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Lukumäärä
0

Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
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Sisällön valinnaisuus
Valitaan x opintopistettä

Opintopistemäärä
0 - 0

ENG8HH001 Business English: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Tavoitteet
After completing the course, the student will have the basic knowledge and skills in business English
used at work.

Sisältö
• Basics of business English
• Spoken business English (holding oral presentations, telephone English, small talk, customer
service)
• Written business English (short messages)
• Grammatical correctness in English business communication
• Cultural differences in English communication (short presentation)
• Europass CV, job applications
• Study program specific terminology and work situations

The course corresponds to the B2 level of the Common European Framework.

Esitietovaatimukset
It is recommended that the student should have received a passing grade in the English skills test if
the student's study program arranged one at the beginning of the studies or s/he has completed a
remedial course of English, for example, English Brush-up.

ENG8LH102 Conversation in English: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

ENG8LH103 English Writing Course on the Web: 3 op
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Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

HHVAPAASTIVALITTAVAT-CATEGORY-1002 Ruotsin kieli

Sisällön valinnaisuus
Valitaan x opintopistettä

Opintopistemäärä
0 - 0

SWE8LH102 Diskutera på svenska: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija rohkaistuu keskustelemaan ruotsin kielellä sekä arkielämään
sekä työelämään liittyvissä tilanteissa. Opiskelija myös kehittää kykyään ilmaista mielipiteensä
ruotsiksi.

Sisältö
Opintojaksolla harjoitellaan valmistautumista ja osallistumista erilaisiin käytännön
keskustelutilanteisiin sekä tutustutaan ruotsinkieliseen materiaaliin. Opintojaksolla osallistutaan
keskusteluihin eri rooleissa, kuten yleisön jäsenenä, keskustelun vetäjänä ja esitelmöijänä.
Tilaisuuksiin valmistaudutaan tutustumalla aiheeseen ja siihen liittyvään sanastoon.

SWE8LH103 Skrivkurs på nätet: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma
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Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Sisältö
Opintojakson aikana opiskelija tutustuu kirjoittamiseen liittyvään tausta-aineistoon ja kommunikoi
verkko-oppimisalustalla, kirjoittaa omia tekstejä sovituilta aihealueilta sekä antaa vertaispalautetta
muiden opiskelijoiden teksteistä verkko-oppimisalustalla.

Opintojakson CEF-tavoitetaso on B2.

Esitietovaatimukset
Perusopintojen kaikille yhteiset ruotsin opinnot suoritettu (moduulissa Asiakasosaaja).

SWE8LH104 Pohjoismaisen kulttuurin ja kielialueen tuntemus: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

SWE8LH105 Svenska för internationell handel: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

SWE8LH106 Träna strukturer: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

IBU8LS111 Nätverksevenemang: 3 - 6 op

Laajuus (op)
3 - 6
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Koulutusohjelma
ASSI Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Marjaana Halsas

Pääasiallinen opetuskieli
ruotsi

HHVAPAASTIVALITTAVAT-CATEGORY-1004 Ranskan kieli

Sisällön valinnaisuus
Valitaan x opintopistettä

Opintopistemäärä
0 - 0

FRE4LH101 Ranska 1: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Ranska 1 -opintojakson suoritettuasi pystyt toimimaan suullisesti arkielämän tyypillisimmissä
perustilanteissa, osaat kielen yleisimmät perusrakenteet ja osaat tulkita ja kirjoittaa yksinkertaisia
viestejä. Tunnet kielialueen arki- ja työkulttuurin yleispiirteet. Eurooppalaisen viitekehyksen
tavoitetasonasi on A1.

Sisältö
- Ääntämisen perusteet
- Itsensä ja ympäristön esittely
- Kielen perusrakenteet
- Kielen suullisen osaamisen perusteet
- Kirjalliset perustaidot
- Kulttuurin yleispiirteet

Esitietovaatimukset
Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole aiempia ranskan kielen opintoja.
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FRE4LH102 Ranska 2: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opinnot kehittävät suullisia taitojasi perustasolta eteenpäin, perusrakenteiden osaamisesi syvenee ja
arki- sekä työtilanteiden sanavarastosi laajenee. Pystyt tulkitsemaan ja kirjoittamaan lyhyitä tekstejä.
Kieli- ja kulttuuriosaamisesi kehittyy tasolle, jolle voit alkaa rakentaa kielen osaamista työkielenä.
Eurooppalaisen viitekehyksen tavoitetasosi on A1–A2.

Sisältö
- Arkielämään ja työtilanteisiin liittyvä sanasto
- Kielen perusrakenteiden osaamisen syventäminen
- Suulliset perustaidot
- Kirjoitetun kielen taitojen syventäminen
- Kulttuuriosaamisen syventäminen

Esitietovaatimukset
Ranska 1 -opintojakso (5 op) tai vastaavat tiedot.

FRE8LF101 French 1: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
GLOBBA Degree Programme in International Business

Vastuuhenkilöt
Laurianne Bellotti

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Tavoitteet
You can manage orally in basic everyday situations, know the elementary structures of the language
and can write a short and simple text. You are also are familiar with the basic cultural aspects of the
language area when it comes to everyday and working life. Your target level on the Common
European Framework of Reference for languages is A1.

Sisältö
basics of pronunciation
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vocabulary to introduce yourself and describe your environment
basic structures of the language
first steps in speaking the language
basic writing skills
basic culture elements

Esitietovaatimukset
No prerequisites.

FRE8LF102 French 2: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
GLOBBA Degree Programme in International Business

Vastuuhenkilöt
Laurianne Bellotti

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Tavoitteet
After completing the course, your capacity to talk has further developed, your command of the
elementary structures has expanded and your vocabulary for everyday and working life situations
has broadened. You are able to read and write short texts in the language. You have gained
language and culture basic skills to the extent that you are ready to start further developing your
skills in the language toward working life purposes. Your target level on the Common European
Framework of Reference for languages is A1–A2.

Sisältö
vocabulary for basic everyday and working life situations
central structures of the language
basic oral skills
reading and writing skills
cultural knowledge

Esitietovaatimukset
Prerequisite: French 1 or equivalent competence (5 credits of earlier studies).

FRE8LF103 French 3: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
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GLOBBA Degree Programme in International Business, HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Laurianne Bellotti

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Tavoitteet
You are able to discuss familiar topics in everyday and working life. You are familiar with basic
business terminology in the language. You have deepened your oral and writing skills toward
working life needs. You are familiar with ordinary communication situations in business, such as
presentations and customer service related situations. You are aware of the key business culture
features of the language area. Your target level on the Common European Framework of Reference
for Languages CEFR is A2–B1.

Sisältö
review of the key structures of the language and introduction to more advanced structures
central vocabulary and structures for general business communication
writing skills for basic business texts
active participation in ordinary business communication situations
basic skills for presentations on business-related subjects

Esitietovaatimukset
Prerequisites: French 1 and 2 or equivalent competence (10 credits of earlier studies).

FRE8LF104 French 4: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
GLOBBA Degree Programme in International Business, HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Laurianne Bellotti

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Tavoitteet
ou are able to handle a variety of business-related subjects in the language, are acquainted with
business terminology in the language and are familiar with corporate culture and business life in the
language area. You are also able to make presentations and handle typical customer services
situations. You can write business-related documents in the language. Your target level on the
Common European Framework of Reference for Languages CEFR is B1.

Sisältö
vocabulary and structures for business communication
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more advanced skills for presentations on business-related subjects
oral tools for customer-related situations
writing skills for business-related documents

Esitietovaatimukset
Prerequisites: French 1, 2 and 3 or equivalent competence (15 credits of earlier studies).

FRE8LS210 Ranskan perusteet 1: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
ASSI Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma

FRE8LS220 Ranskan perusteet 2: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Tavoitteet
Opiskelija hallitsee ranskan kielen perusrakenteet

Sisältö
Opintojakso sisältää runsaasti uutta sanastoa, tekstejä sekä suullista että kirjallista harjoitusta. Se
sopii myös hyvin niille, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet joitain ranskan kursseja, mutta eivät
hallitse kaikkia rakenteita, nimenomaan menneen ajan aikamuotoja.
• ranskan kieliopin tärkeimpiä kohtia
• ranskan sanastoa
• kertausharjoituksia
• ääntämistä sekä arkipäivän ja liike-elämän vuorovaikutustaitoja.

Esitietovaatimukset
Taitotaso: A1
Ranskan perusteet 1 tai vastaavat tiedot.
Opintojaksoa suositellaan myös kieliopin ja sanaston kertauskurssiksi, jos lukion ranskan
suorittamisesta on kulunut paljon aikaa. Opintojaksolla myös annetaan valmiuksia puheen
tuottamiseen ja small-talkiin ranskaksi.
Kirjalliset kokeet 80 %
Jatkuva näyttö 20%
Oppimistehtävät tulee suorittaa hyväksytysti ennen kirjallisia tenttejä.

FRE8LS250 Johdanto ranskankieliseen työympäristöön: 2 op

Laajuus (op)
2 - 2
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Koulutusohjelma
LIIDI Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutusohjelma, AVO Avoin ammattikorkeakoulu

Vastuuhenkilöt
Catherine Metivier

HHVAPAASTIVALITTAVAT-CATEGORY-1003 Espanjan kieli

Sisällön valinnaisuus
Valitaan x opintopistettä

Opintopistemäärä
0 - 0

SPA4LH101 Espanja 1: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Espanja 1 -opintojakson suoritettuasi pystyt toimimaan suullisesti arkielämän tyypillisimmissä
perustilanteissa, osaat kielen yleisimmät perusrakenteet ja osaat tulkita ja kirjoittaa yksinkertaisia
viestejä. Tunnet kielialueen arki- ja työkulttuurin yleispiirteet. Eurooppalaisen viitekehyksen
tavoitetasonasi on A1.

Sisältö
- Ääntämisen perusteet
- Itsensä ja ympäristön esittely
- Kielen perusrakenteet
- Kielen suullisen osaamisen perusteet
- Kirjalliset perustaidot
- Kulttuurin yleispiirteet

Esitietovaatimukset
Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole aiempia espanjan kielen opintoja.

SPA4LH102 Espanja 2: 5 op

Laajuus (op)
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5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opinnot kehittävät suullisia taitojasi perustasolta eteenpäin, perusrakenteiden osaamisesi syvenee ja
arki- sekä työtilanteiden sanavarastosi laajenee. Pystyt tulkitsemaan ja kirjoittamaan lyhyitä tekstejä.
Kieli- ja kulttuuriosaamisesi kehittyy tasolle, jolle voit alkaa rakentaa kielen osaamista työkielenä.
Eurooppalaisen viitekehyksen tavoitetasosi on A1–A2.

Sisältö
- Arkielämään ja työtilanteisiin liittyvä sanasto
- Kielen perusrakenteiden osaamisen syventäminen
- Suulliset perustaidot
- Kirjoitetun kielen taitojen syventäminen
- Kulttuuriosaamisen syventäminen

Esitietovaatimukset
Espanja 1 -opintojakso (5 op) tai vastaavat tiedot.

SPA8LF101 Spanish 1: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
GLOBBA Degree Programme in International Business

Vastuuhenkilöt
Maria Jompero

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Tavoitteet
You can manage orally in basic everyday situations, know the elementary structures of the language
and can write a short and simple text. You are also are familiar with the basic cultural aspects of the
language area when it comes to everyday and working life. Your target level on the Common
European Framework of Reference for languages is A1.

Sisältö
- Basics of pronunciation
- Vocabulary to introduce yourself and describe your environment
- Basic structures of the language
- First steps in speaking the language
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- Basic writing skills
- Basic culture elements

SPA8LF102 Spanish 2: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
GLOBBA Degree Programme in International Business

Vastuuhenkilöt
Maria Jompero

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Tavoitteet
After completing the course, your capacity to talk has further developed, your command of the
elementary structures has expanded and your vocabulary for everyday and working life situations
has broadened. You are able to read and write texts in the language. You have gained language and
culture basic skills to the extent that you are ready to start further developing your skills in the
language toward working life purposes. Your target level on the Common European Framework of
Reference for languages is A1–A2.

Sisältö
-Vocabulary for basic every day and working life situations
-Central structures of the language in the past tense
-Spoken skills in Spanish
-Reading, writing and comprehensive skills
-Cultural knowledge in Spanish and Latin American contexts

Esitietovaatimukset
Prerequisite: Spanish 1 or equivalent competence (5 credits of earlier studies).

SPA8LF103 Spanish 3: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
GLOBBA Degree Programme in International Business, HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Montserrat Compte Fusté

Pääasiallinen opetuskieli
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englanti

Tavoitteet
You are able to discuss familiar topics in everyday and working life. You are familiar with basic
business terminology in the language. You have deepened your oral and written skills toward
working life needs. You are familiar with ordinary communication situations in business, such as
presentations and customer service related situations. You are aware of the key business culture
features of the language area. Your target level on the Common European Framework of Reference
for Languages CEFR is A2–B1.

Sisältö
review of the key structures of the language and introduction to more advanced structures
central vocabulary and structures for general communication
written skills for basic texts
active participation in ordinary business communication situations
basic skills for presentations on business-related subjects

Esitietovaatimukset
Spanish 1 and 2 or equivalent (10 credits of earlier studies).

SPA8LF104 Spanish 4: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
GLOBBA Degree Programme in International Business, HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Maria Jompero

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Tavoitteet
You are able to handle a variety of business-related subjects in the language, are acquainted with
business terminology in the language and are familiar with corporate culture and business life in the
language area. You are also able to make presentations and handle typical customer services
situations. You can write business-related documents in the language. Your target level on the
Common European Framework of Reference for Languages CEFR is B1.

Sisältö
vocabulary and structures for business communication
more advanced skills for presentations on business-related subjects
oral tools for customer-related situations
writing skills for business-related documents

Esitietovaatimukset
Prerequisites: Spanish 1, 2 and 3 or equivalent competence (15 credits of earlier studies).

Erillinen opintokokonaisuus

Sivu 13 / 124



SPA8LH101 Espanjan keskustelutaidot: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

SPA8LS001 Espanjan käännösharjoituksia: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Tavoitteet
Kirjallisia käännöksiä oppimistehtävinä: opiskelija tekee kotitehtävinä käännöksiä
sanomalehtiartikkeleista, jotka käsittelevät ajankohtaisia aiheita: talouselämää, Espanjan ja
Latinalaisen Amerikan yhteiskuntaa ja niiden ongelmia. Kielten rakenteiden erilaisuus kirjallisissa
käännöksissä: opintojaksolla kertautuu hyvin espanjan vaativimmat rakenteet.

Sisältö
• yleiskieli käännöksissä
• käännöstekniikan oppiminen
• lähteiden käyttö kääntämisessä
• oppimistehtävinä kirjalliset käännökset: seitsemän hyväksyttyä kotikäännöstä espanjasta suomeen
oikeuttaa osallistumaan kirjalliseen käännöskokeeseen.
• kurssilla harjoitellaan myös kääntämistä suomesta espanjaan (viisi kotikäännöstä suomesta
espanjaan), minkä jälkeen käännöskoe suomesta espanjaan.

Lisätiedot
100% verkkokurssi, joka sisältää myös kolmen tunnin tentin verkossa.

Esitietovaatimukset
Taitotaso: B1-B2
Espanjan liikekieli 1 ja/tai 2 Haaga-Heliassa tai vastaavat tiedot

SPA8LS210 Espanjan perusteet 1: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
LIIDI Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutusohjelma

Erillinen opintokokonaisuus
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Tavoitteet
Opiskelija oppii perussanaston, ääntämisen, intonaation ja sanapainon sekä osallistuu
puheharjoitteluun ja ohjattuun kirjoittamiseen. Opintojakson tavoitteena on kielen perusrakenteiden
ja puhutun kielen tavallisimpien ilmausten oppiminen jokapäiväisissä kielenkäyttöön liittyvissä
tilanteissa sekä tutustua kielen eroihin Espanjan ja Latinalaisen Amerikan välillä. Kyseessä on
intensiivinen opintojakso, jolla opitaan nopeasti hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito. Osallistuminen
lähiopetukseen on suositeltavaa!

Sisältö
Tavallisimmat kielenkäyttötilanteet:

- tervehtiminen, esittäytyminen ja hyvästeleminen
- perhesuhteet
- asuminen, omista harrastuksista, opinnoista ja työstä kertominen
- kellonajat ja kaikki lukusanat
- ravintolassa asioiminen
- säästä kertominen
- ostosten tekeminen
- tien kysyminen
- matkakokemukset
- päivittäiset rutiinit

Esitietovaatimukset
Taitotaso: A1
Ei edellytä aiempia opintoja.

SPA8LS220 Espanjan perusteet 2: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
ASSI Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma

Sisältö
Opintojakso sisältää runsaasti uutta sanastoa, tekstejä sekä suullista että kirjallista harjoitusta. Se
sopii myös hyvin niille, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet joitain espanjan kursseja, mutta eivät
hallitse kaikkia rakenteita, nimenomaan, menneenajan aikamuotoja.
Opintojakson aikana opiskeltavat rakenteet:
• espanjan menneen ajan aikamuotojen aspektiero: preteriti ja imperfekti
• se-passiivi
• relatiivipronominit
• akkusatiivi-ja datiivipronominit yhdessä
• järjestysluvut
• subjunktiivin preesens ja sen käyttö sivulauseissa

Esitietovaatimukset
Taitotaso: A1
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Espanjan perusteet 1 tai vastaavat tiedot.

HHVAPAASTIVALITTAVAT-CATEGORY-1005 Saksan kieli

Sisällön valinnaisuus
Valitaan x opintopistettä

Opintopistemäärä
0 - 0

GER4LH101 Saksa 1: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Saksa 1 -opintojakso suoritettuasi pystyt toimimaan suullisesti arkielämän tyypillisimmissä
perustilanteissa, osaat kielen yleisimmät perusrakenteet ja osaat tulkita ja kirjoittaa yksinkertaisia
viestejä. Tunnet kielialueen arki- ja työkulttuurin yleispiirteet. Eurooppalaisen viitekehyksen
tavoitetasonasi on A1.

Sisältö
- ääntämisen perusteet
- itsensä ja ympäristön esittely
- kielen perusrakenteet
- kielen suullisen osaamisen perusteet
- kirjalliset perustaidot
- kulttuurin yleispiirteet

Esitietovaatimukset
Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole aiempia saksan kielen opintoja.

GER4LH102 Saksa 2: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Erillinen opintokokonaisuus
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Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opinnot kehittävät suullisia taitojasi perustasolta eteenpäin, perusrakenteiden osaamisesi syvenee ja
arki- sekä työtilanteiden sanavarastosi laajenee. Pystyt tulkitsemaan ja kirjoittamaan lyhyitä tekstejä.
Kieli- ja kulttuuriosaamisesi kehittyy tasolle, jolle voit alkaa rakentaa kielen osaamista työkielenä.
Eurooppalaisen viitekehyksen tavoitetasosi on A1–A2.

Sisältö
- arkielämään ja työtilanteisiin liittyvä sanasto
- kielen perusrakenteiden osaamisen syventäminen
- suulliset perustaidot
- kirjoitetun kielen taitojen syventäminen
- kulttuuriosaamisen syventäminen

Esitietovaatimukset
Saksa 1 -opintojakso ( 5 op) tai vastaavat tiedot

GER8LF101 German 1: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
GLOBBA Degree Programme in International Business

Vastuuhenkilöt
Eva Herttuainen

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Tavoitteet
You can manage orally in basic everyday situations, know the elementary structures of the language
and can write a short and simple text. You are also are familiar with the basic cultural aspects of the
language area when it comes to everyday and working life. Your target level on the Common
European Framework of Reference for languages is A1.

Sisältö
- basics of pronunciation
- vocabulary to introduce yourself and describe your environment
- basic structures of the language
- first steps in speaking the language
- basic writing skills
- basic culture elements

â€‹During the language studies, students can particpate in an official language test "Goethe-Test Pro -
German for Professionals". The official certificate may increase the professional value of your
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German studies.

Esitietovaatimukset
No prerequisites.

GER8LF102 German 2: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
GLOBBA Degree Programme in International Business

Vastuuhenkilöt
Eva Herttuainen

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Tavoitteet
After completing the course, your capacity to talk has further developed, your command of the
elementary structures has expanded and your vocabulary for everyday and working life situations
has broadened. You are able to read and write short texts in the language. You have gained
language and culture basic skills to the extent that you are ready to start further developing your
skills in the language toward working life purposes. Your target level on the Common European
Framework of Reference for languages is A1–A2.

Sisältö
- vocabulary for basic everyday and working life situations
- central structures of the language
- basic oral skills
- reading and writing skills
- cultural knowledge

â€‹During the language studies, students can participate in an official language test "Goethe-Test Pro
- German for Professionals". The official certificate may increase the professional value of your
German studies.

Esitietovaatimukset
Prerequisite: German 1 or equivalent competence (5 credits of earlier studies).

GER8LF103 German 3: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma

Erillinen opintokokonaisuus
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GLOBBA Degree Programme in International Business, HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Eva Herttuainen

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Tavoitteet
You are able to discuss familiar topics in everyday and working life. You are familiar with basic
business terminology in the language. You have deepened your oral and writing skills toward
working life needs. You are familiar with ordinary communication situations in business, such as
presentations and customer service related situations. You are aware of the key business culture
features of the language area. Your target level on the Common European Framework of Reference
for Languages CEFR is A2–B1.

Sisältö
- review of the key structures of the language and introduction to more advanced structures
- central vocabulary and structures for general business communication
- writing skills for basic business texts
- active participation in ordinary business communication situations
- basic skills for presentations on business-related subjects

During the language studies, students can participate in an official language test "Goethe-Test Pro -
German for Professionals". The official certificate may increase the professional value of your
German studies.

Esitietovaatimukset
Prerequisites: German 1 and 2 or equivalent competence (10 credits of earlier studies).

GER8LF104 German 4: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
GLOBBA Degree Programme in International Business, HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Eva Herttuainen

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Tavoitteet
You are able to handle a variety of business-related subjects in the language, are acquainted with
business terminology in the language and are familiar with corporate culture and business life in the
language area. You are also able to make presentations and handle typical customer services
situations. You can write business-related documents in the language. Your target level on the
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Common European Framework of Reference for Languages CEFR is B1.

Sisältö
- vocabulary and structures for business communication
- more advanced skills for presentations on business-related subjects
- oral tools for customer-related situations
- writing skills for business-related documents

During the language studies, students can participate in an official language test "Goethe-Test Pro -
German for Professionals". The official certificate may increase the professional value of your
German studies.

Esitietovaatimukset
Prerequisites: German 1, 2 and 3 or equivalent competence (15 credits of earlier studies).

GER8LH101 Saksan keskustelutaidot: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

GER8LH102 Saksan kulttuurin ja kielialueen tuntemus: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opiskelija kehittää ja syventää kieli-, viestintä- ja kulttuuriosaamistaan. Hän parantaa varsinkin
viestinnällistä suullista kielitaitoaan ja valmiuksiaan opiskella ja työskennellä saksankielisissä
maissa.

Opiskelijan kansainvälinen osaaminen ja verkosto vahvistuvat ja hän rohkaistuu hakemaan
pidempään opiskelijavaihtoon saksankieliselle alueelle.

Sisältö
- saksan kielen murrealueet
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- Saksan ja Itävallan maantuntemus ja kulttuuriset erityispiirteet
- suullisen harjoitukset
- museokäynnit
- yritysvierailut
- partnerikouluvierailu
- päiväretki

Lisätiedot
Opintomatka toteutetaan intensiiviviikolla ja lähiopetus ennen opintomatkaa.

Esitietovaatimukset
Saksa 1 ja Saksa 2 -opintojaksot tai vastaavat tiedot

GER8LS210 Saksan perusteet 1: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Tavoitteet
Opintojakson tavoitteena on kielen perusrakenteiden ja puhutun kielen tavallisimpien ilmausten
oppiminen jokapäiväisissä kielenkäyttöön liittyvissä tilanteissa. Opiskelija oppii perussanaston,
ääntämisen, intonaation ja sanapainon sekä osallistuu puheharjoitteluun ja ohjattuun kirjoittamiseen.

Sisältö
Opintojakson tavoitteena on kielen perusrakenteiden ja puhutun kielen tavallisimpien ilmausten
oppiminen jokapäiväisissä kielenkäyttöön liittyvissä tilanteissa. Opiskelija oppii perussanaston,
ääntämisen, intonaation ja sanapainon sekä osallistuu puheharjoitteluun ja ohjattuun kirjoittamiseen.

Esitietovaatimukset
Taitotaso: A1â€¯

Ei edellytä aiempia opintoja.

GER8LS220 Saksan perusteet 2: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Tavoitteet
Opinnot kehittävät suullisia taitojasi perustasolta eteenpäin, perusrakenteiden osaamisesi syvenee ja
arki- sekä työtilanteiden sanavarastosi laajenee. Pystyt tulkitsemaan ja kirjoittamaan lyhyitä tekstejä.
Kieli- ja kulttuuriosaamisesi kehittyy tasolle, jolle voit alkaa rakentaa kielen osaamista työkielenä.
Eurooppalaisen viitekehyksen tavoitetasosi on A1–A2.

Sisältö
•Arkielämän ja työtilanteiden sanasto
•Kielen perusrakenteiden osaamisen syventäminen
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•Suulliset perustaidot
•Kirjoitetun kielen taitojen syventäminen
•Kulttuuriosaamisen syventäminen

Esitietovaatimukset
Taitotaso: A1
Saksan perusteet 1 suoritettu.

