
HELI Liiketalouden koulutusohjelma 
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op 
 
Tutkintonimike tai pätevyys ja koulutuksen taso 
Tradenomi, AMK-tutkinto 

Hakukelpoisuus ja hakeminen 
Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla ennen hakua. 

Laajuus ja kesto 
210 opintopistettä, keskimäärin 3,5 vuotta 

Osaamisen tunnistaminen 
Opiskelija voi edetä opinnoissaan myös hyödyntämällä aiemmin hankittua tai opintojen aikana työssä 
karttuvaa osaamista. Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen periaatteisiin  

Opiskelumuoto 
Päiväopetus järjestetään pääsääntöisesti klo 8.00-16.00 Malmin ja Pasilan toimipisteissä. 
 
Koulutusohjelman monimuotototeutuksessa opiskelija valitsee itselleen sopivimmat vaihtoehtoisista 
oppimisen tavoista. Ne voivat vaihdella useaan kertaan tutkinnon aikana esimerkiksi opiskeltavien 
aihekokonaisuuksien mukaan. Lähiopinnot järjestetään Pasilan tai Malmin kampuksella klo 17.40-20.30. 
Lähiopetuksen lisäksi tarjolla on verkko-opintoja ja työn opinnollistamista.  
Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen periaatteisiin  

Opiskelukieli 
Koulutusohjelman opiskelukieli on suomi. 

Vaatimukset ja asetukset 
Tutkintoon kuuluvat opetussuunnitelman mukaiset opinnot, ammattitaitoa edistävä harjoittelu, 
opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.  
Haaga-Helian toimintaa ohjaa Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129 ja Haaga-
Helian tutkintosääntö  

Opintosuoritukset ja arviointi 
Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät opintojaksokuvauksista. Lue lisää arvioinnista Haaga-Helian 
tutkintosäännöstä  

Profiili, tavoitteet ja rakenne 
Koulutusohjelma tarjoaa laaja-alaisen liiketoimintaosaamisen ja mahdollisuuden erikoistua oman valinnan 
mukaan suuntautumisopintovaiheessa ja rakentaa yksilöllinen ammattiprofiilia tukeva tutkintokokonaisuus. 
Opiskelu perustuu laajempiin osaamistavoitteisiin ja liiketoiminnan eri osa-alueiden kytkemiseen 
kokonaisuuksiksi, jota tukee tavoitteellinen projektityöskentely.  
 
Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa painotetaan myynnin, palvelun ja yrittäjyyden osaamisia ja 
asennetta, kehittämiskykyä sekä kansainvälisen liiketoiminnan edellyttämiä valmiuksia. Liiketalouden 
osaamisen laaja-alaisuus ja nämä painotukset näkyvät heti tutkinnon kaikille yhteisten perusopintojen 
oppimiskokonaisuuksista:  
 

https://www.haaga-helia.fi/fi/osaamisen-tunnistaminen
https://www.haaga-helia.fi/fi/osaamisen-tunnistaminen
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141129
https://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/file/2020-10/tutkintosaanto-15-06-2020.pdf
https://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/file/2020-10/tutkintosaanto-15-06-2020.pdf
https://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/file/2020-10/tutkintosaanto-15-06-2020.pdf
https://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/file/2020-10/tutkintosaanto-15-06-2020.pdf


• Liiketoimintaosaaja  
• Työyhteisöosaaja  
• Asiakasosaaja  
• Tuloksen tekijä  
• Growing global  
• Uuden kehittäjä.  
 
