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Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa 

Tutkintonimike  Tradenomi 

Tutkintotaso AMK-tutkinto 

Ohjelman laajuus 210 opintopistettä 

Ohjelman kesto 3,5 vuotta 

Opiskelumuoto 

Haettavissa päiväohjelmaan. Opetusta annetaan Malmin, Pasilan 
ja Vallilan toimipisteissä. Päiväopetus tapahtuu pääosin ma - pe 
klo 8 -16.  
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 
2011 >>  

 Tutustu nuorten yhteishaun valintaperusteisiin ja hakuun 
2012 >> 

Jatko-opinnot 

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

koulutusohjelma, Pasila >>  
 Yliopisto-opinnot 

  



Liiketalouden koulutusohjelman profiili 

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa toteutetaan liiketalouden koulutusohjelma, josta valmistuu 
tradenomeja. Koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika 3,5 vuotta. Opinnot sisältävät 
teoriatietojen lisäksi käytännönläheistä toimintaa liike-elämän eri alueilla kiinteässä yhteistyössä 
elinkeinoelämän kanssa. 

HAAGA-HELIAn liiketalouden tradenomitutkinnossa korostuvat seuraavat asiat: 

Laaja-alainen liiketoimintaosaaminen ja ammatillinen erikoistuminen 
Puolet tutkinnosta muodostuu pakollisista perusopinnoista ja kaikille yhteisistä ammattiopinnoista. Vahvaa 
liiketoiminnan perusosaamista opiskelija syventää valitsemallaan osaamisalueella. 

Liiketoiminnan vastuullisuus 
HAAGA-HELIAssa toimimme huippujoukkeena yhdessä uudistaen - vastuullisen liiketoiminnan menestystä 
palvellen. 

Myynti- ja palveluhenkisyys 
Päämääränä on toimia myynnin ja palvelun uudistajana. Myynti- ja palveluosaaminen on niitä yhteisiä 
työelämätaitoja, joiden kehittymiseen kiinnitämme erityistä huomiota. 
 
Kansainvälisyys 
Opiskelijoillamme on mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa useita eri kieliä ja perehtyä eri kulttuurialueisiin. 
Kansainvälisyys on tutkintomme kulmakiviä. 
 
Yrittäjähenkisyys 
Tutkiva ja kehittävä oppiminen yhdessä työelämän kanssa kuuluu toimintatapaamme. 

Koulutuksen tavoitteet 

HAAGA-HELIAn tradenomilla on kokonaisvaltainen käsitys yrityksen toiminnasta. Hän osaa tarttua 
nykypäivän haasteisiin ja toimia muuttuvissa olosuhteissa tulevaisuutta ennakoiden. Hän omaa hyvät 
tiedonhankinta-, tiedon analysointi- ja -jalostamistaidot. Hän ottaa työskennellessään huomioon toiminnan 
kannattavuuden ja hänellä on vahva ammatillinen sivistys sekä halu itsensä jatkuvaan kehittämiseen. 

Liiketalouden koulutusohjelman opiskelija oppii ymmärtämään ja analysoimaan liiketalouden ilmiöitä. Hän 
osaa soveltaa teoriatietoa itsenäisesti ja luovasti sekä kehittää omaa toiminta-aluettansa tulevaisuutta 
ennakoiden. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot ja monipuolinen kielitaito. 

Tutkinnon tuottaman laaja-alaisen liiketoimintaosaamisen lisäksi opiskelija erikoistuu valintansa mukaan 
johonkin seuraavista liiketoiminnan osa-alueista: 

 HRM ja johtaminen  
 Kansainvälinen liiketoiminta ja logistiikka  
 Laskentatoimi ja rahoitus  
 Mainonta ja yritysviestintä  
 Markkinointi ja myynti  
 Yrittäjyys 

Ammatillinen kasvu 

Opintojen myötä opiskelijalle muodostuu selkeä ammatillinen identiteetti. Opiskelijalla on valmiudet 
tutkinnon suoritettuaan työskennellä koulutustaan vastaavissa liiketalouden asiantuntija-, esimies- tai 
kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä. 

Ammatillinen kasvu tapahtuu sekä opintosisältöjen hallitsemisen kautta että opiskelijan henkilökohtaisten 
valmiuksien lisääntymisen myötä. 
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Hakeminen nuoret - 2012  
Tältä sivulta löydät liiketalouden nuorten koulutusohjelman valintaperusteet ja valintakoetiedot. 

 toimipiste: Pasila, Vallila ja Malmi  
 tutkintonimike: tradenomi, laajuus 210 op.  
 aloituspaikat: kevään haussa 320 ja syksyn haussa 120  
 sähköinen hakulomake: www.amkhaku.fi -> AMK-tutkinto, nuorten koulutus  
 hakuajat: 5.3. - 3.4.2012 ja 17.9. - 2.10.2012. Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä 

hakupäivänä klo 16.15.  
 valintakoekutsut postitetaan kevään haussa 4.5.2012ja syksyn haussa 16.10.2012  
 ei-kelpoisten kirjeet postitetaan 29.5.2012   
 valintakokeet: 6.6.2012 ja 31.10.2012 klo 12.00  
 valintakokeen ennakkomateriaali on saatavilla verkossa 2.5. - 6.6.2012 ja 1.10. -

 31.10.2012  
 lopullisen valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 17.7.2012 ja 27.11.2012  
 koulutus alkaa elokuussa 2012 ja tammikuussa 2013  
 hakutilasto 

