
Yrittäjyyspolku 

Ajankohta: 

 

Yrittäjyyspolun opinnot voi aloittaa heti ammattikorkeakoulu opiskelun alussa tai joustavasti 

opintojen edetessä. Esimerkiksi heti perusopintojen Yrittäjyys ja yritystoiminta -opintojakson 

jälkeen tai vasta myöhemmin ammattiopintojen tai esihautomo-opintojen yhteydessä. 

Polun tavoitteet: 

Polku esittelee yrittäjyyttä uravaihtoehtona ja auttaa opiskelijaa arvioimaan omia mahdollisuuksiaan 

yrittäjänä. Polkuopinnot auttavat opiskelijaa luomaan ja kehittämään omaa liikeideaansa tai 

kehittämään jo toimivan yrityksen liikeideaa ja yritystoimintaa. Polkuopinnoissa lähestytään 

yritystoimintaa erityisesti pk-sektorin yritysten ja yrittäjien näkökulmasta. Polkuopinnot käytyään 

opiskelijalla on valmiudet perustaa oma yritys tai siirtyä jatkajaksi perheyritykseen tai johonkin 

muuhun jo vakiintuneeseen yritykseen. 

Polun rakenne: 

Perusopinnot + pakolliset ammattiopinnot: Tuetaan opiskelijan yrittäjyyttä yleisesti. 

Ammattiosaamista syventävät opinnot eli ASOt 

ASO A (15 op) ”toisesta osaamisalueesta”  

Tutustuttaa johonkin tiettyyn alaan ja sen alan yrittäjyyteen (esimerkiksi viestintäala, taloushallinto 

jne.). 

ASO B (15 op) Henkilökohtaiset tarpeet ja lähtökohdat 

 Y-hops, joka tukee yrittäjän liiketoimintaa,  

 juridiikka 3 op (pakollinen)  

 esimerkiksi myynti ja/tai budjetointi 

ASO C (15 op) Toiminta ja tekeminen 

 Esihautomo – Start Up School tai  

 K-kauppias yrittäjyys tai  

 Innoplaza tai  

 Urheilu Business 

 

Vapaasti valittavia opintojaksoja: Yrittäjyyttä ja omaa yritystoimintaa tukevia vapaasti valittavia 

opintojaksoja oman valinnan mukaan. Esimerkiksi suositellaan seuraavia opintojaksoja: 

 Yrittäjyyden ajankohtaiset Studia Generalia -workshopit. Workshop-tyyppisillä 

opintojaksoilla tehdään yhteistyötä yrittäjien kanssa muun muassa seuraavista aiheista: 

haasteelliset asiakaspalvelutilanteet, it-sovellukset pk-yrittäjän käytössä, sosiaalinen media 

yritysviestinnässä, naisyrittäjän haasteita, perheyrittäjyys.  

 SLF8LV011 Diginatiivit ja villit kortit - Tulevaisuuden urapolut -työpajat, 2 op 



Lukuvuonna 2010-2011 toimivat vanhan opetussuunnitelman mukaiset esihautomot: 

 Vallilassa ja Malmilla yhteinen Esihautomo – Pre Business Park, joka koostuu kahdesta eri 

osasta: 

BUS4LV011 Esihautomo/Yritystoiminnan käynnistäminen, 5 op 

BUS4LV012 Esihautomo/Oman yritystoiminnan kehittäminen, 5 op  

 Pasilassa toimii WOR3LL039 Yrittäjyysseminaari, 12 op  

 Hautomo/Yritysverstas (kehitetään syksyllä 2010) 

Hyväksiluvun kautta voidaan huomioida myös jokin muu yrittäjyyteen tai omaan yritystoimintaan 

liittyvä opintojakso tai koulutus esimerkiksi toisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. 

Harjoittelu, 30 op  
Opiskelija voi suorittaa työharjoittelunsa omassa tai perheensä yrityksessä tai muussa sellaisessa 

yrityksessä, jossa yrittäjyys on näkyvänä tekijänä operatiivisessa toiminnassa. 

