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Aikuisille suunnatussa liiketalouden koulutusohjelmassa on 20 aloituspaikkaa. Koulutus on 
suunnattu ensisijaisesti liiketaloudellisen perustutkinnon suorittaneille henkilöille, joilla on 
vähintään kahden vuoden työkokemus. 

Lähiopetusjaksot toteutetaan tiistai- ja torstai-iltaisin klo 17.00 - 20.15 sekä muutamana lauantaina 
lukukauden aikana. 

Koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja suoritusaika on noin 3,5 vuotta. Aikaisemmat 
opinnot ja työssä hankittu osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintoa, jolloin suoritusaika on 
lyhyempi. Liiketalouden koulutusohjelmasta valmistuneet ovat oikeutettuja käyttämään tradenomi -
nimikettä. 

Koulutuksen tavoitteet 

Koulutusohjelman tavoitteena on syventää opiskelijoiden osaamista yrityksen toiminnoista, siten 
että opintojen antaman teoreettisen tietämyksen ja tiedonhankintakyvyn turvin he voivat toimia 
monipuolisissa liike-elämän asiantuntijatehtävissä. Opinnoissa painotetaan valmentautumista 
yrityksen talous- ja yleishallinnon tehtävien hoitoon. 

Liiketalouden koulutusohjelmasta valmistunut tradenomi pystyy toimimaan työelämässä 
liiketalouden asiantuntijatehtävissä ja yrittäjänä. 

Koulutusohjelmasta valmistunut ymmärtää yritysten ja organisaatioiden toimintaprosesseja ja osaa 
soveltaa liiketalouden osaamistaan käytännössä. Tradenomi on asiakaslähtöinen, kykenee 
verkottumaan ja toimimaan rakentavasti työyhteisön jäsenenä. Tradenomi on laatutietoinen, 
kehittävä ja toimii taloudelliset seikat huomioiden. Koulutusohjelmasta valmistunut tradenomi osaa 
hyödyntää työssään tiedonhankintataitoja ja tietotekniikkaa. 

Taloushallinnon opintopolun suorittanut tradenomi ymmärtää yrityksen laskennallisia prosesseja 
sekä taloudellisen ohjauksen merkityksen yritykselle. Tradenomi voi toimia monipuolisissa 
hallinnon tehtävissä ja osaa tehdä yrityksen taloudelliset raportoinnit. 

Liiketalouden aikuiskoulutusohjelman opinnot koostuvat perus- ja ammattiopinnoista. 
Perusopintojen tavoitteena on luoda kokonaiskäsitys liiketalouden eri osa-alueista ja antaa 
valmiudet tietotekniikan hyödyntämiseen opiskelussa. Perusopinnoissa pyritään tunnistamaan ja 
tunnustamaan aiemmin hankittu osaaminen osaksi tutkintosuorituksia. Perusopintojen jälkeen 
opinnot keskittyvät enemmän talous- ja yleishallinnon opintoihin. 

Tradenomin tutkintoon johtavien opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta. 
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Yritystoiminnnan opinnot  22 

