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HAKIJAN OPAS

HAE HAAGA-HELIAAN 
Luo oma polkusi tulevaisuuden työelämään. Uudistuneessa 
Haaga-Heliassa voit muotoilla oman uniikin oppimispolkusi tulevaisuuden 
työelämään. Olitpa asiantuntijuudesta kiinnostunut nuori tai jo työelämässä 
pidempään mukana ollut ammattilainen, tarjoamme sinulle erilaisia vaihto-
ehtoja tutkinnon suorittamiseen. Haaga-Heliassa voi opiskella joustavasti, eri 
tavoilla ja eri elämäntilanteissa – ja silti valmistua tavoiteajassa!

Haaga-Helia avaa ovet työelämään. Meillä kasvat tulevaisuuden 
tekijäksi. Saat osaamista, jota muilla ei ole ja jota työnantajat haluavat. 
Saat koulutuksistamme valmiudet toimia itsenäisesti työelämän erilaisissa 
asiantuntijatehtävissä. Meiltä valmistuneet ovat työllistyneet erinomaisesti, 
ja heidän osaamistaan arvostetaan niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. 

Teemu Kokko
rehtori

Liity arvostettujen 
osaajien joukkoon – 

ota haaste vastaan ja 
hae Haaga-Heliaan!

HAKIJAPALVELUT@HAAGA-HELIA.FI 
PUH 0400 230 409 



PASILA
Ratapihantie 13, 00520 HELSINKI

HAAGA
Pajuniityntie 11, 00320 HELSINKI

MALMI
Hietakummuntie 1 A, 00700 HELSINKI

VIERUMÄKI
Kaskelantie 10, 19120 VIERUMÄKI

PORVOO
Taidetehtaankatu 1, 06100 PORVOO

hakijapalvelut@haaga-helia.fi 
puh. 0400 230 409

HAAGA-HELIA  
KAMPUSTA5 2. Suomen toiseksi suurin 

ammattikorkeakoulu

1. Suomen tunnetuin 
ammattikorkeakoulu

11 000 opiskelijaa

1100 ulkomaista  
tutkinto-opiskelijaa

650 asiantuntijaa

200 kumppani- 
korkeakoulua

370 kansainvälistä  
vaihto-opiskelijaa

350 lähtevää vaihto- 
opiskelijaa

100 yrityspartneria



 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu,  
hakijapalvelut
puh. 0400 230 409  
www.haaga-helia.fi
hakijapalvelut@haaga-helia.fi
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HAE OPINTOPOLUSSA

Kevään yhteishaku suomenkielisiin AMK- ja Master-koulutuksiin
16.3.–30.3.2022 
Kevään yhteishaku englanninkielisiin AMK-koulutuksiin 
5.1.–19.1.2022
Haku ammatillisiin opettajakorkeakouluihin 
4.1.–20.1.2022 

 

KATSO HAKUOHJEET OSOITTEESTA

www.opintopolku.fi

HAKEMINEN HAAGA-HELIAAN
Voit hakea ammattikorkeakouluun Suomessa valtakunnallisessa 
yhteishaussa keväisin ja syksyisin. Yhteishakujen jälkeen korkea-
koulut järjestävät lisähakuja hakukohteisiin, joissa on yhteishaun 
jälkeen vapaita opiskelupaikkoja. 

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutustarjonta on 
esitelty sivustolla www.opintopolku.fi. Sieltä löydät myös tiedot 
valintaperusteista, valintakokeista ja mahdollisista ennakkotehtä-
vistä ja -materiaaleista. 

Myös haku Haaga-Heliaan tehdään yhteishaun ja erillishaku-
jen hakulomakkeella opintopolku.fi-sivustolla. Haaga-Helian  
suomenkielisten ammattikorkeakoulututkintojen valintatapana 
ovat todistusvalinta (n. 53,5 %) ja valtakunnallinen AMK-valin-
takoe (n. 46,5 %) (poikkeuksena journalismin koulutus). Löydät 
lisätietoa ammattikorkeakouluista ja AMK-valintakokeesta sivus-
tolla www.ammattikorkeakouluun.fi.

Yhden korkeakoulupaikan säännön mukaan hakija voi vas-
taanottaa vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelu-
paikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista.  
Onnea hakukierrokseen!

 

Haaga-Helian suomenkieliset 
AMK-tutkinnot:

• Tradenomi, liiketalouden koulutus
• Tradenomi, tietojenkäsittelyn koulutus 
• Restonomi  
• Restonomi, ruokatuotannon johtaminen
• Medianomi, journalismi 
• Liikunnanohjaaja 

HAAGA-HELIAN  
AMK-TUTKINNOT 

Haaga-Heliassa voit opiskella liiketalouden, hotelli-, ravintola-, 
matkailu- ja tapahtuma-alan, liikunta-alan, journalismin tai 
tietojenkäsittelyn asiantuntijaksi. Käytännönläheiset opinnot 
antavat valmiudet toimia itsenäisesti työelämän erilaisissa 
asiantuntijatehtävissä ja kansainvälisissä ympäristöissä. 

Tuemme sinua asiantuntijaksi kasvamisessa. Käytettävis-
säsi on laaja ulkomaisten korkeakoulukumppaneiden verkosto 
ja opintojen työelämälähtöisyyden ansioista osaamistasi 
arvostetaan työmarkkinoilla. Koulutuksistamme valmistuneet 
ovat työllistyneet erinomaisesti. 

Uudistunut koulutustarjontamme mahdollistaa sinulle 
opintojen joustavamman ja yksilöllisemmän suunnittelun sekä 
monipuolisemmat opiskelutavat. Voit rakentaa mielenkiintoisia 
opintoyhdistelmiä valitsemalla opintoja koulutustarjonnasta yli 
tutkintorajojen. Voit esimerkiksi yhdistää myynnin ja tietojen-
käsittelyn, talousosaamisen ja journalismin tai matkailuliike-
toiminnan, kielet ja HR:n.