 

Kevään haussa syksyllä 2012 alkavaan ryhmään HAAGA-HELIAn Liiketalous-Helsinkiin otetaan yhteensä 320 
opiskelijaa. Opiskelijat jakaantuvat kolmeen toimipisteeseen seuraavasti: Malmi 80, Pasila 120 ja Vallila 120. 
Opiskelijaksi valituilta tiedustellaan paikan vastaanottoilmoituksen yhteydessä opiskelupaikkatoivetta (1., 2. 
ja 3. toive). Syksyn haussa keväällä 2013 alkavaan liiketalouden ryhmään Helsingissä otetaan 80 opiskelijaa 
Pasilaan ja 40 opiskelijaa Vallilaan. Paikat täytetään opiskelijan esittämien toiveiden ja valintapisteiden 
mukaisessa järjestyksessä. Mikäli paikat ja toiveet eivät ole tasapainossa, valintapisteet ratkaisevat 
täyttöjärjestyksen. 

Valitessasi sähköisestä hakulomakkeesta hakukohdetta löydät Helsingissä järjestettävän liiketalouden 
koulutuksen HAAGA-HELIA, tradenomi, Helsinki -toimipisteen alta. 

Ns. avoimen ammattikorkeakoulun väylää tulevat opiskelijat jatkavat opintojaan siinä toimipisteessä, jossa 
ovat opiskelleet aiemmin. Poissaoleviksi aiempina lukuvuosina ilmoittautuneet opiskelevat siinä 
toimipisteessä, johon heidät alun perin oli valittu. Varasijoilta mahdollisesti kutsuttavat opiskelijat sijoittuvat 
siihen toimipisteeseen, jossa on tilaa. 

 
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 



Pistettä 

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. 

 
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 reaaliaineiden 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 
pisteytetään. 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. 

Näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden arvosanojen keskiarvo lasketaan 
näyttötutkintotodistuksesta (todistuksen myöntänyt tutkintotoimikunta). 

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 - 7,99 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 



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 reaaliaineiden 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 kevään haussa 12.4.2012 ja 
syksyn haussa 9.10.2012 klo 16.15 mennessä.  Jos ulkomaisella tutkinnolla kevään haussa keväällä 
valmistuva ja syksyn haussa syksyllä valmistuva hakija on EU- tai ETA-maan kansalainen, hänet katsotaan 
hakukelpoiseksi ja hänen valintansa on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut 
tutkintotodistuksen. 

Avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä suorittaneet voivat hakea pohjakoulutuksesta 
riippumatta. Luethan avoimen väylästä lisää nuorten yhteishaun yleisperiaatteet. 

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 

Valintakokeet elokuussa 2012 alkavaan koulutukseen järjestetään 6.6.2012 klo 12.00. Valintakokeet 
tammikuussa 2013 alkavaan koulutukseen järjestetään 31.10.2012 klo 12.00. Kaikki hakukelpoiset kutsutaan 
valintakokeeseen. 

Liiketalouden koulutusohjelmien valintakokeessa on kolme osaa: kirjoitelma tai haastattelu (10 pistettä), 
ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 pistettä) ja matemaattis-loogista ajattelua mittaava 
osa (10 pistettä). Valintakokeesta on saatava vähintään 5 pistettä. 

Valintakokeen 6.6.2012 ennakkomateriaali on saatavilla HAAGA-HELIAn Internet-sivuilla  2.5. -  6.6.2012 ja 
valintakokeen 31.10.2012 materiaali 1.10. - 31.10.2012. Ennakkomateriaali ei saa olla mukana 
koetilanteessa. 

Liiketalouden koulutusohjelma tekee valintakoeyhteistyötä muiden  liiketalouden koulutusohjelmien kanssa 
eli koe on valtakunnallinen, ja koetulos siirtyy muihin hakijan nimeämiin liiketalouden koulutusohjelman 
hakukohteisiin. 

Mikäli hakija hakee koulutodistuksella, jota ei voi pisteyttää (ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai 
ulkomainen tutkinto),  hakijan tulee saada valintakokeesta vähintään puolet ko. kokeen 
maksimipistemäärästä. 

   



Hakutilasto  
Liiketalouden nuorten koulutuksen hakutilasto, Helsinki (Malmi, Pasila, Vallila) 

  

Koulutus  
alkaa 

Hakijamäärät  
1.sijaiset/kaikki 

Aloituspaikat 
Alin pisteraja ennen  
valintakoetta/max 

Alin pisteraja 
lopullisessa  

valinnassa/max 

keväällä 2012 1011/2085 120 
kaikki hakukelpoiset 
kutsutaan 

70.00/100 

syksyllä 2011 1277/3094 308 
kaikki hakukelpoiset 
kutsutaan 

 68.00/100 

keväällä 2011  894/1948 118 
kaikki hakukelpoiset 
kutsutaan 

 70.25/100 

syksyllä 2010 1256/3043 280 
kaikki hakukelpoiset 
kutsutaan 

 65.67/100 

keväällä 2010 976/1818 108 
kaikki hakukelpoiset 
kutsutaan 

72.67/100 

syksyllä 2009 1175/2477 280 
kaikki hakukelpoiset 
kutsutaan 

70.17/100 

  

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

Valinta tasapisteissä olevien välillä 
 
Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa lopullisessa valinnassa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

