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1. Opintopolut
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
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.
Opintopolulla tarjottavista opintojaksoista tulee yhteenlaskettuna muodostua vähintään 15 opintopisteen
kokonaisuus opiskelijan tutkintoon luettavissa olevia opintoja. Opiskelija, jolla on vähintään 45 opintopisteen
edestä hyväksyttyjä suorituksia valitulta opintopolulta, saa pyynnöstä HAAGA‐HELIAn todistuksen
erikoistumisestaan.
Valinnaisten opintojaksojen lisäksi polkuihin kuuluu olennaisena osana polun tavoitteiden mukainen
työharjoittelu, opinnäytetyön tekeminen sekä kansainvälinen vaihto ko. kielialueelle.
Opintopolkujen perusajatuksena on, että aina kun opiskelijalla on opinnoissaan valinnan mahdollisuus, hän
tekee valintansa systemaattisesti polun 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.
Opintopoluista on monenlaista hyötyä opiskelijoille. Opiskelija saa erityisosaamista valitsemaltaan alueelta.
Polulle osallistuminen helpottaa mielenkiintoisen opinnäytetyöaiheen saamista ja luo mahdollisuuksia
työllistyä valitun alan tehtäviin.
Opintopolkuja on tarjolla seuraavilta erityisosaamisalueilta:
Toimialakohtaiset polut




Pankkipolku
Vakuutuspolku
Kiinteistöalan polku

Toimialakohtaisilla opintopoluilla opiskelija kehittää erityisosaamistaan kohteena olevalla toimialalla ja saa
näin merkittävää lisäarvoa omiin opintoihinsa. Opintopolulla suoritettavat opintojaksot voidaan lukea
syventävien opintojen C‐ASO moduuliksi, 15 op. Opintojaksoja voidaan suorittaa myös vapaasti valittaviin
opintoihin kuuluviksi.
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Kielialueiden polut




DAS‐polku (Deutschland – Austria – Schweiz)
Venäjä‐polku
Pohjoismainen polku

Kielipolun suorittamalla opiskelija kehittää kyseisen kielialueen liiketoimintaosaamistaan. Hänelle syntyy vahva
kielitaito ja tuntemus ko. kielialueesta. Opintojen sisältäessä myös liiketoimintaan keskittyviä opintoja ne
voidaan lukea syventäväksi C‐ASO moduuliksi, 15 op. Opintojaksoja voidaan suorittaa myös vapaasti valittaviin
opintoihin kuuluviksi.
Yrittäjyyden polut