Tutkinto on mahdollista suorittaa päätoimisena päivä-
opiskelijana tai työn ohella monimuotototeutuksessa suomen 
ja englannin kielellä. Tutkinnon laajuus on 210–240 opinto-
pistettä, ja sen suorittamiseen menee noin 3,5–4,5 vuotta. 
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TRADENOMI,  
TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS
Haaga-Helian tietojenkäsittelyn tradenomina olet työnantajien arvostama 
IT-asiantuntija, joka työskentelee eri kehittämistehtävissä erilaisissa yrityksissä 
ja organisaatioissa. Haaga-Heliassa voit yhdistää teknologian ja liiketoimin-
nan osaamiset oppimispolullasi. 

Uudistettu tietojenkäsittelyn tradenomikoulutus vastaa entistä parem-
min työelämän tarpeisiin ja tarjoaa sinulle mahdollisuuden muotoilla omia 
opintojasi joustavasti.  

Tietojenkäsittelyn tradenomikoulutuksessa hankit ensin perusosaamisen 
digitaalisista palveluista, ICT-infrasta ja pilvipalveluista, ohjelmistojen kehit-
tämisestä sekä näiden yhteydestä liiketoimintaan. Sen jälkeen voit rakentaa 
tietojenkäsittelyn tradenomin oppimispolkusi seuraavien teemojen ympärille: 

• digitaaliset palvelut: käyttöliittymät, käytettävyys, palvelumuotoilu 
• ohjelmistokehitys: Full stack, Back end, Front end, tietokannat 
• ICT-infra ja pilvipalvelut: järjestelmät, pilvipalvelut, tietoturva 
• ICT ja liiketoiminta: IT-konsultointi, tietohallinto, tietojärjestelmät,  

data-analytiikka. 

Kansainvälisellä ja nopeasti kehittyvällä alalla on monipuoliset työmahdol-
lisuudet. Työelämässä kaivataan teknologioihin ja koodaukseen keskittyviä 
ammattilaisia, luovia tekijöitä sekä ihmisten tarpeista ja liiketoiminnan 
kehittämisestä kiinnostuneita monialaisia osaajia. Esimerkkinimikkeitä työelä-
mässä ovat järjestelmäasiantuntija, pilvipalveluasiantuntija, projektipäällikkö, 
tietohallintopäällikkö, sovellusarkkitehti, tietoturva-asiantuntija, data-analyy-
tikko, käyttöliittymäsuunnittelija ja ohjelmistokehittäjä. 

PÄIVÄTOTEUTUS

TUTKINTONIMIKE tradenomi (AMK), 210 op
KAMPUS Helsinki (Pasila) 
HAKUAIKA kevään ja syksyn yhteishaku
OPISKELUMUOTO lähiopetus, verkko-opetus

MONIMUOTOTOTEUTUS

TUTKINTONIMIKE tradenomi (AMK), 210 op
KAMPUS Helsinki (Pasila) 
HAKUAIKA kevään ja syksyn yhteishaku   
OPISKELUMUOTO lähiopetus arki-iltaisin,  
verkko-opetus, intensiivijaksot

”Jos harkitset 
tietojenkäsittelyn opintoja, 
Haaga-Heliassa saat todella 
hyvät uramahdollisuudet. 
ICT-alalla pääsee olemaan 

mukana tekoälyn kaltaisissa 
mullistuksissa.”

IITA FOURASTIÉ

Lue lisää: haaga-helia.fi/tradenomi

TRADENOMI, LIIKETALOUDEN 
KOULUTUS
Haaga-Helian liiketalouden tradenomit ovat arvostettuja ammattilai-
sia, jotka toimivat asiantuntija-, kehittämis- ja esimiestehtävissä.  Uu-
distunut koulutustarjontamme mahdollistaa entistä joustavamman 
ja yksilöllisemmän opintojen suunnittelun sekä monipuolisemmat 
opiskelutavat. Voit opiskella Helsingissä tai Porvoossa ja valita joko 
päivä- tai monimuoto-opinnot. 

Tarjoamme liiketalouden keskeisimmät suuntautumisvaihtoeh-
dot, joiden lisäksi voit valita opintoja tietojenkäsittelyn, restonomin, 
medianomin tai liikunnanohjaajan opinnoista. Tradenomin oppimis-
polulla voit valita seuraavista suuntautumisista:

• myynti (Helsinki, päivä)
• markkinointi ja viestintä (Helsinki, päivä)
• asiantuntijapalvelut ja kielet (Helsinki, päivä)
• talous ja rahoitus  (Helsinki, päivä ja monimuoto)
• HR ja johtaminen (Helsinki, päivä ja monimuoto)
• palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen (Helsinki, päivä ja 

monimuoto) 
• yrittäjyys (Helsinki, päivä ja monimuoto)
• markkinointi (Porvoo, päivä)
• taloushallinto (Porvoo, monimuoto). 

Kielitarjontamme on monipuolinen (englanti, espanja, japani, 
kiina, ranska, ruotsi, saksa, suomi, venäjä ja viro), ja voit vali-
ta opintoja myös englanninkielisestä opetustarjonnasta.   

Liiketalouden tradenomitutkinto tarjoaa sinulle laajat työl-
listymismahdollisuudet suomalaisiin ja kansainvälisiin yrityksiin 
sekä julkiselle sektorille. Esimerkkinimikkeitä työelämässä ovat 
laskentapäällikkö, pankki- ja vakuutusneuvoja, sijoitusasiantun-
tija, HR-asiantuntija, tiimiesimies, toimistokoordinaattori, johdon 
assistentti, myyntipäällikkö, asiakkuuspäällikkö, markkinointi-
suunnittelija tai -assistentti, sisällöntuottaja, digitaalinen mark-
kinoija, vastuullisen liiketoiminnan asiantuntija ja verkkokaupan 
asiantuntija.

