
KORKEAKOULUUN ORIENTOIVAT JA KURKISTAVAT OPINNOT 
Liiketalouden ala

Nimi, opintopistemäärä, järjestäjä Kurssin kuvaus Ilmoittautuminen ja lisätiedot (linkki kurssiin) Maksullisuus

REAKTOR-EDUCATION 

Startin up - yrittäjyyskurssi
Learn to think like an entrepreneur and to solve real-world 
problems by creating something new. https://courses.reaktor.education/en/courses/startingup/ maksuton

GSE - HELSINKI GRADUEATE SCHOOL OF 
ECONOMICS

Miten talous toimii? -talouskurssi nuorille 2op

Opopassitiimi suosittelee! Miten talous toimii? -kurssi kertoo 
talouden vaikutuksesta elämäämme. Se luo seitsemän luvun 
kautta katsauksen taloustieteen perusteisiin ja tarjoaa opiskelijalle 
työkaluja hahmottaa maailmaa uudella tavalla. https://talouskurssi.fi/  maksuton

LAUREA

Yrittäjyys osana uraa 5op
Tältä kurssilta saat hyvät perustiedot sivutoimisen yrittämisen 
aloittamiseksi ja osaat sanoittaa oman osaamisesi.

https://www.laurea.fi/koulutus/avoin-
ammattikorkeakoulu/Kurkistuskurssit/yrittajyys-osana-
uraa/ maksuton

Johdatus liiketalouden ammattikorkeakouluun 
2op

Kurkistuskurssilla ”Johdatus liiketalouden 
ammattikorkeakouluopiskeluun: markkinointi ja myynti 2 op” 
tutustutaan liiketalouden ammattikorkeakouluopiskeluun sekä 
markkinoinnin ja myynnin perusteisiin ja ajankohtaisiin teemoihin. 
Opiskelija pääsee lähiopetuksessa tutustumaan Laurean, 
Metropolian ja Haaga-Helian kampusten toimintaan ja 
liiketalouden alan ajankohtaisiin teemoihin.

https://www.laurea.fi/koulutus/avoin-
ammattikorkeakoulu/Kurkistuskurssit/3amk-
kurkistuskurssi/ maksuton

JYVÄSKYLÄN YLIPISTO

Haluatko kauppatieteilijäksi? 2 op

Kiinnostavatko kauppatieteet? Opiskelija pääsee kurkistamaan, 
mitä kaikkea kauppatieteisiin kuuluu. Jaksolla on monipuolisia 
materiaaleja ja tehtäviä, joiden avulla eri osa-alueet tulevat 
tutuiksi. Jakson jälkeen opiskelija pystyy pohtimaan, voisivatko 
kauppatieteet olla mahdollinen suunta lukion tai ammatillisten 
opintojen jälkeen. Kauppatieteitä voi yhdistää myös muihin 
tieteisiin tuomaan tutkintoon liiketalouden osaamista. https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=249356 maksuton
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Oman talouden hallinta 2 op

Opintojaksolla annetaan työkaluja omaan talouteen liittyvään 
päätöksentekoon ja toimintaan. Lähtökohtana opintojaksolla ja 
oman talouden hallinnassa ovat tulojen ja varojen lisääminen 
sekä menojen ja sitoumusten hallinta. Opintojakson jälkeen 
opiskelija pystyy analysoimaan ja soveltamaan saamiaan 
työkaluja omassa arjessaan.

https://www.avoin.jyu.fi/opinto-
opas/fi/opintojakso/jsby6320/ maksuton

XAMK -KAAKKOIS-SUOMEN AMK

Löydä oma alasi - tradenomiopinnot Xamkissa 
2op

Kurssi sisältää alan tutkinto-opiskeluun ja 
työllistymismahdollisuuksiin tutustumista, omien vahvuuksien ja 
mielenkiinnon kohteiden kartoittamista ja AMK-opiskeluun 
vaadittavien opiskelutaitojen kartoittamista.

