
Tradenomiliitto TRAL ry:n 
palvelut työnantajille

Tarjoamme työnantajille mahdollisuuden tavoittaa tradenomi- , BBA-  ja 
tradenomi (ylempi AMK) - tutkinnon suorittaneet ja niitä opiskelevat ympäri 
Suomen. Kauttamme työnantajat voivat rekrytoida tradenomeja veloituksetta 
ja saada informaatiota tradenomien osaamisesta, koulutuksesta sekä 
palkkaan liittyvistä asioista. 

Työpaikkailmoitukset

• työpaikan tulee olla tradenomiosaajalle suunnattu 
•   mahdollisuus rekrytoida tradenomiopiskelijoita  
 kesätöihin ja harjoitteluun 
•  työpaikkailmoitukset julkaistaan veloituksetta  
 jäsen sivuillamme  

Rekrytointi- ilmoitusten aineiston toimitus sivujemme sähköisen 
lomakkeen kautta: tral.fi/rekrytointi

Tiedotus-  ja neuvontapalvelut

•   tutkittua tietoa tietoa tradenomien sijoittumisesta  
 ja palkkauksesta 
•    tietoa tradenomikoulutuksesta sekä ylemmästä  
 AMK- tutkinnosta 
•    Tradenomi- lehti veloituksetta kuusi kertaa vuo- 
 dessa yritysten, median ja ammattikorkeakoulujen  
 edustajille 
•    mahdollisuus mainostaa Tradenomi- lehdessä 
 erilaisilla ilmoituspaketeilla ja - ratkaisuilla 
•    räätälöityjä infotilaisuuksia: tradenomien sijoittu- 
 minen työelämään, palkkakehitys ja työelämän  
 edunvalvonta.  

Lisätietoja: tral.fi/palvelut

Tradenomi

Tradenomi (Bachelor of Business 
Administration) on liiketalouden ammatti-
korkeakoulututkinto. Tutkinto on laajuudeltaan 
210 opintopistettä, keskimääräinen suorittamis-
aika on noin 3,5 vuotta. Opinnot sisältävät 30 opinto-
pisteen laajuisen pakollisen työharjoittelun sekä 
10 opintopisteen laajuisen opinnäytetyön. Tutkinto 
antaa valmiudet toimia työelämän asiantuntijatehtävissä.

Tradenomiksi voi opiskella 23 AMK:ssa kolmella koulu-
tusalalla: yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon, 
luonnontieteiden ja kulttuurialalla.

Tradenomeja työskentelee sekä julkisella että yksityisellä 
sektorilla, mm. yleis-  ja henkilöstöhallinnollisissa, taloudel-
lisissa, markkinointi- , myynti-  ja tietojenkäsittelytehtävissä.

Tradenomi (ylempi AMK)

Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinto (Master of Business Ad-
ministration) on ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon 
laajuus on 90 opintopistettä ja sen keskimääräinen suorit-
tamisaika on noin 2-3 vuotta, opinnot suoritetaan pääsään-
töisesti työn ohella. Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen 
laajuinen opinnäytetyö eli työelämän kehittämistehtävä. 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) tavoit-
teena on antaa opiskelijalle mm. työelämän kehittämisen 
edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot ao. alalta, teoreettiset 
tiedot alan asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista 
varten sekä syvällinen kuva alan asemasta työelämässä ja 
yhteiskunnallisesta merkityksestä. 

Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinto tuottaa saman kelpoi-
suuden kuin yliopistojen maisteritutkinto julkisiin virkoihin 
ja tehtäviin haettaessa.
                                                                                                                                                                                                                                                                               
Lisätietoja: tral.fi/tradenomikoulutus

Tradenomiliitto TRAL ry on tradenomi-, BBA- ja 
tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneiden 
ammattijärjestö. Tutkintopohjaisena liittona TRAL 
edustaa tradenomeja riippumatta heidän toimialas-
taan tai työtehtävästään aina opiskeluajoista eläke-
ikään saakka urakehityksen kaikissa eri vaiheissa.

TRAL on perustettu vuonna 1996 ja on Akavan 
viidenneksi suurin jäsenjärjestö noin 30 000 jäsenel-
lään.
 
- tral.fi - facebook.com/tradenomiliitto 
- twitter.com/tradenomiliitto -


