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 Tutustu nuorten yhteishaun valintaperusteisiin ja hakuun 
2011 >>  

 Jatko-opinnot: 

 Erikoistumisopinnot HAAGA-HELIAssa >> 
 Ylempi-amk-tutkinto: Yrittäjyyden ja 

liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Pasila >> 
 Yliopisto-opinnot 

Opinnot sisältävät teoriatietojen lisäksi käytännönläheistä toimintaa liike-elämän eri alueilla 
kiinteässä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. 

Liiketalouden koulutusohjelman profiili 

- liiketoimintaosaaminen  
- viestintäosaaminen  
- toimintaympäristöosaaminen 
- palvelujen tuottamisen ja myynnin osaaminen 
- yhteisöosaaminen 

Liiketoiminnan ja yrittäjyyden opintokokonaisuudessa opiskelija ymmärtää, osaa analysoida ja 
rakentaa liiketoimintaa ja liiketoimintaprosesseja sekä kehittää ongelmiin ratkaisuja. Valitsemallaan 
syventävien opintojen osa-alueella, kansainvälisessä kaupassa ja myynnissä tai yrityksen 
taloushallinnossa, hän pystyy toiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. 

Viestintäosaamisen opintokokonaisuudessa opiskelija kehittää taidon viestiä ammattimaisesti ja 
hyödyntää sopivia työvälineohjelmia. Kielten opinnot sisältävät äidinkielen, toisen kotimaisen 
kielen, englannin ja toisen vieraan kielen opintoja. Kielten opinnoissa painotetaan kirjallisen 
viestinnän lisäksi liiketoiminnassa tärkeää suullista kielitaitoa. 

Toimintaympäristöosaamisen opintokokonaisuudessa painottuu toimintaympäristön tunteminen ja 
sen analysointi alueiden ja yritysten kehittämiseksi eri menetelmiä käyttäen. Opiskelija osaa 
hyödyntää taloudellisen, juridisen ja sosiaalisen toimintaympäristön tuomia uusia mahdollisuuksia 
myös globaalissa kontekstissa. 

Palvelujen tuottamisen ja myynnin osaaminen sisältää käytännön myynti- ja palvelutyön 
periaatteet, asiakkuuksien hallintaa ja niiden kehittämistä sekä palvelujen tuottamista ja 
kehittämistä. Opiskelija osaa hyödyntää digitaalisten medioiden tuomia mahdollisuuksia 
myynnissä. 

Yhteisöosaamisen opintokokonaisuudessa opiskelija kehittää sekä itsensä johtamisen taitoja että 
esimiesosaamista toimimalla projekteissa eri tehtävissä. Hän osaa soveltaa johtamis- ja 
kehittämisteorioita toiminnan kehittämiseen. Opiskelija ymmärtää verkostoitumisen merkityksen 
liiketoiminnalle ja osaa kehittää verkostoja. 

Liiketoiminnan ja yrittäjyyden opintokokonaisuudessa opiskelija ymmärtää, osaa analysoida ja 
rakentaa liiketoimintaa ja liiketoimintaprosesseja sekä kehittää ongelmiin ratkaisuja. Valitsemallaan 
syventävien opintojen osa-alueella, kansainvälisessä kaupassa ja myynnissä tai yrityksen 
taloushallinnossa, hän pystyy toiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. 



Näiden osaamisalueiden sekä toimintatavan avulla opiskelijoille kehittyy yleisempiä työelämässä 
tarvittavia metataitoja, jotka ilmenevät projektiosaamisena, tutkimus- ja kehittämisosaamisena, 
valmennusosaamisena, arkiluovuutena ja innovaatio-osaamisena. 

Koulutuksen tavoitteet 

Liiketalouden koulutusohjelmasta valmistunut tradenomi pystyy toimimaan työelämässä 
liiketalouden asiantuntijatehtävissä ja yrittäjänä.  Tradenomi ymmärtää yritysten ja organisaatioiden 
toimintaprosesseja ja osaa sovel-taa liiketalouden osaamistaan käytännössä. Hän toimii 
asiakaslähtöisesti, osaa verkottua ja toimia rakentavasti työyhteisön jäsenenä. Tradenomilla on 
myynti- ja palveluasennetta ja hän toimii yrittäjämäisesti. Tradenomi osaa toimia 
vuorovaikutustilanteissa kahdella kotimaisella ja vähintään kahdella vieraalla kielellä. 

Ammatillisten opintojen painopistealueina ovat vaihtoehtoisesti kansainvälinen kauppa ja myynti 
tai yrityksen taloushallinto. Kansainväliseen kauppaa erikoistunut tradenomi on kielitaitoinen, 
ymmärtää kulttuurieroja ja pystyy toimimaan kansainvälisissä tehtävissä sekä viennin että tuonnin 
parissa. Yrityksen taloushallintoon erikoistunut tradenomi hallitsee yrityksen taloudellisen 
ohjauksen. Hän on perehtynyt syvällisesti niin yrityksen sisäiseen kuin ulkoiseen laskentatoimeen. 
Taloushallintoon syventynyt tradenomi kykenee kehittämään yrityksen toiminnanohjausta. 