https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-kurssit/loyda-oma-
alasi-tradenomiopinnot-xamkissa-nonstop-aloitus-2-op/ maksuton

VAASAN YLIOPISTO

Tutustu kauppatieteisiin 3op

Kurssi on tarkoitettu sinulle, joka haluat oppia ymmärtämään, 
mitäkauppatieteet ovat ja millaisia teemoja kauppatieteissä 
käsitellään. Kurssilla perehdyt taloustieteen, johtamisen, 
laskentatoimen ja rahoituksen, markkinoinnin, kansainvälisen 
liiketoiminnanja talousoikeuden oppiaineiden peruskäsitteisiin, 
tehtäväkenttiin ja aihealueisiin. Kurssilla tutustut konkreettisten ja 
käytännönläheisten esimerkkien kautta yrityksen toi-mintaan 
yhteiskunnan ja talouden näkökulmasta.

https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.
2.246.562.17.24532004983

Tutustu viestintätieteisiin 2op

Kurssi on johdantokurssitasoinen kokonaisuus viestintätieteiden 
opiskelusta. Kurssi antaa opiskelijalle perusvalmiudet 
viestintätieteiden opiskeluun ja esittelee Vaasan yliopistossa 
opetettavia viestintätieteiden aihepiirejä (mm. työelämäviestintä, 
digitaalinen viestintä, organisaatioviestintä, tekninen viestintä, 
pelitutkimus).

https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.
2.246.562.17.40698284326

TURUN YLIOPISTO

Taloustieteen perusteet 6 op 

Kurssilla tarkastellaan kuluttajan valintaongelmaa, yritysten 
tarjontapäätöstä, kysyntää ja tarjontaa, erilaisia markkinamuotoja 
(täydellistä kilpailua, monopolia ja oligopolia), tilanteita missä 
markkinat eivät toimi, sekä julkisen vallan interventioita. Kurssillä 
käsitellään myös taloustieteellisen tutkimuksen periaatteita ja 
metodologiaa.

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KT040005/1239?
period=2020-2022

Suomen talouden rakenne ja kehitys 6 op

Tavoitteena on saada yleiskuva Suomen kansantaloudesta. 
Kurssilla määritellään keskeiset makrotalousmuuttujat sekä 
käsitellään niiden mittaamista ja kehityspiirteitä. Samalla 
tutustutaan instituutioihin kuten eurojärjestelmään ja 
työmarkkinoiden sääntelyyn.

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KT042100/2869?
period=2020-2022
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Introduction to International Business 3 op, 
englanniksi

The course acquaints students with the key concepts and 
phenomena of international business and provides an overview of 
the topic.

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KV200004/3282?
period=2020-2022

International Business 5 op

During the course student will form teams and each team will 
study a local SME and its internationalization process. The teams 
will investigate the internationalization process from the 
perspectives and functions of marketing, management and 
leadership, accounting, economics, law, and entrepreneurship.

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PYMA0011/2141?
period=2020-2022

Yrittäjämäinen liiketoiminta 3 op

Kurssilla keskitytään yrittäjämäisyyteen erilaisissa 
organisaatioissa. Yrittäjämäisyydellä erilaiset organisaatiot luovat 
uutta liiketoimintaa, tuotteita, palveluita ja arvoa asiakkaille. 
Kurssilla tunnistetaan yrittäjämäisen liiketoiminnan perusteita ja 
analysoidaan niitä caseyritysten avulla.

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PYYR2027/2194?
period=2020-2022

Yritysjuridiikan perusteet 3 op

Kurssilla käsitellään keskeisimpiä yritystoimintaan liittyviä 
oikeudellisia kysymyksiä. Lainsäädäntö liittyy esimerkiksi 
yritysmuodon valintaan ja yhtiöiden hallinnointiin, markkinointiin ja 
asiakassuhteisiin, yrityksen solmimiin sopimuksiin ja työsuhteisiin.

