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Opetussuunnitelma 

• Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> 
• Opintojaksokuvaukset >> 

Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa 
Tutkintonimike  Tradenomi 

Tutkintotaso AMK-tutkinto 

Ohjelman laajuus 210 opintopistettä 

Ohjelman kesto 3,5 vuotta 

Opiskelumuoto 

Lähiopetusta tarjotaan Malmin ja Pasilan toimipisteissä. Lähiopetus on 
pääsääntöisesti ma - pe klo 8.00 - 16.00. Joillakin opintototeutuksilla 
opetusta on klo 16.00 - 17.30. Opiskelussa hyödynnetään 
intensiiviviikkoja, verkko-opiskelua sekä kesälukukautta. Lisäksi opiskelija 
voi valita opintoja myös monimuotototeutuksen opintotarjonnasta. 

Arviointi 
• Lue tutkintosäännöstä >> 
• Tutustu arviointiprosessiin >> 

Tutkintovaatimukset 

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, pakollinen 
harjoittelu, 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 
työkokemukseen perustuvaa osaamista on mahdollisuus osoittaa 
näytöillä. 

Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen 
periaatteisiin >> 

Hakukelpoisuus ja hakeminen 

  

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932  § 25 

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

Jatko-opinnot 

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

• Ylempi amk-tutkinto: Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen 
koulutus, Pasila ja Porvoo >> 

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/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/sites/default/files/Opinto-opas/Koulutusohjelmat/Liiketalous-Porvoo-aikuiset/opiskelijan_osaamisen_arviointi.pdf?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.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932
http://www.opintopolku.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
https://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/koulutusohjelmat/liiketoiminnan-uudistamisen-ja-johtamisen-koulutus-pasila-ja-porvoo?userLang=fi
https://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/koulutusohjelmat/liiketoiminnan-uudistamisen-ja-johtamisen-koulutus-pasila-ja-porvoo?userLang=fi


    Opinto-opas, Liiketalous, Helsinki 
Päivätoteutus 
2019-2020 
 
 

• Master education: Degree Programme in International Business 
Management, Pasila >> 

• Yliopisto-opinnot 

Kansainvälistyminen 

Liiketalouden koulutusohjelman opiskeluun kuuluu kansainvälisen 
liiketoiminnan ja monikulttuuristen opintojen ohella englannin 
kielellä toteutettuja opintojaksoja, joilla on osallistujia myös 
kansainvälisistä partnerikorkeakouluista. Haaga-Heliassa on tarjolla 
runsaasti mahdollisuuksia kv-opiskelijavaihtoon. Kansainväliset 
ajankohtaisseminaarit sekä intensiiviviikot lisäävät opiskelijan 
mahdollisuuksia osallistua kv-toimintaan. Kv-vaihdon suositeltu 
ajankohta on 4. lukukausi. 

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 3 – 3,5 vuotta. Koulutusohjelma tarjoaa laaja-alaisen liiketoimintaosaamisen lisäksi 
mahdollisuuden erikoistua oman valinnan mukaan suuntautumisopintovaiheessa ja rakentaa 
yksilöllinen ammattiprofiilia tukeva tutkintokokonaisuus. 

Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa 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. 

Perusopintojen jälkeen opiskelija erikoistuu valitsemalla jonkin seuraavista kuudesta 
suuntautumisvaihtoehdosta: 

• Global markets and trade 

https://www.haaga-helia.fi/en/students-guide/degree-programmes/degree-programme-international-business-management-helsinki-pasila?userLang=fi
https://www.haaga-helia.fi/en/students-guide/degree-programmes/degree-programme-international-business-management-helsinki-pasila?userLang=fi
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• 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. 

Koulutuksen tavoitteet 

Tavoitteena on, että Haaga-Heliasta valmistuvalla tradenomilla on kokonaisvaltainen käsitys 
yrityksen toiminnasta kannattavuus ja vastuullisuus huomioiden. Hän osaa tarttua nykypäivän 
haasteisiin ja toimia muuttuvissa olosuhteissa tulevaisuutta ennakoiden. Hän omaa 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. 

