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Oulun yliopisto

Yleistä KTK-ohjelmasta
• Generalistinen ohjelma, pääaine kauppatieteet (opintojaksot
taloustieteestä, rahoituksesta, laskentatoimesta,
kansainvälisen liiketoiminnan johtamisesta ja
markkinoinnista)
• Tavoitteena kouluttaa vahvan liiketaloustieteen
yleissivistyksen omaavia asiantuntijoita.

➔Maisterivaiheen pääainehaun valintakriteerissä on
huomioitu ohjelman oppimistavoitteet sekä
ohjelman laaja-alaisuus.
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Maisterivaiheen pääainekohtaiset kiintiöt
• Pääainekohtaiset kiintiöt perustuvat koulun missioon ja alan
työvoimatarpeeseen. Myös eri oppiaineiden opetusresurssit on määritelty
näihin perustuen ja täten myös vaikuttavat kiintiöiden kokoon.
• Lukuvuodelle 2019-2020 jokaiseen pääaineeseen on varattu tietty
prosenttiosuus pääainehaun kokonaishakijamäärästä. Hakijamäärään
lasketaan 10% korotus ennen pääainekiintiön määrittämistä. Esim. jos
pääainehakuun osallistuu 180 hakijaa, niin kiintiöt lasketaan 198
(180*1,1) hakijalle. Jos hakijoita on 100, kiintiöt lasketaan 110 hakijalle
jne.
• Pääainekohtaisten kiintiöiden prosenttiosuudet:
•
•
•
•
•

kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen (23 %)
laskentatoimi (23 %)
Markkinointi (28 %)
rahoitus (14 %)
taloustiede (14 %)
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Tilastoja
• Maisterivaiheen pääainehaku on järjestetty seitsemän kertaa ja
näissä pääaine on vahvistettu 414 opiskelijalle.
1. haku: 7 opiskelijalle (syksy 2015)
2. haku: 11 opiskelijalle (kevät 2016)
3. haku: 75 opiskelijalle (syksy 2016)
4. haku: 45 opiskelijalle (kevät 2017)
5. haku: 46 opiskelijalle (syksy 2017)
6. haku: 87 opiskelijalle (kevät 2018)
7. haku: 143 opiskelijalle (syksy 2018)
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Pääainehaun ajankohta KTK-ohjelmassa
• Opetussuunnitelmassa maisterivaiheen pääainehaku on ajoitettu 3. lukuvuoden
alkuun, elokuulle.
• Haku järjestetään kerran vuodessa ja siihen voi osallistua yhden kerran.
• Mikäli hakeutuminen viivästyy, opiskelijan tulee lähettää selvitys viivästymisen syistä
(study.business@oulu.fi) sekä esitettävä suunnitelma KTK-opintojen loppuun
saattamisesta.
• Syksyn 2019 hakuaikataulu: alkaa 12.8.2019 ja päättyy 19.8.2019 klo 12. Valinnan
tulos ilmoitetaan 2.9.2019 mennessä.
• Mikäli hakukelpoinen opiskelija viivästyttää pääaineeseen hakeutumista, hänelle ei
myönnetä erillisoikeutta suorittaa maisterivaiheen opintoja ennen pääaineen
vahvistamista.

➔ Opintojen sujuvuuden kannalta maisterivaiheen pääainehakuun kannattaa
osallistua hyvissä ajoin ennen maisteriopintojen aloittamista.
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Hakukelpoisuus:
• Hyväksytty henkilökohtainen KTK-tutkinnon opintosuunnitelma (HOPS) Oodissa
• Suoritettuna vähintään 110 op kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja sisältäen
keskiarvoon vaadittavat 55 op kauppatieteiden perusopintoja.
Valintakriteerit:
• Valinta perustuu alla lueteltujen kauppatieteiden perusopintojaksojen 55 op:n
aritmeettiseen keskiarvoon ja opiskelijan toivomaan pääaineiden
ensisijaisuusjärjestykseen.
• Keskiarvoon huomioitavat kurssit (11 kurssia):
•

724610P Sopimus- ja yhteisöoikeus

•

724106P Markkinoinnin perusteet

•

724102P Johtajuus ja organisaatiot

•

724107P Markkinoinnin käytännöt

•

724103P Strateginen johtaminen

•

724108P Rahoitusmarkkinat

•

724104P Kirjanpito ja tuloslaskenta

•

724109P Investointipäätökset

•

724105P Johdon laskentatoimi

•

724110P Taloustieteen perusteet

•

724111P Suomen talous ja talouspolitiikka
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HUOM!

Mikäli opiskelijalla on 110 op kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja, mutta
häneltä puuttuu 1-2 kurssin suoritus vaadituista kauppatieteiden
perusopintojaksoista (11 kurssia), hän voi halutessaan osallistua syksyn 2019
pääainehakuun. Puuttuvat kurssit huomioidaan arvosanalla 0.
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Hyväksiluvut: Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot otetaan
huomioon samalla tavalla kuin tutkintokoulutuksessa suoritetut opinnot. Muiden
yliopistojen tutkintokoulutuksessa tai muissa avoimissa yliopistoissa suoritettuja korvaavia
opintoja ei huomioida perusopintokokonaisuuden keskiarvoa laskettaessa.
• Esim. Jos opiskelijalle on hyväksiluettu kaksi toisessa yliopistossa suoritettua
kurssia, keskiarvon jakajana on 9.
Tasapistetilanteessa hyväksytään hakija, jolla on korkeampi keskiarvo haetun
pääaineen kursseista. Mikäli eroa ei synny, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat
hakijat, jos se on mahdollista kyseisen pääaineen opetusresurssit huomioiden.
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Maisterivaiheen pääaineen vaihtaminen
• Kun opiskelijalle on vahvistettu maisterivaiheen pääaine,
pääaineen vaihtoa voi halutessaan hakea yhden kerran.
• Vaihtoa voi hakea niihin pääaineisiin, joiden opiskelijakiintiöt eivät
ole täyttyneet aikaisemmin järjestetyissä maisterivaiheen pääainehauissa. Pääaineen vaihtoa koskevat kiintiöt ovat
harkinnanvaraiset ja niistä päättää vuosittain kauppakorkeakoulun
koulutusdekaani.
• Jos pääaineen vaihtoa hakee useampi kuin kiintiöissä on tilaa,
paikat täytetään maisterivaiheen pääainehaun yhteydessä
laskettujen kauppatieteiden perusopintojaksojen (55 op)
keskiarvojen perusteella. Toisin sanoen mahdollisia arvosanojen
korotuksia ei huomioida.
• HUOM! Pääainetta ei voi vaihtaa erillisten maisterihakujen (kvmaisterihaku ja laskentatoimi) kautta.
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Ennakkotietoa syksyn 2020 hausta
•