GER8LS250 Johdanto saksankieliseen työympäristöön: 2 op

Laajuus (op)
2 - 2

Koulutusohjelma
AVO Avoin ammattikorkeakoulu, LIIDI Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Sirpa.S Bode

GER8LS081 Saksan käännösharjoituksia: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Tavoitteet
Tavoitetaso: B2
Opintojakson tavoitteena on pohja idiomaattisten käännösten tuottamiseen suomesta saksaan.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• on syventänyt kielen rakenteiden hallintaa yleisimpien ongelmakohtien käsittelyn avulla
• hahmottaa ajankohtaisten aiheiden käännösten tekemistä
• tunnistaa omat sanastolliset ja/tai rakenteelliset ongelma-aiheensa

Sisältö
Käännösharjoituksia suomesta saksaan. Käännökset lähetetään opettajalle sähköpostitse.
Käännösharjoitusten valmistelua varten opiskelija kokoaa ryhmässä teksteihin tarvittavat
sanastolistat sekä pitää oppimispäiväkirjaa harjoitustensa edistymisestä.

Lisätiedot
Tavoitetaso: B2
Opintojakson tavoitteena on pohja idiomaattisten käännösten tuottamiseen suomesta saksaan.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• on syventänyt kielen rakenteiden hallintaa yleisimpien ongelmakohtien käsittelyn avulla
• hahmottaa ajankohtaisten aiheiden käännösten tekemistä
• tunnistaa omat sanastolliset ja/tai rakenteelliset ongelma-aiheensa

Esitietovaatimukset
Lähtötaso: B1
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Suoritetut perusopinnot. Riittävä saksankielen taito, vähintään 1,5 vuoden opinnot. Saksan liikekieli 1
(GER4ls201), saksan liikekieli 2 (GER4ls202) suoritettu.

GER8LS111 Saksankielinen esiintymistaito: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
ASSI Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma, LIIDI Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja
kielten koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Tesi Binder

GER8HH001 Saksa 6: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
LIIDI Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Sisältö
Oletko jo aiemmin opiskellut saksaa? Tämä opintojakso vastaa Eurooppalaisen viitekehyksen
taitotasoa B1.
Suunnitteletko opiskelijavaihtoa, työharjoittelua tai kenties jopa työnhakua saksankielisellä alueella?
Tai kenties pääset vielä työtehtäviin, jotka vievät sinut työmatkoille saksankielisiin maihin. Siksi
kannattaa suorittaa tämä opintojakso. Tällä opintojaksolla opit toimimaan saksankielisellä alueella
hotelliasiakkaana, vuokraamaan auton ja luovimaan liikenteessä. Opit myös kirjoittamaan
työsähköposteja, pitämään tuote- ja yritysesityksen ja puhumaan hyvinvoinnista.

HHVAPAASTIVALITTAVAT-CATEGORY-1007 Venäjän kieli

Sisällön valinnaisuus
Valitaan x opintopistettä

Opintopistemäärä
0 - 0

RUS4LH101 Venäjä 1: 5 op
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Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Kurssin suoritettuasi pystyt toimimaan suullisesti arkielämän tyypillisimmissä perustilanteissa, osaat
kielen yleisimmät perusrakenteet ja osaat tulkita ja kirjoittaa yksinkertaisia viestejä. Tunnet
kielialueen arki- ja työkulttuurin yleispiirteet. Selviytyt arkipäivän vuorovaikutustilanteissa venäjän
kielellä
Eurooppalaisen viitekehyksen tavoitetasonasi on A1.

Sisältö
Ääntämisen periaatteet
Itsestä, opiskelusta ja työstä kertominen
Tapaamisesta sopiminen
Kielen perusrakenteet
Kielen suullisen osaamisen perusteet
Kirjalliset perustaidot
Kulttuurin yleispiirteet

Esitietovaatimukset
Taitotaso: A1
Ei edellytä aiempia opintoja.

RUS4LH102 Venäjä 2: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opinnot kehittävät suullisia taitojasi perustasolta eteenpäin, perusrakenteiden osaamisesi syvenee ja
arki- sekä työtilanteiden sanavarastosi laajenee. Pystyt tulkitsemaan ja kirjoittamaan lyhyitä tekstejä.
Kieli- ja kulttuuriosaamisesi kehittyy tasolle, jolle voit alkaa rakentaa kielen osaamista työkielenä.
Eurooppalaisen viitekehyksen tavoitetasosi on A1–A2.

Sisältö
Arkielämän ja työtilanteiden sanasto
Kielen perusrakenteiden osaamisen syventäminen
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Suulliset perustaidot
Kirjoitetun kielen taitojen syventäminen
Kulttuuriosaamisen syventäminen

RUS4LH103 Venäjä 3: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

RUS8LH101 Venäjän kulttuurin ja kielialueen tuntemus: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

RUS8LS210 Venäjän perusteet 1: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Tavoitteet
Opiskelija oppii
• venäjän kielen aakkoset
• lukemaan, ääntämään ja kirjoittamaan venäjää
• sanojen painojen ja intonaation merkityksen
• ymmärtämään yksinkertaista puhuttua kieltä ja kirjallisia
viestejä ja ohjeita
• kielen keskeisiä rakenteita
• kirjoittamaan lyhyitä viestejä
• oppii kertomaan yksinkertaisesti omasta elämästä
• selviytymään arkipäivän vuorovaikutustilanteissa venäjän kielellä

Sisältö
• Ääntämisen periaatteet
• Venäjän kulttuuria
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• Tervehdykset, esittelytilanteet
• Tapaamisesta sopiminen
• Itsestä, opiskelusta ja työstä kertominen

Esitietovaatimukset
Taitotaso: A1
Ei edellytä aiempia opintoja.

RUS8LS220 Venäjän perusteet 2: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Tavoitteet
Opiskelija oppii:
• lukemaan ja kirjoittamaan venäjää sujuvamminâ€¯
• lisää perussanastoaâ€¯
• lisää kielen keskeisiä rakenteitaâ€¯
• ymmärtämään yksinkertaisia suullisia ja kirjallisia viestejä ja ohjeitaâ€¯
• kirjoittamaan lyhyitä viestejäâ€¯
• kertomaan monipuolisemmin omasta elämästäâ€¯â€¯
• selviytymään uusissa arkipäivän vuorovaikutustilanteissa venäjän kielelläâ€¯

Sisältö
• venäjän kielen keskeistä sanastoa ja rakenteita
• suullisia ja kirjallisia viestejä ja ohjeita
• arkielämän vuorovaikutustilanteetâ€¯

Esitietovaatimukset
Taitotaso: A1â€¯
Venäjän perusteet 1 (5 op) tai vastaavat tiedot ja taidot.â€¯

RUS8LS037 Kyrillinen tekstinkäsittely ja translitterointi: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
LIIDI Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutusohjelma, ASSI Johdon assistenttityön ja
kielten koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

HHVAPAASTIVALITTAVAT-CATEGORY-1000 Viron kieli
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Sisällön valinnaisuus
Valitaan x opintopistettä

Opintopistemäärä
0 - 0

EST8HH001 Viro 1: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
LIIDI Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Elisabet Rappu

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Kurssin suoritettuasi pystyt toimimaan suullisesti arkielämän tyypillisimmissä perustilanteissa, osaat
kielen yleisimmät perusrakenteet ja osaat tulkita ja kirjoittaa yksinkertaisia viestejä. Tunnet
kielialueen arki- ja työkulttuurin yleispiirteet. Eurooppalaisen viitekehyksen tavoitetasonasi on A1.

Sisältö
• Ääntämyksen perusteet
• Itsensä ja ympäristön esittely
• Kielen perusrakenteet
• Kielen suullisen osaamisen perusteet
• Kirjalliset perustaidot
• Kulttuurin yleispiirteet

Esitietovaatimukset
Ei edellytä aiempia opintoja.

EST8HH002 Viro 2: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
LIIDI Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Elisabet Rappu
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EST8HH003 Vironkielinen liiketoimintaympäristö: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
LIIDI Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Elisabet Rappu

HHVAPAASTIVALITTAVAT-CATEGORY-1008 Suomen kieli

Sisällön valinnaisuus
Valitaan x opintopistettä

Opintopistemäärä
0 - 0

FIN8HH102 Puhutsä suomee? How to Understand and Use Spoken Finnish: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
GLOBBA Degree Programme in International Business

Vastuuhenkilöt
Laura Uusitalo

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

FIN8HH103 Työ- ja arkielämän suomea: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
MUBBA Degree Programme for Multilingual Management Assistants

Vastuuhenkilöt
Taija Hämäläinen

Pääasiallinen opetuskieli
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suomi

Tavoitteet
Osaamistavoitteet:
• Opiskelija tutustuu työelämän tekstilajeihin ja pystyy kirjoittamaan mm. muistion, sähköpostin ja
tekstiviestin
• Opiskelija osaa kertoa itsestään, omasta työhistoriastaan ja omasta osaamisestaan
• Opiskelija tuntee työelämään ja ammatteihin liittyvää sanastoa
• Opiskelija osaa ilmaista mielipiteensä ja kertoa näkemyksiään ja neuvotella niistä
• Opiskelija seuraa ajankohtaista keskustelua ja uutisointia liittyen työelämään tai muuhun
ajankohtaiseen aiheeseen

Sisältö
Kurssi käsittelee työelämää ja seuraa ajankohtaista yhteiskunnallista työhön ja muihin aiheisiin
liittyvää keskustelua.
Kurssilla harjoitetaan kaikkia neljää kielenkäytön osa-aluetta: puhutaan, kirjoitetaan, luetaan ja
kuunnellaan.

* Sopiminen, mielipiteen ilmaiseminen
* Konditionaali
* Työhyvinvointi
* Toimistosanastoa
* Puhekielen fraaseja ja sanontoja
* Tietoa ammateista
* Oma opiskelu- ja työhistoria
* Aikamuotojen kertaus
* Ominaisuuksia, adjektiiveja
* Rekrytointiasiaa, LinkedIn, työhaastattelu
* Uutisten seuraaminen

Esitietovaatimukset
Lähtötasona eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1.1

Kurssille voi osallistua, kun on suorittanut Haaga-Heliassa 20 opintopistettä suomea (esimerkiksi
Beginners' Finnish, Beginners' Finnish 2, Finnish 3 ja Finnish for Foreigners 4) tai kun on muualla
opiskellut vastaavan määrän suomea.

FIN8HH104 Each One Teach One: 2 op

Laajuus (op)
2 - 2

Koulutusohjelma
MUBBA Degree Programme for Multilingual Management Assistants

Vastuuhenkilöt
Tuula Jäppinen , Taija Hämäläinen

Pääasiallinen opetuskieli
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suomi

FIN8LE111 Suomenoppijan tekstityöpaja: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
MUBBA Degree Programme for Multilingual Management Assistants

Vastuuhenkilöt
Virve Jalonen ,

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa arvioida kirjoittamistaitoaan ja sen kehittämistarpeita
- tuntee tekstilajien eroja ja osaa valita tekstilajin ja kontekstin mukaisen tyylin
- tuntee suomen kielen lähteitä ja apuvälineitä ja osaa hyödyntää niitä omissa teksteissä
- osaa hyödyntää palautetta
- on kehittynyt kirjoittajana.

Sisältö
Erilaiset tekstilajit, sovitaan tarkemmin opintojakson alussa:
- raportoivat tekstit
- journalistiset tekstit
- työnhakutekstit
- työelämän viestintä
- esseetyyppiset tekstit
Kurssiblogi
Oppimispäiväkirja/lukupäiväkirja

Esitietovaatimukset
Sujuva peruskielitaito (B1.2) suomen kielessä.â€¯

FIN8LS001 Luova kirjoittaminen oppimisen tukena: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
ASSI Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Virve Jalonen
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Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opiskelija kokeilee erilaisia kirjoittamismetodeja ja osaa käyttää niitä oman oppimisen ja
kehittymisen tukena. Opiskelija osaa tunnistaa ja korjata kirjoittamisprosessin esteitä.

Sisältö
• Narratiiviset oppimis- ja reflektointimenetelmät
• Henkilökohtaisten kehittymistavoitteiden asettaminen ja seuraaminen
• Luovia lähestymistapoja ja uusia näkökulmia teksteihin

Esitietovaatimukset
Ei sidonnaisuuksia. Edeltävyysvaatimuksena hyvä suomen kielen taito.

FIN8LE001 Contemporary Finnish Literature: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Vastuuhenkilöt
Sanna Kukkonen

Tavoitteet
Students cultivate their skills in understanding Finnish: vocabulary, Finnish society and culture.

Sisältö
The course covers four contemporary Finnish novels. The course is completed through independent
study (81 h).

Students read 4 novels in Finnish and take an exam on them.

Esitietovaatimukset
Taking the exam requires excellent Finnish skills and knowledge of the basic terms of literary
research in Finnish.

FIN8LE110 Business Finnish for International Students: 4 op

Laajuus (op)
4 - 4

Koulutusohjelma
MUBBA Degree Programme for Multilingual Management Assistants

Vastuuhenkilöt
Sanna Kukkonen
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Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Upon completion of the course, the studentâ€¯â€¯

has a basic knowledge of the financial vocabulary in everyday life
is able to communicate in Finnish in basic business situationsâ€¯
acquires the skills to produce clear and logical texts on simple business mattersâ€¯
is able to write basic business letters and PR letters in Finnishâ€¯
is familiar with current topics in the business field through (simplified) newspaper articles and other
up-to-date sourcesâ€¯

Sisältö
Plural forms of nounsâ€¯
Grammar: comparison of adjectives, some non-finite clausesâ€¯
Basic business correspondenceâ€¯
Getting acquainted with current topics by using newspapers and other mediaâ€¯

Esitietovaatimukset
B1 level in Finnish.

LHACF Raha ja talous: 74 op

Sisällön valinnaisuus
Valitaan n kappaletta

Lukumäärä
0

ACC8LH101 Konserni- ja IFRS-tilinpäätös: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

ACC8LH102 IFRS and Consolidated Financial Statements: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5
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Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

ACC8LH103 Robotiikka talousprosesseissa: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Susanna Honka , Kati Tuppuri

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Robotiikka talousprosesseissa (5 op) kurssilla opiskelija tutustuu taloushallinnon prosesseihin,
ohjelmistorobotiikkaan ja älykkääseen automaatioon sekä niihin liittyviin käsitteisiin ja
sovellettavuuteen. Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia toimia yrityksen taloushallinnon
automaatioprojekteissa. Tavoitteena on, että opiskelija perehtyy projektin suunnitelman laatimiseen
sekä kehittää kykyään analysoida ja toteuttaa automaatioprojekteja.

Lisätiedot
Arviointi: Palautettavat harjoitukset 100%

Esitietovaatimukset
Opiskelija on suorittanut moduulit Tuloksen tekijä ja Yrityksen talouden hallinta tai hallitsee muutoin
vastaavat osaamiset. Suositellaan Digitaalisen taloushallintamoduulin suorittamista.

ACC8LH104 Talouden automaatio ja robotiikka: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Vastuuhenkilöt
Kati Tuppuri

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Talouden automatiikka ja robotiikka (5 op) kurssilla tavoitteena on, että opiskelija osaa mallintaa
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taloushallinnon prosesseja ja tutustuu näiden automaatio mahdollisuuksiin. Opiskelija osaa soveltaa
ohjelmistorobotiikkaa ja älykästä automaatiota talouden kehitysprojekteissa. Hän tietää, mitä
talouden automaatioon liittyvät käsitteet tarkoittavat.

Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia toimia yrityksen taloushallinnon automaatioprojekteissa.
Tavoitteena on, että opiskelija perehtyy taloushallinnon prosessien kehityssuunnitelman laatimiseen
sekä kehittää kykyään analysoida, osallistua ja toteuttaa automaatioprojekteja.

Esitietovaatimukset
Opiskelijalta edellytetään hyvää tietotasoa taloushallinnon prosesseista ja taloushallinnon
järjestelmien toiminnasta.

Kurssi soveltuu parhaiten jo taloushallinnon tehtävissä työskenteleville tai taloushallinnon
kehitystehtävistä kiinnostuneille.

Opiskelija on suorittanut moduulit Tuloksen tekijä ja Yrityksen talouden hallinta tai hänellä on
muutoin vastaavat osaamiset. Suositellaan Digitaalinen taloushallintamoduulin suorittamista.

ACC8LH105 Strategiset päätöksentekomallit: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Juha Nurmonen

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opiskelija oppii välineet ja menetelmät liikkeenjohdolliseen päätöksentekoon sekä kykenee
laatimaan perusteltuja Excel-pohjaisia ratkaisumalleja riskiä ja epävarmuutta sisältäviin
päätöksentekotilanteisiin. Opiskelija kykenee toimimaan organisaation sisäisenä
päätöksentekotilanteissa palveluresurssina sekä soveltamaan tietojärjestelmistä kerättyjä tietoja
mallien rakentamisessa.

Sisältö
• Tiedon tuottaminen päätöksenteon tueksi
• Epävarmuuden ja riskin mallintaminen
• Päätöksenteko varmuuden, riskin, epävarmuuden ja konfliktin vallitessa
• Simulointimallit seuraavien aihealueiden joukosta:
investointilaskelmat, päätöspuut, päätösmatriisit, lineaarinen optimointi, verkkoteoria, varastoteoria,
kuljetusongelmat, jonoteoria, peliteoria

Esitietovaatimukset
Opiskelija on suorittanut laskentatoimen pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojaksoa
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suositellaan suuntautumisopintojen loppuvaiheeseen.

Sekä tätä kurssia Strategiset päätöksentekomallit ACC8LH105 että sen vanhempaa versiota kurssia
Johdon laskentatoimen päätöksentekomallit ACC8LH008 ei voi molempia sisällyttää tutkintoonsa.

ACC8LS060 Kirjanpito-ohjelman käyttö ja tilinpäätöksen laatiminen: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
ASSI Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Kirsimarja Vahevaara

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää kirjanpidon/taloushallinnon peruskurssilla
käytyjä kirjanpidon ja tilinpäätöksen peruskäsitteitä kirjanpito- ja verolakeihin tutustumalla.
Tavoitteena on, että opiskelija suoriutuu pienen yrityksen peruskirjanpidosta kirjanpito-ohjelmaa
käyttäen.
Tilinpäätösanalyysin avulla on tavoitteena syventää tietämystä kannattavuudesta,
vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta.

Sisältö
Kirjanpito- ja verolait
Avustavat päätösviennit

Esitietovaatimukset
Yrityksen prosessit / Kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet

ACC8LS222 Palkkahallinnon perusteet: 2 op

Laajuus (op)
2 - 2

Koulutusohjelma
ASSI Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Kirsimarja Vahevaara - v,

Pääasiallinen opetuskieli
suomi
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Tavoitteet
Opiskelija ymmärtää palkkahallinnon merkityksen yrityksen toiminnassa ja osaa tulkita ja soveltaa
palkanmääritysperusteita.
Opiskelija osaa laskea palkkoja palkka.fi ympäristössä.

Sisältö
Palkkahallinnon rooli yrityksessä
Työaikaan ja työsopimuksiin liittyvät asiat
Vuosiloman laskenta ja siihen liittyvät maksuperusteet
Ennakonpidätys
Eläke-, työttömyysvakuutus- ja sosiaaliturvamaksut
Luontoisedut

Lisätiedot
Arviointi
Viikkotehtävät 50 %
Tentti 50%

Esitietovaatimukset
Työsopimus- ja työaikalain perusteet.

ACF8LH101 SOTE-alan talous: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Tavoitteet
Tämä on osa SOTE-Liiketoiminnan osaaja opintojaksoa.
Tällä opintojaksolla tutkittua taloustietoa sovelletaan päätöksenteon tueksi SOTE-muutoksen
tuomien vaatimusten keskellä.
Opintojakson suoritettuasi, tunnistat sote-alan toimijoiden ansaintalogiikan ydinasiat sekä
liiketoiminnan tuloksen keskeiset tekijät.
Opit sosiaali- ja terveystaloustieteen sekä hyvinvointitalouden perusteita.
Ymmärrät sosiaali- ja terveysalan uusien teknologioiden vaikutuksia sosiaali- ja terveysalojen
toimintaympäristöissä. Case-työskentelyssä osaat soveltaa opittua tietoa ja muodostaa uusia
palveluratkaisuja sekä osaat muodostaa liiketoimintamallin.

Sisältö
Sosiaali- ja terveystalous 5 op, Laurea
Terveysala säänneltynä liiketoimintaympäristönä 5 op, Metropolia
SOTE case työskentely 5 op, Haaga-Helia

Esitietovaatimukset
Polulle ovat tervetulleita kaikki opiskelijat, riippumatta aikaisemmista opinnoista.

ACF8LH102 Asunto-osakeyhtiön talous ja hallinto: 5 op
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Laajuus (op)
5 - 5

Tavoitteet
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija asunto-osakeyhtiön hallintoon ja taloudenhoitoon.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää asunto-osakeyhtiön juridisen rakenteen ja toiminnan
sekä kirjanpidon ja tilinpäätöksen merkityksen asunto-osakeyhtiön taloudenhoidossa. Opiskelija
osaa asunto-osakeyhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityispiirteet sekä suunnitella ja valvoa yhtiön
taloutta. Hän tuntee asunto-osakeyhtiön päätöksentekomekanismin ja osaa organisoida
yhtiökokouksen ja hallituksen kokouksen.

Sisältö
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija asunto-osakeyhtiön hallintoon ja taloudenhoitoon.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää asunto-osakeyhtiön juridisen rakenteen ja toiminnan
sekä kirjanpidon ja tilinpäätöksen merkityksen asunto-osakeyhtiön taloudenhoidossa. Opiskelija
osaa asunto-osakeyhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityispiirteet sekä suunnitella ja valvoa yhtiön
taloutta. Hän tuntee asunto-osakeyhtiön päätöksentekomekanismin ja osaa organisoida
yhtiökokouksen ja hallituksen kokouksen.

Esitietovaatimukset
Opiskelija on suorittanut HELI perusopintojen moduulit 1 ja 4 (tuloksentekijä) sekä vähintään yhden
liiketalouden suuntautumisen perusmoduulin tai hankkinut muulla tavalla vaadittavan osaamisen
(laskentatoimen perusteet, juridiikan perusteet).

ACF8LH103 Palkanlaskennan perusteet: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Tavoitteet
Opiskelija ymmärtää palkkahallinnon merkityksen yrityksen toiminnassa ja osaa tulkita ja soveltaa
jatkuvasti muuttuvia palkanmääritysperusteita. Opiskelija osaa käyttää ja hyödyntää palkkasovellusta
sekä tehdä yleisesti palkanlaskennan päävaiheet.

Sisältö
- palkanlaskennan perusteet käytännössä, sisältäen ilmoittamisen Tulorekisteriin
- ennakonpidätysten ja palkkasidonnaisten menojen laskeminen
- luontaisetujen ja muiden tyypillisten palkkoihin liittyvien erien laskeminen
- palkkakirjanpidon perusteet

Esitietovaatimukset
Suositeltavat edeltävät opinnot: työyhteisöosaaja, liiketalouden perusopinnot. Vaihtoehtoisesti
opiskelija muutoin hallitsee näiden opintojen asiat.

FIE8LH102 Rahoituslaskennan menetelmiä: 5 op

Laajuus (op)
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5 - 5

Tavoitteet
Lähtökohtana on yhdistää teoria ja talouselämän ilmiöissä tarvittava käytännön rahoituslaskenta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- selviytyy työelämässä eteen tulevista rahoituslaskelmista
- osaa analysoida ja tulkita rahoituksen laskelmia
- osaa tehdä rahoituksen laskelmien perusteella johtopäätöksiä.

Sisältö
- Investointilaskelmat ja herkkyysjakaumat
- Tuoton odotusarvo ja riski
- Regressio ja normaalijakauma sovelluksineen
- Tuotto- ja riskiluvut
- Korkosijoitusten hinnoittelu ja korkoriski
- Johdannaisten perusteita ja optioiden hinnoittelua
- Aikasarjoja ja teknistä analyysia

Esitietovaatimukset
Liiketalouden perusopinnot tulee olla suoritettuna. Opintojakso suositellaan suoritettavan
suuntautumisopintojen loppuvaiheessa.

FIE8LK101 Pankkiprojekti: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
FINA Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

FIE8LK102 Johdannaiset ja riskienhallinta: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

FIE8LK103 Korkonäkemys: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Erillinen opintokokonaisuus

Sivu 38 / 124



Vastuuhenkilöt
Christian Brade

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opiskelija osaa kurssin käytyään luoda itsenäisesti korkonäkemyksen, eli kykenee arvioimaan missä
suhdannevaiheessa talous on. Opiskelija ymmärtää myös eri markkinoiden välisiä syy-
seuraussuhteita, keskuspankkien korkopolitiikkaa, sekä raaka-aineiden hintamuutosten vaikutuksen
talouteen. Opiskelijalla on myös käsitys markkinoiden toimintalogiikasta sekä
markkinapsykologiasta.

Sisältö
Korkonäkemyksen tekeminen vaatii laaja-alaista markkinaymmärtämistä ja siitä johtuen kurssilla
käydään läpi useita eri markkinoita arvopapereineen ja toimintalogiikkoineen.

Kurssille osallistuvan opiskelijan oletetaan tuntevan yleisimmät arvopaperit ja niiden teoreettisen
taustan.