Opinnäytetyö, 15 op  
Opinnäytetyö, joka liittyy yrittäjyyteen, yrittäjyyskasvatukseen, perheyrittäjyyteen tai omaan 

yritystoimintaan tai yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen. Opinnäytetyön voi tehdä 

yrittäjyysaiheeseen liittyen joko oman ammatillisen suuntautumisen opinnäyteryhmässä tai 

yrittäjyyden teemaryhmässä. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen yrittäjyyspolulle: 

Vallila: Tarja Römer-Paakkanen, tarja.romer-paakkanen(at)haaga-helia.fi, puh. 0500 981 393 tai 

Juha Stenbacka, juha.stenback(at)haaga-helia.fi, puh. 040 488 7118  

Pasila: Ilkka Malinen, ilkka.malinen(at)haaga-helia.fi, puh. 040 4887 023 

Malmi: Timo Taival, timo.taival(at)haaga-helia.fi, puh. 040 4887 143 
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Kauppiasyrittäjyyspolku 

Ajankohta: 

Kauppiasyrittäjyyspolun opinnot voi aloittaa heti perusopintojen jälkeen. Kauppiasurasta 

kiinnostuneiden opiskelijoiden kannattaa varata tapaaminen HAAGA-HELIAn yhteyshenkilön 

kanssa jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. 

Polun tavoitteet: 

Kauppiasyrittäjyyspolku on Ruokakeskon yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa kehittämä väylä 

kouluttautua K-kauppiaaksi osana tradenomi- ja restonomiopintoja. Kauppiasyrittäjyyspolku on 

tarkoitettu kaikille vähittäiskaupasta ja yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille. Ruokakeskon 

tavoitteena on löytää polun kautta motivoituneita ja osaavia kauppiaskandidaatteja. 
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Polkuopinnot suoritetaan verkko-opiskeluna ja ne rakentuvat neljästä 5 op:n jaksosta, joiden 

yhteydessä suoritetaan harjoittelut ammattikorkeakoulujen vaatimusten mukaisesti. Myös opinnäyte 

voidaan tehdä polkuopintoihin liittyen. Maksimissaan kauppiasyrittäjyysopintojen laajuus on 65 op. 

Polun sisältö: 

 Päivittäistavarakaupan toimintaympäristö, 5 op  

 Vähittäiskaupan kilpailukeinot, 5 op  

 Kaupan henkilöstöjohtaminen, 5 op  

 Toiminnan suunnittelu ja seuranta, 5 op  

 Perus- ja suuntautumisharjoittelut, 2 x 15 op  

 Opinnäytetyö Ruokakeskon tematiikasta, 15 op 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Kimmo Greis, kimmo.greis(at)haaga-helia.fi 

www.kauppiasura.com 
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Vakuutuspolku 

Ajankohta 

Vakuutusalan johdantokurssi käynnistyy 1. periodissa 

Polun tavoitteet 

Polun tavoite on täydentää valittua suuntautumista vakuutusalaosaamisella ja siten helpottaa 

rekrytoitumista joko vakuutusalalle tai muihin tehtäviin, joissa vakuutusasioiden tuntemus on 

eduksi. 

Polun sisältö 

A) Polkua tukevat opintojaksot: (opintojaksojen koodeissa voi olla muutoksia) 

 

Vapaasti valittavat opinnot 

 BUS8LV005 Vakuutusalan johdantokurssi, 3 op (1.vuosi) 

Vaihtoehtoiset suuntautumisopinnot 

 BUS4LV002 Vakuutusalan syventävät opinnot I, 5 op (2.vuosi, kevät)  

 BUS4LV003 Vakuutusalan syventävät opinnot II, 5 op 

http://www.kauppiasura.com/
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B) Perus- ja suuntautumisharjoitteluharjoittelu, 2 x 15 op 

C) Opinnäytetyö linkitettynä vakuutusalalle, 15 op 

Erityisvaatimukset 

Syventäville opintojaksoille (5+5op) osallistuminen edellyttää pääsääntöisesti 3 op:n 

johdantokurssin suorittamista. Lisäksi Vakuutusalan syventävät opinnot II -opintojaksolle 

osallistuminen edellyttää syventävät opinnot I–opintojakson suorittamista. Vakuutusalan 

työkokemus voi poistaa em. velvoitteet. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot 