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PYYJ7001/2188?
period=2020-2022

KAMK - KAJAANIN 
AMMATTIKORKEAKOULU

Liiketoimintaosaamisen perusteet 3 op

Opintojakson suoritettuasi osaat alan perussanaston (käsitteet) 
sekä tiedät, kuinka yrityksen eri toiminnot muodostavat 
yritystoiminnan yhtenäisen kokonaisuuden.

https://link.webropolsurveys.
com/Participation/Public/e3869469-c034-4ada-a3dd-
244484f960cd?displayId=Fin1987727

Ilmainen kainuun 
lukiolaisille

Principles of Marketing 3 cr

‘Running a business without marketing will kill it!’ – Paul Cookson. 
This course aims to introduce the basics of marketing, its role in 
business and introduce some commonly used strategies that lead 
to superior business performance.

https://link.webropolsurveys.
com/Participation/Public/e3869469-c034-4ada-a3dd-
244484f960cd?displayId=Fin1987727

Ilmainen kainuun 
lukiolaisille

Basics of Esports Landscape (3 cr)

The students gain basic knowledge of esports as a business 
environment. The students learn what is esports and why it is 
important and what it is more than just playing video games. 
Students come to know of esports history and more specific 
definitions of esports. The students will learn about various 
stakeholders working in the field and their role in the esports 
industry.

https://www.kamk.fi/fi/Hakijalle/Kurkistusopinnot-
lukiolaisille#eSports

Ilmainen kainuun 
lukiolaisille

OAMK - OULUN AMMATTIKORKEAKOULU

Activate your English 3op

Opiskelija harjoittaa suullista ja kirjallista kielitaitoa ja analysoi 
englannin kielen rakenteita aktivoidakseen englannin kielen 
taitonsa.

https://www.oamk.fi/fi/koulutus/avoin-
ammattikorkeakoulu/opetustarjonta/?id_kurssi=11512 maksuton
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Lean-johtaminen 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Lean-johtamisen 
keskeiset ajattelu- ja toimintatavat sekä osaa soveltaa Lean-
johtamisen tarjoamia mahdollisuuksia oman organisaationsa 
kehittämiseen. Opiskelija tuntee Lean-johtamisen syntyvaiheet, 
Lean-periaatteet ja olennaiset työkalut sekä osaa hyödyntää niitä 
asettamiensa tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija tunnistaa 
organisaatiokulttuurin asettamat haasteet uuden toimintatavan 
käyttöönottamiselle ja hallitsee muutoksen toteuttamiseen 
tarvittavat johtamistaidot. https://ep.oamk.fi/pls/avoin/av_ilmoittautuminen.valinnat

Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen 5 op

Opiskelija etsii, tunnistaa ja arvioi toimintaympäristössä olevia 
ongelmia ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä innovoi uusia 
ratkaisuja niihin. Opiskelija käyttää kehittämismenetelmiä ja luovia 
toimintamalleja uusien ratkaisujen löytämiseksi. Opiskelija toimii 
monialaisessa tiimissä ja edistää sen luovuutta ja tuloksellisuutta. 
Opiskelija kuvaa innovaation hyödyntämismahdollisuuksia 
liiketoimintamallin avulla.

https://www.oamk.fi/fi/koulutus/avoin-
ammattikorkeakoulu/opetustarjonta/?id_kurssi=11513 maksuton

KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU

Minustako liiketalouden tradenomi? 2 op 

Opintojaksolla opit lisää liiketalouden tradenomin työtehtävistä, 
työympäristöistä sekä koulutuksesta. Tutustut myös tarkemmin 
Karelian tradenomikoulutukseen, jossa voit suuntautua muun 
muassa markkinointiin, taloushallintoon tai yrittäjyyteen. 
Opintojaksolla saat myös yleistä tietoa korkeakouluopinnoista 
sekä opiskelijaelämästä.