Kurssilla markkinoita ja arvopapereita käsitellään käytännönläheisesti ja pyritään ensisijaisesti
vastaamaan opiskelijoiden mielessä oleviin arvopaperimarkkinoihin liittyviin kysymyksiin
selkokielisesti.

Kurssilla pyritään vastaamaa mm. seuraaviin kysymyksiin:
1. Miksi rahamarkkinat ovat olemassa ja kuka niitä tarvitsee?
2. Miksi korkomarkkinat ovat olemassa ja kuka niitä tarvitsee?
3. Miksi on olemassa ohjauskorko?
4. Minkälainen on koron ja inflaation välinen suhde?
5. Minkälainen on osakkeiden ja korkojen välinen suhde?
6. Minkälainen on korkojen ja valuuttojen välinen suhde?
7. Mikä on minimivarantovaatimus?
8. Mikä on viitelaina?
9. Mikä on riskipreemio?
10. Mikä on roskalaina?
11. Mihin keskuspankki pyrkii negatiivisella talletuskorolla?
12. Miksi negatiiviset korot ovat vaarallisia talouskasvulle?
13. Miten Euribor määräytyy, miksi se on olemassa ja mihin sitä käytetään?
14. Pitäisikö asuntolaina sitoa Euriboriin vai Primeen?
15. Jos osakekurssit nousevat, niin mistä nousuun tarvittava raha tulee?
16. Mitä markkinoilla tapahtuu, jos sekä osakkeet että korot vahvistuvat samaan aikaan?
17. Miten raaka-aineiden (öljyn) hinta vaikuttaa korko- ja osakemarkkinoihin?
18. Mitä voidaan olettaa tapahtuvan osakkeille ja koroille Opecin kiristäessä tuotantokiintiötään ja
miksi?
19. Mitkä ovat yleisimmät talousindikaattorit, joita markkina-ammattilaiset seuraavat?
20. Miksi Norjan kruunu vahvistui Lillehammerin olympialaisten aikana?
21. Mitä Sveitsin frangille tapahtuu taantumassa ja miksi?
22. Mitä kullan hinnalle tapahtuu taantumassa ja miksi?
23. Mitä tapahtuu kaivosyhtiön bondille sen julkistaessa uuden kaivoksensa tuottavan odotettua
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enemmän kuparia?
24. Miksi bondin hinta ja tuotto kulkevat eri suuntiin?
25. Miksi odotusarvot määrittelevät sijoitusinstrumenttien hinnat?
26. Miten valuuttakurssit määräytyvät?
27. Mikä on Bic Mac -indeksi ja ostovoimapariteetti?

Lisätiedot
Kurssilla pyritään käymään läpi asioita selkokielisesti, eikä juurikaan opiskella yksittäisiin asioihin
liittyvää teoriaa tai laskukaavoja. Oppiminen perustuu lähinnä keskustelulle, jonka puheenjohtajana
ja mentorina toimii opettaja.

Esitietovaatimukset
Opiskelijalla tulisi olla perustiedot osake-, korko- ja valuuttamarkkinoista.

HHVAPAASTIVALITTAVAT-CATEGORY-1009 Sustainability in Finance: 15 op

Sisällön valinnaisuus
Valitaan n kappaletta

Lukumäärä
0

FIE8LH103 Sustainable Development and Climate Change: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Jani Siirilä

Pääasiallinen opetuskieli
englanti, suomi

FIE8LH104 Sustainable Finance: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Ville Hanni , Mika Mustikainen
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Pääasiallinen opetuskieli
englanti

FIE8LH105 Future Megatrends and Vocational Competencies: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Jani Siirilä

Pääasiallinen opetuskieli
englanti, suomi

LHCAM Markkinointi ja viestintä: 111 - 113 op

Sisällön valinnaisuus
Valitaan n kappaletta

Lukumäärä
0

CAM8LH101 Krea Visual Design: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

CAM8LH102 Krea Multicultural Communication: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma
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Pääasiallinen opetuskieli
englanti

CAM8LH103 Krea Event Management: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

CAM8LH104 Krea Content - Copywriter ja sisällöntuottaja: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat kehittyä kirjoittajina ja sisällöntuottajina. Se perehdyttää
opiskelijan mainoskirjoittamiseen ja ammattimaiseen sisällöntuotantoon sekä tarjoaa opiskelijalle
laaja-alaisen kuvan luovan alan suunnittelutyöstä ja sisältöprosesseista. Opiskelija ymmärtää
mainonnan suunnittelun ja sisällöntuotannon prosessina, jonka lähtökohtana ovat mainostajan
tavoitteet. Hän oppii käyttämään mainoskirjoittamisen, luovan suunnittelun ja ideoinnin menetelmiä
sekä tarinankerrontaa nykyaikaisessa mediaympäristössä. Opintojakson aikana tehdään useita
konseptointi- ja sisältösuunnitteluprojekteja asiakasyrityksille, joista opiskelija kokoaa itselleen
esittelykelpoisen portfolion. Opintojakso tutustuttaa opiskelijan myös alan toimijoihin ja auttaa häntä
laajentamaan omaa ammatillista verkostoaan.

Sisältö
- Mainoskirjoittamisen peruskäsitteet
- Mainonnan suunnitteluprosessi
- Luova suunnittelu ja ideointimenetelmät
- Kampanjasuunnittelu
- Sisällöntuotannon strategiat ja tekniikat

Esitietovaatimukset
Lähtötaso: Sopii kaikille

Sidonnaisuudet: Ei sidonnaisuuksia
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CAM8LH105 Työyhteisöviestintä: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa arvioida, suunnitella ja toteuttaa
työyhteisöviestintää organisaation strategisten tavoitteiden mukaan. Hän tietää, että menestyksen
edellytyksenä on toimiva työyhteisöviestintä. Hän myös sisäistää viestintätaitojen merkityksen
esimiestyössä. Lisäksi opintojaksolla tarkastellaan yhteisöllisen median mahdollisuuksia työyhteisön
tavoitteiden saavuttamisessa.

Sisältö
- laadukas työyhteisöviestintä ja sen kehittäminen
- viestintäkulttuurin osa-alueet
- monikanavainen johtamis- ja strategiaviestintä
- esimiehen erilaiset viestintätilanteet
- yhteisöllisen median käyttömahdollisuudet ja erityishaasteet
- vuorovaikutuksen edistäminen työyhteisössä

Esitietovaatimukset
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.

CAM8LH106 Krea Spring School - Inspirational Storytelling: 3 - 5 op

Laajuus (op)
3 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Esitietovaatimukset
No prerequisites.

CAM8LH108 Henkilöbrändi ja viestintätaidot: 5 op

Laajuus (op)
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5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Merike Koskinen , Hanna Tattari

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opintojakso valmentaa opiskelijan oman ammatillisen henkilöbrändin rakentamiseen käytännössä.
Opiskelija ymmärtää henkilöbrändin ja viestinnän merkityksen työelämässä menestymiselle.
Opiskelija osaa tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymiskohteitaan sekä myydä ja tuoda esille
omaa osaamistaan työnhaussa ja työelämässä. Opiskelija perehtyy henkilöbrändiin vaikuttaviin osa-
alueisiin ja rakentaa omaa henkilöbrändiään eri osa-alueita hyödyntäen viestinnän keinoin.

Lisätiedot
Opintojakson suorittaminen edellyttää vahvaa ja tavoitteellista sitoutumista verkkotyöskentelyyn ja
opintojakson lähitapaamisiin. Arvosana määräytyy tuotosten perusteella sekä opiskelijan oman
sitoutumisen ja aktiivisuuden perusteella.

Esitietovaatimukset
Ei lähtötaso vaatimuksia.

CAM8LH109 Krea Tech - Uudet viestintäteknologiat: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Johanna Mäkeläinen

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

COM8LH101 Markkinoinnin ja viestinnän projektityöt: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5
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COM8LH102 Esiintymistaito: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

COM8LH103 Sujuva tekstin tuottaminen: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

COM8LH104 Viestinnän työpaja: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Tavoitteet
Tämä esiintymiseen keskittyvä viestinnän työpaja on suunnattu niille opiskelijoille, joilla
esiintymisjännitys haittaa merkittävästi opiskelua ja elämää ylipäätään.

COM8LH105 Sosiaalisen median strategia: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Tavoitteet
Opintojaksolla keskitytään digitaalisiin kanaviin ja niiden sisältöihin. Opiskelija osaa laatia
asiakasyrityksen liiketoimintaa tukevan sisältöstrategian ja sisältösuunnitelman. Opiskelija analysoi
yrityksen läsnäoloa ja onnistumista omissa, kumppanien kanavissa sekä mahdollisesti myös
maksetuissa kanavissa. Opiskelija osaa suunnitella ja jatkokehittää sisällöntuotantoa. Opiskelija
osaa hyödyntää laaja-alaisesti luovan alan teknologioita ja työkaluja sekä pystyy arvioimaan
onnistumista analytiikan avulla.

Sisältö
• opiskelija tuntee erinomaisesti yrityksen digitaalisen toimintaympäristön ja kanavat osana yrityksen
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liiketoimintaa ja brändinrakentamista
• opiskelija osaa laatia toimivan sisältöstrategian
• hän osaa analysoida ja kehittää strategia kulloinkin saatavilla olevien mittareiden avulla

Lisätiedot
Opintojaksolla laaditaan sisältöstrategia asiakasyritykselle. Tiivistä yhteistyötä mainos-, media-,
viestintä-, sisältö- ja digitoimistojen kanssa.

Esitietovaatimukset
Opintojakso on osa Asiakaskokemus sosiaalisessa mediassa ja se koostuu kolmesta eri
opintojakosta :
1) asiakaskokemuksen tutkiminen ja analysointi (Laurea)
2) Sosiaalisen median strategia (Haaga-Helia)
3) asiakaskokemusten keräämisen alustan tai sovelluksen avulla (Metropolia)

COM8LH106 Verkkosivut yritykselle: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma, HETI Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Tuula Ryhänen

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opiskelija toteuttaa verkkosivuston yrityksen tarpeisiin. Hän ymmärtää brändin ja verkkosivuston
merkityksen yrityksen viestinnässä ja hahmottaa verkkosivuston suunnitteluprosessin
kokonaisuudessaan. Opiskelija ymmärtää verkkosivuston teknisen arkkitehtuurin, käyttöliittymän
perusteet sekä osaa hyödyntää sisällönhallintajärjestelmää (Wordpress) verkkosivuston luomisessa.

Sisältö
Verkkosivuston suunnitteluprosessi,tekninen arkkitehtuuri, käyttöliittymän perusteet, Wordpressin
hyödyntäminen sisällönhallinnassa.

COM8KJ001 Mediakirjoittaminen: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Vastuuhenkilöt
Miisa Jääskeläinen
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Tavoitteet
Opintojaksolla opiskelija saa tietoja ja taitoja, jotka tukevat aktiivista ja vastuullista
mediakansalaisuutta. Opintojakson jälkeen opiskelija
Osaa lukea analyyttisesti erilaisia mediatekstejä
Tuntee tekstityyppejä, niiden tavoitteita
Osaa tuottaa tekstejä erilaisiin mediaympäristöihin
Osaa käyttää lukijan tavoittamiseen sopivia ilmaisukeinoja
Osaa hankkia ja arvioida tietoa
Erottaa journalismin muista mediasisällöistä
Osaa editoida tekstiään palautteen pohjalta

Sisältö
Opintojaksolla perehdytään median tekstityyppeihin ja käytäntöihin; analysoidaan tekstejä ja
harjoitellaan tiedonhankintaa ja erilaisten tekstilajien kirjoittamista; pohditaan kirjoittajan tavoitteita ja
vastuita erilaisissa mediaympäristöissä Aiheita: työkaluja mediatekstien lukemiseen, tekstilajit ja
niiden tavoitteet, lukijan huomioon ottaminen, kirjoittamisen prosessi ja julkaisukäytännöt, kirjoittajan
lähteet ja lähdekritiikki, oman ilmaisun kehittäminen ja kirjoittajan vastuu

Esitietovaatimukset
Ei edeltävyysvaatimuksia.

COM8KJ002 Podcastin suunnittelu ja toteutus: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Vastuuhenkilöt
Esko Hatunen

Tavoitteet
Opiskelija
Tuntee podcastin ominaispiirteitä ja sen ilmaisumahdollisuuksia.
Osaa ideoida, suunnitella ja käsikirjoittaa oman podcastin.
Osaa äänittää ja editoida sisällön julkaisukuntoon.
Osaa ottaa huomioon julkaisun kohdeyleisön.

Sisältö
Podcastin ideointi, suunnittelu ja käsikirjoittaminen.
Äänitystekniikkaan tutustuminen ja harjoittelu.
Adobe Audition tai Audacity -äänieditointiohjelman perusteet.
Äänileikkaamisen ja äänen pakkaamisen perusteet.
Oman podcast-pilotin tuottaminen.

Esitietovaatimukset
Ei edeltävyysvaatimuksia.

COM8KJ004 Työkaluja visuaalisuuteen: 5 op

Erillinen opintokokonaisuus

Sivu 47 / 124



Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
JOURA Journalismin koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Päivi Peltonen

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• ymmärtää millainen on teknisesti hyvä valokuva
• ymmärtää sommittelun merkityksen valokuvassa
• oppii käyttämään kameran eri kuvausohjelmia
• tunnistaa valokuvassa tarvittavat kuvankäsittelyn toimenpiteet
• osaa editoida kännykkävideoita

Sisältö
• sommittelun perusteet
• valokuvauksen perusteet
• valokuvan peruskuvankäsittely
• videokuvaamisen perusteet
• videoeditoinnin perusteet mobiiliympäristössä

Esitietovaatimukset
Ei lähtötasovaatimuksia.

COM8KJ203 Kriisiviestintä: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
JOURA Journalismin koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Mirka Sunimento

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Kriisiviestintä -kurssin suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa kriisiviestinnän erityispiirteet viestinnän tekijöiden, organisaatioiden, yleisön ja median
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näkökulmasta
- ymmärtää kriisiviestinnän merkityksen ja vaikutukset organisaatioiden maineelle ja brändille.
- osaa tunnistaa tärkeät sidosryhmät ja identifoida ja priorisoida edellisten tarpeet kriisiviestintään
liittyen
- osaa analysoida ja toteuttaa erilaisia viestiinvastaamistrategioita
- osaa soveltaa kriisiviestinnän toimintatapoja kriisin eri vaiheissa: ennakoinnissa, kriisin aikana ja
kriisitilanteen jälkeen
- osaa suunnitella kriirisiviestintää perinteistä ja sosiaalista mediaa hyödyntäen

Sisältö
- Kriisiviestinnän erityispiirteet viestinnän tekijöiden, organisaatioiden yleisön ja median
näkökulmasta
- Kriisien erilaiset sidosryhmät ja tarpeet
- Kriisien ennakointi
- Kriisien luokittelu ja priorisointi
- Kriisiviestinnän suunnittelu
- Maineenhallinta
- Kriisiviestinnän teoriat (erityisesti Timothy W Coombsin ja Vilma Luoma-Ahon) ja konseptit
- Kriisisimulaatioharjoitus ja case-työpajat

Lisätiedot
Kurssi on mahdollista suorittaa täysin itsenäisesti verkossa, ennakkoon määritellyn aikataulun
mukaisesti.

100 % verkko-opetuksen sijaan suositus on verkko-opetuksen ja itsenäisen opiskelun lisäksi
osallistua työpajoihin ja simulaatiohin, joissa opittua pääsee soveltamaan käytännön harjoituksissa.

Esitietovaatimukset
Varsinaisia lähtötasovaatimuksia ei ole, mutta kurssi soveltuu parhaiten opiskelijoille, joille
viestinnän/median peruskäsitteet ja prosessit ovat tuttuja. Kurssilla käytetään osin materiaalia, jota ei
ole julkaistu suomeksi, eli opiskelijan tulee olla kykenevä lukemaan englanninkielisiä tekstejä.

COM8LS222 Big data, analytiikka ja viestinnän uudet kanavat ja alustat: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Vastuuhenkilöt
Nina Koivisto

Tavoitteet
Ymmärtää Big Datan merkitys ja mahdollisuudet liiketoiminnalle sekä sen hyödyntämiseen erityisesti
viestinnän tukena. Tutustua big datan mahdollisuuksiin ja haasteisiin, erilaisiin analyysimenetelmiin
sekä markkinoinnin automaatioon sekä digitaalisen viestinnän kanaviin ja alustoihin. Kurssi painottuu
liiketaloudellisiin ja viestinnällisiin näkökulmiin teknisten työkalujen ja sovellusten sijaan.

Sisältö
- Digitaalinen viestintä
- Big Data
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- Somen kanavat
- Sosiaalinen kuuntelu
- Analytiikka ja mittaaminen
- Data-analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa

COM8HH004 Social Media Marketing in Modern Business: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Tavoitteet
Upon completion of the course, the student is able to

Understand and describe Social Media Marketing as a strategic tool in today’s international
business environment
Apply social media marketing theories and new technics like the use of virtual reality to practical
marketing campaigns
Understand how companies can use and leverage most important social media sites like Facebook,
YouTube, Twitter, Instagram and Snapchat
Understand how to communicate via social media and respond to negative comments/feedback
Create a simple social media plan for a company

Sisältö
Introduction to Social Media
Why social media is so important for businesses today
How to promote your business on Facebook
How to promote your business on YouTube
How to promote your business on Twitter
How to promote your business on Instagram
How companies can use Snapchat for marketing
How to create a social media plan for your business
Companies can use virtual reality and augmented reality
Examples and case studies
Questions and answers

Esitietovaatimukset
The course has no special starting requirement.

COM8HH005 Video CV: 1 op

Laajuus (op)
1 - 1

Tavoitteet
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Upon successful completion of the course, the students are able to:
Make a video CV to be able to effectively evaluate their presentation skills and nonverbal behaviour.
A video CV (video résumé) is presentation of oneself in video format. It is meant to be more free-
form than a written CV in that the language should not be overly scripted and the style of speaking
should be relaxed and rather informal.

Sisältö
Students study the various sources about how to build and enhance a useful professional video CV
on their own. The instructions and assessment criteria will contribute to guiding the study and the
learning task. The instructor will assess the final outcome.

Esitietovaatimukset
No prerequisites.

COM8HH006 Personal Branding in LinkedIn: 1 op

Laajuus (op)
1 - 1

Vastuuhenkilöt
Hannu Koikkalainen

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Tavoitteet
Upon successful completion of the course, the students are able to:

Create and update a useful professional LinkedIn profile.
Use their LinkedIn profile for personal branding.

Sisältö
Students study the various sources about how to build and enhance a useful professional LinkedIn
profile on their own. The assessment criteria will contribute to guiding the study and the learning
task. The instructor will assess the final outcome.

COM8HH007 Using Twitter for Professional Purposes: 1 op

Laajuus (op)
1 - 1

Koulutusohjelma
GLOBBA Degree Programme in International Business

Vastuuhenkilöt
Jaana Pylvänen
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Pääasiallinen opetuskieli
englanti

COM8HH008 Using Instagram for Professional Purposes: 1 op

Laajuus (op)
1 - 1

Vastuuhenkilöt
Hannu Koikkalainen

Tavoitteet
Upon successful completion of the course, the students are able to:

Create and update a useful professional Instagram profile.
Use Instagram effectively for professional purposes.

Sisältö
Students study the various sources about how to create an Instagram profile and how to use
Instagram effectively for professional purposes in their own career. The assessment criteria will
contribute to guiding the study and the learning task. The instructor will assess the final outcome.

COM8HH009 Digital Marketing in Modern Business: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Tavoitteet
Upon completion of the course, the student is able to

Understand and describe Digital Marketing as a strategic tool in today’s international business
environment
Gain in-depth knowledge of inbound marketing and content marketing
Apply digital marketing theories to practical marketing campaigns
Understand how companies can use and leverage search engine marketing (SEO), email marketing
and mobile marketing.
Understand what kind of opportunities WhatsApp and instant mobile messaging offer to companies
today.
Develop an action plan in order to implement digital marketing for any company
Create a simple digital marketing plan for a company

Sisältö
Introduction to Digital Marketing: SOSTAC model, Content marketing & Inbound Marketing, SEO
(Search Engine Optimization), Email Marketing, Mobile Marketing & WhatsApp Marketing
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Why companies need to create a digital marketing plan
How to create digital marketing plan using SOSTAC planning model
How to promote your business with Content marketing & Inbound Marketing
How to promote your business with SEO (Search Engine Optimization)
How to promote your business Email Marketing
How to promote your business Mobile Marketing & WhatsApp
How to create a digital marketing plan for your business
Interviews with Finnish digital marketing experts
Examples and case studies
Questions and answers

Esitietovaatimukset
The course has no special starting requirement

COM8HH010 Paid Social Media Advertising in Modern Business: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Tavoitteet
Upon completion of the course, the student is able to

Understand and describe social media advertising as a strategic tool in today’s international
business environment
Gain in-depth knowledge of Facebook advertising and Google advertising
Apply social media advertising theories to practical marketing campaigns
Understand how companies can use and leverage latest Facebook advertising strategies, Google
Adwords strategies, remarketing technics and Twitter advertising
Understand what kind of opportunities re-marketing offers in today´s market place
Develop an action plan in order to implement paid social media campaign for any company
Create a simple digital marketing plan for a company

Sisältö
Introduction to paid social media advertising: Facebook advertising, Google Adwords advertising,
Facebook and Google Re-marketing, Twitter advertising
Why companies need to use paid social media advertising
How to promote your business with Facebook advertising
How to promote your business with Google Adwords
How to promote your business with Re-marketing
How to promote your business with Twitter advertising
How to create a paid social media advertising for your business
Examples and case studies
Questions and answers
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COM8HH011 How to Start a Social Media Consultant Business: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Tavoitteet
Upon completion of the course, the student is able to

Understand the requirements of going into business and to offer social media and digital marketing
services.
Understand who are the likely prospects for social media services and the sectors to be served.
Apply business-consulting theories to practical marketing campaigns.
Understand how to deliver social media and digital marketing services to companies.
Understand how negotiate and offer your social media and digital marketing services.
Create a plan on how to start your business as a social media consultant.

Sisältö
Introduction to how to start your social media consultant business.
Why being a consultant or a freelancer is a big opportunity today.
Understanding the requirements of going into business.
How to find clients and new business opportunities.
How to create effective working habits.
How to communicate your consultant business effectively online and offline.
How to scale your business and get more clients.
How to offer Facebook, YouTube and other services to companies.
How to create proposals and deliver digital marketing services.
How to create a promotional plan for your consulting business.
How to start-up and kick-off your new consulting business.
Examples and case studies.
Questions and answers.

Esitietovaatimukset
The course has no special starting requirement.

SEL Myynti: 21 op

Sisällön valinnaisuus
Valitaan n kappaletta

Lukumäärä
0

SEL8LZ001 Valmennus Best Seller Competition -myyntikilpailuun: 3 op

Laajuus (op)
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3 - 3

Koulutusohjelma
MYYNTI Myyntityön koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opintojakson tavoitteena on valmentaa ja valita osallistujat vuorovuosin Helsingissä ja Turussa
järjestettävään myyntikilpailuun. Valmennus ja kilpailu antavat mahdollisuuden myyntitaitojen
kehittämiseen työelämää varten sekä lisäävät valmiuksia vaativaan henkilökohtaiseen myyntityöhön.

Sisältö
Opintojaksolla harjoitellaan erilaisten roolipelitilanteiden avulla asiakkaan kohtaamista.

Opintojaksolla harjoituksissa käytettävä myytävä ratkaisu on sama kuin sen vuoden Best Seller
Competition -myyntikilpailun pääponsorin määrittelemä ratkaisu. Opintojaksolla käsiteltäviä aiheita
ovat:

Myytävään ratkaisuun perehtyminen
Valmistautuminen asiakastapaamiseen
Asiakaskohtaamisen aloitus ja luottamuksen rakentaminen
Tarvekartoitus
Ratkaisun esittäminen
Asiakkaan kysymysten ja huolien käsittely
Tapaamisen päättäminen ja jatkosta sopiminen

Opintojakson lopussa järjestetään Best Seller Competition -myyntikilpailun karsintakilpailu, jonka
perusteella valitaan Haaga-Helian edustajat varsinaiseen myyntikilpailuun.

Esitietovaatimukset
Opintojakson suorittamisen edellytyksenä on M3 Asiakasosaajamoduulin osan CUS1LZ101A
Myynti- ja palvelutaidot suoritus tai vastaavien opintojen suoritus.

Opintojaksolle otetaan enintään 20 osallistujaa. Mikäli hakijoita on enemmän kuin opiskelijoita
voidaan opintojaksolle ottaa, opiskelijoiden valinta tapahtuu tutkintosäännön mukaisesti.

SEL8LZ002 Osallistuminen Best Seller Competition -myyntikilpailuun: 1 op

Laajuus (op)
1 - 1

Koulutusohjelma
MYYNTI Myyntityön koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi
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Tavoitteet
Opintojakson opiskelijat osallistuvat vuorovuosin Helsingissä ja Turussa toteutettavaan
myyntikilpailuun kilpailijana.

Valmennus kilpailijaksi ja kilpailu antavat mahdollisuuden myyntitaitojen kehittämiseen työelämää
varten sekä lisäävät valmiuksia ja taitoja työllistymiseen vaativaan henkilökohtaiseen myyntityöhön.

