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Siirtyminen uuteen koulutusohjelmarakenteeseen 1.8.2014
alkaen

Kun opiskelija hakee siirtoa uuteen koulutusohjelmarakenteeseen, hänen opinto-oikeutensa
kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin säilyy. Kuitenkin, kandidaatin tutkinnon
pääaine vaihtuu kauppatieteiksi ja maisterivaiheen pääainetta on haettava erikseen
kauppakorkeakoulun maisterivaiheen pääainehaussa.
Uuteen järjestelmään siirtymisen jälkeen kaikki jo suoritetut opinnot säilyvät
opiskelijatietojärjestelmässä. Vaikka kaikki tehdyt suoritukset säilyvät, opiskelija voi joutua
täydentämään opintoja uusien opetussuunnitelmien mukaisiksi: kun siirtyy uuteen
järjestelmään, tutkinto on tehtävä uusien opetussuunnitelmien mukaan. Uudenmuotoinen
KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne on kuvattu kauppakorkeakoulun nettisivuilla:
http://www.taloustieteet.oulu.fi/opiskelu/koulutusohjelmauudistus_2014
Jokaisen uuteen koulutusohjelmarakenteeseen siirtoa hakevan on tehtävä alustava
henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) uuden rakenteen mukaisesti. Henkilökohtaista
opintosuunnitelmaa tehdessä tulee tutustua 2014–2015 opinto-oppaaseen (luvut 6 ja 7)
osoitteessa www.taloustieteet.oulu.fi/opiskelu/opinto-opas Varsinainen HOPS päivitetään
Oodissa siirtymisen astuttua voimaan.

Opintojen suorittaminen; opiskelijan vaihtoehdot
Tutkinnon kokonaisrakenteen osalta opiskelijalla on käytettävissään erilaisia vaihtoehtoja,
riippuen aiemmasta koulutuksesta.
1. Opintonsa vuonna 2014 tai myöhemmin aloittaneet opiskelijat (ylioppilas tai vastaava
pohjakoulutus) suorittavat tutkintonsa uuden koulutusohjelmarakenteen mukaisesti.
2. Opintonsa vuonna 2013 tai sitä aikaisemmin aloittaneet opiskelijat (ylioppilas tai vastaava
pohjakoulutus) voivat valita:
a) Opiskelija voi suorittaa tutkintonsa loppuun opintojensa aloitusvuoden, ei
kuitenkaan lv. 2005–2006 vanhempien tutkintovaatimusten mukaan (ks. kyseisen
lukuvuoden opinto-opas) 31.7.2020 mennessä valmistumisaikataulun mukaisesti, tai
b) Opiskelija voi siirtyä suorittamaan tutkintojaan lukuvuoden 2014–2015 (tai
mahdollisten uudempien) tutkintovaatimusten mukaisesti.
Opiskelijan tulee valita jompikumpi näistä kahdesta vaihtoehdosta, uusia ja vanhoja
tutkintovaatimuksia ei siis voi yhdistellä.
Uusimman opetussuunnitelman piiriin siirtyvä opiskelija täyttää hakulomakkeen ja liittää
siihen alustavan opintosuunnitelmansa. Jo suoritetut opintojaksot eivät vanhene tai muutu,
vaan niiden alkuperäinen taso ja laajuus säilyvät. Puuttuvat opintojaksot opiskelija valitsee
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lukuvuoden 2014–2015 (tai uudemmasta) opetustarjonnasta. Opintosuunnitelman
tekemiseen voi käyttää apuna kauppakorkeakoulun opintohallinnon henkilökuntaa
3. Ne kauppakorkeakoulun perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet
vähintään alemman korkeakoulututkinnon tai tradenomin tutkinnon, voivat edelleen
halutessaan hakeutua suorittamaan pelkän uuden rakenteen mukaista KTM-tutkintoa.
Hakuohjeet kauppakorkeakoulun verkkosivuilla:
www.taloustieteet.oulu.fi/opiskelu/opiskeluinfoa.html
4. Maisteritason erillisvalinnassa 2004 tai myöhemmin valitut opiskelijat (pohjakoulutuksena
vähintään alempi korkeakoulututkinto tai tradenomin tutkinto) voivat suorittaa KTM-tutkinnon
joko aloitusvuotensa mukaisen rakenteen tai uuden rakenteen mukaisesti. Siirtoa uuteen
koulutusohjelmarakenteeseen ei tule erikseen hakea, vaan henkilökohtaiseen
opintosuunnitelmaan tehdyt muutokset hyväksytetään omaopettajalla.