PÄIVÄTOTEUTUS

TUTKINTONIMIKE tradenomi (AMK), 210 op
KAMPUS Helsinki (Malmi ja Pasila) ja Porvoo
HAKUAIKA Helsinkiin kevään ja syksyn yhteishaku, 
Porvooseen kevään yhteishaku  
OPISKELUMUOTO lähiopetus, verkko-opetus

MONIMUOTOTOTEUTUS

TUTKINTONIMIKE tradenomi (AMK), 210 op
KAMPUS Helsinki (Malmi ja Pasila) ja Porvoo
HAKUAIKA Helsinkiin kevään ja syksyn yhteishaku,
Porvooseen kevään yhteishaku
OPISKELUMUOTO lähiopetus arki-iltaisin ja viikonloppuisin, 
verkko-opetus

 

”Jos haluat tulla työelämän 
moniosaajaksi, niin tämä 
koulutus sopii sinulle.”

JONNA VUORENPÄÄ

Lue lisää: haaga-helia.fi/tradenomi
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RESTONOMI
Haaga-Helia on johtava ja kansainvälisesti tunnettu restonomikoulut-
taja. Restonomiksi voit opiskella Helsingissä tai Porvoossa ja valita joko 
päivä- tai monimuoto-opinnot. 

Haagan restonomikampuksen majoitus-, ravintola- ja matkailulii-
ketoimintaan painottuva koulutus profiloituu monipuolisten liikkeen-
johdollisten taitojen tuottamiseen. Porvoossa opiskelijat työskentelevät 
inspiroivassa ympäristössä, jossa heillä on ainutlaatuinen mahdollisuus 
hyödyntää opinnoissaan Porvoon restonomikampuksen asiantuntijuutta 
kestävän matkailun, aviation-liiketoiminnan sekä modernin markkinoin-
nin edelläkävijänä. 

Koulutuksen keskeisen sisällön muodostavat suuntautuminen sekä 
asiantuntijaopinnot, joissa opiskelija luo oman ammatillisen profiilinsa. 
Voit valita suuntautumisesi restonomin oppimispolullasi seuraavista:

• ravintolaliiketoiminta (Helsinki, päivä)
• majoitusliiketoiminta (Helsinki, päivä)
• matkailuliiketoiminta (Helsinki, päivä)
• majoitus- ja ravintolaliiketoiminnan kehittäminen  

(Helsinki, monimuoto)
• matkailupalvelut (Porvoo, päivä)
• tapahtumapalvelut (Porvoo, päivä)
• vastuullisten matkailupalveluiden kehittäminen (Porvoo, monimuoto).

Uudistunut restonomikoulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden muotoilla 
oppimispolkuasi eri osaamiskokonaisuuksien ympärille oman kiin-
nostuksesi mukaan sekä yhdistää opintoihisi osaamista myös muista 
Haaga-Helian tutkinnoista. Riippuen opintosuunnitelmastasi on mahdol-
lista valita restonomitutkinnon suuntautuminen toiselta Haaga-Helian 
restonomikampukselta tai englanninkielisistä koulutuksista. 

Tutkinto yhdistettynä työkokemukseen antaa restonomille hyvät 
valmiudet toimia palvelualan, erityisesti majoitusliikkeiden, tapahtu-
ma- ja ravintolayritysten ja alan sidosryhmien esimies-, asiantuntija-, 
suunnittelu-, opetus-, myynti- ja kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä 
niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. 

”Olen saanut Haaga-Helian 
restonomiopinnoista hyvät eväät 

muun muassa yrittäjyyteen 
sekä päässyt luomaan laajat 

verkostot niin Suomessa kuin 
ulkomaillakin.”

KIRA WECKMAN

Lue lisää: haaga-helia.fi/restonomi

PÄIVÄTOTEUTUS

TUTKINTONIMIKE restonomi (AMK), 210 op
KAMPUS Helsinki (Haaga) ja Porvoo
HAKUAIKA kevään yhteishaku 
OPISKELUMUOTO lähiopetus, verkko-opetus 

MONIMUOTOTOTEUTUS

TUTKINTONIMIKE restonomi (AMK), 210 op
KAMPUS Helsinki (Haaga) ja Porvoo
HAKUAIKA kevään ja syksyn yhteishaku 
OPISKELUMUOTO lähiopetus, verkko-opetus,  
itsenäinen työskentely
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RESTONOMI,  
RUOKATUOTANNON 
JOHTAMINEN
Haagan restonomikampuksen ruokatuotannon johtamisen koulu-
tuksen tarkoituksena on yhdistää ruokatuotannon suunnittelun ja 
johtamisen teoreettinen tieto tarvittaviin ammatillisiin käden-
taitoihin. Ruokatuotannon johtamisen restonomikoulutuksessa 
yhdistyvät vahva ammatillinen identiteetti ja liikkeenjohdollinen 
ajattelutapa. Tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa konkreti-
soituu projektitöinä, työharjoitteluina ja yritysvierailuina sekä 
opinnäytetyössä.

Uudistunut restonomikoulutus tarjoaa sinulle mahdollisuu-
den muotoilla restonomin oppimispolkuasi eri osaamiskokonai-
suuksien ympärille oman kiinnostuksesi mukaan sekä yhdistää 

PÄIVÄTOTEUTUS

TUTKINTONIMIKE restonomi (AMK), 210 op
KAMPUS Helsinki (Haaga) 
HAKUAIKA kevään yhteishaku 
OPISKELUMUOTO lähiopetus, verkko-opetus ”Ravintolamaailman trendit 

opitaan Haagassa hyvissä 
ajoin. Esimerkiksi raaka-

aineiden ekologinen 
käyttö ja hävikinhallinta 

huomioidaan kaikilla 
kursseilla.” 

