Finanssi- ja talousasiantuntijan ko
Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmaan otetaan syksyllä 2010 alkavaan ryhmään 40
opiskelijaa. Koulutuksesta valmistutaan tradenomiksi. Tradenomin tutkintoon johtavien opintojen
laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta.
Suomen korkeakoulujen opintojen mitoituksen peruste on ECTS-opintopisteet. Yhden lukuvuoden
opintojen suorittamiseen vaadittava 1 600 tunnin työpanos vastaa 60 ECTS-opintopistettä.
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Koulutusohjelman tavoitteet
Koulutusohjelman tavoitteena on antaa valmiudet toimia tulevaisuuden työntekijänä muuttuvalla
finanssialalla, ja tarjota opiskelijalle mahdollisuus rakentaa palkitseva työura
rahoituspalvelusektorilla tai yritysten rahoitus- ja taloushallinnon tehtävissä. Finanssialan
rakenteissa tapahtuvien muutosten myötä osaavan henkilökunnan tarve tulee lisääntymään
tulevaisuudessa ja työntekijöiltä edellytetään myös yhä monitahoisempaa erityisasiantuntijuutta.
Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma tarjoaa opiskelijalle rahoituksen kokonaisvaltaisen
osaamiskokonaisuuden, johon sisältyy yrityksen rahoitukseen ja taloushallintoon sekä pankki- ja
vakuutussektorin toimintoihin lukeutuvia osaamisalueita. Opinnot keskittyvät rahoitusteorian
perusteiden ymmärtämiseen sekä yleiseen liiketoimintaosaamiseen. Substanssiosaamisen tueksi
koulutusohjelmassa kehitetään myös alalla toimimiseen vaadittavia käytännön taitoja, kuten
asiakaspalvelu-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä tietojenkäsittelytaitoja. Myös
kansainvälistyminen, talouden eri toimialojen sekä alan ajankohtaisten haasteiden yleinen tuntemus
ovat osa opintoja. Näitä osaamisia ja taitoja kehitetään yhteistyössä alan toimijoiden kanssa, jotta
rahoituksen ammattikäytäntö, tutkimus ja kehitys kulkisivat opinnoissa rinnakkain.
Koulutusohjelmasta valmistuneella on edellytykset toimia rahoituspalvelusektorin sekä yritysten
rahoitukseen liittyvissä tehtävissä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Tyypillisiä toimenkuvia ovat
esim. talous- tai rahoitussuunnittelija, sijoitus-, palvelu-, tai rahoitusneuvoja/johtaja, meklari,
dealeri, analyytikko tms. Koulutusohjelman antamat valmiudet mahdollistavat uran aloittamisen
esim. toimihenkilönä, juniorianalyytikkona tai assistenttina sekä etenemisen myös vaativimpiin
rahoitusalan asiantuntijatehtäviin työkokemuksen myötä. Valmistuneilla on vahva asiakaspalvelu-,
tutkimus- ja kehittämisosaaminen, mikä mahdollistaa toimimisen niin asiakaspinnassa kuin
tutkimustehtävissäkin.
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Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus
Perusopintojen aikana opiskelija hankkii laaja-alaisen yleiskuvan liiketalouden merkityksestä ja
tutustuu finanssialan toimintaympäristöön. Hän saa valmiudet toimia työyhteisössä ja oppii
yritystoiminnan perusteet. Opiskelija saa valmiudet asioiden sujuvaan kirjalliseen, suulliseen ja
visuaaliseen esittämiseen sekä tietotekniikan hyödyntämiseen liiketoiminnan työvälineenä.

