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Tutkintovaatimukset: 

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, pakollinen 
harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte. 

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 15.5.200/352 

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 >>  
 Yliopisto‐opinnot 

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

Liiketalouden	koulutusohjelman	profiili 

Tradenomeilla on vahva ammattiosaaminen seuraavilla osaamisalueilla: 

 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 liike-toiminnalle ja osaa 
kehittää verkostoja. 

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 soveltaa 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 vahvistaa ammatillista osaamistaan ja ammatti-identiteettiään sekä ylittää oman 
osaamisensa ja ajattelunsa rajoja jatkuvasti muuttuvassa ja myös ennakoimattomassa työelämässä. Hän 
osaa toimia vastuullisesti erilaisissa työryhmissä, kumppanuuksissa ja sidosryhmissä sekä suunnitella, 
organisoida ja kehittää niitä hyödyntäen arviointia ja palautetta. 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 tuotteiksi. Hän kykenee myös luomaan 
innovatiivista toimintaa tukevia yhteiskehittelyn käytänteitä ja toimintatapoja sekä tarttumaan 
innovatiivisuuden kannalta kriittisiin asioihin käytänteiden kehittämiseksi. 
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Kompetenssisalkku  
Porvoon yksiköstä valmistuvat tradenomit vievät mukanaan työelämään kompetenssisalkun, joka koostuu 
meta- ja ammattiosaamisesta. Opiskelijalla on koulutusohjelman ja omien tavoitteidensa pohjalta rakennettu 
kompetenssisalkku, jota täytetään pääasiassa laajoissa tutkimus- ja kehittämisprojekteissa toimimalla. 

Opiskelijan rooli eri hankkeissa on vaativuustasoltaan aina haasteellisempi sitä mukaa kuin opinnot etenevät 
ja osaamista tulee lisää. Opinnot etenevät ja arvioinnit tehdään omaksumisen, soveltamisen ja kehittämisen 
osaamistasoilla. Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelija siirtyy vaativampiin tutkimus- ja 
kehittämishankkeisiin. Kompetenssisalkkuun kerätään oleellisena osana myös kieliosaamista, ja kielten 
oppiminen tapahtuu hanketyöskentelyyn integroituen aina, kun se on mahdollista. Tutkimus- ja 
kehittämishankkeissa korostuvat myynti- ja palveluosaaminen, liiketoiminnan uudistaminen, yrittäjämäinen 
asenne sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tarvittava metodinen osaaminen. Valmennus- ja 
esimiestyöskentelyn osaamista opiskelija kerää toimimalla esimiestehtävissä (esim. tiiminjohtaja, 
projektipäällikkö). 

Opiskelija voi henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa mukaisesti hyödyntää Campuksen tarjoamaa 
mahdollisuutta toimia eri koulutusohjelmien projekteissa ja opintokokonaisuuksissa suomen, ruotsin ja 
englannin kielellä, 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

Työharjoittelu  30



Opinnäytetyö  15

yhteensä  210

 

Opintojaksoluettelo  
Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo 

Perusopinnot  Tunnus 
Opinto‐

pisteet 

   Pakolliset perusopinnot      

      Tiedon tuottaminen ja välittäminen COS1LP001  9 

      Ammattimainen viestintä  COS1LP002  6 

      Englanti 1  ENG1LP201  3 

      Ruotsi 1  SWE1LP201  3 

      Liiketoiminta globaalisessa toimintaympäristössä OPE1LP001  6 

      Asiakaskeskeinen myyntityö  PSS1LP001  12 

      Itsensä johtaminen  SCS1LP001  6 

      Liiketoiminnan rakentaminen  BES1LP001  12 

Ammattiopinnot      

   Pakolliset ammattiopinnot      

      Englanti 2  ENG2LP202  3 

      Englanti 3  ENG2LP203 3 

      Ruotsi 2  SWE1LP202  3 

      Ruotsi 3  SWE2LP203  3 



      Liiketoiminnan globaaleja mahdollisuuksia OPE2LP002  6 

     Myynnin ja verkkomyynnin kehittäminen PSS3LP003 12 

      Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen SCS2LP002  6 

      Liiketoiminnan hallinta   BES2LP002   24 

      Liiketoiminnan kehittäminen  BES2LP003 15 

      Liiketoiminnan erityiskysymyksiä BES2LP004 6 

      Kieliopinnot   Kurssit >>     

Vapaasti valittavat opinnot     

      Vapaasti valittavat opinnot  Kurssit >>     

      Kieliopinnot   Kurssit >>     

Työharjoittelu      

      Työharjoittelu  PLA6LP103  30 

      Työharjoittelu 1  PLA6LP101  15 

      Työharjoittelu 2  PLA6LP102  15 

      International Work Placement  PLA6LC113  30 

      International Work Placement 1  PLA6LC111  15 

      International Work Placement 2  PLA6LC112  15 

Opinnäytetyö      

     Opinnäytetyö  Kurssi >>  15 

      Kypsyyskoe  OPI7LP003  0 
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