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Tutkintonimike:  Liikunnanohjaaja (ylempi AMK) 

Tutkintotaso:  Ylempi AMK-tutkinto 

Ohjelman laajuus: 90 opintopistettä 

Ohjelman kesto: 1,5-2 vuotta  

Opiskelumuoto:  Työn ohessa suoritettava monimuoto-opiskelu  

Arviointi: 
 Lue tutkintosäännöstä >>  
 Tutustu arviointiprosessiin >>  

Tutkintovaatimukset: 

Hakijalta vaaditaan liikunnan ammattikorkeakoulututkinto tai muu 
soveltava korkeakoulututkinto, esimerkiksi tradenomi tai 
liikuntatieteiden kandidaatti sekä vähintään kolmen vuoden 
työkokemus liikunta-alalta amk-tutkinnon suorittamisen jälkeen. 
Vanhan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon 
suorittaneelta, joka on sittemmin suorittanut soveltuvan 
korkeakoulututkinnon, voidaan vaadittavaksi työkokemukseksi 
hyväksyä myös ennen korkeakoulututkinnon suorittamista saatu 
työkokemus asianomaiselta alalta  

Aiemmin hankitun 
osaamisen 
tunnustaminen: 

Tutustu HAAGA-HELIAn aiemmin hankitun osaamisen 
tunnustamisen periaatteisiin >>  

Hakukelpoisuus ja 
hakeminen:  

Ammattikorkeakoululaki 9.5.2003/351 20§ 

 2012 valintaperusteet >>  
 Huom. Seuraava haku suomenkieliseen ylempään amk-tutkintoon 

valmistavaan koulutusohjelmaan keväällä 2014. Keväällä 2013 
haku vastaavaan englanninkieliseen koulutusohjelmaan 
Degree Programme in Sport Development and Management.  

Jatko-opinnot:  Erikoistumisopinnot HAAGA-HELIAssa >>  
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 Yliopisto-opinnot 

Koulutuksen tavoitteet 

Koulutusohjelman tavoitteena on parantaa opiskelijan valmiuksia työskennellä liikunta- ja 
hyvinvointipalveluyritysten, liikunnan kansalaisjärjestöjen sekä kunnallisen liikuntatoimen 
vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Opiskelija saa tutkimustietoon perustuvan 
käsityksen liikunta-alasta ja sen kehitysnäkymistä, sekä kehittää johtajuuden, viestinnän ja 
markkinoinnin valmiuksiaan. Opiskelu on työelämälähtöistä ja valmentaa tiedon innovatiiviseen 
soveltamiseen, laadukkaiden palvelutuotteiden kehittämiseen sekä erilaisissa 
kumppanuusverkostoissa työskentelemiseen ja niiden johtamiseen. 
 
Opiskelumuodot 
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu suoritettavaksi enintään kahdessa vuodessa työn 
ohessa. Viikon pituiset intensiivijaksot järjestetään kahden syyslukukauden aikana elokuusta 
joulukuun loppuun. Kevätlukukaudet keskitytään lähinnä opintoihin liittyviin projektitehtäviin sekä 
työelämän kehittämistehtävän toteuttamiseen. Kevätkaudet toteutetaan pääasiassa virtuaalisessa 
oppimisympäristössä.  
 

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus  
Koulutusohjelman rakenne 

 
Kaikille yhteiset opinnot 20 op 

 Henkilökohtaiset valmiudet 10 op 

 Työelämän kehittämisen metodiset valmiudet 10 op 

Syventävät opinnot 30 op 

 Johtamis- ja talousosaaminen 15 op  
 Markkinointi- ja viestintäosaaminen 15 op 

Vapaasti valittavat opinnot 10 op 

Työelämän kehittämistehtävä 30 op 
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