KTK- ja KTM-tutkintojen kokonaisrakenteet 2014–2015
Yliopistojen tutkinnoista annettu asetus (794/2004) on tullut voimaan 1.8.2005 ja sen
mukaisesti korkeakoulututkinto jakautuu kandidaatin (180 op., 3 vuotta) ja maisterin (120 op.,
2 vuotta) tutkintoihin. Kaikki Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat suorittavat
tutkintonsa tämän asetuksen mukaisesti.
Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon (KTK, 180 opintopistettä) kuuluu kaikille
opiskelijoille yhteiset opinnot, pääaineen opinnot, sekä sivuaineen opinnot.
Kauppatieteiden maisterin tutkintoon (KTM, 120 opintopistettä) kuuluu pääaineen
opinnot. Lisäksi on tarvittaessa suoritettava täydentäviä opintoja.
Yhteiset opinnot on kuvattu alla, pää- ja sivuaineiden oppiainekohtaiset rakenteet tulee
tarkistaa uusimmasta opinto-oppaasta (luku 6 ja 7).
Opintojen sisältö KTK-tutkinnossa
a) Yhteiset opinnot, 35 op.
724011Y Opiskelu ja sen suunnittelu
806116P Tilastotiedettä kauppatieteilijöille
802158P Kauppatieteiden matematiikka
Kirjallinen ja suullinen viestintä
Ruotsin kieli
Yhden tai kahden vieraan kielen opintoja yht. 11
Yhteensä: 35 op.
b) Pääaineen opinnot, 60 op (kauppatiede)
– kauppatieteiden perusopinnot 60 op.
– kauppatieteiden aineopinnot 60 op.
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c) Sivuaineopinnot, 25 op
– yksi perusopintokokonaisuus, tai
– yksi aineopintokokonaisuus (jos opiskelijalla on aiemmin suoritettuna/kuulu toiseen
tutkintoon kyseisen aineen perusopintokokonaisuus)
Sivuaine on vapaasti valittavissa muiden tiedekuntien sivuainetarjonnasta tai
kauppakorkeakoulun yritysjuridiikan sivuaineesta.
d) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTK-tutkinnon laajuudeksi
tulee yhteensä 180 opintopistettä.
Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa (pohjakoulutus KTK-tutkinto)
a) Pääaineen opinnot, 120 op
(kansainvälisen
taloustiede)

liiketoiminnan

johtaminen,

laskentatoimi,

markkinointi,

rahoitus,

Pääaineesta suoritetaan koulutusohjelmarakenteeseen kuuluvat neljä
pääaineen opintoja (4 x 30 op) sisältäen pro gradu -tutkielman 30 op.

moduulia

b) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi
tulee yhteensä 120 opintopistettä.
Tarkemmat tiedot opintojen sisällöstä KTK- ja KTM-tutkinnoissa uusimmassa opintooppaassa. Opas löytyy osoitteesta www.taloustieteet.oulu.fi/opiskelu/opinto-opas

