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1 Johdanto 

Valmistuneella tradenomiopiskelijalla on paljon jatko-opintomahdollisuuksia. Mahdollisuu-

det eivät rajoitu pelkästään oppilaitoksien, kuten yliopistojen tarjoamiin mahdollisuuksiin. 

Yksityisellä sektorilla on myös laaja tarjonta, joilla kehittää ja päivittää jo opittuja taitoja. 

Mahdollisuuksien laaja valikoima voi hämmentää monia jo valmistuneita tai opintojaan 

suorittavia tradenomeja. Tietojen löytäminen voi olla haastavaa, kun tiedot ovat niin haja-

naisia, sillä jokainen opintojen tarjoaja kertoo omissa lähteissään eri mahdollisuuksista. 

Tietoja ei ole kootusti saatavilla asiasta kiinnostuneille.  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä opas taloushallinnon tradenomiopiskelijoille, 

jossa kerrotaan, millaisia jatko-opiskelumahdollisuuksia on tarjolla valmistumisen jälkeen. 

Erilaisten mahdollisuuksien lisäksi, opas pyrkii tarjoamaan tietoa mitä vaatimuksia eri 

vaihtoehdot vaativat ja mahdollisesti antamaan tietoa minkälaisia kursseja tradenomiopin-

tojen kuluessa kannattaisi ottaa. Oppaassa pyritään selvittämään sekä oppilaitoksien että 

valittujen yksityisten sektorien tarjoamia mahdollisuuksia.  

 

Tämä opinnäytetyö tehdään toiminnallisena työnä, jonka toimeksiantajana toimii Haaga-

Helia ammattikorkeakoulu Oy:n opiskelijakunta Helga.  

 

1.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja työn rajaukset 

Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on luoda opas taloushallinnon tradenomiopiske-

lijoille, jossa kerrotaan mitä jatkokoulutusmahdollisuuksia opiskelijalla on opintojen jäl-

keen. Tavoitteena on tuoda esiin mitä eri mahdollisuuksia on heti opintojen jälkeen sekä 

myöhemmässä työelämävaiheessa että minkälaisia kriteereitä eri vaihtoehdot vaativat. 

Kuten aikaisemmin jo mainittiin, oppaassa otetaan selvää oppilaitosten ja valittujen yksi-

tyisten sektorien tarjoamiin mahdollisuuksiin 

 

Vaikka tradenomitutkinnolla voi perusopintojen jälkeen suuntautua mm. markkinointiin, ra-

hoitukseen, laskentatoimeen jne. opinnäytetyössä rajaus tapahtuu pelkästään taloushal-

lintoon. Tässä opinnäytteessä, taloushallinnolla tarkoitetaan ulkoista- ja sisäistä laskenta-

toimea sekä rahoitusta. Maantieteellinen rajaus tapahtuu Suomen alueelle. Eri mahdolli-

suudet näin ollen tarkastellaan vaan niiltä osin, mitä on mahdollista Suomessa käydä, ul-

komaiset vaihtoehdot jätetään kokonaan pois tarkastelusta.  

 

Teoriaosuus tulee mahdollisesti ko§ostumaan pelkistä verkkolähteistä, sillä ajantasaisim-

mat tiedot löytyvät internetistä. Myös koulujen opinto- ja hakuoppaat ovat nykyään jo 
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kaikki verkossa saatavilla. Toki mahdollisia kirjalähteitäkin tullaan hyödyntämään, jos sel-

laisia eteen sattuu tulemaan. 

 

1.2 Asemointi 

Oppaan tavoitteena on antaa ajantasaista tietoa opiskelijoille eri mahdollisuuksista. Toi-

meksiantaja Helga pystyy käyttämään opasta opiskelijoiden neuvonnassa. Opas pyritään 

tekemään siten, että se on tulevaisuudessa mahdollisimman helppo päivittää vastaamaan 

ajantasaisia tietoja. Eri linkkien kautta pyritään myös rakentamaan opasta siten, että nii-

den kautta lukija saa ajantasaisempaa tietoa, jos opasta ei ole päivitetty. 

 

1.3 HELGA 

Toiminnallisen opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 

Oy:n opiskelijakunta Helga. Helga on kaikille Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n opis-

kelijoille tarkoitettu edunvalvonta- ja palveluorganisaatio, joka ei pyri toiminnallaan tavoit-

telemaan voittoa.  Toiminnallaan Helga pyrkii ajamaan jäseniensä etuja sekä tarjoamaan 

erilaisia hyvinvointitapahtumia, kuten liikunta- ja virkistystapahtumia. (Helga 2015b) 

 

Helgan toiminta ei lopu ainoastaan edunvalvontaa ja – edistämiseen ja virkistystoimin-

taan. Helgan Tutor-toiminnassa pyritään tutustuttamaan mm. uudet opiskelijat koulun ja 

koulutusohjelman toimintatapoihin. Jos opiskelijoilla on vaikeuksia oppiaineiden kanssa, 

voi Callidus-tutoreihin kääntyä, jotka pyrkivät parhaansa mukaan selvittää ongelmat yh-

teistyössä opettajien kanssa tarpeen mukaan. (Helga 2015a) 
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2 Suomen koulujärjestelmä ja tradenomitutkinto  

Seuraavissa alaluvuissa käydään läpi, millainen on Suomen koulujärjestelmä, mistä se 

koostuu ja millaisia tavoitteita sillä on. Ala luvuissa käydään läpi myös, millainen on tra-

denomitutkinto. Suomen koulujärjestelmän kuvaamisen tarkoituksena on antaa pohjatie-

toa, minkälaisen opiskelupolun kautta pääsee opiskelemaan tradenomitutkintoa ja sen 

kautta sitten jatkokoulutuksiin. 

 

2.1 Suomen koulujärjestelmä 

Seuraavassa esitellään, millainen on Suomen koulujärjestelmä. Kuvasta nähdään, että 

hakeakseen tradenomikoulutukseen, hakijalta odotetaan ylioppilastutkintoa tai ammatil-

lista perustutkintoa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen kasvun, oppimisen ja hy-

vinvoinnin tukeminen ja edistäminen. Koska varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea ja 

edistää, osallistuminen varhaiskasvatukseen on vanhempien päätettävissä. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2016,b) Kuitenkin 1.8.2015 lähtien lapset on velvoitettu osallistumaan 

esiopetukseen.  Esiopetuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen kehityksen ja oppimisen 

edellytyksiä koulutiellä. Pääsääntöisesti esiopetus järjestetään vuosi ennen peruskoulun 

alkamista. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016,c) 

 

 

Kuva 1. Suomen koulutusjärjestelmä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016,a) 
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Perusopetus on yleissivistävää, jonka tavoitteena on tukea oppilasta kasvamaan yhteis-

kunnan jäseneksi. Perusopetuksella tarkoitetaan esiopetuksen jälkeistä ala- ja yläastetta. 

Tavoitteena on myös kasvattaa oppilaista eettisesti vastuukykyisiä. Suomessa oppivelvol-

lisuus alkaa lapsen täytettyä seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy perusopetuksen 

jälkeen tai viimeistään silloin, kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016,d) Peruskoulun jälkeiset opiskelut/tutkinnot ovat kou-

luttautujan oman harkinnan varassa. 

 

Lukiokoulutuksella tavoitellaan yleissivistävää tietoutta ja ammatillinen perustutkinto pyrkii 

antamanaan alan perusammattitaitoa ja pätevyyttä opiskeltavaan alaan. Molempiin koulu-

tuksiin riittää pohjakoulutukseksi peruskoulu, haku tapahtuu yhteishaussa. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2016,e) Nämä ovat toiseen asteen tutkintoja molemmat. Kaikkiin perus-

koulun jälkeisiin opintoihin haetaan yhteishaulla tai erillishaulla, jos ne ovat koulutuslaitos-

ten tarjoamia. Jokainen koulutuslaitos ilmoittaa aina omat hakuohjeensa, jos poikkeavat 

yleisistä yhteishakukäytänteistä. 

 

Korkeakoulujen hauissa ja opiskelupaikan vastaanottamisessa on tulossa muutoksia. Syk-

systä 2016 lähtien alkavien koulutusten suhteen sovelletaan yhden opiskelupaikan sään-

töä. Tämä tarkoittaa, että hakija voi yhdellä lukukaudella ottaa vastaan vain yhden opiske-

lupaikan. Säännöstö koskee sekä yhteishaun että erillishaun kautta haettaviin koulutuk-

siin. (Opintopolku.fi 2016,b) Ensikertalaiskiintiö tuo myös muutoksia hakuprosessiin. Kiin-

tiön tarkoituksena on varata osa yhteishaun korkeakoulujen opiskelupaikoista ensikertalai-

sille. Ensikertalaisilla tarkoitetaan niitä, jotka eivät ole suorittaneet korkeakoulututkintoa tai 

vastaanottaneet koulutukseen tähtäävää opiskelupaikkaa Suomessa. Haku tapahtuu sa-

malla lailla, oli sitten ensikertalainen tai ei. (Opintopolku.fi 2016,c) 

 

2.2 Tradenomitutkinto  

Tradenomitutkinto on yksi monista ammattikorkeakoulututkinnoista, joita Suomessa voi 

opiskella. Ulkomailla sama tutkinto kulkee nimellä Bachelor of Business Administration. 

Tradenomitutkintoon sisältyy 210 opintopistettä, joiden suorittamisajaksi on arvioitu 3,5 

vuotta. Opiskelijoiden omista valinnoista riippuen opintopisteet voivat olla suurempia ja 

suoritusaika lyhempi tai pidempi. (Tradenomiliitto 2008,a)  
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Tutkintoon sisältyvät opintopisteet voidaan luokitella pakollisiin, vaihtoehtoisiin sekä valin-

naisiin opintoihin (Arene ry 2016,a).  

 

Kuva 2. Tradenomi opintojen tutkintorakenne (liiketalous) (Haaga-Helia 2015,a, JAMK 

2016,A) 

 

Tradenomitutkintoon kuuluvat esimerkiksi pakollisina 60 opintopistettä perusopintoja sekä 

45 opintopistettä ammattiopintoja. Nämä ovat pakollisia kaikille riippumatta opiskelijan 

suuntautumisvaihtoehdoista koulutusohjelmassaan. Ammattiopinnoista loput 45 opintopis-

tettä koostuvat opiskelijan omasta suuntautumisvaihtoehdostaan, näillä pyritään syventä-

mään opiskelijan ammattitietämystä ja -taitoa. Pakollisten perus- ja ammattiopintojen li-

säksi myös opinnäytetyö ja työharjoittelu ovat pakollisia tutkinnon suorittamiseksi. Yllä 

oleva diagrammi on suuntaa antava, sillä tutkintorakenne on muuttuva sekä koulukohtai-

sesti että opetussuunnitelman perusteella. (Haaga-Helia 2015,a, JAMK 2016,A) 

 

Tutkinnon voi suorittaa 22 eri ammattikorkeakoulussa (Tradenomiliitto 2008,a). Kaiken 

kaikkiaan Suomessa on 26 ammattikorkeakoulua (Arene ry 2016,b). Ammattikorkeakoulu-

opintoja löytyy yhdeksältä eri alalta, kuten liiketalouden, kulttuurin, turvallisuuden ja luon-

nontieteiden aloilta. (Opintopolku.fi 2016,3) Näistä vain liiketalouden alalta valmistuu tra-

denomiksi. (Arene ry 2016,e)  Eri koulutusaloilla puolestaan voi ammattikorkeakouluista 

riippuen olla erilaisia koulutusohjelmia, kuten: 
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Humanistinen ja kasvatusala  yhteisöpedagogi 

 tulkki 
Luonnonvara-ala  metsätalousinsinööri 

 ympäristösuunnittelija 
Luonnontiede  tietojenkäsittely 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  sosionomi 

 estonomi (kauneudenhoito) 
Tekniikan ja liikenteen ala  laboratorioanalyytikko 

 rakennusarkkitehti 
Turvallisuusala  poliisi 

 rikosseuraamusala 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja 

hallinnon ala 

 liiketalous 

 tietojenkäsittely 

 kirjasto-ja tietopalvelut 

 logistiikka 
Kulttuuriala  

Matkailu-, ravitsemus- ja talousala  

Taulukko 1. AMK:ssa opiskeltavia koulutusaloja (Opintopolku.fi 2016,e-j) 

 

Hakeminen tradenomitutkintoon tapahtuu pääasiallisesti kahdesti vuodessa, keväällä ja 

syksyllä. Ammattikorkeakoulut päättävät itse tapahtuuko koulutusohjelmiin hakeminen 

kahdesti vuodessa vai vain kerran. Haku tapahtuu kuitenkin valtakunnallisella yh-

teishaulla. Ammattikorkeakoulut ovat itse vastuussa valintaperusteistaan. Pääsääntöinen 

hakuperuste on toisen asteen koulutus, yleisimmin lukio- tai ammattitutkinto.  (Arene ry 

2016,c) Vuonna 2015 tradenomitutkintoon opiskelemaan haki yhteensä 20 276 hakijaa, 

joista puolet olivat ensisijaisia hakijoita. Kaikista hakijoista opiskelupaikan vastaanottivat 

3 650. (Liite 1.) Tradenomeja valmistuu puolestaan vuosittain noin 5 000, joista 80% ovat 

päiväopiskelijoita (Tradenomiliitto 2008,a).  

 

Monipuolisen koulutuksen takia tradenomeilla on valmius työskennellä monella eri toi-

mialalla. Tutkinnossa vaaditut kieli- ja viestintäopinnot koulutusalasta riippumatta vastaa-

vat yliopiston vaatimuksia. (Metropolia 2014,a) 

 
Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija koulutus-

taustansa ja työkokemuksensa pohjalta. Valtioneuvoston asettaman asetuksen 1438/2014 

6a§ mukaan tämän koulutuksen tavoitteina on: 

1. kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä ammattikorkeakoululain 

11 a §:n 3 momentin mukaisessa sopimusmenettelyssä määritellyllä työelämän 

osa-alueella; 

2. saavuttaa asiantuntijuuden edellyttämän syvällisen erityisosaamisen tai monialai-

sen kokonaisuuden hallinnan; 

3. osaa arvioida ja kehittää erityisalansa ammatillisia käytäntöjä perustuen tutkimuk-

seen tai taiteellisen toiminnan menetelmiin; 

4. kykenee toimimaan yhteisöissä ja -verkostoissa oman erityisalansa asiantuntijana. 
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2.3 Taloushallinnon tradenomi 

Taloushallinnon tradenomeille tarkoitetut työtehtävät eivät ole sidoksissa työnantajan toi-

mialaan. Suomen lainsäädäntö on tehty sellaiseksi, että jokaisessa yrityksessä on jotain 

taloushallinnon tehtäviä riippumatta toimialasta. Taloushallinnon tradenomien työnimik-

keitä ovat mm. taloushallinnon assistentti, kirjanpitäjä, vakuutusneuvoja, tilintarkastaja jne. 

(Metropolia 2014,a)  

 

Kirjanpitäjä hoitaa yrityksen kirjanpitoa, laskutusta sekä reskontraa. Nämä eivät ole kui-

tenkaan kirjanpitäjän ainoita työtehtäviä. Jos kirjanpitäjä työskentelee esimerkiksi tilitoi-

mistossa hänellä voi olla useampia asiakkaan taloushallintoon liittyviä töitä kuten edellä 

mainittujen lisäksi verotusta ja palkanlaskentaa. Työtehtävät voivat olla myös jaettu eri 

henkilöille hoidettaviksi. Palkanlaskija vastaa palkanmaksusta ja siitä, että palkat on las-

kettu ja verotettu oikein. Maksujen lisäksi työhön kuuluu myös viranomaisten määrittele-

mät ilmoitukset ja raportoinnit. Tilintarkastajan työtehtävinä ovat selvitysten ja lausuntojen 

laatiminen. Tilintarkastaja tarkkailee mitä virheitä yrityksen toiminnassa, kirjanpidossa, ti-

linpäätöksessä jne. on ja pyrkii antamaan asianmukaisen lausunnon siitä miten virheet voi 

korjata. Tilintarkastaja voi toimia myös neuvonantajana koskien mm. yrityksen verotusta, 

budjetointia, palkanlaskentaa jne. (Taloushallintoliitto 2016,d). Rahoituksen tradenomin 

työnimikkeenä voi olla pankkitoimihenkilö. Työtehtävät liittyvät asiakaspalveluun kuten ti-

liltä nostoihin, luottoasioiden käsittelyyn, maksumääräyksiin jne. Muita sopivia työnimik-

keitä rahoituksen tradenomeille ovat muun muassa palveluneuvoja, vakuutusvirkailija, ra-

hoitusasiantuntija jne. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2016,a) Tässä vain muutamia mahdolli-

sia työtehtäviä laskentatoimen tradenomeille, monien muiden työtehtävien joukosta 
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3 Taloushallinnon tradenomin jatkokoulutusmahdollisuudet 

Aikaisemmassa luvussa käytiin läpi, millainen on tradenomitutkinto. Seuraavissa alalu-

vuissa tullaan käymään läpi, millaisia jatkokoulutusmahdollisuuksia valmistuneella tra-

denomilla on. Tarkoituksena on selvitellä jatkokoulutusmahdollisuuksia sekä oppilaitosten 

tarjonnasta, että yksityisten sektorien tarjonnasta. Vaihtoehdoista tullaan kertomaan pe-

rustiedot, jotta lukijalla on paremmin tietoa mitä eri vaihtoehdot tarkoittavat. Tarkemmat 

tiedot tuodaan itse oppaaseen paremmin esille. Tämän tietoperustan tarkoituksena on siis 

luoda pohjatietoa lukijalle.  

 

3.1 Jatko-opinnot 

Seuraavissa alaluvuissa käydään läpi jatko-opintoja. Näissä käydään siis ylemmän kor-

keakoulun tutkintoja, joita ammattikorkeakoulut ja yliopistot tarjoavat. Ylemmällä korkea-

koulututkinnolla on viisi tavoitetta Valtioneuvoston asettaman asetuksen 1039/2013 12§ 

mukaan. Samat tavoitteet ovat sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa. 

1. pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden hyvä tuntemus ja sivuaineiden 

perusteiden tuntemus taikka koulutusohjelmaan kuuluvien syventävien opintojen 

hyvä tuntemus; 

2. valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen tai edelly-

tykset itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön; 

3. valmiudet toimia työelämässä oman alansa vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtä-

vissä ja kansainvälisessä yhteistyössä; 

4. valmiudet tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokoulutukseen ja elinikäiseen oppimi-

seen; 

5. hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan 

ja yhteistyöhön. 

 

Poiketen edellä mainituista, tässä alaluvussa tullaan esittämään lyhyesti myös koulutus, 

joka ei johda varsinaisesti tutkintoon. Kyseessä on kansainvälinen täydennyskoulutus, 

jonka käymiseksi kokelaan tulee olla suorittanut jonkin alan yliopistokoulutus sekä käytän-

nön kokemusta. 

 

3.1.1 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto  

YAMK eli ylempi ammattikorkeakoulututkinto, vastaa ylempää korkeakoulututkintoa. Ulko-

mailla YAMK tutkinto kulkee nimikkeellä Master of Business Administration. (Arene ry 

2016,d) Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä, joista 30 opintopistettä tulee opinnäyte-

työstä, joka on työn ohella tehtävä kehittämishanke. Loppujen 60 opintopisteiden jakautu-

minen eri osa-alueisiin ovat riippuvaisia koulutustarjoajasta. Tutkinnon suorittaminen kes-
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tää keskimäärin 2-3 vuotta. (Tradenomiliitto 2008,b) Tutkinnon on tarkoituksena olla tii-

viissä vuorovaikutuksessa työelämän kanssa. Opintokurssien lisäksi tutkintoon sisältyy 

kehittämishanke, joka tehdään työn ohella. (Arene ry 2016,d) YAMK:n tutkintoon hakemi-

sen kriteerinä on suoritettu korkeakoulututkinto sekä vähintään kolmen vuoden työkoke-

mus alalta. (Arene ry 2016,d) Haku tapahtuu kahdesti vuodessa muiden korkeakoulujen 

tavoin, riippuen koulutusohjelmasta ja sen tarjoajasta. 

. 

3.1.2 Kauppatieteiden maisteriohjelma  

Kauppatieteiden maisteritutkinto (KTM) on YAMK tutkinnon tavoin ylempi korkeakoulutut-

kinto, joka kestää noin 1,5-2 vuotta. Tutkinto koostuu 120 opintopisteestä. Hakijalta edelly-

tetään alempaa korkeakoulututkintoa (yliopisto-, ammattikorkeakoulu- tai opistotutkinto). 

(Opintopolku.fi 2016,a) Haku maisteriohjelmiin on koulukohtainen, osa yliopistojen maiste-

riohjelmista haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa noudattaen normaalia aikataulua. 

Kuitenkin osalla yliopistoilla on omat hakuajat maisteriohjelmiin, jotka poikkeavat valtakun-

nallisen yhteishaun aikataulusta  

 

Maisteriohjelmien koulutusohjelmat ja hakukriteerit ovat riippuvaisia koulutustarjoajista. 

Valmistunut tradenomi voi oman kiinnostuksensa mukaan hakea eri maisteriohjelmiin, 

kunhan täyttää hakukriteerit. Tradenomi täyttää oletettavasti hakukriteerit paremmin haet-

taessa saman alan maisteriohjelmaan. Taloushallintoon liittyviä maisteriohjelmia ovat mm. 

talousoikeuden, laskentatoimen sekä tilintarkastuksen maisteriohjelma. (Tradenomiliitto 

2016,c) Opintorakenne vaihtelee koulutustarjoajittain. Pääpiirteissään opinnot jakautuvat 

pääaine-, syventäviin- ja sivuopintoihin. Opintopisteiden jakautuminen vaihtelee koulutus-

laitoksen mukaan, mutta kaikille tyypillistä on että 120 opintopisteeseen sisältyy 30 opinto-

pisteen suuruinen pro-gradu eli opinnäytetyö. (Tampereen yliopisto 2016,a, Lappeenran-

nan teknillinen yliopisto 2016,a) 

 

3.1.3 EMBA / MBA 

Executive Master of Business Administration (eMBA) ja Master of Business Administration 

(MBA) ovat molemmat kauppatieteellisen alan täydennyskoulutuksia Suomessa. Kumpi-

kaan näistä ei johda mihinkään perustutkintoon tai mene päällekkäin kauppatieteellisen 

maisteritutkinnon kanssa Suomessa. Vaikka koulutus ei Suomessa johda mihinkään tut-

kintoon, ulkomailla on tarjolla joitakin koulutusohjelmia, jotka johtavat joihinkin tieteellisiin 

tutkintoihin. Koulutusohjelmat voivat keskittyä johtamiseen, liiketalouden kokonaisuuksiin 

tai tiettyihin teemoihin liittyen koulutuksen tarjoajasta. Pohjavaatimuksena on usein yli-

opistollinen koulutus sekä käytännön kokemusta 4-14 vuotta johtotehtävissa. Kahdella 
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koulutuksella on eroja. MBA-koulutus on täysipäiväistä opiskelua, kun taas EMBA on työn 

ohella suoritettava koulutus. (Suomen Ekonomit 2016,b) 

 

Muun muassa seuraavissa on tarjolla EMBA- tai MBA-koulutusohjelmia: 

 Aalto-yliopisto 

 Oulun yliopisto 

 Turun yliopisto 

 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 

 Hanken School of Economics 

 Henley Business School 

(Suomen Ekonomit 2016,b., Uranus Oy 2015,a) 

 

Koulutusten sisältö ja vaativuus riippuvat koulutuksen tarjoajasta. Koska molemmat koulu-

tukset ovat kansainvälisiä, koulutuksen tarjoajat pyrkivät saamaan tarjoamilleen koulutuk-

sille akkreditointeja ulkopuolisilta tahoilta. Akkreditoinneilla tarkoitetaan laatuarviointeja. 

Erityisen laadukkaita ovat englantilaisen AMBA:n, amerikkalaisen AASAB Internatioalin 

sekä eurooppalaisen EQUIS:in laatuarvioinnit. (Suomen Ekonomit 2016,b) 

 

Poiketen ylemmistä korkeakoulututkinnoista, EMBA- ja MBA-koulutukset ovat maksullisia, 

ja ovat melko hintavia. Seuraavassa pieni kooste muutamien koulutusten tarjoajien 

EMBA- ja MBA-koulutusten hinnoista: 

EMBA / MBA koulutusten hinnat  

Aalto University Executive Education 2017 

 MBA * 

 EMBA * 

 

32 300 eur + alv. 