Perusopintojen jälkeen opiskelija erikoistuu valitsemalla jonkin seuraavista kuudesta 
suuntautumisvaihtoehdosta:  
 
• Global markets and trade  
• HR ja esimiestyö  
• Markkinointi ja viestintä  
• Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet  
• Raha ja talous  
• Yrittäjyys ja verkostot  
 
Tavoitteena on, että Haaga-Heliasta valmistuvalla tradenomilla on kokonaisvaltainen käsitys yrityksen 
toiminnasta kannattavuus ja vastuullisuus huomioiden. Hän osaa tarttua nykypäivän haasteisiin ja toimia 
muuttuvissa olosuhteissa tulevaisuutta ennakoiden. Hän omaa hyvät tiedonhankinta-, tiedon analysointi- ja 
jalostamistaidot. Hänellä on vahva ammatillinen sivistys sekä halu itsensä jatkuvaan kehittämiseen.  
 
Liiketalouden koulutusohjelman opiskelija oppii ymmärtämään ja analysoimaan liiketalouden ilmiöitä. Hän 
osaa soveltaa tutkittua tietoa itsenäisesti ja luovasti sekä kehittää omaa toiminta-aluettansa tulevaisuutta 
ennakoiden. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot ja monipuolinen kielitaito. 

Kansainvälistyminen 
Opinnoissa työskennellään osaksi monikulttuurisissa tiimeissä. Osa opintokokonaisuuksista sisältää 
opintomatkan ulkomaille, ja projektien toimeksiantajat voivat olla kansainvälisiä toimijoita. 
Englanninkielisillä opintojaksoilla on osallistujia myös kansainvälisistä partnerikorkeakouluista. Haaga-
Heliassa on tarjolla runsaasti mahdollisuuksia kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Kv-vaihdon suositeltu 
ajankohta on 4. lukukausi. 

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö 
Opiskelijat suorittavat ammattitaitoa edistävän harjoittelun yhdessä (30 op) tai kahdessa (15 op + 15 op) 
osassa.  
 
Opintojaksoilla vierailee asiantuntijoita yrityksistä. Opiskelijat työstävät projekteja ja kehityshankkeita 
yritysten ja organisaatioiden toimeksiannosta. Haaga-Helialla on tiivistä yhteistyötä yli sadan 
partneriyrityksen kanssa, mm. palvelun ja myynnin, finanssisektorin ja taloushallinnon alueilla. 

Uramahdollisuudet 
Tradenomi-tutkinnon suorittaneet työskentelevät monipuolisissa liike-elämän asiantuntijatehtävissä. 

Jatko-opinnot 
Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon esimerkiksi Haaga-Heliassa ja 
maisteriopintoihin useissa yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa. 

https://www.haaga-helia.fi/fi/master-tutkinnot


Alumnitoiminta 
Haaga-Heliassa järjestetään aktiivisesti alumnitoimintaa ja erilaisia alumnitapahtumia. Lue lisää 
alumnitoiminnasta ja jätä yhteystietosi, jotta voimme kertoa tulevista tapahtumistamme. 

Yhteystiedot 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy  
Liiketalouden koulutus, päiväopinnot & monimuoto-opinnot 
 
Malmin toimipiste  
Hietakummuntie 1 A  
00700 Helsinki  
 
Pasilan toimipiste  
Ratapihantie 13  
00520 Helsinki  
 
Koulutusohjelmajohtajat:  
Liiketalous päivä, Malmi: Marjo-Kaisa Ohlsbom, marjo-kaisa.ohlsbom(at)haaga-helia.fi, puh. 029 4471 110 
Liiketalous, päivä Pasila: Katja Komulainen, katja.komulainen(at)haaga-helia.fi, puh. 050 364 0500 
Liiketalous, monimuoto, Malmi ja Pasila: Heidi Théman, heidi.theman(at)haaga-helia.fi, puh. 040 488 7129 

 

HELI16K19 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki, päivä  
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op  
 

Syksy 2020 

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien 
opintojen ajoituksesta johtuen. 