Opinnot rakentuvat lukukausikohtaisten teemojen ympärille, joiden aihepiirissä toteutetaan toisiaan
tukevia opintokokonaisuuksia. Nämä kokonaisuudet koostuvat yleensä 3-5 kurssista, joiden
päätteeksi järjestetään projektitöitä, yritysvierailuja tai vastaavia yhteenvetoja, jossa arvioidaan mitä
ammatillista osaamista kyseinen opintokokonaisuus on tuottanut.
Ensimmäisenä vuotena opinnot keskittyvät yleiseen liiketoimintaosaamiseen sekä
rahoitusmarkkinoiden rakenteeseen ja toimintaan. Toisena vuotena perehdytään yritysrahoitukseen
ja yrityksen arvonmääritykseen sekä sijoittamiseen ja arvopapereiden hinnoitteluun. Kolmannen
vuoden aikana opiskelija tutustuu kansainvälistymiseen ja voi valita ammattiopintoihinsa myös
uusia ajankohtaisia suuntautumisvaihtoehtoja kuten “eettinen sijoittaminen”, “corporate governance
– omistajaohjaus” tai “kansainvälinen rahoitus kehittyvillä markkinoilla”.
Opinnot ovat luonteeltaan matemaattisia ja rahoituksen ohessa painotetaan erityisesti myös
taloushallinnon/laskentatoimen osaamisen tärkeyttä. Taustalla olevan finanssialan yleisen
toimialaliukuman ja toimialakonseptien uudistuksen myötä, myös vakuutusalueen aiheet (mm.
vahinko-, henki- ja eläkevakuutukset) sisältyvät opintoihin. Kurssien sisältöön nivoutuu
kauttaaltaan myös aihepiirejä joissa kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun merkitystä
tarkastellaan finanssi- ja talousalan toimijoiden osalta.
Työharjoittelu on merkittävä osa opintoja ja se toteutetaan opintojen aikana (myös lukuvuosien
välissä). Varhainen työharjoittelu sekä opintojen loppuvaiheessa suoritettava opinnäytetyö auttavat
opiskelijaa soveltamaan rahoituksen teoriaa käytännössä sekä harjoittamaan opinnoissa saavutettuja
taitoja tulevaa ammattia varten.
Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmasta valmistutaan tradenomiksi. Opintojen laajuus on
210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta.
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Opetussuunnitelma
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Opintojaksoluettelo
FINA Opintojaksot (1. vuosi)
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN JA JOHDATUS
FINANSSIALALLE (30 op)
Orientoivat opinnot, 3 op
SLF1LK001A Opiskelu HAAGA-HELIAssa
SLF1LK001B Projektinhallinta
Yritystoiminnan perusteet, 18 op
BUS1LK001 Yritystoiminta ja yrittäjyys
MAR1LK001 Markkinoinnin perusteet
Yrityksen kannattavuuden ja
ACC1LK001
rahoituksen perusteet

Opintopisteet
perus ammatti
2
1
3
3
3

LAW1LK001 Juridiikan perusteet
LEA1LK001 Organisaatiokäyttäytyminen
Yhteiskuntavastuu ja eettinen
CSR1LK001
liiketoiminta
Rahoitus, matematiikka ja tietojenkäsittely, 9 op
FIE1LK005 Rahoituksen perusteet
MAT1LK001 Talous- ja rahoitusmatematiikka 1
TOO1LK001 Tietojenkäsittely 1
RAHOITUSMARKKINAT (30 op)
Rahoitusmarkkinoiden rakenne ja toiminta, 18 op
ECO1LK001 Kansantalouden perusteet
FIE1LK003 Johdatus pankkialalle
FIE1LK004 Vakuutusalan johdantokurssi
MAT1LK002 Talous- ja rahoitusmatematiikka 2
TOO1LK002 Tietojenkäsittely 2
LAW1LK002 Työsuhdejuridiikka
Yrityksen tilinpäätös ja raportointi, 6 op
Kirjanpidon ja tilinpäätöksen
ACC1LK002
perusteet
COM1LK001 Yritysviestinnän perusteet
Finanssialan palveluiden myynti ja markkinointi, 6
op
Asiantuntijapalveluiden
MAR1LK002
markkinointi
ENG1LK001 Business English
FINA Opintojaksot (2. vuosi)
YRITYSRAHOITUS (30 op)
Investoinnit ja varojen hankinta, 15 op
ACC2LK001 Tilinpäätös ja tunnuslukuanalyysi
FIE2LK001 Yrityksen rahoituksen suunnittelu
ACC2LK002 Yritysverotus
LAW2LK001 Yritys- ja rahoitusoikeus
Arvonmääritys, 6 op
Yrityksen arvonmääritys ja
FIE2LK002
yrityskaupat
TOO2LK001 Financial modeling using Excel 1
Kielet ja kommunikaatio, 6 op
COM2LK001 Viestintä ja esiintymistaidot
SWE2LK001 Finanssvenska
Tilaa vapaasti valittaville opintojaksoille, 3op
SIJOITTAMINEN JA RAHOITUSPALVELUALA
(30 op)

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
Opintopisteet
perus ammatti