43 800 eur + alv. 

Hanken School of Economics 

 EMBA 

 

28 000 eur + alv. 

Executive MBA Tampere 

 EMBA * 

 

32 200 eur + alv. 

Itä-Suomen yliopisto 

 EMBA 

 

25 000 eur + alv. 

Taulukko 2. EMBA / MBA koulutusten hinnat (AEE 2016, c-d, Hanken 2016,a. Executive 

MBA Tampere 2014,a. Itä-Suomen yliopisto 2016,a) 

 
* Vaatii vähintään kandidaatin tutkinnon työkokemuksen lisäksi. 

 

3.2 Ammattitutkinnot 

Edellisessä kappaleessa käytiin läpi mitä jatko-opintomahdollisuuksia taloushallinnon tra-

denomeilla on. Seuraavaksi käydään läpi, millaisia muita jatkokoulutusmahdollisuuksia on 

tarjolla, eri ammattitutkintojen muodossa. Osassa ammattitutkinnoissa on erilliset vaati-

mukset sille, että voi hakeutua tutkintoa suorittamaan. Itse tutkinnon suorittaminen ei 
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vaadi mitään erillisiä kursseja tai opintoja, kuten jatko-opinnoissa. Suorittamiseen vaadi-

taan ainoastaan hyväksytty suoritus tutkintotentistä/tutkintotenteistä. Ammattitutkintoon 

liittyvää nimikettä puolestaan voi käyttää suoritettuaan ammattitutkinnon sekä vaaditun 

käytännön kokemuksen. 

 

3.2.1 Kirjanpitäjän ammattitutkinto  

Kirjanpitäjän ammattitutkinto (KLT) on Taloushallintoliiton järjestämä koulutusohjelma. 

KLT-tutkinnolla tarkoitetaan kirjanpidon ja laskentatoimen tutkintoa. (Taloushallintoliitto 

2016,a) Tutkinto on merkki ammattitaidosta. KLT-tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus 

haastavampiin työtehtäviin ja näin ollen myös mahdollisuus keskimääräistä parempaan 

palkkatasoon kuin tutkintoa suorittamattomilla laskennan-ammattilaisilla. Suomessa on 

kaiken kaikkiaan 2 700 KLT-kirjanpitäjää. Tilitoimistot, jotka pyrkivät Taloushallintoliiton 

auktorisoituneeksi jäseneksi edellytetään vähintään yksi KLT-kirjanpitäjä tilitoimiston vas-

tuuhenkilöksi.  

 

Jotta KLT-tutkintoa pääsee suorittamaan, hakijalta vaaditaan riittävää kaupallista koulu-

tusta sekä useamman vuoden työkokemusta. (Taloushallintoliitto 2016,b) Hakijalta, jolla 

on alempi tai ylempi korkeakoulututkinto, vaaditaan kolmen vuoden käytännön kokemusta 

taloushallinnon tehtävissä. Kolmen vuoden käytännön kokemusvaatimus ei ole vaatimus 

hakemiseen. Vaatimus tulee olla täytetty tutkintotenttiin mennessä. (Taloushallintoliitto 

2016,e) 

 

KLT-tutkinto on maksullinen. Itse hakemuksen käsittely maksaa 70 euroa ja tentti 220 eu-

roa (Taloushallintoliitto 2016,g). KLT-tutkinto on voimassa aina seuraavat kolme vuotta, 

jonka jälkeen KLT-kirjanpitäjän tulee raportoida ammattitaitonsa ylläpidosta Tili-instituutio-

säätiölle (Taloushallintoliitto 2016,h). Tähän liittyy 70 euron KLT-ylläpitomaksu. Nämä hin-

nat ovat arvonlisäverottomia ja liittyvät vuoden 2016 maksuihin. (Taloushallintoliitto 

2016,g) 

 

KLT-titteli on ehdollinen. KLT-kirjanpitäjän tulee pitää ammattitaitonsa ajan tasalla. Ajanta-

saisuudesta pitää laatia raportti kolmen vuoden välein, jotta saa päivitettyä KLT-kirjansa. 

Raportoinnista tulee käydä ilmi sen hetkiset työtehtävät sekä mitä koulutuksia on käynyt. 

Raportilla Tili-instituuttisäätiö pystyy arvioimaan, että KLT-kirjanpitäjän tiedot ja taidot ovat 

riittävät hänen työtehtäviin. (Taloushallintoliitto 2016,i) 
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3.2.2 Tilintarkastajan ammattitutkinnot  

Tilintarkastajan ammattitutkintoja ovat HT-, KHT- ja JHT-tutkinnot.  HT-tutkinnolla tarkoite-

taan tilintarkastajan perustutkintoa, jonka pätevyydellä henkilö voi toimia tilintarkastajana 

(PRH 2016,a). Tilintarkastajatutkintojärjestelmä uudistui 1.1.2016, jonka muutoksessa HT-

opintovaatimukset vastaavat aiempia HTM-opintovaatimuksia. HT-tilintarkastajaksi ei riitä 

pelkästään HT-tutkinnon suorittaminen. Hyväksytyksi HT-tilintarkastajaksi vaaditaan kol-

men vuoden työkokemus alalta. Itse tutkintoon osallistumiseen vaaditaan vähintään kah-

den vuoden työkokemus alalta sekä täytettävä muut hakukriteerit. (PRH 2016,b) Hakukri-

teerit tullaan käymään tarkemmin myöhemmässä osuudessa. Suoritettuaan HT-tutkinnon, 

voi HT-tilintarkastaja jatko kouluttautua KTH- ja JHT-tutkinnoilla. Molemmat ovat tilintar-

kastajien erikoistutkintoja. KHT-tilintarkastaja on erikoistunut yksityisen sektorin tilintarkas-

tukseen ja JHT-tilintarkastaja julkistalouden ja -hallinnon tilintarkastukseen. JHT-tutkinto 

vastaa aiempaa JHTT-tutkintoa.  (PRH 2016,b)  

 

Näissä tilintarkastajan tutkinnoissa vaatimuksena on joko alempi tai ylempi korkeakoulu-

tutkinto. HT-tutkintoon riittää alempi korkeakoulututkinto esimerkiksi tradenomitutkinto 

(AMK) on sopiva tutkinto tähän. KHT- ja JHT-tutkintoihin vaaditaan ylempää korkeakoulu-

tutkintoa, sopiva tutkinto tähän on tradenomi (YAMK), kauppatieteiden maisteri jne.(PRH 

2016,c)  

 

Korkeakoulututkintojen lisäksi eri tilintarkastajien ammattitutkinnoilla on myös erilliset opin-

tovaatimukset. HT-tutkinto vaatii tilintarkastuksen ja laskentatoimen, oikeustieteen sekä 

kauppa- ja taloustieteen opintoja. KHT-tutkinto ei puolestaan vaadi mitään erillisiä opin-

toja. JHT-tutkinto vaatii puolestaan julkissektorin opintoja.(PRH 2016,d) 

 

Opintovaatimukset 

HT-tutkinto JHT-tutkinto 

 tilintarkastuksen ja laskentatoimen 

opinnot 52 opintopistettä 

 julkissektorin opinnot 16 opintopis-

tettä 

 kauppa- ja taloustieteiden opinnot 22 

opintopistettä 

 

 oikeustieteen opinnot 22 opintopis-

tettä 

 

Taulukko 3. HT- ja JHT-tutkintojen opintovaatimukset (PRH 2016,d 
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Työ- ja elinkeinoministeriön laatima 1442/2015 2-4§ asetusten mukaan tutkinnoissa vaadi-

tut opinnot tulee sisältää seuraavia aiheita: 

Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot: 

tilintarkastuksen sääntely, kirjanpito ja tilinpäätös, hyvä tilintarkastus- ja kirjanpitotapa 

sekä tilinpäätöksen analysointi, johdon laskentatoimi ja sisäinen valvonta 

Kauppa- ja taloustieteiden opinnot: 

eri yhteisömuotoja ja arvopaperimarkkinoita koskeva sääntely, yritysverotus, ennak-

koperintä, arvonlisäverotus ja verotusmenettely, kauppa- ja varallisuusoikeus, maksu-

kyvyttömyys- sekä työlainsäädäntö 

Oikeustieteen opinnot: 

liike- ja kansantaloustiede, rahoitusmarkkinat ja yritysrahoitus, talousmatematiikka ja 

tilastotiede, tietojärjestelmät ja tietotekniikka 

Julkissektorin opinnot: 

julkishallinnon laskentatoimi ja sääntely 

 
Tilintarkastajan ammattitutkinnot ovat maksullisia ja jokainen ammattitutkinto maksaa eri 

määrän. Seuraavassa lyhyesti eri tilintarkastaja tutkintojen maksut: 

 
Hinnasto EUR HT KHT JHT 

Osallistumismaksu 480 610 610 

Kelpoisuuskokeen osallistumismaksu 245 305 305 

Tilintarkastajan vuosimaksu 

 perusmaksu 

 lisävuosimaksu 

 

560 

 

560 

240 

 

560 

240 

Muut maksut 

 Ennakkotieto hyväksymisen edelly-

tysten täyttymisestä 

 

60 

Taulukko 4. Tilintarkastajan ammattitutkintojen hinnasto 1.1.2016 alkaen (PRH) 

 

3.2.3 Sisäinen tarkastajan ammattitutkinto 

CIA-tutkinto (Certified Internal Auditor) on kansainvälinen sisäisen tarkastajan tutkinto. Si-

säisen tarkastajan tarkoituksena on toimia mm. globaaleissa organisaatioissa varmistaen, 

että koko organisaatiossa noudatetaan yhteisiä eettisiä sääntöjä sekä yhteistä ammatil-

lista terminologiaa ja menetelmiä. Kyseessä on kansainvälinen sertifiointitutkinto, jonka on 

kehittänyt Institute of Internal Authors (IIA). (Sisäiset tarkastajat Ry 2016,a) IIA:n pääkont-

tori sijaitsee Yhdysvalloissa Floridassa (IIA 2016,b). CIA-tutkinnon on voinut Suomessa 

suorittaa vuodesta 1991 lähtien ja tutkinnon suorittaneita on tähän asti 135.  Pelkkä CIA-

tutkinnon suorittaminen ei riitä, IIA vaatii jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä eri koulutuk-

siin osallistumalla ja raportoimalla. (Sisäiset tarkastajat Ry 2016,a) 
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CIA-tutkinnon minimikoulutusvaatimus on toisen asteen ammattitutkinto. Eri koulutuksella 

haettaessa, hakijoilta vaaditaan eripituista käytännön kokemusta. Vaihtoehtoisesti hakija 

voi pelkällä käytännön kokemuksella myös hakea suorittamaan CIA-tutkintoa. Alemmalla 

korkeakoulututkinnolla haettaessa kuten tradenomitutkinnolla, käytännön kokemusta vaa-

ditaan 24 kuukautta. (IIA 2016a)  

 

3.2.4 Finanssialan ammattitutkintoja 

Finanssialan opintoja voi suorittaa osana merkonomin, tradenomin ja kauppatieteiden 

maisterin tutkintoa. Edellä mainittujen opintojen lisäksi finanssialalla on myös omia alan 

tutkintoja (Finanssialan Keskusliitto Ry), joista seuraavaksi esitellään vain muutama. Sijoi-

tuspalvelualan tutkintoja ovat APV1 ja APV2, molemmat tutkinnot ovat Finanssialan Kes-

kusliiton auktorisoimia tutkintoja. APV1 eli sijoituspalvelututkinto on tarkoitettu asiakaspal-

velutehtävissä oleville alan ammattilaisille. APV1-tutkinto edellytetään kaikilta henkilöiltä, 

jotka työskentelevät yrityksessä jotka kuuluvat Finanssialan keskusliiton jäsenyrityksiin 

(APV-sijoitustutkinnot Oy 2016,a), kuten Aktia Pankki Oyj, OP Ryhmä, POP Pankki-

ryhmä, A-Vakuutus Oy jne. Tarkemman jäsenluettelon löydät Finanssialan Keskusliiton 

sivuilta. (Finanssialan Keskusliitto Ry 2015,b) APV2 eli sijoitusneuvoja tutkinto on tarkoi-

tettu laajempaa osaamista vaativille sijoituspalvelualalla työskenteleville henkilöille. Nämä 

henkilöt voivat toimia vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä sijoituspalveluteh-

tävien valvomistehtävissä. (APV-sijoitustutkinnot Oy 2016,a) 

 

Aalto University Executive Education (AEE) järjestää sekä APV1- että APV2-tutkinnot yh-

teistyössä APV-sijoitustutkinnot Oy:n kanssa (Aalto University Executive Education 

2016,a). Joissain oppilaitoksissa on mahdollisuus suorittaa sijoituspalvelualan tutkintoon 

vaativan osaamisen osana rahoitusalankoulutusta (AEE 2016,b).  Oppilaitosten järjestä-

mien koulutusten lisäksi APV-tutkintoon vaadittavia opintoja tarjoavat myös mm. Markki-

nointi-instituutti, Nasdaq Inc., Arcada täydennyskoulutus (AEE 2016,b, Nasdaq Inc. 

2016,a, Markkinointi-instituutti 2016,a,b) Tutkinnon tenttiin tulee ilmoittautua erikseen ellei 

koulutustarjoaja siitä erikseen mainitse.  

 
Hinnasto EUR (sisältäen alv.) APV1 APV2 

Tentin osallistumismaksu 471,20 843,20 

Tentin uusintamaksu 223,20 372,00 

Taulukko 5. APV-tutkintojen tenttimaksut 2016 (AAEE 2016,c) 

 

CEFA analyytikkotutkinto (Certified EFFAS Financial Analyst) on yksi Finanssialan kes-

kusliiton suosittelemista tutkinnoista henkilöille, jotka vastaavat sijoitustoiminnassa varain-
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hoidon salkuista. Tutkintoon valmentavia koulutusohjelmia tarjoavat Suomen sijoitusana-

lyytikot Ry yhteistyössä Hanken Executive Education:n kanssa. Itse CEFA-koulutusoh-

jelma kestää vuoden, tutkinnon suorittamiseen vaaditaan hyväksytty tenttitulos. Henkilö 

saa CEFA-diplomin, kun on suorittanut tentin hyväksyttävästi sekä täyttänyt vaaditun työ-

kokemusvaatimukset.  

 

CEFA tenttimaksu / tentti 200 eur + alv 

Taulukko 6. CEFA-tutkintotentin maksut 2016 (Sijoitusakatemia Oy 2016,a) 

 

CIIA (Certified International Investment Analyst) kansainvälinen sijoitusalan ammattitut-

kinto, joka on CEFA-tutkintoa vaativampi mutta sitäkin arvostetumpi. Suoritetun CEFA-tut-

kinnon jälkeen kokelas voi viiden vuoden siirtymäajan puitteissa suorittaa CIIA-tutkinnon. 

Oikeus CIIA-nimikkeen käyttämiseksi tulee kokelaalle, vasta hyväksyttyjen tenttien ja vaa-

ditun työkokemuksen jälkeen. (Suomen Ekonomit 2016,a, Suomen sijoitusanalyytikot Ry 

2016,a) 
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4 Produktin toteutus 

Produktin toteutus -luvussa käydään läpi koulutusoppaan toteutusprosessia. Toteutuspro-

sessia käydään läpi kolmessa vaiheessa. Suunnitteluvaiheessa käydään läpi mistä kaikki 

on lähtenyt. Toteutusvaiheessa läpikäydään mistä ja miten oppaan tiedot on hankittu. Ku-

vausvaiheessa käsitellään, millaiseksi opas on muodostunut. 

 

Vaikka lähtökohtaisesti opas on tarkoitettu Haaga-Helia ammattikorkeakoulun laskentatoi-

men tradenomeille, oppaasta on varmasti hyötyä myös muiden koulujen laskentatoimen 

tradenomeille. 

 

4.1 Suunnittelu 

Idea koulutusoppaaseen lähti liikkeelle Tradenomin taloushallinto-osaaminen -opinnäyte-

työn teemaryhmän opiskelijoista. Monet teemaryhmän jäsenet kokivat, että koulutustiedot 

mahdollisiin jatkotutkintoihin ovat hajanaisesti saatavilla. Itse en asiaa ollut aikaisemmin 

ajatellut, joten lähdin asiaa hieman tarkastelemaan, onko tietoa oikeasti niin hankalasti ha-

ettavissa. Muutamaa yliopistoa tarkasteltuani päädyin siihen, että idea koulutusoppaan te-

kemisestä on melko järkevä ajatus.  

 

Oppaan tavoitteena onkin esitellä erilaisia tutkintoja, joita on tällä hetkellä tarjolla. Kun 

ideaa lähti työstämään, että miten valmiista oppaasta saisi kaiken hyödyn irti, mieleen tuli 

Haaga-Helia:n opiskelijakunta Helga. Opiskelijakunnan kautta jatkokoulutusopas tavoit-

taisi mahdollisimman monia tradenomiopiskelijoita. Joten lähtökohtaisesti lähdettiin tiedus-

telemaan Helga:n kiinnostusta tällaista jatkokoulutusopasideaa kohtaan ja Helga päätyi 

siten tämän opinnäytetyön toimeksiantajaksi. Helga koki aiheen olevan kiinnostava. Varsi-

naisia odotuksia tai aikatauluja Helga ei asettanut, mutta oli innokas neuvomaan ja kom-

mentoimaan tarpeen tullen. 

 

4.2 Toteutus 

Aloitin oppaan tekemisen tutkimalla YAMK tarjontaa eri ammattikorkeakouluissa. Tietojen-

haku lähti liikkeelle siitä, että etsi mitä ammattikorkeakouluja Suomessa on ylipäänsä. Am-

mattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene Ry:n sivuilta löytyi listaus kaikista Suomessa 

toimivista ammattikorkeakouluista. Tämän listan perusteella alkoi tarkempi ammattikor-

keakoulujen tutkiminen. Tietojen läpikäynti tapahtui koulukohtaisesti. Jokaista ammattikor-

keakoulun verkkosivua läpikäydessä, ensimmäiseksi tarkastettiin, onko kyseisessä am-

mattikorkeakoulussa tarjolla sopivaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Jos sopivaa 
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tutkintoa ei ollut tarjolla niin vuoroon otettiin seuraava ammattikorkeakoulu. Osa ammatti-

korkeakouluista olivat laatineet verkkosivunsa hyvin käyttäjäystävällisesti ja tietoja oli hel-

posti saatavilla. Joissain puolestaan oli melko nihkeästi tietoa tarjolla tutkinnon sisällöstä 

tai hakukriteereistä. Puutteellisia sivuja tuki Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushal-

lituksen ylläpitämä opintopolku.fi -sivusto. Sivuston kautta pystyi hakemaan koulukohtai-

sesti tiettyjä tutkintoja, joista aukesi taas laajempaa tietoa tutkinnon toteutuksesta ja haku-

asioista. Ammattikorkeakoulun oman verkkosivuston ja opintopolku.fi-sivuston sisältöjen 

avulla rakennettiin oppaan ammattikorkeakoulujen osuus. 

 

Ammattikorkeakoulut järjestettiin aakkosittain, ja kunkin ammattikorkeakoulun kohdalla kir-

joitettiin aluksi yleisesittely koulusta ja tutkinnosta. Yleistietojen lisäksi kirjoitettiin myös 

millaiset hakukelpoisuusvaatimukset ja valintakriteerit koululla on. Kaikkien näiden tietojen 

lisäksi oppaan liitteeksi laitettiin vielä erillinen kartta eri ammattikorkeakoulujen sijain-

neista. Tarkoituksena oli antaa lukijalle tietoa, missä päin eri ammattikorkeakoulut sijaitse-

vat maantieteellisesti. Sijainnilla voi olla merkitystä, sillä kaikki eivät ole valmiita muutta-

maan kauas asuinpaikkakunnaltaan. Karttaan on laitettu myös niiden ammattikorkeakou-

lujen sijainnit, joista ei löytynyt sopivia tutkintoja.  

 

Ammattikorkeakoulujen jälkeen oppaassa siirryttiin tutkimaan yliopistojen maisteritarjon-

taa. Suomen yliopistot UNIFI Ry:n sivuilta löytyi lista yliopistoista Suomessa. Listan perus-

teella käytiin yliopistoittain sama prosessi kuin ammattikorkeakoulujen kohdalla. Yliopisto-

jen omien verkkosivustojen ja opintopolku.fi-sivuston avulla laadittiin saman sisältöinen 

oppaan osio kuten ammattikorkeakoulujen osiosta. Tietojen hakeminen yliopiston omilta 

verkkosivuilta oli monen klikkauksen takana kuten myös ammattikorkeakoulujen sivus-

toilla. Turhautumisen tunne on suuri, kun huomaa, ettei löydäkään haettavaa tietoa tai tut-

kinto ei sovikaan tradenomeille. Kuten ammattikorkeakoulujen sijainneista, myös yliopisto-

jen sijainneista on tehty oppaan liitteeksi kartta. Yliopistojen sijaintikartalla on sama merki-

tys kuin ammattikorkeakoulujen sijaintikartalla. 

 

Näiden kahden osion jälkeen siirryttiin tutkimaan eri ammattitutkintoja. Syy tällaiseen jär-

jestelyyn oli oletettujen tietojen määrä. Oletin, että korkeakouluissa on melko massiivisesti 

tietoa, kun koulujakin on sen verran. Jokaisen koulun tarjonnan tutkimiseenkin menee jo 

paljon aikaa. Ajatuksena oli myös, jos aika loppuu kesken, niin on helpompi jättää joitain 

ammattitutkintoja pois. Korkeakouluissa on sen verran useita kohteita, että siitä on vaikea 

jättää joitain tiettyjä kouluja pois listalta. 
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Tietoa KLT-tutkinnosta löytyi melko hyvin Taloushallintoliiton sekä Patentti- ja rekisterihal-

lituksen sivuilta. Vaikka monien eri välilehtien kautta sai hakea haluamaansa tietoja, kaikki 

tarpeellinen kuitenkin löytyi.  

 

KLT-tutkinnon jälkeen siirryin tutkimaan, mitä sisäisen tarkastajan ammattitutkinto pitää 

sisällään ja miten sellaisen tutkinnon voi suorittaa. Koska kyseessä oli kansainvälinen tut-

kinto, aineisto tähän osioon oli pääasiassa englanninkielistä. CIA-tutkinnon lisäksi myös 

muut oppaassa esiintyneet finanssialan tutkintojen (APV, CEFA, CIIA) materiaalit olivat 

pääasiassa englanniksi. Vaikeuksia tässä loi se, että kansainvälisiltä sivuilta ei löytynyt 

aina riittävästi tietoa, miten esimerkiksi tutkintoihin liittyvät kokeet järjestetään, kun suo-

menkielisiltä sivuilta löytyi pelkästään yleisesittelyt tutkinnoista. Lopuksi lisäsin vielä hie-

man tieto EMBA- ja MBA-koulutuksista. Osa näistä oli tarkoitettu vain kandidaattitutkinnon 

omaaville. Oppaassa on esitetty vain Hanken:in EMBA-koulutus sillä se oli selkein ja sopi-

vin, muissa koulutustarjoajien sivuilla oli epäselvästi, oliko koulutukseen hakemisen edel-

lytyksenä millainen tutkinto. 

 

Opasta on rakennettu samanaikaisesti, kun tietoa eri tahoilta on löytynyt ja lopuksi oppaa-

seen on lisätty myös lähdeluettelo. Lähdeluettelosta lukija voi etsiä tarkempia tietoja, mitä 

oppaassa on käytetty. Oppaan lähdeluetteloihin jätetty verkkosivuihin hyperlinkit, jotta luki-

jan ei tarvitsisi kopioida URL-osoitetta, vaan pääsee klikkauksen kautta suoraan verkkosi-

vulle. 

 

4.3 Kuvaus 

Jatkokoulutusoppaasta tuli 46-sivun pituinen, jonka lisäksi siihen kuuluu kaksi liitesivua. 