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

Työvälineet ja menetelmät 6

Ammatilliset kieliopinnot 

Espanja/Ranska/Saksa/Venäjä 

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot (ASO)  45

HRM ja johtaminen 

Kansainvälinen liiketoiminta ja logistiikka 

Laskentatoimi ja rahoitus 

Mainonta ja yritysviestintä

Markkinointi ja myynti 

Yrittäjyys 

Juridiikka 

Vastuullinen liiketoiminta 

T&K‐hanke, polkuopinto tai muu hopsattu 

opintokokonaisuus   

Vapaasti valittavat opinnot 15

Työharjoittelu  30

Opinnäytetyö  15

Yhteensä  210

  

Tarkempi opetuksen sisältö on esitetty opintojaksoluettelossa, josta linkit yksittäisten opintojen kuvauksiin 
>> 

Tehdyt	toimenpiteet 
   



opintojaksoluettelo  
Opintojaksot on lajiteltu opintojaksoluettelossa perusopintoihin, ammattiopintoihin ja vapaasti valittaviin 
opintoihin. 
Ammattiopintoja ovat pakolliset ja vaihtoehtoiset ammattiopinnot sekä ammatilliset kieliopinnot.  
Opintojaksoluettelosta johtaa linkki opintojakson kuvaukseen. 
 
Opintojaksot COM8HH001, CUL8LH022, LEA8HH003, LEA8HH004 ja LEA8HH005 on tarkoitettu kaikille 
HAAGA-HELIAn opiskelijoille. 

  

Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (LH)  Tunnus 
Opinto‐

pisteet

Perusopinnot  60

       Yrityksen toimintaympäristö  OK ENVLH  9

          Juridiikan perusteet  LAW1LH001  3

      Kansantalouden perusteet  ECO1LH001   3

      Vastuullinen liiketoiminta  CSR1LH001  3

   Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys  OK BUSLH  18

      Yrittäjyys ja yritystoiminta  BUS1LH001   6

      Markkinoinnin ja myynnin perusteet MAR1LH001  6

      Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus ACC1LH001  6

   Henkilöstö‐ ja johtamisosaaminen  OK LEALH  9

      Menestyvä työyhteisö  LEA1LH002   6

      Ammatillinen kasvu  LEA1LH001   3

   Viestintäosaaminen  OK COMLH  15

      Yritysviestinnän perusteet  COM1LH001   3

      Business English ENG1LH002  3

      Svenska för arbetslivet  SWE1LH002   6



     
Ammatillisesti suuntautunut toinen 

vieras kieli* 
   3

   Työväline‐ ja menetelmäosaaminen  OK TOOLH  9

      Liike‐elämän matematiikka 1  MAT1LH001   3

      Henkilökohtainen tietojenkäsittely TOO1LH001   6

Ammattiopinnot   

Pakolliset ammattiopinnot 45

   Business Environment  OK ENVLH  12

      International Business  IBU2LH001  3

      Cross‐Cultural Management  IBU2LH002  3

      English for International Business ENG2LH001  3

      International Economics  IBU2LH003  3

   Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys  OK BUSLH  21

     
Aloittavan yrityksen liiketoiminnan 

suunnittelu 
BUS2LH001   3

      Asiakkuuksien hallinta  MAR2LH001  3

      Yritystoiminnan rahoitus  FIE2LH001   3

      Sisäinen laskentatoimi  ACC2LH002  3

      Logistiikka  LOG2LH001   3

      Toiminnanohjaus  LOG2LH002   3

      Yritysjuridiikka LAW2LH001  3

   Henkilöstö‐ ja johtamisosaaminen  OK LEALH  3

      Työhyvinvointi  LEA2LH001   3

   Viestintäosaaminen  OK COMLH  3

      Neuvottelu‐ ja vuorovaikutustaidot COM2LH001   3



   Työväline‐ ja menetelmäosaaminen  OK TOOLH  6

      Liike‐elämän matematiikka 2  MAT2LH001   3

      Tilastolliset menetelmät  MET2LH001   3

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot (Ammattiosaamista syventävät 

opinnot ASO)  
45

   HRM ja johtaminen    45

   A  Henkilöstövoimavarojen johtaminen LEALHA 15

      HR‐lainsäädäntö LAW3LH001  3

      HR‐osaaja  LEA3LH001   9

     
Tutkimustyön perusteet ja menetelmät

(HRM ja johtaminen) 
MET3LH001H   3

   B  Esimiesosaaminen  LEALHB1 15

      Esimiehen työoikeus  LAW4LH001  3

      Käytännön esimiestyö  LEA4LH001   6

      Työhyvinvoinnin johtaminen  LEA4LH002   3

      Operatiivinen johtaminen  LEA4LH003   3

   B 
Johtaminen muuttuvassa 

toimintaympäristössä 
LEALHB2  15

      Kilpailustrategiat  LEA4LH004   3

      Projektijohtaminen  LEA4LH005   3

      Change Management  LEA4LH006   6

     
International Human Resource 

Management 
LEA4LH007   3

   Kansainvälinen liiketoiminta ja logistiikka     45

   A 
Kansainvälisen liiketoiminnan 

toimintatavat 
IBULHA  15

      Kansainvälinen kauppa käytännössä IBU3LH001  6



     
Toiminnan rahoitus kansainvälisillä 

markkinoilla 
FIE3LH003   3

      Kansainvälinen kauppaoikeus  LAW3LH003  3

     

Tutkimustyön perusteet ja menetelmät

(Kansainvälinen liiketoiminta ja 

logistiikka) 