Juha Stenbacka,  

juha.stenbacka(at)haaga-helia.fi puh. 040 488 7118 

Yhteistyökumppanit 

 

Finanssialan Keskusliitto, Finanssivalvonta FIVA, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE, 

Työeläkevakuuttaja TELA, Eläke-Fennia, Liikennevakuutuskeskus, Pohjola-Vakuutus Oy, 

Kuluttajien Vakuutustoimisto, Etera, Fennia, IF, Ilmarinen, Tapiola, Valtiokonttori, Varma. 
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Pankkipolku 

Ajankohta 

Pankkipolun opinnot käynnistyvät vuosittain tammikuun 2. viikolla järjestettävällä Johdatus 

pankkialalle -opintojaksolla (3 op). Polkuopintoihin voi kuitenkin tulla mukaan myöhemmässäkin 

vaiheessa. Kaikilla pankkipolun opintojaksoilla lähiopetus keskitetään intensiiviviikoille. Tämä 

antaa opiskelijalle mahdollisuuden keskittyä käsiteltäviin teemoihin ja saada maksimaalisen hyödyn 

alan asiantuntijoiden osaamisesta. 

Polun tavoitteet 

Pankkipolun tavoitteena on monipuolisen ja asteittain syvenevän pankki- ja rahoitusalan tietotaidon 

tuottaminen siitä kiinnostuneelle HAAGA-HELIAn tradenomiopiskelijalle. Yhteistyössä alan 

työnantajien ja organisaatioiden kanssa toteutettavien opinto-, projekti- ja harjoittelujaksojen myötä 

tarjolla on laadukkaita oppimistilaisuuksia. 

Finanssisektorista kiinnostuneelle opiskelijalle toteutusmalli tarjoaa useita työnantajakontakteja ja 

konkreettisia oman osaamisen näyttömahdollisuuksia. Polkuopinnoilla voi myös laventaa muita 

liiketalouden opintoja, vaikka alan työtehtävät eivät olisikaan ensisijaisena tavoitteena. 
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Polun sisältö 

A) Polkua tukevat opintojaksot (opintojaksojen koodeissa voi olla muutoksia) 

 BUS8LV019 Johdatus pankkialalle, 3 op  

 BUS8LV020 Pankkiprojekti – käytännönläheinen tutustuminen pankkitoimintaan, 3 op  

 BUS4LV022 Sijoittaminen ja säästäminen, 5 op  

 BUS4LV023 Pankki- ja rahoitusalan oikeutta, 5 op  

 BUS4LV024 Pankkipalvelut ja prosessit, 5 op 

B) Perus- ja suuntautumisharjoittelu pankkialalla, 2 x 15 op tai 1 x 30 op 

C) Opinnäytetyö pankkialalle, 15 op 

D) Muut polulla huomioon otettavat opinnot: 

 ACC4LV009 Rahoitus I, 5 op  

 ACC4LV100 Rahoitus II, 5 op  

 LAW8LV004 Asumisen juridiikka, 3 op  

 LAW8LV005 Perhe- ja perintöoikeus, 3 op 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot 

Petri Vainio, petri.vainio(at)haaga-helia.fi puh. 050 376 0652 

Yhteistyökumppanit 

 

Aktia Pankki Oyj, Arvopaperilautakunta, Finanssialan Keskusliitto ry (FK), Helsingin OP Pankki 

Oyj, Mandatum Omaisuudenhoito Oy, Nordea Pankki Oyj, 

OKO Pankki Oyj, NASDAQ OMX (Pohjoismainen Pörssi), Sampo Pankki Oyj, SEB Gyllenberg, 

Suomen Pankki, Tapiola Pankki Oyj, Finanssivalvonta FIVA ja Handelsbanken. 
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Kiinteistövälityksen polku 

Laajuus 

Vähintään 45 op 

Ajankohta 

Kiinteistövälityksen opintopolun suorittaminen voi käynnistyä pääsääntöisesti 2. opiskeluvuonna, 

kun liiketalouden perusopinnot on suoritettu. 
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Polun tavoitteet 

 

Kiinteistövälityksen polku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita 

kiinteistövälityksestä työurana. 