Opas on kirjoitettu fontilla Arial 11. Oppaasta pyrittiin rakentamaan mahdollisimman help-

polukuista. Esimerkiksi oppaassa käytetään jonkin verran luettelointia, josta tietoa pystyy 

paremmin lukemaan kuin pitkistä kappaleista. Tärkeimmät tiedot pyrittiin tuomaan oppaan 

tekstiin ja eri linkkien avulla tarjoamaan yksityiskohtaisempaa tietoa lukijoille.  

 

Opas koostuu seuraavista pääluvuista: 

1. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

2. Kauppatieteiden maisteritutkinto 

3. EMBA / MBA 

4. Kirjanpitäjän ammattitutkinto 

5. Tilintarkastajan ammattitutkinnot 

6. Sisäisen tarkastajan ammattitutkinto 

7. Finanssialan ammattitutkinnot 
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Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja kauppatieteiden maisteritutkinnon pääluvut ja-

kautuvat vielä alalukuihin, jotka koostuvat eri korkeakouluista. Muut pääluvut jakautuvat 

alalukuihin, jotka koostuvat eri tutkinnoista jotka liittyvät päälukuun. Oppaan sisältöä pys-

tyy varmasti käyttämään vielä muutamia vuosia ennekuin sen tiedot muuttuvat niin paljon, 

ettei oppaasta olisi enää hyötyä. Opas on pyritty rakentamaan siten, että mahdollisesti 

vuosittain päivittyvät kuten hakuajat on pyydetty lukijaa varmistamaan tieto asianmukai-

silta sivuilta. Myös eri linkkien avulla on pyritty opasta laatimaan, että niiden avulla lukija 

pystyy siirtymään ajantasaisempaa tietoa lukemaan. Itse koulutusopas on tämän opinnäy-

tetyön liitteenä (Liite 3.) 
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5 Pohdinta 

Tässä opinnäytetyössä on tarkasteltu erilaisia jatkokoulutusmahdollisuuksia taloushallin-

non tradenomien näkökulmasta. Toiminnallisen opinnäytetyön tuloksena on syntynyt jat-

kokoulutusopas. Tässä luvussa pohditaan tavoitteiden saavuttamista, opinnäytetyön tuo-

toksen onnistuneisuutta sekä omaa oppimista. 

 
5.1 Opinnäytetyön arviointi 

Opinnäytetyön tärkeimpänä tavoitteena oli luoda kattava jatkokoulutusopas taloushallin-

non tradenomeille. Tähän tavoitteeseen ollaan päästy, jatkokoulutusoppaassa on esitelty 

melko paljon erilaisia mahdollisuuksia, joista jokainen löytää itselleen jotain tarvittaessa. 

Yhtenä ongelmana nähtiin, että tietoa on hajanaisesti saatavilla eikä aina tiennyt mitä et-

siä. Opas on siinäkin mielessä onnistunut, että se tarjoaa pohjatietoa, josta lukija pystyy 

tiedostamaan mitä hän voisi etsiä internetsurffailun vastapainoksi. Opas ei tietenkään 

pysty esittelemään kaikkia jatkokoulutusmahdollisuuksia tai niiden tarjoajia, tämä onkin 

tuotu oppaassa lukijan tietoon.  

 

Suurin haaste oppaan teossa oli aikataulu. Erityisen paljon aikaa kului korkeakoulututkin-

tojen tutkimisessa, osassa tietoa oli niukasti ja osassa tietoa oli monen eri internetvälilehti-

sivujen takana. Oppaassa käytetyt lähteet ovatkin kaikki internetsivustoilta, joko koulutuk-

sen tarjoajien kotisivuilta tai opintopolku.fi -sivustolta, joka on Opetusviraston ylläpitämä. 

Näiden lähteiden takia, näen oppaan sisällön luotettavana.  

 
5.2 Oma arvio  

Olen tyytyväinen toimeksiantona tehtyyn koulutusoppaaseen. Oppaasta tuli juuri sellainen 

kuin olin ajatellut. Tavoitteena oli tuoda eri koulutusmahdollisuuksia esille ja mielestäni 

tässä on onnistuttu. Oppaassa käsitellään melko paljon eri vaihtoehtoja, josta jokainen tra-

denomi voi tarkastella eri mahdollisuuksia. Mielestäni oppaan rakenne on selkeä ja help-

polukuinen. Taulukot ja luetteloinnit tuovat mielestäni hyvän vastapainon koko oppaan 

tekstiin. Opas on näin mukavampaa lukea, kun ei ole tekstikappaletta toinen toisensa pe-

rään.  

 

Hieman tyytymätön olen oppaan viimeisiin osioihin, jossa käsiteltiin finanssialan ammatti-

tutkintoja. Tietoa oli hankalasti saatavilla ja se vähäinen tieto mitä löytyi, oli vaikeasti ym-

märrettävissä. Tähän vaikutti varmasti se, etten itse ollut pahemmin ollut tekemisissä ra-
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hoituksen opintojen kanssa. Tähän osioon olisi voinut käyttää ehkä enemmän aikaa ja ot-

taa kontaktia eri tutkintojärjestäjiin tarkemman tiedon saamiseksi. Kokonaisuudessaan 

opas on mielestäni onnistunut ja riittävän kattava. 

 

5.3 Toimeksiantajan palaute 

Toimeksiantaja on ollut tyytyväinen opinnäytetyöprosessiin sekä itse opinnäytetyön tuo-

tokseen eli oppaaseen. Opinnäytetyön tuotosta toimeksiantaja ei ole kerennyt vielä hyö-

dyntämään, mutta ovat jo suunnitelleet, miten pystyvät sitä hyödyntämään. Oppaan sisäl-

töä olisi tarkoitus tuoda opiskelijoille. Toimeksiantajalla on tarkoituksena toimia yhteis-

työssä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja muiden opiskelijoiden ammattiliittojen kanssa 

tuoden oppaan tietoa opiskelijoille.  
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Liitteet 

Liite 1. Tradenomitutkinnon hakutilasto 2015 

 

  
Ensisijaiset hakijat (am-
mattikorkeakouluihin) 

Kaikki hakijat 
Paikan vastaanot-

taneet 

Centria-ammattikorkeakoulu 247 570 160 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 1 512 5 019 501 

Hämeen ammattikorkeakoulu 560 1 609 141 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 990 2 917 198 

Kajaanin ammattikorkeakoulu 82 402 81 

Karelia-ammattikorkeakoulu 281 838 98 

Kymenlaakson ammattikorkea-
koulu 

120 503 98 

Lahden ammattikorkeakoulu 372 1 480 188 

Lapin ammattikorkeakoulu 266 889 196 

Laurea-ammattikorkeakoulu 907 3 866 254 

Metropolia Ammattikorkeakoulu 610 3 007 175 

Mikkelin ammattikorkeakoulu 181 786 117 

Oulun ammattikorkeakoulu 602 1 792 254 

Saimaan ammattikorkeakoulu 182 630 99 

Satakunnan ammattikorkeakoulu 491 1 410 191 

Savonia-ammattikorkeakoulu 421 1 201 169 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu 285 937 163 

Tampereen ammattikorkeakoulu 1 012 3 374 221 

Turun ammattikorkeakoulu 911 2 912 346 

Yhteensä 10 014 20 276 3 650 

https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Hakeneet-ja-hyv%C3%A4ksytyt.aspx 
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Liite 2. Suomen koulutusjärjestelmä 

 

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/koulutusjaerjestelmae/liitteet/kou-

lutusjarjestelma.pdf 
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Liite 3. Jatkokoulutus-opas taloushallinnon tradenomeille 

 



 

 

 

Jatkokoulutus-opas taloushallinnon tradenomeille 
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1 Johdanto 

Tämä opas on tarkoitettu tradenomiopiskelijoille sekä jo valmistuneille tradenomeille, joiden opintojen 

suuntautuminen on taloushallinto. Tässä oppaassa taloushallinnon opinnoilla tarkoitetaan ulkoisen- ja 

sisäisen laskentatoimen sekä rahoituksen opintoja. Lähtökohtaisesti kohderyhmäksi ajatellaan 

Haaga-Helian laskentatoimen tradenomeja, mutta oppaasta on varmasti hyötyä myös muille tra-

denomiopiskelijoille. Nimensä mukaisesti oppaassa keskitytään koulutuksiin, jotka ovat mahdollisia 

laskentatoimen tradenomeille. Opas ei tietenkään pysty esittämään kaikkia jatkokoulutusmahdolli-

suuksia joita tradenomi voisi opiskella. Koska opas on tarkoitettu laskentatoimen tradenomeille, jatko-

koulutuksissa otetaan huomioon vain sellaiset koulutukset jotka liittyvät laskentatoimeen. Huomioit-

han, että tämä opas on koottu keväällä 2016. Aina tulee tarjolle lisää uutta tietoa ja uusia koulutuksia, 

ja jokainen tarkastelee itse omaa osaamistaan ja jatkokoulutusten tarpeellisuutta. 

 

Oppaassa tullaan esittämään tutkintokohtaisesti, millainen tutkinto on kyseessä sekä missä kyseistä 

tutkintoa pystyy suorittamaan. Korkeakoulujen hakukriteerit tullaan esittämään koulutustarjoajakohtai-

sesti, jos koulutustarjoajilla on samat hakukriteerit, siitä tullaan mainitsemaan. Oppaan tekstiin on si-

sällytetty sähköpostiosoitteita sekä muita hyödyllisiä verkkosivuosoitteita. Myös lähteistä voi kukin lu-

kija itse tarkastella asiaa tarkemmin, jos itse oppaasta ei löydy hänen hakemaansa asiaa.  
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2 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) vastaa ylempää yliopistokorkeakoulututkintoa. Tutkinnon 

on tarkoitus olla tiiviissä vuorovaikutuksessa työelämän kanssa. Tutkinnon laajuus on 90 opintopis-

tettä, joista 30 opintopistettä tulee opinnäytetyöstä, joka on työn ohella tehtävä kehittämishanke. Ke-

hittämishanke on lähtökohtaisesti omaan työnantajayritykseen, mutta muut toimeksiantajat ovat myös 

mahdollisia. YAMK:n tutkintoon hakemisen kriteerinä on soveltuva korkeakoulututkinto (esimerkiksi 

tradenomi, kandidaatti) sekä vähintään 36 kuukauden työkokemus alalta. Työkokemuksen lasken-

nassa ei vaikuta onko työ pätkittyä vai yhtäjaksoista. Työkokemus tulee olla alalta, johon on hake-

massa. Työkokemusta laskettaessa, yhdeksi kuukaudeksi on verrattavissa osa-aikaisuudessa 150 

työtuntia tai 20 työpäivää. Täydeksi työpäiväksi lasketaan minimissään seitsemän tunnin työpäivä. 

Työkokemusta ei saa pyöristää ylöspäin. Haettavalla tutkinnolla sisältyviä työssäoppimis- tai harjoitte-

lujaksoja ei saa laskea työkokemukseen mukaan. Myös yrittäjyys lasketaan työkokemukseksi, todis-

tukseksi vaaditaan YEL-todistus yrittäjyyden ajalta. 

 

Tässä oppaassa, soveltuvalla korkeakoulututkinnolla tarkoitetaan tradenomitutkintoa. Vaadittu työko-

kemus lasketaan suoritetun korkeakoulututkinnon jälkeiseltä ajalta. Jos hakukelpoisuuden määrittely 

eroaa tässä mainituista kriteereistä, siitä tullaan mainitsemaan, muussa tapauksessa mainitaan vaan 

yleisestä hakukelpoisuudesta. 

 

Haku tapahtuu pääsääntöisesti kahdesti vuodessa. Haku tapahtuu valtakunnallisessa korkeakoulujen 

yhteishaussa, jos hakuajoissa on poikkeuksia, siitä tullaan mainitsemaan. Muussa tapauksessa olete-

taan, että haku tapahtuu kevään ja syksyn yhteishaussa.  

 

Tutkintoa voi suorittaa seuraavissa oppilaitoksissa: 

- Centria-ammattikorkeakoulu  
Liiketoimintaosaaminen 

 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu  
Liiketoiminnan kehittäminen 

 Hämeen ammattikorkeakoulu  
Liiketoiminnan kehittäminen  

 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu  
Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen 

 Kajaanin Ammattikorkeakoulu  
Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen 

 Karelia Ammattikorkeakoulu  
Johtaminen ja liiketoimintaosaaminen 

 Lapin ammattikorkeakoulu  
Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen 

 Metropolia Ammattikorkeakoulu  
Liiketoiminnan kehittäminen 

 Mikkelin Ammattikorkeakoulu  
Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen 

 Oulun Ammattikorkeakoulu  
Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen 

 Saimaan ammattikorkeakoulu  
Liiketalous 

 Satakunnan ammattikorkeakoulu  
Johtaminen ja palveluliiketoiminta 

 Seinäjoen ammattikorkeakoulu  
Liiketoimintaosaaminen 

 Savonia-ammattikorkeakoulu  
Liiketoiminnan kehittäminen 

 Turun ammattikorkeakoulu  
Liiketoiminnan kehittäminen 

 Lahden ammattikorkeakoulu  
Liiketoiminta ja johtaminen 

Taulukko 7. Ammattikorkeakoulut Suomessa, joissa voi opiskella ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (liike-

talous) 
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Vaikka haku ylemmän ammattikorkeakoulututkintoihin tapahtuu valtakunnallisessa korkeakoulujen 

yhteishaussa, opiskelijavalintaperusteet ovat koulukohtaisia. Haettaessa useampaan ammattikorkea-

kouluun, hakijan tulee osallistua jokaiseen ammattikorkeakoulun järjestämään valintakokeeseen, jo-

hon on hakenut, jos valintakoe on yhtenä valintakriteerinä. Valintakokeen tulosta ei voi siis hyödyntää 

muihin haettaviin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon hakuun kuten tradenomitutkintoon hakiessa. 

 

Seuraavat ammattikorkeakoulujen esittelyt ovat rakennettu siten, että aluksi on hieman yleistietoa 

koulusta. Yleistiedon jälkeen kerrotaan hieman tutkinnosta ja sen toteutuksesta. Lopuksi vielä millä 

kriteereillä voi hakea ja päästä opiskelemaan. Suomessa on niin paljon ammattikorkeakouluja, että 

kaikkea ei pysty esittämään. Seuraavissa esitellään ne ammattikorkeakoulut, joissa on sopiva tutkinto 

ja joka on mukana kevään 2016 haussa. Esittelyssä on mukana myös niitä, joissa on ollut selkeät ha-

kukriteerit esiteltynä, vaikkei olisi mukana kevään 2016 haussa. 

 

Liitteestä löydät eri ammattikorkeakoulujen sijainnit Suomessa (Liite1). 

 

Centria-ammattikorkeakoulu 

Centria-ammattikorkeakoulu (Centria) toimii Kokkolassa. Ammattikorkeakoulutoimintaa tehdään yh-

teistyössä Seinäjoen ja Vaasan ammattikorkeakoulujen kanssa. Centria on profiloitu turvallisuuteen ja 

työelämälähtöisyyteen. Tarkoituksenaan on halu tukea alueen elinkeino- ja työelämän kehitystä. Toi-

mintaympäristökseen Centria on määritellyt Botnia-alueen, joka koostuu Kokkolasta, Ylivieskasta ja 

Pietarsaaresta.   

 

Liiketalouden opinnot Centria:ssa keskittyvät liiketoiminnan ja organisaation kehittämiseen. Opinnot 

toteutetaan monimuotototeutuksena. Ylemmän ammattikorkeakoulun lähiopetus kerrat järjestetään 

Kokkolassa kahdesti kuukaudessa, pääsääntöisesti lauantaina. Pääasiassa opinnot suoritetaan Cent-

ria:n omalla kampuksella, mutta kaksi opintojaksoa suoritetaan yhteistyökorkeakoulujen tarjonnasta, 

molemmat opintojaksot koostuvat viidestä opintopisteestä. 

 

Centria:ssa käytetään yleistä hakukelpoisuutta. Hakeminen tapahtuu valtakunnallisessa korkeakoulu-

jen yhteishaussa. Centria:an haettaessa tulee huomioida, että liiketoimintaosaamisen koulutusohjel-

maan voi hakea vain joka toinen vuosi. Valintaperusteena voi olla valintakoe tai ennakkotehtävä, tai 

molemmat. Aikaisempi koulumenestys, opinnäytetyön arvosana ja alan työkokemus voidaan huomi-

oida. Tasapisteissä valintaan vaikuttaa ensi sijassa valintakoe ja/tai ennakkotehtävä. 

 
Lisätietoa hakemisesta voi tiedustella Centria-ammattikorkeakoulun hakutoimistoista.  

hakijapalvelut@centria.fi  

mailto:hakijapalvelut@centria.fi
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Haaga-Helia ammattikorkeakoulu  

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (Haaga-Helia) tarjoaa lähes 40 koulutusohjelmaa, jotka tähtäävät 

ammattikorkeakoulututkintoon. Haaga-Helia:lla on viisi kampusta Pasila, Haaga, Vierumäki, Malmi ja 

Porvoo. Osassa kampuksissa on tarjolla samoja koulutusohjelmia, mutta opintotarjonta voi vaihdella 

kampuksilla. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon toteutukset tapahtuvat joko Pasilan, Haagan tai 

Vierumäen kampuksella.  

 

Liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinto kulkee nimikkeellä liiketoimintaosaamisen kehittä-

minen. Liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnot tapahtuvat vain Pasilan kampuk-

sella. Opinnot ajoittuvat arki-iltoihin ja viikonloppuihin. Arki-iltaisin opetus on lähiopetusta ja viikonlop-

puisin pääasiassa verkko-opiskelua. Suunnitelman mukaisesti opintojen ensimmäisenä syksynä lä-

hiopetusta on kaksi kertaa viikossa, jonka jälkeen lähiopetuskerrat harvenevat 1-4 kertaan kuukau-

dessa.  

 

Haaga-Helia:ssa sovelletaan yleistä hakukelpoisuutta. Hakijalta vaaditaan soveltuvan tutkinnon lisäksi 

myös 40 opintopistettä liiketalouden korkeakouluopintoja. Haku tapahtuu valtakunnallisen korkeakou-

lujen yhteishaun kautta. On kuitenkin huomioitavaa, että haku Haaga-Helia:n ylemmän ammattikor-

keakoulututkintoon tapahtuu vain kevään yhteishaussa. Tutkintoon ei järjestetä valintakoetta. Hakijan 

tulee määräaikaan mennessä palauttaa Haaga-Helia:n hakutoimistoon ennalta ilmoitetut ennakkoteh-

tävät. Jos hakijalla on muu kuin tradenomi tai restonomi tutkinto, tulee hänen toimittaa hakutoimistoon 

myös työ- ja tutkintotodistuskopiot. Muussa tapauksessa todistukset tarkistetaan vain opiskelupaikan 

vastaanottaneilta opiskelijoilta. 

 

Hakijat pisteytetään valintapisteiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Haaga-Helia:ssa valintaan 

vaikuttaa korkeakoulututkinnon todistuksen keskiarvosta, opinnäytetyöstä, työkokemuksesta ja en-

nakkotehtävästä saataviin pisteisiin. Ennakkotehtävä on pakollinen. Ennakkotehtävästä tulee saada 

vähintään 20 pistettä, jotta se hyväksytään. 

 

Seuraavassa havainnollistava taulukko saatavien valintapisteiden jaosta.  

Ennakkotehtävä  50 pistettä 

Opinnäytetyön arvosana 15 pistettä 

Tutkintotodistuksen keskiarvo 15 pistettä 

Alakohtainen työkokemus 20 pistettä 

 100 pistettä 

Taulukko 8. Valintakoepisteiden jakautuminen 2016 kevään haussa (Haaga-helia ammattikorkeakoulu) 
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Tarkempaa ja päivitetympää tietoa linkeistä, jotka löytyvät sivulta  

http://www.haaga-helia.fi/fi/koulutus/ylemmat-ammattikorkeakoulututkinnot/liiketoiminnan-kehittami-

sen-koulutus-tradenomi-ylempi?userLang=fi  

 
Lisätietoa hakemisesta voi tiedustella Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hakutoimistosta.  

hakijapalvelut@haaga-helia.fi  

 

Hämeen ammattikorkeakoulu  

Hämeen ammattikorkeakoululla (HAMK) on seitsemän kampusta. Kampukset sijoittuvat mm. Hä-

meenlinnaan, Evoon ja Forssaan. HAMK on alueensa ainut ammattikorkeakoulu. HAMK toimii yhteis-

työssä Lahden ja Laurea ammattikorkeakoulujen kanssa. Tämä yhteistyö tarjoaa korkeakouluopiskeli-

joille mahdollisuuden laajaan kurssivalikoimaan. 

 

HAMK:ssa liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto keskittyy liiketoiminnan kehittämiseen. 

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna Hämeenlinnan kampuksella.  Aloitus tapahtuu kolmen 

päivän lähijaksona, jonka jälkeen opinnot ja mahdolliset seminaarit toteutetaan verkossa. Lähijakso 

toteutetaan Hämeenlinnassa. 

 

HAMK:ssa käytetään yleistä hakukelpoisuutta. Haku tapahtuu valtakunnallisessa korkeakoulujen yh-

teishaussa. Opiskelijavalintaan vaikuttavat saadut pistemäärät ennakkotehtävästä, motivaatiokirjeestä 

ja haettavan korkeakoulututkinnon opinnäytetyön arvosanasta. Ennakkotehtävästä tulee saada vähin-

tään 20 pistettä ja se on palautettava määräajan puitteissa. Samanaikaisesti tulee myös palauttaa 

motivaatiokirje, josta on saatava vähintään 5 pistettä, jotta se olisi hyväksytysti suoritettu. Erillistä 

pääsy- tai soveltuvuuskoetta ei ole. Tasapistetilanteessa valinta opiskelijoiden välillä tapahtuu ennak-

kotehtäväpisteiden perusteella. Ennakkotehtävästä saatujen pisteiden jälkeen tarkastelun kohteeksi 

otetaan opinnäytetyön arvosana, hakujärjestys ja viimeisenä motivaatiokirje, jos valintaa ei pystytä 

ratkaisemaan. 

 

Seuraavassa havainnollistava taulukko valintapisteiden jakautumisesta HAMK:ssa. 

Ennakkotehtävä 70 pistettä 

Motivaatiokirje 15 pistettä 

Opinnäytetyön arvosana 15 pistettä 

 100 pistettä 

Taulukko 9. Valintakoepisteiden jakautuminen kevään 2016 haussa (HAMK) 

 
Lisätietoa hakemisesta voi tiedustella Hämeen ammattikorkeakoulun hakutoimistosta.  

hakijapalvelut@hamk.fi  

 

 

http://www.haaga-helia.fi/fi/koulutus/ylemmat-ammattikorkeakoulututkinnot/liiketoiminnan-kehittamisen-koulutus-tradenomi-ylempi?userLang=fi
http://www.haaga-helia.fi/fi/koulutus/ylemmat-ammattikorkeakoulututkinnot/liiketoiminnan-kehittamisen-koulutus-tradenomi-ylempi?userLang=fi
mailto:hakijapalvelut@haaga-helia.fi
mailto:hakijapalvelut@hamk.fi
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Jyväskylän Ammattikorkeakoulu  

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (JAMK) toimii neljällä eri kampuksella, joista kolme Jyväskylässä ja 

neljäs Tarvaalassa. Tarvaalassa toimii biotalouden yksikkö. JAMK:n pyrkii olemaan Suomen paras 

ammattikorkeakoulu sekä edistämään kansainvälisyyttä ja yrittäjyyttä. 

 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon liiketalouden opinnot keskittyvät JAMK:ssa yrittäjyyteen ja lii-

ketoimintaosaamiseen. Aikaisempina vuosina tutkinto on jaettu suomen- ja englanninkieliseen tutkin-

toon, mutta vuodesta 2016 eteenpäin tutkintoon liittyvät opintojaksot voi valita molempien kielten opin-

tojaksoista. Opintojen toteutus tapahtuu monimuoto-opiskeluna. Opinnoissa on kahden päivän lä-

hiopetuskertoja 1-2 kertaa kuukaudessa, jotka pääsääntöisesti ajoittuvat perjantaille ja lauantaille. Lä-

hiopetuskerroille annetaan mahdollisesti ennakkotehtäviä. Muulloin opiskelu on itsenäistä ja verkossa 

tapahtuvaa opetusta. Tutkinnossa on myös mahdollisuus 1-2 viikon opintomatkaan, joka toteutetaan 

Kalifornialaisessa yliopistossa. 