Opiskelijat saavat opintojakson aikana kokemuksen myyntikilpailuun osallistumisesta tai sen
toteutuksesta.

Sisältö
Opintojakso muodostuu kilpailijoiden osalta valmistautumisesta ja kilpailuun osallistumisesta.
Opintojakson aikana hiotaan yksittäisen opiskelijan kilpailusuoritusta tavoitteena tehdä kilpailussa
arvioitavat asiat näkyviksi.

Esitietovaatimukset
Myyntikilpailuun kilpailijana osallistuminen edellyttää Valmennus Best Seller Competition -
myyntikilpailuun SEL8LZ001 -opintojakson suorittamista. Kilpailuun osallistujat karsitaan
opintojakson lopussa järjestettävän karsintakilpailun perusteella. Karsintakilpailuun voivat osallistua
myös valmentavan opintojakson edellisenä vuonna suorittaneet.

SEL8LZ003 Coaching for the European Sales Competition: 2 op

Laajuus (op)
2 - 2

Koulutusohjelma
MYYNTI Myyntityön koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

SEL8LZ004 Participating in the European Sales Competition: 1 op

Laajuus (op)
1 - 1

Koulutusohjelma
MYYNTI Myyntityön koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
englanti
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SEL8LZ005 Participating in the Southeast Asian Sales Competition: 1 op

Laajuus (op)
1 - 1

Koulutusohjelma
MYYNTI Myyntityön koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Riku Hytönen

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

SEL8LZ006 Myynnin kansainvälinen viikko: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

SEL8LZ108 Johdatus liiketalouden ammattikorkeakouluopiskeluun: markkinointi
ja myynti: 2 op

Laajuus (op)
2 - 2

Koulutusohjelma
MYYNTI Myyntityön koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Kristiina Laine

Tavoitteet
3AMK ammattikorkeakoujen pääkaupunkiseudun 2. asteen opiskelijoille suunnattu kurkistuskurssi
yhteistyössä TATin Bisneskurssien kanssa. Kurkistuskurssilla ”Johdatus liiketalouden
ammattikorkeakouluopiskeluun: markkinointi ja myynti 2 op” tutustutaan liiketalouden
ammattikorkeakouluopiskeluun sekä markkinoinnin ja myynnin perusteisiin ja ajankohtaisiin
teemoihin.

Sisältö
Kurssilla on kolme lähtitapaamista, joissa tutustutaan pääkaukumpiseudun ammattikorkeakouluhin
Haaga-Heliaan, Laureaan ja Metropoliaan. Jokaisella ammattikorkeakoululla campustutustumisen
lisäksi ohjelmassa on lyhyt asiantuntijaluento liiketalouden teemoihin liittyen. Opiskelussa käytetään
TAT-Bisneskurssin oppimisympäristöä ja tehtäviä.

SEL8LZ107 K-Mestarimyyjäkoulutus: 3 op
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Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Ilkka Malinen

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opiskelun tavoitteena on tutustuttaa opiskelijoita vähittäiskaupan maailmaan sekä K-ryhmään
työnantajana.

Sisältö
Opiskelun teemat vaihtuvat vuosittain. Katso teemat ja tarkemmat tiedot kyseisin vuoden
toteutussuunnitelmasta.

Esitietovaatimukset
Ei edeltävyysehtoja.

SEL8LZ109 Myyntiajattelua asiantuntijalle: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
MYYNTI Myyntityön koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Pirjo Pitkäpaasi

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opintojakson tavoitteena on että opiskelija kehittää opiskelun aikana henkilökohtaisia tavoitteellisen
kohtaamisen osaamista. Osaaminen on tietoa, taitoa ja asennetta. Kohtaamisosaamista tarvitaan
kaikessa asiantuntijatyössä, ei pelkästään myyntityössä. Sitä tarvitaan kaikissa tilanteissa, jossa
halutaan toisen ymmärtävän oman idean, projektin tai oman osaamisen hienous ja yhteistyön
mahdollisuus arvon syntymiseen ostajalle.

Sisältö
Opintojakson keskeisiä sisältöjä:
Muuttuva myyntityö
Asenne myyntityössä
Erilaisuus hyvän yhteistyön pohjana
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Myynti- ja ostoprosessi
Tavoitteellisen kohtaamisen anatomia ja tekniikat eri vaiheissa

Esitietovaatimukset
Ei etukäteisvaatimuksia

LHCUS Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet: 33 op

Sisällön valinnaisuus
Valitaan n kappaletta

Lukumäärä
0

CUS8LH101 Palveluympäristön digitaalinen kehittäminen: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

CUS8LH106 Markkinointiautomaatio ja -analytiikka: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Minna Saukkonen ,

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opintojakson käytyään opiskelija

- ymmärtää asiakasmarkkinoinnin ja uusasiakashankinnan kanavat ja datan hyödyntämisen
mahdollisuudet
- osaa rakentaa asiakaspolkuja ja suunnitella niihin markkinointiautomaatioita
- tuntee kuluttajadatan hyödyntämisen perusperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä
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- osaa hahmottaa asiakkuuden elinkaaren ja tietää, millä keinoin asiakasuskollisuutta voi rakentaa
asiakasdataa hyödyntäen
- tietää, miten yrityksen omaa dataa voidaan käyttää ostetun mainonnan kohdentamisessa

Sisältö
Opintojaksolla perehdytään markkinointiautomaatiossa käytettävään asiakasdataan ja sen
hyödyntämiseen. Opintojaksolla tehdään käytännönläheisiä case-harjoituksia, joiden avulla
hahmotetaan asiakkaan polkuja ja niihin kytkeytyviä markkinointiautomaatiosääntöjä. Opintojaksolla
käydään läpi myös markkinointikanavat, niiden toimintaperiaatteet sekä datan
hyödyntämismahdollisuudet eri kanavissa. Lisäksi hahmotetaan asiakkuuden elinkaarta ja
asiakasuskollisuuden rakentamisen malleja.

Lisätiedot
Opintojakso järjestetään yhteistyössä digitaalisen markinoinnin parissa toimivien asiantuntijoiden
kanssa ja kaikki harjoitustehtävät sekä case-tehtävät perustuvat todellisiin yrityselämän tilanteisiin.

Esitietovaatimukset
Opiskelija on suorittanut perusopintojen moduulit ja vähintään yhden liiketalouden suuntautumisen
perusmoduulin tai hankkinut muulla tavalla vaadittavan osaamisen.
Opintojakso on osa Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet –suuntautumista ja siihen kuuluvia
vapaavalintaisia opintoja.

CUS8LH107 Palvelumuotoilun menetelmät: 2 op

Laajuus (op)
2 - 2

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Eliisa Sarkkinen , Tuija Koskimäki

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opiskelija ymmärtää palvelumuotoilun periaatteet ja prosessin. Keskeisinä teemoina ovat
palvelumuotoilun teoriat, menetelmät ja työkalut. Opiskelija tutustuu palvelumuotoilun menetelmiin
erilaisten esimerkkien ja tehtävien kautta.

Sisältö
Palvelumuotoilun prosessi ja keskeiset menetelmät.

Esitietovaatimukset
-
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CUS8LH108 Palvelun asiakaskokemuksen kehittäminen: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Eliisa Sarkkinen , Tuija Koskimäki

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opiskelija ymmärtää palvelukokemuksen kehittämisen merkityksen yrityksen liiketoiminnan
kehittämiseksi. Keskeisinä teemoina ovat palvelumuotoilun menetelmien soveltaminen käytäntöön.
Opintojakson aikana opiskelijat tarkastelevat olemassa olevaa tai uutta palvelua asiakaslähtöisesti
palvelukokemuksen parantamiseksi.

Sisältö
Aiemmin opittujen palvelumuotoilun menetelmien soveltaminen asiakaskokemuksen kehittämiseksi.

Esitietovaatimukset
Opiskelija on suorittanut opintojakson CUS8LH107 Palvelumuotoilun perusteet tai hankkinut muulla
tavalla vastaavan osaamisen.

HHVAPAASTIVALITTAVAT-CATEGORY-1010 eCommerce Mill: 15 op

Sisällön valinnaisuus
Valitaan n kappaletta

Lukumäärä
0

CUS8LH102 Verkkokauppa liiketoimintamallina: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Marko Mäki

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Erillinen opintokokonaisuus

Sivu 61 / 124



Tavoitteet
Opintojakso perehdyttää opiskelijan verkkokaupan rakentamiseen, päivittäiseen toimintaan sekä
markkinointiin. Opiskelija tuntee verkkokaupan merkityksen yrityksen jakelukanavana,
liiketoiminnallisena toimitapana ja verkkokaupan perustamisen osa-alueet. Oppimisessa painottuu
verkkokaupan asiakaslähtöisten prosessien hallinta sekä verkkokaupan markkinointi.

Sisältö
Verkkokauppa jakelukanavana ja liiketoimintamallina
Verkkokaupan ominaispiirteet ja mahdollisuudet
Valitun markkina-alueen analyysi
Verkkokaupan rakentaminen ja ohjelmistovaihtoehdot
Maksutavat, palautusprosessit, logistiikka ja lainsäädäntö
Verkkokaupan markkinointi ja growth hacking
Globaalit markkinat

Esitietovaatimukset
Verkkokauppa liiketoimintamallina on osa Palveluliiketoiminta ja Asiakkuudet -suuntautumisen
valinnaista Pro-Moduulia. Muut osat ovat Global eCommerce Business (5op) ja Verkkokaupan
lainsäädäntö (5op). Osat voi suorittaa erikseen.

CUS8LH103 Global eCommerce Business: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Marko Mäki

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Sisältö
• Verkkokaupan lokalisointi: kohderyhmät ja toimenpiteet
• Kulttuurit ja ostaminen globaaleille markkinoilla
• Markkina-analyysit kohdemarkkinoilla ja markkinavalinta
• Kansainvälisen verkkokaupan suunnittelu ja kasvun mahdollisuudet
• Kansainvälistymisen uhat ja haasteet
• Verkkokaupan kieliversiot ja lokalisointi
• Globaalit Markkinapaikat (WeChat, Amazon, Rakuten, Yandex-Market)
• Maksuliikenne ja kv-logistiikka

Esitietovaatimukset
Suositellaan, että opiskelija on suorittanut perus- ja ammattiopinnot ja erityisesti Verkkokauppa
liiketoimintamallina –opintojakson. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen
valinnaista (ASO) eCommerce Mill-moduulia.

Erillinen opintokokonaisuus
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CUS8LH105 Verkkokaupan lainsäädäntö: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Marko Mäki

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

CUS8HH100 Lisää myyntiä verkkokaupalla: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
AVO Avoin ammattikorkeakoulu

LHHRM HR ja esimiestyö: 56 op

Sisällön valinnaisuus
Valitaan n kappaletta

Lukumäärä
0

LEA8LH101 Urapolulla eteenpäin: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Tavoitteet
Sisältö
Nykyaikainen urasuunnittelun prosessi:
• Itsetuntemuksen lisääminen
• Tiedon hakeminen
• Uravision ja tavoitteiden asettaminen
• Toimintasuunnitelman tekeminen
• Toimintasuunnitelman toteuttaminen
• Kontaktiverkoston rakentaminen.
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Oman osaamisen markkinointi:
• Mistä saa tietoa avoimista työpaikoista
• Miten kontaktoida yrityksiä
• Omien myyntivalttien hahmottaminen ja markkinointi
• Oman osaamisen brändääminen
• Kohdistettu markkinointikampanja
• Myyvät ja persoonalliset hakupaperit
• Onnistunut työ-/videohaastattelu
• Internetin hyödyntäminen työnhakemisessa.
Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.
Osaamistavoitteet ja arviointi
Opintojakso auttaa osallistujaa suunnittelemaan omaa uraansa ja elämäänsä sekä löytämään oman
mielekkään urapolun. Se auttaa tekemään tietoisia ja motivoivia työhön liittyviä valintoja. Opintojakso
auttaa osallistujaa kartoittamaan omat vahvuutensa ja markkinoimaan omaa osaamistaan
tuloksellisesti.
Opintojakson arviointi on: hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen (vaihtoehtoisesti tapaaminen
Timo Lampikoskeen kanssa), etätehtävien tekemistä ja loppuesseen kirjoittamista sekä
verkkoportfolion tai videohakemuksen tekemistä.
Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn
opiskelijan intrasta (Mynet).
Oppimistavat
Opintojakso toteutetaan monipuolisena monimuoto-opiskeluna, jossa pääpaino on etä- ja verkko-
opiskelussa.
Vastuuopettaja/t
Timo Lampikoski.
Oppimateriaalit
Lampikoski, T. 2010. Tradenomin uraopas. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun puheenvuoroja.
Uraopas sisältää kirjan ja verkkomateriaalin Moodlessa.
MyNetin Urapalvelut-sivusto.

LEA8LH104 Palkka-asiantuntijana työelämässä: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Raija Niemelä

Pääasiallinen opetuskieli
suomi
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LEA8LH105 Työpsykologia: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Martina Roos-Salmi - Roos-Salmi, Auli Pekkala

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opintojakson tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ja kehittää omaa työyhteisöään
työpsykologisesta näkökulmasta.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee työpsykologian perusteet
• tuntee positiivisen psykologian perusteet
• tuntee yksilöllisen työhyvinvoinnin merkityksen ja kokonaisuuden
• osaa soveltaa psykologista pääomaa
• ymmärtää muuttuvia toimintaympäristöjä ja seuraa työelämän kehitysnäkymiä

Sisältö
• Työ- ja positiivisen psykologian perusteet
• Työpsykologian tuottavuusnäkökulmia
• Työpsykologia ja työhyvinvointi yksilön arjessa
• Energian johtaminen (ajattelu – tunteet – toiminta)
• Työssä innostuminen
• Asenne ja psykologinen pääoma arjessa
• Työ ja tulevaisuus

Lisätiedot
Opintojaksosta on tarjolla lähi- ja verkkototeutuksia.
Verkkototeutus vaatii hyvää ajanhallintaa ja itsenäisiä opiskelutaitoja.

Esitietovaatimukset
Opintojakson taso: vapasti valittava
Suositellaan 2 - 4 opiskeluvuodelle.
Sisältää vaativia itsenäisiä tehtäviä.

Kommentti
Sari: muuttaisin tämän eng.kielisen käännöksen perustietoihin "Work psychology" / Martina
14.8.2018.

LEA8LH106 Työhyvinvointi: 3 op
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Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Tuula Paakkari

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opiskelija

• osaa tunnistaa omaan työhyvinvointiin vaikuttavia keskeisiä tekijöitä
• osaa hyödyntää työhyvinvoinnin ajankohtaisia teemoja henkilökohtaisessa hyvinvoinnissaan
• osaa hyöyntää työpaikan tarjoamia mahdollisuuksia ja palveluita oman työhyvinvoinnin
ylläpitämisessä ja edistämisessä

Sisältö
Keskeiset sisällöt

henkilökohtainen hyvinvointi
työhyvinvoinnin mediakatsaus ja ajankohtaiset teemat
ergonomia ja työn tauotus
työterveys ja työturvallisuus

Lisätiedot
Arviointi T1-K5
Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien tehtävien suorittamista.
Myöhässä palautettujen tehtävien palautusaika vaikuttaa arviointiin.
Ensimmäisen tehtävän palautus on samalla vahvistus kurssille osallistumisesta, tehtävää ei voi
palauttaa myöhässä.

Esitietovaatimukset
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja

LEA8LH107 Tiedostava johtajuus ja mindfulness: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi
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Tavoitteet
Läsnäolo on yhä enenevässä määrin valunut johtamisen ytimeen. Tutkimukset osoittavat, että
mindfulness-harjoitteet ja tähän hetkeen fokusoiva läsnäolo hiljentää mieltä, vähentää kuormitusta ja
parantaa johtamisen ja päätöksenteon fokusta.
Itsensä ja muiden johtaminen edellyttää kykyä tunnistaa mahdollisuuksia epävarmuuden ja
keskeneräisyyden keskellä. Strategian eläminen arjessa vaatii keskittymiskykyä sekä tilaa nähdä ja
toimia tässä ja nyt. Kun yksilö kykenee olemaan läsnä omassa kokemuksessaan ja sitä
säätelemään, hän havaitsee selkeämmin ympärillä olevat mahdollisuudet ja pystyy niitä
hyödyntämään.
Jaksolla opiskelija harjoittaa kykyään keskittyä ja nähdä omaa automaatiota ja reagointitapaa
erilaisissa tilanteissa, sekä löytää mahdollisuuksia suunnata kohti visiota ohi rajoittavien tekijöiden.
Säännöllisten ja toistuvien muodollisten harjoitteiden kautta osallistuja luo pohjaa läsnäolon,
tietoisuuden ja hyväksynnän siirtymiseen arkeen. Lisääntynyt henkinen kestävyys mahdollistaa
yksilöstä itsestään kumpuavan merkityksellisen ja luovan toiminnan. Itseohjautuvuus luo puolestaan
edellytyksiä kestävämmälle toimintatavalle muutoksen keskellä.

Sisältö
Toteutuksella yhdistetään läsnäoloharjoituksia tiedostavaa ajattelu- ja toimintatapaa edistäviin
teemoihin ja harjoitteisiin.
• Hengitys-, mietiskely- ja joogaharjoitukset
• Arkeen yhdistettävät epämuodolliset harjoitteet
• Läsnäolo sekä uudistumisen mahdollisuus tässä ja nyt täydentämässä ratkaisu- ja tavoitekeskeistä
toimintatapaa
• Uskomukset ja niiden vaikutus kulttuuriin, toimintaan ja yksilön liittymiseen yhteisöön
• Tunteet voimavarana ja rajoittajana
• Visioon suuntaaminen ohi rajoittavien tekijöiden
• Läsnäolon ja hyväksynnän merkitys uudistumiselle ja luovuudelle
• Kohti kokeilevaa organisaatiokulttuuria – miten luoda tilaa yksilöstä lähtevälle johtajuudelle
• Kokonaisvaltainen työskentely useiden eri kanavien kautta: äly, tunteet, keho, läsnäolo, mielikuvat
ja intuitio

Lisätiedot
Monica Åberg

Esitietovaatimukset
Ei lähtötasovaatimuksia.

LEA8LH108 Itsensä kehittäminen: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Tavoitteet
Opintojakso auttaa sinua lisäämään itsesi johtamisen valmiuksiasi, arvioimaan omaa osaamistasi
sekä kehittämään itseäsi, edistymään opiskelussasi ja urallasi, saamaan lisää onnistumisen
kokemuksia ja aikaa tärkeinä pitämillesi asioille ja parempia tuloksia sekä vähentämään haitallista
stressiä.

Sisältö
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• Tavoitteellinen itsensä johtaminen hyvän työkyvyn ja onnistumisten mahdollistajana
• Itsensä johtamisen eri osa-alueet ja teemat (jotka vaihtelevat jonkin verran ryhmittäin), mm: hyvä
ja sujuva ajankäyttö, positiivinen psykologia, oman osaamisen tunnistaminen, sanoittaminen ja
kehittäminen, ihmissuhteet, stressin hallinta, tavoitteiden asettaminen
• Itsensä johtamisen kehittämisen prosessi
o Nykytilanteen arviointi (mitä olen kokenut ja oppinut, mikä on elämäntilanteeni nyt, mitä osaan?)
o Tavoitteiden laatiminen ja priorisointi (minne olen menossa?)
o Konkreettisten toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus (miten?)
o Tavoitteiden ja konkreettisten toimenpiteiden seuranta

Lisätiedot
(Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä,
harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa
ripeämmin). Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja
tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta. Opettajille tarkempia ohjeita intrassa: Työkalut -
> AHOT, ja sitten AHOT-ohjeistus.)

Lisätietoja: timo.lampikoski@haaga-helia.fi

Esitietovaatimukset
Ei lähtötasovaatimuksia sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.

LEA8LH110 Tiedolla johtaminen: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuasi tiedät, miten
* hyödyntää tietoa ja HR-tietojärjestelmäprojekteja HR-prosessien kehittämiseen
* käyttää ja hyödyntää henkilöstön arviointimenetelmiä
* suunnitella, toteuttaa ja analysoida kvantitatiivisen henkilöstökyselyn sekä hyödyntää tuloksia
toiminnan kehittämiseen.

Sisältö
* Tiedolla johtaminen ja tietopääoma
* HR-tietojärjestelmät
* Henkilöstön osaamisen arviointimenetelmät
* Henkilöstötiedon hankinta ja analysointi.

Esitietovaatimukset
Opiskelija on suorittanut HR ja esimiestyön suuntautumisopintojen runkomoduulin tai hänellä on
vastaavat tiedot.

LEA8LH111 Osallisuuden edistäminen työpaikoilla: 5 op

Laajuus (op)
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5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Salme Jarvansalo

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Tällä opintojaksolla saat tietoa, taitoa ja asennetta edistämään erityisen tuen tarpeessa olevien
täysipainoista osallistumista työelämään, digitaalisten palveluiden käyttöön ja yhteiskunnalliseen
toimintaan. Osaat määritellä työpaikan esteettömyyteen vaikuttavia tekijöitä ja pystyt parantamaan
organisaation valmiuksia kehittää työoloja, järjestelmiä ja välineitä työtehtävien mahdollistamiseksi
kaikille. Tunnet erityistuen tarpeessa olevien työolojen lainsäädäntöä sekä ymmärrät yhteistyön
merkityksen viranomaisten, vammaisjärjestöjen ja yritysjohdon kesken.

Sisältö
• Oppimisvaikeudet
Tutustutaan eri näkökulmista oppimisvaikeuksiin ja erityisesti erityisen tuen tarpeessa olevien
työntekiiöiden oppimisen tukemiseen.
• Vammaisuus (mahdollisesti vierailu)
Syvennetään tietoisuutta vammaisuuden eri asteista ja niiden vaikutuksista sekä haasteista. Lisäksi
perehdytään erilaisiin tiedonhankinnan tapoihin ja aistihavaintojen merkitykseen erityisen tuen
tarpeessa olevien työntekijöiden näkökulmasta.
• Juridiset kysymykset työllistymisessä
Tutustutaan vammaisiin liittyvään keskeiseen lainsäädäntöön ja lainsäädännön soveltamistilanteisiin
erityisesti työelämän näkökulmasta.
• Työelämän uudistaminen - integraatio ja apuvälineet
Tutustutaan erityisentuen tarpeessa olevien työntekijöiden integrointiin osaksi työyhteisöä sen
tasavertaisina työntekijöinä.
• Työelämän uudistaminen – työolojen arvioiminen
Tutustutaan erityisen tuen tarpeessa olevien työntekijöiden työolojen arvioimiseen ja mittaamiseen
sekä mittareiden kehittämiseen.
• Digitaalinen saavutettavuus
Syvennetään kansallisten ja kansainvälisten määritelmien ja käsitteiden ymmärtämistä sekä eri
tietojärjestelmien soveltuvuutta ja käytettävyyttä erityistukea vaativien opiskelijoiden näkökulmasta
sekä arvioidaan niitä eri menetelmien avulla.
• Kuulovammaisuus ja viittomakieli
Tutustutaan viittomakielen yleiseen taustaan ja sen kehittymiseen sekä käytännön edellytyksiin.
Lisäksi käydään läpi viittomakielen alkeita.

Esitietovaatimukset
Opiskelija on suorittanut HR ja esimiestyön suuntautumisopintojen runkomoduulin tai hänellä on
vastaavat tiedot.
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LEA8LH112 International HRM: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Tiina Mehto

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Tavoitteet
The course enables students to develop their knowledge and competencies as HR professionals in
international business context.

On the successful completion of the course students will be able to:
• understand the strategic view of international human resource management (IHRM)
• understand the fundamentals of international HRM
• understand the complexity of IHRM and the challenges of it in the global business
• be aware of the wide number of choices within IHRM practices
• increase culture awareness in international work
• create trust in virtual context and work virtually
• apply different kind of virtual tools and methods in project work
• assess and give suggestions for IHRM related issues in multinational corporate (MNC) context

Sisältö
Topics covered in this course include:

The context of international HRM
• Differences between domestic and international HRM
• HR in matrix organizations

Talent Management in international context
• Recruitment & selection in global context
• Expatriate and inpatriate assignments
• Performance management in international environment
• Human resource development

International compensation
Industrial Relations in international context
Culture awareness
Working virtually in projects

Lisätiedot
There is international cooperation between universities and the business representatives.

The course requires strong and goal-oriented commitment on behalf of the student to a virtual team
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work and in the contact sessions.

Esitietovaatimukset
This in an advanced HRM course and before taking this course students are required to have
completed the basics of HRM studies either in Finnish in the HR Kumppanina module which includes
A-part LEA4LH101A HR-prosessit and B-part LEA4LH101B HR työnantajan ja henkilöstön
edustajana or in English HRM1LF101 Basics of Human Resource Management.