Ammatillinen kasvu 

Perus- ja suuntautumisvaiheen opintoja täydentävät vapaavalintaiset opinnot, työharjoittelu ja 
yrityksen toimintaa kehittävä 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 >> 
  

https://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/koulutusohjelmat/liiketalouden-koulutusohjelma-helsinki-nuoret/yhteystiedot?userLang=fi
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Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus 

Liiketalouden koulutusohjelma, päivätoteutus, Helsinki 

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 opetussuunnitelman 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 

  

 

(Kuvan ajat ovat viitteellisiä, oletuksena tutkinnon suorittaminen 3,5 vuodessa.) 
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Perusopinnot suoritetaan 15 opintopisteen moduuleissa. Myös suuntautumisopinnoissa suoritetaan 
laajempia opintokokonaisuuksia. Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön ja kuvauksiin 
opintojaksokuvausten kautta. 

  

  

https://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/koulutusohjelmat/liiketalouden-koulutusohjelma-helsinki-nuoret/opintojaksokuvaukset-8?userLang=fi
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Yhteystiedot, Liiketalouden koulutus, päivätoteutus 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy 
Liiketalouden koulutus, päivätoteutus 

Malmin toimipiste 
Hietakummuntie 1 A 
00700 Helsinki 

Pasilan toimipiste 
Ratapihantie 13 
00520 Helsinki 

Koulutusohjelmajohtajat: 

Tuula Saario, Malmi, tuula.saario(at)haaga-helia.fi, puh. 040 530 9066 
Katja Komulainen, Pasila, katja.komulainen(at)haaga-helia.fi, puh. 050 364 0500 

  

Liiketalouden yksikön johtaja: 

Vararehtori Minna Hiillos 
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HELI16K19 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki, päivä  
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op  
Kevät 2020 

Ammatillinen kehittyminen  
(Valitaan kaikki)  

             

SLF1LH103A Minä korkeakouluopiskelijana  2            
SLF1LH103B Kohti työelämää  1            
Liiketoimintaosaaja  
(Valitaan kaikki)  

             

BUS1LH102A Yrittäjyys ja yritystoiminta  5            
BUS1LH102B Yritysten toimintaympäristöt  5            
BUS1LH102C Tietotekniset taidot  5            
Työyhteisöosaaja  
(Valitaan kaikki)  

             

ORG1LH102A Yhteistyöosaaminen  5            
ORG1LH102B Viestintäosaaminen  5            
ORG1LH102C Työsuhdeosaaminen  5            
Asiakasosaaja  
(Valitaan kaikki)  

             

CUS1LH101A Myynti- ja palvelutaidot  6            
CUS1LH101B Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen  6            
CUS1LH101C Svenska för affärslivet - muntlig del  2            
CUS1LH101D Svenska för affärslivet - skriftlig del  1            
Tuloksen tekijä  
(Valitaan kaikki)  

             

ACF1LH101A Oma talous  3            
ACF1LH101B Yrityksen talous  8            
ACF1LH101C Yrityksen rahoitus  4            
Growing Global  
(Valitaan kaikki)  

             

GLO1LH101A Globalization and Internationalization  5            
GLO1LH101B Communication and Culture  5            
GLO1LH101C Language Skills  5            
Uuden kehittäjä  
(Valitaan kaikki)  

             

RDI1LH101A Innovaatio-osaaminen  5            
RDI1LH101B Digitaalinen liiketoiminta  5            

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
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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RDI1LH101C Analysointiosaaminen  5            
  62 31 0 0 
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  10            
ACF3LH101B Yrityksen talouden ohjaus  5            
Johdon laskentatoimi  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

ACC4LH101A Strateginen johdon laskentatoimi  5            
ACC4LH101B Operatiivinen johdon laskentatoimi  5            
Tilinpäätös ja yritystoiminnan verotus  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