 

JAMK:ssa käytetään yleistä hakukelpoisuutta. Haku tapahtuu valtakunnallisessa korkeakoulujen yh-

teishaussa. Lopullinen valinta perustuu vain valintakokeessa saatuihin pisteisiin. Hakukelpoisuuden 

täyttäminen on edellytys valintakoekutsuun, mutta muuten koulumenestys ei vaikuta opiskelijavalin-

taan.  Valintakoe rakentuu kahdesta osasta, joista saa maksimissaan 100 pistettä. Kuitenkin koke-

laalta vaaditaan minimissään 20 pistettä valintakokeesta, jotta voi tulla valituksi suorittamaan YAMK 

tutkintoa. Valintakokeessa on haastattelu, josta saa maksimissaan 60 pistettä sekä ennakkomateriaa-

liin perustuva kirjallinen koe, josta saa maksimissaan 40 pistettä. Tasapistetilanteissa hakijat valitaan 

valintakoepisteiden perusteella, jonka jälkeen hakujärjestyksen perusteella. 

 
Tarkempaa tietoa hakemiseen liittyvistä kriteereistä löydät 

http://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Hakeminen-JAMKiin/Ylemmat-AMK-tutkinnot/  

 
Opinto-oppaasta löydät tarkan tutkintokuvauksen 

http://opinto-oppaat.jamk.fi/fi/Opinto-opas-yamk/tutkinto-ohjelmat-ja-opintotarjonta/Suomenkieliset-

opsit/2015-2016/yrittajyys-ja-liiketoimintaosaaminen/  

 
Lisätietoa hakemisesta voi tiedustella Jyväskylän Ammattikorkeakoulun hakutoimistosta.  

hakijapalvelut@jamk.fi  

 

 

  

http://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Hakeminen-JAMKiin/Ylemmat-AMK-tutkinnot/
http://opinto-oppaat.jamk.fi/fi/Opinto-opas-yamk/tutkinto-ohjelmat-ja-opintotarjonta/Suomenkieliset-opsit/2015-2016/yrittajyys-ja-liiketoimintaosaaminen/
http://opinto-oppaat.jamk.fi/fi/Opinto-opas-yamk/tutkinto-ohjelmat-ja-opintotarjonta/Suomenkieliset-opsit/2015-2016/yrittajyys-ja-liiketoimintaosaaminen/
mailto:hakijapalvelut@jamk.fi
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Kajaanin Ammattikorkeakoulu 

Kajaanin Ammattikorkeakoulu (KAMK) aloitti toimintansa 1992 ja kampuksella voi opiskella viittä eri 

koulutusalaa. Pyrkimyksenä on olla Suomen älykkäin ammattikorkeakoulu vuoteen 2024 mennessä. 

KAMK:ssa on 11 eri koulutustutkintoa, joista viisi tähtää ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. 

Kansainvälisyys KAMK:ssa näkyy siinä, että koulun 11 korkeakoulututkinnoista kaksi on englanninkie-

lisiä tutkintoja 

 

KAMK:ssa liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto keskittyy yrittäjyyteen ja liiketoimintaosaa-

miseen. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opetus toteutetaan itsenäisenä, verkko-, ryhmä- 

ja tiimityöskentelynä. Lähiopetusta on kaksi päivää kuukaudesta, jotka ajoittuvat päiväopetukseen. 

Osa opinnoista toteutetaan myös englanniksi. 

 

Haussa sovelletaan yleistä hakukelpoisuutta. Haku tapahtuu valtakunnallisessa korkeakoulujen yh-

teishaussa. Opiskelijavalintaan vaikuttaa koulumenestyksen lisäksi myös valintakoe johon kutsutaan 

kaikki hakukelpoiset hakijat. Yleiseen hakukelpoisuuteen liittyen hakijalta edellytetään tutkinnon li-

säksi myös 40 opintopistettä liiketalouden korkeakouluopintoja. Valintakoe koostuu kirjallisesta osuu-

desta ja haastattelusta, joista molemmista osuuksista on saatava vähintään 10 pistettä. Maksimis-

saan valintakokeesta voi saada 85 pistettä. Koulumenestyksessä huomioidaan vain opinnäytetyön 

arvosana, tutkintotodistuksen arvosanoja ei huomioida valinnassa. Tasapistetilanteissa hakijat vali-

taan valintakoepisteiden perusteella, jonka jälkeen hakujärjestyksen perusteella. 

 

Seuraavassa havainnollistava taulukko valintapisteiden jakautumisesta KAMK:ssa. 

Valintakoe  85 pistettä 

Opinnäytetyön arvosana 15 pistettä 

 100 pistettä 

Taulukko 10. Valintapisteiden jakautuminen 2016 kevään haussa (KAMK) 

 
Lisätietoa hakemisesta voi tiedustella Kajaanin Ammattikorkeakoulun hakutoimistosta. 

hakijapalvelut@kamk.fi 

 

Karelia Ammattikorkeakoulu 

Karelia-Ammattikorkeakoulu on ollut Joensuun kaupungin omistuksessa vuodesta 2013 lähtien. Sillä 

on kolme kampusta Sirkkala-, Tikkarinne- ja Wärtsilä-kampus, jotka sijaitsevat kaikki Joensuussa. Ko-

konaisuudessaan Karelia tarjoaa 21 korkeakoulutasoista koulutusta, joista yksi on englanninkielinen 

ja viisi ylemmän ammattikorkeakoulututkintoon tähtääviä koulutuksia. 

 

mailto:hakijapalvelut@kamk.fi
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Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto keskittyy johtamiseen ja liiketoimintaosaamiseen. 

Opetus on monimuoto-opiskelua, joka toteutetaan Wärtsilän kampuksella. Opinnoissa pyritään huomi-

oimaan aikuisopiskelijoiden ajankäyttö, joten suurin osa opinnoista toteutetaan joko itsenäisenä- tai 

verkko-opiskeluna. Lähipäiväopetusta on 2-4 kertaa kuukaudessa, jotka järjestetään noin kahden päi-

vän jaksoina. Kokonaisuudessaan lähiopetuspäiviä on yhteensä noin 30 päivää koko tutkintoaikana. 

Osa opinnoista toteutetaan englanninkielellä. 

 

Karelia:ssa käytetään yleistä hakukelpoisuutta opiskelijavalinnoissa. Haku tapahtuu valtakunnalli-

sessa korkeakoulujen yhteishaussa.  Valintakokeesta saa kokonaisuudessaan 100 pistettä, johon 

kuuluu henkilökohtainen haastattelu. Valinnan vähimmäisedellytyksenä on, että haastattelusta on 

saatava vähintään 20 pistettä. Haastattelussa tullaan kuitenkin huomioimaan koulumenestys, opin-

näytetyön arvosana sekä työkokemus. Tasapistetilanteessa valintakoepisteet ajavat hakujärjestyksen 

ohi. 

 
Lisätietoa hakemisesta voi tiedustella Karelia-Ammattikorkeakoulun hakutoimistosta. 

hakijapalvelut@karelia.fi 

 

Lapin ammattikorkeakoulu 

Lapin ammattikorkeakoululla on kuusi eri toimipistettä Rovaniemellä, Torniossa ja Kemissä. Lapin 

ammattikorkeakoulu on perustettu vuonna 2014, jossa yhdistettiin Rovaniemen ammattikorkeakoulu 

ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu. Opiskeltavia koulutusaloja ovat mm. sosiaali- ja terveysala, lii-

ketalous, liikunta-ala jne. Toiminta-ajatuksena on kehittää vahvuuksia ja osaamista pohjoisten toimi-

joiden tarpeisiin. 

 

Lapin ammattikorkeakoulussa liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnot keskitty-

vät yrittäjyyteen ja liiketoimintaosaamiseen. Opetus tapahtuu monimuoto-opiskeluna Rovaniemen toi-

mipisteellä. Monimuoto-opiskelu sisältää itsenäistä, etä-, verkko- ja lähiopetusta. Päätoimisena opis-

keluna tutkinnon pystyy suorittamaan 1,5 vuodessa. Opiskelija saa itse päättää, paljonko kansainväli-

syyttä haluaa sisällyttää tutkintoonsa. Englanninkielisiä kursseja saa ottaa myös matkailun tai englan-

ninkielisen liiketalouden alan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tarjonnasta. 

 

Haku Lapin ammattikorkeakouluun tapahtuu valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa. Haussa 

käytetään yleistä hakukelpoisuutta. On kuitenkin huomioitavaa, että haku seuraavaan alkavaan liike-

talouden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon on vasta kevään 2017 yhteishaussa eli koulutus 

alkaa vasta 2017 syksyllä.  

 

 

mailto:hakijapalvelut@karelia.fi
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Lisätietoa hakemisesta voi tiedustella Lapin ammattikorkeakoulun hakutoimistosta. 

hakijapalvelut@lapinamk.fi  

 

Metropolia Ammattikorkeakoulu 

Metropolia Ammattikorkeakoululla on 20 toimipistettä ympäri pääkaupunkiseutua, joista Metropolia 

pyrkii muodostamaan neljä kampusta vuoteen 2019 mennessä. Uusien kampusten sijainnit olisivat 

Arabianranta, Leppävaara, Myllypuro ja Myyrmäki. Metropoliassa voi tällä hetkellä opiskella neljää eri 

koulutusalaa, liiketaloutta, kulttuuria, sosiaali- ja terveysalaa sekä tekniikkaa. 

 

Metropolian liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto keskittyy liiketoiminnan kehittämiseen. 

Opetus tapahtuu monimuoto-opiskeluna sisältäen lähi- ja etäopetusta. Lähiopetusta on kahtena iltana 

viikossa, päivä- ja viikonlopputunnit ovat myös mahdollisia.  

 

Haussa sovelletaan yleistä hakukelpoisuutta, on kuitenkin huomioitavaa, että hakijan tulee olla suorit-

tanut tutkinnon lisäksi myös 40 opintopistettä liiketalouden korkeakouluopintoja. Itse opiskelijavalinta 

tapahtuu ennakkotehtävän perusteella. Aikaisempaa koulumenestystä ja työkokemusta ei huomioida 

opiskelijavalinnassa. 

 
Lisätietoa hakemisesta voi tiedustella Metropolia Ammattikorkeakoulun hakutoimistosta. 

hakijapalvelut@metropolia.fi    

 

Mikkelin Ammattikorkeakoulu 

Mikkelin Ammattikorkeakoululla (MAMK) on opintoja seitsemältä eri koulutusalalta, jotka tarjoavat yh-

teensä 27 koulutusohjelmaa. Koulutusohjelmista ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtääviä 

koulutusohjelmia on 10. MAMK tulee fuusioitumaan 2017 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 

kanssa, muodostaen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun. 

 

MAMK:in liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto keskittyy yrittäjyyteen ja liiketoimintaosaa-

miseen. Opiskelu on monimuoto-opetusta, lähiopetusta on päivisin, iltaisin tai viikonloppuisin sekä 

verkko-opiskelua. Lähiopetusta syventävien opintojen osalta on perjantai-iltaisin sekä lauantaina 1-2 

kertaa kuukaudessa. Täydentävien opintojen osalta lähiopetukset ajoittuvat päiväsaikaan, 2-3 päivää 

opetusjaksoa kohden. Pääasiassa opetus toteutetaan suomenkielellä, mutta yhden syventävän opin-

tojakson tulee olla englanninkielinen. 

 

MAMK:ssa sovelletaan yleistä hakukelposuutta. Hakijan tulee kuitenkin huomioida, että hänellä on 

suoritettuna 60 opintopistettä liiketalouden korkeakouluopintoja, vaaditun tutkinnon ja työkokemuksen 

mailto:hakijapalvelut@lapinamk.fi
mailto:hakijapalvelut@metropolia.fi
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lisäksi. Hakeminen tapahtuu valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa. Opiskelijavalinnassa 

suoritetaan valintakoe ja haastattelu, joista saatava vähintään 20 pistettä. Opinnäytetyön arvosana ja 

työkokemus voidaan huomioida valintakokeessa. 

 
Lisätietoa hakemisesta voi tiedustella Mikkelin Ammattikorkeakoulun hakutoimistosta. 

hakijapalvelut@mamk.fi  

 

Oulun Ammattikorkeakoulu 

Oulun Ammattikorkeakoulussa (OAMK) voi opiskella viittä eri koulutusalaa, joko kulttuurialaa, liiketa-

loutta, luonnonvara-alaa, tekniikkaa sekä sosiaali- ja terveysalaa. Opetus tapahtuu viidellä eri kam-

puksella, jotka sijaitsevat kaikki Oulun seudulla. Jokaista aloituspaikkaa kohden on viisi ensisijaista 

hakijaa.  

 

OAMK:n ylempi liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto keskittyy yrittäjyyteen ja liiketoimintaosaami-

seen. Opetus tapahtuu Teuvo-Pakkalan kadun kampuksella. Tutkinto toteutetaan monimuoto-opetuk-

sena sisältäen lähiopetusta sekä etäopetusta, lähiopetusta toteutetaan kerran kuussa perjantai-iltana. 

Opintoihin sisältyy yksi englanninkielinen international corporate communication-jakso, muuten ope-

tuskielenä käytetään suomea.  

 

OAMK:ssa sovelletaan yleistä hakukelpoisuutta, hakijalla tulee olla 40 opintopistettä liiketalouden kor-

keakouluopintoja. Hakeminen tapahtuu valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa. On kuitenkin 

huomioitava OAMK:n ylempien ammattikorkeakoulututkintojen haun tapahtuvan vain keväisin. Valin-

taperusteena on hakijan palauttama ennakkotehtävä määräaikaan mennessä. Vaikka opiskelijavalinta 

tapahtuu pelkällä ennakkotehtävällä, on kuitenkin mahdollista, että koulumenestys, opinnäytetyön ar-

vosana sekä työkokemus huomioidaan ennakkotehtävän pisteytyksessä. Ennakkotehtävästä on saa-

tava vähintään 20 pistettä, jotta se hyväksytään. Tasapistetilanteessa ennakkotehtävästä saadut pis-

teet ohittavat hakujärjestyksen. 

 

Lisätietoa hakemisesta voi tiedustella Oulun Ammattikorkeakoulun hakutoimistosta. 

hakijapalvelut@oamk.fi  

 

Saimaan ammattikorkeakoulu 

Saimaan ammattikorkeakoulussa voi opiskella liiketalouden lisäksi myös tekniikkaa, hotelli- ja ravin-

tola-alaa, kuvataidetta sekä sosiaali- ja terveysalaa Lappeenrannan ja Imatran kampuksilla. Koulutus-

ohjelmia on tarjolla yhteensä 21, joista ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia tutkintoja on 

seitsemän. Saimaan ammattikorkeakoulu pyrkii olemaan Suomen kansainvälisin korkeakoulu vuoteen 

2025 mennessä. 

mailto:hakijapalvelut@mamk.fi
mailto:hakijapalvelut@oamk.fi
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Saimaan ammattikorkeakoulun liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto keskittyy esimies- ja 

johtamistaitojen kehittämiseen. Näiden rinnalla laskentatoimi ja juridiikka ovat myös keskeisiä teemoja 

opinnoissa. Opetus on monimuoto-opiskelua, mutta pääpainoisesti itsenäistä opiskelua. Lähiopetusta 

toteutetaan viikonloppuina. Opiskelijat voivat valita opintojaksoja liiketalouden koulutusohjelman tar-

jonnan lisäksi myös muista ylemmän ammattikorkeakoulututkintojen koulutusohjelmien tarjonnasta. 

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto toteutetaan Lappeenrannan kampuksella. 

 

Tutkinnon hakijoihin sovelletaan yleistä hakukelpoisuutta. Pohjakoulutuksen ja muiden pakollisten kri-

teerien lisäksi, hakijan on tullut suorittaa 60 opintopistettä liiketalouden korkeakouluopintoja. Hakemi-

nen tapahtuu valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa. Opiskelijavalinnassa vaikuttavat aino-

astaan ennakkotehtävästä ja haastattelusta saadut pistemäärät. Ennakkotehtävästä tulee saada vä-

hintään 20 pistettä ja haastattelusta 30 pistettä, jotta voidaan hyväksyä opiskelijaksi. Haastatteluun 

tulee erillinen kutsu, johon kutsutaan kaikki ennakkotehtävän palauttaneet hakukelpoiset hakijat.  

 

Ohessa havainnollistava taulukko valintapisteiden jakautumisesta Saimaan ammattikorkeakoulussa. 

Ennakkotehtävä 40 pistettä 

Haastattelu 60 pistettä 

 100 pistettä 

Taulukko 11. Valintapisteiden jakautuminen kevään 2016 haussa (Saimaan ammattikorkeakoulu) 

 
Lisätietoa hakemisesta voi tiedustella Saimaan ammattikorkeakoulu hakutoimistosta. 

hakijapalvelut@saimia.fi  

 

Satakunnan ammattikorkeakoulu 

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) toimii neljällä paikkakunnalla Kankaanpäässä, Porissa, 

Huittisissa sekä Raumalla. Opiskeltavia koulutusaloja ovat hyvinvointi- ja terveysala, logistiikka- ja 

meriteknologia-ala, palveluliiketoiminnan ala ja teknologia-ala. Koulutusohjelmia on yhteensä 23, 

joista 8 on ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. Koulutusohjelmista viisi toteutetaan täysin englan-

ninkielisinä.  

 

SAMK:n liiketalouden ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa on kolme suuntautumisvaihtoeh-

toa: asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, oikeus ja johtaminen. Opinnot toteutetaan monimuoto-opis-

keluna, jossa on lähi- ja verkko-opiskelua sekä pienryhmätyöskentelyä. Lähiopetusta on pääsääntöi-

sesti kolmenviikon välein perjantaisin päiväopiskeluna. Pääosin opiskelu toteutetaan suomeksi, mutta 

osa opintojaksojen toteutuksista voi olla osittain englanninkielisiä. Liiketalouden ylempi ammattikor-

keakoulututkinto toteutetaan Porin kampuksella. 

mailto:hakijapalvelut@saimia.fi
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SAMK soveltaa yleistä hakukelpoisuutta, hakijalta edellytetään 40 opintopistettä liiketalouden korkea-

kouluopintoja. Hakuun liittyy valintakoe tai ennakkotehtävä, mutta molemmat ovat myös mahdollisia. 

Valintakoe voi sisällyttää myös haastattelun. Mahdolliset ennakkotehtävät tai kirjallisuus löytyy 

SAMK:n omilta sivuilta. Koulumenestys, työkokemus ja opinnäytetyön arvosana voidaan huomioida 

valintokeessa. Tasapistetilanteessa valintakoepisteet menevät hakujärjestyksen ohi. 

 
Lisätietoa hakemisesta voi tiedustella Satakunnan ammattikorkeakoulun hakutoimistosta. 

hakijapalvelut@samk.fi  

 

Savonia-ammattikorkeakoulu 

Savonia-ammattikorkeakoulu (Savonia) on yksi suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakou-

luista Suomessa. Savonia:lla on toimipisteitä Kuopiossa, Varkaudessa sekä Iisalmessa. Opiskeltavia 

koulutusaloja ovat liiketalous, muotoilu, matkailu- ja ravitsemisala, tekniikan ala, luonnonvara-ala, so-

siaali- ja terveysala sekä musiikki- ja tanssiala.  

 

Savonia:ssa liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto keskittyy liiketoiminnan kehittämiseen, 

toteutus tapahtuu Kuopion kampuksella. Tutkinto toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää it-

senäistä opiskelua, lähiopetusta, verkko-opiskelua sekä kehittämistehtäviä. Lähipäiviä on 2 päivää 

kuukaudessa, perjantaisin ja lauantaisin. Opetus pääosin suomeksi, mutta opiskelijan tulee suorittaa 

5 opintopistettä vieraskielistä opetusta.  

 

Hakeminen Savonia:an tapahtuu valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa. Haussa käytetään 

yleistä hakukelpoisuutta.  Opiskelijavalinta tapahtuu ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella. 

Haastatteluun kutsutaan kaikki hakukelpoiset, joiden ennakkotehtävä on hyväksytty. Hyväksytty en-

nakkotehtävä vaati vähintään 20 pistettä. Tasapistetilanteessa valintakoepisteet ohittavat hakujärjes-

tyksen. 

 

Seuraavassa havainnollistava taulukko valintapisteiden jakautumisesta Savonia:ssa. 

Ennakkotehtävä 

Osa 1a 

Osa 1b  

Opinnäytetyön arvosana 

Työkokemus 

Osa 2 

 

10 pistettä 

 

10 pistettä 

10 pistettä 

30 pistettä 

Haastattelu 40 pistettä 

 100 pistettä 

Taulukko 12. Valintapisteiden jakautuminen kevään 2016 haussa (Savonia) 
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Lisätietoa hakemisesta voi tiedustella Savonia-ammattikorkeakoulun hakutoimistosta. 

hakijapalvelut@savonia.fi  

 

Turun ammattikorkeakoulu 

Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutuksia neljältä eri koulutusalalta mm. liiketalous, kulttuuri, tek-

niikka ja liikenteenala jne. Koulutusohjelmia tarjotaan kahdella kampuksella, joista toinen sijaitsee Tu-

russa ja toinen Salossa.  

 

Liiketoiminnan kehittäminen on pääosassa Turun ammattikorkeakoulun järjestämässä liiketalouden 

ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Opetus toteutetaan monimuoto-opiskeluna eli sisältäen 

mm. lähi- ja etäopiskelua. Opetuskielenä on pääsääntöisesti suomi, mutta on myös pakollisia englan-

ninkielisiä opintojaksoja. Ammattikorkeakoulu järjestää myös intensiivi- ja vaihto-opiskelumahdolli-

suuksia partneriyliopistojensa kanssa. 

 

Turun ammattikorkeakoulussa sovelletaan yleistä hakukelpoisuutta, jossa hakijalta vaaditaan 40 opin-

topistettä liiketalouden korkeakouluopintoja. Haku tapahtuu valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteis-

haussa. On huomioitavaa, että haku ylempään ammattikorkeakoulututkintoon toteutetaan vain kevään 

hauissa. Hakijoiden tulee palauttaa määräaikaan mennessä lähdeteoksiin pohjautuvat ennakkotehtä-

vät. Opiskelijavalinnat tehdään vain ennakkotehtävien perusteella. Ennakkotehtävästä on saatava vä-

hintään 20 pistettä, jotta valinta hyväksytään. 

 
Lisätietoa hakemisesta voi tiedustella Turun ammattikorkeakoulun hakutoimistosta. 

hakijapalvelut@turkuamk.fi  

 

Lahden ammattikorkeakoulu 

Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) tarjoaa koulutusohjelmia kuudelta eri koulutusalalta joita ovat 

liiketalous, tekniikka, sekä sosiaali- ja terveysala. LAMK:ssa on myös muotoilu- ja taideinstituutti sekä 

musiikki- ja draamainstituutti. Opetus tapahtuu seitsemässä yksikössä. LAMK on yhteistyössä Laurea 

ammattikorkeakoulun ja HAMK:n kanssa. 

 

LAMK:n liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto keskittyy liiketoimintaan ja johtamiseen. 

Opetus on monimuoto-opiskelua, lähiopetusta mahdollisesti 2-3 työpäivää kuukautta kohden. Läsnä-

olokertoja ovat myös viisi opinnäytetyöseminaaria. Seminaarit on mahdollista kuunnella verkossa. 

Opetus tapahtuu pääasiassa suomeksi, mutta osana kansainvälisyyttä osa läsnäolokerroista toteute-

taan englanniksi yhdessä kansainvälisten ryhmien kanssa. 

 

mailto:hakijapalvelut@savonia.fi
mailto:hakijapalvelut@turkuamk.fi
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LAMK:ssa käytetään yleistä hakukelpoisuutta ja hakeminen tapahtuu valtakunnallisessa korkeakoulu-

jen yhteishaussa. Valinta tapahtuu vain järjestettävän valintakokeen perusteella.  Valintakoe sisältää 

kirjallisen kokeen sekä haastattelun, joista saa yhteensä maksimissaan 100 pistettä. Koulumenes-

tystä, opinnäytetyön arvosanaa tai työkokemusta ei huomioida valinnassa.  