MET3LH001I   3

   B 
Marketing, Strategies and Concepts in 

International Business 
IBULHB2  15

     
Strategies and Concepts in 

International Business 
IBU4LH001  6

      International Marketing Project IBU4LH002  9

   B  Ostotoiminta ja toimitusketjun hallinta  IBULHB1  15

      Ostotoiminta  LOG4LH001   6

      Toimitusketjun hallinta  LOG4LH002   6

      Toimitusketjun hallinnan työkaluja LOG4LH003   3

   Laskentatoimi ja rahoitus     45

   A1  Kirjanpito ja verotus  ACCLHA1 15

      Kirjanpito ja arvonlisäverotus  ACC3LH001  6

      Tilinpäätös ja yritysverotus  ACC3LH002  6

     
Tutkimustyön perusteet ja menetelmät

(Sisäinen ja ulkoinen laskentatoimi) 

MET3LH001S 

ja 

MET3LH001U 

3

   A2 
Liiketoiminnan ohjaus ja johdon 

laskentatoimi 
ACCLHA2  15

      Strateginen johdon laskentatoimi ACC3LH003  3

     
Johdon laskentatoimi lyhyen aikavälin 

päätöksenteossa 
ACC3LH004  6

      Johdon laskentatoimen projektityö ACC3LH005  3

     
Tutkimustyön perusteet ja menetelmät

(Sisäinen ja ulkoinen laskentatoimi) 

MET3LH001S 

ja 

MET3LH001U 

3



   A3  Yritysrahoitus ja arvopaperimarkkinat  ACCLHA3  15

     
Yrityksen rahoituksen suunnittelu ja 

treasury‐toiminnot 
FIE3LH001   6

      Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat FIE3LH002   6

     
Tutkimustyön perusteet ja menetelmät

(Rahoitus) 
MET3LH001R   3

   BU1 
Ulkoisen laskentatoimen 

erityiskysymykset 
ACCLHBU1  15

      Konsernitilinpäätös  ACC4LH001  6

      IFRS‐tilinpäätöskäytäntö  ACC4LH002  3

      Yrityskaupat ja ‐järjestelyt  ACC4LH003  6

   BU2  Tilintarkastus  ACCLHBU2 15

      Tilintarkastuksen normiperusteet ACC4LH004  6

      Tilintarkastuksen käytännön toteutus  ACC4LH005  6

      Sisäinen tarkastus  ACC4LH006  3

   BS 
Johdon laskentatoimen 

erityiskysymykset 
ACCLHBS  15

     
Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) ja 

laskentatoimi 
ACC4LH007  9

     
Johdon laskentatoimen 

päätöksentekomallit 
ACC4LH008  6

   BR  Yritysrahoituksen erityiskysymykset ACCLHBR 15

     
Johdannaisinstrumentit ja 

riskienhallinta 
FIE4LH001   6

      Yritysanalyysi  FIE4LH002   3

     
Rahoituksen Excel‐ ja 

tietojärjestelmäsovellukset 
FIE4LH003   3

      Rahoituksen ajankohtaisseminaari FIE4LH004   3

   Mainonta ja yritysviestintä     45



   A  Viestinnän strateginen suunnittelu COMLHA 15

      Markkinointiviestinnän suunnittelu COM3LH001   6

      Yritysviestinnän suunnittelu  COM3LH002   3

      Mediasuunnittelu  COM3LH003   3

      Mainos‐ ja viestintäalan juridiikka LAW3LH002  3

     
Tutkimustyön perusteet ja menetelmät

(Mainonta ja yritysviestintä) 
MET3LH001C  3

   B 
Työskentely mainos‐ ja 

viestintätoimistossa 
COMLHB1  15

      Luova kirjoittaminen  COM4LH001   3

     

Visuaalinen viestintä ja graafinen 

suunnittelu 

(vaihtoehtoinen COM4LH002B:lle) 

COM4LH002A 6

     

Visual Communication and Graphic 

Design 

(vaihtoehtoinen COM4LH002A:lle) 