Yrittäjyyspolku
Urheiluliiketoiminnanpolku
Kauppiasyrittäjyyspolku

Yrittäjyyden opintopolun suoritettuaan opiskelija tunnistaa omat mahdollisuutensa yrittäjänä ja hänellä on
myös valmiudet perustaa oma yritys. Opintojaksot voidaan lukea C ‐ASO‐ moduuliksi, 15 op. Opintojaksoja
voidaan suorittaa myös vapaasti valittaviin opintoihin.
Ohessa ovat kuvaukset kunkin polun ajankohdista, tavoitteista ja sisällöistä. Niissä on myös mainittu nimeltä
yhteyshenkilö (ns. polkuvastaava), jolta saa lisätietoa polun toteuttamisesta.
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2. Pankkipolku
Polun tavoitteet
Pankkipolun tavoitteena on monipuolisen ja asteittain syvenevän pankki‐ ja rahoitusalan
tietotaidon kehittäminen. Opintopolun suorittanut opiskelija tuntee pankin toimintatavat ja ‐periaatteet ja
hallitsee alan keskeiset rahoitus‐ ja sijoituspalvelut eri asiakasryhmille. Hänellä on valmiudet toimia itsenäisesti
ja ryhmän jäsenenä pankin asiakaspalvelutilanteissa. Opiskelija kykenee hahmottamaan pankkitoiminnan
pääprosessit ja itsenäisesti arvioimaan asiantuntijoiden toimintaa prosessien eri vaiheissa.
Ajankohta
Optimaalinen opintopolun aloitus on vuosittain tammikuussa järjestettävä Johdatus
pankkitoimintaan ‐opintojakso. Kaikilla pankkipolun opintojaksoilla lähiopetus keskitetään
intensiiviviikoille erikseen vahvistettavan lukuvuosisuunnitelman mukaisesti. Suositeltavaa on, että
finanssitoimialan työtehtäviin tähtäävä opiskelija täydentäisi osaamistaan osin vakuutuspolun opinnoilla.
Polun sisältö
A) Polulla tarjottavat opintojaksot:
• Johdatus pankkialalle, FIE1LK003, 3 op
• Pankkiprojekti (käytännönläheinen tutustuminen pankkitoimintaan) 3–6 op (projektikohtainen),
BUS8LH005
• Säästäminen ja sijoittaminen, BUS8LH006, 6 op
• Pankki‐ ja rahoitusalan oikeutta, LAW8LH006, 6 op
• Pankkipalvelut ja prosessit, BUS8LH007, 6 op
B) Muut opintopolulle sopivat opintojaksot:
• Asunto‐ ja kiinteistöjuridiikka, 3 op (liiketalous, LAW8LH001)
• Perhe‐ ja perintöoikeus, 3 op (liiketalous, LAW8LH005)
• Henkilöverotus, 3 op (liiketalous, ACC8LH003)
• Yrityksen arvonmääritys ja yrityskaupat, 3 op (FINA, FIE2LK002)
• Financial Modelling Using Excel, 3 op (FINA, TOO2LK001)
• Advanced Financial Excel and VBA, 3 op (FINA, TOO2LK002)
• Rahoitusliiketoiminnan erityispiirteet, 3 op (FINA, FIE2LK004)
• Sijoitus‐ ja vakuutusliiketoiminnan myynti ja markkinointi, 3 op (FINA, MAR2LK001)
C) Perus‐ ja suuntautumisharjoittelu toimialalla, 15 tai 30 op
D) Opinnäytetyö toimialalle, 15 op

Yhteistyökumppanit:
Aktia Pankki, Finanssialan Keskusliitto ry (FK), Finanssivalvonta, Handelsbanken, Nasdaq OMX Nordic, Nordea ‐
ryhmä, OP‐Pohjola ‐ryhmä, Sampo Pankki/Danske Bank ‐ryhmä, Suomen Pankki, Tapiola Pankki.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Petri Vainio, petri.vainio@haaga‐helia.fi puh. 050 376 0652
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3. Vakuutuspolku
Polun tavoitteet
Vakuutusalalla tarvitaan asiantuntijoita eri tehtäviin kuten myyntiin, markkinointiin, taloushallintoon ja
henkilöstöhallintoon. Siksi vakuutuspolun tavoitteena on tarjota vakuutusalan opintoja opiskelijan
suuntautumisvaihtoehdosta riippumatta ja siten helpottaa opiskelijan rekrytoitumista joko vakuutusalalle tai
muihin tehtäviin, joissa vakuutusasioiden tuntemus on eduksi.
Vakuutuspolun kurssit sopivat hyvin myös valmennuskursseiksi vakuutusalan oman tutkinnon (VTS‐tutkinto)
suorittaville tai sen suorittamista suunnitteleville opiskelijoille.
Ajankohta
Vakuutusalan johdantokurssi käynnistyy joka vuosi 1. periodilla. Kurssille voi osallistua omasta vuosikurssista
riippumatta.
Polun sisältö
A) Polulla tarjottavat opintojaksot:





Vakuutusalan johdantokurssi, FIE1LK004, 3 op
Vakuutustoiminnan käytäntö, BUS8LH008, 6 op
Kotitalouksien vakuutukset, BUS8LH009, 3 op
Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset, BUS8LH010, 3 op