OLLI LANKINEN

Lue lisää: haaga-helia.fi/restonomi

opintoihisi osaamista myös Porvoon kampuksen restonomikoulu-
tuksesta sekä muista Haaga-Helian tutkinnoista.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija muodostaa 
itselleen selkeän käsityksen ruokatuotannon johtamisessa ja 
ammattikeittiössä vaadittavasta asiakaskeskeisestä, laadukkaasta 
ja tuloksellisesta toiminnasta. Osaat soveltaa oppimaasi alan 
yritysten ja muiden yhteisöjen kehittämiseksi. Kasvat opintojesi 
aikana laaja-alaiseen ammatilliseen ajatteluun ja loogiseen 
työskentelyyn kykeneväksi osaajaksi. 

Tutkinto yhdistettynä työkokemukseen antaa restonomille hy-
vät valmiudet edetä urallaan. Valmistuneen restonomin työkenttä 
on koko maailma. Ruokatuotannon johtamisen koulutuksesta val-
mistuneiden esimerkkinimikkeitä työelämässä ovat keittiömestari, 
keittiöpäällikkö, vuoromestari, yrittäjä ja tuotekehittäjä. 
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MEDIANOMI, JOURNALISMI
Haaga-Helian journalismikoulutuksessa saavutat toimittajan 
ammattipätevyyden. Yhteiskunnan murroksen myötä medi-
alla ja laadukkaalla journalismilla on entistä merkittävämpi 
rooli ilmiöiden havainnoijana ja tulkitsijana. Journalismikou-
lutuksestamme valmistuttuasi osaat työskennellä monika-
navaisesti, tunnet mediakentän ja omaat valmiudet toimia 
myös kansainvälisessä ympäristössä.

Oppiminen on käytännönläheistä. Erilaisissa yhteisöissä 
ja työryhmissä toimiminen on journalistin ydinosaamista. Sik-
si opiskelijat työskentelevät opintojen aikana vaihtelevissa ja 
erikokoisissa ryhmissä harjoitustoimituksessa sekä erilaisissa 
työelämäprojekteissa. 

Opintoihin sisältyy käytännön harjoituksia, ohjat-
tuja työelämän toimeksiantoja, luentoja ja kirjallisuutta, 
etätehtäviä, verkko-opintoja sekä aktiivista ja analyyttistä 
median seurantaa. Opettajat toimivat oppimisen ohjaajina 
yhteistyössä: oppisisältöjen integroinnilla tuetaan moniam-
matillisuutta ja teoriatietojen hyödyntämistä ja soveltamista 
käytännön tilanteisiin.  

Koulutuksesta valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin 
työelämään. Voit toimia toimittajana eri tiedotusvälineissä, 
mutta myös muissa viestinnän tehtävissä. Opiskelijoita roh-
kaistaan tarjoamaan juttujaan eri medioihin jo opiskeluaika-
na ja näin tuetaan heidän valmiuksiaan myydä osaamistaan. 
Koulutuksesta valmistuneiden esimerkkinimikkeitä ovat 
toimittaja, tiedottaja ja viestinnän asiantuntija. 

PÄIVÄTOTEUTUS 

TUTKINTONIMIKE medianomi (AMK), 240 op
KAMPUS Helsinki (Pasila)
HAKUAIKA kevään yhteishaku  
OPISKELUMUOTO lähiopetus. verkko-opetus

”Haaga-Heliassa ymmärrettiin, 
millaisia taitoja työelämässä 

vaaditaan ja opetusta 
päivitetään sen mukaan. 
Äänityön kurssit olivat 

hyvä esimerkki siitä, miten 
opettajat osasivat innostaa 

ja samalla opettaa.”
TUOMAS PULSA

Lue lisää: haaga-helia.fi/medianomi
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LIIKUNNANOHJAAJA
Liikunnanohjaajan AMK-koulutuksessa voit tehdä intohimos-
tasi ammatin. Valmistut liikunta-alan asiantuntijaksi ja kehittä-
jäksi. Moniulotteiset opinnot ja kannustava yhteisö luovat 
pohjan asiantuntijuudellesi.  

Opintojesi aikana perehdyt liikunnan ja hyvinvoinnin 
sekä urheilun toimintaympäristöihin ja kehität osaamistasi 
työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä. Opinnoissa koros-
tuvat yhdessä tekeminen, ajantasaisen tiedon hyödyntäminen, 
verkostoituminen liikunta-alan eri toimijoiden kanssa sekä 
monipuoliset yksilön oppimista tukevat pedagogiset ratkaisut. 

Tutkinnon avainosaamisissa opitaan liikunta-alalla tarvit-
tavia perus- ja asiantuntijaosaamisia. Voit valita seuraavista 
suuntautumisvaihtoehdoista:

• hyvinvointipalvelut (asiakaslähtöinen liikuntapalvelujen 
ja tapahtumien kehittäminen, hyvinvointivalmennus, 
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen) 

• urheilu (urheilijalähtöinen valmennus, vastuullinen 
seuratoiminta ja johtaminen, osaamisen kehittäminen) 

• yrittäjyys (liikuntaliiketoiminnan kehittäjä ja yrittäjä). 

Uudistunut liikunnanohjaajan koulutus tarjoaa opiskelijalle 
mahdollisuuden muotoilla oppimispolkuaan eri osaamis-
kokonaisuuksien ympärille sekä liittää polkuunsa opintoja 
esim. tradenomin, medianomin tai restonomikoulutuksen 
osaamisalueilta.  

Liikunnanohjaajana voit toimia julkishallinnossa, kan-
salaisjärjestöissä tai yksityissektorilla. Työ voi sisältää suun-
nittelua, markkinointia, organisointia, johtamista, ohjausta, 
koulutusta tai valmennusta. Opinnot antavat valmiuksia 
toimia myös yrittäjänä. Valmistuttuasi voit edistää työssäsi 
ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, kilpa- ja huippu- 
urheilua ja liikuntaelämyksiä. 