Polun sisältö 

(Pasilan toteutukset) 

A) Vapaasti valittavat opinnot: 

 

Kiinteistönvälityksen, isännöinnin ja kiinteistöjohtamisen opintojakso (toteutetaan 

intensiiviopetuksena) 3 op 

Oikeus 

 Syventävä yhtiöoikeus, 6 op  

 Oikeuden erityiskysymyksiä, 3 op 

Kansantalous ja kestävä kehitys 

 Ympäristöjohtaminen, 3 op  

 Ympäristötalous, 3 op 

Markkinointi 

 Verkkomarkkinointi, 3 op  

 Kuluttajakäyttäytyminen, 3 op  

 Palvelujen markkinointi, 5 op  

 Henkilökohtainen johtaminen ja myyntityön johtaminen, 6 op  

 Markkinointiviestintä, 5 op 

 

Viestintä 

 Puheviestintä, 3 op  

 Keskustelu- ja neuvottelutaidot toimivassa työyhteisössä, 6 op 

Tietotyö 

 Yrityksen julkaisut, kuvankäsittely ja grafiikka, 3 op 

Kiinteistöalan koulutuskeskus 

 Kiinteistöoikeus 3 op  

 Kaavoitus ja rakentaminen, kiinteistönmuodostus ja arviointi, 3 op  

 Kiinteistönvälitys liiketoimintana, talous ja verotus, 3 op 

B) Harjoittelut, 30 op 



 Työharjoittelu alan yrityksessä, 30 op 

C) Opinnäytetyö linkitettynä kiinteistövälitykseen, 15 op 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot 

Seppo Kinkki, seppo.kinkki(at)haaga-helia.fi 
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Isännöinnin ja kiinteistöjohtamisen polku 

Laajuus 

Vähintään 45 op 

Ajankohta 

Isännöinnin ja kiinteistöjohtamisen opintopolun suorittaminen voi käynnistyä pääsääntöisesti 2. 

opiskeluvuonna, kun liiketalouden perusopinnot on suoritettu. 

Polun tavoitteet 

Isännöinnin ja kiinteistöjohtamisen polku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita 

isännöinnistä ja kiinteistöjohtamisesta työurana. 

Polun sisältö 

(Pasilan toteutukset) 

A) Vapaasti valittavat opinnot: 

 

Kiinteistövälityksen, isännöinnin ja kiinteistöjohtamisen opintojakso, 3 op 

(Toteutetaan intensiiviopetuksena) 

Oikeus 

 Syventävä yhtiöoikeus, 6 op  

 Oikeuden erityiskysymyksiä, 3 op 

Johtaminen 

 Itsensä johtaminen, 3 op  

 Johtamiskäyttäytyminen, 3 op 
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Markkinointi 

 Verkkomarkkinointi, 3 op  

 Kuluttajakäyttäytyminen, 3 op  

 Palvelujen markkinointi, 5 op  

 Henkilökohtainen johtaminen ja myyntityön johtaminen, 6 op  

 Asiakkuuksien johtaminen, 5 op 

Laskentatoimi 

 Tilintarkastus I, 6 op  

 Kirjanpidon ja tilinpäätöksen jatkokurssi, 5 op  

 Yritysverotus, 6 op  

 Tilinpäätössuunnittelu ja yritysjärjestelyt, 3 op 

Viestintä 

 Puheviestintä, 3 op  

 Keskustelu- ja neuvottelutaidot toimivassa työyhteisössä, 6 op  

 Työyhteisötiedottaminen ja yhteystoiminta, 6 op 

B) Harjoittelut, 30 op 

 Työharjoittelu alan yrityksessä, 30 op 

C) Opinnäytetyö linkitettynä isännöintiin ja kiinteistöjohtamiseen, 15 op 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot 

Seppo Kinkki, seppo.kinkki(at)haaga-helia.fi 
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DAS -polku (Deutschland–Austria–Schweiz) 

Laajuus 

Vähintään 45 opintopistettä 

Ajankohta 

Info ja ilmoittautuminen 1. opiskeluvuoden aikana. Polkuopinnot voi aloittaa myöhemminkin. 

