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TALOUSTIEDE
Siirtymäsäännökset opinto-oppaiden 2012 -2015 ja 2015–2018 välillä
VALINTA VANHOJEN JA UUSIEN VAATIMUSTEN VÄLILLÄ
Uudet tutkintovaatimukset ja opetussuunnitelmat sekä niiden mukainen opetusohjelma ovat voimassa 1.8.2015
alkaen. Vanhoilla vaatimuksilla tarkoitetaan vuosille 2012–2015 laadittuja suunnitelmia. Uudet vaatimukset
koskevat vuodesta 2015 alkaen kauppatieteiden tutkinto-ohjelmaan hyväksyttyjä opiskelijoita. Tätä aiemmin
opiskelemaan hyväksytyt suorittavat opintojaan lähtökohtaisesti vanhojen vaatimusten mukaan, mutta hekin
voivat henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassaan (HOPS) siirtyä noudattamaan uusia vaatimuksia. Kesken oleva
tutkintovaihe (KTK tai KTM) on kuitenkin suositeltavaa viedä loppuun vanhojen vaatimusten mukaan.
Opetusohjelman uudet opintojaksot ja teemakokonaisuudet ovat tarjolla kaikille, ja opetusohjelmasta poistuvia
opintojaksoja voi suorittaa (kirjallisuus- ja rästikuulusteluin) vuoden 2015 loppuun asti.
Kieli- ja viestintäopintojen siirtymäsäännökset löytyvät täältä.
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto
Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon vaaditaan vähintään 60 opintopisteen laajuiset tutkinto-ohjelman opinnot.
Opinnot koostuvat perusopinnoista sekä aineopinnoista (ml. kandidaatintutkielma).
Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot
Tutkinto-ohjelman perusopinnot voivat koostua joko vuosien 2012–2015 tai 2015–2018 opinto-oppaan mukaisesti.

MUUTOKSET PAKOLLISISSA MENETELMÄOPINNOISSA
Tilastotieteen 25 opintopisteen pakolliset opinnot pysyvät määrällisesti ennallaan, vaikka opintojaksojen nimissä
on muutoksia:
Taloustieteen matematiikka I (5 op)  Taloustieteen matematiikka (5 op)
-vain opintojakson nimi muuttuu.
1.
2.
3.
4.
5.

Tilastotieteen johdantokurssi (5 op)
Tilastollisen päättelyn perusteet 1 ja 2 (5+5 op)  Tilastollisen päättelyn perusteet (5 op)
Tilastomenetelmien perusteet (5 op)
Empiirinen projekti (5 op)
Tilastotieteen valinnainen opintojakso (5op), yksi seuraavista: Todennäköisyyslaskenta, Tilastotieteen
matriisilaskenta ja laskennalliset menetelmät, Tilastolliset ohjelmistot