B) Muut opintopolulle sopivat opintojaksot


Asiantuntijapalveluiden markkinointi, MAR1LK002



Sijoitus‐ ja vakuutustuotteiden myynti‐ ja markkinointi, MAR2LK001

C) Perus‐ ja suuntautumisharjoittelu, 2 x 15 op
D) Opinnäytetyö linkitettynä vakuutusalalle, 15 op
Erityisvaatimukset
Syventäville opintojaksoille (6 op + 3 op + 3 op) osallistuminen edellyttää pääsääntöisesti 3 op:n
johdantokurssin suorittamista. Lisäksi Kotitalouksien vakuutukset sekä Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset
‐kursseille osallistuminen edellyttää Vakuutustoimen käytäntö‐kurssin suorittamista.
Yhteistyökumppanit
Finanssialan keskusliitto, Finanssivalvonta FIVA, Työeläkevakuuttaja TELA, Eläke‐Fennia,
Liikennevakuutuskeskus, Pohjola‐Vakuutus Oy, Etera, Fennia, IF, Ilmarinen, Tapiola, Valtiokonttori, Varma
Ilmoittautumiset ja lisätiedot
Juha Stenbacka, juha.stenbacka@haaga‐helia.fi puh. 040 4887 118
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4. Kiinteistöalanpolku
Polun tavoitteet
Tavoitteena on monipuolisen isännöinnin, kiinteistöjohtamisen ja kiinteistövälityksen alan tietotaidon
kehittäminen. Opintopolun suorittanut opiskelija tuntee kiinteistöalan toimintatavat ja ‐periaatteet. Polku
tarjoaa alalla tarvittavia opintoja opiskelijan suuntautumisvaihtoehdosta riippumatta ja siten helpottaa
opiskelijan rekrytoitumista isännöinnin, kiinteistöjohtamisen tai kiinteistövälityksen yrityksiin.
Ajankohta
Polun opintoja voi aloittaa milloin tahansa, mutta keskeinen opintojakso on keväällä viikolla 12
intensiivikurssina suoritettava Isännöinnin ja kiinteistöjohtamisen perusteet (BUS8LH004) ‐opintojakso.
Opintojakso toteutetaan alan yritysten luennoitsijavoimin, joten se tarjoaa samalla mahdollisuuden
verkostoitua alan yritysten kanssa ja hankkia työharjoittelupaikkoja ja/tai opinnäyteaiheita.
Polun sisältö
A) Polulla tarjottavat opintojaksot
 Isännöinnin ja kiinteistöjohtamisen perusteet, BUS8LH004 (3op)
B) Muut opintopolulle sopivat opintojaksot
 Asunto‐ ja kiinteistöjuridiikka LAW8LH001, (3op)
 Syventävä yhtiöoikeus LAW5LH001, (6 op)
 Asunto‐osakeyhtiön taloushallinto ACC8LH002, (3op)
 Tilinpäätös ja yritysverotus ACC3LH002, (6op)
 Tilintarkastuksen normiperusteet ACC4LH004, (6op)
 Digitaalinen markkinointiviestintä COM4LH007, (3op)
 Asiakaskäyttäytyminen MAR4LH001, (& op)
 Asiakkuusstrategiat ja asiakkuuksien johtaminen MAR4LH002, (6op)
 Palvelujen tuotteistaminen ja markkinointi MAR4LH007, (6op)
 Myynnin johtaminen SEL4LH002, (6op)
 Yrityksen julkaisut ja kuvankäsittely TOO8LH005A, (3op)
 Itsensä johtaminen LEA8LH003, (3 op)
Lisäksi Kiinteistöalan koulutuskeskus tarjoaa seuraavia opintoja
 Kiinteistöoikeus (3op)
 Kaavoitus ja rakentaminen, kiinteistönmuodostus ja arviointi, (3op)
 Kiinteistönvälitys liiketoimintana, talous ja verotus, (3op)
C) Perus‐ ja suuntautumisharjoittelu toimialalla, 15 tai 30 op
D) Opinnäytetyö toimialalle, 15 op
Yhteistyökumppanit: Kiinko – Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy – Kiinteistöalan Koulutussäätiö
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Seppo Kinkki, seppo.kinkki@haaga‐helia.fi puh. 040 587 9255
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5. DAS–polku (Deutschland‐Austria‐Schweiz)
Polun tavoitteet