Polun tavoitteet 
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DAS- polku perehdyttää opiskelijat saksankielisen alueen kulttuuriin ja kieleen sekä kaupan 

erikoispiirteisiin tällä maantieteellisellä alueella. Alueen merkitys kasvaa, sillä saksan kielen 

hallitsemisesta tulee monessa asiassa kynnyskysymys EU:n laajetessa itään. DAS-polun tavoitteena 

on erilaisen asiantuntijuuden saavuttaminen ja omaa urakehitystä tukevan verkoston luominen. 

Polun sisältö 

A) Polkua tukevat saksankielen opinnot liiketalouden koulutusohjelmassa: 

 

GER8LH001 Saksan perusteet 1 (3 op) 

GER8LH002 Saksan perusteet 2 (3 op) 

GER8LH003 Saksan jatko 1 (3 op) 

GER8LH004 Saksan jatko 2 (3 op) 

GER8LH005 Saksan liikeviestintä 1 (3 op) 

GER8LV004 Saksan kielen rakenteet – kokonaan verkkokurssi (3 op) 

GER8LV007 Suullinen saksa (3 op) 

GER3LV008 Suuntautumissaksa (3 op) 

GER4LL080 Berufsdeutsch (6 op) 

GER4LL070 Saksan jatko (6 op) 

GER4LL049 Geschäfte auf Deutsch (3 op) 

GER4LL064 Saksa keskustelu (3 op) 

 

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa (Assi): 

 

GER8LS050 Saksan perusteet 1 (6 op) 

GER8LS060 Saksan perusteet 2 (3 op) 

GER8LS081 Saksan käännösharjoituksia (3 op) 

GER4LE002 German Business Communication (3 op) 

GER4LE064 German Grammar (3 op) 

GER4LE069B German-speaking Europe and Company Presentations (2 op) 

GER4LS007 Saksan suullinen viestintä (3 op) 

GER4LS013 Saksan liikeviestintä (3 op) 

GER4LS063 Saksan rakenteet (3 op) 

GER4LS066 Saksan PR-viestintä (3 op) 

GER4LS067A Saksan talousviestintä (3 op) 

GER4LS067B Saksan maatietous ja yritysesittely (2 op) 

GER4LS064 Saksan liike-elämän suulliset kielenkäyttötilanteet (3 op) 

GER8LS082 Saksankielisen Euroopan kulttuuriportfolio (3 op) 

Sekä muita HAAGA-HELIAn vapaavalinnaisia opintoja, jotka liittyvät saksan kieleen ja 

kulttuuriin, yhteensä vähintään 15 op. Minimi: liikeviestinnän taso. 

B) Opiskelijavaihto saksankielisessä maassa, 20-30 op tai työharjoittelu saksankielisellä alueella, 

15-30 op 

C) Opinnäytetyö liittyy saksankieliseen liiketoimintaan, 15 op (ei tarvitse olla saksaksi) 

Erityisvaatimukset 



 

Riittävä saksan kielitaito, osallistuminen opiskelijavaihtoon saksankielisessä maassa tai 

yhden työharjoittelun suorittaminen kyseisellä alueella. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot 

Pirjo Takanen-Körperich pirjo.takanen-korperich(at)haaga-helia.fi 

Pauli Lindström, pauli.lindstrom(at)haaga-helia.fi 

Yhteistyökumppanit 

Saksalais-Suomalainen Kauppakamari, kyseisten maiden suurlähetystöt. 
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Venäjä/Baltia –polku 

Venäjä/Baltia -polku tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden erikoistua opintojen lisäksi 

Venäjän/Baltian alueen kulttuuriin ja kaupan ominaispiirteisiin. 

Laajuus 

Vähintään 45 opintopistettä, jolloin opiskelija saa todistuksen opintopolun suorittamisesta. 

Ajankohta 

Jatkuva 

Polun tavoitteet 

Tavoitteena on saavuttaa Venäjä/Baltia -alueen erityisasiantuntijuutta ja luoda omaa urakehitystä 

tukevaa yhteistyöverkostoa sekä kehittää ja syventää omaa venäjän kielen taitoa. 

