OPETUSSUUNNITELMA
Tradenomi (AMK), liiketalous
Liiketalouden koulutus antaa sinulle vankan ja laaja-alaisen pohjan ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena. Opit lisäksi hahmottamaan eri tekijöiden vaikutuksia toisiinsa niin kotimaassa kuin kansainvälisessäkin toimintaympäristössä. Opiskelusi on työelämäläheistä erilaisten projektitöiden ansiosta, joiden
kautta kehität viestintä- ja vuorovaikutustaitojasi sekä rakennat verkostojasi työelämään.

Suoritettava tutkinto
Tutkintonimike
Tutkinnon laajuus

Tradenomi (AMK)
210 op / 3,5 v

Valmistuvan työtehtäviä
Tradenomina olet monipuolinen liiketalouden osaaja. Voit toimia erilaisissa yritysten ja julkishallinnon
asiantuntijatehtävissä, pätevöityä esimies- ja johtotehtäviin sekä toimia yrittäjänä. Työvoimatarve on kasvava esimerkiksi eläköitymisten ja alueelle sijoittuneiden palvelukeskusten myötä. Myynti- ja markkinointiosaajia tarvitaan eri toimialoilla palveluliiketoiminnassa.
Ammattinimikkeitäsi voivat olla palvelupäällikkö, asiakasneuvoja, henkilöstösuunnittelija, yksikön esimies, myyntipäällikkö, tilintarkastaja, asiakkuuspäällikkö, controller, myymäläpäällikkö, vientisihteeri,
HR-koordinaattori, talouspäällikkö, yrittäjä, rahoitusneuvoja, toimitusjohtaja, kirjanpitäjä, tiimivastaava,
vakuutusneuvoja, hallintopäällikkö ja markkinointipäällikkö.

Opintojen toteutus
Opintoja toteutetaan päivätoteutuksena ja monimuotototeutuksena. Monimuotototeutuksessa lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Päivätoteutuksessa saat vahvan pohjan markkinointiin,
taloushallintoon, yrittäjyyteen tai esimiestyöhön. Monimuotototeutuksessa voit kehittää osaamistasi taloushallinnon osa-alueella tai sisällyttää siihen muita täydentävän osaamisen opintoja esim. yrittäjyydestä,
markkinoinnista tai johtamisesta. Osa liiketalouden opinnoista voidaan toteuttaa yhdessä toisten koulutusalojen kanssa. Opintojesi aikana teet yhteistyötä yritysten ja sidosryhmien kanssa erilaisissa projekteissa
ja toimeksiannoissa. Tärkeä osa opintojasi ovat kieli- ja viestintäopinnot, joissa painotetaan erityisesti työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Kansainvälistymistäsi voit edistää suorittamalla osan
opinnoista tai harjoittelusi myös ulkomailla.
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Opintojen rakenne ja sisältö
Tutkintosi koostuu työelämäläheisistä ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Liiketalouden koulutuksen ydinosaamisen opintojen laajuus on 150 opintopistettä ja täydentävän osaamisen opintojen laajuus 60 opintopistettä. Ydinosaamisen opintoihisi sisältyy 30 opintopistettä harjoittelua ja 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö jakautuu toteutussuunnitelmassa kolmeen viiden opintopisteen laajuiseen opintojaksoon. Voit suorittaa nämä opintojaksot opintojen eri vaiheissa kuitenkin siten, että opinnäytetyön suunnitelman tulee olla hyväksytty ennen toteutusvaihetta. Opiskelija voi suorittaa Opinnäytetyön menetelmät –opintojakson siinä vaiheessa, jossa se tukee parhaiten opinnäytetyöprosessin aloittamista.
Ensimmäisen vuoden opinnoissa tutustut liiketoimintaympäristöön ja sen peruskäsitteisiin sekä vahvistat
kieli- ja viestintätaitojasi. Toisen vuoden aikana laajennat näkemystäsi liiketoiminnan eri prosesseihin, opit
analysoimaan organisaatioiden toimintaa ja kehität omia työyhteisötaitojasi. Toisen vuoden keväällä tutustut monikanavaiseen liiketoimintaan ja voit valita täydentävän osaamisen opintoja sinua kiinnostavalta
osa-alueelta. Kolmannen vuoden aikana suoritat täydentävän osaamisen opintoja 30 opintopisteen laajuudelta sekä sovellat oppimiasi tietoja ja taitoja työelämässä 30 opintopisteen mittaisessa harjoittelussa. Viimeisen vuoden syksyn opintoihisi sisältyvät 15 opintopisteen täydentävän osaamisen opinnot ja 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö.
Täydentävän osaamisen opinnot koostuvat pääsääntöisesti 15 opintopisteen kokonaisuuksista. Täydentävissä opinnoissa voit syventää osaamistasi taloushallinnossa, markkinoinnissa, yrittäjyydessä tai esimiestyössä. Voit valita myös täydentävän osaamisen opintoja muilta osa-alueilta.
Liiketalouden koulutuksen täydentävän osaamisen laajentaviksi tai syventäviksi opinnoiksi soveltuvat seuraavat kokonaisuudet:
-