Liikunnanohjaajan koulutus järjestetään pääsääntöi-
sesti päivätoteutuksena. Jos olet kiinnostunut opiskelemaan 
tutkintosi monimuoto-opintoina erillisen etä- ja lähijaksoryt-
mityksen mukaisesti sekä työn opinnollistamista hyödyntäen, 
kysy lisätietoja Haaga-Helian Vierumäen opintopalveluista.

”Opinnot ovat tosi 
monipuolisia ja niiden 

aikana on mahdollista itse 
vaikuttaa, mihin haluaa 

suuntautua. Samalla omat 
urasuunnitelmat selkeytyvät.”

HEIDI-MARIA ALANDER

Lue lisää: haaga-helia.fi/liikunnanohjaaja

PÄIVÄTOTEUTUS

TUTKINTONIMIKE liikunnanohjaaja (AMK), 210 op
KAMPUS Vierumäki
HAKUAIKA kevään yhteishaku
OPISKELUMUOTO lähiopetus, itsenäinen opiskelu
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Haaga-Helian Master-koulutukset: 

• Uudistuvan journalismin koulutus, medianomi YAMK  
(haku syksyllä 2022)

• Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus, 
tradenomi YAMK (haku keväällä 2022)

• Liiketoiminnan teknologiat -koulutus, tradenomi YAMK 
(haku keväällä 2022)

• Liikunta-alan koulutus, liikunnanohjaaja YAMK  
(haku keväällä 2022)

• Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus, 
restonomi YAMK (haku keväällä 2022)

• Strategiatyö organisaatioissa -koulutus, tradenomi YAMK  
(haku keväällä 2022)

Lue lisää: haaga-helia.fi/mastertutkinnot

Master-tutkinnot ovat aikuisille suunnattuja tutkintokoulutuksia, joiden 
suorittaminen on mahdollista töiden ohessa. Master-tutkinto on tarkoitet-
tu sinulle, joka olet suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon ja jolla 
on vähintään kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suoritta-
misen jälkeen. Master eli YAMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden 
julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu maisterin tutkinto. 

Haaga-Helian Master-opinnot mahdollistavat yksilölliset, joustavat ja 
monialaiset opintopolut. Opintojen laajuus on koulutuksesta riippuen 60–90 
opintopistettä, ja opinnot suoritetaan 1–3 vuodessa. Syvennät ammatil-
lista osaamistasi yhdentoista eri suuntautumisen kautta ja rakennat siten 
mieleisesi henkilökohtaisen opintopolun koulutuksesta riippuen. Tutkinnon 
keskeinen osa on opinnäytetyö (30 op), joka toteutetaan yhteistyössä 
työelämän kanssa. 

Miksi Haaga-Helian  
Master-opinnot?

• Opinnot suunnitellaan oman tarpeen mukaan:  
opintojen alussa teet henkilökohtaisen opinto- 
suunnitelman. 

• Suuntautumisopinnot syventävät ammatillista 
kehittymistä: sinulla on koulutuksesta riippuen 
mahdollisuus valita jopa seitsemästä eri 
suuntautumisesta. Poikkeuksena kolme koulutusta, 
joissa suuntautumisopinnot ovat ennalta määritelty: 
Liiketoiminnan uudistaminen ja johtaminen Porvoon 
kampuksella, Uudistuva journalismi sekä Strategiatyö 
organisaatioissa. 

• Käytännönläheinen lähestyminen oppimiseen: opit 
tekemällä työelämälähtöisiä tehtäviä, jotka liittyvät 
omaan tai muuhun organisaatioon.

• Monipuolinen opintojaksotarjonta: voit täydentää 
koulutukseen kuuluvia opintoja vapaavalintaisilla 
opinnoilla noin sadan opintojakson valikoimasta.

• Opiskelun joustavuus: voit tehdä opintoja joustavasti 
arki-iltaisin, arkipäivisin, viikonloppuisin sekä 
virtuaalisesti ja liikunta-alalla kolmella intensiivisellä 
lähijaksolla syksyllä ja keväällä.

• Verkostoituminen: opinnot tarjoavat sinulle 
erinomaiset mahdollisuudet verkostoitua muiden 
opiskelijoiden, alumnien ja henkilökunnan kanssa ja 
kasvattaa omaa ammatillista verkostoa.

”Uusi työni on kaikkea sitä, mistä 
haaveilin. Ilman Master-opintojen  
tuomaa varmuutta olisin tuskin  
tohtinut edes hakea paikkaa.”

TUUVA HARJANNE

Lue lisää: haaga-helia.fi/mastertutkinnot

HAAGA-HELIAN 
MASTER-TUTKINNOTM
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UUDISTUVA JOURNALISMI, 
YAMK
Uudistuvan journalismin koulutus sopii sinulle, jolla jo on 
saavutettuna journalismin tai viestinnän perusosaaminen joko 
aiempien opintojen tai työkokemuksen kautta (toimittaja, 
tiedottaja, viestinnän asiantuntija). Tutkinnosta valmistuttuasi 
olet media-alan kehittäjä ja asiantuntija. Hallitset kehittämis-
prosessin vaiheet ja osaat hyödyntää alan tutkimustietoa sekä 
trendejä, työskennellä monialaisissa työryhmissä ja verkos-
toissa sekä tehdä muutosta vaativissa tilanteissa perusteltuja, 
strategisia päätöksiä. Valmistuneet työskentelevät muun muassa 
journalismin ja viestinnän kehittämistehtävissä.

Keskityt opinnäytetyönä tehtävään kehittämishankkeeseesi, 
jonka idean esittelet jo hakuvaiheen ennakkotehtävässä. Kehit-
tämishankkeen halutaan tuottavan uusia tuotteita, liikeideoita 

LIIKETOIMINNAN TEKNOLOGIAT, 
YAMK
Liiketoiminnan teknologiat -koulutus antaa valmiudet toimia ICT-alan 
vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Tällaisia tehtäviä ovat muun 
muassa tietojärjestelmien kehittämisprojektien tai hankkeiden johta-
minen, liiketoiminnan digitalisaation suunnittelu- ja johtotehtävät sekä 
konsultointi- ja koulutustehtävät. 

