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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 vaihtoehtoja 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. 
 
Liity arvostettujen osaajien joukkoon – ota haaste 
vastaan ja hae Haaga-Heliaan!   
 
Minna Hiillos 
rehtori  

MINNA HIILLOKSEN KUVA 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 
hakijapalvelut  
puh. 0400 230409  
www.haaga-helia.fi  
hakijapalvelut@haaga-helia.fi  

        LISÄ-
TIETOJA
i

PASILA  
Ratapihantie 13
00520 HELSINKI  

 

HAAGA  
Pajuniityntie 11

00320 HELSINKI  

MALMI   
Hietakummuntie 1 A 

00700 HELSINKI  
 

PORVOO   
Taidetehtaankatu 1 

06100 PORVOO  

VIERUMÄKI   
Kaskelantie 10

19120 VIERUMÄKI  

5 HAAGA-HELIA KAMPUSTA 
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1.
Suomen vetovoimaisin 
ammattikorkeakoulu 

(syksy 2022)

 2. 
Suomen toiseksi suurin 

ammattikorkeakoulu 

11 000
opiskelijaa

 

1 100
ulkomaista  

tutkinto-opiskelijaa

 700
asiantuntijaa 

200  
kumppani-

korkeakoulua

370
kansainvälistä  

vaihto-opiskelijaa

 350
lähtevää  

vaihto-opiskelijaa 

100 
yrityspartneria

 



6 7

HAKEMINEN 
HAAGA-HELIAAN 

Voit hakea ammattikorkeakouluun Suo-
messa valtakunnallisessa yhteishaussa 
keväisin ja syksyisin. Korkeakoulut jär-
jestävät lisähakuja hakukohteisiin, joissa 
on yhteishaun jälkeen vapaita opiskelu- 
paikkoja.
 
Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 
koulutustarjonta on esitelty sivustolla 
www.opintopolku.fi. Sieltä löydät myös 
tiedot valintaperusteista, valintakokeista 
ja mahdollisista ennakkotehtävistä ja 
-materiaaleista.  
 
Myös haku Haaga-Heliaan tehdään yhteis- 
haun ja erillishakujen hakulomakkeella  

opintopolku.fi-sivustolla. Haaga-Helian 
suomenkielisten ammattikorkeakoulu- 
tutkintojen valintatapana ovat todistus- 
valinta (n. 53,5 %) ja valtakunnallinen 
AMK-valintakoe (n. 46,5 %), poikkeuksena 
journalismin koulutus. Löydät lisätietoa 
ammattikorkeakouluista ja AMK-valinta-
kokeesta sivustolla 
www.ammattikorkeakouluun.fi.  
 
Yhden korkeakoulupaikan säännön mu-
kaan hakija voi vastaanottaa vain yhden 
korkeakoulututkintoon johtavan opiskelu- 
paikan saman lukukauden aikana alkavista 
opinnoista. Onnea hakukierrokseen!  
 

Kevään yhteishaku englanninkielisiin 
koulutuksiin 4.–18.1.2023 

Kevään yhteishaku suomenkielisiin 
koulutuksiin  15.–30.3.2023
 
Haku ammatillisiin opettaja-
korkeakouluihin tammikuussa 2023 

Syksyn yhteishaku suomen- ja 
englanninkielisiin koulutuksiin
30.8.–13.9.2023

HAE 
OPINTO-
POLUSSA  

---›

www.opintopolku.fi  

KATSO 
HAKUOHJEET 
OSOITTEESTA



8 9

HAAGA-HELIAN 
AMK-TUTKINNOT 

Avaa ovet työelämään

Haaga-Heliassa voit opiskella liiketa-
louden, hotelli-, ravintola- ja matkailu- 
alan, liikunta-alan, journalismin tai 
tietojenkäsittelyn asiantuntijaksi. 
Käytännönläheiset opinnot antavat 
valmiudet toimia itsenäisesti työelä-
män erilaisissa asiantuntijatehtävis-
sä ja kansainvälisissä ympäristöissä. 
 
Tuemme sinua asiantuntijaksi kasva-
misessa. Käytettävissäsi on laaja  
ulkomaisten korkeakoulukumppa- 

neiden verkosto ja opintojen työ- 
elämälähtöisyyden ansioista osaa-
mistasi arvostetaan työmarkkinoilla. 
Koulutuksistamme valmistuneet ovat  
työllistyneet erinomaisesti. 
 