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on 
valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy) 

Lukuvuodet 1 2 3 4  

Lukukaudet 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S  

 

PERUSOPINNOT  
(Valitaan opintoja 93 op)  

             

Ammatillinen kehittyminen  

(Valitaan kaikki)  
             

Tasotestit  

(Valitaan kaikki)  
             

https://www.haaga-helia.fi/fi/haaga-helia-alumni
https://www.haaga-helia.fi/fi/haaga-helia-alumni


Ammatillinen kehittyminen  
(Valitaan kaikki)  

             

SLF1LH103A Minä korkeakouluopiskelijana  2            

SLF1LH103B Kohti työelämää  1            

Liiketoimintaosaaja  
(Valitaan kaikki)  

             

BUS1LH102A Yrittäjyys ja yritystoiminta  5            

BUS1LH102B Yritysten toimintaympäristöt  5            

BUS1LH102C Tietotekniset taidot  5            

Työyhteisöosaaja  
(Valitaan kaikki)  

             

ORG1LH102A Yhteistyöosaaminen  5            

ORG1LH102B Viestintäosaaminen  5            

ORG1LH102C Työsuhdeosaaminen  5            

Asiakasosaaja  
(Valitaan kaikki)  

             

CUS1LH101A Myynti- ja palvelutaidot  6            

CUS1LH101B Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen  6            

CUS1LH101C Svenska för affärslivet - muntlig del  2            

CUS1LH101D Svenska för affärslivet - skriftlig del  1            

Tuloksen tekijä  
(Valitaan kaikki)  

             

ACF1LH101A Oma talous  3            

ACF1LH101B Yrityksen talous  8            

ACF1LH101C Yrityksen rahoitus  4            

Growing Global  
(Valitaan kaikki)  

             

GLO1LH101A Globalization and Internationalization  5            

https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/SLF1LH103A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/SLF1LH103B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/BUS1LH102A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/BUS1LH102B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/BUS1LH102C
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ORG1LH102A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ORG1LH102B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ORG1LH102C
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/CUS1LH101A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/CUS1LH101B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/CUS1LH101C
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/CUS1LH101D
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ACF1LH101A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ACF1LH101B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ACF1LH101C
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/GLO1LH101A


GLO1LH101B Communication and Culture  5            

GLO1LH101C Language Skills  5            

Uuden kehittäjä  
(Valitaan kaikki)  

             

RDI1LH101A Innovaatio-osaaminen  5            

RDI1LH101B Digitaalinen liiketoiminta  5            

RDI1LH101C Analysointiosaaminen  5            

  62 31 0 0 

SUUNTAUTUMISOPINNOT  
(Valitaan opintoja 45 op)  

             

Raha ja talous  
(Valitaan opintoja 0 op)  

             

Yrityksen talouden hallinta  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)  

             

ACF3LH101A Kirjanpito ja raportointi  10            

ACF3LH101B Yrityksen talouden ohjaus  5            

Johdon laskentatoimi  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

ACC4LH101A Strateginen johdon laskentatoimi  5            

ACC4LH101B Operatiivinen johdon laskentatoimi  5            

Tilinpäätös ja yritystoiminnan verotus  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

Digitaalinen taloushallinto  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

ACC4LH103A Digitaalinen taloushallinto ja ERP-järjestelmä  5            

ACC4LH103B Taloushallinnon tiedonhallinta ja BI-raportointi  5            

https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/GLO1LH101B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/GLO1LH101C
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/RDI1LH101A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/RDI1LH101B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/RDI1LH101C
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ACF3LH101A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ACF3LH101B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ACC4LH101A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ACC4LH101B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ACC4LH103A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ACC4LH103B


Tilintarkastuksen pro-moduuli  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)  

             

ACC4LH104A Hyvä tilintarkastustapa ja tarkastusmetodit  5            

ACC4LH104B Tilintarkastuksen käytännön toteutus  5            

ACC4LH104C Sisäinen tarkastus ja valvonta  5            

Yritysrahoitus  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  
             

FIE4LH101A Yrityksen rahoituksen suunnittelu  5            

FIE4LH101B Yrityksen arvonmääritys ja yrityskaupat  5            

Sijoituspalvelut  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

FIE4LH102A Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat  5            

FIE4LH102B Arvopaperimarkkinoiden sääntely  5            

Markkinointi ja viestintä  
(Valitaan opintoja 0 op)  

