
LIIKETOIMINNAN 
AMMATTITUTKINTO
SUORITA LIIKETOIMINNAN 
AMMATTITUTKINTO TYÖN OHESSA 

Liiketoiminnan ammattitutkinto on tarkoitettu hen-
kilöille, jotka toimivat mm. asiakaspalvelun, myynnin, 
markkinoinnin, taloushallinnon, sihteerin tai aulapalve-
lun tehtävissä. Tutkinto soveltuu erinomaisesti myös 
jatkokoulutukseksi liiketoiminnan perustutkinnon 
suorittaneille.

TOTEUTUS

Tutkintokoulutuksen alussa kartoitamme mitä tutkin-
nossa vaadittavaa osaamista sinulla jo on, ja mitä osaa-
mista sinun on hankittava lisää pystyäksesi suoritta-
maan tutkinnon.  Osaamisen hankkiminen on tiivistä 
yhteistyötä työpaikkasi ja oppilaitoksen kesken. Työelä-
mässä oppimista tukevat lähiopiskelu oppilaitoksessa 
sekä ohjattu verkko- ja itseopiskelu. 

Lähiopintoihin voit osallistua joustavasti työn ohessa. 
Myös muut koulutusjärjestelyt sovitaan kanssasi henki-
lökohtaisesti.

Tutkintokoulutuksessa verkostoidut ammatillisesti ja 
kehität suunnitelmallisesti liiketoiminnan osaamistasi. 

Saat tutkinnon suoritettuasi virallisen todistuksen 
ammattiosaamisestasi. 

TUTKINNON ERI VAIHTOEHDOT

Liiketoiminnan ammattitutkinnossa on kuusi osaa-
misalaa, joista valitset omiin tavoitteisiisi ja työtehtäviisi 
parhaiten soveltuvan vaihtoehdon. 

Liiketoiminnan palveluiden osaamisala on paras 
vaihtoehto sinulle, jos haluat toimia erilaisissa assis-
tentti- ja sihteeritehtävissä, tiedonohjauksen ja asiakirja-
hallinnan tehtävissä tai aula- ja monipalvelutehtävissä.   

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan 
suorittaminen antaa sinulle osaamista myynnistä, 
markkinoinnista tai näistä molemmista. Opit suunnit-
telemaan ja toteuttamaan markkinointia sekä myyntiä, 
seuraamaan toimenpiteiden tuloksellisuutta ja kehittä-
mään asiakaskokemusta.

Taloushallinnon osaamisalan suoritettuasi osaat 
toimia palkanlaskennan, kirjanpidon, reskontran hoita-
misen, tilinpäätöksen laadinnan, sisäisen laskennan ja 
budjetoinnin tai taloushallinnon neuvontaan liittyvissä 
tehtävissä.

Em. osaamisalojen lisäksi tutkinnossa on kiinteistönväli-
tyksen, finanssipalveluiden sekä kansainvälisen liiketoi-
minnan ja huolinnan osaamisalat.
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Koko tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä 
(osp). 

Tutkinnon kaikille osaamisaloille pakollinen tutkinnon osa 
on Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen, 30 osp. Lisäksi 
kaikilla osaamisaloilla on suoritettava valinnaisia tutkin-
non osia yhteensä 120 osp.
 
Liiketoiminnan palveluiden osaamisalan 
valinnaisia tutkinnon osia ovat mm.
• Assistentti- ja sihteerityön palvelut, 60 osp
• Aula- ja monipalvelut, 60 osp
• Tiedonohjauksen ja sähköisten asiakirjojen 
 hallinta, 60 osp
• Henkilöstöpalvelut, 60 osp
• Kokouspalvelut, 60 osp
• Liiketoiminnan tukipalvelut, 60 osp
• Perehdyttäminen ja työnopastaminen,  60 osp
• Projektinhallinta, 60 osp
• Terveydenhuollon sihteeripalvelut, 60 osp

Myynnin ja markkinointiviestinnän 
valinnaisia tutkinnon osia ovat mm.
• Markkinointiviestinnän toimeksianto, 60 osp
• Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja 
 toteuttaminen, 60 osp
• Asiakashankinta, 60 osp
• Ratkaisumyynti,  60 osp
• Tuoteryhmätyöskentely,  60 osp

Taloushallinnon osaamisalan 
valinnaisia tutkinnon osia ovat mm.
• Kannattavuuslaskenta ja budjetointi, 60 osp
• Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen, 60 osp
• Palkanlaskennan hoitaminen, 60 osp
• Reskontran hoitaminen, 60 osp
• Taloushallinnon neuvontapalvelujen 
 hoitaminen,  60 osp
• Tilinpäätös ja verotus, 60 osp 

Eri osaamisaloissa voi valinnaisena tutkinnon osana va-
lita myös toisen osaamisalan tutkinnon osan (40-60 osp) 
tai tutkinnon osan tai osia toisesta ammatillisesta perus-
tutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkin-
nosta (20-60 osp).

HINTA

Opiskelijan maksama tutkintokoulutus: 450 € 
Yrityksen maksama henkilöstökoulutus: 900 €

OPPISOPIMUS

Koulutuksen voi suorittaa oppisopimuksella. 
Oppisopimuskoulutus on maksuton. 
Lisätietoa oppisopimuksesta, 
Jaana Kukkonen, oppisopimuskoordinaattori 
puh. 044 785 3064
jaana.kukkonen@sakky.fi

HAKEMINEN

www.sakky.fi/koulutushaku
www.sakky.fi/oppisopimus 

LISÄTIETOA

Satu Andersin, tutkintovastaava 
puh. 044 785 8663
satu.andersin@sakky.fi
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