LEA8HH007 Elämäntaitokurssi: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Tavoitteet
Opintojakson tavoitteena on edistää opiskelijan elämäntaitoja ja hyvinvointia sekä lisätä
itsetuntemusta ja itsestä välittämistä. Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää ajatusten, toiminnan,
mielialan ja jaksamisen välisen yhteyden. Opiskelija pystyy arvioimaan kriittisesti hyvinvointiinsa
liittyviä tekijöitä ja saa valmiuksia työskennellä niiden kanssa. Opintojakso tarjoaa tukea opiskelijan
psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Sisältö
- Itsetunto ja itseluottamus
- Mielialaan ja jaksamiseen vaikuttavat tekijät
- Ajankäyttö
- Ajatusten kanssa työskentely
- Omien ratkaisutaitojen parantaminen ja tavoitteiden saavuttaminen
- Toiset ihmiset ja minä
- Yhteyksien luominen toisiin ihmisiin ja näiden yhteyksien säilyttäminen ja vaaliminen
- Tulevaisuuden suunnitelmien tekeminen

LEA8LH113 Työpsykologia: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

LEA8LH114 Hallitse mieltäsi, hallitse arkeasi: 5 op
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Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Päivi Käri-Zein

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

LEA8LS040 Projektiassistenttina toimiminen: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko
H-5

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Hyväksytty/hylätty

LEA8LH120 Vastuullinen henkilöstöjohtaminen jatkuvassa muutoksessa: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija esimiestyön ja henkilöstöjohtamisen perusteisiin
sekä muutoshallinnan merkitykseen liiketoiminnan kehittämisessä. Opintojakson suoritettuaan
opiskelija tuntee keskeiset HR -prosessit ja -tehtävät sekä tietää monikulttuurisuuden haasteet.
Lisäksi opiskelija ymmärtää osaamisen ja tietoperusteisen arvon tuottamisen merkityksen
liiketoiminnassa.

Opintojaksolla tutustutaan yrityksen toimintaympäristöön ja menestystekijöihin sekä avataan niihin
liittyviä käsitteitä. Orientaatioon liittyvänä ennakkotehtävänä kuvataan oman työtehtävien kautta
toimintaympäristöstä saatua tietoa ja kokemusta.
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Työyhteisön toimintatapoihin ja pelisääntöihin, työn merkityksellisyyteen ja tarvittaviin
työyhteisötaitoihin tutustutaan monimuotoisesti pohtien ryhmä- ja itseohjautuvuutta yksilö- ja
ryhmätyössä työelämäkokemuksia reflektoiden.

Yrityksen tärkeimmän resurssin – osaavan ja aktiivisen henkilöstön – kehittämisteemoihin
perehdytään selvittämällä henkilöstöjohtamisen käytänteitä. Lisäksi monikulttuurisuuden
hyödyntämistä selvitetään tutustumalla sen teemoihin ja merkitykseen yrityksen menestystekijänä.

Organisaation muutoshallintaan tutustutaan soveltavasti kuvaten onnistumisen tekijöitä,
muutosprosessia ja -viestintää sekä henkilöstön hyvinvointia ja motivointia muutoksen
toteuttamisessa.

Sisältö
Opintojakson pääteemat
- yrityksen muuttuva toimintaympäristö ja menestystekijät
- työyhteisön pelisäännöt ja työn merkityksellisyys sekä ryhmä- ja itseohjautuvuus
- esimiestyön elinkaari sekä henkilöstön motivointi
- henkilöstöjohtamisen rooli ja toimintamallit
- oppiva organisaatio ja monikulttuurisuuden hyödyntäminen
- jatkuvan muutoksen hallinta ja hyvinvointi.

Lisätiedot
- Ennakkotehtävä (yksilö- tai parityö) ja sen reflektoiva purku verkkotehtävänä (20 %)
- Monivalintatehtäväsarja (20 %)
- Oppimis-/kehittämisprojekti, sen raportointi ja videoesitys (yksilö- tai ryhmätyö, 60%)

Esitietovaatimukset
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

LHENT Yrittäjyys ja verkostot: 67 - 72 op

Sisällön valinnaisuus
Valitaan n kappaletta

Lukumäärä
0

ENT8LH101 NY Start-up korkeakoulu -ohjelma: 10 op

Laajuus (op)
10 - 10

Tavoitteet
Yrittäjyys on uusien mahdollisuuksien ja ratkaisujen luomista epävarmoissa oloissa. Se on
innovatiivista toimintaa, jonka tuloksena olemassa olevat yritykset uudistuvat ja uusia yrityksiä
syntyy. Lisäksi yrittäjänä toimiminen voi olla monessa ammatissa keskeinen työn tekemisen muoto.
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Ohjelman tavoitteena on tarjota opiskelijoille käytännön kokemuksia yrittäjyydestä sekä tilaisuus
soveltaa oppimaansa tietopohjaa aidossa liiketoimintaympäristössä. Opintojakson jälkeen
opiskelijoilla on omakohtaista kokemusta innovoivan tiimin rakentamisesta ja tiimityöstä,
yritysideoiden hahmottamisesta, testaamisesta ja yritystoiminnan käynnistämisestä.

Sisältö
NY Start Up ( http://nystartup.fi/ ) on ohjelma, jossa opiskelijat perustavat opintojakson ajaksi oikealla
rahalla toimivan NY-yrityksen. Yritys toimii ideoiden testilaboratoriona, tarjoaa mahdollisuuden
soveltaa työelämätaitoja käytäntöön oman yrityksen kautta ja antaa opiskelijalle kuvan siitä, millaista
on työskennellä omassa tai pienessä yrityksessä. Lisäksi opintojaksolla on mahdollisuus
verkostoitua muiden NY-opiskelijoiden kanssa.

Opintojakso on suunniteltu soveltuvaksi eri alojen opiskelijoille. Opintojakson vahvuudet perustuvat
sen poikkitieteellisyyteen ja yhdessä tekemiseen, mutta perustiedot liiketaloudesta eivät toki ole
haitaksi. Mukaan tullessa ei tarvitse olla omaa valmista liikeideaa tiedossa. Tärkeintä on halu ja
innostus lähteä luomaan uutta ja oppimaan oman tekemisen kautta.

Opiskelijat muodostavat tiimejä ja perustavat tiimeissä yrityksen lukuvuoden ajaksi. Yritys toimii
oikeilla markkinoilla tarjoten tuotteita tai palveluita asiakkaille. NY Start Up tarjoaa erinomaisen
pohjan omien ideoiden testaamiseen ja liiketoiminnassa tarvittavien taitojen kehittämiseen.
Perustettavan yrityksen toiminta on verotonta 8.500 euroon saakka. Vastaavia opintoja järjestetään
samanaikaisesti muissa korkeakouluissa ympäri Suomea. Työskentely huipentuu valtakunnalliseen
finaaliin, jossa opiskelijat kilvoittelevat keskenään parhaasta yritysideasta. Voittajatiimi pääsee
edustamaan Suomea Eurooppa-tasolla.

Kurssi on osa eurooppalaista JA Start Up Program -kokonaisuutta, ja vastaavanlaisia kursseja
järjestetään eri Euroopan maissa. Suomessa NY Start Up on korkeakoulujen yhteinen ohjelma, jota
hallinnoi Nuori Yrittäjyys Ry (http://nuoriyrittajyys.fi/ ). Pääkaupunkiseudulla opintojakso toteutetaan
yhdessä eri korkeakoulujen kanssa. Opiskelijatiimit kootaan monialaisiksi.

NY Start Up’n ohjelmarunko:
1. tiimiytyminen (mahdollisuuksien hahmottaminen ja tiimiytyminen)
2. yrityksen toimintaidean pohtiminen
3. liiketoimintamallin kehittäminen ja liikeidean testaaminen (liiketoimintasuunnitelma)
4. yritykset toiminnassa
5. tulevaisuuden suunnitelmat
Lisäksi:
• aloitusleiri
• sparraukset ja tiimitapaamiset myös muiden korkeakoulujen kanssa
• lähiopetus 2-3 kertaa kuukaudessa
• oppimispäiväkirjat (3 kpl) sekä loppuraportti
• Online-tehtävät
• valmistautuminen NY Start Up –kilpailuun (mm. hissipuhe/pitchaus)
• valitut tiimit pääsevät NY Start Up –finaaliin (Suomen Mestaruus)
• yksi tiimi pääsee mukaan NY Start Up -Euroopan Mestaruus –kilpailuihin

Lisätiedot
NY Start up -ohjelma tehdään yhdessä pääkaupunkiseudun korkeakoulujen kanssa ja aikataulu
muokataan yhteisesti opintojakson edetessä. Ohjelmaan sisältyy vierailijoita, yritystapaamisia,
workshopeja ja asiantuntijasparraajien tapaamisia, joista sovitaan sitä mukaa, kun ohjelmassa
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edetään. SM–kilpailut ja EM–kilpailu järjestetään NY-organisaation toimesta.

Paras tiimi pääsee Suomen Mestaruus -kilpailuihin. Suomesta lähetetään voittajatiimi Euroopan
Mestaruus –kilpailuihin.

Esitietovaatimukset
Opintojaksolle ei ole edeltävyysehtoja. Opintojakso voidaan liittää Liiketalouden yrittäjyysopintojen
syventäviin opintokokonaisuuksiin tai vapaasti valittaviin. Opintojakso sopii hyvin kenelle tahansa
opiskelijalle, jota yrittäjyys aiheena kiinnostaa.

ENT8LH102 NY Games! -peleistä liiketoimintaa: 10 op

Laajuus (op)
10 - 10

ENT8LH103 Omistajanvaihdoskoulutus: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

ENT8LH104 Yrittäjyyden projektit: 1 - 5 op

Laajuus (op)
1 - 5

ENT8LH106 Yrittäjyyden projektit: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

ENT8LH107 Yrittäjyys tutuksi: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Tavoitteet
Opiskelija tutustuu yrittäjyyteen monipuolisesti niin, että hän tunnistaa omassa elämässään ja
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toimintaympäristössään yrittäjyyden monipuolisuutta ja mahdollisuuksia. Hän tiedostaa sen, että
tulevaisuuden työelämässä yrittäjyys on yhä useammalle merkittävä osa omaa uraa ja työtehtäviä.

Sisältö
- ymmärrys yrittäjyyen merkityksestä kansantaloudessa
- tietämys erilaisista yrittäjyyden ilmenemismuodoista kuten esimerkiksi perhe-, ketju- ja
osuustoimintayrittäjyys tai uudemmat muodot, kuten vaikkapa blogi- tai vlogi-yrittäjyys
- tietämys erilaisista tavoista ryhtyä yrittäjäksi aina uuden yrityksen perustamisesta yrityskauppoihin
tai sukupolvenvaihdoksiin
- verkostoitumisen ja verkostojen merkityksen ymmärrys yrittäjyyden menestystekijänä sekä
kiinnostus tunnistaa ja kehittää omia verkostojaan
- tulevaisuuteen positiivisesti suhtautuminen ja tulevaisuuden ennakoinnin perusymmärrys
- liiketoiminnan suunnittelun haasteiden tuntemus.

Lisätiedot
Opintojakso on Haaga-Helian toteuttama ja tarjolla myös Campusonline-palvelun kautta. Opintojakso
esittelee teemojensa kautta Haaga-Helian Liiketalouden Helsingin yksikön Yrittäjyyden
suuntautumisopintoja.

Esitietovaatimukset
Ymmärrys liiketoiminnasta on eduksi opiskelussa, mutta varsinaisia edeltävyysehtoja ei ole.

ENT8LH108 Vuosi yrittäjänä - Korkea-aste: 10 op

Laajuus (op)
10 - 10

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Ilkka Malinen , Tarja Jokinen , Tarja Römer-Paakkanen

Pääasiallinen opetuskieli
suomi, englanti

Tavoitteet
Yrittäjyys on uusien mahdollisuuksien ja ratkaisujen luomista epävarmoissa oloissa. Se on
innovatiivista toimintaa, jonka tuloksena olemassa olevat yritykset uudistuvat ja uusia yrityksiä
syntyy. Lisäksi yrittäjänä toimiminen voi olla monessa ammatissa keskeinen työn tekemisen muoto.
Ohjelman tavoitteena on tarjota opiskelijoille käytännön kokemuksia yrittäjyydestä sekä tilaisuus
soveltaa oppimaansa tietopohjaa aidossa liiketoimintaympäristössä. Opintojakson jälkeen
opiskelijoilla on omakohtaista kokemusta innovoivan tiimin rakentamisesta ja tiimityöstä,
yritysideoiden hahmottamisesta, testaamisesta ja yritystoiminnan käynnistämisestä.

Sisältö
Kurssi on osa eurooppalaista JA Company Program -kokonaisuutta, ja vastaavanlaisia kursseja
järjestetään eri Euroopan maissa. Suomessa Vuosi yrittäjänä - Korkea-aste on korkeakoulujen
yhteinen ohjelma, jota hallinnoi Nuori Yrittäjyys Ry (http://nuoriyrittajyys.fi/ ). Pääkaupunkiseudulla
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opintojakso toteutetaan yhdessä eri korkeakoulujen kanssa. Opiskelijatiimit kootaan monialaisiksi.

Vuosi yrittäjänä - Korkea-aste ( https://vuosiyrittajana.fi/opettaja/korkeakoulu/ ) on ohjelma, jossa
opiskelijat perustavat opintojakson ajaksi oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen. Yritys toimii
ideoiden testilaboratoriona, tarjoaa mahdollisuuden soveltaa työelämätaitoja käytäntöön oman
yrityksen kautta ja antaa opiskelijalle kuvan siitä, millaista on työskennellä omassa tai pienessä
yrityksessä. Lisäksi opintojaksolla on mahdollisuus verkostoitua muiden NY-opiskelijoiden kanssa.

Opintojakso on suunniteltu soveltuvaksi eri alojen opiskelijoille. Opintojakson vahvuudet perustuvat
sen poikkitieteellisyyteen ja yhdessä tekemiseen, mutta perustiedot liiketaloudesta eivät toki ole
haitaksi. Mukaan tullessa ei tarvitse olla omaa valmista liikeideaa tiedossa. Tärkeintä on halu ja
innostus lähteä luomaan uutta ja oppimaan oman tekemisen kautta.

Opiskelijat muodostavat tiimejä ja perustavat tiimeissä yrityksen lukuvuoden ajaksi. Yritys toimii
oikeilla markkinoilla tarjoten tuotteita tai palveluita asiakkaille. Vuosi yrittäjänä - Korkea-aste tarjoaa
erinomaisen pohjan omien ideoiden testaamiseen ja liiketoiminnassa tarvittavien taitojen
kehittämiseen. Perustettavan yrityksen toiminta on verotonta 8.500 euroon saakka. Vastaavia
opintoja järjestetään samanaikaisesti muissa korkeakouluissa ympäri Suomea. Työskentely
huipentuu valtakunnalliseen finaaliin, jossa opiskelijat kilvoittelevat keskenään parhaasta
yritysideasta. Voittajatiimi pääsee edustamaan Suomea Eurooppa-tasolla.

Valitut tiimit pääsevät Uskalla Yrittää –finaaliin (Suomen Mestaruus) ja yksi tiimi pääsee mukaan
Euroopan Mestaruus –kilpailuihin

Lisätiedot
Vuosi yrittäjänä - Korkea-aste -ohjelma tehdään yhdessä pääkaupunkiseudun korkeakoulujen
kanssa ja aikataulu muokataan yhteisesti opintojakson edetessä. Ohjelmaan sisältyy vierailijoita,
yritystapaamisia, workshopeja ja asiantuntijasparraajien tapaamisia, joista sovitaan sitä mukaa, kun
ohjelmassa edetään. SM–kilpailut ja EM–kilpailu järjestetään NY-organisaation toimesta.

Paras tiimi pääsee Suomen mestaruus -kilpailuihin. Suomesta lähetetään voittajatiimi Euroopan
mestaruus –kilpailuihin.

Esitietovaatimukset
Opintojaksolle ei ole edeltävyysehtoja. Opintojakso voidaan liittää Haaga-Helian Liiketalouden
yrittäjyysopintojen syventäviin opintokokonaisuuksiin tai vapaasti valittaviin. Opintojakso sopii hyvin
kenelle tahansa opiskelijalle, jota yrittäjyys aiheena kiinnostaa. Muiden 3amk-oppilaitosten opiskelijat
sopivat ohjelman sijoittumista omaan opinto-ohjelmaansa.

Kommentti
Viimeinen päivitys: 12.9.2019 Ilkka Malinen

ENT8LH109 Urheiluliiketoiminta: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5
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ENT8LH110 Urheilu- ja liikunta-alan yrityksen talous: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

ENT8LH201 Osallistuminen yrittäjyystapahtumiin: 2 op

Laajuus (op)
2 - 2

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Tarja Römer-Paakkanen

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Tällä itsenäisesti suoritettavalla opintojaksolla opiskelija osallistuu ja kerryttää yrittäjyysosaamistaan
erilaisissa yrittäjyysaiheisissa tapahtumissa ja avoimissa koulutuksissa (muu kuin tutkinto-opetus).
Tavoitteena on, että opiskelija oppii:

• kerryttämään eri lähteistä saamaansa tietoa kriittisesti,
• laajentamaan yrittäjyyden ymmärrystään ja yrittäjyysosaamistaan itsenäisesti,
• hyödyntämään ja laajentamaan verkostojaan eri tahojen järjestämissä tilaisuuksissa sekä
• raportoimaan ja arvioimaan eri tavoilla saavuttamaansa yrittäjyysosaamista.

Sisältö
Opiskelija osallistuu erilaisiin Haaga-Helian, 3AMK:n tai itse löytämiinsä muiden organisaatioiden
muualla järjestämiin tapahtumiin (3-6 tapahtumaa, joiden kesto yhteensä vähintään 10 h), jotka
liittyvät yrittäjyyteen tai opiskelijan oman yritysidean kehittämiseen tai yrityksen liiketoimintaan.
Haaga-Helian Yrittäjyyden vuosi 2020 -verkkosivustolla tiedotetaan erilaisista tapahtumista.

Lisätiedot
Työelämäyhteydet

Opintojakson tarkoituksena on, että opiskelija hyödyntää yrittäjäjärjestöjen, erilaisten yrittäjyyttä
edistävien organisaatioiden, yhteisöjen ja verkostojen sekä pienyrittäjien ja tapahtumajärjestäjien
järjestämiä tilaisuuksia.

Kansainvälisyys

Globaali liiketoimintaympäristö on lähtökohtana opintojaksossa. Opintojaksolla opiskelija tarkastelee
yrittäjyyttä ja siihen liittyviä ilmiöitä laaja-alaisesti sekä kotimaisen että kansainvälisen toiminnan
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kautta.

Esitietovaatimukset
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

ENT8HH101 Co-Innovation Journey for Startups and Corporates: 1 - 2 op

Laajuus (op)
1 - 2

Koulutusohjelma
GLOBBA Degree Programme in International Business

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Tavoitteet
• You recognize the benefits and challenges of Startup-Corporate collaboration,
• You characterize the urgency of innovation in the corporate world,
• You find and examine matches between potential partners,
• You distinguish and explore existing formats of collaboration,
• You understand both Startups and Corporates to streamline the collaboration, and
• You apply dedicated tools and techniques to overcome collaboration challenges and design a joint
roadmap.

Sisältö
Concept of corporate entrepreneurship
Forms of corporate-startup collaboration
Opportunities and challenges of corporate-startup collaboration
Application of tools and techniques to facilitate corporate-startup collaboration

Lisätiedot
Please enroll the course through the link:
ENROLL@ https://mooc.house/courses/corship2020
After you have finished the course, please send your certificate of completion to
Johanna.koskinen2@haaga-helia.fi to register the grade. This will go under free choice studies and it
will be graded pass/fail.

Fast track includes 1-4 weeks of the course
Full track includes 1-6 weeks of the course

Esitietovaatimukset
No prerequisite

ENT8LH111 Urheilu- ja hyvinvointialan liiketoiminta: 5 op
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Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

ENT8LH112 Urheilu- ja hyvinvointialan yrityksen talous: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

ICTMAT Työvälineet ja matematiikka: 52 - 71 op

Sisällön valinnaisuus
Valitaan n kappaletta

Lukumäärä
0

MAT8LH102 Matematiikan valmentavat opinnot: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Tavoitteet
Opintojaksolla kerrataan ja vahvistetaan lukion matematiikan sisältöjä liike-elämän sovellusten
tarpeisiin. Opintojakson suorittanut opiskelija osaa prosenttilaskun ja verrannollisuuden sovellukset
liiketalouden ilmiöissä.

Sisältö
Funktiolaskimen perustoiminnot ja käyttö
Verrannollisuus ja yhtälöt liike-elämän sovelluksissa
Prosentin käsite ja peruslaskut
Prosenttilaskun liiketalouden sovellukset
Talouden sovelluksien valmentavia laskuja

Esitietovaatimukset
Matematiikan valmentavat opintojakso on tarkoitettu opiskelijalle, jonka opintojen alussa tehtävän
lähtötasotestin tulos on hylätty. Opintojakso on tarkoitettu etenkin opiskelijoille, jotka eivät ole
kirjoittaneet yo-kirjoituksissa matematiikkaa tai kokevat tarvitsevansa perusteellisempaa kertausta.
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Opintojakso on suoritettava ennen Tuloksen tekijä -moduulia.

MAT8LH103 Matematiikkaa finanssiosaajille: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opintojakson tavoitteena on syventää matemaattisia taitoja, joita käytetään erityistesti finanssi- ja
talousalan asiantuntijatehtävissä. Opiskelija osaa soveltaa tuloksia erityisesti alan ilmiöiden
kuvaamisessa, vertailussa ja päätöksenteossa. Opiskelija oppii käyttämään erilaisia
työvälineohjelmia finanssi- ja talousalaan liittyvissä laskelmissa.

Sisältö
* Valuutta- ja termiinikaupan matematiikkaa
* Finanssialan aikasarjat ja niiden avulla ennustaminen
* Korkolaskun finanssialan erityissovellukset
* Vakuutusmatematiikkaa

Esitietovaatimukset
Opiskelija on suorittanut perusopintojen moduulin 4 Tuloksen tekijä ja moduulin 6 Uuden kehittäjä tai
hänellä on muulla tavalla hankittu vastaava osaaminen. Opintojaksoa suositellaan erityisesti FINAn
opiskelijoille ja HELIn Raha ja talous -suuntautumisen opiskelijoille.

TOO8LH101 SAP Peruskurssi: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Tavoitteet
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijalla on valmiudet toimia työelämässä ympäristössä, jossa
käytetään toiminnanohjausjärjestelmää. Opiskelija ymmärtää mitä tarkoittaa toiminnanohjaus ja mitä
SAP:in järjestelmiä siihen voidaan käyttää. Opiskelija ymmärtää myös mitä tarkoittaa integroitu
järjestelmä käsitteenä ja käytännössä. Tavoitteena on myös, että opiskelija osaa navigoida SAP:ssa
ja käyttää useita eri toimintoja siellä.

Sisältö
• Toiminnanohjaus ja SAP
• SAP ympäristöt ja kehittäminen
• Navigointi
• Rakenteet ja masterdata
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• Osto
• Myynti
• Taloushallinto

Lisätiedot
Kurssilla mahdollisuuksien mukaan, ulkopuolisia asiantuntijoita ja verkostoitumistilaisuuksia.

Kurssin arviointi:
Tentti: Asteikkolla 0-5 (sisältää teoria osuuden ja SAP S4 HANA:n käytön)
Seminaari / Ryhmätyö: Hyväksytty/Hylätty
Molemmat osa-alueet tulee olla hyväksyttyjä läpäistäkseen kurssin.

Esitietovaatimukset
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.

TOO8LH102 Kyselytutkimus tuloksiksi: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Tavoitteet
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa luoda, toteuttaa ja analysoida määrällisen
kyselytutkimuksen webropol- ja SPSS-tilasto-ohjelmistolla. Opintojakson suoritettuaan opiskelija
osaa
* nettikyselyn suunnittelun, toteutuksen ja tilastollisen aineiston tuottamisen SPSS:llä tehtävää
analysointia varten.
* ymmärtää SPSS-ohjelman roolin kyselytutkimuksen analysoinnissa.
* osaa valita edellytysvaatimusten mukaisesti oikeat analysointitavat.
* hallitsee tulosten tulkinnan ja raportoinnin perusperiaatteet.

Sisältö
* Kyselylomakkeen luominen ja tiedon keruun toteutus webropol-ohjelmalla
* SPSS-havaintomatriisin luominen: muuttujien määrittely, aineiston syöttö, muuttujien luokittelu
* Frekvenssitaulukot ja niiden muotoilu raporttikelpoisiksi
* Kuviot ja niiden muotoilu raporttikelpoisiksi
* Tunnusluvut: sijainti- ja hajontaluvut sekä jakauman muotoa kuvailevat luvut
* Ristiintaulukointi
* Korrelaatiot ja regressioanalyysi
* Tulosten yleistäminen perusjoukkoon: luottamusvälit ja merkitsevyystestaus

Esitietovaatimukset
Opintojakso on erittäin hyödyllinen opiskelijoille, jotka ovat laatimassa projektiin tai opinnäytetyöhön
liittyvää määrällistä kyselytutkimusta. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi Analysointiosaamisen
jälkeen.

TOO8LH103 Excel-jatkokurssi: 5 op
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Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opintojakson tavoitteena on laajentaa ja syventää opiskelijan Excel-ohjelman osaamista, sekä
avartaa näkemystä ohjelman erilaisista käyttömahdollisuuksista.

Sisältö
Opintojakson sisältöinä käsitellään mm. funktioilla pyöristämistä, aikalaskennan menetelmiä,
hakutoimintoja, Pivot-työkalua, ohjainten käyttöä, Power BI -työkaluja ulkoisen datan hakemiseen ja
muokkaamiseen sekä Excelin tietomallia. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan VBA-ohjelmoinnin
periaatteisiin ja käytännön toteutuksiin.

