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Matkailun koulutusohjelma pähkinänkuoressa
Tutkintonimike:

Restonomi (AMK)

Tutkintotaso:

AMK-tutkinto

Ohjelman laajuus:

210 opintopistettä

Ohjelman kesto:

3,5 vuotta

Opiskelumuoto:

Haettavissa päiväohjelmaan

Arviointi:

Lue tutkintosäännöstä >>
Tutustu arviointiprosessiin >>

Tutkintovaatimukset:

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, työharjoittelu, opinnäytetyö ja
kypsyysnäyte.
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 15.5.2003/352

Aiemmin hankitun
Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin >>
osaamisen tunnustaminen:
Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932 §25
Hakukelpoisuus ja
hakeminen:

Jatko-opinnot:

Sijoittuminen työelämään

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

Ylemmät-amk-tutkinnot Haaga-Heliassa >>
Täydennyskoulutus Haaga-Heliassa >>
Yliopisto-opinnot
Matkailun koulutusohjelmasta valmistuvalla restonomilla on valmiudet toimia matkailualan myyntija asiantuntijatehtävissä. Tulevia työpaikkoja ovat mm. liikenneyhtiöt, lentokentät, matkatoimistot,
matkailun myynti- ja markkinointiorganisaatiot, majoitus- ja ravitsemisala tai ohjelmapalveluala.
Opintojen aikana opiskelijat osallistuvat projekteihin, jotka tehdään yhdessä matkailualan yritysten
ja organisaatioiden kanssa. Lisäksi työharjoittelu ja opinnäytetyö antavat mahdollisuuden
verkostoitua matkailualan toimijoiden kanssa.

Kansainvälistyminen

Porvoo Campus tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Haaga-Helialla on laaja
kansainvälinen verkosto. Opinnoissa työskennellään monikulttuurisissa ryhmissä ja tiimeissä. Osa
opintokokonaisuuksista sisältää opintomatkan, ja projektien toimeksiantajat voivat olla
kansainvälisiä toimijoita. Opiskelijoita kannustetaan lisäksi suorittamaan osa opinnoistaan
ulkomailla, joko opiskelijavaihdossa tai kansainvälisessä työharjoittelussa.

Työelämäyhteistyö /
yhteistyö muiden
toimijoiden kanssa

Matkailun koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu tutkivaan ja kehittävään oppimiseen ja
lukukausiprojekteihin, joiden toimeksiannot tulevat yrityksiltä. Lukukauden työ suunnitellaan
yhteiseksi kokonaisuudeksi, jossa opintojaksot linkitetään työelämälähtöiseen projektiin.

Opintojen tavoitteet
Porvoo Campukselta valmistuneella restonomilla on selkeä ja monipuolinen kokonaiskuva matkailusta. Hän osaa tarttua
erilaisiin haasteisiin ja toimia muuttuvissa olosuhteissa tulevaisuutta ennakoiden. Hänellä on vahvat ammatilliset pohjatiedot
sekä halu itsensä kehittämiseen. Opintojensa aikana opiskelija omaksuu hyvät tiedonhankintataidot ja hän osaa kriittisesti
arvioida ja analysoida tietoa. Hän soveltaa tietoa käytäntöön erilaisten projektien kautta läpi opintojensa.
Opiskelu kansainvälisessä ympäristössä takaa opiskelijalle hyvät valmiudet toimia monikulttuurisessa ympäristössä.
Valmistuneella on hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot. Restonomilla on myynti- ja palveluasennetta, ja hän toimii
yrittäjämäisesti.

Opetuskieli
Suomenkieliseen koulutukseen valitut opiskelijat suorittavat aina määrätyn osan opinnoistaan englannin kielellä. Tämän lisäksi
on mahdollista suorittaa osa opinnoista englannin ja/tai ruotsin kielellä. Perusopinnot antavat opiskelijalle hyvät kielivalmiudet.

Opintojen sisältö
Porvoo Campuksen opiskelijat työskentelevät inspiroivassa ja ainutlaatuisessa ympäristössä, jossa he tottuvat haastamaan
itsensä, työskentelemään eri rooleissa ja kohtaamaan ihmisiä. He oppivat kuuntelemaan ja ymmärtämään asiakkaan tarpeita,
tunnistamaan mahdollisuuksia sekä luomaan ratkaisuja yhdessä asiakkaiden ja työelämän kanssa.
Porvoo Campukselta valmistuvalla restonomilla on vahvat ammatilliset taidot seuraavilla alueilla:





Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
Myynti- ja palvelutaidot
Itsensä johtamistaidot
Oppiminen Porvoo Campuksella tapahtuu aidoissa ja haastavissa työelämäprojekteissa monikulttuurisissa ryhmissä.
Projektitoimeksiannot auttavat opiskelijoita kehittämään työllistymistä edesauttavia ammatillisia verkostoja jo opintojensa
aikana.

