH101C
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/COM4LH101
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/COM4LH102
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Hae nimellä:       

COM4LH103 Krea Digital – Digitaalinen sisältösuunnittelu ja videotuotanto              

Krea Community  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  
             

COM4LH104A Krea Community - Mediasuunnittelu ja trendit              

COM4LH104B Krea Community - Visuaalinen viestintä ja tarinankerronta              

COM4LH104C Krea Community - Strateginen brändin kehittäminen              

Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet  

(Valitaan opintoja 0 op)  
             

Markkinoinnin ja viestinnän johtaminen  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)  
             

Palvelusuunnittelu ja -myynti  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  
             

CUS4LH101A Palvelujen tuotteistaminen ja palvelumuotoilu              

CUS4LH101B B2B-myyntityö ja myynnin johtaminen              

Asiakkuuksien johtaminen  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  
             

CUS4LH102A Asiakaskäyttäytyminen              

CUS4LH102B Asiakkuuksien johtaminen ja tietojärjestelmät              

Service Mill - palvelukehittämö  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  
             

CUS4LH103A Palvelubrändit ja monikanavaiset palvelumallit              

CUS4LH103B Palveluprototyypit ja lanseerausmarkkinointi              

HR ja esimiestyö  

(Valitaan opintoja 0 op)  
             

Esimiesosaaminen               

https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/COM4LH103
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/COM4LH104A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/COM4LH104B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/COM4LH104C
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/CUS4LH101A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/CUS4LH101B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/CUS4LH102A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/CUS4LH102B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/CUS4LH103A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/CUS4LH103B
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Hae nimellä:       

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)  

LEA3LH101A Itsensä johtaminen              

LEA3LH101B Esimiehen perustehtävät              

LEA3LH101C Monimuotoisen työyhteisön johtaminen              

HR kumppanina  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  
             

LEA4LH101A HR-prosessit              

LEA4LH101B HR työnantajan ja henkilöstön edustajana              

Strategia ja muutos  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  
             

LEA4LH103A Kilpailustrategiat              

LEA4LH103B Toiminnan kehittäminen              

HR työsuhteen asiantuntijana  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  
             

LEA4LH104A Esimiehen työoikeus              

LEA4LH104B Palkitseminen ja palkka-asiantuntijuus              

Global Markets and Trade  

(Valitaan opintoja 0 op)  
             

The Foundations of Growing a Global Business  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)  
             

GLO3LH101A International Competitive Strategy              

GLO3LH101B Basics of Supply Chain Management              

GLO3LH101C Frameworks and Structures in Global Trade              

Planning an International Business  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  
             

https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/LEA3LH101A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/LEA3LH101B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/LEA3LH101C
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/LEA4LH101A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/LEA4LH101B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/LEA4LH103A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/LEA4LH103B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/LEA4LH104A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/LEA4LH104B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/GLO3LH101A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/GLO3LH101B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/GLO3LH101C
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Hae nimellä:       

GLO4LH101 Planning an International Business              

Operating an International Business  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  
             

GLO4LH102 Operating an International Business              

Digitalizing an International Business  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  
             

GLO4LH103 Digitalizing an International Business              

Yrittäjyys ja verkostot  

(Valitaan opintoja 0 op)  
             

Yrittäjyys mahdollisuutena  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)  
             

ENT3LH101A Yrittäjyyden eri muodot              

ENT3LH101B Yrittäjyys ja tulevaisuuden ennakointi              

ENT3LH101C Yrittäjän verkostot ja areenat              

Oman yrittäjyyden kehittäminen  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  
             

ENT4LH101A Yrittäjävalmennus              

ENT4LH101B Yrittäjäksi ryhtymisen tavat              

Urheilu- ja hyvinvointialan yrittäjyys  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  
             

ENT4LH102A Urheilu- ja hyvinvointitapahtuman järjestäminen              

ENT4LH102B Urheilu- ja hyvinvointialan liiketoimintaosaaja              

Kauppa ja yrittäjyys  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)  
             

ENT4LH103A Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot              

https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/GLO4LH101
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/GLO4LH102
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/GLO4LH103
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ENT3LH101A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ENT3LH101B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ENT3LH101C
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ENT4LH101A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ENT4LH101B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ENT4LH102A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ENT4LH102B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ENT4LH103A


   Opinto-opas, Liiketalous, Helsinki 
Monimuotokoulutus 
2019-2020 
 
 

Hae nimellä:       

ENT4LH103B Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen              

ENT4LH103C Tunnusluvut ja johtaminen              

      