 
Lisätietoa hakemisesta voi tiedustella Lahden ammattikorkeakoulun hakutoimistosta. 

hakijapalvelut@lamk.fi  

mailto:hakijapalvelut@lamk.fi
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3 Kauppatieteiden maisteritutkinto 

Kauppatieteiden maisteritutkinto (KTM) on YAMK tutkinnon tavoin ylempi korkeakoulututkinto, joka 

kestää noin 1,5-2 vuotta. Tutkinto koostuu 120 opintopisteestä. Hakijalta edellytetään alempaa kor-

keakoulututkintoa. Haku maisteriohjelmiin on koulukohtainen, osa yliopistojen maisteriohjelmista hae-

taan valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa noudattaen normaalia aikataulua. Kuitenkin 

osalla yliopistoilla on omat hakuajat maisteriohjelmiin, jotka poikkeavat valtakunnallisen yhteishaun 

aikataulusta esimerkiksi Aalto yliopisto ja Oulun yliopisto. Mahdollisista poikkeavista hakuajoista mai-

nitaan kunkin yliopiston kohdalla. Tutkinnon tavoitteet määräytyvät Valtioneuvoston asettaman ase-

tuksen 1039/2013 12§ mukaisesti kuten myös YAMK tutkinnossa. Maisteriohjelmiin sisältyy syventä-

viin opintoihin liittyvä pro-gradu opinnäytetyö. Hakeminen maisteriohjelmiin on minimivaatimuksena 

soveltuva alempi korkeakoulututkinto. Soveltuvalla tutkinnolla tarkoitetaan, että soveltuu maisteriohjel-

man syventäviin opintoihin. Keskeneräisellä tutkinnolla haettaessa, tutkinto tulee olla määräaikaan 

mennessä valmis muuten menettää ehdollisen opiskelupaikkansa. 

 

Tutkintoa voi suorittaa seuraavissa oppilaitoksissa: 

 Aalto-yliopisto 
Laskentatoimi 
Rahoitus 
Taloustiede 

 Itä-Suomen yliopisto 
Laskentatoimi ja rahoitus  
Laskentatoimi ja yritysjuridiikka  
Tilintarkastus  

 Jyväskylän yliopisto 
Taloustiede 
Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmä 

 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
Laskentatoimi 

 Oulun yliopisto 
Laskentatoimi 

 Tampereen yliopisto 
Vakuutus ja riskienhallinta 
Taloustiede 
Yrityksen laskentatoimi 
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus 
Tilintarkastus ja arviointi 

 Vaasan yliopisto 
Laskentatoimi ja tilintarkastus 
Master’s Degree Program in Finance 

 

Taulukko 13 Yliopistot Suomessa (liiketalouden maisteriohjelmat). 

 

Yliopistoja tarkastellaan yksitellen. Esittelyt rakentuvat siten, että aluksi on pieni esittely yliopistosta, 

jonka jälkeen esitellään hieman yliopiston tarjoamia maisteriohjelmia, jotka liittyvät taloushallintoon. 

Lopuksi esitellään maisteriohjelmaan hakemiseen liittyviä asioita. Suomessa on 15 eri yliopistoa, 

näistä tullaan seuraavaksi esittelemään vain seitsemän. Näissä seitsemässä yliopistossa on talous-

hallinnon tradenomeille soveltuvia suomen tai englanninkielisiä maisteriohjelmia. 

 

Liitteestä löydät eri yliopistojen sijainnit Suomessa (Liite 2.). 
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Aalto-yliopisto 

Aalto-yliopisto koostuu kuudesta eri yksiköstä kuten insinööritieteiden, perustieteiden, sähkötekniikan, 

kemian tekniikan, taiteiden ja suunnittelun korkeakouluista sekä kauppakorkeakoulusta. Jokainen kor-

keakouluyksikkö rakentuu vielä eriteltyihin laitoksiin kuten laskentatoimen laitokseen jne. Liiketalou-

den maisteri-ohjelman voi suorittaa Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulussa, Töölön kampuksella. 

Kauppakorkeakoulussa on tarjolla yhteensä 12 maisteriohjelmaa. Kauppakorkeakoulun maisteriohjel-

man arvioitu suorittamisaika on kaksi vuotta sisältäen 120 opintopistettä. Kaikista 12:sta maisteriohjel-

mista, tässä tullaan tarkastelemaan vain laskentatoimen, rahoituksen ja taloustieteen maisteriohjel-

mia. Kaikki kolme koulutusohjelmaa kestävät kaksi vuotta ja toteutus on vain englanniksi. 

 

Accounting-koulutusohjelma 

Accounting eli laskentatoimen koulutusohjelmassa, opiskelija voi suuntautua sisäiseen laskentaan 

(management accounting) tai ulkoiseen laskentaan (financial accounting). Opiskelijalla on myös mah-

dollisuus valita molemmat suuntautumiset. Sisäisessä laskentatoimessa keskitytään tuottamaan sekä 

taloudellista että ei-taloudellista tietoa, jota johto voi käyttää hallinnoinnissaan ja päätöksen teossaan. 

Erikoisaiheita tälle koulutusohjelmalle ovat mm. johdon laskentatoimi, strateginen johdon laskenta-

toimi jne. Ulkoisessa laskennassa keskitytään tilinpäätöstietojen valmistukseen huomioiden asiakkai-

den ja sidosryhmien tarpeet. Aiheina ovat mm. kansainväliset ja kansalliset tilinpäätösstandardit.  

 

Finance-koulutusohjelma 

Finance- eli rahoituksen-koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa, yritysrahoitus (corpo-

rate finance) ja rahoitusmarkkinat (financial markets). Yritysrahoituksessa opiskelijat keskittyvät mm. 

investointihankkeiden analysointiin, yritysjärjestelyihin, osinkopäätöksiin jne. Rahoitusmarkkinat-kou-

lutusohjelmassa keskitytään mm. riskienhallintaan, optioiden hinnoitteluun, rahoituskäyttäytymiseen, 

sijoittamisen psykologiaan jne.  

 

Economics-koulutusohjelma 

Economics- eli taloustieteen koulutusohjelmassa keskitytään mm. kansainväliseen talouteen, mikrota-

louteen, työvoimaan jne. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on yhteistyössä Helsingin yliopiston, 

HANKEN:in ja Wdier-instituutin kanssa, tarjoten opiskelijoille enemmän taloustieteiden kursseja. 
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Hakeminen kauppatieteiden maisteritutkintoon 

Maisteriohjelmien koulutukset alkavat vain syksyisin, haku näihin ohjelmiin tapahtuu vuodenvaih-

teessa esimerkiksi 2016 syksyllä alkaviin maisteriohjelmien hakuaika oli 1.12.2015-15.1.2016. 

Haussa käytetään Aalto-yliopiston sähköistä haku- ja valintajärjestelmää. Haku tapahtuu siten, että 

hakija täyttää sähköisen hakemuksen sekä toimittaa saatekirjeen hakuliitteineen Aalto-yliopiston 

kauppakorkeakouluun hakuajan puitteissa. Myös GMAT-, GRE- ja kielitestien tulosten tulee olla toimi-

tettuna ja valintaan vaikuttavien opintojen olla suoritettuna hakuajan päättyessä. Kaikki hakukelpoiset 

arvioidaan ja maaliskuun lopussa julkaistaan opiskelijavalinnat. Maisteriohjelmaan haettavan tutkin-

non tulee olla kokonaan suoritettu heinäkuun loppuun mennessä, opiskelupaikka on siihen asti ehdol-

linen. Hakijan tulee huomioida, että haku tapahtuu suoraan koulutusohjelmaan ja yhdellä hakukerralla 

voi hakea vain yhteen koulutusohjelmaan. Hakuajan umpeuduttua haettavaa koulutusohjelmaa ei voi 

enää muuttaa. Vaikka hakemus täytetään sähköisesti, allekirjoitettu saatekirje sekä muut hakemusliit-

teet tulee toimittaa erikseen kauppakorkeakouluun, sillä näitä ei voi toimittaa sähköisesti. Jonkin pa-

kollisen liitteen puuttuessa, hakemus hylätään heti, jos hakuaika on jo umpeutunut. 

 

Vuoden 2016 aloituspaikkojen määrät olivat: 

 Accounting 15 aloituspaikkaa 

 Finance 12 aloituspaikkaa 

 Economics 25 aloituspaikkaa 

 

Hakukelpoisilla hakijoilla tulee olla soveltuva suomalainen tai ulkomainen korkeakoulututkinto. Myös 

keskeneräisellä tutkinnolla voi hakea, mutta on huomioitava, että valintaan vaikuttaa vain hakuaikaan 

mennessä suoritetut opintosuoritukset. Myös opintosuoritusote on palautettava kauppakorkeaan ha-

kuajan puitteissa, jos haluat ne huomioitavan valinnassa. Keskeneräisen tutkinnon tulee olla valmis 

heinäkuun loppuun mennessä ja palauttaa kauppakorkeakouluun kopio tutkintotodistuksesta määräai-

kaan mennessä, jotta voi lunastaa ehdollisen opiskelupaikkansa.  

 

Hakukelpoiset hakijat voidaan luokitella kahteen valintaryhmään. Valintaryhmä 1. on tarkoitettu niille, 

jotka hakevat suomalaisella kauppatieteiden alemmalla yliopistotutkinnolla ja valintaryhmä 2. niille, 

jotka hakevat soveltuvalla suomalaisella ammattikorkeakoulututkinnolla tai ulkomaisella korkeakoulu-

tutkinnolla. Valintaryhmän 2. hakijoilla tulee olla korkeakoulututkinnon lisäksi myös suoritettuna Gra-

duate Management Admission Test (GMAT) -testi tai Graduate Records Examination (GRE) -testi. 

Hakijoilta ei vaadita englannin kielitestiä, jos on suorittanut Suomessa suomen-, englannin- tai ruot-

sinkielisen korkeakoulututkinnon.  
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Edellä mainittujen kriteerien lisäksi, opiskelijavalinnoissa on myös muita koulutusohjelmakohtaisia 

vaatimuksia. Seuraavassa koulutusohjelmakohtaisia vaatimuksia sekä muuta poikkeavaa: 

Accounting-koulutusohjelma: 

+ min 12 op laskentatoimen opintoja 

+ min 12 op johdon laskentatoimen opintoja 

+ min 6 op laskentatoimen/johdon laskentatoi- 

   men/yritysrahoituksen/liikejuridiikan opintoja 

 

Finance-koulutusohjelma: 

 Valikoitujen hakijoiden kanssa pidetään vi-

deoneuvottelutapaaminen 

Economics-koulutusohjelma: 

+ syventäviä opintoja mikro- ja makrotaloudesta 

+ syventäviä opintoja ekonometriasta ja eko-      

   nomian matemaattisista menetelmistä 

 

 

Hakijan muistilista toimitettavista liitteistä hakuajan umpeutumiseen mennessä: 

 Kopio sähköisesti täytetystä hakulomakkeesta. 

 Kopiot tutkintotodistuksesta sekä virallisesta opintosuoritusotteesta (on oltava koulun leima). 

 Kopio passista tai henkilöllisyystodistuksesta. 

 GMAT- tai GRE-testitulos (ei vaadita Finance-koulutusohjelmaan). 

 Keskeneräisellä tutkinnolla haettaessa voi toimittaa läsnäolotodistuksen, jos läsnäolo ei ilmene 
opintosuoritteesta. 

 Finance*- ja economics**-ohjelmiin haettaessa toimitettava yllämainittujen lisäksi myös moti-
vaatiokirje. 

 
 *  Finance-ohjelman motivaatiokirje kirjoitetaan englanniksi ja se tulee toimittaa paperisena muiden hakuliit-

teiden kanssa. 

 **  Economics-ohjelman motivaatiokirje kirjoitetaan englanniksi ja sen pituus saa olla maksimissaan 4 000 
merkkiä, sisällyttäen kaikki välimerkit ja välilyönnit. Tämä motivaatiokirje tulee liittää sähköiseen hake-
mukseen. Motivaatiokirjeen tulee vastata kysymyksiin Why am I applying for admission to this particular 
study program? ja What are my abilities to study economics? 

 

Lisätietoa hakemisesta voi tiedustella Aalto-yliopiston hakutoimistosta. 

admissions@aalto.fi  

 

Itä-Suomen yliopisto 

Itä-Suomen yliopisto (UEF) on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista, sillä on kolme kampusta, 

jotka sijaitsevat Joensuussa, Savonlinnassa ja Kuopiossa. UEF:ssä voi opiskella 13 eri koulutusalaa 

kuten kasvatustieteellinen, kauppatieteellinen ja metsätieteellinen ala. Kauppatieteellisellä alalla on 

kuusi eri suuntautumisvaihtoehtoa, joita tarjotaan Kuopion ja Joensuun kampuksilla. 

 

Kauppatieteellisen alan suuntautumisvaihtoehtoja UEF:ssä ovat Kuopion kampuksella innovation ma-

nagement, laskentatoimi ja rahoitus sekä tilintarkastuksen maisteriohjelma. Joensuun kampukselta 

puolestaan löytyy palvelujohtaminen, laskentatoimi ja yritysjuridiikka sekä tilintarkastuksen maisterioh-

jelma. Näiden maisteriohjelmien laajuus on 120 opintopistettä, jonka arvioitu suorittamisaika on kaksi 
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vuotta. Seuraavassa esittelyssä ei huomioida innovation management- tai palvelujohtaminen-koulu-

tusohjelmia. 

 

Laskentatoimi ja rahoitus 

Suuntautumisvaihtoehdossa pyritään laajentamaan laskentatoimen ja rahoituksen tietämystä. Tietä-

myksen laajentamisen merkityksenä on, että opiskelijalla olisi paremmat taidot liiketoiminnan kehittä-

miseen tai taitojen hyödyntämiseen rahoitusmarkkinoilla. Opetus tapahtuu suomenkielellä. Kevään 

2016 haussa tälle suuntautumisvaihtoehdolle oli tarjolla 15 aloituspaikkaa 

 

Laskentatoimi ja yritysjuridiikka 

Suuntautumisvaihtoehto luo valmiutta tunnistaa ja hallita liiketoiminnassa ilmeneviä taloudellisia ja oi-

keudellisia riskitekijöitä sekä muita kysymyksiä. Laskentatoimen ja rahoituksen suuntautumisvaihtoeh-

don valinneet voivat valita myös opintoja muista suuntautumisvaihtoehdoista. Opetus toteutetaan suo-

menkielellä. Kevään 2016 yhteishaussa oli tarjolla 10 aloituspaikkaa tälle suuntautumisvaihtoehdolle. 

 

Tilintarkastus 

Suuntautumisvaihtoehtoon sisältyy laskentatoimen, oikeustieteiden sekä yritysjuridiikan opintoja. 

Opintojen tarkoituksena on antaa opiskelijalle valmiudet suorittaa KHT-tutkinto. Opinnot toteutetaan 

suomenkielellä ja niitä voi suorittaa sekä Joensuun että Kuopion kampuksilla. Aloituspaikkoja kevään 

2016 haussa oli 15. 

 

Hakeminen kauppatieteiden maisteritutkintoon 

Hakeminen UEF:n maisteriohjelmiin tapahtuu valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa. Haku-

kelpoisia hakijoita ovat hakijat, joilla on alempi yliopisto- tai alempi ammattikorkeakoulututkinto tai 

ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Tutkinnon lisäksi hakijalta vaaditaan 60 opintopistettä kauppatie-

teellisiä opintoja, jotka eivät sisällytä kieli- ja viestintäopintoja eikä tutkimusmenetelmäopintoja. Lisäksi 

hakijalla tulee olla opinnäytetyöstä/lopputyöstä arvosanana vähintään 3 (arvosteluasteikko 1-5). Lop-

putyön puuttuessa korvataan laskemalla haettavalla tutkinnolla suuntautumisvaihtoehtoon soveltuvien 

korkeakouluopintojen opintopisteiden painotettu keskiarvo. Painotetun keskiarvon on oltava vähintään 

2,5. Jos haettavaan korkeakoulututkintoon sisältyy hyväksi luettuja toisen asteen opintoja, niitä ei 

huomioida. 
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Maisteriohjelman valinta tapahtuu suuntautumisvaihtoehdolle soveltuvien korkeakouluopintojen mää-

rän perusteella. Tasapistetilanteessä opinnäytetyön arvosana ratkaisee opiskelijavalinnan. Tutkinto-

vaatimusten lisäksi tilintarkastus ohjelmaan hakevilta edellytetään 30 opintopistettä ulkoisen laskenta-

toimen ja/tai tilintarkastuksen opintoja. sekä 6 opintopistettä sisäisen laskentatoimen opintoja. Sähköi-

sen hakemuksen lisäksi hakijan tulee toimittaa suoritettu tutkintotodistusjäljennös määräaikaan men-

nessä joko sähköpostilla tai paperipostilla.  

 
Lisätietoa hakemisesta voi tiedustella Itä-Suomen yliopiston hakutoimistosta. 

hakijapalvelut@uef.fi  

 

Jyväskylän yliopisto 

Jyväskylän yliopistolla on seitsemän tiedekuntaa: humanistinen, informaatioteknologian, kasvatustie-

teiden, kauppakorkeakoulu, liikuntatieteellinen, yhteiskuntatieteellinen sekä matemaattis-luonnontie-

teelliset tiedekunnat. Kauppakorkeakoulussa on viisi maisteriohjelmaa, joista kolme englanninkielisiä 

ja kaksi suomenkielistä. Englanninkielisiä Master’s Degree- ohjelmia ovat Banking and International 

Finance, Corporate Environmental Management sekä International Business and Entrepreneurship. 

Suomenkielisiä maisteriohjelmia ovat Taloustiede sekä Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmä. Seu-

raavassa muutamia maisteriohjelmia. 

 

Master's Degree Programme in Banking and International Finance 

Tässä englanninkielisessä maisteriohjelmassa pääaineena on taloustiede, joka on 91 opintopisteen 

opintokokonaisuus. Tähän 91 opintopistekokonaisuuteen kuuluvat 79 opintopistettä pakollisia opin-

toja. Pakollisia opintoja ovat muun muassa corporate finance, principles of banking, derivatives jne. 

Loput 12 opintopistettä ovat valinnaisia opintoja kuten behaviour finance, corporate governance jne. 

Opiskelijalla tulisi olla myös edellisessä tutkinnossa vähintään 25 opintopistettä liiketalouden opintoja, 

jos näitä ei ole tulee opiskelijan valita ne nykyisestä opintotarjonnasta.  

 

Taloustiede 

Taloustieteen valinneilla tulee pääaineeksi taloustiede. Tavoitteena on, että valmistuva opiskelija ky-

kenee tunnistamaan, miten taloustilanteen muutokset vaikuttavat eri toimijoihin. Valmistuvilta vaadi-

taan myös hyvät suulliset ja kirjalliset viestintätaidot suomeksi ja yhdellä vieraalla kielellä työelämän 

yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa. Opinnot toteutetaan pääosin suomenkielellä. Kevään 2016 yh-

teishaussa oli tarjolla seitsemän aloituspaikkaa.  
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Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmä 

Toisin kuin taloustieteen maisteriohjelmassa, yrityksen taloustieteiden pääaineryhmän maisteriohjel-

massa opiskelijoilla on pakolliset peruskurssit, jonka jälkeen on valittava omavalintainen pääaine. 

Pääaineeksi voi valita laskentatoimen, yrittäjyyden, markkinoinnin, johtamisen tai yritysten ympäristö-

johtamisen väliltä. Tämä maisteriohjelma vaatii opiskelijoilta hyvät suulliset ja kirjalliset viestintäval-

miudet toimia tieteellisissä sekä työelämän eri tilanteissa. Viestintävalmiuksien vaatimukset ovat kah-

delta kotimaiselta ja kahdelta vieraalta kieleltä. Laskentatoimen opiskelijoilla on valmiudet toimia yri-

tyksen talousjohdossa ja niihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Vuoden 2016 kevään haussa oli 28 

aloituspaikkaa tarjolla.  

 

Hakeminen kauppatieteiden suomenkielisiin maisteritutkintoon 

Hakeminen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmaan tapahtuu valtakunnalli-

sessa korkeakoulujen yhteishaussa sekä keväisin että syksyisin. Hakukohteita ja haettavaa pääai-

netta ei voi muuttaa hakuajan umpeuduttua. Pääainevalinta yrityksen taloustieteiden pääaine koulu-

tukseen tapahtuu jo hakuvaiheessa eikä sitä voi muuttaa hakuajan umpeuduttua. Hakukelpoisuuden 

vaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi taloustieteen ja yrityksen taloustieteiden pää-

aineryhmän maisteriohjelmat vaativat hakijoilta 40 opintopistettä haetun pääaineen perus- ja aine-

opintoja. 

 

Suoraan maisteriohjelmaan hakevalle ei järjestetä valintakoetta. Valinta perustuu pisteytykseen. 

Hakijat pisteytetään seuraavasti: 

 Pääaineen opintojaksot: suoritettu pakollinen opintojakso, jonka arvosana vähintään 3/5. 

 Pääaineen aineopintokokonaisuuden arvosana, joka on vähintään 3/5. 

 Pääaineen perusopintojakso: pakollisesta puuttuvasta jaksosta -1 piste/jakso. 

 Opinnäytetyön arvosana, jos vähintään 3/5. Jos opinnäytetyö liittyy pääaineeseen, pisteytys 
kaksinkertaistetaan. 

 Sitomattoman sivuainekokonaisuuden arvosana, jos vähintään 3/5. 

 Viestintä- ja kieliopinnoissa, puuttuvasta pakollisesta jaksosta -1 piste/jakso. (Vaatimuksena 
kaksi kotimaista sekä yksi tai kaksi vierasta kieltä riippuen pääaineesta.) 

 Vaadittujen pääaineen pakollisten kurssien puuttumisesta -1 piste/kurssi 

 Motivaatiokirje -3-+3. 
 
Lisätietoa hakemisesta voi tiedustella Jyväskylän yliopiston hakutoimistosta. 

hakijapalvelut@jyu.fi  

 

Hakeminen Master's Degree Programme in Banking and International Finance 

Hakeminen Master’s Degree ohjelmiin ei tapahdu valtakunnallisen korkeakoulujen yhteishaussa. Ha-

kijan kannattaa varmistaa aikataulu koululta esimerkiksi syksyllä 2016 alkavan tutkinnon hakuaika oli 
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2015-2016 vuoden vaihteessa. Hakijalla tulee olla korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta kuten ta-

loustiede, rahoitus tai laskentatoimi. Koulutusvaatimuksen lisäksi hakijan tulee täyttää englannin kieli-

vaatimus.  

 

Englannin kielen taso tulee todistaa jollakin seuraavista vaihtoehdoista: 

 IELT (vaatimus 7) 

 CPE tai CAE suoritettu tasolla a, b tai c 

 Pearson test of English (tulos vähintään 65) 

 National Certificate of Language Proficiency (taso 4) 

 Korkeakoulututkinto (pääaine Englanti) 

 TOEFL (600 pistettä paperitentissä / 100 pistettä nettitentissä) 
 

Opiskelijat valitaan kahdessa vaiheessa. Ensin hakijat järjestetään paremmuusjärjestykseen hakuliit-

teiden perusteella. Tästä joukosta valitut hakijat haastatellaan henkilökohtaisesti tai puhelimitse. Pis-

teytys tapahtuu seuraavasti: 

Ensimmäinen vaihe max. Toinen vaihe max 

Koulutus  8 pistettä Hakijan motivaatio 9 pistettä 

Motivaatiokirje 8 pistettä Tietous koulutusalasta 4 pistettä 

Työkokemus 2 pistettä Analyysitaidot 4 pistettä 

Englannin kieli 2 pistettä Suullinen englanti 3 pistettä 

 20 pistettä  20 pistettä 

Taulukko 14. Master's Degree Program in Banking and International Finance valintapisteiden jakautuminen ke-

vään 2016 haussa 

 

Hakijan muistilista toimitettavista liitteistä hakuajan umpeutumiseen mennessä: 

 Kopio sähköisestä hakemuksesta. 

 Oikeaksi todistettu tutkintotodistus ja opintosuoritusote. 

 Kopio passista. 

 Todistus englanninkielen tasosta. 

