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Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma pähkinänkuoressa 

Tutkintonimike  Tradenomi 

Tutkintotaso AMK-tutkinto 

Ohjelman laajuus 210 opintopistettä 

Ohjelman kesto 3,5 vuotta 

Opiskelumuoto 

Haettavissa päiväohjelmaan. Opetusta annetaan pääsääntöisesti 

Vallilan toimipisteessä. 

Opetuksessa hyödynnetään intensiiviviikkoja ja myös 

virtuaaliopetusta sekä monimuoto- ja etäopiskelua. 

Arviointi 

 Lue tutkintosäännöstä >>  

 Tutustu arviointiprosessiin >> 

Tutkintovaatimukset 

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, 

pakollinen harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.  

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 15.5.2003/352 

Aiemmin hankitun osaamisen 

tunnustaminen 

Tutustu HAAGA-HELIAn aiemmin hankitun osaamisen 

tunnustamisen periaatteisiin >> 

Hakukelpoisuus ja hakeminen 

Ammattikorkeakoululaki 9.5.2003/351 20§  

Tutustu nuorten yhteishaun valintaperusteisiin ja hakuun 

2012 >>  

 

Jatko-opinnot 

 Erikoistumisopinnot HAAGA-HELIAssa >>  

 Ylempi amk-tutkinto: Yrittäjyyden ja 

liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Pasila >>  

 Master education: Degree Programme in International 

Business Mangement, Pasila >>  

 Yliopisto-opinnot 
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 Koulutusohjelman profiili 

Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma valmentaa opiskelijaa rahoituksen ja taloushallinnon alan 

ammatillisiin tehtäviin.  Opintojen pääaihealueita ovat rahoitus, laskentatoimi, kansantalous, yritysjuridiikka, 

tietojenkäsittely ja kielet. Koulutus profiloituu tarjoamalla laaja-alaisen osaamiskokonaisuuden, jonka uusia 
painoalueita ovat asiakaspalvelulähtöisyys ja erilaisten vuorovaikutustaitojen vahvistaminen. 

Koulutusohjelmasta valmistuneella on edellytykset työskennellä finanssitoimialalla esim. pankissa tai 

vakuutusyhtiössä, tai muiden yritysten tai julkisen sektorin rahoitustehtävissä. Hän voi aloittaa uran esim. 

back-office toimihenkilönä, rahasto- tai analyysiassistenttina ja edetä vaativimpiin asiantuntijatehtäviin 
työkokemuksen myötä. Mahdollisia ammattinimikkeitä ovat esim. talous- tai rahoitussuunnittelija, 

varainhoitaja, sijoitus-, palvelu-, tai rahoitusneuvoja, vakuutus- tai korvauskäsittelijä, meklari, dealeri, 
analyytikko, rahoitusjohtaja jne. Opinnot antavat hyvän pohjan sekä asiakaspalvelu- että tutkimus- ja 

kehittämisosaamiselle, mikä mahdollistaa monia uravaihtoehtoja aina asiakaspinnasta tutkimuksellisiin 

taustatehtäviin. Kieliopinnot sekä mahdolliset ulkomaan vaihdossa suoritetut opinnot pohjustavat hyvin 
kansainvälistä uraa. 

  

Koulutusohjelman tavoitteet 

Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia asiantuntijana rahoituspalvelualalla tai 
muissa yrityksissä rahoituksen tai taloushallinnon tehtävissä. Rahoituksen asiantuntijana hän hallitsee muun 

muassa rahoitussuunnittelun, rahoitusmarkkinat ja tilinpäätösanalyysin. 

  

Ammatillinen kasvu 

Finanssi ja talousasiantuntijan koulutusohjelman punainen lanka on henkilökohtainen ja ammatillinen kasvu, 

mikä näkyy opintojaksojen sisällöissä ja toteutuksissa, työharjoittelussa sekä opintojen ohjauksessa. 