Markkinointi
Taloushallinto
Johtaminen ja esimiestyö
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
Kauppa ja yrittäjyys
Monikulttuurisuusopinnot
Venäjä-osaaminen
Ikäosaava ammattilainen
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
International Studies 1
International Studies 2
Valinnainen kieli (espanja, kiina, ranska, saksa, venäjä)
Valmentavat kieli- ja matematiikkaopinnot (3–9 op)
Urheiluakatemiavalmennus (5–15 op)
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta (3–15 op)
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Jos toimit jo yrittäjänä tai suunnittelet oman yrityksen perustamista, on osa ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opintojaksoista, kansainvälinen vaihto, harjoittelu ja opinnäytetyö tapauskohtaisesti yhdistettävissä omaan liiketoimintaasi tai oman yritysideasi kehittämiseen. Yrittäjänä tai yrittäjyyttä suunnittelevana sinulla on mahdollisuus saada ohjausta ja tukea opintojen ja yrittäjyyden yhdistämiseen opintojesi aikana.
Voit suorittaa osan täydentävän osaamisen kokonaisuuksista myös kesäopintoina. Kilpa- ja huippu-urheilijoille tarkoitettu urheiluakatemiavalmennus, opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta sekä valinnaiset kieliopinnot ajoittuvat yhtä lukukautta pidemmälle aikavälille. Mikäli edellä mainitut täydentävät osaamisen
opinnot eivät vastaa omia ammatillisia tavoitteitasi, voit keskustella muista vaihtoehdoista oman opettajatuutorisi tai opinto-ohjaajasi kanssa.
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LIIKETALOUS

Tradenomi (AMK) | Päivätoteutus
210 op / 3,5 vuotta

Liiketoimintaosaaminen | Talousosaaminen | Markkinointi ja myyntiosaaminen | Esimiesosaaminen |
Oikeudellinen osaaminen | Yrittäjyysosaaminen | Eettinen osaaminen | Innovaatio-osaaminen |
Kansainvälistymisosaaminen | Oppimisen taidot | Työyhteisöosaaminen | Yrittäjyysosaaminen

4. vuosi

LIIKETALOUDEN ALOITTELEVA AMMATTILAINEN

Opinnäytetyö
Täydentävän osaamisen opinnot

3. vuosi

15 op
15 op

LIIKETOIMINNAN SOVELTAJA

Täydentävän osaamisen opinnot
30 op
Opinnäytetyön ohjaus ja menetelmät
3op
Harjoittelu (taloushallinnon opiskelijat)
Ammatillinen kasvu

2. vuosi

30 op
1 op

Täydentävän osaamisen opinnot
30 op
Opinnäytetyön ohjaus ja
menetelmät (taloushallinnon opiskelijat) 3 op

LIIKETOIMINTAPROSESSIEN OSAAJA

Työhyvinvoinnin johtaminen
Markkinoinnin suunnittelu
Kannattava yritys
International Business Communication
Kansainvälinen liiketoiminta
Työoikeus
Kontakta Norden
Ammatillinen kasvu

1. vuosi

30 op
1 op

Harjoittelu
Ammatillinen kasvu

5 op
5 op
5 op
3 op
5 op
3 op
3 op
1 op

Täydentävän osaamisen opinnot
eBusiness
Affärskommunikation
Budjetointi ja raportointi
Palvelujen markkinointi
Ammatillinen kasvu

15 op
4 op
3 op
3 op
3 op
1 op

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN TUNTIJA

Liiketoiminta ja yrittäjyys
Tietojenkäsittelyn työvälineet
Markkinoinnin perusteet
Talousmatematiikka
Projektityöskentely
Raportointi ja kirjoitusviestintä
Valinnaisen kielen perusteet
Ammatillinen kasvu

5 op
5 op
5 op
2 op
3 op
2 op
5 op
2 op

Juridiikan perusteet
Business English
Yritystalouden perusteet
Talousmatematiikka
Liike-elämän viestintä
Talous ja yhteiskunta
Johtamisen ja esimiestyön perusteet
Tilastolliset menetelmät