             

Markkinoinnin ja viestinnän johtaminen  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)  
             

CAM3LH101A Markkinoinnin ja viestinnän tutkimus  5            

CAM3LH101B Palvelujen ja markkinoinnin suunnittelu  5            

CAM3LH101C Krea Creative - Luova suunnittelutyö  5            

Krea Media  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

COM4LH101 Krea Media – Strateginen suunnittelu ja monikanavaisuuden 
hallinta  

10            

Krea Design  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

COM4LH102 Krea Design – Luova konseptisuunnittelu ja visuaalinen 
viestintä  

10            

https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ACC4LH104A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ACC4LH104B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ACC4LH104C
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/FIE4LH101A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/FIE4LH101B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/FIE4LH102A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/FIE4LH102B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/CAM3LH101A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/CAM3LH101B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/CAM3LH101C
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/COM4LH101
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/COM4LH101
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/COM4LH102
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/COM4LH102


Krea Digital  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

COM4LH103 Krea Digital – Digitaalinen sisältösuunnittelu ja 
videotuotanto  

10            

Krea Community  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)  

             

Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet  
(Valitaan opintoja 0 op)  

             

Markkinoinnin ja viestinnän johtaminen  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)  

             

CAM3LH101A Markkinoinnin ja viestinnän tutkimus  5            

CAM3LH101B Palvelujen ja markkinoinnin suunnittelu  5            

CAM3LH101C Krea Creative - Luova suunnittelutyö  5            

Palvelusuunnittelu ja -myynti  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

CUS4LH101A Palvelujen tuotteistaminen ja palvelumuotoilu  5            

CUS4LH101B B2B-myyntityö ja myynnin johtaminen  5            

Asiakkuuksien johtaminen  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

CUS4LH102A Asiakaskäyttäytyminen  5            

CUS4LH102B Asiakkuuksien johtaminen ja tietojärjestelmät  5            

Service Mill - palvelukehittämö  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  
             

CUS4LH103A Palvelubrändit ja monikanavaiset palvelumallit  5            

CUS4LH103B Palveluprototyypit ja lanseerausmarkkinointi  5            

https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/COM4LH103
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/COM4LH103
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/CAM3LH101A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/CAM3LH101B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/CAM3LH101C
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/CUS4LH101A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/CUS4LH101B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/CUS4LH102A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/CUS4LH102B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/CUS4LH103A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/CUS4LH103B


HR ja esimiestyö  
(Valitaan opintoja 0 op)  

             

Esimiesosaaminen  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)  

             

LEA3LH101A Itsensä johtaminen  5            

LEA3LH101B Esimiehen perustehtävät  5            

LEA3LH101C Monimuotoisen työyhteisön johtaminen  5            

HR kumppanina  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

LEA4LH101A HR-prosessit  5            

LEA4LH101B HR työnantajan ja henkilöstön edustajana  5            

Strategia ja muutos  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

LEA4LH103A Kilpailustrategiat  5            

LEA4LH103B Toiminnan kehittäminen  5            

HR työsuhteen asiantuntijana  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

LEA4LH104A Esimiehen työoikeus  5            

LEA4LH104B Palkitseminen ja palkka-asiantuntijuus  5            

Global Markets and Trade  
(Valitaan opintoja 0 op)  

             

The Foundations of Growing a Global Business  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)  

             

GLO3LH101A International Competitive Strategy  5            

GLO3LH101B Basics of Supply Chain Management  5            

GLO3LH101C Frameworks and Structures in Global Trade  5            

https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/LEA3LH101A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/LEA3LH101B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/LEA3LH101C
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/LEA4LH101A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/LEA4LH101B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/LEA4LH103A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/LEA4LH103B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/LEA4LH104A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/LEA4LH104B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/GLO3LH101A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/GLO3LH101B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/GLO3LH101C