Talouden neuvonantaja on ammattilainen, joka suunnittelee ja toteuttaa rahoitusratkaisuja 
yksityishenkilöille, yrityksille tai viranomaisille. Tähän voi liittyä esimerkiksi sijoitusneuvontaa tai 

eläkesuunnittelua. Kattavaa ja monipuolista asiantuntemusta voidaan tarvita myös esim. vakuuttamiseen, 
säästämiseen sekä sijoittamiseen kohdistuvaan verotukseen liittyen. 

Kasvu vastuulliseksi talousalan asiantuntijaksi edellyttää opiskelijalta pitkäjänteistä työtä – niin opintoja, alan 
omatoimista seuraamista kuin työharjoittelua. Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmassa 

opiskelijalle muodostuu vahva rahoitusinstrumenttien ja -markkinoiden sekä niihin liittyvän lainsäädännön 
tuntemus, analyyttisiä taitoja, kriittisen ajattelun taitoja, sekä kykyä ottaa itsenäisesti selvää uusista asioista. 

Koulutuksen päättävänä prosessina toteutuva opinnäytetyö on työelämälähtöinen, finanssitoimialan tai muun 

liike-elämän käytäntöjä palveleva tai kehittävä tutkimushanke. 



Lukukausiteemat 

  

Opiskelijan ammatillinen kehittyminen 

Liiketoimintaosaam

inen ja johdatus 

finanssialalle  

30 op 

Yritysrahoitus 

27 op 

Kansainvälin

en 

liiketoiminta 

ja -rahoitus 

24 op 

Työharjoittelu  

30 

op                                                         

             

 

Rahoitusmarkkinat 

30 op 

Sijoittaminen 

ja 

rahoituspalvelu

ala 

27op 

Rahoituksen 

ja 

laskentatoim

en 

syventävät 

opinnot 

12op 

Opinnäytetyö  

15 op  

 

Vapaasti 

valittavat 

opinnot  

6 op 

Vapaasti 

valittavat 

opinnot 

9 op   

  

1.-2. lukukausi 
3.-4. 

lukukausi 

5.-6. 

lukukausi 
7. lukukausi 

 

  

  

Opetussuunnitelma 

  

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> 

Opintojaksoluettelo >> 

  

http://www.haaga-helia.fi/fi/koulutus-ja-hakeminen/tutkintokoulutus/finanssi-ja-talousasiantuntija/koulutusohjelman-rakenne-sisaeltoe-ja-laajuus
http://www.haaga-helia.fi/fi/koulutus-ja-hakeminen/tutkintokoulutus/finanssi-ja-talousasiantuntija/opintojaksoluettelo


Finanssi- ja talousasiantuntijan 

koulutusohjelma, nuorten yhteishaku 2012  

Tältä sivulta löydät finanssi- ja talousasiantuntijan nuorten koulutusohjelman valintaperusteet ja 

valintakoetiedot. 

 toimipiste: Vallila  

 tutkintonimike: tradenomi, laajuus 210 op   

 aloituspaikat: 40   

 sähköinen hakulomake: www.amkhaku.fi -> AMK-tutkinto, nuorten koulutus  

 hakuaika: 5.3. - 3.4.2012. Hakemuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä 

hakupäivänä klo 16.15   

 valintakoekutsut postitetaan 4.5.2012 ja ei-kelpoisten kirjeet 29.5.2012  

 valintakokeen ennakkomateriaali on saatavilla verkossa 2.5.-5.6.2012   

 valintakoe on 5.6.2012 klo 12.00   

 valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 17.7.2012   

 koulutus alkaa elokuussa 2012 (lähiopetus alkaa 20.8.2012, orientointipäivät ovat 

edellisellä viikolla)    

 hakutilasto 

  

OPISKELIJAVALINTA 

Luethan myös nuorten yhteishaun yleisperiaatteet, alla olevien ohjelmakohtaisten valintaperusteiden lisäksi! 

Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys, ensimmäinen hakutoive, valintakoe ja työkokemus. 

Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava: 

  

  Pistettä  

Koulumenestys   55 

Ensimmäinen hakutoive    5 

Valintakoe  35 

Työkokemus   5  

Yhteensä  100 

 
Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. 

Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa 
määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan tai työkokemuksestaan virheellisiä tietoja. 

http://www.amkhaku.fi/
http://www.haaga-helia.fi/fi/koulutus-ja-hakeminen/tutkintokoulutus/finanssi-ja-talousasiantuntija/hakutilasto
http://www.haaga-helia.fi/fi/koulutus-ja-hakeminen/tutkintokoulutus/lisaetietoa-hakijalle/nuorten-yhteishaun-yleisperiaatteet-2012/index_html


KOULUMENESTYS 

 

Koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti: 
 

A.  ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen perusteella tai 

B.  ammatillisen tutkinnon todistuksen perusteella tai 
C.  ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen perusteella 

Jos hakijalla on hakukelpoisuus moneen näistä valintaryhmistä (A, B ja C), hän voi valita parhaan 
pistemäärän tuottavan vaihtoehdon. Arvosanat merkitään hakemukseen vain siitä todistuksesta, jolla 

pyritään. 
 

A. Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta 

Hakijat pyrkivät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Lukion 
päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona kaikista todistukseen numeroina 

merkityistä arvosanoista. Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan.  Ylioppilastutkintotodistuksen 
arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 

Yo-tutkintotodistus 

Arvosanat L/E  M  C  B   A 

Äidinkieli  10 9   7 3   1 

Paras kieli pitkä (lyhyt)  10 (6)  9 (4)  7 (2)  3 (1)  1 (0) 

Matematiikka tai paras reaali- 
aineiden kokeista (ennen 

v. 2006 kirjoittaneilla reaali) 

 10 9  7  3  1  

  

Lukion päättötodistuksen  

keskiarvo 

8,00 - 

10,00 

7,50 -  

7,99 

7,00 -  

7,49 

6,50 -  

6,99 

 6,00 - 

6,49 

Pisteet 25 20   15 10   5 

 
          

  
    

 
  

B. Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta 
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet hakevat päättötodistuksensa perusteella. Keväällä 2012 valmistuvat 

hakevat viimeisellä todistuksellaan, ja heidän lopulliset arvosanansa kerätään suoraan oppilaitoksilta. 
Jos hakijalla on useita ammatillisia tutkintoja, hän voi valita, minkä todistuksen perusteella koulumenestys 

pisteitetään. Päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista, jotka on 

ilmaistu tutkintotodistuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos hakijan haussa 
käyttämään todistukseen on annettu arvosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, 

se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. 
Jos ammatillinen perustutkinto muodostuu päättö- ja näyttötodistuksesta, keskiarvo lasketaan vain 

päättötodistuksesta. Tutkinnon ja sen todistuksen on oltava valmis opiskelupaikan vastaanoton viimeiseen 



päivään mennessä. Näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden arvosanojen keskiarvo 

lasketaan näyttötutkintotodistuksesta. 

Pisteasteikko on seuraava: 