   
Menetelmäopinnot  9 

   
Johtaminen  12 

   
Taloushallinnon polkuopinnot  33 

   
Syventävät ammattiopinnot  9 

Vapaasti valittavat opinnot 30 

Työharjoittelu  30 

Opinnäytetyö  15 

Yhteensä  210 

Perusopinnot	50	op	

Opinnot alkavat kaikille pakollisilla perusopinnoilla. Perusopintojen tarkoituksena on antaa 
koulutusohjelman opiskelijoille yhtenäiset perustiedot liiketalouden eri osa-alueista. Lisäksi 
perusopinnoissa opiskelija saa viestintä-, ryhmä- ja projektityötaitoja ja oppii käyttämään 
tärkeimpiä ATK-sovelluksia. 
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle kokonaiskuva, millaisia toimintoja liittyy yrityksen 
toimintaan ja miten ympäristö vaikuttaa yrityksen toimintaedellytyksiin. Opiskelija pystyy 
esittelemään tietyn yrityksen toimintoja ja liiketoimintaympäristöä. Opiskelija vahvistaa 
valmiuksiaan toimia alueen toisella virallisella kielellä sekä englannin kielellä. Ryhmätyöskentelyn 
kautta kehittyvät opiskelijan valmiudet toimia ryhmässä ja hän osaa kantaa vastuun koko ryhmän 
työn tuloksesta. Opiskelija osaa edustaa omaa työyhteisöään työyhteisön arvojen mukaisesti. 
Perusopintoihin kuuluu yritystoiminnan opintojen lisäksi mm. talousmatematiikan, kansantalouden 
ja tietotekniikan opintoja. 

Ammattiopinnot	85	op	

Yhteisten, kaikille pakollisten ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammatillinen 
perusosaaminen liiketalouden eri osa-alueilta, kuten yrityksen talouden suunnittelun, kirjanpidon, 
tuloslaskennan, ATK- ja matemaattisten menetelmien sekä oikeudellisten kysymysten ja 
henkilöstöhallinnon alueelta. Lisäksi opiskellaan asiakaspalvelun ja markkinoinnin 
erityiskysymyksiä, markkinatutkimusta ja niihin liittyvien oikeudellisten kysymysten hallintaa sekä 
ATK-apuvälineiden käyttöä. Ammattiopintojen tavoitteena on kaikissa liiketaloudellisissa 
tehtävissä tarvittavan perusosaamisen antaminen. 
Menetelmäopinnot harjaannuttavat opiskelijaa kriittiseen ajatteluun, tutkimuksen ja 
markkinaselvitysten tekoon. Opinnäytetyö voidaan aloittaa vasta, kun opiskelija on suorittanut 
menetelmäopinnot. 
Johtamisen opintojen tavoitteena on harjoittaa esimiestyössä vastaantuleviin kysymyksiin sekä 
yrityksen strategisen suunnittelun menetelmiin. 



Vaihtoehtoiset	ammattiopinnot	

Aikuisille suunnatussa iltaohjelmassa tarjotaan taloushallinnon suuntautumisopinnot. Vapaasti 
valittavilla opinnoilla ( 30 op) voi suunnata opiskeluaan muille liiketoiminnan alueille. 

Taloushallinto	

Yrityksen taloushallinnon polun opintojen tavoitteena on, että opiskelija osaa laatia perustettavan 
yrityksen suunnitelmat ja analyysit sekä ymmärtää niiden merkityksen toiminnalle. Opiskelijalla on 
kokonaiskuva yrityksen toiminnoista, taloudesta ja strategisesta henkilöstösuunnittelusta. Opiskelija 
tuntee pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusmahdollisuudet ja ymmärtää toimintaan liittyvät 
riskit. Opiskelija kokee yrittäjyyden positiivisena mahdollisuutena tulevaisuudessa ja pystyy 
toimimaan yritystoimintaa säätelevien lakien ja normien mukaisesti. 

Tavoitteena on syventää laskentatoimen osaamista sekä laskelmien laatimisessa, että laskentatoimen 
organisaatiovaikutusten osalta. Opiskelija pystyy hoitamaan pienyrityksen kirjanpidon sekä 
suunnittelemaan ja laatimaan tilinpäätöksen  ja laatimaan tarvittavat veroilmoitukset. Opiskelijalla 
on selkeä kuva taloudellisen raportoinnin merkityksestä yrityksen eri toimintojen ohjauksessa ja hän 
ymmärtää yhteistoiminnan merkityksen ohjauksessa. 

Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on laajentaa opiskelijan osaaminen taloushallinnon 
ohjauksesta koko yritystoiminnan ohjaamiseen. Opiskelija ymmärtää yrityksen toimintojen 
keskinäiset sidonnaisuudet ja niiden synkronoinnin merkityksen toiminnan tehostajana. Opiskelija 
pystyy osallistumaan strategioiden laatimiseen ja tietää yrityksen johtamisen keskeiset mekanismit. 

Opiskelija sisäistää ryhmätyön, yksilöllisen vastuunkannon ja motivoivan työympäristön 
merkityksen yrityksen tulokselliselle toiminnalle. 

Vapaasti	valittavat	opinnot	30	op	

Opiskelija voi valita opinto-ohjelmaansa 30 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja joko ohessa 
olevasta vapaasti valittavien listasta, muiden ohjelmien opinnoista, minkä tahansa HAAGA-
HELIAn yksikön tarjonnasta tai muiden korkeakoulujen ja yliopistojen virtuaaliamk:n 
opintotarjonnasta. Vapaasti valittavilla opinnoilla voi syventää tai laajentaa omaa ammatillista 
osaamistaan. 

Työharjoittelu	30	op	

Laajuudeltaan 30 opintopisteen (100 työpäivän) mittainen työharjoittelu on pakollinen kaikille. 
Harjoittelupaikaksi hyväksytään opiskelualan työpaikka, jossa opiskelija voi mahdollisimman 
monipuolisesti perehtyä alan työtehtäviin. Työharjoittelun tavoitteena on opiskelijan ammatillisten 
työtaitojen kehittyminen ja kouluoppimisen yhdistäminen työpaikan käytäntöihin. Tavoitteena on 
myös, että opiskelija oppii arvioimaan ja kehittämään omaa työtään ja työympäristöään. Tarkemmat 
ohjeet työharjoittelusta löytyvät opiskelijoiden extranetistä ja Blackboardista. 

Opinnäytetyö	15	op	

Opinnäytetyö suoritetaan opintojen loppuvaiheessa. Työn laajuus on 15 opintopistettä sisältäen 
orientointikurssin, joka on suoritettava ennen kuin varsinainen opinnäytetyö voidaan aloittaa. 
Opinnäytetyö voi olla työelämälähtöinen tutkielma tai hanke, sen aihe liittyy yleensä syventäviin 



opintoihin. Opinnäytetyö voidaan tehdä joko yksittäis- tai ryhmätyönä, kuitenkin viimeksi 
mainittuun liittyy kunkin opiskelijan itsenäisesti toteuttamia osuuksia. Opinnäytetyö kirjoitetaan 
pääsääntöisesti koulutusohjelman opetuskielellä. Opiskelija laatii opinnäytetyöstä tiivistelmän 
englanniksi. 

Opinnäytetyö valmentaa opiskelijaa: 

 työskentelemään suunnitelmallisesti    
 etsimään ja käyttämään lähdeaineistoa    
 käyttämään tarkoituksenmukaisia menetelmiä työn    
 loppuunsaattamiseksi   
 harjaantumaan hyvään ilmaisuun. 

Opintojaksoluettelo  
Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo,Ilta‐Liipo      