COM4LH002B  6

      Mainos‐ ja viestintätoimiston työpaja  COM4LH003   6

   B  Mainos‐ ja viestintäalan projektit COMLHB2 15

      Sisäinen viestintä  COM4LH004   3

      Ulkoinen viestintä ja mediasuhteet COM4LH005   3

     
Managing Multicultural Communication

Projects 
COM4LH006   3

      Digitaalinen markkinointiviestintä COM4LH007   3

      Markkinointiviestinnän projektityöt COM4LH008   3

   Markkinointi ja myynti     45

   A  Markkinoinnin johtaminen  MARLHA 15

     
Markkinoinnin suunnittelu ja 

johtaminen 
MAR3LH001  6

      Markkinointitutkimus  MAR3LH002  6



     
Tutkimustyön perusteet ja menetelmät

(Markkinointi) 
MET3LH001M  3

   B  Asiakkuuksien johtaminen  MARLHB1 15

      Asiakaskäyttäytyminen  MAR4LH001  6

     
Asiakkuusstrategiat ja asiakkuuksien 

johtaminen 
MAR4LH002  6

     
CRM‐ ja Business Intelligence 

‐ratkaisut 
MAR4LH003  3

   B  Integroitu markkinointiviestintä MARLHB2 15

     
Yrityskuva ja yritysstrategian 

kehittäminen 
MAR4LH004  3

     
Markkinointiviestinnän 

kokonaissuunnittelu 
MAR4LH005  6

     
Markkinointiviestinnän keinot ja 

toteutus 
MAR4LH006  6

   B  Palvelujen johtaminen ja markkinointi  MARLHB3  15

     
Palvelujen tuotteistaminen ja 

markkinointi 
MAR4LH007  6

     
Asiakaspalvelun ja palveluympäristön 

kehittäminen 
MAR4LH008  6

      International Service Marketing MAR4LH009  3

   B  Brand Management  MARLHB4 15

      Brand Expertise MAR4LH010  9

      Brand Project  MAR4LH011  6

   B  Ammattimainen myyntityö  MARLHB5 15

      Myyntiprosessi ja myyntitekniikat SEL4LH001   6

      Myynnin johtaminen  SEL4LH002   6

      Myynnin ja markkinoinnin juridiikka LAW4LH002  3

   Yrittäjyys    45



   A  Valitaan toiselta osaamisalueelta   15

   B  Yrittäjän liiketoimintaosaaminen BUSLHB 15

      Juridiikkaa pienyrittäjille  LAW4LH003  3

     

Muut opintojaksot valitaan omaa 

liiketoimintaa kehittäen ja tukien 

muista ASOista tai vapaasti valittavista 

   12

   C  Esihautomo  BUSLHC1 15

      Yrittäjävalmennus  BUS5LH001   6

      Yrittäjyysseminaari  BUS5LH002   3

      Yrittäjyyden eri muodot  BUS5LH003   6

   Juridiikka    15

   C  Juridiikan C‐moduuli  LAWLHC 15

     
Syventävä yhtiöoikeus ja 

yritystoiminnan muutostilanteet 
LAW5LH001  6

      Sopimus‐ ja kauppaoikeus  LAW5LH002  3

      Kilpailuoikeus  LAW5LH003  3

      Työoikeus  LAW5LH004  3

   Vastuullinen liiketoiminta     15

   C  Vastuullinen liiketoiminta  CSRLHC 15

      Strategic CSR  CSR5LH001  3

     
Business Ethics and Social 

Responsibility 
CSR5LH002  3

      Environmental Management  CSR5LH003  3

     
Sustainability Marketing and 

Communications 
CSR5LH004  3

      Corporate Social Responsibility Project  CSR5LH005  3

   T&K    15

   C  T&K‐hanke    15



   Muut C‐opintokokonaisuudet     15

   C 
Polkuopintojen kautta syntyvä 

osaaminen 
   15

   C 

Hopsattu opintokokonaisuus vapasti 

valittavista opinnoista (esim. 

kansantalous, tietojärjestelmät, 

matematiikka ja menetelmät) 