Tavoitteena on, että opiskelija hankkii saksankielisen liiketoimintaympäristön erityisasiantuntijuutta, luo omaa
urakehitystään tukevaa yhteistyöverkostoa sekä kehittää omaa saksan kielen taitoaan. Hän oppii toimimaan
menestyksekkäästi saksankielisessä liiketoimintaympäristössä ja osaa soveltaa saksan kielen taitojaan ja tietoa
omaan toimintaansa. Opiskelija pystyy tunnistamaan ja hyödyntämään saksankielisen liiketoimintaympäristön
tarjoamat mahdollisuudet harjoittaa liiketoimintaa. Opiskelija kehittää kielellisiä ja kulttuurisia valmiuksiaan,
jotka ovat välttämättömiä saksankielisessä liiketoimintaympäristössä, eikä hän epäröi lähteä toimimaan
saksankieliseen liiketoimintaympäristöön.
Ajankohta
Opiskelija voi aloittaa opintopolun itselleen sopivana ajankohtana
A) Kieliopinnot
 GER8LH001 Saksan perusteet 1 (3op)
 GER8LH002 Saksan perusteet 2 (3op)
 GER8LH003 Saksan jatko 1 (3op)
 GER8LH 004 Saksan jatko 2 (3op)
 GER8LH005 Saksan liikeviestintä 1 (3op)
 GER8LH006 Saksan liikeviestintä 2 (3op)
 GER8LH007 Saksan kielen suullinen viestintä (3 op)
 GER8LH009 Saksan kielen rakenteet – kokonaan verkkokurssi (3 op)
B) Saksankielisen alueen liiketoimintaan keskittyviä opintoja
 GER8LH008 Saksankielinen Eurooppa markkina‐alueena (3 op)
 IBU8LF003 Germany as an Economic Engine in Europe (3 op)
 Saksankielisen alueen liiketoimintaympäristöä käsittelevä Studia Generalia (3op)
C) Opiskelijavaihto (20 ‐ 30 op)
Työharjoittelu (15 op)
Opinnäytetyö, joka yhdistyy saksankieliseen liiketoimintaan (15 op)
Yhteistyökumppanit
HAAGA‐HELIAn partnerikoulut Itävallassa, Saksassa ja Sveitsissä.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot
Pirjo Takanen‐Körperich, pirjo.takanen‐korperich@haaga‐helia.fi puh. 050 562 42 54
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6. Venäjä–polku
Polun tavoitteet
Tavoitteena on, että opiskelija hankkii Venäjä ‐liiketoimintaympäristön erityisasiantuntijuutta, luo urakehitystä
tukevaa yhteistyöverkostoa sekä kehittää venäjän kielen taitoaan. Opiskelija oppii toimimaan
menestyksekkäästi Venäjän liiketoimintaympäristössä, ja osaa soveltaa tietoa omaan toimintaansa. Hän pystyy
tunnistamaan ja hyödyntämään Venäjän liiketoimintaympäristön tarjoamat mahdollisuudet harjoittaa
liiketoimintaa. Venäjä‐polku kehittää opiskelijan kielellisiä ja kulttuurisia valmiuksia, jotka ovat välttämättömiä
venäläisessä liiketoimintaympäristössä. Hän saa rohkeutta lähteä tutkimaan ja toimimaan Venäjän
liiketoimintaympäristössä.
Ajankohta
Opiskelija voi aloittaa opintopolun itselle sopivana ajankohtana.
A) Kieliopinnot
 RUS8LH001 Venäjän perusteet 1 (3op)
 RUS8LH002 Venäjän perusteet 2 (3op)
 RUS8LH003 Venäjän jatko 1 (3op)
 RUS8LH 004 Venäjän jatko 2 (3op)
 RUS8LH005 Liikeviestintää 1 (3op)
 RUS8LH006 Liikeviestintää 2 (3op)
B) Venäjänkielisen alueen liiketoimintaan keskittyviä opintoja
 RUS8LH007 Venäjän suullinen viestintä (3op)
 IBU8LH002 Business in the Northern Dimension (3 op)
 MAR8LH003 Messut, näyttelyt ja tapahtumat (6op), silloin kun toteutus on Venäjällä
 Venäjän liiketoimintaympäristöä käsittelevä Studia Generalia ‐opintojakso (3op).
C) Opiskelijavaihto (20–30 op)
Työharjoittelu (15 op)
Opinnäytetyö, joka yhdistyy Venäjän liiketoimintaan (15op)