Liiketalouden koulutusohjelmasta valmistunut tradenomi pystyy toimimaan ammattimaisesti ja 
yhteiskehittelyn periaatteita soveltaen erilaisissa työelämän ja alueen kehittämiseen liittyvissä 
hankkeissa. Hän myös arvioi kriittisesti hankkeen tavoitteita, toimintatapoja ja tuloksia ja 
hyödyntää hankkeen ja sen käytäntöjen kehittämisessä saatua palautetta ja dokumentaatiota. 
Tradenomi osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida liiketoimintaan liittyviä tutkimus- ja 
kehittämistehtäviä itsenäisesti ja osana tutkimus- ja kehittämisryhmää. Hän osaa soveltaa 
perustellusti valitsemaansa tutkimuksellista lähestymistapaa ja menetelmää/-iä käsillä olevaan 
tutkimus- ja kehittämistehtävään sekä arvioida tutkimus- ja kehittämisprosessin tuloksia. 

Tradenomi osaa kehittää rakentavasti omaa työskentelyään ja ajanhallintaansa myös 
muutostilanteissa ja epävarmuudessa. Hän pystyy verkottumaan ja kehittämään toimintaansa 
verkostoissa.  
Tradenomi pystyy soveltamaan joustavasti erilaisia luovia ja ennakoivia menetelmiä sekä 
kehittämään näitä edelleen omaan toimintaansa soveltuviksi. Hän kykenee edistämään itsessään ja 
yhteisössään luovaa ja yrittäjämäistä asennetta ja osaa jalostaa syntyneet ideat kannattavaksi 
liiketoiminnaksi. Hän kykenee myös luomaan innovatiivista toimintaa tukevia käytänteitä ja 
toimintatapoja sekä tarttumaan innovatiivisuuden kannalta kriittisiin asioihin käytänteiden 
kehittämiseksi. 

Kieliopinnoilla on merkittävä asema tutkinnossa. Jokaisen opiskelijan tulee opiskella englantia, 
toista kotimaista kieltä ja vaihtoehtoisesti joko saksaa, ranskaa, venäjää tai espanjaa. Pakollisten 
kieliopintojen laajuus on 30 opintopistettä siten, että englantia ja ruotsia opiskellaan 9 -12 
opintopistettä ja toista vierasta kieltä vähintään yhdeksän opintopistettä. Kieliä suositellaan 
opiskeltavan myös vapaasti valittavina opintoina. Opiskelijoilla tulee olla aineopintoja 
englanninkielisestä tai ruotsinkielisestä tarjonnasta vähintään 15 opintopisteen verran. 

Ammatillinen kasvu 

Opiskelija kehittää ammatillista osaamistaan ja työelämässä tarvittavia yleisiä metakompetensseja 
kolmen tason: omaksumisen, soveltamisen ja kehittämisen tason kautta. Toimiessaan projekteissa 
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Opiskelija voi henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa mukaisesti hyödyntää Campuksen tarjoamaa 
mahdollisuutta toimia eri koulutusohjelmien projekteissa ja opintokokonaisuuksissa suomen-, 
ruotsin- ja englanninkielellä, mikä laajentaa hänen erikoistumismahdollisuuksiaan. 

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus  

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo 
Opinto‐

pisteet

Perusopinnot  60

      Pakolliset perusopinnot  

         Tiedon tuottaminen ja välittäminen 9

      Ammattimainen viestintä  6

      Liiketoiminta globaalisessa toimintaympäristössä 6

      Asiakaskeskeinen myyntityö  12

      Oman työn johtaminen  6

      Liiketoiminnan rakentaminen  12

      Kieliopinnot  9

Ammattiopinnot  90

   Pakolliset ammattiopinnot   

      Liiketoiminnan hallinta  24

      Liiketoiminnan globaaleja mahdollisuuksia 6

      Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen 6

      Liiketoiminnan kehittäminen  15

   Vaihtoehtoiset ammattiopinnot   

      Kieliopinnot  21

      Vaihtoehtoiset opintojaksot  18

Vapaasti valittavat opinnot 15
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      Tietojenkäsittely 2  COS1LP0012  3 

  
 

Ammattimainen viestintä  COS1LP002  6 

      Viestintä 1  COS1LP0021  3 

      Viestintä 2  COS1LP0022  3 

      Ruotsi 1  SWE1LP2011  3 

  
 

Liiketoiminta globaalisessa toimintaympäristössä OPE1LP001  6 

      Kansantalous  OPE1LP0011  3 

      Yhtiö‐ ja velvoiteoikeus  OPE1LP0012  3 

  
 

Asiakaskeskeinen myyntityö  PSS1LP001  12 

      Kannattava myynti ja markkinointi PSS1LP0011  6 

      Sopimus‐ ja markkinaoikeus  PSS1LP0012  3 

      Talouden suunnittelu  PSS1LP0013  3 

  
 

Itsensä johtaminen  SCS1LP001  6 

      Oman työn kehittäminen  SCS1LP0011  3 

      Tekemisen taito SCS1LP0012  3 

  
 

Liiketoiminnan rakentaminen  BES1LP001  12 

      Yritystoiminnan perusteet  BES1LP0011  6 

      Talousmatematiikka  BES1LP0012  3 

Ammattiopinnot      

Vapaasti valittavat opinnot     

      Brush up your English  ENG8PO204  3 
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