Esitietovaatimukset
Suositeltavat edeltävät opinnot: Liiketoimintaosaaja-moduulin Tietotekniset taidot. Vaihtoehtoisesti
opiskelija muutoin hallitsee näiden opintojen aiheet..

TOO8LH104 Projektinhallinta ja Excel työelämässä: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

TOO8LH105 Data-analytiikka: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Tavoitteet
Opintojakson tavoitteena on syventää määrällisten datojen analysointiosaamista sekä yhdistää
tilastollisten menetelmien ja koodauksen osaaminen. Opintojaksolla perehdytään datan
visualisointiin Pythonin avulla. Analysointiosaamisen perusmenetelmät kerrataan oppien samalla
Python-koodausta. Opintojaksolla luodaan katsaus keskeisimpiin ennakoivan analytiikan ja
koneoppimisen malleihin Python-esimerkkien avulla. Opintojakso sopii data-analytiikasta ja
koodauksesta kiinnostuneille opiskelijoille.

Sisältö
• Tiedostomuodot (Excel, pilkkueroteltu csv, tietokannat, nettisivut).
• Datan valmistelu analytiikkaa varten.
• Datan visualisointia.
• Analysointiosaamisen perusmenetelmät Pythonilla.
• Aikasarjojen analysointi ja aikasarjaennustaminen.
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• Ennakoivan analytiikan ja koneoppimisen malleja Pythonilla.

Esitietovaatimukset
Opiskelijalla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta koodauksesta. Opintojakso suositellaan
suoritettavaksi perusopintojen jälkeen.

TOO8LH106 Analysointia Excelillä: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Juha Tamminen

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

TOO8LS111 Visuaalisen viestinnän työkaluja: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
ASSI Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• tunnistaa valokuvan peruskuvankäsittelyn niin printtiin kuin nettiin
• tunnistaa valokuvassa tarvittavat kuvankäsittelyn toimenpiteet
• osaa editoida kännykkävideoita

Sisältö
Opintojaksolla käydään läpi seuraavia asioita:

• sommittelun perusteet
• valokuvauksen perusteet
• valokuvan peruskuvankäsittely
• videokuvaamisen perusteet
• videoeditoinnin perusteet
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Esitietovaatimukset
Ensimmäisen vuoden opinnot suoritettuna tai vastaava osaaminen.

THE8LZ101 Laadulliset menetelmät: 1 op

Laajuus (op)
1 - 1

BIG8TF101 Hands on with IBM - Holistic business process automation: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
BITE Degree Programme in Business Information Technology, HETI Tietojenkäsittelyn
koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Ralf Rehn

Pääasiallinen opetuskieli
englanti, suomi

ICT8TN031 Go-ohjelmointi: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
HETI Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Tero Karvinen

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opi Go:n perusteet viikossa!

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Osaa kirjoittaa yksinkertaisia ohjelmia Go-kielellä
- Osaa Go-kielen kontrollirakenteet ja funktiot (if, for, range, func...)
- Osaa Go-kielen tärkeimmät tietorakenteet (slice, string, rune...)
- Tietää, mihin Go soveltuu hyvin
- Osaa ristiinkääntää ohjelmia (esimerkiksi kääntää Windows-ohjelman Linuxilla)
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- Osaa tehdä ohjelmia, joilla ei ole riippuvuuksia (yksi binääri sisältää kaiken)

Sisältö
- Go-ohjelmointiympäristön asentaminen, hei maailma
- Menestyneitä Go-ohjelmia
- Kontrollirakenteet ja funktiot
- Virheiden käsittely
- Tärkeimmät tietorakenteet
- Käännöstekniikat (cross compliation, static binaries)
- Ohjelmointiharjoituksia
- Mikäli aika sallii, voidaan käsitellä myös esimerkiksi yksikkötestejä ja tärkeimpiä kirjastoja.

Sisältöön tulee muutoksia kurssin aikana.

Lisätiedot
http://terokarvinen.com/2020/go-programming-course-2020-w22/

ICT8TN032 ICT-projektityö: 1 - 10 op

Laajuus (op)
1 - 10

Koulutusohjelma
HETI Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, BITE Degree Programme in Business Information
Technology

Vastuuhenkilöt
Katariina Kainu , Riitta Blomster

ICT8TN033 Coursera summer programme for Haaga-Helia's IT students: 0 - 10 op

Laajuus (op)
0 - 10

Koulutusohjelma
HETI Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, BITE Degree Programme in Business Information
Technology

Vastuuhenkilöt
Antonius Camara

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Tavoitteet
This programme will allow you achieve learning outcomes from a broad range of ICT courses from
the Coursera platform. Available courses belong to the following categories:
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- Information Technology
- Computer Science
- Data Science

The amount of ECTS credits you can gain during this programme varies from 1 ects to 10 ects,
depending on the study objectives you set for yourself.

Esitietovaatimukset
This programme offers courses from beginner's to advanced level. Each course contains an own
Syllabus where you will find more information about pre-requisites and estimated workload. You
should be able to self-assess your current competence level in order to select courses and set your
learning goals.

ICT8TN034 Python weppipalvelu - ideasta tuotantoon: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HETI Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Tero Karvinen

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Rakenna weppipalvelu Pythonilla ja asenna se julkiselle palvelimelle.

Opit tekniikan, joka
- palvelee asiakkaita Linuxilla, Macilla, Windowsilla, iPhonella, Androidilla - millä vain selaimella
- kerää itsestään tietoa siitä, miten palveluasi käytetään
- antaa monien käyttäjien muokata tietoja yhtä aikaa (aika tavallinen vaatimus yritysten ohjelmissa)
- toimii käyttäjillä asentamatta mitään
- käyttää automaattisesti uusinta versiota ohjelmastasi

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- Osaa ohjelmoida www-palvelimella ajettavan ohjelman, jota voi käyttää millä vain selaimella
- Osaa tallentaa tiedot tietokantaan niin, että useampi käyttäjä voi katsella ja muokata tietoja samaan
aikaan
- Osaa asentaa tarvittavat palvelimet Linuxille
- Osaa vuokrata julkaisuun tarvittavat pilvipalvelut
- Ymmärtää palvelinpään wwww-ohjelmoinnin edut ja toimintaperiaatteen

*Intensiivikurssi: Kurssi edellyttää 100% etäläsnäoloa koko kurssin ajan ma-pe 9-16 ja ma-ke 9-16.*

Sisältö
- Yleiskuva
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- Hei maailma!
- Hei Weppi
- Käyttäjän syötteet ja lomakkeet
- Tietokannat ja SQL
- ORM eli automaattiset lomakkeet ja tietokannat
- Tuotantopalvelin
- Pilvipalvelimen vuokraaminen
- Oma miniprojekti

Sisällössä on toteutuskohtaisia muutoksia, aikataulu kehittyy vielä toteutuksen aikana.

Lisätiedot
Palautteen hyödyntäminen

Kurssilla on hyödynnetty palautetta aiemmilta kursseiltani.
"Go-ohjelmointi" on saanut huipppupalautteen 4.9/5 kiitettävä. "Go ohjelmointi" osoitti, että
intensiivikurssi riittää uuteen kieleen tutustumiseen ja sen käyttöön miniprojektissa. Kurssin
tekniikoita on kokeiltu alustavasti myös projektikursseilla ja kurssilla "Linux palvelimet".

Tällä kurssilla kerätään kokemuksia tuleville Python-kursseille.

Opiskelijoiden toiveiden mukaisesti teoria opetetaan tietokoneiden ääressä käytännön esimerkkien
yhteydessä. Opettajakeskeinen opetus ja opiskelijoiden lyhyet tuntiharjoitukset vuorottelevat.
Harrastuneisuutta tuetaan ja opiskelijoita kannustetaan taitojen välittömään kokeiluun kurssin
ulkopuolella. Kurssilla syntyvien raporttien julkaisemiseen ja vapaaseen lisensointiin kannustetaan.

Palautetta, kommentteja, vanhoja arvioitavia laboratorioharjoituksia ja linkkejä kotitehtävien
esimerkkiratkaisuihin mainituilta kursseilta (mm.
"Go ohjelmointi", "Linux palvelimet")

Esitietovaatimukset
Kurssille tullessa pitää osata
- Linuxin alkeet (Linuxin asennus, Linuxin käyttö komentokehotteesta, palvelinten eli demonien
asentaminen)
- Ohjelmoinnin alkeet millä vain kielellä: muuttuja, funktio, if-else, silmukka, luokka, olio...
- Puhua suomea ja lukea englantia

Tarvittavat taidot on voinut hankkia esimerkiksi kursseilla "Linux palvelimena" ja millä tahansa
ohjelmoinnin alkeiskurssilla.
Esitiedot tarkistetaan tarvittaessa alkutestillä tai -haastattelulla.
Kurssille tullessa ei tarvitse osata Pythonia.

Kurssi toteutetaan 100% etäopetuksena. Osallistumiseen tarvitaan Linux, Internet-yhteys,
videokamera, kuulokkeet ja mikrofoni. Palvelimen vuokraamiseen pilvestä tarvitset noin viisi euroa
(tai voit käyttää ilmaisia Github Education -palveluita, jos sinulla on niitä käyttämättöminä). Kurssille
tullessa opiskelijalla olisi hyvä olla Linux asennettuna itselle. Myös virtuaalikoneeseen asennus käy.
Ilmoittautuneet saavat ohjeen ympäristön asentamisesta.
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LAW Juridiikka: 39 op

Sisällön valinnaisuus
Valitaan n kappaletta

Lukumäärä
0

LAW8LH101 Kauppa- ja sopimusoikeus: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Tavoitteet
Opiskelija perehtyy liikekaupan sopimuksiin ja kaupan toteutumiseen liittyviin juridisiin säännöksiin,
riskeihin ja ongelmiin sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Opiskelija tutustuu erilaisiin
sopimustyyppeihin ja perehtyy sopimussisältöön vaikuttaviin seikkoihin. Opiskelija tutustuu myös
kansainvälisten sopimusten ja kaupan erityiskysymyksiin sekä sopimusriitojen ratkaisuun.

Sisältö
Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

• Sopimus oikeustoimena
• Liikekaupan sopimukset
• Liikekauppa
• YK:n kauppalaki
• Kansainvälisten kauppasopimusten erityispiirteitä
• Kansainvälinen liikekauppa ja kuljetus
• Liikekauppaan liittyvien erimielisyyksien ratkaisu

Esitietovaatimukset
Opiskelija on suorittanut Moduuli 1 tai vastaavat Juridiikan perusopinnot

LAW8LH102 Yhtiöoikeus ja yritystoiminnan muutostilanteet: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Tavoitteet
Opiskelija perehtyy yhtiöoikeuteen ja yritystoiminnan muutostilanteisiin. Opiskelija tuntee
osakassopimuksen sekä onnistuneen sukupolvenvaihdoksen ja yrityskaupan elementit. Opiskelija
tuntee myös velallista koskevat yleistäytäntöönpanoprosessit – yrityssaneerauksen ja konkurssin.
Opiskelija osaa soveltaa kurssilla oppimaansa käytäntöön sekä hakemaan itsenäisesti tietoa.

Sisältö
Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

• henkilöyhtiöt

Erillinen opintokokonaisuus

Sivu 89 / 124



• yhtiömuodon muuttaminen ja osakeyhtiöoikeus
• osakeyhtiön hallinto ja osakassopimukset
• osakeyhtiön rahoitus ja varojen jakaminen
• pörssiyhtiöt ja hallinnointikoodi
• yritysjärjestelyt: yrityskauppa, sukupolvenvaihdos, fuusio, jakautuminen, liiketoimintasiirto ja
osakevaihto
• yrityssaneeraus ja konkurssioikeus.

Esitietovaatimukset
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.

LAW8LH103 Myynnin ja markkinoinnin juridiikka: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Tavoitteet
Opiskelija hankkii syventävät taidot myynnin ja markkinoinnin alueen juridiikasta. Opintojaksolla
perehdytään kuluttajansuojan markkinointisäännöksiin, sopimattomaan menettelyyn
elinkeinotoiminnassa, tietosuojan ja suoramarkkinoinnin säännöksiin, IPR-oikeuksiin,
kuluttajankauppaan ja kilpailuoikeuksiin.

Sisältö
Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia aiheita:
• Sopimusehdot
• Kuluttajansuoja
• Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa
• IPR-oikeudet
• Kilpailuoikeus
• Tietosuoja ja suoramarkkinoinnin säännökset

Esitietovaatimukset
Juridiikan perusopinnot

LAW8LH104 Pankki- ja rahoitusalan oikeutta: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Tavoitteet
Opiskelijalle perehtyy pankki- ja rahoitusalaa koskevaan lainsäädäntöön ja ohjeistuksiin. Kurssilla
perehdytään aiheisiin, joita alalla työskentelevä henkilö työssään tarvitsee. Opiskelija oppii
tunnistamaan alaan liittyvät juridiset näkökohdat ja soveltamaan oppimaansa sekä hakemaan
itsenäisesti tietoa. Opintojaksolla asioita käsitellään käytännönläheisesti niin, että niistä olisi
mahdollisimman paljon hyötyä käytännön työssä pankki- ja rahoitusalalla.

Sisältö
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Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

• pankkitoiminnan yleinen sääntely
• pankkisalaisuus
• edunvalvottavat ja kuolinpesät pankin asiakkaana
• eri yhteisömuodot pankin asiakkaana
• rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskeva lainsäädäntö
asiakkaan tunnistamisen näkökulmasta
• tilijuridiikka
• sijoitustuotteisiin ja -palveihin liittyvä juridiikka
• luotonantoon liittyvä juridiikka
• vakuusjuridiikka
• maksukyvyttömyys ja perintä.

Esitietovaatimukset
Opiskelijan olisi hyvä olla suorittanut juridiikan perusopintojaksoja.

LAW8LH105 Asunto- ja kiinteistöjuridiikka: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Osaamistaso 1-2: Opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät peruskäsitteet

Osaamistaso 3-4: Opiskelija tuntee aiheeseen liittyvien peruskäsitteiden väliset yhteydet

Osaamistaso 5: Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan käsitteitä hyvin ja tuntee hyvin aihealueen sekä
teorian että käytännön tasolla.

Sisältö
Opiskelija perehtyy asuntomarkkinoiden oikeudelliseen sääntelyyn sekä oppii tuntemaan asunto-
osakkeen ja kiinteistön hankintaan ja luovuttamiseen liittyviä oikeussuhteita ja sääntelyä. Opiskelija
tunnistaa vuokrasuhteen osapuolten pääasialliset velvoitteet ja oikeudet. Hän tuntee asukkaan
vaikuttamismahdollisuuksia. Hän tutustuu asumisen rahoittamiseen.

Sisältö:
Kiinteistön kauppa ja vakuudet
Uudisrakentaminen
Asunto-osakkeen kauppa
Asukkaan oikeudet ja velvoitteet
Vuokra-asuminen
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LAW8LH106 Perhe- ja perintöoikeus: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Tavoitteet
Opiskelija oppii hahmottamaan perhe-elämän suhteiden oikeudellisen sääntelyn. Hän oppii
ymmärtää puolisoiden ja parisuhdekumppanien taloudelliset suhteet ja niiden merkityksen. Hän oppii
ymmärtämään omaisuuden periytymiseen liittyvän normiston ja perimykseen liittyvät elinaikaiset
varallisuusoikeudelliset määräämistoimet.

Sisältö
Parisuhdeoikeus, kihlaus, avioliiton solmiminen
Avioliiton oikeusvaikutukset
Avioliiton päättyminen ja sitä seuraavat oikeustoimet
Lapsioikeus
Lakimääräinen perimys
Kuolinpesän oikeustoimet
Testamentti

Lisätiedot
Oppiminen arvioidaan tentillä ja/tai oppimistehtävillä. Näiden arvioinnin painotukset ilmoitetaan
tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille
opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-
kokonaisuuden kehittämiseen.

Esitietovaatimukset
Opiskelija on suorittanut Juridiikan perusteet -opintojakson tai laajuudeltaan ja vaatimustasoltaan
vastaavan opintokokonaisuuden.

LAW8LH107 Yritysjuridiikan perusteet: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Seppo Kinkki

Pääasiallinen opetuskieli
suomi
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LAW8LH108 Yrityksen hallinnon ja johtamisen juridiikka: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Nea Helin

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Kurssilla perehdytään yhtiöoikeuteen mukaan lukien henkilöyhtiöt pääpainon ollessa
osakeyhtiöoikeudessa.

Opiskelija:
• Ymmärtää osakeyhtiön ja muiden yritystoiminnan muotojen sääntelyn eroavaisuudet.
• Osaa laatia osakeyhtiön perustamisasiakirjat ja osakassopimuksen yhtiön tarpeisiin sopivalla
tavalla.
• Tuntee yritystoiminnan harjoittamisen vaatimat vuosittaiset hallinnolliset toimenpiteet kuten
tilinpäätöksen laatimisen, veroilmoituksen tekemisen, yhtiökokouksen pitämisen ja varojenjaon.
• Ymmärtää yhtiön ja sen johdon juridiset vastuut.
• Tunnistaa yritystoiminnan lopettamiseen liittyviä erilaisia tilanteita ja niihin soveltuvia
ratkaisuvaihtoehtoja.

Sisältö
Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia aiheita:
• Henkilöyhtiöt,
• osakeyhtiön perustaminen, osakassopimukset, hallinto ja osakassopimukset,
• osakeyhtiön rahoitus ja varojen jakaminen,
• yritysjärjestelyt: yrityskauppa, sukupolvenvaihdos, fuusio, jakautuminen, liiketoimintasiirto ja
osakevaihto ja
• yrityssaneeraus ja konkurssioikeus.

Esitietovaatimukset
Ei lähtötasovaatimuksia.

LAW8LH110 Yritysjuridiikka: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Pääasiallinen opetuskieli
suomi
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CAR Ura ja ohjaus: 47 - 56 op

Sisällön valinnaisuus
Valitaan n kappaletta

Lukumäärä
0

MON8HH002 AMK-opiskeluvalmiuksien kehittäminen: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee etsimään tutkittua tietoa ja kirjoittamaan raportteja
itsenäisesti. Hän osaa hyödyntää erilaisia menetelmiä, joiden avulla tiedon luokittelu ja jäsentäminen
helpottuu.

Opiskelija tuntee koulutusohjelmansa tutkintorakenteen ja tietää siihen kuuluvat opintojaksot.
Opiskelija osaa etsiä tätä tietoa opinto-oppaasta ja ammattikorkeakoulussa tarjottavista
tiedonhankintalähteistä. Hän osaa suunnitella opintojen etenemistä tavoiteajassa.

Opiskelija osaa hyödyntää erilaisia IT-perustaitoihin vaadittavia työvälineitä opinnoissaan ja opiskella
verkko-opintoympäristössä.

Opiskelija osaa toimia rakentavasti opiskeluyhteisössään. Hän osaa suunnitella omaa ammatillista
tulevaisuuttaan, osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan sekä tukea tavoitteitaan
valinnoillaan. Hän osaa hyödyntää vertaistukea opintojen etenemisen edistäjänä.

Opiskelija osaa arvioida edistymistään ja oppimaansa. Hän osaa valmistautua annettaviin näyttöihin
tunnistaen omat vahvuutensa ja kehittämisen kohteet.

Sisältö
· Opinto-oppaan lukeminen, tiedon etsintä ja tiedon luokittelun menetelmät
· Näyttöpäiviin valmistautuminen
· Raportointimallien käyttö käytännössä ja esseevastauksien kirjoittaminen
· IT-perusohjelmat: Word, Excel, PowerPoint
· Ajanhallinta, ryhmätyötaidot, oman oppimisen pohdinta, itsetuntemus,

Vertaisoppiminen, toisten opiskelijoiden tukeminen ja rakentava opiskeluasenne

Esitietovaatimukset
Ei lähtötasovaatimuksia.

OTH8HH002 Yhteiskunnallinen toiminta 1: 5 op

Laajuus (op)
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5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Tavoitteet
1. Tason tavoite (5 op.)
• Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee opiskelijakunta- ja yhdistystoiminnan perusteet
ammattikorkeakoulun toimintaympäristössä.
• Opiskelija tuntee luottamustoimensa poliittisen ja toiminnallisen vastuun ja tietää toimintansa
kannalta oleelliset sidosryhmät ja vaikuttamisen kohteet.
• Opiskelija osaa argumentoida keskustelussa ja väittelyssä selkeästi ja hallitusti.
2. Tason tavoite (5 op.)
• Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee opiskelijakunta- ja yhdistystoimintaympäristön
suomalaisissa ammattikorkeakouluissa ja osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti vaativissakin
tehtävissä.
• Opiskelija tuntee luottamustoimensa poliittisen ja toiminnallisen vastuun ja osaa hyödyntää
intressiryhmänsä painoarvoa tehtäviensä hoidossa.
• Opiskelija hallitsee projektien suunnittelun ja johtamisen sekä tiedotus- ja markkinointimateriaalien
tuottamisen ja toteutuksen taustaorganisaationsa tuella.
• Opiskelija noudattaa yhteisesti sovittuja sääntöjä päämäärien saavuttamiseksi.
3. Tason tavoite (5 op.)
• Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee opiskelijajärjestökentän toiminnan ja tietää, miten
järjestöjen toimintaa kehitetään strategisella tasolla.
• Opiskelija tuntee luottamustoimensa poliittisen ja toiminnallisen vastuun ja osaa hyödyntää
intressiryhmänsä ja vastaavien organisaatioiden painoarvoa tehtäviensä hoidossa.
• Opiskelija tiedostaa paikallisen ja valtakunnallisen poliittisen kentän ja päätöksenteon prosessit ja
tietää, miten niihin vaikutetaan intressiryhmänsä tavoitteiden mukaisesti.
• Opiskelija tuntee taloushallinnon perusteet ja osaa soveltaa oppimaansa järjestökentän
taloushallinnossa ja suunnittelussa.
• Opiskelija tuntee järjestökentän johtamismallit ja hallitsee yleisimmät myynti- ja
markkinointitekniikat.

Sisältö
• Oppimisvalmiuksien ja työelämävalmiuksien kehittäminen
• Ammatillinen kasvu ja kehittyminen
• Opiskelijakunta- ja yhdistystoiminta paikallisesti, valtakunnallisesti ja Euroopan tasolla
• Kokoustekniikat ja -käytännöt
• neuvottelu- ja esiintymistaidot
• Järjestökentän taloushallinto
• Johtaminen
• Projekti-, tiimi- ja ristiinarviointityöskentely
• Raportointi, tiedottaminen ja markkinointi
• Sidosryhmäyhteistyön rooli järjestökentällä
• Työelämän ja järjestöjen rajapinnoilla toimiminen
• Verkostojen hallinta ja vaikuttaminen
• Poliittinen ja taloudellinen vaikuttamistyö
• Edunvalvonta ja tuloksellisuus korkeakoulussa

Lisätiedot
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5, 10 tai 15 opintopistettä työmäärästä riippuen
Luottamustoimiin valittavat opiskelijat toimivat tehtävissään vuodesta kahteen vuotta.
Yleiset
• Oman vastuualueen projektit 45–125 h
• SAMOKin, OLL:n ja HELGAkoulutuksiin osallistuminen 10–45 h
• Haaga-Helian työryhmien kokoukset 10–20 h
• Osallistuminen HELGAn tiimien toimintaan 10–40 h
• Osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan ja tiedon tuominen opiskelijoiden ja korkeakoulun
käyttöön 10–40h
• Kansainvälisen järjestökentän välinen yhteistyö 10–40h
Opiskelijayhdistystoiminta
• Opiskelijayhdistysten koulutuksiin osallistuminen 10–25 h
• Opiskelijayhdistyksen hallituksen kokouksiin osallistuminen 10–40h
• Opiskelijayhdistysten toiminnan toteuttaminen 10–50h
Opiskelijaedustajatoiminta
• Opiskelijaedustajien koulutuksiin osallistuminen 10–25h
• Opiskelijaedustajien toiminnan toteuttaminen 10–50h
• Ristiinarviointi max. 40h
Opiskelijakuntatoiminta
• Suomen Opiskelijakuntien Liitto – SAMOK ry:n toiminta 10–100h
• Opiskelijakuntien Liikuntaliitto OLL:n toimintaan osallistuminen 10–100h
• HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGAn toimintaan osallistuminen 10–100h
• Opiskelijakunnan edustajiston kokouksiin osallistuminen 10–25h
• Hallituksen toimintaan osallistuminen noin 80h / kuukausi, sisältäen esimerkiksi:
o Hallituksen työn johtaminen 30h
o Taloushallinto 10–30h
o Opiskelijakunnan hallituksen kokoukset 10h
o Tekstien tuottaminen ja tiedotus/markkinointityö 10–30 h
o Edunvalvonta- ja vaikuttamistyö 10–30h
o Tutorointi ja ohjaus 10–30h
o KV -toiminta 10–30h
o Tapahtumat ja kulttuuri 10–30h
• Yhteiset projektit ja toiminta 10–30h

OTH8HH003 Yhteiskunnallinen toiminta 2: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Tavoitteet
1. Tason tavoite (5 op.)
• Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee opiskelijakunta- ja yhdistystoiminnan perusteet
ammattikorkeakoulun toimintaympäristössä.
• Opiskelija tuntee luottamustoimensa poliittisen ja toiminnallisen vastuun ja tietää toimintansa
kannalta oleelliset sidosryhmät ja vaikuttamisen kohteet.
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• Opiskelija osaa argumentoida keskustelussa ja väittelyssä selkeästi ja hallitusti.
2. Tason tavoite (5 op.)
• Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee opiskelijakunta- ja yhdistystoimintaympäristön
suomalaisissa ammattikorkeakouluissa ja osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti vaativissakin
tehtävissä.
• Opiskelija tuntee luottamustoimensa poliittisen ja toiminnallisen vastuun ja osaa hyödyntää
intressiryhmänsä painoarvoa tehtäviensä hoidossa.
• Opiskelija hallitsee projektien suunnittelun ja johtamisen sekä tiedotus- ja markkinointimateriaalien
tuottamisen ja toteutuksen taustaorganisaationsa tuella.
• Opiskelija noudattaa yhteisesti sovittuja sääntöjä päämäärien saavuttamiseksi.
3. Tason tavoite (5 op.)
• Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee opiskelijajärjestökentän toiminnan ja tietää, miten
järjestöjen toimintaa kehitetään strategisella tasolla.
• Opiskelija tuntee luottamustoimensa poliittisen ja toiminnallisen vastuun ja osaa hyödyntää
intressiryhmänsä ja vastaavien organisaatioiden painoarvoa tehtäviensä hoidossa.
• Opiskelija tiedostaa paikallisen ja valtakunnallisen poliittisen kentän ja päätöksenteon prosessit ja
tietää, miten niihin vaikutetaan intressiryhmänsä tavoitteiden mukaisesti.
• Opiskelija tuntee taloushallinnon perusteet ja osaa soveltaa oppimaansa järjestökentän
taloushallinnossa ja suunnittelussa.
• Opiskelija tuntee järjestökentän johtamismallit ja hallitsee yleisimmät myynti- ja
markkinointitekniikat.