https://meerkado.fi/apply/3944108/minustako-tradenomi-
avoin-amk maksuton

HAMK - HÄMEEN 
AMMATTIKORKEAKOULU

Liikeidesta liiketoimintaan 5op

Avoimet opinnot sopivat kaikille. Ne voivat olla alku tutkinto-
opinnoillesi, voit kehittää niiden avulla ammattitaitoasi tai päivittää 
jo olemassa olevaa osaamistasi. Mikäli myöhemmin haet 
tutkintoon johtavaan koulutukseen, suorittamasi opinnot on 
mahdollista hyväksyttää osaksi tutkintoa sen voimassa olevan 
osaamiskuvauksen mukaisesti.

https://www.hamk.fi/hae-hamkiin/avoin-amk/avoimet-
opinnot/

LAB-AMMATTIKORKEAKOULU

Ideasta yritykseksi 3op

Kurssin tavoitteet: Opiskelija osaa arvioida itseään ja 
ominaisuuksiaan suhteessa yrittäjänä toimimiseen, tunnistaa 
asiakkaiden tarpeita, joista voi kehittää liikeideoita, osaa kehittää 
asiakkaiden tarpeita vastaavia liikeideoita, tunnistaa asiakkaan 
tavoittamisen kannalta tuotteen tai palvelun markkinointiin liittyviä 
seikkoja sekä tunnistaa yrityksen toimintaa liittyviä riskejä ja 
tuntee riskien hallintakeinoja ja osaa arvioida yritysmuodon 
valintaan vaikuttavia tekijöitä. https://lab.fi/fi/koulutus/ideasta-yritykseksi 30e

https://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opintojaksohaku?sivu=oj_kuvaus&koodi1=TK00CZ74&kieli=&opas=
https://ep.oamk.fi/pls/avoin/av_ilmoittautuminen.valinnat
https://www.oamk.fi/fi/koulutus/avoin-ammattikorkeakoulu/opetustarjonta/?id_kurssi=11513
https://www.oamk.fi/fi/koulutus/avoin-ammattikorkeakoulu/opetustarjonta/?id_kurssi=11513
https://www.oamk.fi/fi/koulutus/avoin-ammattikorkeakoulu/opetustarjonta/?id_kurssi=11513
https://karelia.fi/
https://meerkado.fi/apply/3944108/minustako-tradenomi-avoin-amk
https://meerkado.fi/apply/3944108/minustako-tradenomi-avoin-amk
https://meerkado.fi/apply/3944108/minustako-tradenomi-avoin-amk
https://www.hamk.fi/
https://www.hamk.fi/
https://www.hamk.fi/hae-hamkiin/avoin-amk/avoimet-opinnot/
https://www.hamk.fi/hae-hamkiin/avoin-amk/avoimet-opinnot/
https://www.hamk.fi/hae-hamkiin/avoin-amk/avoimet-opinnot/
https://lab.fi/fi
https://lab.fi/fi/koulutus/ideasta-yritykseksi
https://lab.fi/fi/koulutus/ideasta-yritykseksi


Digimarkkinointi ja sosiaalinen media 
liiketoiminnassa 3op

Kurssin tavoitteet: Opiskelija ymmärtää digimarkkinoinnin 
merkityksen liiketoiminnassa, tuntee digimarkkinoinnin käsitteet, 
osaa hyödyntää digimarkkinoinnin välineitä, tunnistaa brändin 
merkityksen liiketoiminnassa, osaa suunnitella ja toteuttaa 
sosiaalisen median sisältöä ja osaa laatia yksinkertaisen 
digitaalisen markkinoinnin suunnitelman.

https://lab.fi/fi/koulutus/digimarkkinointi-ja-sosiaalinen-
media-liiketoiminnassa 45e