Digitaalinen taloushallinto  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

ACC4LH103A Digitaalinen taloushallinto ja ERP-järjestelmä  5            
ACC4LH103B Taloushallinnon tiedonhallinta ja BI-raportointi  5            
Tilintarkastuksen pro-moduuli  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)  

             

ACC4LH104A Hyvä tilintarkastustapa ja tarkastusmetodit  5            
ACC4LH104B Tilintarkastuksen käytännön toteutus  5            
ACC4LH104C Sisäinen tarkastus ja valvonta  5            
Yritysrahoitus  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

FIE4LH101A Yrityksen rahoituksen suunnittelu  5            
FIE4LH101B Yrityksen arvonmääritys ja yrityskaupat  5            
Sijoituspalvelut  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

FIE4LH102A Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat  5            
FIE4LH102B Arvopaperimarkkinoiden sääntely  5            
Markkinointi ja viestintä  
(Valitaan opintoja 0 op)  

             

Markkinoinnin ja viestinnän johtaminen  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)  

             

CAM3LH101A Markkinoinnin ja viestinnän tutkimus  5            
CAM3LH101B Palvelujen ja markkinoinnin suunnittelu  5            
CAM3LH101C Krea Creative - Luova suunnittelutyö  5            
Krea Media               

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/ACC4LH103A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ACC4LH103B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ACC4LH104A
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
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(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  
COM4LH101 Krea Media – Strateginen suunnittelu ja monikanavaisuuden hallinta  10            
Krea Design  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

COM4LH102 Krea Design – Luova konseptisuunnittelu ja visuaalinen viestintä  10            
Krea Digital  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

COM4LH103 Krea Digital – Digitaalinen sisältösuunnittelu ja videotuotanto  10            
Krea Community  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)  

             

Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet  
(Valitaan opintoja 0 op)  

             

Markkinoinnin ja viestinnän johtaminen  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)  

             

CAM3LH101A Markkinoinnin ja viestinnän tutkimus  5            
CAM3LH101B Palvelujen ja markkinoinnin suunnittelu  5            
CAM3LH101C Krea Creative - Luova suunnittelutyö  5            
Palvelusuunnittelu ja -myynti  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

CUS4LH101A Palvelujen tuotteistaminen ja palvelumuotoilu  5            
CUS4LH101B B2B-myyntityö ja myynnin johtaminen  5            
Asiakkuuksien johtaminen  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

CUS4LH102A Asiakaskäyttäytyminen  5            
CUS4LH102B Asiakkuuksien johtaminen ja tietojärjestelmät  5            
Service Mill - palvelukehittämö  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

CUS4LH103A Palvelubrändit ja monikanavaiset palvelumallit  5            
CUS4LH103B Palveluprototyypit ja lanseerausmarkkinointi  5            
HR ja esimiestyö  
(Valitaan opintoja 0 op)  

             

Esimiesosaaminen  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)  

             

LEA3LH101A Itsensä johtaminen  5            
LEA3LH101B Esimiehen perustehtävät  5            
LEA3LH101C Monimuotoisen työyhteisön johtaminen  5            
HR kumppanina  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

LEA4LH101A HR-prosessit  5            
LEA4LH101B HR työnantajan ja henkilöstön edustajana  5            
Strategia ja muutos               

https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/COM4LH101
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/COM4LH102
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/COM4LH103
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/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
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
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(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  
LEA4LH103A Kilpailustrategiat  5            
LEA4LH103B Toiminnan kehittäminen  5            
HR työsuhteen asiantuntijana  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

LEA4LH104A Esimiehen työoikeus  5            
LEA4LH104B Palkitseminen ja palkka-asiantuntijuus  5            
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  5            
GLO3LH101B Basics of Supply Chain Management  5            
GLO3LH101C Frameworks and Structures in Global Trade  5            
Planning an International Business  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

GLO4LH101 Planning an International Business  10            
Operating an International Business  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