Polun sisältö 

 

Polun mukaisia opintoja, jotka voidaan kerätä seuraavista opinnoista: 

 

A) Venäjän kielen opinnot liiketalouden koulutusohjelmassa (opintojaksojen koodeissa voi olla 

muutoksia) 

 RUS8LHV004 Venäjän jatko 2 (3op)  

 RUS8LHV005 Liikeviestintää venäjäksi I (3 op)  

 RUS8LHV006 Liikeviestintää venäjäksi II (3 op)  

 Venäjän kielen suullinen viestintä (3op)  
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 RUS8LHV001 Venäjän perusteet I, 3 op  

 RUS8LHV002 Venäjän perusteet II, 3 op  

 RUS8LHV003 Venäjän jatko l, 3 op  

 IBU8LV008 Business in the Northern Dimension, 5 op  

 MAR8LV013 Messut ja näyttelyt, 5 op  

 Opinnäytetyö joka yhdistyy Venäjä/Baltia liiketoimintaan, 15 op  

 Mahdollisuus suorittaa Riiassa kaksoistutkinto, 60 op  

 IBU3LL014 Venäjän kaupan ja kulttuurin moduuli, 15 op 

Venäjän kielen opinnot johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa (Assi) 

 RUS4LS070 Venäjän liikekielen perusteet 1, 3 op  

 RUS4LS005 Venäjän liikekielen perusteet 2, 3 op  

 RUS4LS038 Venäjän suullinen liikeviestintä, 3 op  

 RUS4LS039 Venäjän kirjallinen liikeviestintä, 3 op  

 RUS4LS030 Venäjänkielinen liiketoimintaympäristö, 5 op  

 RUS8LS050 Venäjän perusteet 1, 6 op  

 RUS8LS060 Venäjän perusteet 2, 3 op  

 RUS8LS037 Kyrillinen tekstinkäsittely ja translitterointi, 3 op  

 RUS8LS023 Venäjä-tietous, 3 op  

 RUS8LS045 Sanomalehtivenäjää, 3 op  

 RUS4LS018S Venäjän työelämäprojekti, 3 op  

 RUS8LS034 Pietari liiketoimintaympäristönä, 3 op  

 RUS4LS044 Venäjän kielenhuollon perusteet, 3 op  

 RUS8LS070 Venäjä-suomi kieli- ja kulttuuritandem, 3 op 

Valinnaisia voi suorittaa oman valinnan mukaan. 

B) Opiskelijavaihto tai työharjoittelu Venäjällä/Baltian maissa, 20-30 op 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot 

 

Virpi Donner, virpi.donner(at)haaga-helia.fi, puh. 050 4086 181 

Yhteistyökumppanit 

IMISP (International Management Institute St.Petersburg), Russia 

IMOP (State Polytechnical University St. Petersburg), Russia 

FINEC (Saint Petersburg State University of Economics and Finance), Russia 

RISEBA (Riga International School of Economics and Business Administration), Latvia 

Vilnius University, International School of Business, Liettua 

EBS (Estonian Business School), Viro 
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Polku pohjoismaiseen liiketoimintaosaamiseen 

- Nordisk Stig 

Ajankohta:  

Jatkuva 

Laajuus: 

Vähintään 40 opintopistettä, jolloin opiskelija saa todistuksen opintopolun suorituksesta. 

 

Polun tavoitteena on, että opiskelija 

 valmentautuu osaavaksi toimijaksi pohjoismaiseen liike-elämään ja luo omaa 

urakehitystänsä tukevaa verkostoa.  

 perehtyy pohjoismaiden talouselämän erityispiirteisiin. Hän saa valmiuksia toimia 

suomalaisissa tai kansainvälisissä yrityksissä, joilla on pohjoismaista liiketoimintaa.  

 syventää ruotsin kielen taitoaan niin että pystyy työskentelemään ruotsin kielellä 

vaativissakin tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti. 