 CV 
 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) on toiminut talouden ja tekniikan yhdistävänä tiedeyliopis-

tona jo vuodesta 1969 lähtien. LUT:ssa tarjotaan yhteensä 596 ylemmän korkeakoulututkinnon ohjel-

maa, joista 186 tutkinto-ohjelmaa ovat kauppatieteiden maisteriohjelmia ja 410 diplomi-insinöörin-oh-

jelmia. Näihin kauppatieteiden maisteritutkintoihin on tarjolla kuusi eri maisteriohjelmaa kuten lasken-

tatoimi, tietojohtaminen ja johtajuus, International Marketing Management jne. LUT tarjoaa myös mah-

dollisuuden opiskelijavaihtoon 150 yliopistoon eri puolille maailmaa. 
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Laskentatoimen maisteriohjelmasta valmistuneella on kokonaisvaltainen näkemys yrityksen toimin-

nasta sekä sen taloudellisesta johtamisesta. Opiskelija tulee ymmärtämään miten nopeasti muuttuva 

liiketoimintaympäristö vaikuttaa, mitä haasteita se tuo sekä mitä mahdollisuuksia se luo. Opiskelijoilla 

on mahdollisuus keskittyä joko tuloslaskentaan tai johdon laskentatoimeen. Tuloslaskennassa keskei-

siä aiheita ovat tilinpäätös ja siihen liittyvät analyysit sekä tilintarkastus. Johdon laskentatoimen puo-

lella puolestaan keskitytään kustannuslaskentaan, kannattavuuteen sekä strategisen johdon laskenta-

toimeen Maisteriohjelmassa maksimissaan 15 aloituspaikkaa eikä varasijoja ole tarjolla.  

 

Hakeminen kauppatieteiden maisteriohjelmaan 

Haku LUT:n järjestämään laskentatoimen maisteriohjelmaan ei tapahdu valtakunnallisessa korkea-

koulujen yhteishaussa vaan LUT:n oman aikataulun mukaan. Esimerkiksi syksyllä 2016 alkavan mais-

teriohjelman hakuaika oli 1.12.2015-27.1.2016. Hakukelpoisuuteen vaaditaan alempi korkeakoulutut-

kinto kuten tradenomi tai kandi, myös ylempi ammattikorkeakoulututkinto kelpaa. Hakijalla ei voi kui-

tenkaan olla entuudestaan kauppatieteellistä ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkintovaatimuksen li-

säksi hakijalta edellytetään 24 opintopistettä laskentatoimen, kansantaloustieteen, rahoituksen, strate-

giatutkimuksen tai yritysjuridiikan korkeakouluopintoja. Kuitenkin vähintään 18 opintopistettä tulee olla 

laskentatoimen korkeakouluopintoja. Laskentatoimen opinnoiksi ei lasketa tutkimusmenetelmä, ta-

lousmatematiikan tai matematiikan opintoja.  

 

Opiskelijavalinta tapahtuu urasuunnitelman ja opintomenestyksen perusteella seuraavasti: 

Opintomenestys: 

 Tradenomitutkinnon kaikkien opintojen keskiarvo vähintään 2,5 (arvostelu 0-5, myös opin-
näytetyö). 

 Keskeneräisellä tutkinnolla haettaessa, keskiarvo lasketaan suoritetuista opintosuorituk-
sista. 

 Keskiarvo kerrotaan 4:llä, maksimissaan koulumenestyksestä voi saada 20 pistettä. 
Henkilökohtainen urasuunnitelma max. 5 pistettä: 

 Urasuunnitelman pituus tulee olla 1 000 – 1 200 sanaa (sanojen määrä merkittävä suunni-
telman loppuun). 

 Urasuunnitelmassa tulee pohtia hakuvalintaansa, miten vahvuutesi sopivat valintaan sekä 
miten opinnot tukevat urakehitystäsi.  

 

Hakija voi hakea samanaikaisesti LUT:in suomenkieliseen kauppatieteelliseen maisteriohjelmaan 

sekä kahteen englanninkieliseen kauppatieteelliseen maisteriohjelmaan. Jokaiseen maisteriohjel-

maan on toimitettava erikseen hakulomake ja hakuliitteet. Hakulomake liitteineen tulee postittaa haku-

ajan umpeutumiseen mennessä.  
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Hakijan muistilista toimitettavista liitteistä hakuajan umpeutumiseen mennessä: 

 Kahden henkilön oikeaksi todistama* kopio tutkintotodistuksesta, opintosuoritusotteesta sekä 
muista mahdollisista opinnoista. 

 Keskeneräisellä tutkinnolla hakevan toimitettava oppilaitoksen leimaama opintosuoritusote. 

 Luettelo vaadituista liiketaloustieteellisistä opinnoista. Merkitse luetteloon opintojakson nimi, 
laajuus, arvosana sekä arvosteluasteikko.  

 Henkilökohtainen urasuunnitelma (sisältö mainittu edellä). 

 Ansioluettelo 

 Kopio sähköisesti täytetystä hakulomakkeesta. 
 

*  Henkilöt voivat olla esimerkiksi kavereita, jotka todistavat, että kopiot ovat otettu alkuperäisistä  

 todistuksista. Todistajilta allekirjoitus ja nimenselvennös. 

 
Lisätietoa hakemisesta voi tiedustella Lappeenrannan teknillisen yliopiston hakutoimistosta. 

hakijapalvelut@lut.fi  

 

Oulun yliopisto 

Oulun yliopistossa on kolme kampusta ja 10 eri tiedekuntaa. Yliopiston kampukset sijaitsevat Linnan-

maassa, Oulussa ja Kajaanissa. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu sijaitsee Linnanmaan kampuk-

sella. Kauppakorkeakoulun laskentatoimen maisteriohjelmassa opiskelija voi suuntautua joko ulkoi-

seen tai johdon laskentatoimeen. Opinnot ovat pääasiassa englanniksi, mutta osa opintosuorituksista 

toteutetaan myös suomeksi. 

 

Ulkoisen laskentatoimen opiskelija osaa laatia ja hyödyntää IFRS-tilinpäätöstä. Hänellä on myös val-

miudet toimia kansainvälisissä vaativissa taloudellisissa tehtävissä. Johdon laskentatoimen opiskelija 

kykenee kehittämään taloudellisen informaation analysointia auttamaan johdon päätöksenteossa. 

Hän osaa hyvin myös kustannuslaskennan eri menetelmät. Laskentatoimen maisteriohjelman aloitus-

paikkoja vuodelle 2016 oli tarjolla 10. 

 

Hakeminen kauppatieteiden maisteriohjelmaan 

Hakeminen Oulun yliopiston kauppatieteelliseen maisteriohjelmaan tapahtuu yliopiston omalla aika-

taululla. Esimerkiksi haku syksyllä 2016 alkaviin maisteriohjelmiin tapahtui 2015 vuoden vaihteessa. 

Hakukelpoisuuden täyttää soveltuva korkeakoulututkinto. Soveltuvia korkeakoulututkintoja ovat yli-

opistojen alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulun tradenomitutkinto.  
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Opiskelijavalinta etenee siten, että hakijat osallistuvat kirjatenttiin. Tentistä hyväksytyt tullaan jaka-

maan kolmeen ryhmään kauppatieteellisen alan yliopistotutkinnon suorittaneisiin, muun kuin kaupalli-

sen alan yliopistotutkinnon suorittaneisiin ja tradenomitutkinnon suorittaneisiin. Nämä hakijat tullaan 

asettamaan vielä paremmuusjärjestykseen ryhmäkohtaisesti seuraavin kriteerein: 

 Opintotausta: aiemmin suoritetun tutkinnon sisältöjen ja laajuuden soveltuvuus haettavaan mais-
teriohjelmaan 

 Aiempi koulumenestys: aiemmin suoritetun tutkinnon opintosuoritusten pohjalta 

 Hakijan motivaatio ja edellytykset kauppatieteellisen tutkinnon suorittamiseen* 
 

* Motivaatiokirje on neljän sivun essee, jossa hakija vastaa seuraaviin kysymyksiin. Miksi haet  
 KTM -tutkintoon johtavaan koulutukseen?  Miksi haet juuri kyseiseen pääaineeseen? Muut  
 mahdolliset perustelut valinnallesi 

 

Jos viimeistä aloituspaikkaa kohden on kaksi hakijaa tasapistein, molemmat tullaan hyväksymään. 

 

Hakijan muistilista toimitettavista liitteistä hakuajan umpeutumiseen mennessä: 

 Kopio sähköisesti täytetystä hakemuksesta 

 Oikeaksi todistettu tutkintotodistusjäljennös ja opintosuoritusote 

 Neljän sivun motivaatiokirje 
 

Lisätietoa hakemisesta voi tiedustella Oulun yliopiston hakutoimistosta. 

hakijapalvelut@oulu.fi 

 

Tampereen yliopisto 

Tampereen yliopistolla on kolme kampusta, Tampereella, Seinäjoella ja Porissa. Tampereen yliopis-

tossa voi valmistua 3 313 eri koulutusohjelmasta, joista 1 477 tutkintoa ovat ylempiä korkeakoulutut-

kinnon koulutusohjelmia. Tieteenalanyksiköitä on yhdeksän kuten kasvatustieteen ja lääketieteen yk-

sikkö. Kauppatieteen koulutusohjelmat järjestetään Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa 

Tampereen kampuksella. Johtamiskorkeakoulussa voi suorittaa hallintotieteiden, kauppatieteiden ja 

politiikan tutkimuksen maisteriohjelmat.  

 

Kauppatieteiden maisteriohjelmassa on yhdeksän eri opintosuuntausvaihtoehtoa: 

 Vakuutus ja riskienhallinta 

 Markkinointi 

 Taloustiede 

 Yrityksen johtaminen 

 Yrityksen laskentatoimi 

 Yritysjuridiikka ja vero-oikeus 

 Tilintarkastus ja arviointi 

 Vastuullinen liiketoiminta 

 MDP in Public Economics and Public Finance 

 

Yrityksen laskentatoimi 

Laskentatoimen suuntauksesta valmistunut laskentaekonomilla on valmiudet tuottaa raportteja yrityk-

sen toiminnasta ja taloudesta. Raporteilla pyritään avustamaan johdon, sidosryhmien, omistajien jne. 

mailto:hakijapalvelut@oulu.fi
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päätöstenteossa. Opiskeluaiheita ovat mm. johdon laskentatoimi, tuloslaskenta, yritysrahoitus, kieli- ja 

viestintäopintoja jne. Kevään 2016 yhteishaussa oli 10 aloituspaikkaa tarjolla. 

 

Tilintarkastus ja arviointi 

Opintosuuntauksessa erikoistutaan tarkastuksen ja arvioinnin erityiskysymyksiin. Osana tutkintoa 

opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa tilintarkastuksen ammattitutkintoihin vaadittavat opinnot (JHTT, 

KHT ja HTM). 

 

Hakeminen kauppatieteiden maisteriohjelmaan 

Hakeminen Tampereen yliopiston kauppatieteiden maisteriohjelmaan tapahtuu valtakunnallisessa 

korkeakoulujen yhteishaussa. Yhdellä hakukerralla voi hakea vain yhteen Tampereen yliopiston jär-

jestämään maisteriohjelmaan. Hakukelpoinen hakija on sellainen, jolla on alempi korkeakoulututkinto.  

 

Opiskelijavalinnat tapahtuvat ilman valintakoetta. Hakukelpoiset hakijat jaetaan kahteen ryhmään. 

Ryhmä 1. kuuluu Suomessa tai ulkomailla suoritettu soveltuvat alempi yliopistotutkinto ja ryhmä 2. 

kuuluu tradenomitutkinnon suorittaneet. Tradenomitutkinnolla hakevilla minimikriteerinä hyväksymi-

selle ovat: 

 Suoritettu tai keskeneräinen soveltuva tradenomitutkinto (keskeneräinen tutkinto tulee olla val-
mis määräajan puitteissa). 

 Hakijalla oltava erinomainen opintomenestys (4-5). Tutkinto tulee olla suoritettu kohtuullisessa 
ajassa eikä tutkinnon voida katsoa sisällölliseksi vanhentuneeksi. 

 Perusteelliset syyt. 
 

Hakijan muistilista toimitettavista liitteistä hakuajan umpeutumiseen mennessä: 

 Motivaatiokirje (perustelut opinto-oikeuteen). 

 Virallisesti oikeaksi todistettu tutkintotodistusjäljennös. 

 Virallinen opintosuoritusote. 

 Kopio sähköisesti täytetystä hakulomakkeesta. 
 
Lisätietoa hakemisesta voi tiedustella Tampereen yliopiston hakutoimistosta. 

hakijapalvelut@uta.fi 

 

Vaasan yliopisto 

Vaasan yliopistossa on kolme tiedekuntaa, filosofinen, kauppatieteellinen sekä teknillinen tiedekunta. 

Kauppatieteellisessä on 12 maisteriohjelmaa, joista neljä ovat englanninkielisiä. Taloushallintoon liitty-

viä ohjelmia ovat laskentatoimi ja rahoitus, Master’s Degree Program in Finance, talousoikeus sekä 

taloustiede. Seuraavassa esitellään laskentatoimen ja rahoituksen koulutusohjelmat. 
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Laskentatoimi ja tilintarkastus 

Maisteriohjelmassa syvennetään opiskelijan tietoutta yrityksen talouden arvioimisessa sekä sen johta-

misessa. Opinnot tarjoavat valmiudet tilintarkastuksen vaativiin tehtäviin sekä talousjohtamisen tehtä-

viin. Vaasan yliopistolla on myös laaja sivuainetarjonta kuten energiatekniikkaa tai hallintotieteitä. Ti-

lintarkastusalan tutkintoihin tähtääville opiskelijoille suositellaan yliopistossa tarjolla talousoikeuden 

tilintarkastusjuridiikan sivuaineopintoja. Kevään 2016 haussa oli tarjolla 10 aloituspaikkaa. 

 

Master's Degree Programme in Finance 

Tässä englannin kielisessä maisteriohjelmassa keskitytään kahteen pääaiheeseen Corporate Finance 

and Financial Analysis sekä Financial Markets and Instruments. Pääaineenaan Corporate Finance 

and Financial Analysis, opiskelijat syventävät tietouttaan yritysrahoituksen päätöksentekoon, pitkäai-

kaiseen talouspolitiikkaan jne. Financial Markets and Instruments pääaineen opiskelijat keskittyvät 

rahoitusvälineisiin sekä kansainvälisiin rahoitusmarkkinoihin.  Syksyllä 2016 alkavaan toteutukseen oli 

tarjolla 20 aloituspaikkaa. 

 

Hakeminen kauppatieteiden maisteriohjelmaan 

Hakeminen suomenkielisiin maisteriohjelmiin tapahtuu valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteis-

haussa. Hakukelpoisia ovat alemman yliopistotutkinnon tai liiketalouden tradenomitutkinnon suoritta-

neet hakijat. Yhdellä hakukerralla voi hakea vain yhteen Vaasan yliopiston maisteriohjelmaan. Hake-

minen englanninkielisiin maisteriohjelmiin tapahtuu erillishaussa. Hakuajat englanninkielisiin maiste-

riohjelmiin kannattaa tarkistaa maisteriohjelmien omilta sivuilta esimerkiksi syksyllä 2016 alkavien 

englanninkielisten maisteriohjelmien hakuaika oli 31.12.2015-1.2.2016. 

 

Suomenkielisiin hakuohjelmiin haettaessa, hakukelpoiset hakijat jaetaan kahteen valintaryhmään, yli-

opistotutkinnon suorittaneisiin ja tradenomitutkinnon suorittaneisiin. Tradenomitutkinnolla haettavilla 

on valintaperusteena soveltuva liiketalouden tutkinto. Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisterioh-

jelmaan hakevilta tradenomeilta vaaditaan soveltuvan tutkinnon lisäksi laskentatoimen, taloushallin-

non tai rahoituksen suuntautumisvaihtoehdon. Hakukelpoiset tradenomit laitetaan tradenomitutkinnon 

opintomenestyksen perusteella paremmuusjärjestykseen. Painopisteet pääaineen tai koulutusohjel-

man/suuntautumisvaihtoehdon arvosanat sekä opinnäytetyön arvosana. Tasapistetilanteessa otetaan 

mahdolliset yliopistotasoiset opinnot huomioon. Erillistä valintakoetta ei siis ole.  

 

Kansainvälisiin maisteriohjelmiin haettaessa hakijalta vaaditaan soveltuvan alan alempi korkeakoulu-

tutkinto. Soveltuvia aloja Master’s Degree Program in Finance ohjelmaan ovat liiketalous, matema-

tiikka ja tilastotiede. Opiskelijat pisteytetään paremmuusjärjestykseen seuraavasti: 
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Opintomenestys (painopiste opinnäytetyössä) 20 pistettä 

Kielitaito 5 pistettä 

Kansainvälinen kokemus (työ / opiskelu) 5 pistettä 

Soveltuvan alan työkokemus 5 pistettä 

Motivaatiokirje** 15 pistettä 

 50 pistettä 

Taulukko 15. Valintapisteiden jakautuminen kevään 2016 haussa. 

 

Hakijan muistilista toimitettavista liitteistä hakuajan umpeutumiseen mennessä: 

 Kopio sähköisesti täytetystä hakulomakkeesta. 

 Oikeaksi* todistettu kopio tutkintotodistus. 

 Oikeaksi* todistettu kopio opintosuoritusrekisteriotteesta. 

 Motivaatiokirje ** 

 Keskeneräisellä tutkinnolla hakevilta vaaditaan virallinen opintosuoritusote, selvitys puuttuvista 
opinnoista sekä arvio valmistumispäivästä 
 

* Oikeaksi todistettu kopio on oppilaitoksen, notaarin tai kahden todistajan (ei samassa taloudessa  

 asuva tai lähisukulainen) kopio. 

** Motivaatiokirjeen tulee olla 1-2 sivua pitkä sekä sisällytettävä minimissään seuraavat asiat: 

 Miksi haluat lähteä suorittamaan kauppatieteiden maisterin tutkintoa? Miksi haet juuri Vaa-

san yliopistoon? Miksi nimenomaan hakemassasi koulutusohjelmassa? 

 Millaiset tiedot sinulla on Vaasan yliopiston kauppatieteellisestä tiedekunnasta, kauppatie-

teiden opiskelusta ja hakemastasi koulutusohjelmasta? 

 Aiempi koulutuksesi ja työkokemuksesi? 

 Miten uskot pystyväsi sovittamaan maisteriopinnot ja muun elämäsi yhteen? Millaisia haas-

teita uskot kohtaavasi ja miten aiot selvitä niistä? 

 Millaisena näet omat opiskelutaitosi ja –tottumuksesi, eli tapasi opiskella? 

 Millaisena näet tulevaisuuden kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen? 

 Mitä uusia valmiuksia ja mahdollisuuksia uskot tutkinnon tarjoavan? 

 Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi ja opiskelumotiiveistasi? 

 

Lisätietoa hakemisesta voi tiedustella Vaasan yliopiston hakutoimistosta. 

hakijapalvelut@uva.fi  

mailto:hakijapalvelut@uva.fi
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4 EMBA / MBA 

Executive Master of Business Administration (eMBA) ja Master of Business Administration (MBA) 

ovat molemmat kauppatieteellisen alan täydennyskoulutuksia Suomessa. Kumpikaan näistä ei johda 

mihinkään perustutkintoon tai mene päällekkäin kauppatieteellisen maisteritutkinnon kanssa Suo-

messa. Vaikka koulutus ei Suomessa johda mihinkään tutkintoon, ulkomailla on tarjolla joitakin koulu-

tusohjelmia, jotka johtavat joihinkin tieteellisiin tutkintoihin. Koulutusohjelmat voivat keskittyä johtami-

seen, liiketalouden kokonaisuuksiin tai tiettyihin teemoihin liittyen koulutuksen tarjoajasta. Pohjavaati-

muksena on usein yliopistollinen koulutus sekä käytännön kokemus johtotehtävistä. Kahdella koulu-

tuksella on eroja. MBA-koulutus on täysipäiväistä opiskelua, kun taas EMBA on työn ohella suoritet-

tava koulutus.  

 

Suomessa EMBA- ja MBA-koulutuksia tarjotaan yliopistoissa, joissain ammattikorkeakouluissa sekä 

yksityisillä valmennuskoulutusten tarjoajien tarjonnassa. Muun muassa seuraavissa on molempia tai 

jompaakumpaa koulutusta tarjonnassaan:

 Aalto University Executive Education 

(AEE) 

 Oulu Business School 

 Tampereen yliopisto  

 Hanken School of Economics 

 Jyväskylän yliopisto 

 Vaasan yliopisto 

 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 

 Henley Business School 

 Itä-Suomen yliopisto 

 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

 

Nämä monien koulutustarjoajien joukosta, listaus ei tietenkään kata kaikkia koulutustarjoajia. Seuraa-

vaksi esitellään Hanken:in tarjoama EMBA-koulutusohjelma. Osassa koulutuksissa vaaditaan vähin-

tään kandidaatin tutkintoa. Koulutusten sisältö ja vaativuus riippuvat koulutuksen tarjoajasta. Koska 

molemmat koulutukset ovat kansainvälisiä, koulutuksen tarjoajat pyrkivät saamaan tarjoamilleen kou-

lutuksille akkreditointeja ulkopuolisilta tahoilta. Akkreditoinneilla tarkoitetaan laatuarviointeja. Erityisen 

laadukkaita ovat englantilaisen AMBA:n, amerikkalaisen AASAB Internatioalin sekä eurooppalaisen 

EQUIS:in laatuarvioinnit. Ajankohtaiset kurssit voit hakea sivulta http://find-mba.com/search . 

 

Hanken School of Economics 

Hankenin EMBA-koulutusohjelmat ovat kaksivuotisia työn ohella suoritettavia täydennyskoulutuksia. 

Mahdolliset lähiopetustunnit ajoittuvat keskiviikosta perjantaihin kello 9-17 välille. Ohjelmat ovat täysin 

englanninkielisiä ja niillä on englantilaisen AMBA:n laatuarvioinnit. Koulutuksen keskeisimmät aiheet 

ovat strategia ja johtajuus, strateginen rahoitus ja laskentatoimi, palvelut ja ratkaisut sekä prosessit ja 

mahdollistajat.  

 

http://find-mba.com/search
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Koulutukseen hakevalta edellytetään vähintään alempaa korkeakoulututkintoa sekä vähintään viiden 

vuoden käytännön kokemusta. Näiden lisäksi hakijoilta vaaditaan korkean tason englanninkielen tai-

toa sekä suullisesti että kirjallisesti. Koulutuksen, työkokemuksen ja englannin kielivaatimuksen li-

säksi, hakijan tulee täyttää vähintään yksi seuraavista kriteereistä: 

 Hakija on johtavassa asemassa projekteissa tai yhteisössä. 

 Hakija on kokenut vanhempi asiantuntija, joka hoitaa laajoja kokonaisuuksia. 

 Hakija toimii yrittäjänä vakiintuneessa liiketoiminnassaan. 

 Hakija on huippulahjakas. 

 

Koulutusohjelmaan valitaan maksimissaan 30 ihmistä suorittamaan koulutusta. Valinta perustuu kou-

lutustaustaan, työkokemukseen, kulttuuritaitoihin, ihmissuhteisiin, motivaatioon sekä johtopotentiaa-

liin. Hakeminen koulutusohjelmaan tapahtuu palauttamalla täytetty hakemus Hankenin hakutoimis-

toon määräaikaan mennessä. Hakemuksen liitteiksi tulee liittää hakemuksen mukaan englanninkieli-

nen CV, tutkintotodistuskopiot sekä kaksi suosittelukirjettä. Osa hakijoista kutsutaan 45 minuutin pitui-

seen haastatteluun. Haastattelun jälkeen tehdään päätökset opiskelijavalinnoista, joista ilmoitetaan 

hakijoille. Koulutusohjelma maksaa 28 000 euroa + alv. sisältäen luennot ja oppimateriaalit sekä lou-

naat. Koulutusohjelmamaksun voi suorittaa viidessä erässä, mutta keskeytetyistä koulutuksista ei an-

neta palautuksia.  
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5 Kirjanpitäjän ammattitutkinto 

Kirjanpitäjän ammattitutkinto (KLT) on Taloushallintoliiton järjestämä koulutusohjelma. KLT-tutkinnolla 

tarkoitetaan kirjanpidon ja laskentatoimen tutkintoa. Tutkinto on merkki ammattitaidosta. KLT-tutkin-

non suorittaneella on mahdollisuus haastavampiin työtehtäviin, ja näin ollen myös mahdollisuus keski-

määräistä parempaan palkkatasoon kuin tutkintoa suorittamattomilla laskentatoimen ammattilaisilla. 