Koulutuksessa opitaan tuottamaan liiketoiminnan tarpeita täyttäviä 
tietojohtamisen ratkaisuja arvioimalla ja hyödyntämällä uusia teknolo-
gioita. Opiskelija kykenee tunnistamaan digitalisoituvan toimintaympä-
ristön tarjoamia mahdollisuuksia sekä soveltamaan niitä tehokkaasti 
liiketoiminnan uudistamisessa ja tehostamisessa. Koulutus toteutetaan 
osin suomeksi ja osin englanniksi. Suuntautumisvaihtoehtoja on kolme:

• ICT-palveluiden ja tietojärjestelmien kehittäminen
• digitaalinen liiketoiminta (Digital Business Opportunities, engl.)
• yrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen. 

MONIMUOTOTOTEUTUS

TUTKINTONIMIKE medianomi (ylempi AMK),  
60 op
KAMPUS Helsinki (Pasila)
HAKUAIKA syksyn yhteishaku (ei hakua keväällä)
OPISKELUMUOTO pääosin intensiivi-, ilta- ja 
verkko-opetus 

MONIMUOTOTOTEUTUS

TUTKINTONIMIKE tradenomi (ylempi AMK), 90 op
KAMPUS Helsinki (Pasila)
HAKUAIKA kevään yhteishaku
OPISKELUMUOTO intensiivi-, ilta- ja verkko-opetus

tai toimintatapoja työelämään. Perehdyt kehittämismenetelmiin 
ja valitset hanketta tukevia muita opintoja, esimerkiksi inno-
vaatiomenetelmiä, palvelumuotoilua ja monimediakerrontaa. 
Opinnäytetyön tekeminen alkaa heti opintojen alussa.

Opettajilla on koulutuksessa valmentava ote. Valmennusryh-
missä kunkin opiskelijan aiempaa osaamista hyödynnetään kol-
legiaalisesti. Tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa 
1–2 vuodessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. 

”Halusin syventää 
osaamistani Master-
tutkinnolla. On ihan 

mahtava tunne huomata, 
mitä kaikkea onkaan 

oppinut.”
SATU KIVELÄ

Lue lisää: haaga-helia.fi/mastertutkinnot

”Kiinnostuin tosissaan siitä, 
mikä vaikuttaa mihinkin IT-

kontekstissa ja olen onnekas, 
kun olen päässyt osalliseksi 
vaikuttamaan ja testaamaan 
asioita järjestelmäpuolella.”

PAULA SILLANPÄÄ

Lue lisää: haaga-helia.fi/mastertutkinnot

Tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa 
1,5–3 vuodessa. Esimerkkinimikkeitä työelämässä ovat 
projektipäällikkö, tietoarkkitehti, johtava konsultti, 
tietohallintopäällikkö ja suunnittelija. Koulutuksen aikana 
kehittyvä yrittäjämäinen asenne mahdollistaa myös oman 
startup-yrityksen perustamisen.
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LIIKUNTA-ALA, YAMK
Liikunta-alan YAMK-koulutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijan 
johtamis- ja kehittämisvalmiuksia liikunta-alalla. Suuntautumisvaihto- 
ehtoja on kolme: 

• liikuntajohtaminen 
• valmennus 
• kunto- ja terveysliikunta.

Liikuntajohtamisen suuntautumisessa tavoitteena on kehittää opiskelijan 
johtamis-, viestintä- ja markkinointivalmiuksia liikunta- ja hyvinvointipal-
veluyritysten, liikunnan kansalaisjärjestöjen sekä kunnallisen liikuntatoi-
men vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. 

Valmennuksen suuntautumisessa tavoitteena on kehittää opiskeli-
jan valmiuksia toimia liikunta-alan vaativissa valmentajatehtävissä sekä 
muissa valmennuksen asiantuntijatehtävissä. Lähtökohtana on urhei-
lijalähtöinen valmennus ja tavoitteena on tuottaa sekä soveltaa tietoa 
käytäntöön valmentajan omassa toimintaympäristössä. 

Kunto- ja terveysliikunnan suuntautumisessa tavoitteena on edistää 
ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia kehittämällä opiskelijan valmiuk-
sia ja osaamista toimia kunto- ja terveysliikuntapalveluja tuottavien 
organisaatioiden asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Opinnoissa 
suunnitellaan ja toteutetaan terveysliikuntainterventioita sekä arvioidaan 
niiden vaikuttavuutta. 

Master-tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi 1,5–2 vuodessa 
työn ohessa. Valmistuneiden esimerkkinimikkeitä työelämässä ovat 
toiminnanjohtaja, liikuntapäällikkö, liikuntatoimenjohtaja, valmennuksen 
johtaja, valmentaja, yrittäjä, hyvinvointiasiantuntija, terveysliikuntakoordi-
naattori, hyvinvointijohtaja ja terveysliikuntasuunnittelija.

MONIMUOTOTOTEUTUS

TUTKINTONIMIKE liikunnanohjaaja (ylempi AMK), 90 op
KAMPUS Vierumäki
HAKUAIKA kevään yhteishaku
OPISKELUMUOTO Intensiivijaksot sekä verkko- ja  
itsenäinen opiskelu. Kolmipäiväisiä intensiivijaksoja  
on opintojen aikana seitsemän, kahdeksas jakso on  
opinnäytetyöseminaari.

MONIMUOTOTOTEUTUS

TUTKINTONIMIKE restonomi (ylempi AMK), 90 op
KAMPUS Helsinki (Haaga)
HAKUAIKA kevään yhteishaku
OPISKELUMUOTO Intensiivi-, ilta- ja verkko-opetus. 
Lähitapaamiset ovat pääsääntöisesti arki-iltoina ja viikon-
loppuina. Osa niistä toteutetaan koko päivän kestoisena 
intensiiviopetuksena.