   15

Ammatilliset kieliopinnot   

   Espanjan kieli  SPA 15

      Espanjan perusteet 1  SPA8LH001  3

      Espanjan perusteet 2  SPA8LH002  3

      Espanjan jatko 1 SPA8LH003  3

      Espanjan jatko 2 SPA8LH004  3

      Espanjan liikeviestintä 1  SPA8LH005  3

      Espanjan liikeviestintä 2  SPA8LH006  3

   Ranskan kieli  FRE 15

      Ranskan perusteet 1  FRE8LH001   3

      Ranskan perusteet 2  FRE8LH002   3

      Ranskan jatko 1 FRE8LH003   3

      Ranskan jatko 2 FRE8LH004   3

      Ranskan liikeviestintä 1  FRE8LH005   3

   Saksan kieli  GER 15

     
Saksan perusteet 1 / 

Deustch Grundstufe 1 
GER8LH001   3

     
Saksan perusteet 2 / 

Deutsch Grundstufe 2 
GER8LH002   3

     
Saksan jatko 1 / 

Deutsch Grundstufe 3 
GER8LH003   3



     
Saksan jatko 2 / 

Deutsch Grundstufe 4 
GER8LH004   3

     
Saksan liikeviestintä 1 / 

Berufsdeutsch 1 / Business German 
GER8LH005   3

     
Saksan liikeviestintä 2 / 

Berufsdeutsch 2 / Business German 2 
GER8LH006   3

      Saksan kielen rakenteet  GER8LH009   3

   Venäjän kieli  RUS  

      Venäjän perusteet 1  RUS8LH001  3

      Venäjän perusteet 2  RUS8LH002  3

      Venäjän jatko 1 RUS8LH003  3

      Venäjän jatko 2 RUS8LH004  3

      Venäjän liikeviestintä 1  RUS8LH005  3

Vapaasti valittavat opinnot 15

      Laskentatoimen ajankohtaisseminaari  ACC8LH001  3

      Asunto‐osakeyhtiön taloushallinto ACC8LH002  3

      Henkilöverotus ACC8LH003  3

      Verotusmenettely  ACC8LH004  3

      Taloushallinnon IT‐sovellukset  ACC8LH005  3

      Kansainvälistyvän yrityksen rahoitus FIE8LH001   3

     
Valmennus sijoituspalvelututkintoon 

(APV1) 
FIE8LH002   10

      Yrittäjyyden ajankohtaisseminaari BUS8LH001   3

      Ketjuliiketoiminta ja ECR  BUS8LH002   6

      Verkkoliiketoiminnan erityiskysymyksiä BUS8LH003   3

     
Suomen kieli (S2) opintojen ja 

työelämän teksteissä 
COM8HH001   3

      Viestinnän ajankohtaisseminaari COM8LH001 3



      Esiintymistaito COM8LH002   3

      Esimiehen viestintätaidot  COM8LH003   3

      Mainoskirjoittaminen  COM8LH004   3

     
Multicultural Corporate 

Communication 
COM8LH005   3

      Talousviestintä sosiaalisessa mediassa  COM8LH006   3

      Yritysviestintä käytännössä  COM8LH007   3

     
Marketing Communication in the 

European Context 
COM8LH008   3

      Sosiaalinen media tutuksi  COM8HH003   3

     
Ajankohtaiset teemat vastuullisessa 

liiketoiminnassa 
CSR8LH001  3

      HAAGA‐HELIA kuoro  CUL8LH022        3

      Euroopan ja Suomen taloushistoria ECO8LH001   3

      Euroopan unioni talousympäristönä ECO8LH002   3

      Julkinen talous ECO8LH003   3

      Makrotalous  ECO8LH004   3

      English Brush‐up ENG8LH001  3

      Conversation English  ENG8LH002  3

      Advanced Business English  ENG8LH003  3

      English Writing Clinic  ENG8LH004  3

      Ranskan liikeviestintä 2  FRE8LH006   3

      Ranskan kielen suullinen viestintä FRE8LH007   3

     
Saksan liikeviestintä 2 / Berufsdeutsch 

2 / Business German 2 
GER8LH006   3

      Saksan kielen suullinen viestintä GER8LH007   3

     
Saksankielinen Eurooppa markkina‐

alueena 
GER8LH008   3



      KV‐liiketoiminnan ajankohtaisseminaari IBU8LH001  3

      Business in the Northern Dimension IBU8LH002  3

      Deutsche Unternehmensskultur IBU8LH003 3

      Asunto‐ ja kiinteistöjuridiikka  LAW8LH001  3

      Global Legal Environment  LAW8LH002  3

      Immateriaalioikeus  LAW8LH003  3

      Luotto‐oikeus  LAW8LH004  3

      Perhe‐ ja perintöoikeus  LAW8LH005  3

     
Henkilöstön ja johtamisen 

ajankohtaisseminaari 
LEA8LH001  3

      HR‐tietojärjestelmät  LEA8LH002   3

      Itsensä johtaminen  LEA8LH003   3

      Palkkahallinnon perusteet  LEA8LH004   3

     
Trender i nordisk kundorienterat 

ledarskap 
LEA8LH005   6

      Työpsykologia  LEA8LH006   3

      Elämäntaitokurssi  LEA8HH003   2

      Mentoring Program  LEA8HH005   3

      Intercultural Leadership  LEA8LH007   3

      Mentorointiohjelma  LEA8HH004   3

      Markkinoinnin ajankohtaisseminaari MAR8LH001 3

      Digitaalinen markkinointi  MAR8LH003  6

      B‐to‐B markkinointi  MAR8LH002  3

      Messut, näyttelyt ja tapahtumat MAR8LH004  3

      Nonprofit‐markkinointi  MAR8LH005  3

      Yrityksen esittely ja markkinointi MAR8LH006  3

      Customer Relationship Managemant MAR8LH007 3



      Matematiikan johdantokurssi  MAT8LH001   3

     
Liiketoiminnan matemaattiset mallit ja 

menetelmät 
MAT8LH002   3

      Optimointi päätöksenteossa  MAT8LH003   3

      Rahoitusmatematiikkaa Excelillä MAT8LH004   3

     
Kyselytutkimuksen analysointi tilasto‐

ohjelmalla 
MAT8LH005   3

      Tutortoiminta  OTH8HH001 3

      Callidustutorointi  OTH8LH001    1‐5

      Stressinhallinta OTH8LH002   3

      Urapolulla eteenpäin  OTH8LH003   3

      Kuntosaliharjoittelu  PHY8LH001  3

      Keho kuntoon  PHY8LH002  3

      Kuntoliikunta ja mailapelit  PHY8LH003  3

      Golf  PHY8LH004  3

      Venäjän liikeviestintä 2  RUS8LH006  3

      Venäjän kielen suullinen viestintä RUS8LH007  3

      Espanjan liikeviestintä 2  SPA8LH006  3

      Träna strukturer SWE8LH001   3

      Svensk grammatik  SWE8LH002   3

      Diskutera på svenska  SWE8LH003   3

      Koll på Norden SWE8LH004   3

      Skrivkurs på nätet  SWE8LH005   3

      Kulturportföljen SWE8LH006   3

      Tehokkuutta tekstinkäsittelyyn TOO8LH002   3

      Tehokkuutta taulukkolaskentaan TOO8LH003   3

      Yrityksen julkaisut ja kuvankäsittely  TOO8LH005   3



(vaihtoehtoinen TOO8LH005B:lle)

     

Corporate Identity Design and Image 

Processing (vaihtoehtoinen 

TOO8LH005A:lle) 

TOO8LH005B   3

      Verkkojulkaisujen tekeminen  TOO8LH004   3

      Excel VBA‐ohjelmointi  TOO8LH001   3

Harjoittelu  30

     
Työharjoittelu (perus‐ ja syventävä 

harjoittelu) 
PLA6LH001  30

Opinnäytetyö  15

      Opinnäytetyö  THE7LH001   15

      Kvalitatiivinen menetelmäpaja  THE7LH002A    

      Kvantitatiivinen menetelmäpaja THE7LH002B    

      Produktipaja  THE7LH002C    

      Tekstipaja  THE7LH002D    

      Kypsyysnäyte  THE7LH003    

YHTEENSÄ  210

  

* Mikäli opiskelija aloittaa kielten perusteista (liikeviestintää alemmalta tasolta), hänen tulee suorittaa 3 op + 
3 op kyseisen kielen opintoja, 
joista toinen sijoitetaan vapaasti valittaviin opintoihin ja toinen pakollisiin opintoihin. 