Asteikko 

1 - 3 

Asteikko 

1 - 5 

Asteikko 

4 - 10 

Koulumenestys- 

pisteet 

 2,67 - 3,00 4,50 - 5,00  9,00 - 10,00 55 

 2,50 - 2,66 4,25 - 4,49  8,75 - 8,99 50 

 2,33 - 2,49 4,00 - 4,24   8,50 - 8,74 46 

 2,17 - 2,32  3,75 - 3,99  8,25 - 8,49 42  

 2,00 - 2,16  3,50 - 3,74  8,00 - 8,24 38  

 1,88 - 1,99  3,25 - 3,49 7,75 - 7,79  34 

 1,75 - 1,87  3,00 - 3,24 7,50 - 7,74 30  

 1,63 - 1,74  2,75 - 2,99 7,25 - 7,49  27  

 1,50 - 1,62   2,50 - 2,74  7,00 - 7,24  23 

 1,38 - 1,49   2,25 - 2,49   6,75 - 6,99  19 

1,25- 1,37    2,00 - 2,24   6,50 - 6,74  14 

 1,13- 1,24   1,75 - 1,99   6,25 - 6,49  11 

 1,00 - 1,12   1,50 - 1,74   6,00 - 6,24  7 

  <1,00   1,00 - 1,49   4,00 - 5,99  0 

  

 C. Valinta ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon pohjalta 

Hakijat pyrkivät ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon perusteella. Ammatillisen 
perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista, jotka on 

ilmaistu tutkintotodistuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos hakijan haussa 

käyttämään todistukseen on annettu arvosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, 
se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan 

ylioppilastutkintolautakunnalta. 

  



Yo-tutkintotodistus 

Arvosanat L/E  M  C  B   A 

Äidinkieli  10 9   7 3   1 

Paras kieli pitkä (lyhyt)  10 (6)  9 (4)  7 (2)  3 (1)  1 (0) 

Matematiikka tai paras reaali- 
aineiden kokeista (ennen 

v. 2006 kirjoittaneilla reaali) 

 10 9  7  3  1  

Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo 

asteikko 1-3  2,33- 3,00  2,00- 2,32  1,75 - 1,99  1,50 - 1,98   1,25 - 1,49 

asteikko 1-5 4,00 - 5,00  3,50 - 3,99  3,00 - 3,49  2,50 - 2,99   2,00 - 2,49 

asteikko 4 - 0 8,50 - 10,00  8,00 - 8,49   7,50 - 7,99  7,00 - 7,49   6,50 - 6,99 

Pisteet 25 20  15  10  5  

  
Huom! Ammatti-, erikoisammatti- tai ulkomailla suoritetun tutkinnon tulee olla suoritettuna hakuajan 

loppuun mennessä ja näistä todistuksista tulee toimittaa kopiot hakutoimistolle 3.4.2012 klo. 16.15 
mennessä.  Jos ulkomaisella tutkinnolla keväällä valmistuva hakija on EU- tai ETA-maan kansalainen, hänet 

katsotaan hakukelpoiseksi ja hänen valintansa on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut 
tutkintotodistuksen. 

  

ENSIMMÄINEN HAKUTOIVE 

Hakija saa ensimmäiseen hakutoiveeseensa 5 pistettä. 

  

TYÖKOKEMUS 

Työkokemuksen perusteella hakija voi saada opiskelijavalinnassa enintään 5 pistettä siten, että kaksi 
kuukautta työkokemusta tuottaa yhden pisteen. 

Tässä otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 16-vuotiaana hankittu työkokemus. 

Sen ei välttämättä tarvitse olla yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalta. Varusmies- ja 
siviilipalvelus luetaan työkokemukseksi. 

Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. 

Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn 

tutkintoon. 
Pisteitä saadakseen hakija merkitsee työkokemuksen määrän täysinä kuukausina hakemukseen. Tätä varten 

osa-aikatyö tulee muuntaa kokoaikatyötä vastaavaksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää 
(vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. 



Työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodistuksin, jotka tarkastetaan valituksi tulleilta. 

Voit laskea kätevästi työkokemuskuukausiesi määrän laskurilla, joka on netissä osoitteessa http://lille.haaga-

helia.fi/taskin/. 
  

VALINTAKOE 

  

Finanssi- ja talousasiantuntijan valintakokeisiin kutsutaan kaikki kelpoiset hakijat. Valintakokeet elokuussa 
2012 alkavaan koulutukseen järjestetään ti 5.6.2012 kello 12.00. Kokeen kestoaika järjestelyineen on kolme 

tuntia. 

