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Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki, nuoret 

Opetussuunnitelma 

 Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> 
 Opintojaksoluettelo, nuoret ja monimuoto, sisältää linkit opintojaksokuvauksiin >> 
 Opintojen suoritusjärjestys  >> 

Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa 

  

Tutkintonimike  Tradenomi 

Tutkintotaso AMK-tutkinto 

Ohjelman laajuus 210 opintopistettä 

Ohjelman kesto 3,5 vuotta 

Opiskelumuoto 

Opetusta annetaan Malmin ja Pasilan 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 14.11.2014/932  §25 

 Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla ennen 
hakua! 

Jatko-opinnot 

 Ylempi AMK-tutkinto: Liiketoiminnan kehittämisen 
koulutusohjelma, Pasila >> 

 Yliopisto-opinnot 

http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/koulutusohjelmat/liiketalouden-koulutusohjelma-helsinki-nuoret/koulutusohjelman-rakenne?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/koulutusohjelmat/liiketalouden-koulutusohjelma-helsinki-nuoret/opintojaksokuvaukset?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/koulutusohjelmat/liiketalouden-koulutusohjelma-helsinki-nuoret/opintojen?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/yleista-hhsta/noudatettavat-normit?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Opinto-opas/Koulutusohjelmat/Liiketalous-Porvoo-aikuiset/opiskelijan_osaamisen_arviointi.pdf?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/yleista-hhsta/aikaisemmin-hankitun-osaamisen-tunnustamisen-ohjeet-ahot?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/yleista-hhsta/aikaisemmin-hankitun-osaamisen-tunnustamisen-ohjeet-ahot?userLang=fi
http://www.opintopolku.fi/?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/koulutusohjelmat/liiketoiminnan-kehittamisen-koulutusohjelma-helsinki-pasila-ylempi-amk?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/koulutusohjelmat/liiketoiminnan-kehittamisen-koulutusohjelma-helsinki-pasila-ylempi-amk?userLang=fi
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Liiketalouden koulutusohjelman profiili 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:ssa 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. Pakollisen opintojakson lisäksi on syventävissä opinnoissa tarjolla 

opintokokonaisuus vastuullisesta liiketoiminnasta. 

Myynti- ja palveluhenkisyys 
Päämääränä on toimia myynnin ja palvelun uudistajana. Myynti- ja palveluosaaminen on niitä 

yhteisiä työelämätaitoja, joiden kehittymiseen kiinnitämme erityistä huomiota. Syventävissä 

opinnoissa on tarjolla myös tähän aihealueeseen liittyviä opintoja. 

Kansainvälisyys 
Opiskelijoillamme on mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa useita eri kieliä ja perehtyä eri 

kulttuurialueisiin. Kansainvälistyminen voi tapahtua esimerkiksi osallistumalla tarjolla oleviin 

kansainvälisiin projekteihin tai opiskelijavaihtoon. 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. 

Jokainen opiskelija erikoistuu valintansa mukaan johonkin liiketoiminnan osa-alueista: hän valitsee 

ammattiosaamista syventäviä (ASO) eli suuntautumisopintoja yhdestä osa-alueesta vähintään 30 op. 

Tämän jälkeen hän voi suorittaa vielä 15 op saman osa-alueen opintoja tai halutessaan täydentää 
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osaamistaan jonkun muun osa-alueen opinnoilla. Opinnäytetyö ja syventävä työharjoittelu tehdään 

samalla osa-alueella kuin pääosa ASO-opinnoista. 

Suuntautumistarjonta toimipisteittäin: 

 Markkinointi ja myynti; päivä- ja iltatarjonta Pasilassa 
 Mainonta ja yritysviestintä; päivätarjonta Pasilassa, mahdollisuus valita myös virtuaalitoteutuksia 
 KV-liiketoiminta ja logistiikka; päivä- ja iltatarjonta Pasilassa 
 Laskentatoimi ja rahoitus; päivä- ja iltatarjonta Pasilassa 
 HRM ja johtaminen; päivä- ja iltatarjonta Malmilla 
 Yrittäjyys; päivä- ja iltatarjonta Malmilla 

Varsinaisten suuntautumisvaihtoehtojen täydennykseksi opiskelija voi valita juridiikan 

ja vastuullisen liiketoiminnan opintoja eri toimipisteiden tarjonnasta: 

 Juridiikka, C-moduuli; päivä- ja iltatarjonta Malmilla 
 Vastuullinen liiketoiminta, C-moduuli; päivä- ja iltatarjonta Pasilassa 

Yrittäjyyden StartUp School -toimintaan voi osallistua kaikissa toimipisteissä. 

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. 