Yhteistyökumppanit
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia, IMOP (St. Petersburg State Polytechnical
University), Russia, FINEC (St. Petersburg State University of Economics and Finance).
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Virpi Donner, virpi.donner@haaga‐helia.fi puh. 050 408 6181
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7. Pohjoismainen polku
Polun tavoitteet
Polun tavoitteena on, että opiskelija valmentautuu osaavaksi toimijaksi pohjoismaiseen liike‐elämään ja luo
omaa urakehitystänsä tukevaa verkostoa. Hän perehtyy pohjoismaiden talouselämän erityispiirteisiin ja saa
valmiuksia toimia suomalaisissa tai kansainvälisissä yrityksissä, joilla on pohjoismaista liiketoimintaa. Opiskelija
syventää ruotsin kielen taitoaan niin, että pystyy työskentelemään ruotsin kielellä vaativissakin tilanteissa sekä
suullisesti että kirjallisesti.
Ajankohta
Opiskelija voi aloittaa opintopolun itselleen sopivana ajankohtana.
Polun sisältö
A) Ruotsinkielen sekä kielialueen talouden opinnot esimerkiksi seuraavasta tarjonnasta:
 Svenska för arbetslivet, SWE1LH002, 6 op
 Business Swedish (for Finnish students) SWE1LF001, 6 op
 Diskutera på svenska, SWE8LH003, 3 op
 Koll på Norden, SWE8LH004, 3 op
 Skrivkurs på nätet, SWE8LH005, 3 op
 Kulturportföljen, SWE8LH006, 3 op
B) Ruotsinkielisen alueen liiketoimintaan keskittyviä opintoja
 Trender i nordisk kundorienterat ledarskap, LEA8LH005, 6 op
 Nordisk handel, IBU8LS005, 6 op
 Swedish Culture and Society for Managers, SWE8LF004, 3 op
 Working for Nordic Businesses, SWE8LF005, 3 op
Opiskelija voi myös suorittaa Porvoo Campuksen kahdesta ruotsinkielisestä koulutusohjelmasta,
utbildningsprogrammet i företagsekonomi ja utbildningsprogrammet för turism polkuun soveltuvia opintoja
sekä noin 30 opintopisteen kokonaisuuden liiketalouden tai matkailun lukukausiprojekteissa.
C) Opiskelijavaihto Pohjolassa, 25–30 op
Työharjoittelu Pohjolassa, 30 op
Opinnäytetyö, 15 op
Yhteistyökumppanit
Yrkeshögskolan Arcada, Högskolan på Åland, Högskolan i Dalarna, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Skövde,
Högskolan i Gävle, Linnéuniversitetet, Karlstads Universitet, Södertörn Högskola, Idrottshögskolan, Centrum
för livslångt lärande, Niels Brock Copenhagen Business College, Ingeniørshøjskolan København, Tietgen Skolen,
Business Academy Copenhagen North, Høgskolen i Ǿstfold, Universitet i Stavanger/ Norsk hotellhøgskole,
Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Finnmark, Reykjavik University, University of Akureyri, Lille Bᴂlt Academy of
Professional Education, Husqvarna, Nordea.
Ilmoittautumisest ja lisätiedot: Marjut Melkko, marjut.melkko@haaga‐helia.fi puh. 040 4887 065
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8. Yrittäjyyspolku
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.
Ajankohta
Yrittäjyyspolun suorittaminen voi käynnistyä 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 sisältö
A) Polulla tarjottavat opintojaksot
 Yrittäjävalmennus, BUS5LH001, 6 op
B) Muita polulle sopivia opintojaksoja
 Yrittäjyysseminaari, BUS5LH002, 3 op
 Yrittäjyyden eri muodot, BUS35LH003, 6 op
 Juridiikkaa pienyrittäjille, LAW4LH003
 Yrittäjyyden ajankohtaiset Studia Generalia ‐workshopit (workshop‐tyyppisiä opintojaksoja, joissa
tehdään yhteistyötä yrittäjien kanssa ajankohtaisista aiheista).
 Start up School (field track)
C) Harjoittelu, 30 op
Opiskelija voi suorittaa työharjoittelunsa omassa tai perheensä yrityksessä tai muussa sellaisessa
yrityksessä, jossa yrittäjyys on näkyvänä tekijänä operatiivisessa toiminnassa.
D) 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:
Tarja Römer‐Paakkanen, tarja.romer‐paakkanen@haaga‐helia.fi puh. 0500 981 393
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9. Urheiluliiketoiminnanpolku
Polun tavoitteet
Opintojen tavoitteena on oppia menestyksekkään urheiluun ja hyvinvointiin liittyvän liiketoiminnan
ominaispiirteet. Opintojen aikana verkostoidutaan muiden samanhenkisten ja samassa tilanteessa
olevien urheilijoiden sekä urheiluliiketoiminnasta kiinnostuneiden opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena on
löytää sopiva tapa yhdistää urheilu, hyvinvointi ja yrittäjyys. Opintojen jälkeen opiskelijalla on valmiudet
viedä omaa ideaansa eteenpäin ja hyödyntää osaamistaan yritys‐ ja seuraympäristössä. Opinnot
kehittävät myös opiskelijan valmiuksia työskennellä toisen palveluksessa urheiluun ja hyvinvointiin
liittyvän liiketoiminnan alueella.
Ajankohta
Urheiluliiketoiminnan polku alkaa joka lukuvuoden 5. periodissa ja polkukokonaisuus on mahdollista suorittaa
yhden vuoden kuluessa.
Polun sisältö (yhteensä 15op)
A) Polulla tarjottavat opintojaksot