Suomessa on kaiken kaikkiaan 2 700 KLT-kirjanpitäjää. Tilitoimistot jotka pyrkivät Taloushallintoliiton 

auktorisoituneeksi jäseneksi edellytetään vähintään yksi KLT-kirjanpitäjä tilitoimiston vastuuhenkilöksi. 

Jotta KLT-tutkintoa pääsee suorittamaan, hakijalta vaaditaan riittävää kaupallista koulutusta sekä use-

amman vuoden työkokemusta.  

 

Pohjavaatimukset 

KLT-tutkintoa suorittamaan hakevalla on kolme eri reittivaihtoehtoa.  

1. Hakija on suorittanut alemman tai ylemmän yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon sekä 
työskennellyt kolme vuotta taloushallinnon työtehtävissä. 

2. Hakija on suorittanut liiketalouden ammatillisen perustutkinnon sekä työskennellyt 10 vuotta 
tilitoimistossa tai 20 vuotta laskentatoimen työtehtävissä. 

3. Hakija hyväksytään erityissyistä suorittamaan KLT-tutkinto (tapauskohtainen). 
 

Hakeminen ja valmennus 

Kun hakija on täyttänyt kaikki pohjavaatimukset, hän voi hakea suorittamaan KLT-tutkintoa. Hakemus 

täytetään Taloushallinnon omilla sivuilla. Ennen hakemuksen täytön aloittamista hakijan tulee huomi-

oida, että hakemus on täytettävä yhdellä kerralla kokonaan. Taloushallintoliiton jäsentoimistossa työs-

kentelevillä on sivuille oma käyttäjätunnus, jolla saa hakemuksen esitäytettynä, kun kirjautuu jäsensi-

vuille. Tutkintotodistus liitetään sähköisesti hakulomakkeeseen. Työkokemusta ilmoittaessa, hakija 

ilmoittaa työsuhteen alkamis- ja päättymisajan, jos työsuhde jatkuu, hakija laittaa päättymispäiväksi 

KLT-tutkinnon hakuajan määräpäivän. Järjestelmä laskee itse työkokemusajan. Tutkintotodistuksen 

voi lähettää myös sähköpostitse klt-haku@taloushallintoliitto.fi jos sitä ei saa hakemuksen täyttövai-

heessa liitettyä mukaan.  

 

Hyväksytyn hakijan tulee ilmoittautua erikseen tenttitilaisuuteen. Tentti kestää koko päivän sisältäen 

oikeustieteen ja laskentatoimen kirjallisia tehtäviä. Tenttipisteiden paino jakautuu siten, että 1/3 ovat 

oikeustieteellistä ja 2/3 ovat laskentatoimen tehtäviä.  

 

Kirjallisuusluettelo löytyy Taloushallinnon sivulta. 

 https://taloushallintoliitto.fi/klt-pht/klt-tutkinto/vuoden-2015-haku/kirjallisuusluettelo. 

 

mailto:klt-haku@taloushallintoliitto.fi
https://taloushallintoliitto.fi/klt-pht/klt-tutkinto/vuoden-2015-haku/kirjallisuusluettelo


  

 

32 

Useat tahot tarjoavat KLT-tenttiin valmistavia valmennuskursseja. Valmennuskursseja tarjoaa mm. 

Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Aikuiskoulutus, Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu, Oulun am-

mattikorkeakoulu jne. Verutum Oy tarjoaa valmennuskurssia myös verkossa.  

 

Tutkinnon ylläpito 

KLT-tutkinnon suorittaneilta odotetaan jatkuvaa ammattitaidon ylläpitoa raportoinnin ja koulutusten 

muodossa. Tutkinnon suorittaneet vastaanottavat KLT-kirjan, joka on voimassa aina seuraavat kolme 

vuotta. Kolmen vuoden välein KLT-kirjan haltijan tulee antaa raportti kouluttautumisestaan ja työtehtä-

vistään Tili-Instituutiosäätiölle. Raportoinnin tarkoituksena on varmistaa, että KLT-kirjanpitäjällä on riit-

tävät kriteerit jatkaa KLT-kirjanpitäjänä. KLT-kirjanpitäjällä tulee olla riittävän monipuoliset taloushallin-

non työtehtävät. Jokaisen kolmen vuoden aikana KLT-kirjanpitäjän tulee osallistua vähintään kuuteen 

asiantuntijakoulutukseen, jotka sopivat KLT-tutkinnon ylläpitoon. 
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6 Tilintarkastajan ammattitutkinnot 

Tilintarkastajan ammattitutkintoja ovat HT-, KHT- ja JHT-tutkinnot. Tutkinnot ovat tilintarkastajien pe-

rus- ja erikoistutkintoja. Tilintarkastajatutkintojärjestelmä uudistui 1.1.2016, jonka muutoksessa HT-

opintovaatimukset vastaavat aiempia HTM-opintovaatimuksia. Suoritettuaan HT-tutkinnon, voi HT-

tilintarkastaja jatkokouluttautua. KTH- ja JHT-tutkinnoilla. JHT-opintovaatimukset vastaavat aiempia 

JHTT-opintovaatimuksia.  

 

 

Kuva 3. Tilintarkastajatutkintojen hyväksymisedellytykset (PRH) 

 

HT-tutkinto 

HT-tutkinnolla tarkoitetaan tilintarkastajan perustutkintoa, jonka pätevyydellä henkilö voi toimia tilintar-

kastajana. 1.1.2016 voimaan astuneen tilintarkastusjärjestelmän uudistuksen myötä, HT-tilintarkasta-

jaksi ei riitä pelkästään HT-tutkinnon suorittaminen. Hyväksytyksi HT-tilintarkastajaksi vaaditaan kol-

men vuoden työkokemus alalta. Itse tutkintoon osallistumiseen vaaditaan vähintään kahden vuoden 

työkokemus alalta sekä on täytettävä myös muut hakukriteerit.  
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Hakijan hyväksymisedellytykset 

Tilintarkastuslain 1141/2015 2§ mukaan HT-tilintarkastajaksi hakevan tulee olla luonnollinen henkilö 

sekä täyttää seuraavat vaatimukset: 

1. ei ole konkurssissa, jota ei ole määrätty liiketoimintakieltoon, joka ei ole vajaavaltainen, jonka toiminta-
kelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jolle ei ole määrätty edunvalvojaa; 

2. ei toiminnallaan ole osoittanut olevansa sopimaton tilintarkastajan tehtävään; 
3. on suorittanut korkeakoulututkinnon tai jolla on vähintään seitsemän vuoden kokemus ammattimaisista 

laskentatoimen, rahoituksen ja oikeudellisen alan tehtävistä; 
4. on suorittanut tilintarkastajan tehtävän edellyttämät laskentatoimen, oikeustieteen ja muut kauppa- ja 

taloustieteelliset opinnot; 
5. on hankkinut vähintään kolmen vuoden käytännön kokemuksen tilinpäätösten tai konsernitilinpäätösten 

tilintarkastuksesta tai vastaavien taloudellisten laskelmien tarkastamisesta taikka vähintään 15 vuoden 
käytännön kokemuksen ammattimaisesta laskentatoimen, rahoituksen ja oikeudellisen alan tehtävistä; 

6. on suorittanut hyväksytysti tilintarkastajatutkinnon, jäljempänä HT-tutkinto; sekä 
7. on HT-tutkinnon hyväksytysti suoritettuaan antanut tuomioistuimelle tilintarkastajan vakuutuksen. 

 

Edellä mainitut yleiset edellytykset tulee todistaa viranomaistodistuksin. Hakijan tulee antaa todistus 

siitä, ettei hänellä ole vireille konkurssiasiaa tai liiketoimintakieltoa. Toimikelpoisuudesta tulee antaa 

todistus, ettei hakijalle ole määrätty edunvalvojaa. Todistus rikosrekisteristä. Rikosrekisterin tarkoituk-

sena on tarkistaa, ettei hakijalla ole viimeisen kolmen vuoden aikana sakkorangaistuksia tai viimeisen 

viiden vuoden aikana vankeusrangaistusta rikoksesta, jonka perusteella hakija ei olisi kelvollinen tilin-

tarkastajaksi.  

 

Osallistumislupaa HT-tutkintoon voi hakea alemman korkeakoulun suorittanut henkilö esimerkiksi tra-

denomi tai kauppatieteiden kandidaatti. Alempi korkeakoulututkinto tulee olla suoritettuna kun hakija 

osallistuu tilaisuuteen. Korkeakoulututkinnon lisäksi hakijalta edellytetään myös tiettyjä tilintarkastuk-

sen ja laskentatoimen, oikeustieteen sekä kauppa- ja taloustieteen opintoja.  

Tilintarkastuksen ja laskentatoimen* opintoja tulee olla 52 opintopistettä, joka vastaa 35 opintoviik-

koa. 

Oikeustieteen** opintoja tulee olla 22 opintopistettä, joka vastaa 15 opintoviikkoa. 

Kauppa- ja taloustieteen*** opintoja tulee olla 22 opintopistettä, joka vastaa 15 opintoviikkoa. 

Työ- ja elinkeinoministeriön laatima 1442/2015 2-4§ asetusten mukaan vaaditut opinnot tulee sisältää: 

* tilintarkastuksen sääntely, hyvä tilintarkastustapa, kirjanpidon ja tilinpäätöksen sääntely,  
 hyvä kirjanpitotapa, tilinpäätösanalyysi, johdon laskentatoimi, sisäinen valvonta 
** eri yhteisömuotoja ja arvopaperimarkkinoita koskeva sääntely, yritysverotus, ennakkoperintä,  
 arvonlisäverotus ja verotusmenettely, kauppa- ja varallisuusoikeus, maksukyvyttömyys- sekä  
 työlainsäädäntö 
*** liike- ja kansantaloustiede, rahoitusmarkkinat ja yritysrahoitus, talousmatematiikka ja tilastotiede,  
 tietojärjestelmät ja tietotekniikka 

 

Vaaditut opinnot voi olla korkeakouluissa suoritettuja tai täydennyskoulutuksessa suoritettuja. Nämä 

vaaditut opinnot tulee olla tutkintotilaisuuteen mennessä suoritettuja. Opinnoista tulee antaa vastaa-

vuustodistus, jonka hakija saa korkeakoulustaan. Myös osittainen vastaavuustodistus tarvitaan, jos 

hakija ei ole suorittanut kaikkia vaadittuja opintoja. 
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Opintojen lisäksi hakijalta vaaditaan myös kolmen vuoden työkokemus tilintarkastuksen ja laskentatoi-

men työtehtävistä. Hakijan tulee antaa työkokemuksestaan työnantajan laatima työtodistus. Vaikka 

hakijalla ei olisi vielä kolmen vuoden työkokemusta vaadituissa työtehtävissä, voi hän osallistua tut-

kintotilaisuuteen. Tutkintotilaisuuteen voi osallistua, kun hakijalla on vähintään 24 kuukautta työkoke-

musta vaadituissa työtehtävissä tutkintotilaisuuteen mennessä.  

 

Hakija voi pyytää tilintarkastusvalvontaa varmistamaan täyttyvätkö hänen hyväksymisvaatimuksensa. 

Vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, tilintarkastusvalvonta tarkistaa täyttyvätkö hakijan hyväk-

symisvaatimukset. Hakemuksen käsittely on maksullista, ja hakijan tulee liittää hakemukseensa kaikki 

mahdolliset ennakkotiedot, joiden perusteilla hyväksymisedellytykset täyttyisivät. Hakemuksen käsit-

telymaksu vuonna 2016 on 80 euroa. 

 

HT-tutkintokoe 

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) järjestää HT-tutkintokokeen tilintarkastusjärjestelmän muutoksen 

myötä. Tutkintokokeen tarkoituksena on selvittää, onko hakijalla edellytykset hoitaa itsenäisesti kirjan-

pitovelvollisten tilintarkastustehtäviä kuten konsernien ja säätiöiden. Tutkintokokeen voi suorittaa suo-

meksi tai ruotsiksi, mutta molempiin voi sisältyä englanninkielisiä osioita. Tutkintokoe on kaksiosai-

nen, joka järjestetään peräkkäisinä päivinä. Ensimmäinen osa käsittelee hyvää kirjanpito- ja tilintar-

kastustapaa. Toinen osio liittyy tilintarkastuskertomukseen ja tilintarkastajan raportointiin. 

 

Lisätietoa tutkintokokeen aihealueista voit katsoa PRH:n sivuilta. 

https://www.prh.fi/fi/tilintarkastajatutkinto-opas/vuoden2016tutkinnot/ht-tutkinto.html  

 

Jos kokelas saa hylätyn jommastakummasta osiosta, hänellä on mahdollisuus uusia hylätty osio vii-

den kalenterivuoden aikana. Hyväksytty osion suoritus raukeaa, jos hylättyä osiota ei saa hyväksytysti 

suoritettua viiden kalenterivuoden aikana ensimmäisestä suorituskerrasta.  

 

KHT-erikoistutkinto 

HT-tutkinnon suorittanut voi osallistua KHT-tutkinnon suorittamiseen. KHT-erikoistutkinto on tilintar-

kastajan erikoistutkinto, joka keskittyy yksityisen sektorin tilintarkastukseen. KHT-tilintarkastaja kyke-

nee hoitamaan myös suurempien sekä kansainvälisten yritysten tilintarkastusta.  

 

https://www.prh.fi/fi/tilintarkastajatutkinto-opas/vuoden2016tutkinnot/ht-tutkinto.html
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Hakijan hyväksymisedellytykset 

Tilintarkastuslain 1141/2015 3§ mukaan KHT-tilintarkastajaksi hakevan tulee olla suoritettu HT-tut-

kinto, täyttää HT-tilintarkastajan hyväksymisedellytykset sekä seuraavat vaatimukset: 

1. on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tai on toiminut vähintään viiden vuoden ajan HT-tilintar-
kastajana taikka jolla on vähintään seitsemän vuoden kokemus ammattimaisista laskentatoimen, rahoi-
tuksen ja oikeudellisen alan tehtävistä; sekä 

2. on suorittanut hyväksytysti yleisen edun kannalta merkittävän yhteisön tilintarkastajan erikoistumistut-
kinnon, jäljempänä KHT-erikoistumistutkinto. 

 

Sopivia ylemmän korkeakoulun tutkintoja ovat esimerkiksi tradenomi (YAMK) tai kauppatieteiden 

maisteri. KHT-tutkintoon hakevalta ei edellytetä tiettyjä opintoja ylemmästä korkeakoulututkinnosta tai 

erillistä käytännön työkokemusta HT-tutkinnon lisäksi. 

 

KHT-tutkintokoe 

PRH järjestää KHT-tutkintokokeen kerran vuodessa. Tutkintokokeen tarkoituksena on selvittää koke-

laan valmiudet hoitaa itsenäisesti kirjanpitovelvollisen tilintarkastustehtäviä. Tutkintokokeen tehtävien 

sisällöstä päättää PRH. Tutkintokoe on saatavilla suomeksi tai ruotsiksi, mutta molemmissa voi olla 

mahdollisesti englanninkielisiä osioita.  

 

Tutkintokokeen aihealuesisällöstä voit katsoa PRH:n sivuilta. 

https://www.prh.fi/fi/tilintarkastajatutkinto-opas/vuoden2016tutkinnot/kht-erikoistumistutkinto.html  

 

Osallistumislupa KHT-tutkintoon on voimassa viisi kalenterivuotta osallistumisluvan myöntämisvuo-

desta lähtien. Eli hakijan tulee suorittaa tutkinto hyväksytysti viiden kalenterivuoden aikana, muulloin 

hakija joutuu hakemaan uutta osallistumislupaa. 

 

JHT-erikoistutkinto 

HT-tutkinnon suorittanut voi osallistua JHT-tutkintoon. JHT-tutkinto vastaa vanhaa JHTT-tutkintoa. 

JHT-tilintarkastajalla on valmiudet julkistalouden ja -hallinnon eri tarkastustehtäviin.  

 

  

https://www.prh.fi/fi/tilintarkastajatutkinto-opas/vuoden2016tutkinnot/kht-erikoistumistutkinto.html
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Hakijan hyväksymisedellytykset 

Tilintarkastuslain 1141/2015 3§ mukaan JHT-tilintarkastajaksi hakevan tulee olla suoritettu HT-tut-

kinto, täyttää HT-tilintarkastajan hyväksymisedellytykset sekä seuraavat vaatimukset: 

1. on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tai on toiminut vähintään viiden vuoden ajan HT-tilintar-
kastajana taikka jolla on vähintään seitsemän vuoden kokemus ammattimaisesta laskentatoimen, rahoi-
tuksen ja oikeudellisen alan tehtävistä; 

2. on suorittanut julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tehtävän edellyttämät laskentatoimen ja oi-
keustieteen opinnot tai hankkinut vähintään yhden vuoden ja kuuden kuukauden kokemuksen julkishal-
linnon ja -talouden tehtävistä; sekä 

3. on suorittanut hyväksytysti julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan erikoistumistutkinnon, jäljempänä 

JHT-erikoistumistutkinto. 
 

Sopivia ylemmän korkeakoulun tutkintoja ovat esimerkiksi tradenomi (YAMK) tai kauppatieteiden 

maisteri. Sopivan korkeakoulututkinnon (tai täydennyskoulutuksen) lisäksi hakijan opintojen tulee täyt-

tää tietyt vaatimukset julkissektorin opinnoista. Työ- ja elinkeinoministeriön 1442/2015 5§ asetuksen 

mukaan hakijalla tulee olla vähintään 16 opintopistettä tai 10 opintoviikon laajuiset julkissektorin opin-

toja, jotka käsittelevät julkishallinnon laskentatoimea sekä julkishallinnon sääntelyä. Edellä mainitut 

opintovaatimukset eivät ole pakollisia, jos hakijalla on 1,5 vuoden käytännön kokemusta julkistalou-

den ja -hallinnon tehtävistä. 

 

JHT-tutkintokoe 

PRH järjestää JHT-tutkintokokeen kerran vuodessa. Tutkintokokeen tarkoituksena on selvittää koke-

laan valmiudet hoitaa itsenäisesti julkiskonsernia ja -yhteisöä koskevia tilintarkastustehtäviä. Kuten 

aiemmatkin tutkintokokeet, JHT-tutkintokoe on saatavilla suomeksi tai ruotsiksi sekä mahdollisia eng-

lanninkielisiä osioita voi sisältyä tutkintokokeeseen.  

 

Tarkempia tietoja tutkintokokeen aihealueista voi tarkistaa PRH:n sivuilta. 

https://www.prh.fi/fi/tilintarkastajatutkinto-opas/vuoden2016tutkinnot/jht-erikoistumistutkinto.html  

 

Hakeminen ammatti- ja erikoistutkintojen suorittamiseen 

Ensikertaa tilintarkastajatutkintoon osallistuvien tulee hakea osallistumislupa valitsemaansa tutkin-

toon. Osallistumisluvan saatuaan hakijan tulee ilmoittautua tutkintokokeeseen. Perustutkinnon lisäksi 

hakija voi ilmoittautua myös yhteen erikoistutkinnon tutkintokokeeseen (KHT tai JHT). Jos HT-tutkin-

toa ei saa hyväksytysti suoritettua, mutta erikoistutkinto on suoritettu hyväksytysti, on erikoistutkinnon 

suoritus ehdollisesti voimassa seuraavat viisi kalenterivuotta. Näiden viiden kalenterivuoden aikana 

tulee suorittaa HT-tutkinto hyväksytysti, muussa tapauksessa erikoistutkinnon suoritus raukeaa. Tut-

kintokokeen hyväksytysti suorittaneen kokelaan tulee antaa tilintarkastajan vakuutus oikeuden edessä 

ennen kuin voi rekisteröityä tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan vakuutus on määritelty Työ- ja elinkeino-

ministeriön 1442/2015 22§ asetuksissa. 

https://www.prh.fi/fi/tilintarkastajatutkinto-opas/vuoden2016tutkinnot/jht-erikoistumistutkinto.html
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Tarkemmat aikataulut hakemisesta ja tutkintokokeiden aikatauluista PRH sivuilta. 

https://www.prh.fi/fi/tilintarkastajatutkinto-opas/Tutkintoihinhakeminenjailmoittautuminen.html  

 
Tarkemmat tiedot tutkintomaksuista sekä muista maksuista PRH: sivuilta. https://www.prh.fi/fi/tilintar-

kastusvalvonta/hinnastot.html  

 

 

https://www.prh.fi/fi/tilintarkastajatutkinto-opas/Tutkintoihinhakeminenjailmoittautuminen.html
https://www.prh.fi/fi/tilintarkastusvalvonta/hinnastot.html
https://www.prh.fi/fi/tilintarkastusvalvonta/hinnastot.html
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7 Sisäisen tarkastajan ammattitutkinto 

CIA-tutkinto (Certified Internal Auditor) on kansainvälinen sisäisen tarkastajan tutkinto. Kansainväli-

nen Institute of Internal Auditors (IIA) määrittelee eri tutkinnot ja niiden kriteerit. Sisäisen tarkastajan 

tarkoituksena on toimia mm. globaaleissa organisaatioissa varmistaen koko organisaation noudatta-

van yhteisiä eettisiä sääntöjä sekä yhteistä ammatillista terminologiaa ja menetelmiä. Kyseessä on 

kansainvälinen sertifikaatti, jonka on kehittänyt Institute of Internal Authors (IIA). CIA-tutkinnon on voi-

nut Suomessa suorittaa vuodesta 1991 lähtien ja tutkinnon suorittaneita on tähän asti 135.  Pelkkä 

CIA-tutkinnon suorittaminen ei riitä, IIA vaatii jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä eri koulutuksiin 

osallistumalla ja raportoimalla.  

 

IIA tarjoaa CIA-tutkinnon lisäksi myös monia muita sertifiointitutkintoja. 

 CIA (sisäisen tarkastuksen ammattitutkinto) 

 CCSA (itsearvioinnin erityistutkinto) 

 CGAP (julkishallinnon sisäisen tarkastuksen erityistutkinto) 

 CFSA (rahoitus- ja vakuutusalan sisäisen tarkastuksen erityistutkinto) 

 CRMA (riskienhallinnan arvioinnin erityistutkinto) 

 QIAL (sisäisen tarkastuksen johtajuus tutkinto) 
 

Jokaisen CIA-sertifikaatin omaavan henkilön odotetaan noudattavan IIA:n määrittelemiä eettisiä sään-

töjä. Eettisen sääntöjen periaatteet ovat rehellisyys, objektiivisuus, luottamuksellisuus sekä ammatti-

taito. Kullekin periaatteella on vielä määritelty miten sisäisen tarkastajan tulisi toimia ja miten ei. Tar-

kemmat määrittelyt voit lukea IIA:n sivuilta.  

https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx  

 

CIA tutkintoon hakemisen kriteerit 

CIA-tutkintoa suorittamaan voi hakea ilman minkäänlaista koulutusta, mutta käytännön kokemusta 

vaaditaan, hakeeko sitten tutkinnon kanssa tai ilman. Vaadittu käytännön kokemus tulee CIA-tutkin-

toon haettaessa olla sisäisen tarkastuksen tehtävistä. Tutkinnon suorittajaksi voi hakeutua henkilö, 

jolla on: 

1. alempi korkeakoulututkinto sekä 24 kuukauden käytännön kokemus tai 
2. ylempi korkeakoulututkinto sekä 12 kuukauden käytännön kokemus. 

 

Ilman korkeakoulututkintoa hakevat ovat poikkeustapauksia. Poikkeustapauksia on kahdenlaisia. En-

simmäinen poikkeustapa on niille hakijoille, jotka hakevat pelkällä käytännön kokemuksella. Tässä 

tapauksessa käytännön kokemusta tulee olla seitsemän vuotta, ennen kuin voi hakea suorittamaan 

CIA-tutkintoa. Toisessa poikkeustapauksessa, hakijalla on toisen asteen ammattitutkinto. Näiltä haki-

joilta vaaditaan viiden vuoden käytännön kokemus, jonka jälkeen voi hakeutua suorittamaan CIA-tut-

kintoa. CIA-tutkintohakemukseen vaadittavat liitteet löydät IIA:n internetsivuilta. 

https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
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Muistilista lähetettävistä liitteistä, jotka hakevat korkeakoulututkinnolla: 

 Kopio tutkintotodistuksesta. 