GLO4LH102 Operating an International Business  10            
Digitalizing an International Business  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

GLO4LH103 Digitalizing an International Business  10            
Yrittäjyys ja verkostot  
(Valitaan opintoja 0 op)  

             

Yrittäjyys mahdollisuutena  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)  

             

ENT3LH101A Yrittäjyyden eri muodot  5            
ENT3LH101B Yrittäjyys ja tulevaisuuden ennakointi  5            
ENT3LH101C Yrittäjän verkostot ja areenat  5            
Oman yrittäjyyden kehittäminen  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

ENT4LH101A Yrittäjävalmennus  5            
ENT4LH101B Yrittäjäksi ryhtymisen tavat  5            
Urheilu- ja hyvinvointialan yrittäjyys  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

ENT4LH102A Urheilu- ja hyvinvointitapahtuman järjestäminen  5            
ENT4LH102B Urheilu- ja hyvinvointialan liiketoimintaosaaja  5            
Kauppa ja yrittäjyys  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)  

             

ENT4LH103A Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot  5            
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ENT4LH103B Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen  5            
ENT4LH103C Tunnusluvut ja johtaminen  5            
  0 170 130 0 
  11 20 0 0 
TYÖHARJOITTELU  
(Valitaan kaikki)  

             

PLA6LH101 Perusharjoittelu  15            
PLA6LH104 Suuntautumisharjoittelu  15            
  0 15 15 0 
OPINNÄYTETYÖ  
(Valitaan kaikki)  

             

THE7LH101 Tutkimustyön perusteet ja menetelmät  3            
THE7HH901 Opinnäytetyö, vaihe 1  5            
THE7HH902 Opinnäytetyö, vaihe 2  5            
THE7HH903 Opinnäytetyö, vaihe 3  5            
  0 0 18 0 
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi  73 236 163 0 

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

 

LHLAN  

Kieliopinnot / 
Liiketalouden yksikkö  

0 op 

SWE8LH102  Diskutera på svenska  3 op 

SWE8LH103  Skrivkurs på nätet  3 op 

SWE8LH104  

Pohjoismaisen kulttuurin 
ja kielialueen tuntemus  

3 op 

SWE8LH105  

Svenska för internationell 
handel  

5 op 

ENG8LH102  Conversation in English  3 op 

ENG8LH103  

English Writing Course on 
the Web  

3 op 

SPA4LH101  Espanja 1  5 op 

SPA4LH102  Espanja 2  5 op 

SPA8LF101  Spanish 1  5 op 

SPA8LF102  Spanish 2  5 op 

SPA8LF103  Spanish 3  5 op 

SPA8LF104  Spanish 4  5 op 

SPA8LH101  Espanjan keskustelutaidot  3 op 

FRE4LH101  Ranska 1  5 op 

FRE4LH102  Ranska 2  5 op 

FRE8LF101  French 1  5 op 

FRE8LF102  French 2  5 op 

FRE8LF103  French 3  5 op 

FRE8LF104  French 4  5 op 
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GER4LH101  Saksa 1  5 op 