VAPAASTI VALITTAVAT  

(Valitaan opintoja 24 op)  
             

Kieliopinnot  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  
             

Ruotsin kieli  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  
             

SWE8LH101 Ruotsin valmentavat opinnot              

SWE8LH102 Diskutera på svenska              

SWE8LH103 Skrivkurs på nätet              

Englannin kieli  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  
             

ENG8LH101 Englannin valmentavat opinnot              

ENG8LH102 Conversation in English              

ENG8LH103 English Writing Course on the Web              

Espanjan kieli  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  
             

SPA4LH101 Espanja 1              

SPA4LH102 Espanja 2              

SPA8LF103 Spanish 3              

SPA8LF104 Spanish 4              

Ranskan kieli  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  
             

https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ENT4LH103B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ENT4LH103C
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/SWE8LH101
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/SWE8LH102
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/SWE8LH103
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ENG8LH101
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ENG8LH102
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ENG8LH103
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/SPA4LH101
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/SPA4LH102
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/SPA8LF103
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/SPA8LF104
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Hae nimellä:       

FRE4LH101 Ranska 1              

FRE4LH102 Ranska 2              

FRE8LF103 French 3              

FRE8LF104 French 4              

Saksan kieli  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  
             

GER4LH101 Saksa 1              

GER4LH102 Saksa 2              

GER8LF103 German 3              

GER8LF104 German 4              

Venäjän kieli  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  
             

RUS4LH101 Venäjä 1              

RUS4LH102 Venäjä 2              

RUS4LH103 Venäjä 3              

Raha ja talous vapaasti valittavat  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  
             

Markkinointi ja viestintä vapaasti valittavat  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  
             

Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet vapaasti valittavat  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  
             

HR ja esimiestyö vapaasti valittavat  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  
             

Global Markets and Trade vapaasti valittavat  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  
             

https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/FRE4LH101
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/FRE4LH102
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/FRE8LF103
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/FRE8LF104
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/GER4LH101
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/GER4LH102
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/GER8LF103
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/GER8LF104
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/RUS4LH101
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/RUS4LH102
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/RUS4LH103
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Hae nimellä:       

Yrittäjyys ja verkostot vapaasti valittavat  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  
             

Työvälineet ja matematiikka  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  
             

MAT8LH101 Matematiikan valmentavat opinnot              

Muut opinnot  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  
             

      

TYÖHARJOITTELU  

(Valitaan kaikki)  
             

PLA6LH101 Perusharjoittelu              

PLA6LH104 Suuntautumisharjoittelu              

      

OPINNÄYTETYÖ  

(Valitaan kaikki)  
             

THE7LH101 Tutkimustyön perusteet ja menetelmät              

THE7HH901 Opinnäytetyö, vaihe 1              

THE7HH902 Opinnäytetyö, vaihe 2              

THE7HH903 Opinnäytetyö, vaihe 3              

      

Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi      

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti 
valittavien opintojen ajoituksesta johtuen. 

  

https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/MAT8LH101
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/PLA6LH101
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/PLA6LH104
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/THE7LH101
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/THE7HH901
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/THE7HH902
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/THE7HH903
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Opintojaksokuvaukset 2016-2019 

Opintojaksokuvaukset, HELI16 opetussuunnitelma, monimuoto 

HELI16-opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2016 alkaen. Opintojaksokuvaukset ovat yhteiset 
päivä- ja monimuotototeutuksissa. Syksyllä 2019 alkavien opintojen päivitetyt 
opintojaksokuvaukset löytyvät täältä. 

 

  

https://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/koulutusohjelmat/liiketalouden-koulutusohjelma-helsinki-nuoret/opintojaksokuvaukset-8?userLang=fi
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/index.php/fi/13337/fi/39086/HELI16K19MMT/293/year/2019?userLang=fi
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Uraesimerkkejä 

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 

Tavoite: työskentely yrityksen markkinoinnissa esimerkiksi markkinointiviestinnän suunnittelijana, 
markkinointiassistenttina 
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• 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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Yhteystiedot, liiketalous, monimuoto 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy 
Liiketalouden koulutus, monimuoto 

• Malmin toimipiste 
Hietakummuntie 1 A 
00700 Helsinki 

• Pasilan toimipiste 
Ratapihantie 13 
00520 Helsinki 

Koulutusohjelmajohtaja Heidi Théman, heidi.theman(at)haaga-helia.fi 

Liiketalouden yksikön johtaja, vararehtori Minna Hiillos 
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