 

Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelman valintakoe sisältää kirjoitelman (10 pistettä), 
ennakkoaineistoon perustuvia monivalintakysymyksiä (15 pistettä) sekä loogista päättelyä ja matemaattista 

osaamista mittaavia tehtäviä (10 pistettä). Kokeesta voi saada yhteensä enintään 35 pistettä. 
Valintakokeesta vaadittava vähimmäispistemäärä on 5 pistettä. 

 
Valintakokeen ennakkomateriaali on saatavilla verkossa 2.5.-5.6.2012. Ennakkomateriaali ei saa olla mukana 

kokeessa. 

Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma ei tee valintakoeyhteistyötä muiden ohjelmien kanssa. 

Mikäli hakija hakee koulutodistuksella, jota ei voi pisteyttää (ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai 

ulkomainen tutkinto), tulee hakijan saada valintakokeesta vähintään puolet ko. kokeen 

maksimipistemäärästä. 

  

  

http://lille.haaga-helia.fi/taskin/
http://lille.haaga-helia.fi/taskin/


Hakutilasto  

Finanssi- ja talousasiantuntijan nuorten koulutuksen hakutilasto, Vallila 

  

Koulutus  

alkaa 

Hakijamäärät 

1.sijaiset/kaikki 
Aloituspaikat 

Alin pisteraja 

ennen 

valintakoetta/max 

Alin pisteraja 

lopullisessa 

valinnassa/max 

syksyllä 

2012 
354/904 40 

kaikki hakukelpoiset 

kutsutaan  

syksyllä 

2011 
356/821 44 

kaikki hakukelpoiset 

kutsutaan 
73.50/100 

syksyllä 

2010 
277/697 40 

kaikki hakukelpoiset 

kutsutaan 
74.67/100 

syksyllä 

2009 
303/876 40 

kaikki hakukelpoiset 

kutsutaan 79.33/100 

syksyllä 

2008  
193/479 40 

kaikki hakukelpoiset 

kutsutaan 
78.17/100 

  

Vuosi 2011: Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys, ensimmäinen hakutoive, valintakoe ja 

työkokemus. 

Valinta tasapisteissä olevien välillä 

 

Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasapistetilanteessa lopullisessa valinnassa 

paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. hakutoivejärjestys   
2. valintakokeen tulos   
3. kaikkien aineiden keskiarvo   
4. koulumenestyspisteet   
5. työkokemuspisteet   
6. arpa 

  



Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus  

  

 FINA Lukukausiteemat ja opintokokonaisuudet op  

 
 Perusopinnot, 60 op 

  
 S1. Liiketoimintaosaamisen perusteet 30 

 

  
Orientoivat opinnot 

  

  
Yritystoiminnan perusteet 

  

  
Rahoitus, matematiikka ja tietojenkäsittely 

  
 K1. Rahoitusmarkkinat ja johdatus finanssialaan 30 

 

  
Rahoitusmarkkinoiden rakenne ja toiminta 

  

  
Yrityksen tilinpäätös ja raportointi 

  

  
Finanssialan palveluiden myynti ja markkinointi 

  
 Ammattiopinnot, 90 op 

  
 S2. Yrityksen taloushallinto ja rahoitus 27 

 

  
Yrityksen varainhankinta ja investoinnit 

  

  
Arvonmääritys ja yrityskaupat 

  

  
Kieli- ja kommunikaatiotaidot 1 

  
 K2. Sijoittaminen ja rahoituspalvelualan erityispiirteet 27 

 

  
Arvopaperit ja sijoittaminen 

  

  
Pankki- ja vakuutusliiketoiminta 

  

  
Tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmät finanssialalla 

  

  
Kieli- ja kommunikaatiotaidot 2 

  

    
 S3. Kansainvälinen liiketoiminta ja –rahoitus 24 

 