Maisterivaiheen pääaineeseen haetaan 3. lukuvuoden alussa, elokuussa.
•

•

Syksyn 2020 hakuun osallistuvat kaikki syksyllä 2018 ja tätä aikaisemmin opintonsa
aloittaneet.
Pääainehaussa käytettävä keskiarvo lasketaan kauppatieteiden perusopintokokonaisuuteen
kuuluvista kursseista, jotka arvioidaan numeerisesti (11 kurssia, yhteensä 55 op).
•
•

•
•

Opiskelija asettaa kaikki pääaineet prioriteettijärjestykseen.
Keskiarvoa laskettaessa painotetaan 1. prioriteetiksi asetetun pääaineen kurssien
arvosanoja kertoimella 1.2.
• Keskiarvon laskentakaavan jakajana on 11 kaikilla hakijoilla.
• Suorittamattoman kurssin arvosana on 0. Hyväksiluetun kurssin arvosana huomioidaan
sellaisenaan, jos se on arvosteltu asteikolle 1-5. Muussa tapauksessa arvosanaa ei
huomioida keskiarvoon.
Mikäli opiskelija ei ilmoita prioriteetteja, hänet sijoitetaan siihen pääaineeseen mihin jää tilaa.
Pääaineeseen sijoittamiseen saa hakea lykkäystä perustellusta syystä (esim.
varusmiespalvelus, vanhempainvapaa, sairauspoissaolo). Näistä tarvitaan todistus/dokumentti.
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Maisteriopintojen aloittaminen
• Kun opiskelijalle on vahvistettu KTM-tutkinnon pääaine, hänelle
nimetään maisterivaiheen omaopettaja (2.9. mennessä).
• ”Case blender”: kaikkien maisteriohjelmien opiskelijat, omaopettajat
ja pienryhmäohjaajat (4.9.)
• Kukin pääaine järjestää Tervetuloa oppiaineeseen –tapahtuman /
HOPS –infon syksyllä 2019.
• Kun KTM –tutkinnon HOPS on hyväksytty, opiskelija voi aloittaa
tutkinto-ohjelman mukaiset opinnot.
• HUOM! Jos olet aloittamassa maisteriopinnot heti syyskuussa,
HOPS –tulee hyväksyttää omaopettajalla heti pääaineen
vahvistuttua (syyskuu).
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KTM-ohjelmien tutkintorakenteet 2019-2020
• Toisen tutkinto-ohjelman syventävien kurssien
suorittaminen.
• Opettaja ei ole velvollinen hyväksymään kurssilleen toisen
tutkinto-ohjelman opiskelijoita.
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KTK-tutkintorakenne 2019-2020
• 724109P Investointipäätökset ja 724207A Rahoituspäätökset kurssit
yhdistyvät, uusi kurssi on 724112P Investointi- ja rahoituspäätökset (5 op)
•

•

•

•

Mikäli olet jo suorittanut molemmat kurssit, opintosi jatkuvat nykyisen rakenteen
mukaan.
Mikäli sinulla on suorittamatta 724109P Investointipäätökset– kurssi, suoritat uuden
724112P Investointi- ja rahoituspäätökset -kurssin ja se huomioidaan maisterivaiheen
pääainehaussa. Opintosi jatkuvat nykyisen rakenteen mukaan.
Mikäli sinulla on suorittamatta Rahoituspäätökset –kurssi, suoritat uuden 724112P
Investointi- ja rahoituspäätökset kurssin. Mikäli uuden kurssin arvosana on parempi
kuin suorittamasi Investointipäätökset –kurssin, se huomioidaan maisterivaiheen
pääainehaussa. Opintosi jatkuvat nykyisen rakenteen mukaan.
Mikäli sinulta puuttuu molemmat kurssit, siirryt suorittamaan opintojasi lukuvuoden
2019-2020 kanditutkintorakenteen mukaisesti, eli suoritat uuden 724112P Investointija rahoituspäätökset sekä 724102A Yritysprojektin ja 724100P Harjoittelun.
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Kauppatieteiden kandidaatintutkielma
• Opetussuunnitelman mukaisesti kandidaatintutkielman
työstäminen ajoittuu kolmannen vuoden keväälle.

• Tutkielman pääaine on kauppatieteet.
• Opiskelijat, joille maisterivaiheen pääaine on vahvistettu,
saavat ohjausta omaa pääainetta edustavalta opettajalta.
• Kandiseminaari on mahdollista suorittaa ennen pääaineen
vahvistumista. Tässä tilanteessa opiskelija osallistuu sen
opettajan ohjaukseen, kenen ryhmässä on tilaa.
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Kysyttävää?
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