Sisältö
• Oppimisvalmiuksien ja työelämävalmiuksien kehittäminen
• Ammatillinen kasvu ja kehittyminen
• Opiskelijakunta- ja yhdistystoiminta paikallisesti, valtakunnallisesti ja Euroopan tasolla
• Kokoustekniikat ja -käytännöt
• neuvottelu- ja esiintymistaidot
• Järjestökentän taloushallinto
• Johtaminen
• Projekti-, tiimi- ja ristiinarviointityöskentely
• Raportointi, tiedottaminen ja markkinointi
• Sidosryhmäyhteistyön rooli järjestökentällä
• Työelämän ja järjestöjen rajapinnoilla toimiminen
• Verkostojen hallinta ja vaikuttaminen
• Poliittinen ja taloudellinen vaikuttamistyö
• Edunvalvonta ja tuloksellisuus korkeakoulussa

Lisätiedot
5, 10 tai 15 opintopistettä työmäärästä riippuen
Luottamustoimiin valittavat opiskelijat toimivat tehtävissään vuodesta kahteen vuotta.
Yleiset
• Oman vastuualueen projektit 45–125 h
• SAMOKin, OLL:n ja HELGAkoulutuksiin osallistuminen 10–45 h
• Haaga-Helian työryhmien kokoukset 10–20 h
• Osallistuminen HELGAn tiimien toimintaan 10–40 h
• Osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan ja tiedon tuominen opiskelijoiden ja korkeakoulun
käyttöön 10–40h
• Kansainvälisen järjestökentän välinen yhteistyö 10–40h
Opiskelijayhdistystoiminta
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• Opiskelijayhdistysten koulutuksiin osallistuminen 10–25 h
• Opiskelijayhdistyksen hallituksen kokouksiin osallistuminen 10–40h
• Opiskelijayhdistysten toiminnan toteuttaminen 10–50h
Opiskelijaedustajatoiminta
• Opiskelijaedustajien koulutuksiin osallistuminen 10–25h
• Opiskelijaedustajien toiminnan toteuttaminen 10–50h
• Ristiinarviointi max. 40h
Opiskelijakuntatoiminta
• Suomen Opiskelijakuntien Liitto – SAMOK ry:n toiminta 10–100h
• Opiskelijakuntien Liikuntaliitto OLL:n toimintaan osallistuminen 10–100h
• HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGAn toimintaan osallistuminen 10–100h
• Opiskelijakunnan edustajiston kokouksiin osallistuminen 10–25h
• Hallituksen toimintaan osallistuminen noin 80h / kuukausi, sisältäen esimerkiksi:
o Hallituksen työn johtaminen 30h
o Taloushallinto 10–30h
o Opiskelijakunnan hallituksen kokoukset 10h
o Tekstien tuottaminen ja tiedotus/markkinointityö 10–30 h
o Edunvalvonta- ja vaikuttamistyö 10–30h
o Tutorointi ja ohjaus 10–30h
o KV -toiminta 10–30h
o Tapahtumat ja kulttuuri 10–30h
• Yhteiset projektit ja toiminta 10–30h

OTH8HH004 Yhteiskunnallinen toiminta 3: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Tavoitteet
1. Tason tavoite (5 op.)
• Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee opiskelijakunta- ja yhdistystoiminnan perusteet
ammattikorkeakoulun toimintaympäristössä.
• Opiskelija tuntee luottamustoimensa poliittisen ja toiminnallisen vastuun ja tietää toimintansa
kannalta oleelliset sidosryhmät ja vaikuttamisen kohteet.
• Opiskelija osaa argumentoida keskustelussa ja väittelyssä selkeästi ja hallitusti.
2. Tason tavoite (5 op.)
• Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee opiskelijakunta- ja yhdistystoimintaympäristön
suomalaisissa ammattikorkeakouluissa ja osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti vaativissakin
tehtävissä.
• Opiskelija tuntee luottamustoimensa poliittisen ja toiminnallisen vastuun ja osaa hyödyntää
intressiryhmänsä painoarvoa tehtäviensä hoidossa.
• Opiskelija hallitsee projektien suunnittelun ja johtamisen sekä tiedotus- ja markkinointimateriaalien
tuottamisen ja toteutuksen taustaorganisaationsa tuella.
• Opiskelija noudattaa yhteisesti sovittuja sääntöjä päämäärien saavuttamiseksi.
3. Tason tavoite (5 op.)

Erillinen opintokokonaisuus

Sivu 98 / 124



• Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee opiskelijajärjestökentän toiminnan ja tietää, miten
järjestöjen toimintaa kehitetään strategisella tasolla.
• Opiskelija tuntee luottamustoimensa poliittisen ja toiminnallisen vastuun ja osaa hyödyntää
intressiryhmänsä ja vastaavien organisaatioiden painoarvoa tehtäviensä hoidossa.
• Opiskelija tiedostaa paikallisen ja valtakunnallisen poliittisen kentän ja päätöksenteon prosessit ja
tietää, miten niihin vaikutetaan intressiryhmänsä tavoitteiden mukaisesti.
• Opiskelija tuntee taloushallinnon perusteet ja osaa soveltaa oppimaansa järjestökentän
taloushallinnossa ja suunnittelussa.
• Opiskelija tuntee järjestökentän johtamismallit ja hallitsee yleisimmät myynti- ja
markkinointitekniikat.

Sisältö
• Oppimisvalmiuksien ja työelämävalmiuksien kehittäminen
• Ammatillinen kasvu ja kehittyminen
• Opiskelijakunta- ja yhdistystoiminta paikallisesti, valtakunnallisesti ja Euroopan tasolla
• Kokoustekniikat ja -käytännöt
• neuvottelu- ja esiintymistaidot
• Järjestökentän taloushallinto
• Johtaminen
• Projekti-, tiimi- ja ristiinarviointityöskentely
• Raportointi, tiedottaminen ja markkinointi
• Sidosryhmäyhteistyön rooli järjestökentällä
• Työelämän ja järjestöjen rajapinnoilla toimiminen
• Verkostojen hallinta ja vaikuttaminen
• Poliittinen ja taloudellinen vaikuttamistyö
• Edunvalvonta ja tuloksellisuus korkeakoulussa

Lisätiedot
5, 10 tai 15 opintopistettä työmäärästä riippuen
Luottamustoimiin valittavat opiskelijat toimivat tehtävissään vuodesta kahteen vuotta.
Yleiset
• Oman vastuualueen projektit 45–125 h
• SAMOKin, OLL:n ja HELGAkoulutuksiin osallistuminen 10–45 h
• Haaga-Helian työryhmien kokoukset 10–20 h
• Osallistuminen HELGAn tiimien toimintaan 10–40 h
• Osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan ja tiedon tuominen opiskelijoiden ja korkeakoulun
käyttöön 10–40h
• Kansainvälisen järjestökentän välinen yhteistyö 10–40h
Opiskelijayhdistystoiminta
• Opiskelijayhdistysten koulutuksiin osallistuminen 10–25 h
• Opiskelijayhdistyksen hallituksen kokouksiin osallistuminen 10–40h
• Opiskelijayhdistysten toiminnan toteuttaminen 10–50h
Opiskelijaedustajatoiminta
• Opiskelijaedustajien koulutuksiin osallistuminen 10–25h
• Opiskelijaedustajien toiminnan toteuttaminen 10–50h
• Ristiinarviointi max. 40h
Opiskelijakuntatoiminta
• Suomen Opiskelijakuntien Liitto – SAMOK ry:n toiminta 10–100h
• Opiskelijakuntien Liikuntaliitto OLL:n toimintaan osallistuminen 10–100h
• HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGAn toimintaan osallistuminen 10–100h

Erillinen opintokokonaisuus

Sivu 99 / 124



• Opiskelijakunnan edustajiston kokouksiin osallistuminen 10–25h
• Hallituksen toimintaan osallistuminen noin 80h / kuukausi, sisältäen esimerkiksi:
o Hallituksen työn johtaminen 30h
o Taloushallinto 10–30h
o Opiskelijakunnan hallituksen kokoukset 10h
o Tekstien tuottaminen ja tiedotus/markkinointityö 10–30 h
o Edunvalvonta- ja vaikuttamistyö 10–30h
o Tutorointi ja ohjaus 10–30h
o KV -toiminta 10–30h
o Tapahtumat ja kulttuuri 10–30h
• Yhteiset projektit ja toiminta 10–30h

OTH8HH005 Ammatilliset ajankohtaistapahtumat: 1 op

Laajuus (op)
1 - 1

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on saanut uutta tietoa tai syventänyt aiempaa osaamistaan valitsemastaan teemasta ja /tai
- tuntee alan uusia ilmiöitä ja/tai
- on hankkinut osaamista joltain erityisalueelta ja/tai
- osaa itsenäisesti osoittaa aktiivisuutensa antamalla työpanoksensa tapahtumiin.

After completing the course the student
• has gained new information or deepened previous knowledge on a topic selected by the student
and/or
• is familiar with new phenomena in the professional field and/or
• has gained new expertise in a specialist field and/or
• independently and actively gives his/her input to events

Sisältö
- osallistuminen työpaikan koulutustilaisuuksiin tai
- oma-aloitteinen osallistuminen ajankohtaisteemoihin liittyviin tapahtumiin tai
- aktiivisuus opintoja tukevissa tapahtumissa

- participation in training in student's work place
- independent participation in events dealing with current affairs or
- activeness in events supporting studies

Esitietovaatimukset
Ei ennakkovaatimuksia. Opintojakso täydentää muita ammattiopintoja.

No prerequisites. The course complements other professional studies.

OTH8LH008 Puolustusvoimien johtajakoulutus AUK/RUK: 5 op
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Laajuus (op)
5 - 5

OTH8HH011 Tutortoiminta, vertaistutor: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko
H-5

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Hyväksytty/hylätty

OTH8HH013 Tutortoiminta, vastuututor: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko
H-5

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Hyväksytty/hylätty

OTH8HH019 Tapahtuman järjestäminen: 1 - 5 op

Laajuus (op)
1 - 5

Koulutusohjelma
HOTRA Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma, MATKA Matkailun liikkeenjohdon
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koulutusohjelma, RUOKA Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma, HOTEM Degree Programme in
Hospitality, Tourism and Experience Management, HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Nina Niemi, Terhi Oksanen-Álen

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

• toimia tapahtuman avustustehtävissä
• ottaa vastuun saamiensa tehtävien toteuttamisesta
• nähdä oman merkityksensä tapahtuman onnistumisessa
• osaa esiintyä roolinsa mukaisesti tapahtumaan liittyvissä tehtävissä

Tiedot
Näkee oman merkityksensä ja panoksensa tapahtuman onnistumisessa. Osaa esiintyä roolinsa
mukaisesti saamassaan tapahtuma-avustustehtävässä.

Taidot
Osaa toimia tiimin jäsenenä, ottaa vastuullisesti vastaan saamansa tehtävät suoriutuu niistä hyvin.

Pätevyys
Ottaa vastuun saamiensa tehtävien suorittamisesta.

OTH8HH022 Tuunaa työtulevaisuutesi: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Vastuuhenkilöt
Timo Lampikoski , Veera Partanen

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opintojakso auttaa opiskelijaa
• tuntemaan itseään paremmin ja tunnistamaan omat vahvuutensa
• suunnittelemaan omaa urapolkuaan
• asettamaan pitkän ja lyhyen ajan realistisia ja konkreettisia uratavoitteita
• tekemään toimintasuunnitelman tavoitteidensa toteuttamiseksi
• kehittämään oman osaamisen markkinoinnin valmiuksiasi
• verkostoitumaan edistääkseen urasuunnitelmaansa
• valmistautumaan työelämään
• löytämään koulutustaan vastaavia työpaikkoja ja etenemään omalla urapolullaan
• kehittämään ajanhallintaa ja stressinhallintaa.
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Sisältö
1. Johdanto
2. Tunne itsesi ja vahvuutesi
3. Päämääräni ja uravisioni
4. Tavoitteeni ja toimintasuunnitelmani
5. Tehokas työnhaku
6. Valmistautuminen työelämään
7. Etsi sattumia
8. Rento rullaus
9. Ura- ja rekrytointipalvelut Haaga-Heliassa
10. Yhteenveto

Esitietovaatimukset
Ei lähtötasovaatimuksia sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.

OTH8HH023 Design Your Career: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Vastuuhenkilöt
Timo Lampikoski , Veera Partanen

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

OTH8HH024 Vapaaehtoistyö: 1 - 5 op

Laajuus (op)
1 - 5

Tavoitteet
Opiskelija pohtii vapaaehtoistyön merkitystä, arvojaan, ihmiskuvaansa sekä omia vahvuuksiaan.
Vapaaehtoistyössään hän antaa aikaansa ja osaamistaan, eikä pyydä tai vastaanota palkkiota. Hän
saa merkitystä omaan elämään. Samalla hänelle syntyy uutta osaamista tai hän vahvistaa aiempaa
osaamistaan. Vapaaehtoistyön avulla opiskelija tuo apua / hyötyä / iloa muille.

Sisältö
Opiskelija hankkii vapaaehtoistyön itse. Tässä opintojaksossa tarkoitetun vapaaehtoistyön tulee
tapahtua esimerkiksi järjestössä, yhteisössä tai muussa organisaatiossa. Alla oleva tehtäväkenttien
listaus on vapaaehtoistyö.fi-sivustolta, jossa on myös tarjolla vapaaehtoistyön tehtäviä:
•järjestötoiminta
•seurakuntatoiminta
•urheilu, liikunta ja ulkoilu
•ystävä- ja kaveritoiminta
•päivystys, ensiapu, pelastus ja kriisityö
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•tapahtumat ja talkoot
•lapset, nuoret ja perheet
•terveys- ja hyvinvointi
•maahanmuuttajat
•päihde- ja mielenterveystyö
•ympäristö, luonnonsuojelu ja eläimet
•vammaiset ja muut erityisryhmät
•ikäihmiset

Järjestöillä on alustojaan ja kanaviaan rekrytoida vapaaehtoisia ja kertoa toiminnasta. Kannattaa
tutkia itseä kiinnostavien järjestöjen sivuja, esim. vapaaehtoiset.punainenristi.fi tai
https://plan.fi/vapaaehtoistyo.

Lisätiedot
Raportissa tulee käsitellä seuraava sisällöt:
1) Miksi vapaaehtoistyö on tärkeää? käytä pohdinnan apuna esimerkiksi tietopankkia
https://kansalaisyhteiskunta.fi/tietopankki/kategoria/vapaaehtoistyo/
2) Esittele järjestö, yhteisö tai organisaatio, jossa teit vapaaehtoistyötä
3) Vapaaehtoistyön henkilökohtainen merkitys: Miksi teit vapaaehtoistyötä?
4) Mitä tekemistä vapaaehtoistyö konkreettisesti sisälsi? Kirjaa tunnit.
5) Omien vahvuuksien hyödyntäminen vapaaehtoistyössä: Mitä osaamista ja vahvuuksia käytit?
6) Oppimiskokemukset: Mitä uutta opit?
7) Vapaaehtoistyön vaikuttavuus: Mitä hyötyä asiakas tai yhteisö sai vapaaehtoistyöstäsi?

27 h työpanos tuo yhden opintopisteen. Opintopisteitä voi saada 1 - 5 op.

Esitietovaatimukset
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja

OTH8HH026 Uralle vauhtia: 1 - 2 op

Laajuus (op)
1 - 2

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Mentorointiohjelma on mentoroitavan (Haaga-Helia avoimen opiskelija) ja mentorin (alumni) välinen
kehittymisprosessi. Mentorointi on yhdessä oppimista, kokemusten ja osaamisen jakamista
vuorovaikutuksen avulla. Tavoitteena on opiskelijan ammatillisen kasvun, valmistumisen ja
työelämään sijoittumisen tukeminen. Mentorointiohjelman yksilölliset tavoitteet nousevat
mentoroitavan henkilökohtaisista tarpeista.

Sisältö
Mentorointiohjelma muodostuu mentorin ja mentoroitavan välisistä kahdenkeskisistä
mentorointitapaamisista sekä yhteisistä ryhmätapaamista sekä itseopiskelumateriaaleista
Moodlessa. Mentorointitapaamisten sisältö voi liittyä esimerkiksi urasuunnitteluun, työelämän
haasteisiin, opiskelun päätösvaiheen haasteisiin, itsensä kehittämiseen tai asiantuntijuuden
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syventämiseen. Alkuryhmätapaamisessa käydään läpi mentoroinnin tavoitteet ja pelisäännöt,
laaditaan mentorointisopimus, jaetaan kokemuksia mentorointiprosessista ja kehitetään
vuorovaikutusosaamista.

MISC Muut opinnot: 125 - 135 op

Sisällön valinnaisuus
Valitaan n kappaletta

Lukumäärä
0

BUS8LH101 Corporate Responsibility: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Tavoitteet
The course is designed to equip the student with a well-rounded basic understanding of what is
corporate responsibility, how it manifests in organisations and what are the key tasks to be
considered in successful corporate sustainability initiatives.

Upon successful completion of the course, the student understands the notion of doing well by doing
good and can skillfully assess the appropriateness of CSR activities to the company.

Sisältö
The course will cover diverse topics, such as

Understanding corporate responsibility management
Understanding benefit corporations
Understanding and appreciating stakeholder dialogue as part of CSR initiatives
Exploring responsibility in the supply chain of corporations
Exploring how sustainability is used as a sales argument and in advertising
Evaluating responsible consumption

Lisätiedot
Please note that the language of instruction is English and students have to submit all assignments
in English.

Esitietovaatimukset
None
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BUS8LH102 Projektijohtaminen: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää hyviä projektikäytäntöjä sekä liike-elämän
asiakasprojekteissa että organisaation sisäisissä kehitysprojekteissa projektin suunnittelu- ja
toteutusvaiheessa. Keskeisimmät osaamistavoitteet projektin suunnitteluun liittyen ovat selkeän
tavoitteen asettaminen projektille, toteutettavan kokonaisuuden hahmottaminen pienemmiksi
loogisiksi osiksi ja näiden aikatauluttaminen ja resursointi sekä kustannusten- ja riskien arviointi.
Projektin toteutusvaiheessa keskeisiä osaamisia ovat projektipäällikön esimiestaidot sekä projektin
seuranta- ja ohjausmenetelmät, projektin viestinnän keinot ja muutosten hallinta. Opintojaksolla tulee
tutuksi yleisiä projektimenetelmiä sekä erilaisia projektityyppejä ja työkaluja.

Sisältö
Opintojakso sisältää seuraavat kokonaisuudet:
- projektit liiketoiminnassa, projekti suhteessa prosessiin
- projektin tavoitteen asettaminen
- projektin osittaminen, aikatauluttaminen, resurssointi suunnittelutyökalua (Project) hyödyntäen
- projektin riskien, kustannusten, laadunhallinta
- projektin ohjausmenetelmät sekä viestintä
- vastuullisena projektitiimiläisenä ja esimiehenä toimiminen

Esitietovaatimukset
Suositeltavat edeltävät opinnot: perusopintomoduulit ovat suoritettuina.

Opintojaksosidonnaisuudet: Opintojakso sopii kaikkiin syventäviin opintoihin.

BUS8LH104 Toimitusketjun hallinta: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Sisältö
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää toimitusketjun hallinnan käsitteisiin ja menetelmiin.

Opiskelija syventää ja laajentaa logistiikan ja ostotoiminnan osaamistaan siten, että hän kykenee
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toimitusketjun hallinnan menetelmin avustamaan yritystä parempaan menestykseen. Opintojakso
edistää toimitusketjujen analysointia ja kehittämistä, sekä antaa valmiuksia toimia toimitusketjujen
moninaisissa tehtävissä.

Esitietovaatimukset
Logistiikan perusteet, Ostotoiminta

BUS8LH105 Kilpailustrategiat: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

BUS8LH106 Messut, näyttelyt ja tapahtumat: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Pauli Lindström

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija messujen ja näyttelyiden käyttöön markkinoinnin
menekin edistämisessä.

Sisältö
Opintojakson aikana opiskelija osallistuu messu- tai näyttelyprojektin suunnitteluun ja toteuttamiseen

Kommentti
Vastuuopettaja Pauli Lindström ei ole tarkistanut ja täydentänyt sisältöä

BUS8LH107 Henkilöverotus ja verotusmenettely: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3
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Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija tuloverojärjestelmän perusrakenteeseen ja
yksityishenkilön tuloverotuksen perusteisiin. Opiskelija pystyy itsenäisesti ratkaisemaan
tavallisimpien yksityishenkilön tulojen, menojen ja oikeustoimien verotuskohtelun sekä arvioimaan
mahdollisen asiantuntija-avun tarpeen

Sisältö
- tuloverojärjestelmän perusrakenne
- yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus
- yksityishenkilön tulojen jakaantuminen ansio- ja pääomatuloiksi
- ansio- ja pääomatulojen veronalaisuus sekä niihin kohdistuvien menojen vähennyskelpoisuus
- erityisesti luovutusvoittojen, osinkotulojen, vuokratulojen sekä muiden pääomatulojen verotus

Lisätiedot
juha.stenbacka@haaga-helia.fi

Esitietovaatimukset
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.

BUS8LH109 Yritysprojektit: 1 - 5 op

Laajuus (op)
1 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

BUS8LH110 Ostotoiminta: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi
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BUS8LH112 Makrotalous ja rahoitusmarkkinat: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Tavoitteet
Opiskelija ymmärtää kokonaistalouden kehitystä ja osaa ennakoida sen vaikutuksia
rahoitusmarkkinoiden kannalta. Opiskelija osaa hahmottaa talouspolitikan mahdollisuuksia talouden
ohjaamisessa ja tuntee politiikkavaihtoehtojen vaikutukset talouden eri sektoreihin.

Sisältö
Talouden kasvu ja suhdannevaihtelu.
Talouden ongelmat: työttömyys, inflaatio ja velkaantuminen
Finanssi- ja rahapolitikka avoimen talouden ympäristössä
Talouden kehityksen ja talouspolitiikan vaikutukset rahoitusmarkkinoilla
Suomen talouden kehitysnäkymät sekä nykyinen talouspolitiikka

Esitietovaatimukset
BUS1LH102A -kurssin tiedot

BUS8LH113 Hackathon Camp - innovoi kiertotaloutta: 2 - 5 op

Laajuus (op)
2 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Satu Harkki , Eeva Aarnio

Pääasiallinen opetuskieli
suomi, englanti

Tavoitteet
Osaa innovoida, kehittää ja löytää ratkaisuja yrityksen kiertotaloushaasteisiin monialaisissa ryhmissä
Osaa hyödyntää story telling ja kiertotalous työkaluja ja menetelmiä osana innovointiprosessia
Osaa tarkastella innovaatioita kiertotalouden ja yrityksen kannattavuuden näkökulmasta

Sisältö
Kiertotalouden perusteet ja menetelmät
Kiertotalouden liiketoimintamallit
Story telling ja story board sekä soveltuvat innovointimenetelmät
Kiertotalouden innovointitehtävä yritykselle

Esitietovaatimukset
Suositus liiketoiminnan perustiedot.
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BUS8LH114 Kulttuurin tuntemusta liike-elämän tarpeisiin: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Hanna Tattari

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Kiinnostaako sinua olla liike-elämän vahva osaaja, joka pystyy kertomaan oman maansa kulttuurista
liike-elämän erilaisissa tilanteissa kuten asiakastapaamisissa? Jos vastasit kyllä, mutta kulttuurin
tuntemus ei ole vahvin osaamisesi, tämä opintojakso on juuri sinua varten! Tällä opintojaksolla
tutustut kotimaiseen kulttuurikenttään kuten kirjallisuuteen, kuvataiteeseen ja muotoiluun.
Tutustumme muun muassa suomalaisen kulttuurin klassikoihin, luemme tämän päivän kirjallisuutta
ja vierailemme näyttelyissä. Lisäksi harjoittelemme sitä, miten opintojaksolla kerättyä tietoa ja
lisääntynyttä ymmärrystä voi hyödyntää liike-elämän eri tilanteissa. Tervetuloa mukaan!