Polun sisältö 

Opintopisteet (40 op) Nordisk stig -opintoihin opiskelija voi kerätä seuraavasti ( A – C): 

 

A) Ruotsin kielen opinnot 

Kunkin suuntautumisvaihtoehdon pakolliset ruotsinkielen opinnot sekä kursseja seuraavasta 

tarjonnasta: 

 Diskussionssvenska 1 SWE4LL055 ( 3op)  

 Ruotsin liike-elämän suulliset kielenkäyttötilanteet SWE4LSO60 (3op)  

 Ruotsin PR-viestintä SWE4LSO20 (3 op)  

 Ruotsin liikeviestintä SWE4LSO11 (3 op)  

 Ruotsinkielinen liiketoimintaympäristö SWE4LSO62 (5 op)  

 Skrivkurs på nätet SWE4LL010 (3op)  

 Swedish culture and society for managers SWE8LF004 (3op)  

 Languages and Cultures using Tandem Methods CUL8LC012  

 Svenska i arbetslivet SWE3LP026 (3 op)  

 Norden i dag (läskurs) SWE8LS015 (3 op)  

 Finland 1900-2000 CUL8LP021 (3 op)  

 Norden i dag (läskurs) SWE8LS015 (3 op)  

 Vieraskielinen viestintä kansainvälisessä liiketoiminnassa SWE2LV00A (1,5 op)  

 Nordisk handel IBU8LS005 (6 op) VÅR 2011  

 Förvaltningssvenska och EU (3 sp) (nätkurs vid VirAMK. Se www.amk.fi)  

 Välfärdsstaterna i Norden (nätkurs vid VirAMK Norden-nätverk, arrangör: Seinäjoen 

ammattikorkeakoulu) (3 op) VirAMK = Virtuaaliammattikorkeakoulu  

 Norden och EU (nätkurs på VirAMK Norden-nätverk, arrangör: Savonia) (3 op)  

 Översättningsövningsövningar SWE8LS027 (3 op)  

http://www.amk.fi/


 Översättningsteknik SWE8LS021 (3 op)  

 Våga tala svenska SWE8LV003 (2 op)  

 Ruotsinkielinen kulttuuripassi SWE8LV009 (3 op)  

 Träna strukturer SWE8LV002  

 Dagens trender i nordiskt, kundorienterat ledarskap LEA4LV011 (5 op) (tarkoitettu lähinnä 

henkilöstöjohtamisen opiskelijoille)  

 Boktentamen Nordens kultur och historia CUL4LB017 (3 op)  

 Intensivsvenska i Falun SWE8LB011 (3 op)  

 Muita ruotsin kielen kursseja HAAGA-HELIASSA tai muualla kts. esim Hellin 

verkkokurssit (sovitaan polkuvastaavan kanssa) 

B) Nordisk stig -opiskelija osallistuu vähintään yhteen pohjoismaiseen seminaariin (1 op 

/seminaari) SWE8LL001-4 

Opintopiste edellyttää, että opiskelija osallistuu koko seminaariin, tekee ennakkotehtävät ja 

kirjoittaa raportin ohjeiden mukaan (BB). HAAGA-HELIA järjestää seminaareja sekä syys- että 

kevätlukukaudella. Seminarium Sverigepaket 2010 på Hanaholmen i samarbete med andra 

högskolor i Helsingfors Mån 22.11.10 kl. 13-19 anmälan till marjut.melkko(at)haaga-helia.fi till 

1.11.10 

C) Vähintään toinen seuraavista: 

 Opiskelijavaihto Pohjolassa: suorittaa15-30 op ruotsinkielisillä kursseilla  

 Työharjoittelu Pohjolassa (15 op) 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Winha SWE8LL001-4  

kirsi.lehtoviita(at)haaga-helia.fi puh. 050 5423 162  

marjut.melkko(at)haaga-helia.fi puh. 040 4887 065 

Yhteistyökumppanit: Yrkeshögskolan Arcada, Helsinki, Högskolan på Åland, Högskolan i 

Dalarna,Högskolan i Jönköping, Högskolan i Skövde, Högskolan i Gävle, Gävle, Högskolan i 

Kalmar, Kalmar Karlstads Universitet, Karlstad, Södertörn Högskola, Idrottshögskolan, GIH, 

Stockholm Universitet, Niels Brock Copenhagen Business College Ingeniørshøjskolan København, 

Tietgen Skolen, Odense, Business Academy, Copenhagen North Høgskolen i ?stfold, Universitet i 

Stavanger/ Norsk hotellhøgskole, Stavanger Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Finnmark, University 

of Stavanger Reykjavik University, University of Akureyri Husqvarna, Nordea 

last modified 28.06.2010  
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