Urheilutapahtuman järjestäminen, BUS8LH012 (5 op)
o
o
o



Urheiluliiketoiminnan mahdollisuudet, BUS8LH013 (5 op)
o
o
o



Urheilutapahtuman suunnittelu ja käytännön toteuttaminen
Tapahtumajärjestämisen ansaintalogiikka
Palvelu ja myynti urheilutapahtumassa

Urheiluun ja hyvinvointi liiketoiminta‐alueena
Urheiluosaamisen tuotteistaminen ja liikeideoiden kehittäminen
Liiketoiminnan perusteen ymmärtäminen ja ulkoistamisen mahdollisuudet

Urheiluseuran liiketoimintaosaaja, BUS8LH014 (5op)
o
o
o

Seuratoiminnan ja liikuntapalveluiden myynninedistäminen
Urheiluseuran varainhankinta ja taloudenhoito
Seuran sopimukset ja oikeudelliset käytännön asiat

B) Perus‐ ja suuntautumisharjoittelut 15 – 30 op
C) Opinnäytetyö aihealueelta 15 op
Yhteistyökumppanit
Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia (Urhea), pääkaupunkiseudun urheiluseurat ja palveluorganisaatiot.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot
Ville Hanni, ville.hanni@haaga‐helia.fi puh. 040 4887 125
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10.

Polkuopas 2012–2013

Kauppiasyrittäjyyspolku

Polun tavoitteet
Kauppiasyrittäjyyspolku on Ruokakeskon yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa kehittämä väylä
kouluttautua K‐kauppiaaksi osana tradenomi‐ ja restonomiopintoja. Opinnot on tarkoitettu vähittäiskaupasta
ja yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille. Ruokakeskon tavoitteena on löytää motivoituneita ja osaavia
kauppiaskandidaatteja. Opintoja voi suorittaa lähes kaikissa ammattikorkeakouluissa.
Opinnot 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.
Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintoihin
Kauppiasyrittäjyyspolun opinnot voi aloittaa perusopintojen jälkeen. Kauppiasurasta kiinnostuneiden
opiskelijoiden kannattaa varata tapaaminen HAAGA‐HELIAn yhteyshenkilön kanssa jo ensimmäisen
opiskeluvuoden aikana.
Kolme viiden opintopisteen moduulia suoritetaan C‐ASO opintoina ja neljäs moduuli sijoitetaan vapaasti
valittaviin opintoihin.
Polun sisältö
A) Polkuun sisältyvät opintojaksot





Päivittäistavarakaupan toimintaympäristö, 5 op
Vähittäiskaupan kilpailukeinot, 5 op
Kaupan henkilöstöjohtaminen, 5 op
Toiminnan suunnittelu ja seuranta, 5 op

B) Perus‐ ja suuntautumisharjoittelut K‐kaupoissa, 2 x 15 op
C) Opinnäytetyö Ruokakeskon tematiikasta, 15 op
Ilmoittautuminen ja lisätiedot
Kimmo Greis, kimmo.greis@haaga‐helia.fi puh. 050 383 9424
www.kauppiasura.com
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