  
Kansainvälisen liiketoiminnan haasteet ja riskit 

  

  
Tutkimus ja kehtittämistyöpaja 

  

  
Kielet ja kommunikaatio 3 

  
 K3. Rahoituksen syventävät opintojaksot 12 

 

   
 Vapaasti valittavat opintojaksot 15 

 
 Työharjoittelu 30 

 
 Opinnäytetyö 15 

 
 Yhteensä 210 

 
 

  



Opintojaksoluettelo  

   FINA Opintojaksot  (1. vuosi) 
  Opintopisteet   

  perus ammatti   

  

  Liiketoimintaosaamisen perusteet (30 op) 

        

 
Orientoivat opinnot, 3 op         

 
OJ SLF1LK001A Opiskelu HAAGA-HELIAssa  Orientoivat opinnot 2     

 
OJ SLF1LK001B Projektinhallinta  Orientoivat opinnot 1     

 
Yritystoiminnan perusteet, 18 op          

 
OJ BUS1LK001 Yritystoiminta ja yrittäjyys  Liiketalous 3     

 
OJ MAR1LK001 Markkinoinnin perusteet  

Markkinointi ja 

myynti 
3     

 
OJ ACC1LK001 

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen 

perusteet  

Laskentatoimi 3     

 
OJ LAW1LK001 Juridiikan perusteet  Juridiikka 3     

 
OJ LEA1LK001 Organisaatiokäyttäytyminen  Liiketalous 3     

 
OJ CSR1LK001 

Yhteiskuntavastuu ja eettinen 

liiketoiminta  

Liiketalous 3     

 
Rahoitus, matematiikka ja tietojenkäsittely,  9 op         

 
OJ FIE1LK005 Rahoituksen perusteet  Rahoitus 3     

 
OJ MAT1LK001 Talous- ja rahoitusmatematiikka 1  

Matematiikka ja 

menetelmäop. 
3     

 
OJ TOO1LK001 Tietojenkäsittely 1  Tietotyön välineet 3     

  

  Rahoitusmarkkinat ja johdatus finanssialaan (30 op) 

        

 
Rahoitusmarkkinoiden rakenne ja toiminta, 18 op          

 
OJ ECO1LK001 Kansantalouden perusteet  Kansantalous 3     

 
OJ FIE1LK003 Johdatus pankkialalle  Rahoitus 3     

 
OJ FIE1LK004 Vakuutusalan johdantokurssi  Rahoitus 3     

 
OJ MAT1LK002 Talous- ja rahoitusmatematiikka 2  

Matematiikka ja 

menetelmäop. 
3     

 
OJ TOO1LK002 Tietojenkäsittely 2  Tietotyön välineet 3     

 
OJ LAW1LK002 Työsuhdeasiat  Juridiikka  3     

 
Yrityksen tilinpäätös ja raportointi, 6 op         

 
OJ ACC1LK002 Kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet  Laskentatoimi 3     

 
OJ COM1LK001 Yritysviestinnän perusteet  

Viestintä ja 

vuorovaikutustaidot 
3     

 
Finanssialan palveluiden myynti ja markkinointi, 6 op          

 
OJ MAR1LK002 Asiantuntijapalveluiden markkinointi  Markkinointi ja 3     
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myynti 

 
OJ ENG1LK001 Business English  

Viestintä ja 

vuorovaikutustaidot 
3     

 
      

 
      

   FINA Opintojaksot  (2. vuosi) 
  Opintopisteet   

  perus ammatti 

  

  Yrityksen taloushallinto ja rahoitus (27 + 3op) 

      