  

Lukukausiteemat 

Opiskelijan ammatillinen kehittyminen 

Liiketoiminnan perusteiden 

ymmärtäminen ja analysointi 

Liiketoiminnan 

kehittäminen ja 

kansainvälistäminen 

Erityisosaaminen 

valitulla 

alueella 

Liiketoimintaosaamisen 

syventäminen 
 

Oppimis- ja 

kehittymistavoitteiden 

muotoutuminen 

Ammatti-identiteetin 

rakentuminen 

Asiantuntijuuden ja 

esimiesvalmiuksien 

kehittyminen 

Ammattitaidon 

vahvistuminen 

  

 

1.-2. lukukausi 3.-4. lukukausi 5.-6. lukukausi 7. lukukausi  

  

Yhteystiedot >> 

http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/koulutusohjelmat/liiketalouden-koulutusohjelma-helsinki-nuoret/yhteystiedot?userLang=fi


OPINTO-OPAS 2015-2016, LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, HELSINKI, NUORET 

  
 
 

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus - 
liiketalous, Helsinki, nuoret 
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Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki OP 

    

Perusopinnot 60 

Yrityksen toimintaympäristö 9 

Liiketoiminta ja yrittäjyys 18 

Henkilöstö ja johtaminen 9 

Viestintä 15 

Työvälineet ja menetelmät 9 

Ammattiopinnot 90 

Pakolliset ammattiopinnot 45 

Business Environment 12 

Liiketoiminta ja yrittäjyys 21 

Henkilöstö ja johtaminen 3 

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   
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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 on linkit yksittäisten opintojen 

kuvauksiin. 

  

http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/koulutusohjelmat/liiketalouden-koulutusohjelma-helsinki-nuoret/opintojaksokuvaukset?userLang=fi
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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 

http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/LAW1LH001?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/COM1LH001?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/BUS1LH001?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/TOO1LH001?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/LEA1LH001?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/ENG8LH003?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/ECO1LH001?userLang=fi
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    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 

    Vastuullinen liiketoiminta CSR1LH001 3 

    Markkinoinnin ja myynnin perusteet MAR1LH001 6 

    Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus** ACC1LH001 6 

    Liike-elämän matematiikka 2 MAT2LH001 3 

    Neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot COM2LH001 3 

    Työhyvinvointi LEA2LH001 3 

    Svenska för arbetslivet SWE1LH002 6 

    Toinen vieraskieli     

2. VUOSI: 3.-4. lukukausi: Liiketoiminnan kehittäminen ja kansainvälistäminen - 

opiskelijan ammatti-identiteetin rakentuminen  
    

  3. lukukausi   30 

    Toiminnanohjaus 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 

    Menestyvä työyhteisö LEA1LH002 6 

http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/MAT1LH001?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/ENG8LH001?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/MAT8LH001?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/SWE8LH001?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/CSR1LH001?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/MAR1LH001?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/ACC1LH001?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/MAT2LH001?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/COM2LH001?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/LEA2LH001?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/SWE1LH002?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/LOG2LH002?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/LOG2LH001?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/MAR2LH001?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/koulutusohjelmat/liiketalouden-koulutusohjelma-helsinki-nuoret/opintojaksokuvaukset-20?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/BUS2LH001?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/FIE2LH001?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/LAW2LH001?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/MET2LH001?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/LEA1LH002?userLang=fi
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  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. - 4. VUOSI: Erityisosaaminen valitulla alueella - 

opiskelijan asiantuntijuuden ja esimiesvalmiuksien kehittyminen sekä 

liiketoimintaosaamisen syventäminen - opiskelijan ammattitaidon 

vahvistuminen 

    

  5. - 7. lukukausi   90 

    ASO B-moduuli   15 

    ASO B/C-moduuli   15 

    Opinnäytetyö:   15 

      
- tutkimustyön perusteet ja menetelmät (suoritetaan suuntautumisopintojen 

alkuvaiheessa) 
THE7LH004 3 

      - opinnäytetyöprojekti THE7LH001 12 

      - kypsyysnäyte     

    Työharjoittelu PLA6LH001 30 

    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. 

  

http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/IBU2LH001?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/IBU2LH002?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/ENG2LH001?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/IBU2LH003?userLang=fi
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Yhteystiedot 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy 

Liiketalouden koulutus, nuoret 

Malmin toimipiste 

Hietakummuntie 1 A 

00700 Helsinki 

Pasilan toimipiste 

Ratapihantie 13 

00520 Helsinki 

Koulutusohjelmajohtajat: 

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

Katja Komulainen, Pasila, katja.komulainen(at)haaga-helia.fi, puh. 050 364 0500 

  

Liiketalouden yksikön johtaja: 

Vararehtori Minna Hiillos 

 