Periaatteita HOPS päivitystä varten siirtyvän opiskelijan tapauksessa
Kandidaatin tutkinto
- Tarkista kauppakorkeakoulun korvaavuusohjeesta jo suorittamiesi yhteisten opintojen
vastaavuus uusiin vaatimuksiin nähden (esim. matematiikka, tilastotiede)
o 721011Y Opiskelu ja sen suunnittelu 1 op. kurssilla voi korvata uuden 3 op.
laajuisen vastaavan kurssin (724011Y). Opiskelijan on kuitenkin valittava
muita opintoja siten, että tutkinnon laajuudeksi tulee 180 op.
- Pakollisten vieraiden kielten opintojen kokonaislaajuus on uudessa rakenteessa (11
op.) pienempi, kuin vanhassa (16 op.)
o tarkista uusimmasta opinto-oppaasta (2014-2015 tai uudemmasta) muiden
kieliopintoihin liittyvien vaatimusten, kuten kurssien tasojen, hyväksilukujen,
honors -ohjelman ja kielisivuaineen tiedot
- Sivuaine: Uuden kandidaattiohjelman sivuaineeksi sopii mikä tahansa
yliopistotasoinen,
ei-kauppatieteellinen,
vähintään
25
opintopisteen
sivuainekokonaisuus (poikkeuksena kauppatieteiden sivuaine: yritysjuridiikka)
- Kauppatieteiden pääaine (60+60 op.) koostuu tasapuolisesti kaikkien oppiaineiden
(kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen, laskentatoimi, markkinointi, rahoitus,
taloustiede) perus- ja aineopintotasoisista opintojaksoista siten, että jokaisesta
oppiaineesta tutkintoon kuuluu lähtökohtaisesti kaksi (2) perusopintojaksoa ja kaksi
(2) aineopintojaksoa.
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o Vanhasta rakenteesta uuteen rakenteeseen siirtyvän opiskelijan tulee
sisällyttää/suorittaa tutkintoonsa jokaisesta oppiaineesta vähintään kolme
(3) opintojaksoa; kaksi perusopinto- ja vähintään yksi aineopintotasoinen
opintojakso. Muut opintojaksot voivat olla mitä tahansa kauppatieteiden
perus- tai aineopintoja kuitenkin siten, että kauppatieteiden pääaineeseen
luettavissa olevia opintoja on tutkinnossa yhteensä 120 op.
Esimerkki. Opiskelija on lukuvuoden 2013–2014 aikana suorittanut
taloustieteen perusopintokokonaisuuden (25 op. perusopintoja), yhden
taloustieteiden aineopintojakson, 3 laskentatoimien perusopintojaksoa ja
lisäksi yhteisiä opintoja. Siirtyessään uuteen tutkintorakenteeseen hän voi
hyödyntää kaikki taloustieteen ja laskentatoimen opinnot esimerkiksi
seuraavasti:
taloustiede: 5 perusopintojaksoa ja 1 aineopintojakso sisällytetään
uuteen tutkintoon
laskentatoimi: 3 perusopintojaksoa sisällytetään uuteen tutkintoon, 1
aineopintojakso suoritettava
kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen: 2 perusopintojaksoa ja 2
aineopintojaksoa suoritettava
markkinointi: 2 perusopintojaksoa ja 1 aineopintojakso suoritettava
rahoitus: 2 perusopintojaksoa ja 1 aineopintojakso suoritettava
YHTEENSÄ: 20 kauppatieteiden opintojaksoa
o Huom. opiskelijan tule tarkistaa, että hänellä on riittävät tiedot kunkin
oppiaineen aineopintojaksoille osallistumiseksi.
o Suoritettavaksi tulee aina kauppatieteiden kandidaatin tutkielma (10 op.).
- Kauppatieteiden perusopintoihin tulee suorittaa 724610P Sopimus- ja yhteisöoikeus
ja 724101P Yritysprojekti (tai sen korvaava 724100P Harjoittelu).
o 721610A Sopimus- ja yhteisöoikeuden 7 op. kurssilla voi korvata 724610P
Sopimus- ja yhteisöoikeuden 5 op. kurssin.
o Vinkki: Jos kaikki aiemmin suoritetut kauppatieteiden opintojaksot eivät
mahdu uudenmuotoiseen kandidaatin tutkintoon on opiskelijan eduksi valita
ne, jotka antavat hyvän keskiarvon maisterivaiheen pääaineeseen
hakeuduttaessa (haku perustuu kauppatieteiden perusopintokokonaisuuden
60
op:n
keskiarvoon
ja
opiskelijan
toivomaan
pääaineiden
ensisijaisuusjärjestykseen).
Maisterin tutkinto
- Uudessa maisteriohjelmarakenteessa opinnot koostuvat pääosin tai kokonaan
syventävistä opinnoista.
- Jos maisteritutkintoon kuuluva, vastaavansisältöinen opintojakso on jo suoritettu
kandidaatin tutkinnossa, opiskelija valitsee tilalle muun kauppatieteiden
opintojakson. Epävarmoissa tilanteissa varmista kurssien vastaavuus joko
kauppakorkeakoulun korvaavuusdokumentista tai opintojakson vastuuhenkilöltä.
- Uusi HOPS tulee voimaan kun maisteriohjelmien vastuuhenkilö on sen hyväksynyt.
- Täydentävät opinnot säilyvät ja kurssit päivittyvät uusiin niiden osalta, jotka on
hyväksytty suorittamaan pelkkää maisteritutkintoa (maisteritason erillisvalinta,
pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyneet).