GER4LH102  Saksa 2  5 op 

GER8LF103  German 3  5 op 

GER8LF104  German 4  5 op 

GER8LH101  Saksan keskustelutaidot  3 op 

GER8LH102  

Saksan kulttuurin ja 
kielialueen tuntemus  

3 op 

RUS8LH101  

Venäjän kulttuurin ja 
kielialueen tuntemus  

3 op 

RUS4LH101  Venäjä 1  5 op 

RUS4LH102  Venäjä 2  5 op 

RUS4LH103  Venäjä 3  5 op 

SWE8LH106  Träna strukturer  3 op 

LHACF  

Raha ja talous / 
Liiketalouden yksikkö  

0 op 

ACC8LH101  

Konserni- ja IFRS-
tilinpäätös  

5 op 

ACC8LH102  

IFRS and Consolidated 
Financial Statements  

5 op 

ACC8LH103  

Robotiikka 
talousprosesseissa  

5 op 

ACC8LH104  

Talouden automaatio ja 
robotiikka  

5 op 

ACF8LH101  SOTE-alan talous  5 op 

ACF8LH102  

Asunto-osakeyhtiön 
talous ja hallinto  

5 op 

ACF8LH103  

Palkanlaskennan 
perusteet  

3 op 

ACC8LH008  

Johdon laskentatoimen 
päätöksentekomallit  

5 op 
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FIE8LH102  

Rahoituslaskennan 
menetelmiä  

5 op 

FIE8LK101  Pankkiprojekti  3 op 

FIE8LK102  

Johdannaiset ja 
riskienhallinta  

5 op 

FIE8LK103  Korkonäkemys  3 op 

LHCAM  

Markkinointi ja viestintä / 
Liiketalouden yksikkö  

0 op 

CAM8LH101  Krea Visual Design  5 op 

CAM8LH102  

Krea Multicultural 
Communication  

5 op 

CAM8LH103  Krea Event Management  5 op 

CAM8LH104  

Krea Content - Copywriter 
ja sisällöntuottaja  

5 op 

CAM8LH105  Työyhteisöviestintä  5 op 

CAM8LH106  

Krea Spring School - 
Inspirational Storytelling  

3 op 

CAM8LH107  Krea Virtual Reality Quest  3 op 

CAM8LH108  

Henkilöbrändi ja 
viestintätaidot  

5 op 

CAM8LH109  

Krea Tech - Uudet 
viestintäteknologiat  

5 op 

COM8LH101  

Markkinoinnin ja 
viestinnän projektityöt  

5 op 

COM8LH102  Esiintymistaito  3 op 

COM8LH103  

Sujuva tekstin 
tuottaminen  

3 op 

COM8LH104  Viestinnän työpaja  3 op 

COM8LH105  

Sosiaalisen median 
strategia  

5 op 
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COM8LH106  Verkkosivut yritykselle  5 op 

COM8KJ001  Mediakirjoittaminen  5 op 

COM8KJ002  

Podcastin suunnittelu ja 
toteutus  

5 op 

LHCUS  

Palveluliiketoiminta ja 
asiakkuudet / 
Liiketalouden yksikkö  

0 op 

CUS8LH101  

Palveluympäristön 
digitaalinen kehittäminen  

5 op 

CUS8LH106  

Markkinointiautomaatio 
ja -analytiikka  

5 op 

CUS8LH107  

Palvelumuotoilun 
menetelmät  

2 op 

CUS8LH108  

Palvelun 
asiakaskokemuksen 
kehittäminen  

3 op 

CUS8LH100  eCommerce Mill  15 op 

CUS8LH102  

Verkkokauppa 
liiketoimintamallina  

5 op 

CUS8LH103  

Global eCommerce 
Business  

5 op 

CUS8LH105  

Verkkokaupan 
lainsäädäntö  

5 op 

LHHRM  

HR ja esimiestyö / 
Liiketalouden yksikkö  

0 op 

LEA8LH104  

Palkka-asiantuntijana 
työelämässä  

5 op 

LEA8LH105  Työpsykologia  5 op 

LEA8LH106  Työhyvinvointi  3 op 

LEA8LH107  

Tiedostava johtajuus ja 
mindfulness  

3 op 

LEA8LH108  Itsensä kehittäminen  3 op 
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LEA8LH110  Tiedolla johtaminen  5 op 