5 op
3 op
5 op
3 op
5 op
5 op
3 op
2 op

www.karelia.fi

LIIKETALOUS

Tradenomi (AMK) | Monimuotototeutus
210 op / 3,5 vuotta

Liiketoimintaosaaminen | Talousosaaminen | Markkinointi ja myyntiosaaminen | Esimiesosaaminen |
Oikeudellinen osaaminen | Eettinen osaaminen | Innovaatio-osaaminen | Kansainvälistymisosaaminen |
Oppimisen taidot | Työyhteisöosaaminen | Yrittäjyysosaaminen

4. vuosi

LIIKETALOUDEN ALOITTELEVA AMMATTILAINEN

Opinnäytetyö
Täydentävän osaamisen opinnot

3. vuosi

15 op
15 op

LIIKETOIMINNAN SOVELTAJA

Ammattimainen taloushallinto
15 op
Johdon taloushallinto
15 op
Opinnäytetyön ohjaus ja menetelmät
3 op

2. vuosi

30 op
1 op

LIIKETOIMINTAPROSESSIEN OSAAJA

Työhyvinvoinnin johtaminen
Markkinoinnin suunnittelu
Kannattava yritys
International Business Communication
Kansainvälinen liiketoiminta
Työoikeus
Kontakta Norden
Ammatillinen kasvu

1. vuosi

Harjoittelu
Ammatillinen kasvu

5 op
5 op
5 op
3 op
5 op
3 op
3 op
1 op

Käytännön taloushallinto
eBusiness
Affärskommunikation
Budjetointi ja raportointi
Palvelujen markkinointi
Ammatillinen kasvu

15 op
4 op
3 op
3 op
3 op
1 op

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN TUNTIJA

Liiketoiminta ja yrittäjyys
Tietojenkäsittelyn työvälineet
Markkinoinnin perusteet
Talousmatematiikka
Projektityöskentely
Raportointi ja kirjoitusviestintä
Valinnaisen kielen perusteet
Ammatillinen kasvu

5 op
5 op
5 op
2 op
3 op
2 op
5 op
2 op

Juridiikan perusteet
Business English
Yritystalouden perusteet
Talousmatematiikka
Liike-elämän viestintä
Talous ja yhteiskunta
Johtamisen ja esimiestyön perusteet
Tilastolliset menetelmät

5 op
3 op
5 op
3 op
5 op
5 op
3 op
2 op

www.karelia.fi

Tutkinnon osaamisvaatimukset
Osaamisalue
Liiketoimintaosaaminen
Talousosaaminen
Markkinointi- ja
myyntiosaaminen
Esimiesosaaminen
Oikeudellinen
osaaminen
Yrittäjyysosaaminen
Eettinen
osaaminen

Innovaatioosaaminen

Kansainvälistymisosaaminen
Oppimisen taidot

Osaamisalueen kuvaus
Tradenomi (AMK)
ymmärtää liiketoimintakokonaisuuden ja liiketoiminnan lainalaisuudet
osaa toimia taloudellisesti ja kehittää liiketoimintaprosesseja tavoitteellisesti,
kannattavasti ja yhteiskuntavastuullisesti
- ymmärtää taloudellisten laskelmien sisältöä ja osaa laatia niitä
- pystyy arvioimaan käsiteltävää tietoa analyyttisesti sekä tekemään sen
pohjalta perusteltuja johtopäätöksiä
- ymmärtää kokonaisvaltaisen markkinoinnin merkityksen liiketoiminnassa
- osaa luoda, ylläpitää ja kehittää asiakkuuksia
- hallitsee erilaisia asiakaskohtaamisia
- osaa myydä tuotteita molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla kannattavasti
- ymmärtää lähiesimiestyön merkityksen organisaation toiminnassa
- osaa tukea ja motivoida henkilöstöä
- osaa antaa ja vastaanottaa palautetta sekä arvioida omaa toimintaansa
- ymmärtää Suomen oikeusjärjestyksen
- osaa hankkia sovellettavaa oikeustietoa
- osaa soveltaa oikeusohjeita päätöksenteossa
- osaa perustellusti arvioida omaa suhdettaan yrittäjyyteen
- osaa perustaa yrityksen ja kehittää sen liiketoimintaa
- osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti myös toisen palveluksessa
- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssä
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa
olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja
- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia
ja mahdollisuuksia
- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta
-
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Työyhteisöosaaminen

-

osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan
verkostoissa
osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä

Hyväksytty 24.1.2020, voimassa toistaiseksi