3
6
3
3
3
3
3
3

Arvopaperimarkkinat ja sijoittaminen, 9 op
FIE2LK003 Arvopapereiden hinnoittelu
MET2LK001 Tilastollinen analyysi
TOO2LK002 Financial modeling using Excel 2
Pankki- ja vakuutusliiketoiminta, 9 op
Rahoitusliiketoiminnan
FIE2LK004
erityispiirteet
Sijoitus- ja vakuutustuotteiden
MAR2LK001
myynti ja markkinointi
LAW2LK002 Arvopaperimarkkinoiden sääntely
Tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmät finanssialalla,
6 op
TOO2LK003 Toiminnanohjausjärjestelmät
TOO2LK004 Finanssialan tietojärjestelmät
Kielet ja kommunikaatio, 3 op
Financial communication,
ENG2LK201
negotiation
Tilaa vapaasti valittaville opintojaksoille, 3 op
FINA Opintojaksot (3. vuosi)

3
3
3
3
3
3

3
3
3
Opintopisteet
perus ammatti

KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA JA
RAHOITUS (30 op)
Kansainvälisen liiketoiminnan ja rahoituksen
haasteet, 15 op
BUS2LK002 International business
FIE2LK005 International finance
ECO2LK001 International economics
IBU2LK001 Cross-cultural management

3
3
6
3

Tutkimus ja kehittämistyöpaja, 6 op
Tutkimustyön perusteet ja
MET2LK002
menetelmät
Development topics in economics
ECO2LK002
and finance

3
3

Tilaa vapaasti valittaville opintojaksoille, 9 op
RAHOITUKSEN JA LASKENTATOIMEN
SYVENTÄVÄT OPINTOJAKSOT (15 op)
OPINTOJAKSOT YHTEENSÄ
Perus- ja ammattiopinnot (60 + 90 op)
Vapaasti valittavat
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165
150
15

Opintojen suositeltava suoritusjärjestys
Suositeltava
suoritusvuosi
Finanssi- ja talousasiantuntijan
koulutusohjelma – opintokokonaisuudet
3,5
1. 2. 3.
+
Perusopinnot
Liiketoimintaosaaminen ja johdatus
finanssialalle
Orientoivat opinnot
x
Yritystoiminnan perusteet
x
Rahoitus, matematiikka ja
x
tietojenkäsittely
Rahoitusmarkkinat
Rahoitusmarkkinoiden rakenne ja
x
toiminta
Yrityksen tilinpäätös ja raportointi x
Finanssialan palveluiden myynti ja
x
markkinointi
Ammattiopinnot
Yritysrahoitus
Investoinnit ja varojen hankinta
Arvonmääritys ja yrityskaupat
Kielet ja kommunikaatio 1
Sijoittaminen ja rahoituspalvelualan
erityispiirteet
Arvopaperimarkkinat ja
sijoittaminen
Pankki- ja vakuutusliiketoiminta
Tieto- ja
toiminnanohjausjärjestelmät
finanssialalla
Kielet ja kommunikaatio 2
Kansainvälinen liiketoiminta ja rahoitus
Kansainvälisen liiketoiminnan
haasteet ja riskit
Tutkimus ja kehtittämistyöpaja
Kielet ja kommunikaatio 3
Rahoituksen syventävät opintojaksot
Vapaasti valittavat opinnot
Työharjoittelu
Opinnäytetyö
Yhteensä

Opintopisteet
60
30

30

90
27
x
x
x
27
x
x
x
x
24
x
x
x

x
x

x
x
x

x

12

x

15
30
15
210

x
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HOPS
Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelman opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen
opiskelusuunnitelman (HOPS). Jos opiskelijalla on aikaisempia opintoja, jotka voidaan lukea
hyväksi, hänen on laadittava puolen vuoden kuluessa opintojen aloittamisesta niitä koskeva
korvaavien suoritusten hakemus. Yleensä korvaavina opintoina voidaan hyväksyä muissa
ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa suoritetut opinnot. Korvaavia opintoja koskevaa neuvontaa
saa perehdyttämistilaisuuksissa sekä opinto-ohjaajilta. Korvatut opintosuoritukset opiskelija
merkitsee myös henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.
Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan tulevat kaikki pakolliset opinnot. Pakollisten opintojen
lisäksi opiskelija merkitsee opiskelusuunnitelmaan mitä vaihtoehtoisia ammattiopintoja,
ammatillisia kieliopintoja ja vapaasti valittavia opintoja hän aikoo suorittaa. Opiskelija suunnittelee
millä lukukaudella hän mitäkin opintoja suorittaa ottaen huomioon suositeltavan
suoritusjärjestyksen.