   



Opintojen suoritusjärjestys  
Liiketalouden 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 (ASO), ammatillisia 
kieliopintoja ja vapaasti valittavia opintoja hän aikoo suorittaa. Opiskelija suunnittelee millä lukukaudella hän 
mitäkin opintoja suorittaa ottaen huomioon suositeltavan suoritusjärjestyksen. 

Opinnot on ryhmitelty lukukausittain. Kullekin ryhmälle laaditaan lukukausittain lukujärjestykset, joita 
noudattamalla opinnot etenevät normiajassa.   
 
Opintojaksokuvauksien edeltävyysehdot perustuvat suositeltavaan suoritusjärjestykseen. Suoritusjärjestys on 
suositus, ei pakottava määräys. Lähtökohtana on kuitenkin, että perusopinnot suoritetaan ennen 
ammattiopintoja. 

Liiketalouden koulutusohjelma HELI, tradenomin 

tutkinto, opetussuunnitelma HELI09, nuoret 
Tunnus 

Opinto‐

pisteet

1. VUOSI: 1.‐2. lukukausi: Liiketoiminnan perusteiden 

ymmärtäminen ja analysointi ‐ opiskelijan oppimis‐ ja 

kehittymistavoitteiden muotoutuminen     

 
1. lukukausi  30

  
Englannin tasokoe 0

  
Ruotsin tasokoe  0

  
Juridiikan perusteet LAW1LH001  3

  
Yritysviestinnän perusteet*  COM1LH001   3

  

Yrittäjyys ja yritystoiminta (*projektityö 

yrityskuvaus) 
BUS1LH001   6 

  
Henkilökohtainen tietojenkäsittely* TOO1LH001   6

  
Ammatillinen kasvu  LEA1LH001   3

  
Business English  ENG1LH002  3

  
Kansantalouden perusteet  ECO2LH001   3

  
Liike‐elämän matematiikka 1  MAT1LH001   3



 
Lisäksi pakollinen / suositeltava opintojakso

  
English Brush‐Up  ENG8LH001  (+ 3)

  
Matematiikan johdantokurssi  MAT8LH001   (+ 3)

  
Träna strukturer  SWE8LH001   (+3)

 
2. lukukausi  30

  
Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta CSR1LH001  3

  

Markkinoinnin ja myynnin perusteet 

(**projektityö SWOT‐analyysi) 
MAR1LH001  6 

  
Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus** ACC1LH001  6

  
Liike‐elämän matematiikka 2  MAT2LH001   3

  
Menestyvä työyhteisö**  LEA1LH002   6

  
Svenska för arbetslivet  SWE1LH002   6

  
Toinen vieraskieli 

2. VUOSI: 3.‐4. lukukausi: Liiketoiminnan kehittäminen ja 

kansainvälistäminen ‐ opiskelijan ammatti‐identiteetin 

rakentuminen      

 
3. lukukausi  30

  
Toiminnan ohjaus  LOG2LH002   3

  
Logistiikka  LOG2LH001   3

  
Asiakkuuksien hallinta  MAR2LH001  3 

  
Sisäinen laskentatoimi  ACC2LH002  3

  
Aloittavan yrityksen liiketoiminnan suunnittelu BUS2LH001   3

  
Yritystoiminnan rahoitus  FIE2LH001   3

  
Yritysjuridiikka  LAW2LH001  3

  
Tilastolliset menetelmät  MET2LH001   3

  
Työhyvinvointi  LEA2LH002   3

  
Neuvottelu‐ ja vuorovaikutustaidot  COM2LH001   3 



 
4. lukukausi  30

  
International Business  IBU2LH001  3

  
Cross‐Cultural Management  IBU2LH002  3

  
English for International Business  ENG2LH001  3

  
International Economics  IBU2LH003  3

  
ASO A‐moduuli  15

3. VUOSI: 5.‐6. lukukausi: Erityisosaaminen valitulla 

alueella ‐  

opiskelijan asiantuntijuuden ja esimiesvalmiuksien 

kehittyminen 
   

 
5. lukukausi 

 
30 

  
ASO B‐moduuli  15

  
ASO B/C‐moduuli  15

 
6. lukukausi  30

  
Työharjoittelu  PLA6LH001  30

4. VUOSI: 7. lukukausi: Liiketoimintaosaamisen syventäminen – opiskelijan 

ammattitaidon vahvistuminen 

 
7. lukukausi  30

  
Opinnäytetyö  THE7LH001   15

  
Vapaasti valittavat opinnot  15

Tasokokeet 

Tasokokeet ovat 0 opintopistettä ja kaikille pakollisia. Tasokokeet suoritetaan orientaatiopäivien aikana 
englannista, ruotsista ja matematiikasta. Tasokokeiden perusteella voidaan määrittää opiskelijan osaamisen 
taso ja ohjata hänet oikeille opintojaksoille. Mikäli opiskelija ei läpäise ruotsin tasokoetta, hänen on 
suoritettava Träna strukturer -opintojakso. Mikäli opiskelija ei läpäise englannin tasokoetta, hänen on 
suositeltavaa suorittaa English Brush-up -opintojakso. Mikäli opiskelija ei läpäise matematiikan 
tasokoetta, hänen on suositeltavaa suorittaa Matematiikan johdantokurssi. 