Tutkinto on mahdollista suorittaa 
päätoimisena päiväopiskelijana tai 
työn ohella monimuotototeutukses- 
sa suomen ja englannin kielellä.  
Tutkinnon laajuus on 210–270 opin- 
topistettä, ja sen suorittamiseen  
menee noin 3,5–4,5 vuotta.  
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TRADENOMI (AMK)

Liiketalous
Opiskelumuoto: Päivä- tai monimuoto-opiskelu
Kampus: Helsinki (Malmi ja Pasila) ja Porvoo 
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 op
Hakuaika: kevään tai syksyn yhteishaku

Tietojenkäsittely
Opiskelumuoto: Päivä- tai monimuoto-opiskelu
Kampus: Pasila
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 op 
Hakuaika: kevään tai syksyn yhteishaku

Aviation Business
Opiskelumuoto: Päiväopiskelu 
Kampus: Porvoo 
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 op  
Hakuaika: kevään yhteishaku 

Business Information Technology
Opiskelumuoto: Päiväopiskelu 
Kampus: Pasila
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 op  
Hakuaika: kevään ja syksyn yhteishaku 

Digital Business Innovations
Opiskelumuoto: Päiväopiskelu 
Kampus: Porvoo
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 op  
Hakuaika: kevään yhteishaku 

International Business
Opiskelumuoto: Päivä-  tai ja monimuoto-opiskelu
Kampus: Pasila
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 op  
Hakuaika: kevään tai syksyn yhteishaku 

RESTONOMI (AMK) 
 
Majoitus- ja ravintolaliiketoiminta
Opiskelumuoto: Päivä- tai monimuoto-opiskelu
Kampus: Haaga
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 op
Hakuaika: kevään tai syksyn yhteishaku

Matkailu- ja tapahtuma-ala
Opiskelumuoto: Päivä- tai monimuoto-opiskelu 
Kampus: Porvoo 
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 op  
Hakuaika: kevään tai syksyn yhteishaku 

Ruokatuotannon johtaminen
Opiskelumuoto: Päivä- tai monimuoto-opiskelu 
Kampus: Haaga
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 op
Hakuaika: kevään tai syksyn yhteishaku

Hospitality and Tourism Experience 
Management
Opiskelumuoto: Päiväopiskelu 
Kampus: Haaga
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 op  
Hakuaika: kevään ja syksyn yhteishaku

Sustainable Tourism and Event  
Management
Opiskelumuoto: Päiväopiskelu 
Kampus: Porvoo
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 op  
Hakuaika: syksyn yhteishaku

MEDIANOMI (AMK) 
 
Journalismi
Opiskelumuoto: Päiväopiskelu 
Kampus: Pasila 
Opintojen laajuus: 4 vuotta, 240 op
Hakuaika: kevään yhteishaku 

LIIKUNNANOHJAAJA (AMK) 
 
Liikunnanohjaajakoulutus
Opiskelumuoto: Päivä- tai  
monimuoto-opiskelu
Kampus: Vierumäki tai Tampere
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 op
Hakuaika: kevään yhteishaku

Sports Coaching and Management
Opiskelumuoto: Päiväopiskelu 
Kampus: Vierumäki
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 op  
Hakuaika: kevään yhteishaku 

AMK-TUTKINNOT



12 13

HAAGA-HELIAN 
MASTER-TUTKINNOT 

Master Your Future  
– Luo tulevaisuutesi!  
 
Master-tutkinnot ovat aikuisille suun-
nattuja tutkintokoulutuksia, joiden 
suorittaminen on mahdollista töiden 
ohessa. Master-tutkinto on tarkoi-
tettu sinulle, joka olet suorittanut 
soveltuvan korkeakoulututkinnon ja 
jolla on vähintään kahden vuoden  
soveltuva työkokemus tutkinnon 
suorittamisen jälkeen. Master eli 
YAMK-tutkinto tuottaa saman kelpoi-
suuden julkisiin virkoihin kuin yliopis-
tossa suoritettu maisterin tutkinto.  
  
 

Haaga-Helian Master-opinnot mah-
dollistavat yksilölliset, joustavat ja 
monialaiset opintopolut. Opintojen 
laajuus on koulutuksesta riippuen 
60–90 opintopistettä ja opinnot  
suoritetaan 1–3 vuodessa. 

Syvennät ammatillista osaamis- 
tasi yhdentoista eri  suuntautumisen 
kautta ja rakennat siten mieleisesi 
henkilökohtaisen opintopolun koulu- 
tuksesta riippuen. Tutkinnon kes- 
keinen osa on opinnäytetyö (30 op), 
joka toteutetaan yhteistyössä työ- 
elämän kanssa. 
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RESTONOMI (YAMK)

Palveluliiketoiminnan johtaminen  
ja kehittäminen
Opiskelumuoto: Monimuoto-opiskelu 
Kampus: Haaga
Opintojen laajuus: 90 op
Hakuaika: kevään yhteishaku 

Tourism and Hospitality Business
Opiskelumuoto: Monimuoto-opiskelu 
Kampus: Pasila
Opintojen laajuus: 90 op
Hakuaika: syksyn yhteishaku

MEDIANOMI (YAMK)

Uudistuva journalismi
Opiskelumuoto: Monimuoto-opiskelu
Kampus: Pasila 
Opintojen laajuus: 60 op 
Hakuaika: syksyn yhteishaku

LIIKUNNANOHJAAJA (YAMK)