Perusopinnot  Tunnus Opinto‐pisteet 

             Yritystoiminnan perusteet  INS1LP048 8

      Liiketalouden asiantuntijaksi kasvaminen INS1LP057 3

      Henkilökohtainen tietojenkäsittely  INS1LP049 7

      MS Office  TOO1LP035 4

      Viestintä  INS1LP044 3

      Norden  SWE1LP022 3

      Att kommunicera  SWE1LP025 3

      Att kommunicera 1 SWE1LP023  3

      Talousmatematiikka MAT1LP022 3

      Englanti 1  ENG1LP011 6

      Englanti 2  ENG1LP016  3

      Kansantalous  ECO1LP026 4

Ammattiopinnot     

      Markkinointi  MAR1LP033 6



      Laskentatoimen perusteet   ACC1LP030 5

      Yrityksen kirjanpito ACC2LP032 5

      Oikeuden perusteet LAW1LP034 6

      Tutkimusmenetelmät 1  MET1LP033 3

      PK‐yrityksen talouden suunnittelu ja valvonta ACC3LP033 6

      Tutkimusmenetelmät 2  MET1LP034 6

      Rahoitus‐ ja sijoitustoiminta   LEA3LP037  4 

      Finanssituotteiden myynti  ACC3LP034 3

      Tilinpäätösanalyysi  ACC3LP037 3

      Yrityksen verotus ja tilinpäätöksen suunnittelu ACC3LP035 7

      Tilinpäätöksen lukeminen ja tilintarkastus ACC3LP036 4

      HRM ja johtaminen LEA2LP036 6

      Yrityksen riskienhallinta   WOR3LP013  3 

   Syventävät ammattiopinnot     

      Konsernitilinpäätös ja kv. tilinpäätöskäytäntö ACC3LP038 3

      Toiminnan ohjaus  LEA3LP038 6

      Strateginen johtaminen  LEA2LP017 6

Vapaasti valittavat opinnot   30

Opinnäytetyö  OPI7LP004 15

      Opinnäytetyöhautomo     

Työharjoittelu    30

Opintojen suoritusjärjestys  
Lukukausittain suoritettavat opintokokonaisuudet 



  

Liiketalouden koulutusohjelma,Porvoo,Ilta-Liipo 

1. lukukausi Tunnus 
Opinto- 
pisteet 

      Yritystoiminnan perusteet     

        Yritystoiminnan perusteet INS1LP048 8 

    Markkinointi MAR1LP033 6 

    Henkilökohtainen tietojenkäsittely INS1LP049 7 

    MS Office TOO1LP035 4 

    Viestintä INS1LP044 3 

    Norden SWE1LP022 3 

    Att kommunicera SWE1LP025  3 

2. lukukausi     

  Yrityksen hallinto     

    Laskentatoimen perusteet  ACC1LP030 5 

    Kansantalous ECO1LP026 4  

    Yrityksen kirjanpito ACC2LP032 5 

    Talousmatematiikka MAT1LP022 3 

    Oikeuden perusteet LAW1LP034 6 

    Yrityksen riskienhallinta WOR3LP013 3 

    Englanti 1 ENG1LP011 6 

3. lukukausi     

  Yrityksen taloushallinto     

    
PK-yrityksen talouden suunnittelu ja 
valvonta 

ACC3LP033 6 

    Rahoitus- ja sijoitustoiminta LEA3LP037 4 

    Finanssituotteiden myynti ACC3LP034 3 

    Tilinpäätöksen lukeminen ja tilintarkastus ACC3LP036 4  

    Att kommunicera 1 SWE1LP023  3 

    Vapaasti valittavia     

4. lukukausi     

  Yritystoiminnan ohjaus     

    
Yrityksen verotus ja tilinpäätöksen 
suunnittelu 

ACC3LP035 7 

    Tilinpäätösanalyysi ACC3LP037 3 

    Englanti 2 ENG1LP016 3  

    HRM ja johtaminen LEA2LP036 6 

    Svenska i arbetslivet SWE2LP026  3 

    Tutkimusmenetelmät 1 MET1LP033  3  

    Vapaasti valittavia     



5. lukukausi     

  Johtaminen     

    Strateginen johtaminen LEA2LP017 6 

    Toiminnan ohjaus LEA3LP038  6  

    
Konsernitilinpäätös ja kv. 
tilinpäätöskäytäntö  

ACC3LP038  3 

    Liiketalouden asiantuntijaksi kasvaminen INS1LP057  3  

    Tutkimusmenetelmät 2 MET1LP034  6  

    Opinnäytetyöhautomo     

    Vapaasti valittavia     

6. lukukausi     

    Opinnäytetyö OPI7LP004 15 

7. lukukausi     

    Työharjoittelu HAR6LP001  30 
 