MUUTOKSET TALOUSTIETEEN OPINNOISSA
Kandidaattiopinnot:
1. Taloustieteen perusteet (5 op)  Taloustieteen perusteet (5 op)
- Opintojaksosta järjestetään kaksi toteutusta kullakin syyslukukaudella (1. ja 2. periodissa).
2. Mikrotalousteoria I (10 op)  Mikrotalousteoria (10 op)
- Vain opintojakson nimi muuttuu.
3. Makrotalousteoria I (10 op)  Makrotalousteoria (10 op)
- Vain opintojakson nimi muuttuu.
4. Ekonometria I (5 op)  Ekonometria (5 op)
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- Vain opintojakson nimi muuttuu.
5. Taloustieteen sovellusopinnot (5 op)  Taloustieteen sovelluskurssit (väh. 10 op)
- Säännöllisesti opetusohjelmaan kuuluvia 5 op:n opintojaksoja ovat Julkistalous, Työn taloustiede,
Kansainvälinen talous ja Rahatalous. Muita ajankohtaisia sovelluskursseja toteutetaan
epäsäännöllisemmin ja myös yhteistyössä muiden oppialojen kanssa.
- Vanhojen vaatimusten mukaan on suoritettava edellisistä vähintään yksi opintojakso (5 op), mutta
uusien vaatimusten mukaan näistä suoritetaan vähintään kaksi opintojaksoa (10 op). Taloustieteen
maisteriopintoihin suuntaavien on kuitenkin suositeltavaa suorittaa useampia jaksoja.
- Sekä uusien että vanhojen vaatimusten mukaan voi suorittaa myös em. jaksoja sisältäviä
teemakokonaisuuksia, joihin kuuluvat muiden alojen opinnot luetaan valinnaisiin
(sivuaine)opintoihin.
6. Taloustieteen kandidaatin tutkielma (10 op)  Kandidaattiseminaari ja tutkielma (taloustiede) (10 op)
- Vain opintokokonaisuuden nimi muuttuu.
- Tutkielma tehdään seminaarin aikana, ja opintopistehyvityksen saa, kun tutkielma on hyväksytty.
Maisteriopinnot:
1. Taloustieteen matematiikka II (5 op)  Taloustieteen matematiikan jatkokurssi (5 op)
- Vain opintojakson nimi muuttuu.
2. Mikrotalousteoria II (10 op)  Mikrotalousteorian jatkokurssi (10 op)
- Vain opintojakson nimi muuttuu.
3. Makrotalousteoria II (10 op)  Makrotalousteorian jatkokurssi (10 op)
- Vain opintojakson nimi muuttuu.
4. Ekonometria II (10 op)  Ekonometrian jatkokurssi (10 op)
- Vain opintojakson nimi muuttuu.
5. Taloustieteen syventävät sovellusopinnot (5 op)  Taloustieteen syventävät sovelluskurssit (väh. 10 op)
- Säännöllisesti opetusohjelmaan kuuluvia 5 op:n opintojaksoja ovat Julkistalouden jatkokurssi, Työn
taloustieteen jatkokurssi, Aluetalous ja kaupunkitalous, Talous- ja kehityspolitiikan teemoja ja
Rahoitusekonometria. Muita ajankohtaisia sovelluskursseja toteutetaan epäsäännöllisemmin ja
myös yhteistyössä muiden oppialojen kanssa.
- Vanhojen vaatimusten mukaan on suoritettava edellisistä vähintään yksi opintojakso (5 op), mutta
uusien vaatimusten mukaan suoritetaan vähintään kaksi opintojaksoa (10 op). Taloustieteen
maisteriopintoihin suuntaavien on kuitenkin suositeltavaa suorittaa useampia jaksoja.
- Nämä opintojaksot voivat olla myös osana teemakokonaisuuksia, joihin kuuluvat muiden alojen
opinnot luetaan valinnaisiin (sivuaine)opintoihin.
6. Taloustieteen pro gradu -tutkielma (40 op)  Pro gradu –seminaari ja tutkielma (40 op)
- Opintokokonaisuudesta annetaan merkintä neljässä 10 op:n osassa.

KORVAAVUUDET MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN PERUSTEELLA
Pääsykokeessa kauppatieteiden tutkinto-ohjelmaan hyväksytyillä (kansan)taloustieteen korvaavuudet aiempien
opintojen perusteella ratkaistaan Tay:n yleisten toimintaperiaatteiden mukaan. Esimerkiksi tradenomitutkinnon
suorittanut opiskelija voi saada kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa opinnoistaan hyväksiluetuksi 40–60 op,
josta osa voi kohdentua yksilöityihin taloustieteen opintojaksoihin.
Erillisvalinnan kautta taloustieteen opintosuunnan KTM-tutkintoon otetaan pääsääntöisesti edellä esitetyt
kandidaattiopinnot (pakolliset menetelmäopinnot mukaan lukien) suorittaneita. Myös muilta aloilta kandidaatin,
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maisterin tai soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita voidaan ottaa, mikäli puuttuvien
taloustieteen (ja muiden pakollisten) opintojen suorittamisen katsotaan olevan mahdollista yhden vuoden aikana.
Näistä ns. siltaopinnoista sovitaan tapauskohtaisesti, ja KTM-tutkinnossa ne voivat sisältyä valinnaisiin opintoihin.
Muissa koti- ja ulkomaisissa yliopistoissa ja kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettujen opintojen korvaavuus
tarkastellaan opintojaksoittain. (Kansan)taloustieteen opetus on kaikkialla varsin yhdenmukaista, joten
korvaavuuskysymykset ovat yleensä helposti ratkaistavissa.
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