Liikunta-ala
Opiskelumuoto: Monimuoto-opiskelu 
Kampus: Vierumäki
Opintojen laajuus: 90 op
Hakuaika: kevään yhteishaku 

TRADENOMI (YAMK)

Liiketoiminnan teknologiat
Opiskelumuoto: Monimuoto-opiskelu 
Kampus: Pasila
Opintojen laajuus: 90 op
Hakuaika: kevään yhteishaku 

Liiketoiminnan uudistaminen 
ja johtaminen
Opiskelumuoto: Monimuoto-opiskelu 
Kampus: Pasila
Opintojen laajuus: 90 op
Hakuaika: kevään yhteishaku 

Strategiatyö organisaatioissa
Opiskelumuoto: Verkko-opetus 
Opintojen laajuus: 90 op
Hakuaika: kevään yhteishaku 

Business Technologies
Opiskelumuoto: Monimuoto-opiskelu 
Kampus: Pasila
Opintojen laajuus: 90 op
Hakuaika: syksyn yhteishaku 

Leading Business Transformation
Opiskelumuoto: Monimuoto-opiskelu 
Kampus: Pasila
Opintojen laajuus: 90 op
Hakuaika: syksyn yhteishaku 

Strategising in Organisations
Opiskelumuoto: Verkko-opetus 
Opintojen laajuus: 90 op
Hakuaika: syksyn yhteishaku 

Sustainable Aviation Business
Opiskelumuoto: Verkko-opetus
Opintojen laajuus: 90 op
Hakuaika: syksyn yhteishaku 

MASTER-TUTKINNOT
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AMMATILLINEN 
OPETTAJAN-
KOULUTUS 
Haaga-Heliassa voit suorittaa oman alasi ammatillisen opettajan-, ammatillisen erityisopettajan- 
tai ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen. Ammatilliseksi opettajaksi voi kouluttautua myös 
englanninkielisessä ohjelmassa. Voit suorittaa opinnot monimuoto-opiskeluna työn ohessa noin 
1–1,5 vuodessa henkilökohtaisen opetussuunnitelmasi mukaan. 

Ammatillinen  
opettajankoulutus (AmO) 
Opiskelumuoto: Monimuoto-opiskelu  
Kampus: Pasila, Porvoo ja Turku 
Opintojen laajuus: 60 op 
Hakuaika: tammikuu  
 
Ammatillinen  
erityisopettajankoulutus (AmE) 
Opiskelumuoto: Monimuoto-opiskelu  
Kampus: Pasila  
Opintojen laajuus: 60 op 
Hakuaika: tammikuu  

Ammatillinen  
opinto-ohjaajankoulutus
Opiskelumuoto: Monimuoto-opiskelu  
Kampus: Pasila  
Opintojen laajuus: 60 op 
Hakuaika: tammikuu 
 
International Vocational  
Teacher Education 
Opiskelumuoto: Monimuoto-opiskelu  
Kampus: Pasila  
Opintojen laajuus: 60 op 
Hakuaika: tammikuu  
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AVOIN AMMATTI-
KORKEAKOULU 

Haluatko kehittää osaamistasi, saada 
uutta suuntaa urallesi tai tähdätä 
ammattikorkeakoulututkinnon suorit- 
tamiseen? Tule opiskelemaan Haaga- 
Helian avoimeen ammattikorkea-
kouluun – avoin AMK on avoin 
sinullekin!   
 
Avoimessa ammattikorkeakoulussa 
voit opiskella pohjakoulutuksesta, 
työkokemuksesta ja iästä riippumatta 
eri alojen ammattikorkeakouluopin-
toja. Opetusta järjestetään päivisin,  
monimuoto-opetuksena (iltaopetus) 
ja verkko-opintoina. Opintojaksot 
ovat tutkintokoulutuksen vaatimus-
ten ja tason mukaisia, ja opiskella voi 
lähes kaikkien koulutusohjelmiemme 
opintojaksoilla.   
 
Suorittamalla tietyn määrän koulu- 
tukseen soveltuvia opintoja voit  

hakea avoimen väylän kautta suorit-
tamaan ammattikorkeakoulututkin-
toa. Avoimessa AMK:ssa suoritta-
masi opinnot voidaan lukea osaksi 
tutkintoa, jos tulet valituksi tutkinto-
opiskelijaksi.   
 
Englanninkielisten koulutusohjelmi-
emme opintojaksoille osallistumi-
seen vaaditaan kielitaitotodistus ja 
ylempien tutkintojen opintojaksoille 
lähtötasona on korkeakoulututkinto 
ja kahden vuoden työkokemus valmis- 
tumisen jälkeen.  
 
Tutustu opetustarjontaamme ja 
ilmoittaudu!  
 
www.haaga-helia.fi/fi/avoin- 
ammattikorkeakoulu  
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HAAGA-HELIA 
AVAA OVET  

TYÖELÄMÄÄN!  


