
Hyvinvointimatkailun 
liiketoiminta
Turun AMK:n uusi osaamispolku 
liiketalouden tradenomiopiskelijoille



Liiketalouden tradenomiopinnot 
Turun AMK:ssa

Tradenomi (AMK), liiketalous

• Syksyllä 2019 Turussa alkaa 
tradenomikoulutus päivätoteutuksena

• Tradenomitutkinnon laajuus 210 op eli 
suunnitelman mukaisella etenemisellä 
3,5 v.

• Haku koulutukseen yhteishaun kautta 
20.3.-3.4.2019

Tutkinnon rakenne:
yhteiset opinnot 85 op
(markkinointi, taloushallinto, juridiikka, 
työyhteisötaidot, tutkimusmenetelmät, 
kielet yms.)

osaamispolkuopinnot 45 op

vapaasti valittavat opinnot 30 op

työharjoittelu 30 op

opinnäytetyö 20 op

210 op



Liiketalouden tradenomikoulutuksen 
osaamispolut

• Osaamispolkuvalinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä
• Osaamispolkuopinnot sijoittuvat toiseen ja kolmanteen opiskeluvuoteen

Valittavana ovat seuraavat osaamispolut:
• innovatiivinen liiketoiminta ja yrittäjyys
• hyvinvointimatkailun liiketoiminta
• kirjasto- ja tietopalveluala
• markkinointi
• taloushallinto

• Suositeltavaa suorittaa ainakin osa työharjoittelusta osaamispolun 
mukaisissa tehtävissä. Lisäksi opinnäytetyön aiheen on hyvä syventää 
osaamispolkuun liittyvää osaamista



Kansainvälisyys - vaihtokoulut

TROYES

VALENCIA

BIRMINGHAM

KUFSTEIN JOANNEUM

BORLÄNGE



Sovinko 
hyvinvointimatkailualalle?
Opinnot sopivat erinomaisesti niin 
lukiotaustan omaaville kuin 
ammatillisella taustalla tuleville.
Esimerkiksi matkailu-, ravintola-, liiketalous-, 
liikunnanohjaus-, media- tai kauneudenhoitoalaa 
opiskelleille.

Millaisia ominaisuuksia tarvitaan 
hyvinvointimatkailualan työntekijältä?



Global Wellness Tourism Economy 2018



Suomalainen 
hyvinvointimatkailutarjonta

Visit Finland



Mitä opiskelet?
Mihin voit sijoittua?

• Hyvinvointimatkailun osaajat sijoittuvat 
hyvinvointi- ja elämyspalveluita tuottaviin 
yrityksiin, mm. hotelleihin, kylpylöihin, 
ohjelmapalveluyrityksiin tai alan markkinointi-
ja myyntiorganisaatioihin. Myös vapaa-ajan 
palvelusektori sekä hyvinvointituotteita 
tarjoavat yritykset ovat potentiaalisia 
työnantajia.

• Syvennyt palveluiden tuottamiseen, 
kehittämiseen, markkinoimiseen, myyntiin sekä 
johtamisen osa-alueisiin yritys- ja kohdetasolla. 

• Opintojasi luonnehtivat työelämäprojektit, 
opintojaksototeutukset yhteistyökorkeakoulujen 
kanssa sekä kansainvälisyys.

• Osa opinnoista suoritetaan englannin kielellä.



Opintojaksot:
• Introduction to tourism and hospitality 5 op

• Hyvinvointimatkailun konseptit ja kysyntä 5 op

Tarjolla myös Avoimen AMK:n kautta!

• Communication and cultural sensitivity
in service encounters 5 op

• Experience management 5 op

• Yrityksen hyvinvointimatkailutarjooman
kehittäminen 5 op

• Kilpailukyvyn kehittäminen 
hyvinvointimatkailussa 5 op

• Service operations management in 
a wellness company 5 op

• Sales and revenue management 5 op

• Oman asiantuntijuuden kehittäminen 5 op

Lisäksi voit syventää osaamistasi alalle suuntautuvalla:

• harjoittelulla (30 op)

• opinnäytetyöllä (20 op)



Lisätietoa hyvinvointimatkailusta

Katso video YouTube-
kanavaltamme:
https://youtu.be/SV9PvxGb9Qs

Lue lisää Visit Finlandin 
nettisivuilta:
http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat-ja-
tyokalut/tuoteteemat/hyvinvointimatkailu/

https://youtu.be/SV9PvxGb9Qs
http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat-ja-tyokalut/tuoteteemat/hyvinvointimatkailu/


Kiitos!
Kysy meiltä lisää:
Telle Tuominen 
Marianne Renvall
Annika Karppelin etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
Heidi Tuominen 
Susanna Saari

turkuamk.fi/LiiketalousTurku

http://www.turkuamk.fi/LiiketalousTurku