Suuntautumisopinnot
Porvoo Campuksella restonomi voi valita suuntautumisensa seuraavista vaihtoehdoista:




Tapahtumapalveluiden kehittäminen
Myyntipalveluiden kehittäminen
Porvoo Campuksella tradenomi voi valita suuntautumisensa seuraavista vaihtoehdoista:





Myynti ja visuaalinen markkinointi (su + ru)
Kansainvälinen kauppa
Yrityksen talous
Opiskelijat voivat halutessaan valita suuntautumisensa myös englanninkielisten matkailun ja liiketalouden koulutusten
vaihtoehdoista:






Events Management
Sales and Service in Business Tourism
International Sales and Marketing
Aviation Business

Alueopinnot
Alueopinnoissa opiskellaan määrätyn kielialueen tai koodauksen teemoja, toimintaympäristöä, kulttuuria ja kieltä. Tavoitteena
on, että opiskelija saa perustaidot matkailualalla toimimiseen. Opiskelijat valitsevat jo opintojensa alussa jonkin
alueopintokokonaisuuden seuraavista vaihtoehdoista:







Asian
Coding
German
Russian
Spanish

Opintojen ohjaus
Jokaiselle opiskelijalle nimetään opintojen alussa oma ohjaaja opintojen ajaksi. Oma ohjaaja neuvoo ja auttaa opintojen
käytännön kysymyksissä ja valintojen tekemisessä. Hän tapaa opiskelijoita henkilökohtaisesti ja ryhmänä. Jokaisessa
koulutuksessa toimii lisäksi opinto-ohjaaja, jonka kanssa opiskelija voi keskustella esimerkiksi aikaisempien opintojen
hyväksiluvuista ja Campuksen ulkopuolisista opinnoista.

Opintojen rakenne
Perusopinnot: 60 op
Ammattiopinnot: 60 op
Suuntautumisopinnot: 30 op
Vapaasti valittavat opinnot: 15 op
Työharjoittelu: 30 op
Opinnäytetyö: 15 op
Yhteensä: 210 op

Uramahdollisuudet
Porvoo Campukselta valmistunut restonomi voi työskennellä mitä erilaisimmissa matkailualan tehtävissä, mm.:











Myyntisuunnittelija/-päällikkö
Tuotesuunnittelija/-päällikkö
Markkinointisuunnittelija/-päällikkö
Asiakaspalvelukoordinaattori
Yrittäjä
Asiakkuuspäällikkö
Online-markkinoinnin asiantuntija
SoMe-asiantuntija
Tapahtumanjärjestäjä/-promoottori
Porvoo Campukselta valmistunut tradenomi voi työskennellä mitä erilaisimmissa liiketalouden alan tehtävissä, mm.:














Media-asiantuntija
Talousassistentti
Controller
Asiakkuuspäällikkö
Markkinointiassistentti/-päällikkö
Sijoitusneuvoja
Kansainvälisen kaupan koordinaattori
Logistiikkakoordinaattori
Johdon assistentti
HR-assistentti
Yrittäjä
Myyntipäällikkö

Opintojaksoluettelo

Matkailu, Campus 2.0
Perusopinnot

Tunnus

Pakolliset perusopinnot

Opinto-pisteet
60

Learning Camp 1
Learning Camp 1.1

INS1PO101

5

Learning Camp 1.2

INS1PO102

5

Matkailun liiketoimintaosaaminen 1

BUS1RM102

5

Matkailun liiketoimintaosaaminen 2

BUS1RM103

5

Matkailun toimintaympäristöosaaminen 1

OPE1RM101

5

Matkailun toimintaympäristöosaaminen 2

OPE1RM102

5

Matkailun asiakasosaaminen 1

SAL1RM101

5

Matkailun asiakasosaaminen 2

SAL1RM102

5

Itsensä johtaminen 1

LEA1RM101

5

Itsensä johtaminen 2

LEA1RM102

5

Nordiska studier 1

ARE1PO103

5

Nordiska studier 2

ARE1PO104

5

Liiketoimintaosaaminen

Matkailun toimintaympäristöosaaminen

Matkailun asiakasosaaminen

Itsensä johtaminen

Areal Studies

Ammattiopinnot
Pakolliset ammattiopinnot

60

Learning Camp 2
Learning Camp 2

INS2PO101

5

Learning Camp 3

INS2PO102

5

Matkailun liiketoimintaprosessit

BUS2RM

10

Organisaatiojohtaminen

LEA2RM

10

Matkailun myynti ja markkinointi

SAL2RM2

10

Strateginen myynnin johtaminen ja yrittäjyys matkailualalla

LEA2RM

10

Alueopinnot 1

ARE2PO

5

Alueopinnot 2

ARE2PO

5

Erikoistumisopinnot

30

Matkailun myyntipalveluiden kehittäminen

SAL3

10

Tapahtumapalveluiden kehittäminen

EXP3

10

DES4

5

Vapaasti valittavat

Kurssit >>

15

Työharjoittelu

PLA

30

Opinnäytetyö*

THE

15

+ kaikki Porvoo Campuksen erikoistumisopinnot
Valinnainen tähtiopinto
Nordisk destinationsutveckling

Kypsyyskoe

Opintojaksoluettelo alustava, tarkentuu myöhemmin.

Yhteystiedot, Porvoon campus, matkailu nuoret
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Taidetehtaankatu 1
06100 Porvoo
Koulutusohjelmajohtaja
Kaija Lindroth, 050 382 6964
Sähköposti: kaija.lindroth(at)haaga-helia.fi
Opintotoimisto: 0400 230 405
Sähköposti: opintotoimisto.porvoo(at)haaga-helia.fi
Porvoo Campuksen Info 040 488 7444
Sähköposti: porvooinfo(at)haaga-helia.fi
Haaga-Helian vaihde (09) 229 611
Katso kartalla