PALVELULIIKETOIMINNAN 
JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN, 
YAMK
Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus antaa valmiudet 
toimia vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä palvelualoilla, 
esimerkiksi matkailu-, hotelli- ja ravintolaliiketoiminnassa. Koulutus sopii res-
tonomin (AMK), tradenomin (AMK) tai muun soveltuvan korkeakoulututkin-
non suorittaneelle henkilölle, joka työskentelee palveluliiketoiminnan piirissä. 

Opinnot parantavat opiskelijan kykyä kehittää kilpailukykyisiä palvelu-
tuotteita ja -konsepteja sekä tarjoavat uusia työkaluja ja -menetelmiä liike-
toiminnan kehittämiseen. Opiskelija voi suuntautua opinnoissaan seuraavien 
teemojen mukaan:

• myynnin ja asiakaskokemuksen johtaminen 
• viestinnän ja markkinoinnin johtaminen 
• digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuudet 
• elämystalous ja palveluiden kehittäminen 
• johtajuus ja henkilöstövoimavarat 
• strateginen ajattelu ja johtaminen 
• yrittäjämäinen liiketoiminnan johtaminen.

Tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi 
työn ohessa 1,5–3 vuodessa henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman mukaisesti. Opiskelu koostuu 
työelämälähtöisistä tehtävistä, lähitapaamisista ja 
opinnäytetyön tekemisestä. Koulutus toteutetaan 
osin suomeksi ja osin englanniksi. Valmistuneiden 
esimerkkinimikkeitä ovat asiakkuuspäällikkö, 
kehitysjohtaja, palvelumuotoilija, ketjujohtaja ja 
ravintolatoimenjohtaja.
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STRATEGIATYÖ ORGANISAATIOISSA, 
YAMK
Strategiatyö organisaatioissa -koulutus antaa valmiudet toimia vaativissa 
strategiaprosessien asiantuntija-, kehitys- ja esimiestehtävissä, liiketoiminnan 
suunnittelu- ja johtotehtävissä tai jonkin toiminnon vetäjänä tai itsenäisenä yrit-
täjänä. Valmistuttuasi osaat suunnitella ja toteuttaa strategiaprosesseja, johtaa 
muutosta sekä kehittää organisaation toimintaa ja kilpailukykyä eri osa-alueilla 
ja erilaisissa toimintaympäristöissä. 

Opintojen sisällöissä ja oppimistehtävissä huomioidaan globalisoituvan toi-
mintaympäristön edellyttämät osaamiset ja työelämässä tapahtuvat muutokset. 
Tutkinnon opetuskielet ovat suomi ja englanti. Opintojaksoissa hyödynnetään 
englanninkielistä aineistoa.

Tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa, mitä edesauttaa 
työelämän kehitystehtävien yhdistäminen opintoihin. Työn ja opintojen yh-
distäminen vahvistaa juuri niitä taitoja ja osaamisia, joita opiskelija tarvitsee 
edetäkseen uralla. Opinnoissa ratkotaan liiketoiminnan ajankohtaisia haasteita 
yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Opintojaksoilla hyödynnetään vierailija- 
luennoitsijoita ja yritysesimerkkejä. Lisäksi opinnäytetyö on kehitysprojekti 
työelämän ja organisaatioiden kontekstissa. Valmistuneiden esimerkkinimikkeitä 
ovat strategia-asiantuntija, kehityspäällikkö, liiketoiminnan johtaja, strategia- 
johtaja ja toimitusjohtaja. 

VERKKOTOTEUTUS

TUTKINTONIMIKE tradenomi (ylempi AMK), 90 op
KAMPUS Helsinki (Pasila)
HAKUAIKA kevään yhteishaku
OPISKELUMUOTO Verkko-opetus. Koulutus tarjotaan kokonaan verkossa,  
mikä mahdollistaa joustavan etäopiskelun. 

MONIMUOTOTOTEUTUS

TUTKINTONIMIKE tradenomi (ylempi AMK), 90 op
KAMPUS Helsinki (Pasila) ja Porvoo
HAKUAIKA kevään yhteishaku 
OPISKELUMUOTO lähiopetus, verkko-opiskelu, itsenäinen  
ja ryhmätyöskentely, monimuoto-opetus 

LIIKETOIMINNAN UUDISTAMINEN  
JA JOHTAMINEN, YAMK  
Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus antaa valmiudet työskennellä 
liiketoimintaympäristöissä asiantuntija-, kehitys- ja johtotehtävissä esimerkiksi ke-
hittämisprojektien johtajana, liiketoiminnan suunnittelu- ja johtotehtävissä, jonkin 
toiminnon vetäjänä tai itsenäisenä yrittäjänä. Koulutuksen jälkeen valmistuneet 
pystyvät esimerkiksi toteuttamaan muutoshankkeita sekä kehittämään organisaa-
tion toimintaa ja kilpailukykyä eri osa-alueilla ja erilaisissa toimintaympäristöissä.

Opinnoissa opiskelija kehittää vaativassa asiantuntija- ja kehitystyössä 
edellytettävää ydinosaamista sekä opiskelijan valitsemaan suuntautumiseen 
liittyvää syventävää osaamista. Helsingissä voit valita suuntautumisesi seuraavista 
vaihtoehdoista:

• strateginen ajattelu ja johtaminen 
• johtajuus ja henkilöstövoimavarat 
• elämystalous ja palveluiden kehittäminen 
• myynnin ja asiakaskokemuksen johtaminen  
• viestinnän ja markkinoinnin johtaminen  
• yrittäjämäinen liiketoiminnan johtaminen  
• digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuudet

Porvoon kampuksen opinnoissa suuntautuminen on ennalta määrätty (johtajuus ja 
henkilöstövoimavarat).