 Korkeakoulun todistus tutkinnon hyväksymisestä sekä tutkinnon tasosta. 

 Suosittelijalomake. 

 Kopio voimassaolevasta passista tai henkilökortista. 
 

Hakijat, jotka hakevat pelkällä käytännön kokemuksella tai toisen asteen ammattitutkinnolla voi tarkis-

taa vaadittavat liitteet IIA:n internetsivuilta. 

https://global.theiia.org/certification/Public%20Documents/Certification-Education-Requirement-Ex-

ceptions-FAQ-and-Application.pdf 

 

CIA-tutkinnon suorittaminen 

CIA-tutkinnon kuten muidenkin IIA:n sertifikaattitutkintojen suorittaminen etenee kuuden askeleen por-

taalla. Eteneminen mihin tahansa sertifikaattiin tapahtuu saman lailla. 

 

Kuva 4. Kuusi askelta kohti IIA:n sertifikaattia. (IIA) 

 

CIA-tutkintokoe 

CIA-tutkinnon suorittamisessa hakijan tulee ilmoittautua tutkintokokeeseen. Tutkintokoe on kolmiosai-

nen. Ensimmäinen osa koostuu 125 kysymyksestä, jotka liittyvät sisäisen tarkastuksen perusteisiin, 

määritelmiin ja tekniikkoihin, vastausaikaa näihin kysymyksiin on 2,5 tuntia. Toinen osio koostuu 100 

kysymyksestä, vastausaikaa näille on 2 tuntia. Tässä osiossa kysymykset keskittyvät sisäisen tarkas-

tuksen käytäntöihin. Viimeisessä osiossa testataan sisäisen tarkastuksen elementtien tietoutta. Tässä 

osiossa on 100 kysymystä ja vastausaikaa näihin on 2 tuntia.  

 

Voit tarkistaa tutkintokokeen eri osioiden tarkemmat aihealueet IIA:n sivuilta. 

https://global.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/Exam-Syllabus.aspx  

 

Tutkinnon suorittamisajaksi on määrätty neljä vuotta, jonka aikana kokelaan tulee suorittaa kaikki tut-

kintokokeen kolme osiota. Jos määräaikaan mennessä ei ole suorittanut kaikkia kolmea osioita, me-

https://global.theiia.org/certification/Public%20Documents/Certification-Education-Requirement-Exceptions-FAQ-and-Application.pdf
https://global.theiia.org/certification/Public%20Documents/Certification-Education-Requirement-Exceptions-FAQ-and-Application.pdf
https://global.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/Exam-Syllabus.aspx
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nettää hän kaikki jo suoritetut osiot. Tällöin kokelas joutuu rekisteröitymään uudestaan tutkintoa suo-

rittamaan ja aloitettava kaikki tutkintokokeen osiot alusta. Tutkintokokeen kysymykset ja vastaukset 

eivät ole julkista tietoa eikä niitä tämän takia julkaista missään. Kokelailta odotetaan myös, etteivät he 

anna ulkopuolisille tietoa koekysymyksistä.  

 

Valmistautuminen CIA-tutkintokokeeseen 

Valmistautuminen tutkintokokeeseen on itsenäistä, IIA ei järjestä kokelaille mitään pakollisia kursseja. 

IIA:lla on kuitenkin oma verkkokauppa, josta voi ostaa ohjelmia ja kirjoja jotka valmentavat tutkinto-

koetilaisuuteen. Myös eri kolmansilla osapuolilla on tarjolla erilaisia verkko- ja kontaktikursseja, jotka 

pyrkivät valmistamaan kokelaat koetilaisuutta varten.  

 

Suomessa Oy Inreviso Ab tarjoaa CIA-tutkintoon valmentavia kursseja sekä verkossa että kontakti-

kursseina. Oy Inreviso Ab tarjoaa itseopiskelun tueksi valmennuspakettia, jossa on materiaalit kol-

meen tenttiosioon sekä laajasti harjoittelukysymyksiä vastauksineen. Lähiopetuksena toteutettavassa 

valmennuskurssissa käydään läpi tenttiosioiden aihealueet. Valmennuskurssiin sisältyy neljä lähiope-

tuskertaa.  

 

Tarkemmat tiedot valmennuskursseista Suomessa löydät sivulta. 

https://www.theiia.fi/tapahtumat/koulutustiedot  

 

Osaamisen ylläpito 

CIA-sertifikaatti vaatii jatkuvasti täydennyskoulutuksia, jotta henkilö kykenee ylläpitämään tietojaan ja 

taitojaan sekä pysymään ajan tasalla jatkuvassa muutoksessa. Uusilta henkilöiltä vaaditaan yhteensä 

80 tuntia täydennyskoulutusta. Näistä 40 tuntia tulee suorittaa vuoden sisällä sertifikaatin vastaanotta-

misesta ja loput 40 tuntia seuraavana vuonna. Jokaisen CIA-sertifikaatin omaavan henkilö tulee itse 

pitää huolta, että on käynyt täydennyskoulutuksissa 40 tuntia /vuosi. Täydennyskoulutuksista tulee 

raportoida IIA:n sivuille jokaisen vuoden loppuun mennessä. 

 

https://www.theiia.fi/tapahtumat/koulutustiedot
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8 Finanssialan ammattitutkinnot 

Finanssialan opintoja voi suorittaa osana merkonomin, tradenomin ja kauppatieteiden maisterin tut-

kintoa. Edellä mainittujen opintojen lisäksi finanssialalla on myös omia alan tutkintoja, joista seuraa-

vaksi esitellään vain muutama. Sijoituspalvelualan tutkintoja ovat APV1 ja APV2, molemmat tutkinnot 

ovat Finanssialan Keskusliiton (FK) auktorisoimia tutkintoja. APV1 eli sijoituspalvelututkinto on tarkoi-

tettu asiakaspalvelutehtävissä oleville alan ammattilaisille. APV2 eli sijoitusneuvoja tutkinto on tarkoi-

tettu laajempaa osaamista vaativille sijoituspalvelualalla työskenteleville henkilöille. Nämä henkilöt 

voivat toimia vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä sijoituspalvelutehtävien valvomistehtä-

vissä. CEFA analyytikkotutkinto (Certified EFFAS Financial Analyst) on yksi Finanssialan Keskusliiton 

suosittelemista tutkinnoista henkilöille, jotka vastaavat sijoitustoiminnassa varainhoidon salkuista. 

CEFA-tutkinnon suorittanut voi yhä täydentää osaamistaan CIIA kansainvälisellä sijoitusalan ammatti-

tutkinnolla. 

 

Aalto University Executive Education (AEE) järjestää sekä APV1- että APV2-tutkinnot yhteistyössä 

APV-sijoitustutkinnot Oy:n kanssa. Joissain oppilaitoksissa on mahdollisuus suorittaa sijoituspalvelu-

alan tutkintoon vaativan osaamisen osana rahoitusalankoulutusta.  Oppilaitosten järjestämien koulu-

tusten lisäksi APV-tutkintoon vaadittuja opintoja tarjoavat myös mm. Markkinointi-instituutti, Nasdaq 

Inc., Arcada täydennyskoulutus. Tutkinnon tenttiin tulee ilmoittautua erikseen, ellei koulutuksen tar-

joaja ilmoita siitä erikseen.  

 

APV1 Sijoituspalvelututkinto 

Sijoituspalvelututkintoa (APV1) edellytetään kaikilta henkilöiltä, jotka työskentelevät yrityksessä jotka 

kuuluvat FK:n jäsenyrityksiin, kuten Aktia Pankki Oyj, OP Ryhmä, POP Pankki-ryhmä, A-Vakuutus Oy 

jne. Muualla Euroopassa APV1-tutkinto on pakollinen alan työtehtävissä. APV1 on siis tarkoitettu 

asiakaspalvelutehtävissä oleville alan ammattilaisille, syynä tähän on FK:n halu varmistaa näiden am-

mattilaisten riittävä tieto ja ammattitaito työtehtäviensä hoitamiseksi. FK suosittelee jäsenyrityksissä 

aloitteleville työntekijöille APV1-tutkinnon suorittamista 12 kuukauden aikana työtehtävien aloittami-

sesta. Jäsenyrityksiltä odotetaan, että he tarjoavat työntekijöillensä mahdollisuuden osallistua tutkinto-

tilaisuuteen työtehtäviensä ohella.  

 

Tutkintotilaisuudet järjestetään neljä kertaa vuodessa. Tutkinto arvostellaan vain hyväksytty / ei hy-

väksytty -tavalla. Suoritettu tutkinto astuu voimaan, kun osallistuja vastaanottaa hyväksymiskirjeen tai 

tutkintotodistuksen, samanaikaisesti työnantajayritykselle lähetetään ilmoitus auktorisoinnista. 
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Tutkintovaatimukset 

APV-tutkintojen suorittamiseen ei vaadita erillisiä kursseja. APVV2-tutkinnon suorittamiseen vaadi-

taan kuitenkin hyväksytty suoritus APV1-tutkinnosta. Tutkintoon suorittamiseksi vaaditaan hyväksy-

tysti suoritettu tutkintokoe. Tutkintokoe koostuu viidestä aihealueesta, kullakin aihealueella on omat 

tavoitteensa. 

1. Yritysrahoitus: 

 Ymmärtää yrityksen toimintaa ja analysoinnin perusteet. 

 Ymmärtää yritystalouteen liittyvät peruskäsitteet 

2. Kansantalous ja rahoitusmarkkinat: 

 Ymmärtää kansantaloustieteen perustermit. 

 Ymmärtää kansantalouden ja rahoitusmarkkinoiden yhteyden. 

3. Sijoituspalvelujen tarjonnan sääntely ja yksityisoikeuden perusteet: 

 Tuntee lainsäädännön määrittelemät menettelytapanormit, jotka sääntelevät sijoitus-

palveluiden tarjontaa. 

 Tuntee sijoituspalvelujen tarjontaan liittyvät vastuukysymykset.  

4. Sijoitustuotteet ja sijoittaminen: 

 Tuntee arvopaperimarkkinoiden rakenteen ja toiminnan. 

 Tuntee eri rahastotyypit. 

5. Sijoittajan verotus ja perhe- ja perintäoikeuden perusteet: 

 Tuntee verokäytännöt. 

 Tuntee pääoma-, perintö- ja lahjaverotuksen perusteet. 

 

Tarkemmat tavoitteet löydät FK:n julkaisemasta Sijoituspalvelututkinnon (APV1) vaatimukset -op-

paasta. http://www.aaltoee.fi/sites/aaltoeefi/files/courses/apv1vaatimukset01012016_final.pdf  

 

Tutkintokoe 

Tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan hyväksytysti suoritettu tutkintokoe. Tutkintotilaisuudet järjeste-

tään neljä kertaa vuodessa. Tutkinto arvostellaan vain hyväksytty / ei hyväksytty -tavalla. Suoritettu 

tutkinto astuu voimaan, kun osallistuja vastaanottaa hyväksymiskirjeen tai tutkintotodistuksen, saman-

aikaisesti työnantajayritykselle lähetetään ilmoitus auktorisoinnista. 

 

Tutkintokoe sisältää 50 oikein / väärin -kysymystä, joihin tulee vastata vähintään 40 kysymykseen. 

Jokaisesta oikeasta vastauksesta saa +2 pistettä ja jokaisesta väärästä -1 piste. Näiden lisäksi ko-

keeseen sisältyy kolme avointa kysymystä. Kokonaisuudessaan tutkintokokeesta tulee saada vähin-

tään 50 pistettä jotta saa auktorisoinnin. 

 

Tutkintokokeeseen ilmoittautuneet saavat vahvistussähköpostin noin kaksi viikkoa ennen koetilai-

suutta. Tutkintokokeen voi suorittaa Helsingin lisäksi myös Vaasassa, Tampereella, Kuopiossa, Tu-

russa tai Oulussa. Tutkintokokeen aikataulut ovat samat kaikilla paikkakunnilla. Tutkintokokeeseen 

ilmoittaudutaan Aalto yliopiston sivuilla olevalla sähköisellä hakulomakkeella ilmoitetun määräajan 

puitteissa. http://www.aaltoee.fi/ohjelma/sijoituspalvelututkinnot/ilmoittautuminen  

http://www.aaltoee.fi/sites/aaltoeefi/files/courses/apv1vaatimukset01012016_final.pdf
http://www.aaltoee.fi/ohjelma/sijoituspalvelututkinnot/ilmoittautuminen
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Valmistautuminen tutkintokokeeseen 

Valmistautuminen tutkintokokeeseen on itsenäistä, tutkinnon suorittamiseen ei edellytetä osallistu-

mista erillisiin kursseihin. Osa korkeakouluista tarjoaa vaaditus opinnot osana omia pakollisia tai va-

paavalintaisia rahoituksen opintoja. Aalto yliopiston lisäksi myös Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Vaasan yliopisto jne. tarjoaa vaadittuja opintoja, joko osana 

omaa koulutustarjontaa tai erillisenä täydennyskoulutuksena. Korkeakoulujen lisäksi, yksityiset yrityk-

set tarjoavat erityyppisiä valmennuskursseja. Valmennuskursseja tarjoavat mm. Markkinointi-insti-

tuutti, Arcada täydennyskoulu, Nasdaq Inc., Sijoitusvisio jne. 

 

Osaamisen ylläpito 

Jos auktorisoitunut ammattilainen ei ole työskennellyt viiteen vuoteen sijoituspalvelujen työtehtävissä, 

Finanssialan keskusliitto suosittelee tutkinnon uudelleen suorittamista. Esimerkiksi Nasdaq Inc. tar-

joaa APV1-kertauskurssia jo auktorisoituneille ammattilaisille. Finanssialan keskusliitto tekee suosi-

tukset jäsenyrityksilleen liittyen osaamisen ylläpitoon ja ajantasaiseen tietojen päivitykseen. Jäsenyri-

tykset saavat itse päättää missä määrin osaamista on tarve päivittää. 

 

Ajantasaisen tenttien hinnaston löydät sivulta. 

http://www.aaltoee.fi/ohjelma/sijoituspalvelututkinnot/kustannukset  

 

APV2 Sijoitusneuvojatutkinto 

Sijoitusneuvojatutkinnon (APV2) omaavat henkilöt voivat toimia vaativissa asiantuntija- ja esimiesteh-

tävissä sekä sijoituspalvelutehtävien valvomistehtävissä arvopaperimarkkinoilla. APV2-tutkinto on ns. 

jatkokoulutus APV1-tutkinnolle, joten APV1-tutkinto on edellytys APV2-tutkinnolle. Jatkokoulutuk-

sessa on tarkoitus syventää jo APV1-tutkinnossa vaadittua osaamista, jonka takia APV2-tutkinnon 

tutkintovaatimukset ja arvostelu ovat samat kuin APV1-tutkinnossa.  

 

Valmistautuminen tutkintokokeeseen ja osaamisen ylläpito ovat samanlaisia APV1-tutkinnon kanssa, 

joten voit katsoa nämä asiat APV1-tutkinnon alta. 

 

Tutkintokoe 

Tutkinnon suoritus arvioidaan samoin kuin APV1 hyväksytty / ei hyväksytty -tavalla. Ilmoitukset suori-

tuksesta tapahtuvat myös samoin.  

 

http://www.aaltoee.fi/ohjelma/sijoituspalvelututkinnot/kustannukset
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Tutkinto sisältää sekä oikein / väärin -kysymyksiä että viisi esseetehtävää. Jokaisesta oikeasta vas-

tauksesta saa +2 pistettä ja jokaisesta väärästä -1 piste. Kokonaisuudessaan tutkintokokeesta tulee 

saada vähintään 50 pistettä jotta saa auktorisoinnin. Ilmoittautuminen tutkintokokeeseen tapahtuu ku-

ten APV1-tutkintoon. 

 

Ajantasaisen tenttien hinnaston löydät sivulta. 

http://www.aaltoee.fi/ohjelma/sijoituspalvelututkinnot/kustannukset  

 

CEFA analyytikkotutkinto 

CEFA-tutkinto on tarkoitettu rahoitus- ja sijoitustoimialan ammattilaisille, jotka työskentelevät esimer-

kiksi asiakkaiden salkunhoidossa. Tutkinnon tarkoituksena on täydentää ja ylläpitää henkilön analyy-

siosaamista. CEFA-analyytikkotutkintoon valmentavia koulutusohjelmia tarjoavat Suomen sijoitusana-

lyytikot Ry yhteistyössä Hanken Executive Education:n kanssa. Itse CEFA-koulutusohjelma kestää 

vuoden, tutkinnon suorittamiseen vaaditaan hyväksytty tenttitulos. Henkilö saa CEFA-diplomin, kun 

on suorittanut tentin hyväksyttävästi sekä täyttänyt vaaditun työkokemusvaatimukset.  

 

Tutkinnon suorittaminen 

Hakeminen CEFA-koulutukseen tapahtuu sähköpostin kautta ilmoittautuminen@sijoitusakatemia.fi . 

Hakemuksen tulee sisältää lyhyt kuvaus nykyisistä työtehtävistä sekä liitteeksi CV. Tarkoituksena on 

selvittää, onko hakijalla tarvetta koulutukseen. Koulutuksen edellytyksenä on se, että koulutuksen jär-

jestäjä kokee CEFA-koulutuksen sisällön hyödylliseksi, ajatellen hakijan nykyisiä ja tulevia työtehtä-

viä. Koulutukseen hyväksytyille tule hyväksymiskirje sekä maksuohjeet sähköpostilla. Maksamalla 

koulutus- ja tenttimaksut, hakija on sitoutunut osallistumaan CEFA-koulutukseen.  

 

CEFA-koulutus koostuu neljästä osiosta, jokaisesta osiosta tulee suorittaa erillinen koe. CEFA osioita 

on kolme ja neljäntenä osiona on kansallinen lainsäädäntö, johon ei liity seminaaria. Kansallisessa 

lainsäädäntöosiossa kokelas opiskelee aihealueen kirjapaketin avulla. Jokaiseen CEFA-osioon liittyy 

yksi kahden päivän pituinen seminaari, jossa käsitellään kukin CEFA-osion sisältö. Tarkemmat aihe-

alueet kustakin osiosta löydät sivulta. http://www.sijoitusakatemia.fi/CEFA%20koulu-

tus%202015_2016.pdf 

 

Tutkintokokeet koostuvat monivalintatehtävistä sekä avoimista kysymyksistä. CEFA-osioiden kokeet 

toteutetaan englanniksi. Vaikka tutkintokoe toteutetaan englanniksi, koekysymyksiin saa vastata eng-

lanninkielen lisäksi myös vaihtoehtoisesti suomeksi. Poiketen CEFA-osioista, kansallinen lainsäädän-

töosion tutkintokoe toteutetaan kokonaan suomeksi. 

 

http://www.aaltoee.fi/ohjelma/sijoituspalvelututkinnot/kustannukset
mailto:ilmoittautuminen@sijoitusakatemia.fi
http://www.sijoitusakatemia.fi/CEFA%20koulutus%202015_2016.pdf
http://www.sijoitusakatemia.fi/CEFA%20koulutus%202015_2016.pdf
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Hyväksytysti suoritetut tutkintokoeoiot eivät anna kokelaalle vielä oikeutta käyttää CEFA-titteliä. Tut-

kinnon lisäksi kokelaan tulee työskennellä kaksi vuotta analyysitehtävissä tai vaihtoehtoisesti viisi 

vuotta sijoitus- ja rahoitusalan työtehtävissä. 

 

CIIA kansainvälinen sijoitusalan ammattitutkinto 

CIIA (Certified International Investment Analyst) kansainvälinen sijoitusalan ammattitutkinto, joka on 

CEFA-tutkintoa vaativampi, Suomessa on tällä hetkellä vain 7 CIIA analyytikkoa. Suoritetun CEFA-

tutkinnon jälkeen kokelas voi viiden vuoden siirtymäajan puitteissa suorittaa CIIA-tutkinnon. Sopivia 

hakijoita CIIA-tutkintoon ovat henkilöt, jotka työskentelevät esimerkiksi sijoitusanalyytikon, salkunhoi-

tajan jne. työtehtävissä. Oikeus CIIA-nimikkeen käyttämiseksi tulee kokelaalle, vasta hyväksyttyjen 

tenttien ja vaaditun työkokemuksen jälkeen. Nimike antaa haltijalleen valmiudet toimia sijoitus- ja ra-

hoitusmarkkinoiden vaativissa työtehtävissä sekä kotimaassaan, että kansainvälisillä työmarkkinoilla. 

 

Tutkinnon suorittaminen 

CIIA-tutkintokoe järjestetään kahdesti vuodessa. Koetilaisuuden järjestävät yhteistyössä Suomen si-

joitusanalyytikot ry ja Hanken & SSE Executive Education. Itse tutkintokokeen päivämäärät määrää 

kansainvälinen analyytikkoyhdistys ACIIA. Tutkintokokeen päivät Ilmoittautuminen tenttiin tai kurssiin 

tapahtuu Hankenin kurssiassistentille antti.jaakonsaari@hanken.fi (2016).  

 

CIIA-tutkintokokeessa on kaksi tasoa, Foundation– ja Final-taso. Näillä kahdella tasolla aihealueet 

ovat kansainvälisellä tasolla, lisäksi tutkintokokeessa on kansallisia aihealueita kuten kansalliset 

säännökset, etiikka, tilinpäätösanalyysi, markkinarakenne jne. Kansallisen aihealueen tehtävät liittyvät 

sen maan säännöstöihin, jonka tutkintokokeeseen osallistuu. Foundation tason koe muodostuu moni-

valinta, laskenta, diskursiivisista ja lyhyt essee -tehtävistä. Final tason koe puolestaan muodostuu 

Case-tehtävistä sekä laajoista esseetehtävistä. Aihealueet liittyvät mm. taloustieteeseen, yritystalou-

teen, kirjanpito- ja tilinpäätös analysointiin jne. Tarkemman erittelyn tutkintokokeen aihealueista löydät 

ACIIA:n sivuilta. http://www.aciia.org/the-ciia-diploma/course-content-exams.html  

 

Vaikka kokelaalla on jo CEFA-titteli käytössä ja hän on saanut CIIA-tutkintokokeen suoritettua hyväk-

sytysti, hän ei ole vielä oikeutettu käyttämään CIIA-titteliä. Tittelin käyttö vaatii edellä mainittujen li-

säksi myös kolmen vuoden työkokemuksen talousanalyysin, salkun- tai varainhoidon työtehtävissä. 

 

  

mailto:antti.jaakonsaari@hanken.fi
http://www.aciia.org/the-ciia-diploma/course-content-exams.html
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ettavissa: https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/Eligibility-Requirements.aspx 

Luettu: 19.4.2016 

The Institute of Internal Auditors 2016b. Educational Requirement Exception Information and Applica-

tion March 25, 2015. Luettavissa: https://global.theiia.org/certification/Public%20Documents/Certifi-

cation-Education-Requirement-Exceptions-FAQ-and-Application.pdf Luettu: 19.4.2016 

The Institute of Internal Auditors 2016c. Code of Ethics. Luettavissa: https://global.theiia.org/stan-

dards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx Luettu: 19.4.2016 

Vaasan yliopisto 2016. Maisterihaku. Luettavissa: http://www.uva.fi/fi/education/master/business_stu-

dies/accounting/applying/ Luettu: 14.4.2016 

https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/Eligibility-Requirements.aspx
https://global.theiia.org/certification/Public%20Documents/Certification-Education-Requirement-Exceptions-FAQ-and-Application.pdf
https://global.theiia.org/certification/Public%20Documents/Certification-Education-Requirement-Exceptions-FAQ-and-Application.pdf
https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
http://www.uva.fi/fi/education/master/business_studies/accounting/applying/
http://www.uva.fi/fi/education/master/business_studies/accounting/applying/


  

 

50 

Liitteet 

Liite 1. Ammattikorkeakoulut Suomessa 
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Liite 2. Yliopistot Suomessa 

 

1. Aalto yliopisto 

2. Itä-Suomen yliopisto 

3. Jyväskylän yliopisto 

4. Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

5. Oulun yliopisto 

6. Tampereen yliopisto 

7. Vaasan yliopisto 

 

 Helsingin yliopisto 

 Lapin yliopisto 

 Maanpuolustuskorkeakoulu 

 Svenska handelshögskolan 

 Taideyliopisto 

 Tampereen teknillinen yliopisto 

 Turun yliopisto 

 Åbo Akademi



 

 

 


