
TRAL:n palvelut 
ammattikorkeakouluille

Tarjoamme ammattikorkeakouluille yhteistyössä 
Tradenomiopiskelijaliitto TROL:n kanssa palveluita, joiden avulla 

voimme parantaa opiskelijoiden työelämätaitoja ja edistää 
tradenomien uramahdollisuuksia. Kehitämme yhteistyössä 

ammattikorkeakoulujen kanssa tradenomikoulutusta vastaamaan 
paremmin työelämän muuttuvia tarpeita.  

Työelämäluennot

Tarjoamme ammattikorkeakouluille veloituksetta räätälöi-
tyjä luentokokonaisuuksia. Olemme asiantuntijoita trade-
nomien uraan, työelämän pelisääntöihin ja työmarkkina-
järjestelmään liittyvissä asioissa. Luennon kesto ja sisältö 
sovitaan aina tapauskohtaisesti. 

Ura: Uraluennoilla käsittelemme työnhakuun ja opiskelijan 
urasuunnitteluun liittyviä asioita. Minkälainen on tulevai-
suuden työelämä? Minkälaisia töitä tradenomit tekevät? 
Miten tunnistaa omat vahvuutensa? Näihin kysymyksiin 
vastaamme tässä kokonaisudessa ja annamme opiskelijalle 
työkaluja urasuunnitteluun sekä oman osaamisen esille 
tuomiseen.

Työelämän pelisäännöt: Työelämässa on tärkeä tuntea 
omat oikeutensa ja velvollisuutensa sekä tietää säännöt, mi-
ten työpaikoilla toimitaan. Tämä kokonaisuus sopii esimer-
kiksi ammatillista kasvua tai työelämää käsitteleviin opin-
tokokonaisuuksiin. Käymme läpi työsopimuksen tekemistä, 
asiantuntijatyössä usein eteen tulevia erityiskysymyksiä sekä 
paneudumme työlainsäädännön olennaisiin kohtiin. Tarjo-
amme myös vinkkejä palkkapyynnön muodostamiseen sekä 
palkkaneuvotteluihin.
 
Työmarkkinat: Suomalainen työmarkkinajärjestelmä on 
omaleimainen ja  harvinainen globaalisti. Monille nuoril-
le voi olla epäselvää, miten neuvottelujärjestelmä toimii. 
Miten varmistetaan, että myös tradenomien edut ja palk-
kakehitys turvataan? Luennolla annamme opiskelijoille 
kattavan käsityksen edunvalvonnasta Suomessa. Luennon 
jälkeen opiskelijat hahmottavat suomalaisen yhteiskunnan 
työmarkkinajärjestelmän paremmin ja ymmärtävät kolmi-
kantaisen päätöksenteon perusteet.

Lisätietoja: Veli-Matti Peltola 
Opiskelija- ja nuorisoasiamies, veli-matti.peltola@tral.fi.

Tietopalvelut

Kun tarvitset tietoa tradenomien sijoittumisesta sekä palkka-
tasosta työmarkkinoilla, käytettävissäsi on TRAL:n vuotuinen 
jäsentutkimus. Olemme ainoana ammattijärjestönä järjestel-
mällisesti tutkineet jo yli viisitoista vuotta tradenomien työ-
elämäkysymyksiä. Laajoilla otannoilla toteutetut tutkimukset 
takaavat vertailukelpoiset, realistiset tulokset mm. trade-
nomien palkkakehityksestä ja samalla tradenomien tilannetta 
voidaan verrata muihin korkeakoulutettuihin ryhmiin. Kysy 
myös muita ajankohtaisia tutkimuksia! tral.fi/tutkimukset

Lisätietoja: Mikko Vieltojärvi
Asiamies, koulutus- ja työllisyyspolitiikka, mikko.vieltojarvi@tral.fi

Tradenomi -lehti

Tradenomi-lehti käsittelee työelämän ilmiöiden lisäksi tra-
denomeille tärkeitä asioita työmarkkinoiden ja koulutuksen 
saralla. Lehden verkkoversion voit lukea osoitteessa 
tral.fi/tradenomilehti. 

Opiskelijoiden työelämäopas

Opas tarjoaa perustietoa työsuhdeasioista sekä urasuunnit-
teluvinkkejä, joiden avulla valmistumisen jälkeinen työllisty-
minen on helpompaa. tral.fi/oppaat

Tutkimusten, oppaiden ja lehden tilaukset: toimisto@tral.fi

Todistuskansiot valmistuville

Tarjoamme ammattikorkeakouluille veloituksetta tyylik-
käitä, samettipintaisia kansioita, joiden välissä valmistu-
ville tradenomeille voi jakaa tutkintotodistukset. Kansion 
etukanteen saa halutessaan ammattikorkeakoulun oman 
painatuksen.

Lisätietoja ja tilaukset: tral.fi/todistuskansiot

Tradenomiliitto TRAL ry on tradenomi-, BBA- ja tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon 
suorittaneiden ammattijärjestö. 
tral.fi • facebook.com/tradenomiliitto • twitter.com/tradenomiliitto

Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry  on TRAL:n jäsenyhdistys. Jäseneksi voivat liittyä 
kaikki tradenomi- ja BBA-opiskelijat.
trol.fi • facebook.com/tradenomiopiskelijaliitto • twitter.com/TROLry 