 
Yrityksen varainhankinta ja investoinnit, 15 op       

 
OJ ACC2LK001 Tilinpäätös ja tunnuslukuanalyysi  Laskentatoimi   3 

 
OJ FIE2LK001 Yrityksen rahoituksen suunnittelu  Rahoitus   6 

 
OJ ACC2LK002 Yritysverotus  Laskentatoimi   3 

 
OJ LAW2LK001 Yritys-ja rahoitusoikeus  Juridiikka   3 

 
Arvonmääritys, 6 op       

 
OJ FIE2LK002 Yrityksen arvonmääritys ja yrityskaupat  Rahoitus   3 

 
OJ TOO2LK001 Financial modeling using Excel  Tietotyön välineet   3 

 
Kieli ja kommunikaatiotaidot, 6 op       

 
OJ COM2LK001 Viestintä ja esiintymistaidot  

Viestintä ja 

vuorovaikutustaidot 
  3 

 
OJ 

SWE2LK001A 

ja B 
Finanssvenska (skriftlig och muntlig del)  

Viestintä ja 

vuorovaikutustaidot 
  3 

 
Vapaasti valittavia opintojaksoja, 3op       

  

  Sijoittaminen ja rahoituspalveluala (30 op) 

      

 
Arvopapeimarkkinat ja sijoittaminen, 9 op        

 
OJ FIE2LK003 Arvopapereiden hinnoittelu  Rahoitus   3 

 
OJ MET2LK001 Tilastollinen analyysi  

Matematiikka ja 

menetelmäop. 
  3 

 
OJ TOO2LK002 Advanced financial Excel and VBA  Tietotyön välineet   3 

 
Pankki- ja vakuutusliiketoiminta, 9 op       

 
OJ FIE2LK004 Rahoitusliiketoiminnan erityispiirteet  Rahoitus   3 

 
OJ MAR2LK001 

Sijoitus- ja vakuutustuotteiden myynti ja 

markkinointi  

Markkinointi ja 

myynti 
  3 

 
OJ LAW2LK002 Arvopaperimarkkinoiden sääntely  Juridiikka   3 

 

Tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmät finanssialalla, 6 

op  
      

 
OJ TOO2LK003 Toiminnanohjausjärjestelmät  Tietotyön välineet   3 

 
OJ TOO2LK004 Finanssialan tietojärjestelmät  Tietotyön välineet   3 

 
Kielet ja kommunikaatio, 3op        

 
OJ ENG2LK001 Financial communication, negotiation  Viestintä ja   3 
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vuorovaikutustaidot 

  Vapaasti valittavia opintojaksoja, 3 op       

   FINA Opintojaksot  (3. vuosi) 
  Opintopisteet 

  perus ammatti 

  

  Kansainvälinen liiketoiminta ja rahoitus (24 + 6op) 

    

  

  

 
International business finance, 18 op       

 
OJ IBU2LK001 Cross-cultural management  Liiketalous   3 

 
OJ IBU2LK002 International business  Liiketalous   3 

 
OJ FIE2LK005 International finance  Rahoitus   6 

 
OJ ECO2LK001 International economics  Kansantalous   6 

  
      

 
Tutkimus ja kehtittämistyöpaja, 6op       

 
OJ ECO2LK002 

Development  topics in economics and 

finance  

Kansantalous   3 

 
OJ MET2LK002 Tutkimustyön perusteet ja menetelmät  

Matematiikka ja 

menetelmäop. 
  3 

 
Vapaasti valittavia opintojaksoja, 6 op       

  
      

  

  Rahoituksen ja laskentatoimen syventävät opinnot (12 

+3op) 

      

 
OJ FIE3LK001 Johdannaisinstrumentit ja riskienhallinta  Rahoitus   6 

 
OJ ACC3LK001 

Group and International financial 

accounting  

Laskentatoimi   6 

 
Vapaasti valittavia opintojaksoja,  3 op       

 
      

OPINTOJAKSOT    165   

 
Perus- ja ammattiopinnot (60 + 90 op)   150   

 
Vapaasti valittavat opinnot   15   

 
      

TYÖHARJOITTELU    30   

OPINNÄYTETYÖ   15   

 
      

YHTEENSÄ   210   
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