   



Polkuopinnot  
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa tradenomeista 
moniosaajia, joilla on yksi tai useampi vahva erityisosaamisalue. Jokainen opiskelija erikoistuu valitsemalla 
suuntautumisvaihtoehdokseen jonkun seuraavista: markkinointi ja myynti, laskentatoimi ja rahoitus, HRM ja 
johtaminen, KV-liiketoiminta ja logistiikka, mainonta ja yritysviestintä tai yrittäjyys. 
 
Suuntautumisvaihtoehdon rinnalla liiketalouden opiskelijalla on mahdollisuus hankkia erityisosaamista 
opintopoluilta. Opintopolulla tarkoitetaan tietylle toimialalle, liiketoiminnan sektorille tai kielialueelle 
keskittyvää opintokokonaisuutta. Polulla opiskelun tulee perustua opiskelijan omiin aktiivisiin valintoihin, mikä 
tarkoittaa, että polkuopintoihin ei lueta mukaan opetussuunnitelman mukaisia pakollisia perus- tai 
ammattiopintoja. Opintopolkuja on tarjolla seuraavilta erityisosaamisalueilta: 

  

 Pankkipolku  
 Vakuutuspolku  
 Kiinteistöalan polku  
 DAS-polku (Deutschland – Austria – Schweiz -polku)  
 Venäjä-polku  
 Pohjoismainen polku  
 Yrittäjyyspolku  
 Urheilubusiness-polku  
 Kauppiasyrittäjyyspolku 

  

Lisäksi liiketalouden opiskelijoille on tarjolla laskentatoimen ja rahoituksen opintopolku, jonka kautta 
opiskelija voi erikoistua jopa tilintarkastajan ammattiin. Lisätietoa Tilintarkastajan -opintopolusta sekä 
tilintarkastajaksi tähtäävien suositeltavista opinnoista saa klikkaamalla tästä. 

Opintopolkujen perusajatuksena on, että aina kun opiskelijalla on opinnoissaan valinnan mahdollisuus, hän 
tekee valintansa systemaattisesti opintopolkujen tavoitteiden mukaisesti. Näin opiskelijalle kertyy 
erityisosaamista opintojen edetessä. Opintopolut eivät tarkoita lisäopiskelua, vaan sitä että merkittävä osa 
tradenomikoulutuksen 210 op tutkinnosta opiskellaan valitun erityisosaamisalueen tavoitteen mukaisesti. 
 
Valinnaisten opintojaksojen (vapaasti valittavat opinnot ja vaihtoehtoiset suuntautumisopinnot) lisäksi 
polkuihin kuuluu olennaisena osana polun tavoitteiden mukainen työharjoittelu, opinnäytetyön tekeminen 
sekä kansainvälinen vaihto ko. kielialueelle.  
 
Alla olevaa kuvaa klikkaamalla voit avata opintopolku-oppaan ja tutustua tarkemmin opintopolkuihin. 



 

   

 



Yhteystiedot  
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 
Liiketalouden koulutus, nuoret 

 Malmin toimipiste 
Hietakummuntie 1 A 
00700 Helsinki  

 Pasilan toimipiste 
Ratapihantie 13 
00520 Helsinki  

 Vallilan toimipiste 
Hattulantie 2 
00550 Helsinki  

Koulutusohjelmajohtajat	

Malmi ja Pasila: Helena Mansio, puh. 050 310 4014, helena.mansio(at)haaga-helia.fi 

Malmi ja Vallila: Tuula Saario, 040 530 9066, tuula.saario(at)haaga-helia.fi 

Opintotoimistot >> 

Liiketalouden	yksikön	johtaja 

1.9.2010 - 31.7.2012 
Johtaja, vararehtori Paula Kinnunen 
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Jonin mielestä parasta ammattikorkeakouluopinnoissa oli monipuolisuus ja käytännönläheisyys, case-
tutkimukset ja ajan hermolla olevat luennot. – HAAGA-HELIA tarjoaa hyvän maineensa ja arvokkaiden 
yrityskontaktiensa kautta loistavan väylän työelämään. Koulutus on monipuolista ja laadukasta ja valmistuva 
opiskelija pystyy siirtymään koulutustaan vastaaviin tehtäviin hyvinkin nopeasti, hän summaa kokemuksiaan 
koulutuksesta. 

Nykyisessä työssään Joni vastaa yhtiön henkilötietojärjestelmien toimivuudesta ja päivittäisistä 
henkilöstöasioista. Työhön kuuluu paljon myös viestintää sekä erilaisten prosessien ja ohjelmistojen hallintaa 
ja kehittämistä. Kansainvälisyys on arkea. – Päävastuullani on henkilöstötietojärjestelmän ja siihen 
pohjautuvien HR-prosessien kehittäminen Suomen pääkonttorissa yhteistyössä ulkomaisten kollegojeni 
kanssa, Joni kertoo. 

Joni kannustaa luomaan monipuolisesti kontakteja opintojen aikana. – Opiskelukaverit ovat tulevaisuudessa 
samalla alalla ja siten arvokkaita kontakteja. On hyvin mahdollista, että päätyy samaan työpaikkaan yhden 
tai useamman kurssikaverin kanssa, joten yhteydet kannattaa pitää hyvinä opiskeluiden jälkeenkin, 
Pärssinen kertoo. Hän on itse hyvä esimerkki verkostoitumisen hedelmistä, sillä edellisestä työpaikastaan 
globaalissa IT-firmassa hän kuuli alun alkaen opiskeluaikaiselta ystävältään. 

 


