
 

Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, Oikeudellinen asiantuntijuus, 

monimuotototeutus 

 

Koulutuksen tavoite 

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa sinusta osaaja, joilla on monipuoliset valmiudet työelämän 

kannalta keskeisillä oikeudenaloilla. Tavoitteena on, että hahmotat Suomen ja Euroopan unionin 

oikeusjärjestysten yleispiirteet ja osaat soveltaa oikeusnormeja sekä ratkaista oikeudellisia ongelmia. 

 

Lisätietoa opetuskielistä 

Opetuskieli on suomi. Opinnoissa voi olla englanninkielisiä osioita. 

 

Pääaineen valinta 

Opiskelijat valitaan suoraan oikeudellisen asiantuntijuuden hakukohteeseen. 

 

Uramahdollisuudet 

Koulutus on laaja-alainen. Oikeudellinen asiantuntijuus -hakukohteesta valmistuvilla tradenomeilla on 

monipuoliset valmiudet toimia sekä julkisella että yksityisellä sektorilla asiantuntija- ja 

esimiestehtävissä, joissa vaaditaan oikeudellista ja liiketaloudellista osaamista. Tällaisia organisaatioita 

ovat esimerkiksi julkishallinto, oikeuslaitos, pankit ja vakuutusyhtiöt. 

 

Jatko-opintomahdollisuudet 

Sinulla on mahdollisuus tutkinnon suoritettuasi hakeutua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, kun 
sinulle on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta alalta. 

Alalla on mahdollista suorittaa myös yliopisto-opintoja esimerkiksi kauppa- ja hallintotieteissä. 

Koulutuksen sisältö 

Ydinopintoihin kuuluu juridiikka, jota tukevat muun muassa taloushallinnon, markkinoinnin, johtamisen 
ja viestinnän opinnot. 

Opiskelu on monimuotoista sisältäen lähiopetusta, verkko-opintoja ja itsenäistä tai 
pienryhmätyöskentelyä. Lähiopetusta voi olla myös päivisin. Voit kytkeä opinnot tiiviisti omaan työhön 
muun muassa kehittämistehtävien, opinnäytetyön ja harjoittelun avulla.  

Opiskelun alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli HOPS. Tässä yhteydessä 
kartoitetaan hyväksiluvut mahdollistavat aiemmat korkeakouluopintosi ja muuta kautta hankittu 
osaaminen. Merkonomeille järjestetään elokuun alussa näyttökoe ja tämän kokeen läpäisseille 
hyväksiluetaan 1. vuoden opinnot poislukien kieliopinnot. Hyväksiluvuista ja näyttökokeesta saat 
lisätietoa opinto-ohjaajalta. 

Opintojaksojen sisältöihin voit tutustua tarkemmin tutkimalla opetussuunnitelmaa. 

 

http://opinto-opas-ops.tamk.fi/index.php/fi/170/fi/49598/14ALITAA/year/2016


 

 

Opintojen rakenne 

Tradenomin tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Tutkinnon normaali suoritusaika on 3,5 vuotta, 
mutta aiemmat avoimen ammattikorkeakoulun kautta suoritetut ja mahdolliset muut opintosi ja 
aiemmin hankittu osaamisesi lyhentävät opiskeluaikaa merkittävästi. 

Tutkinto jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin: perus- ja ammattiopinnot (150 op), vapaasti valittavat 
opinnot (15 op), harjoittelu (30 op) ja opinnäytetyö (15 op). 

Perus- ja ammattiopinnoissa opiskellaan liiketalouden perusteita, tietoteknisiä aineita sekä juridista 
ruotsia ja englantia. Näiden opintojen jälkeen voit syventää osaamistasi juridiikassa.  

Vapaasti valittavien opintojen tarkoitus on antaa mahdollisuus opiskella sinua kiinnostavia aiheita 
myös muilta aloilta. Voit suorittaa vapaasti valittavat opinnot haluaminasi ajankohtina. 

Voit suorittaa harjoittelusi ohjatusti oikeuslaitoksessa tai muissa organisaatiossa tai hyväksilukea sen 
aikaisemmalla alan osaamisella, joka on tradenomin työtehtävien tasoista. Voit suorittaa harjoittelun 
yleensä omassa työssäsi, jos työ on koulutuksen alalta. Harjoittelusta vähintään puolet pitää kuitenkin 
hankkia oikeudellisen alan tehtävissä. 

  

Opinnäytetyö 

Opinnäytetyössäsi osoitat valmiutesi soveltaa itsenäisesti tietojasi ja taitojasi opintoihin liittyvässä 
käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön tulisi olla suunnittelu- tai kehittämisprojekti, jonka 
toimeksiantajana on organisaatio. Opinnäytetyön aiheen hankit itse. Opinnäytetyö voidaan tehdä myös 
pari- tai ryhmätyönä ja se voi olla eri aloja integroiva, mutta aiheen tulee kuitenkin liittyä koulutukseen. 

Tutustu liiketalouden opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseuksessa. 

Kansainvälistyminen 

TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on 

yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä tahansa maasta. 

TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri 

puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten 

opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet 

ja projektit. 

 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 

Oikeudellisen asiantuntijuuden koulutus toteutetaan yhteistyössä oikeusministeriön kanssa. Juridiikan 

opintoja järjestetään yhdessä Tampereen yliopiston kanssa. 

 

 

https://www.theseus.fi/