Yrittäjäminä ja sen kehittäminen 3 op

Verkko-opiskelu. Opiskelija tunnistaa oman sisäisen yrittäjyytensä 
innostuksen lähteet ja yrittämisen sytykkeet, osaa arvioida ja 
tunnistaa omat osaamisensa ja vahvuutensa ja osaa kehittää 
omia yrittäjämäisiä ominaisuuksiaan. https://lab.fi/fi/koulutus/yrittajamina-ja-sen-kehittaminen 45e

TUNI - TAMPEREEN AMK JA YLIOPISTO 

Teollisuustalouden perusteet

Kurssi tutustuttaa opiskelijan yritysten rooliin 
liiketoimintaympäristössä. Opiskelija perehtyy yrityksen teollisen 
mittakaavan toiminnan perusteisiin liiketaloustieteen ja tekniikan 
risteyskohdassa teknisenä, taloudellisena ja sosiaalisena 
kokonaisuutena.

https://opintotarjotin.userix.fi/opintotarjotin/index.php?
a=naytakurssi&id=3431

Henkilöstöjohtaminen 5 op

Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa muodostamaan 
kokonaiskuvaa nykyaikaisesta henkilöstöjohtamisesta yrityksissä. 
Henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit käydään kurssin aikana 
pääpiirteissään läpi: henkilöstön hankinta ja perehdyttäminen, 
suorituksen arviointi, osaamisen johtaminen, urajohtaminen ja 
palkitseminen. Käsiteltäviä asioita ovat myös työhyvinvointi. 
Tarkastelun kohteena on lisäksi henkilöstönäkökulma yrityksen 
strategioissa ja henkilöstösuunnittelu. Kurssilla perehdytään myös 
henkilöstöammattilaisen tehtäväkenttiin.

https://opintotarjotin.userix.fi/opintotarjotin/index.php?
a=naytakurssi&id=3471

Tampereen 
seudun toisen 
asteen 
opiskelijoille 
maksuton, muille 
105e

Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op

Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusajattelusta ja 
ennakoivasta asenteesta. Opintojaksolla tutustutaan 
tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja 
tulevaisuusajatteluun. Lisäksi opetellaan skenaariotyöskentelyä.

https://opintotarjotin.userix.fi/opintotarjotin/index.php?
a=naytakurssi&id=3475

Tampereen 
seudun toisen 
asteen 
opiskelijoille 
maksuton, muille 
145e.

https://lab.fi/fi/koulutus/digimarkkinointi-ja-sosiaalinen-media-liiketoiminnassa
https://lab.fi/fi/koulutus/digimarkkinointi-ja-sosiaalinen-media-liiketoiminnassa
https://lab.fi/fi/koulutus/digimarkkinointi-ja-sosiaalinen-media-liiketoiminnassa
https://lab.fi/fi/koulutus/digimarkkinointi-ja-sosiaalinen-media-liiketoiminnassa
https://lab.fi/fi/koulutus/yrittajamina-ja-sen-kehittaminen
https://lab.fi/fi/koulutus/yrittajamina-ja-sen-kehittaminen
https://www.tuni.fi/fi
https://opintotarjotin.userix.fi/opintotarjotin/index.php?a=naytakurssi&id=3431
https://opintotarjotin.userix.fi/opintotarjotin/index.php?a=naytakurssi&id=3431
https://opintotarjotin.userix.fi/opintotarjotin/index.php?a=naytakurssi&id=3431
https://opintotarjotin.userix.fi/opintotarjotin/index.php?a=naytakurssi&id=3471
https://opintotarjotin.userix.fi/opintotarjotin/index.php?a=naytakurssi&id=3471
https://opintotarjotin.userix.fi/opintotarjotin/index.php?a=naytakurssi&id=3471
https://opintotarjotin.userix.fi/opintotarjotin/index.php?a=naytakurssi&id=3475
https://opintotarjotin.userix.fi/opintotarjotin/index.php?a=naytakurssi&id=3475
https://opintotarjotin.userix.fi/opintotarjotin/index.php?a=naytakurssi&id=3475

