TRADENOMI (YLEMPI AMK)
Tietojenkäsittelyn ja
liiketoimintaosaamisen koulutus

Tule vauhdittamaan etenemistäsi työelämässä! KAMKin Master
Schoolin yamk-koulutus on suunniteltu syventämään esimies- ja
johtamistaitojasi sekä täydentämään tietojenkäsittelyn ja liiketalouden osaamistasi. Opinnäytetyössä pääset kehittämään valitsemaasi ilmiötä omassa työyhteisössäsi.

Tietojenkäsittelyn ja
liiketoimintaosaamisen koulutus,
Tradenomi (ylempi AMK)
Tässä on elämäsi tilaisuus!
Haluatko päivittää ja korottaa tutkintosi vastaamaan työelämän jatkuvasti muuttuvia tarpeita?
Tietojenkäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen koulutus on
työelämän kehittämistutkinto, jonka voit suorittaa työn
ohessa. Se tarjoaa Sinulle mahdollisuuden laajentaa
ja syventää osaamistasi tietojenkäsittelyn, teknologian
ja liiketoiminnan eri osa-alueilla vastaamaan jatkuvasti
muuttuvia toimintaympäristön vaatimuksia. Lisäksi koulutus hyödyttää työyhteisöäsi. Koulutus on suunniteltu
henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työelämän
tarpeisiin.
Koulutuksessa painottuvat johtamisosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen, innovaatio-osaaminen ja
teknologiaosaaminen. Opintojen aikana saat työkaluja ja
uutta näkemystä päätöksentekoon, tehokkuuden parantamiseen ja työyhteisön toiminnan kehittämiseen. Koulutuksessa tutustut olemassa olevan tiedon hyödyntämiseen päätöksenteon tukena sekä syvennät ymmärrystä
ja asiantuntijuutta ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta
ja päätöksenteosta osana johtamista ja kehittämistä.
Tarjolla olevat opintojaksot mahdollistavat osaamisen syventämisen ja laajentamisen. Voit valita oman yksilöllisen
opintopolkusi. Opintoja voit ottaa myös KAMKin muiden
YAMK-koulutusten opinnoista ja toisten korkeakoulujen
maisteritason tarjonnasta.
Opinnot tukevat osaamisen kasvua vaativiin asiantuntija-,
esimies-, päällikkö- ja johtotehtäviin. Koulutus antaa saman kelpoisuuden kuin tiedekorkeakoulujen maisteritutkinnot.
Voit suorittaa koulutuksen työn ohessa noin kahdessa
vuodessa. Opintojaksovalinnoista riippuen voit suorittaa
jopa suurimman osan opinnoista verkossa.
Koulutukseen haetaan kevään
yhteishaussa
osoitteessa www.opintopolku.fi.
Lisätietoa koulutuksista:
Jaana Lappalainen
KTT, yliopettaja
jaana.lappalainen@kamk.fi
Puh. 044 710 1457
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• Rekrytointiosaaminen ja työnantajamielikuva 5 op
• Johtamisviestintä 5 op
• Investointilaskelmat ja päätöksenteko 5 op
• Uudet teknologiat I 5 op
• Ohjelmistotuotanto ja -liiketoiminta 5 op
• Emerging techologies and Business 5 op
• KAMKin muiden alojen YAMK-koulutusten opintojaksot
• Yhteistyöverkostojen ja muiden AMKien tarjoamat YAMKopintojaksot
• Kotimaassa tai ulkomailla suoritettavat KV- intensiivijaksot

JOHTAMISOSAAMINEN 20 op
• Itsensä johtaminen 5 op
• Strateginen johtaminen 5 op
• Henkilöstöjohtaminen 5 op
• Talouden johtaminen 5 op

