
LIIKETOIMINNAN 
AMMATTITUTKINTO

Kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisala

27.10.2022–28.2.2024 Uusimaa



Soita ja kysy lisää: 
Petri Hytönen, p. 050 439 5322

Kehitä taitojasi vaativissa kansainvälisen liiketoiminnan 
avustavissa tehtävissä! 

Liiketoiminnan ammattitutkinto -koulutusohjelma antaa 
sinulle valmiudet suorittaa virallinen ammattitutkinto. 
Osoitat osaamisesi käytännön ulkomaankaupan 
työtehtävissä. Voit suorittaa tutkinnon ja tarvittavan 
koulutuksen joustavasti oman aikataulusi mukaan. 

Laadimme kanssasi henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämissuunnitelman, jossa sovitaan mm. tarvittavan 
ammattitaidon hankkimisen ja tutkinnon suorittamistavat.

HYÖDYT JA TAVOITTEET 
Saat uudenlaisia lähestymistapoja tehtäviisi, kehityt kan- 
sainvälisten yhteyksien hoitamisessa ja kauppasopimusten 
toteuttamisessa. Saat lisäksi laajempaa perspektiiviä 
omaan työhösi ja sen kehittämiseen. 

Tutkinnon suorittaminen ja koulutus ovat hyvin 
käytännönläheisiä. Ne on kytketty osallistujien omiin 
työtehtäviin ja haasteisiin.

KOULUTUS SOPII SINULLE, JOKA
• valmistelet ja hoidat yrityksen kansainvälisiä

toimituksia kauppasopimuksen mukaisesti.
• hoidat yrityksen toimituksiin liittyvää yhteydenpitoa

kauppakumppaneihin ja muihin sidosryhmiin.
• laadit kaupan vaatimat dokumentit ja toimitat ne

sidosryhmille.
• hoidat ja seuraat yrityksen ulkomaankaupan

toimituksia.
• työskentelet kaupan eri osapuolten kanssa yrityksen

tavoitteiden saavuttamiseksi.
• hoidat yhteydenpitoa asiakkaisiin,

kauppakumppaneihin, viranomaisiin ja muihin
sidosryhmiin.

• avustat mahdollisesti myös yrityksen kansainvälisessä
myynnissä ja markkinoinnissa tai hankintatoimessa.

• alan kokeneiden asiantuntijoiden vetämiä
workshop-päiviä

• oppimista ohjatusti omassa työssäsi
• inspiroivia tapausesimerkkejä
• todellisia kansainvälisen kaupan tilanteita

simuloivia harjoituksia
• reflektointia ja ajatusten vaihtoa muiden

osallistujien kanssa

TEEMAT
• Kansainväliset kauppasopimukset
• Kansainvälisen kaupan maksuehdot ja maksutavat
• Kansainvälisen kaupan käytännöt ja prosessit
• Kansainvälisen kaupan käytännöt 1 ja 2
• Monikulttuurinen tiimityö
• Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen
• Toiminnan kehittäminen ja jatkuva parantaminen
• Tehoa kansainväliseen kampanja- ja messutoimintaan
• Tehokas agentti- ja jälleenmyyjäverkostotyö
• Effective communication skills
• Digitaalinen markkinointi kansainvälisessä kaupassa

KOULUTUSPAIKKA 
Helsinki, Mannerheimintie 15

HINTA JA HAKEUTUMINEN
Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena, 
mikäli edellytykset täyttyvät. Tällöin opiskelu on 
opiskelijalle maksuton. 

Hakuaika on käynnissä ja jatkuu 13.10.2022 asti. 

Koulutus sisältää 12 koulutuspäivää. 
Lisätiedot: Petri Hytönen, 
p. 050 439 5322, petri.hytonen@mif.fi

TYÖSKENTELYMENETELMINÄ KÄYTÄMME
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LIIKETOIMINNAN AMMATTITUTKINTO
27.10.2022–28.2.2024

Me MIFissä haluamme mahdollistaa urallasi etenemisen ja ammatissasi kehittymisen. Kehitämme osaamistasi tarjoamalla 
työelämässä korkealle arvostettuja koulutus- ja kehittämisratkaisuja. Opiskelu meillä on helppoa, se onnistuu joustavasti työn 
ohessa. Mahdollisia oppimisreittejä on monia. Mitä sinä haluaisit oppia? Tutustu: mif.fi/mif-tutkinnot/

SATSAA MENESTYKSEEN - HAE MUKAAN NYT! 