LEA8LH111  

Osallisuuden edistäminen 
työpaikoilla  

5 op 

LEA8LH112  International HRM  5 op 

LEA8HH007  Elämäntaitokurssi  3 op 

LHENT  

Yrittäjyys ja verkostot / 
Liiketalouden yksikkö  

0 op 

ENT8LH101  

NY Start-up korkeakoulu -
ohjelma  

10 op 

ENT8LH102  

NY Games! -peleistä 
liiketoimintaa  

10 op 

ENT8LH103  Omistajanvaihdoskoulutus  5 op 

ENT8LH104  Yrittäjyyden projektit  5 op 

ENT8LH106  Yrittäjyyden projektit  3 op 

ENT8LH107  Yrittäjyys tutuksi  5 op 

ENT8LH108  

Vuosi yrittäjänä - Korkea-
aste  

10 op 

ENT8LH109  Urheiluliiketoiminta  5 op 

ENT8LH110  

Urheilu- ja liikunta-alan 
yrityksen talous  

5 op 

ENT8LH201  

Osallistuminen 
yrittäjyystapahtumiin  

2 op 

ENT8HH101  

Co-Innovation Journey for 
Startups and Corporates  

2 op 

LHTOO  

Työvälineet ja 
matematiikka / 
Liiketalouden yksikkö  

0 op 

MAT8LH102  

Matematiikan 
valmentavat opinnot  

5 op 

MAT8LH103  

Matematiikkaa 
finanssiosaajille  

5 op 
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TOO8LH101  SAP Peruskurssi  5 op 

TOO8LH102  Kyselytutkimus tuloksiksi  3 op 

TOO8LH103  Excel-jatkokurssi  5 op 

TOO8LH104  

Projektinhallinta ja Excel 
työelämässä  

3 op 

TOO8LH105  Data-analytiikka  5 op 

TOO8LH106  Analysointia Excelillä  3 op 

THE8LZ101  Laadulliset menetelmät  1 op 

LHOTH  

Liiketalouden yksikön 
muut opinnot  

0 op 

BUS8LH101  Corporate Responsibility  5 op 

BUS8LH102  Projektijohtaminen  5 op 

BUS8LH104  Toimitusketjun hallinta  5 op 

BUS8LH105  Kilpailustrategiat  5 op 

BUS8LH106  

Messut, näyttelyt ja 
tapahtumat  

5 op 

BUS8LH107  

Henkilöverotus ja 
verotusmenettely  

3 op 

BUS8LH109  Yritysprojektit  5 op 

BUS8LH110  Ostotoiminta  5 op 

BUS8LH111  

Kiinteistöjohtamisen ja 
isännöinnin perusteet  

5 op 

BUS8LH112  

Makrotalous ja 
rahoitusmarkkinat  

3 op 

BUS8LH113  

Hackathon Camp - innovoi 
kiertotaloutta  

5 op 

BUS8LH114  

Kulttuurin tuntemusta 
liike-elämän tarpeisiin  

3 op 
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BUS8LH115  

Circular Factory - 
Biotalouden 
mahdollisuudet  

10 op 

BUS8LH019  Muut kv-opinnot  3 op 

LAW8LH101  Kauppa- ja sopimusoikeus  5 op 

LAW8LH102  

Yhtiöoikeus ja 
yritystoiminnan 
muutostilanteet  

5 op 

LAW8LH103  

Myynnin ja markkinoinnin 
juridiikka  

5 op 

LAW8LH104  

Pankki- ja rahoitusalan 
oikeutta  

5 op 

LAW8LH105  

Asunto- ja 
kiinteistöjuridiikka  

3 op 

LAW8LH106  Perhe- ja perintöoikeus  3 op 

LAW8LH107  Yritysjuridiikan perusteet  5 op 

LAW8LH108  

Yrityksen hallinnon ja 
johtamisen juridiikka  

3 op 

TKI8LH005  

Marketing Competency 
Management  

6 op 

TKI8LH008  Työelämäprojekti  5 op 

LEA8LH101  Urapolulla eteenpäin  3 op 

BUS8LH116  

Kiertotalous ja ilmasto 
yritystoiminnassa  

2 
op 

BUS8LH117  

Kiertotalous ja ilmasto 
liiketoimintamahdollisuutena  

5 
op 

BUS8LH118  TOPSIM Business Game  

5 
op 

BUS8LH119  

Kiertotalouden ja 
ilmastoliiketoiminnan 
palvelukehittämö  

5 
op 
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