Planning an International Business  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

GLO4LH101 Planning an International Business  10            

Operating an International Business  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

GLO4LH102 Operating an International Business  10            

Digitalizing an International Business  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

GLO4LH103 Digitalizing an International Business  10            

Yrittäjyys ja verkostot  
(Valitaan opintoja 0 op)  

             

Yrittäjyys mahdollisuutena  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)  

             

ENT3LH101A Yrittäjyyden eri muodot  5            

ENT3LH101B Yrittäjyys ja tulevaisuuden ennakointi  5            

ENT3LH101C Yrittäjän verkostot ja areenat  5            

Oman yrittäjyyden kehittäminen  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

ENT4LH101A Yrittäjävalmennus  5            

ENT4LH101B Yrittäjäksi ryhtymisen tavat  5            

Urheilu- ja hyvinvointialan yrittäjyys  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)  

             

ENT4LH102A Urheilu- ja hyvinvointitapahtuman järjestäminen  5            

ENT4LH102B Urheilu- ja hyvinvointialan liiketoimintaosaaja  5            

Kauppa ja yrittäjyys  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)  

             

ENT4LH103A Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot  5            

ENT4LH103B Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen  5            

https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/GLO4LH101
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/GLO4LH102
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/GLO4LH103
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ENT3LH101A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ENT3LH101B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ENT3LH101C
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ENT4LH101A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ENT4LH101B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ENT4LH102A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ENT4LH102B
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ENT4LH103A
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ENT4LH103B


ENT4LH103C Tunnusluvut ja johtaminen  5            

  0 170 130 0 

VAPAASTI VALITTAVAT  
(Valitaan opintoja 24 op)  

             

Kieliopinnot  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  

             

Ruotsin kieli  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  
             

SWE8LH101 Ruotsin valmentavat opinnot  5            

Englannin kieli  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  
             

ENG8LH101 Englannin valmentavat opinnot  3            

Espanjan kieli  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  
             

SPA4LH101 Espanja 1  5            

Ranskan kieli  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  
             

FRE4LH101 Ranska 1  5            

Saksan kieli  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  
             

GER4LH101 Saksa 1  5            

Venäjän kieli  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  
             

RUS4LH101 Venäjä 1  5            

Raha ja talous vapaasti valittavat  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  

             

Markkinointi ja viestintä vapaasti valittavat  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  
             

https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ENT4LH103C
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/SWE8LH101
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/ENG8LH101
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/SPA4LH101
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/FRE4LH101
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/GER4LH101
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/RUS4LH101


Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet vapaasti valittavat  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  
             

HR ja esimiestyö vapaasti valittavat  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  

             

Global Markets and Trade vapaasti valittavat  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  
             

Yrittäjyys ja verkostot vapaasti valittavat  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  

             

Työvälineet ja matematiikka  

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  
             

MAT8LH101 Matematiikan valmentavat opinnot  3            

Muut opinnot  
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)  

             

  11 20 0 0 

TYÖHARJOITTELU  
(Valitaan kaikki)  

             

PLA6LH101 Perusharjoittelu  15            

PLA6LH104 Suuntautumisharjoittelu  15            

  0 15 15 0 

OPINNÄYTETYÖ  
(Valitaan kaikki)  

             

THE7LH101 Tutkimustyön perusteet ja menetelmät  3            

THE7HH901 Opinnäytetyö, vaihe 1  5            

THE7HH902 Opinnäytetyö, vaihe 2  5            

THE7HH903 Opinnäytetyö, vaihe 3  5            

  0 0 18 0 

Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi  73 236 163 0 

 

https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/MAT8LH101
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/PLA6LH101
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/PLA6LH104
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/THE7LH101
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/THE7HH901
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/THE7HH902
https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/THE7HH903
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