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN 10 op
• Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 5 op
• Tutkimusaineiston analyysi ja tulkinta 5 op
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30 op
• Ennakointi ja innovaatiotoiminta 5 op 		
• Asiakaskokemuksen johtaminen 5 op
• Henkilöstöjohtamisen juridiikka 5 op
• Palveluliiketoiminta ja palvelujen tuotteistaminen 5 op
• E-business 5 op
• Data-analytiikka ja tekoäly 5 op
• Palvelumuotoilu 5 op
• Osaamisen johtaminen 5 op
• Studying and Working in International Environment 5 op
• Strateginen markkinointi 5 op

KEHITTÄMISTEHTÄVÄ/OPINNÄYTETYÖ 30 op

Opintojen rakenne ja ajoitus
Syventävät opinnot 30 op
2022-2023

Vapaasti valittavat opinnot 30 op

Opinnäytetyö 30 op

-ajankohtaisia syksystä 2022 alkaen

- aloitetaan 2023 syksyllä

Johtamisosaaminen 20 op
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 10 op

Yhteiset kaikille valittavat
opintojaksot KAMKin tarjonnasta

Opinnäytetyö

Opintojen rakenne
Koulutus on monimuotokoulutus ja opinnot on suunniteltu
suoritettavaksi noin kahdessa vuodessa työn ohessa. Opinnot aloitetaan orientaatiopäivillä syyskuun alussa.

Opinnot ovat kiinteässä yhteydessä omiin työtehtäviin.
Opinnoissa korostuvat itsenäinen työskentely ja etätehtävien
tekeminen. Lisäksi opiskelijoilla on yksilöohjausta ja
työskentelyä pienryhmissä.

Opintojaksoihin sisältyy lähiopetusta, verkko-opintoja,
itsenäisiä tehtäviä ja ryhmätehtäviä. Opintojen alussa syys- ja
lokakuussa on kontaktipäiviä verkko-opetuksena 2 pv/kk
(to–pe). Muiden kontaktipäivien määrä riippuu valinnoistasi.
Koulutus toteutetaan yhteistyössä liiketalouden ja tekniikan
YAMK-koulutusten kanssa.

Kehittämishankkeet ovat osa opintoja ja opintojen loppuvaiheessa tehdään käytännön kehittämistehtävä yleensä
omalle työpaikalle. Opinnot tukevat yksilöllistä kehittymistä
vaativiin asiantuntija-, esimies-, päällikkö- tai johtotehtäviin.
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KoulutusFaktat
Koulutusala:
Tietojenkäsittely
Tutkinto:
Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration
Suuntautuminen:
Tietojenkäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen koulutus
Koulutuksen laajuus ja kesto:
90 op, monimuoto-opiskeluna työn ohessa 2 vuotta
Hakukelpoisuus:
Tietojenkäsittelyn ammattikorkeakoulututkinnon tai muun
soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittaneille, joilla on tutkinnon jälkeen kertynyt asianomaisen alan työkokemusta vähintään 2 vuotta* ja jotka
haluavat vahvistaa osaamistaan sekä henkilöstön työkykyä.
Vaadittavan työkokemuksen tulee olla kertynyt 31.7.
mennessä.

Lisätietoja
Kajaanin AMK, Hakijapalvelut
puh. 040 6548 475
hakijapalvelut@kamk.fi

Harkinnanvaraisesti hakukelpoisia ovat hakijat, jotka ovat
suorittaneet koulutukseen soveltuvan Suomessa suoritetun
opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja joilla
ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot.
Tutkinto ja työkokemus harkitaan tapauskohtaisesti. Kysy
lisätietoja: hakijapalvelut@kamk.fi
Koulutuksen tavoitteet:
•
Koulutuksen suorittanut henkilö syventää
osaamistaan itsensä, ihmisten ja muutoksen
johtamisessa ja kykenee toimimaan oman alansa
vaativissa kehittämistehtävissä.
*) Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai
ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä alalta tahansa) ja
soveltuvan korkeakoulututkinnon välillä hankittua työkokemusta asianomaiselta alalta.

Hakeminen
www.opintopolku.fi
Valinta-aikataulu ja ohjeet
www.kamk.fi

Hakuaika
16.3.-30.3.2022