Ydinosaamisen opinnot keskittyvät tutkimus- ja kehittämistaitoihin sekä 
osaamisiin, joita tarvitaan kehityshankkeissa ja muutosjohtamisessa. Opinnot vah-
vistavat opiskelijan analyyttistä ja kriittistä ajattelua sekä ongelmanratkaisutaitoja. 
Suuntautumisopinnot keskittyvät liiketoiminnan uudistamiseen ja johtamiseen 
liittyviin taitoihin ja osaamisiin.

”Työelämän muuttuessa on 
pidettävä itsensä mukana 

muutoksessa ja ymmärrettävä 
myös tulevaisuuden tarpeita.”

TIA NYMAN

Lue lisää: haaga-helia.fi/mastertutkinnot
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AMMATILLINEN 
OPETTAJANKOULUTUS / 
VOCATIONAL TEACHER EDUCATION
Ammatillinen opettajankoulutus 
Haaga-Helian opettajankoulutus (60 op) on ammatillisten 
oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajille tai opettajiksi 
aikoville tarpeellinen koulutus. Valmistuttuasi sinulla on peda-
goginen kelpoisuus oman alasi ammatillisen opettajan tehtäviin 
ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa.

Helsingissä voit suorittaa opinnot monimuoto-opiskeluna 
työn ohessa noin 10 kk–1,5 vuodessa. Helsingissä voit valita 
lähijaksoissa myös viikonloppuopiskelun sekä verkkopainotteisen 
opiskelun. Monimuoto-opiskelua toteutetaan lisäksi Turussa ja 
Porvoossa. 

Vocational teacher education
The pedagogical studies, 60 credits, are part of the qualification 
requirements for teaching faculty. As a graduate you receive a 
diploma of teachers’ pedagogical studies. Vocational teacher 
education includes studies in the basics of educational sciences 
and in vocational pedagogy, and teaching practice, among other 
studies. 

Ammatillinen erityisopettajankoulutus 
Erityisopettajankoulutus on 60 opintopisteen laajuinen opetta-
jankoulutuksen jatkokoulutus, joka antaa sinulle kelpoisuuden 
toimia erityisopetuksen tehtävissä ammatillisessa koulutukses-
sa. Voit suorittaa opinnot noin 1–1,5 vuodessa työn ohessa. 
Koulutuksessa perehdytään erityisopetuksen laajaan kenttään 
huomioiden alueellinen monikulttuurisuus ja erityisyys. 

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus  
Opinto-ohjaajankoulutus on 60 opintopisteen laajuinen 
opettajankoulutuksen jatkokoulutus, joka antaa sinulle 
kelpoisuuden toimia opinto-ohjaajan tehtävissä kaikissa 
koulumuodoissa. Voit suorittaa opinnot noin 1–1,5 vuodessa 
työn ohessa. Koulutuksessa huomioidaan opinto-ohjauksen 
muuttuvat vaatimukset ja perehdytään opinto-ohjauksen 
laajaan kenttään.

”Mielestäni askeleen 
ottaminen kohti opettajuutta 

on seuraava askel itsensä 
elinikäisessä kehittämisessä ja 

asiantuntijuudessa.”
ANATOLY LVOV

Lue lisää: www.haaga-helia.fi/aokk 

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU
Haluatko kehittää osaamistasi, saada uutta suuntaa urallesi tai 
tähdätä ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseen? Tule 
opiskelemaan Haaga-Helian avoimeen ammattikorkeakouluun – 
avoin AMK on avoin sinullekin!  

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella pohja-
koulutuksesta, työkokemuksesta ja iästä riippumatta eri alojen 
ammattikorkeakouluopintoja. Voit suorittaa kursseja myös 
lukio-opintojen aikana. 

Opintojen suorittaminen vaatii sinulta hyvää suomen kielen 
taitoa ja hyviä opiskeluvalmiuksia. Englanninkielisten koulutus-
ohjelmiemme opintojaksoille osallistumiseen vaaditaan kielitai-
totodistus ja ylempien tutkintojen opintojaksoille lähtötasona on 
korkeakoulututkinto ja kahden vuoden työkokemus valmistumi-
sen jälkeen.

 Opetusta järjestetään päivisin, monimuoto-opetuksena 
(iltaopetus) ja verkko-opintoina. Opintojaksot ovat tutkintokoulu-

LISÄTIETOA / MORE INFORMATION

www.haaga-helia.fi/aokk 
opehaku@haaga-helia.fi

MONIMUOTOTOTEUTUS  

KOULUTUS ammatillinen opettaja, ammatillinen erityisopettaja tai 
ammatillinen opinto-ohjaaja, 60 op
KAMPUS Helsinki (Pasila), Porvoo, Turku
HAKUAIKA ammatillisiin opettajakorkeakouluihin 4.–20.1.2022
OPISKELUMUOTO Lähipäivät, verkko-opetus, itsenäinen opiskelu, 
opetus- ja ohjausharjoittelu. Mahdollisuus valita opiskeluryhmä 
seuraavista: Helsinki, Turku, Porvoo, viikonloppu, verkkopainotteinen, 
englanninkielinen.

tuksen vaatimusten ja tason mukaisia, ja opiskella voi lähes 
kaikkien koulutusohjelmiemme opintojaksoilla. Suoritta-
malla tietyn määrän koulutukseen soveltuvia opintoja voit 
hakea avoimen väylän kautta suorittamaan ammattikorkea-
koulututkintoa. Avoimessa AMK:ssa suorittamasi opinnot 
voidaan lukea osaksi tutkintoa, jos tulet valituksi tutkin-
to-opiskelijaksi. 

Kevätlukukauden 2022 koulutustarjonta julkaistaan 
joulukuun alussa Haaga-Helian verkkosivulla. Uusien 
opiskelijoiden ilmoittautuminen kevätlukukaudelle alkaa 
3.1.2022. Tutustu opintotarjontaamme ja ilmoittaudu!

www.haaga-helia.fi/avoin-amk-koulutustarjonta
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