Lisätiedot
Opintojakson suorittaminen edellyttää vahvaa ja tavoitteellista sitoutumista opintojakson
lähitapaamisiin (mukaan lukien vierailut) sekä tehtävien itsenäiseen opiskeluun lähitapaamisten
ulkopuolella. Arvosana määräytyy tehtävien sekä opiskelijan oman sitoutumisen ja aktiivisuuden
perusteella.

Esitietovaatimukset
Ei sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin.

BUS8LH115 Circular Factory - Biotalouden mahdollisuudet: 10 op

Laajuus (op)
10 - 10

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Satu Harkki

Pääasiallinen opetuskieli
englanti
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BUS8LH116 Kiertotalous ja ilmasto yritystoiminnassa: 2 op

Laajuus (op)
2 - 2

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Satu Harkki

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
•Tietää keskeiset peruskäsitteet ja näiden väliset vaikutussuhteet kiertotaloudesta, vastuullisesta
liiketoiminnasta, ympäristövastuusta ja resurssitehokkaasta toimitusketjusta.
•Tietää useita keinoja, miten yritykset ja yrityksissä töissä olevat asiantuntija voivat tehdä
ilmastotoimia.
•Osaa hahmottaa ja perustella tekoja, joilla voi tehdä ilmastotekoja ja edistää kiertotaloutta.

kts. lisää arviointikriteerit

Sisältö
Kiertotalouden osaamista tarvitaan jatkossa yhä enemmän. Uudenlainen, kestävä liiketoiminta on
merkittävä mm. ilmastonmuutokseen vaikuttavien päästöjen vähentäjä.
Tule kehittämään omaa osaamistasi siitä, miten yritykset voivat tehdä vastuullisia ilmastotoimia ja
hyödyntää toiminnassaan kiertotaloutta. Opintojakson jälkeen ymmärrät, mikä on yrityksen ja sen
asiantuntijoiden rooli ilmastotoimissa ja siirryttäessä kohti kiertotaloutta ja hiilineutraalia
yritystoimintaa.

• Johdanto vastuulliseen liiketoimintaan ja erityisesti yrityksen ympäristövastuuseen
• Kiertotalouden perusteet ja muutos lineaarisesta mallista kiertotalouteen
• Ilmastotoimet toimitusketjussa ja resurssitehokkuus
• Esimerkkejä yritysten eri asiantuntijoiden roolista kiertotalouden ja ilmastotoimien edistäjinä
• Omien vaikutusmahdollisuuksien oivaltaminen

Työelämäyhteydet: Käsitellään kiertotaloutta ja ilmastotoimia tekeviä yrityscasejä

BUS8LH117 Kiertotalous ja ilmasto liiketoimintamahdollisuutena: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
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Satu Harkki

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• Tietää keskeiset peruskäsitteet ja niiden väliset vaikutussuhteet kiertotaloudesta, vastuullisesta
liiketoiminnasta, ympäristövastuusta ja resurssitehokkaasta toimitusketjusta
• Tietää useita keinoja, miten yritykset ja yrityksissä töissä olevat asiantuntijat voivat tehdä
ilmastotoimia.
• Osaa hahmottaa ja perustella tekoja, joilla voi tehdä ilmastotekoja ja edistää kiertotaloutta.
• Osaa hahmottaa joitain kiertotalouden liiketoimintamalleja ja arvioida niitä
• Osaa analysoida toimialaa kiertotalouden tai ilmaston näkökulmasta
• Ymmärtää, mitä tarkoitetaan merkityksellisellä muotoilulla ja sen vaikutuksesta parempaan
elämään.

Kts.lisää arviointikriteerit

Sisältö
Kiertotalouden osaamista tarvitaan jatkossa yhä enemmän. Uudenlainen, kestävä liiketoiminta on
merkittävä mm. ilmastonmuutokseen vaikuttavien päästöjen vähentäjä. Tule kehittämään omaa
osaamistasi siitä, miten yritykset voivat tehdä vastuullisia ilmastotoimia ja hyödyntää kiertotaloutta ja
sen liiketoimintamalleja liiketoimintaa kehitettäessä. Opintojakson jälkeen ymmärrät, mikä on
yrityksen ja sen asiantuntijoiden rooli ilmastotoimissa ja siirryttäessä kohti kiertotaloutta sekä mitä eri
kiertotalouden liiketoimintamalleja voidaan hyödyntää ja miten analysoida eri toimialaa ilmaston ja
kiertotalouden näkökulmasta. Ymmärrät myös, mikä rooli muotoilulla on rakennettaessa uudenlaista
kestävää liiketoimintaa.

Opintojakso on perustason kurssi, josta saat hyvä edellytykset jatkaa muihin syventävän tason
kiertotalouden opintoihin. kts. lisää kiertotalouden ja vastuullisuuden opintoja.
https://student.home.haaga-helia.fi/group/pakki/kiertotalouden-ja-vastuullisuuden-opinnot

• Johdanto vastuulliseen liiketoimintaan ja erityisesti yrityksen ympäristövastuuseen
• Kiertotalouden perusteet ja muutos lineaarisesta mallista kiertotalouteen
• Ilmastotoimet toimitusketjussa ja resurssitehokkuus
• Esimerkkejä yritysten eri asiantuntijoiden roolista kiertotalouden ja ilmastotoimien edistäjinä
• Omien vaikutusmahdollisuuksien oivaltaminen
• Kiertotalouden liiketoimintamallit
• Eri toimialojen analysointi kiertotalouden ja ilmaston näkökulmasta
• Uusi tulevaisuus – tavaroiden sijaan kehitetään ja muotoillaan merkityksellistä ja parempaa
elämää

Työelämäyhteydet: Käsitellään kiertotaloutta ja ilmastotoimia tekeviä yrityscasejä

BUS8LH118 TOPSIM Business Game: 5 op

Laajuus (op)
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5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Timo Pöysti

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

BUS8LH119 Kiertotalouden ja ilmastoliiketoiminnan palvelukehittämö: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Satu Harkki

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Osaa hyödyntää sekä palvelumuotoilua että kiertotalouden prosesseja ja menetelmiä kiertotalouden/
ilmastoliiketoiminnan yrityscase projektissa.
Osaa kehittää asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita kiertotalous ja ilmastotekijät huomioiden.
Osaa valita ja arvioida palvelusuunnittelun ja kiertotalouden menetelmiä yhteiskehittämisessä.
Osaa fasilitoida ryhmän jäseniä ja asiakkaita yhteiskehittelyn aikana.
Osaa arvioida suunnitellun kiertotalouspalvelun (tuotteen) iiketoimintapotentiaalin sekä ilmasto- ja
ympäristövaikutukset.

Sisältö
Opintojakson painopiste on yhteistyössä ja tiimityössä, jossa opiskelijat kehittävät casyrityksen
liiketoimintaa/palveluita huomioiden kiertotalouden ja ilmastoliiketoiminnan mahdollisuudet.
Opiskelija oppivat systemaattisen tavan kehittää ja suunnitella kiertotalouden palveluita ja
liiketoimintaa.
Yksilölliset tehtävät auttavat opiskelijoita ymmärtämään toimialaa alaa, jolla caseyritys toimii.
Opettajat toimivat valmentajina ja auttavat ryhmiä kehittämään caseyritysten liiketoimintaa ja
palveluita.

Sisältö:
• Kiertotalouden / ilmastoyrityksen palveluiden kehittäminen ja suunnittelu tapausyrityksen tarpeiden
mukaan
• Kiertotalouden perusteet, liiketoimintamallit ja menetelmät
• Ilmastoliiketoiminta
• Empatia, asiakaslähtöinen palvelusuunnittelu
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• Kuinka käyttää, valita ja arvioida oikeita työkaluja ja menetelmiä?
• Kuinka fasilitoida tiimin jäseniä ja asiakkaita kehittämiseen?

Esitietovaatimukset
Yritystoiminnan perusteet tai vastaava työkokemus

BUS8LH120 FinnCham-valmennus: 2 op

Laajuus (op)
2 - 2

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Tuula Ryhänen , Anna Hankimaa

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

BUS8LH121 Kiertotalouden liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Satu Harkki

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

BUS8LH122 Hackathon Camp - Innovate Circular Economy: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Satu Harkki

Pääasiallinen opetuskieli
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englanti

BUS8LH019 Muut kv-opinnot: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

TKI8LH005 Marketing Competency Management: 6 op

Laajuus (op)
6 - 6

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko
H-5

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Hyväksytty/hylätty

TKI8LH008 Työelämäprojekti: 3 - 5 op

Laajuus (op)
3 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

BUS8HH101 Nocca Hackathon: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
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GLOBBA Degree Programme in International Business

Vastuuhenkilöt
Jari Luomakoski

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

BUS8HH102 NOCCA Hackathon & XES workshops: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Jari Luomakoski

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Tavoitteet
You will be able to create or be part of a group creating a business idea based on the given
challenges.

Sisältö
Idea creation
Demand verification
Business model creation
Pitching
Developing the idea further with a cross-border team

Lisätiedot
Internationality
The Nocca-project is an international cooperation project with Estonian and Latvian partners. The
project is funded by EU Interreg Central Baltic funds.

BUS8HH103 Tulevaisuuden osaajat: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Vastuuhenkilöt
Maria Haukka

Tavoitteet
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• Täydentää oman koulutusalan käsitteistöä ja kehittämisen menetelmiä ennakoinnin käsitteillä ja
työkaluilla
• Arvioida tulevaisuudessa tarvittavia työelämävalmiuksia oman osaamisen kehittämisen
näkökulmasta
• Kartoittaa ja analysoida tulevaisuuksista kertovaa tietoa
• Soveltaa ennakointitietoa muun muassa tuote- ja palveluinnovaatioiden konseptointiin.

BUS8LS211 Kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Tavoitteet
- osaa taloushallinnon lakisääteisiä tehtäviä kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja arvonlisäverotukseen
liittyen
- ymmärtää talousohjauksen merkityksen liiketoiminnan suunnittelussa ja seurannassa
- osaa hyödyntää taloushallinnon tehtävissä tarkoituksenmukaisia sovellusohjelmia

Sisältö
- kirjanpito ja arvonlisäverotus
- tilinpäätöksen perusperiaatteet ja tunnuslukujen laskenta kannattavuudesta, vakavaraisuudesta ja
maksuvalmiudesta

Lisätiedot
Opintojakso järjestetään elokuun/ tammikuun intensiiviviikolla ja se on johdon assistenttityön ja
kielten koulustusohjelmassa osa Yrityksen prosessit kurssia.

Esitietovaatimukset
Liiketoimintaympäristö tutuksi

JOU8KJ248 Kriittinen lukutaito ja tiedon arviointi: 1 - 2 op

Laajuus (op)
1 - 2

Koulutusohjelma
JOURA Journalismin koulutusohjelma

JOU8KJ246 Vuoden paikallismedia -kilpailun raatityö: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
JOURA Journalismin koulutusohjelma
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Vastuuhenkilöt
Reetta Nousiainen

JOU8YJ110 Vuoden paikallismedia -kilpailun raatityö: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

ECO8LH105 Yritys, kuluttaja ja yhteiskunta: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tunnus Nimi Summa

HHVAPAASTIVALITTAVAT Pasilan ja Malmin vapaasti valittavat opinnot 625-670

LAN Kieliopinnot 0

Englannin kieli 0

ENG8HH001 Business English 3

ENG8LH102 Conversation in English 3

ENG8LH103 English Writing Course on the Web 3

Ruotsin kieli 0

SWE8LH102 Diskutera på svenska 3

SWE8LH103 Skrivkurs på nätet 3

SWE8LH104 Pohjoismaisen kulttuurin ja kielialueen tuntemus 3

SWE8LH105 Svenska för internationell handel 5

SWE8LH106 Träna strukturer 3

IBU8LS111 Nätverksevenemang 3-6

Ranskan kieli 0

FRE4LH101 Ranska 1 5

FRE4LH102 Ranska 2 5

FRE8LF101 French 1 5

FRE8LF102 French 2 5

FRE8LF103 French 3 5

FRE8LF104 French 4 5

FRE8LS210 Ranskan perusteet 1 5

FRE8LS220 Ranskan perusteet 2 5

FRE8LS250 Johdanto ranskankieliseen työympäristöön 2
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Espanjan kieli 0

SPA4LH101 Espanja 1 5

SPA4LH102 Espanja 2 5

SPA8LF101 Spanish 1 5

SPA8LF102 Spanish 2 5

SPA8LF103 Spanish 3 5

SPA8LF104 Spanish 4 5

SPA8LH101 Espanjan keskustelutaidot 3

SPA8LS001 Espanjan käännösharjoituksia 5

SPA8LS210 Espanjan perusteet 1 5

SPA8LS220 Espanjan perusteet 2 5

Saksan kieli 0

GER4LH101 Saksa 1 5

GER4LH102 Saksa 2 5

GER8LF101 German 1 5

GER8LF102 German 2 5

GER8LF103 German 3 5

GER8LF104 German 4 5

GER8LH101 Saksan keskustelutaidot 3

GER8LH102 Saksan kulttuurin ja kielialueen tuntemus 3

GER8LS210 Saksan perusteet 1 5

GER8LS220 Saksan perusteet 2 5

GER8LS250 Johdanto saksankieliseen työympäristöön 2

GER8LS081 Saksan käännösharjoituksia 3

GER8LS111 Saksankielinen esiintymistaito 3

GER8HH001 Saksa 6 3

Venäjän kieli 0

RUS4LH101 Venäjä 1 5

RUS4LH102 Venäjä 2 5

RUS4LH103 Venäjä 3 5

RUS8LH101 Venäjän kulttuurin ja kielialueen tuntemus 3

RUS8LS210 Venäjän perusteet 1 5

RUS8LS220 Venäjän perusteet 2 5

RUS8LS037 Kyrillinen tekstinkäsittely ja translitterointi 3

Viron kieli 0

EST8HH001 Viro 1 5

EST8HH002 Viro 2 5

EST8HH003 Vironkielinen liiketoimintaympäristö 5

Suomen kieli 0
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FIN8HH102 Puhutsä suomee? How to Understand and Use Spoken
Finnish

5

FIN8HH103 Työ- ja arkielämän suomea 5

FIN8HH104 Each One Teach One 2

FIN8LE111 Suomenoppijan tekstityöpaja 3

FIN8LS001 Luova kirjoittaminen oppimisen tukena 3

FIN8LE001 Contemporary Finnish Literature 3

FIN8LE110 Business Finnish for International Students 4

LHACF Raha ja talous 74

ACC8LH101 Konserni- ja IFRS-tilinpäätös 5

ACC8LH102 IFRS and Consolidated Financial Statements 5

ACC8LH103 Robotiikka talousprosesseissa 5

ACC8LH104 Talouden automaatio ja robotiikka 5

ACC8LH105 Strategiset päätöksentekomallit 5

ACC8LS060 Kirjanpito-ohjelman käyttö ja tilinpäätöksen laatiminen 3

ACC8LS222 Palkkahallinnon perusteet 2

ACF8LH101 SOTE-alan talous 5

ACF8LH102 Asunto-osakeyhtiön talous ja hallinto 5

ACF8LH103 Palkanlaskennan perusteet 3

FIE8LH102 Rahoituslaskennan menetelmiä 5

FIE8LK101 Pankkiprojekti 3

FIE8LK102 Johdannaiset ja riskienhallinta 5

FIE8LK103 Korkonäkemys 3

Sustainability in Finance 15

FIE8LH103 Sustainable Development and Climate Change 5

FIE8LH104 Sustainable Finance 5

FIE8LH105 Future Megatrends and Vocational Competencies 5

LHCAM Markkinointi ja viestintä 111-113

CAM8LH101 Krea Visual Design 5

CAM8LH102 Krea Multicultural Communication 5

CAM8LH103 Krea Event Management 5

CAM8LH104 Krea Content - Copywriter ja sisällöntuottaja 5

CAM8LH105 Työyhteisöviestintä 5

CAM8LH106 Krea Spring School - Inspirational Storytelling 3-5

CAM8LH108 Henkilöbrändi ja viestintätaidot 5

CAM8LH109 Krea Tech - Uudet viestintäteknologiat 5

COM8LH101 Markkinoinnin ja viestinnän projektityöt 5

COM8LH102 Esiintymistaito 3

COM8LH103 Sujuva tekstin tuottaminen 3

COM8LH104 Viestinnän työpaja 3
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COM8LH105 Sosiaalisen median strategia 5

COM8LH106 Verkkosivut yritykselle 5

COM8KJ001 Mediakirjoittaminen 5

COM8KJ002 Podcastin suunnittelu ja toteutus 5

COM8KJ004 Työkaluja visuaalisuuteen 5

COM8KJ203 Kriisiviestintä 5

COM8LS222 Big data, analytiikka ja viestinnän uudet kanavat ja
alustat

5

COM8HH004 Social Media Marketing in Modern Business 5

COM8HH005 Video CV 1

COM8HH006 Personal Branding in LinkedIn 1

COM8HH007 Using Twitter for Professional Purposes 1

COM8HH008 Using Instagram for Professional Purposes 1

COM8HH009 Digital Marketing in Modern Business 5

COM8HH010 Paid Social Media Advertising in Modern Business 5

COM8HH011 How to Start a Social Media Consultant Business 5

SEL Myynti 21

SEL8LZ001 Valmennus Best Seller Competition -myyntikilpailuun 3

SEL8LZ002 Osallistuminen Best Seller Competition -myyntikilpailuun 1

SEL8LZ003 Coaching for the European Sales Competition 2

SEL8LZ004 Participating in the European Sales Competition 1

SEL8LZ005 Participating in the Southeast Asian Sales Competition 1

SEL8LZ006 Myynnin kansainvälinen viikko 3

SEL8LZ108 Johdatus liiketalouden ammattikorkeakouluopiskeluun:
markkinointi ja myynti

2

SEL8LZ107 K-Mestarimyyjäkoulutus 3

SEL8LZ109 Myyntiajattelua asiantuntijalle 5

LHCUS Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet 33

CUS8LH101 Palveluympäristön digitaalinen kehittäminen 5

CUS8LH106 Markkinointiautomaatio ja -analytiikka 5

CUS8LH107 Palvelumuotoilun menetelmät 2

CUS8LH108 Palvelun asiakaskokemuksen kehittäminen 3

eCommerce Mill 15

CUS8LH102 Verkkokauppa liiketoimintamallina 5

CUS8LH103 Global eCommerce Business 5

CUS8LH105 Verkkokaupan lainsäädäntö 5

CUS8HH100 Lisää myyntiä verkkokaupalla 3

LHHRM HR ja esimiestyö 56

LEA8LH101 Urapolulla eteenpäin 3

LEA8LH104 Palkka-asiantuntijana työelämässä 5
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LEA8LH105 Työpsykologia 5

LEA8LH106 Työhyvinvointi 3

LEA8LH107 Tiedostava johtajuus ja mindfulness 3

LEA8LH108 Itsensä kehittäminen 3

LEA8LH110 Tiedolla johtaminen 5

LEA8LH111 Osallisuuden edistäminen työpaikoilla 5

LEA8LH112 International HRM 5

LEA8HH007 Elämäntaitokurssi 3

LEA8LH113 Työpsykologia 3

LEA8LH114 Hallitse mieltäsi, hallitse arkeasi 5

LEA8LS040 Projektiassistenttina toimiminen 3

LEA8LH120 Vastuullinen henkilöstöjohtaminen jatkuvassa
muutoksessa

5

LHENT Yrittäjyys ja verkostot 67-72

ENT8LH101 NY Start-up korkeakoulu -ohjelma 10

ENT8LH102 NY Games! -peleistä liiketoimintaa 10

ENT8LH103 Omistajanvaihdoskoulutus 5

ENT8LH104 Yrittäjyyden projektit 1-5

ENT8LH106 Yrittäjyyden projektit 3

ENT8LH107 Yrittäjyys tutuksi 5

ENT8LH108 Vuosi yrittäjänä - Korkea-aste 10

ENT8LH109 Urheiluliiketoiminta 5

ENT8LH110 Urheilu- ja liikunta-alan yrityksen talous 5

ENT8LH201 Osallistuminen yrittäjyystapahtumiin 2

ENT8HH101 Co-Innovation Journey for Startups and Corporates 1-2

ENT8LH111 Urheilu- ja hyvinvointialan liiketoiminta 5

ENT8LH112 Urheilu- ja hyvinvointialan yrityksen talous 5

ICTMAT Työvälineet ja matematiikka 52-71

MAT8LH102 Matematiikan valmentavat opinnot 5

MAT8LH103 Matematiikkaa finanssiosaajille 5

TOO8LH101 SAP Peruskurssi 5

TOO8LH102 Kyselytutkimus tuloksiksi 3

TOO8LH103 Excel-jatkokurssi 5

TOO8LH104 Projektinhallinta ja Excel työelämässä 3

TOO8LH105 Data-analytiikka 5

TOO8LH106 Analysointia Excelillä 3

TOO8LS111 Visuaalisen viestinnän työkaluja 3

THE8LZ101 Laadulliset menetelmät 1

BIG8TF101 Hands on with IBM - Holistic business process
automation

5

ICT8TN031 Go-ohjelmointi 3
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ICT8TN032 ICT-projektityö 1-10

ICT8TN033 Coursera summer programme for Haaga-Helia's IT
students

0-10

ICT8TN034 Python weppipalvelu - ideasta tuotantoon 5

LAW Juridiikka 39

LAW8LH101 Kauppa- ja sopimusoikeus 5

LAW8LH102 Yhtiöoikeus ja yritystoiminnan muutostilanteet 5

LAW8LH103 Myynnin ja markkinoinnin juridiikka 5

LAW8LH104 Pankki- ja rahoitusalan oikeutta 5

LAW8LH105 Asunto- ja kiinteistöjuridiikka 3

LAW8LH106 Perhe- ja perintöoikeus 3

LAW8LH107 Yritysjuridiikan perusteet 5

LAW8LH108 Yrityksen hallinnon ja johtamisen juridiikka 3

LAW8LH110 Yritysjuridiikka 5

CAR Ura ja ohjaus 47-56

MON8HH002 AMK-opiskeluvalmiuksien kehittäminen 5

OTH8HH002 Yhteiskunnallinen toiminta 1 5

OTH8HH003 Yhteiskunnallinen toiminta 2 5

OTH8HH004 Yhteiskunnallinen toiminta 3 5

OTH8HH005 Ammatilliset ajankohtaistapahtumat 1

OTH8LH008 Puolustusvoimien johtajakoulutus AUK/RUK 5

OTH8HH011 Tutortoiminta, vertaistutor 3

OTH8HH013 Tutortoiminta, vastuututor 5

OTH8HH019 Tapahtuman järjestäminen 1-5

OTH8HH022 Tuunaa työtulevaisuutesi 5

OTH8HH023 Design Your Career 5

OTH8HH024 Vapaaehtoistyö 1-5

OTH8HH026 Uralle vauhtia 1-2

MISC Muut opinnot 125-135

BUS8LH101 Corporate Responsibility 5

BUS8LH102 Projektijohtaminen 5

BUS8LH104 Toimitusketjun hallinta 5

BUS8LH105 Kilpailustrategiat 5

BUS8LH106 Messut, näyttelyt ja tapahtumat 5

BUS8LH107 Henkilöverotus ja verotusmenettely 3

BUS8LH109 Yritysprojektit 1-5

BUS8LH110 Ostotoiminta 5

BUS8LH112 Makrotalous ja rahoitusmarkkinat 3

BUS8LH113 Hackathon Camp - innovoi kiertotaloutta 2-5

BUS8LH114 Kulttuurin tuntemusta liike-elämän tarpeisiin 3
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BUS8LH115 Circular Factory - Biotalouden mahdollisuudet 10

BUS8LH116 Kiertotalous ja ilmasto yritystoiminnassa 2

BUS8LH117 Kiertotalous ja ilmasto liiketoimintamahdollisuutena 5

BUS8LH118 TOPSIM Business Game 5

BUS8LH119 Kiertotalouden ja ilmastoliiketoiminnan palvelukehittämö 5

BUS8LH120 FinnCham-valmennus 2

BUS8LH121 Kiertotalouden liiketoiminnan ja palveluiden
kehittäminen

5

BUS8LH122 Hackathon Camp - Innovate Circular Economy 5

BUS8LH019 Muut kv-opinnot 3

TKI8LH005 Marketing Competency Management 6

TKI8LH008 Työelämäprojekti 3-5

BUS8HH101 Nocca Hackathon 3

BUS8HH102 NOCCA Hackathon & XES workshops 5

BUS8HH103 Tulevaisuuden osaajat 5

BUS8LS211 Kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet 3

JOU8KJ248 Kriittinen lukutaito ja tiedon arviointi 1-2

JOU8KJ246 Vuoden paikallismedia -kilpailun raatityö 5

JOU8YJ110 Vuoden paikallismedia -kilpailun raatityö 5

ECO8LH105 Yritys, kuluttaja ja yhteiskunta 5
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