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Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK) rakentuu seuraavasti:
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto

180 op

Pääaineopinnot (vähintään)
Pääaineen perus- ja aineopinnot (vähintään)
Pääaineen kandidaatintutkielma
Kypsyysnäyte (kandidaatintutkielman yhteydessä)

60 op
50 op
10 op
0 op

Liiketoimintaosaamisen opinnot
Liiketoiminnan perusteet
Liiketoiminnan kehittäminen

56 op
28 op
28 op

Yhteiset opinnot
KANS1004 Taloustieteen perusteet
TOIK1016 Talousoikeuden perusteet
TITE1020 Tietojenkäsittely
TITE1021 Tietojenkäsittely –teoria 2 op
TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op

14 op
6 op
3 op
5 op

Kieli- ja viestintäopinnot

15 op

Talousmatematiikka ja tilastotiede
ORMS1030 Talousmatematiikan perusteet
STAT1030 Tilastotieteen perusteet
pakollinen laskentatoimeen ja rahoitukseen sekä
taloustieteeseen suuntautuville
tai
STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi

10 op
5 op
5 op

5 op

Orientoivat opinnot
4
OPIS0008 Johdatus yliopisto-opiskeluun
ja henkilökohtainen opintosuunnitelma
2
OPIS0002 Tiedonhankintataidot I
1
OPIS0004 Tiedonhankintataidot II
1
(integroitu kandityövaiheeseen johtamisen, kansainvälisen liiketoiminnan sekä
rahoituksen pääaineissa)
Sivuaineopinnot, vähintään
(talousoikeuden pääaineessa sivuaineen laajuus tulee olla 50 op)

op
op
op
op
laskentatoimen ja

25 op

Vapaasti valittavat opinnot
Vapaasti valittaviin opintoihin opiskelija voi valita tutkintoon sisällytettäviä opintoja oman
mieltymyksensä mukaisesti siten, että tutkinnon laajuus täyttyy (180 op).
Opinnoissa keskeinen lähtökohta on opiskelijan akateemisen osaamisen kehittyminen. Kandidaatin
tutkinnon suorittanut hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot ja taidot sekä kykenee
soveltamaan niitä käytännön työtehtävissä. Kandidaatin tutkinto antaa hyvät viestintävalmiudet,
edellytykset jatkuvaan oppimiseen sekä alan maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin.
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Pääaineopinnot
Opiskelijan on suoritettava kandidaatin tutkintoa varten pääaineen perus- ja aineopinnot sekä edellä
luetellut muut opinnot. Pääaineen laajuus on vähintään 60 opintopistettä kandidaatintutkielma
mukaan lukien. Pääaineen laajuus määräytyy oppiaineen opetussuunnitelman mukaan. Pääaine
valitaan ensimmäisen vuoden lopulla, ks. tarkemmin kappaleesta ”Pääaineen valinta”.

Kandidaatintutkielma
Pääaineen aineopintoihin vaaditaan 10 opintopisteen laajuinen kandidaatintutkielma sekä kirjallinen
kypsyysnäyte.
Erillisiä kirjoitusohjeita tutkielman tekijöille saa www-sivuilta osoitteesta
http://www.univaasa.fi/fi/for/student/materials/writing_guidelines/business/
Kandidaatintutkielman tai siihen valmistavan opintojakson yhteydessä suoritetaan Tritonian
tuottama Tiedonhankintataidot II -kurssi (Johtamisen, kansainvälisen liiketoiminnan sekä
laskentatoimen ja rahoituksen pääaineissa integroitu kandidaatintutkielmatyöskentelyyn).

Kypsyysnäyte (maturiteettikoe)
Opiskelijan on kirjoitettava kandidaatintutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte, joka osoittaa
perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Tutkielman ohjaajan
antamasta otsikosta kirjoitetaan noin neljän sivun mittainen essee. Kypsyysnäytteeseen voi
ilmoittautua sen jälkeen kun kandidaatintutkielma lopullisessa muodossa on jätetty tarkastettavaksi.
Kypsyysnäytteen voi kirjoittaa sähköisesti, mikäli tutkielman ohjaaja käyttää sähköistä
tenttipalvelua. Lisätietoa sähköisestä tenttipalvelusta löydät osoitteesta:
http://www.univaasa.fi/fi/for/student/studying/information/e-exam/
Kypsyysnäytteen voi myös suorittaa ns. kuoritenttinä minä tahansa tenttipäivänä.
Kypsyysnäytteen arvostelee kandidaatintutkielman ohjaaja ja äidinkielen opettaja. Kypsyysnäytteen
tarkastamiselle on varattava sama 30 päivän tarkastamisaika kuin muissakin tenteissä.

Liiketoimintaosaamisen opinnot 56 op
Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuudet Liiketoiminnan perusteet 28 op sekä Liiketoiminnan
kehittäminen 28 op ovat kaikille kauppatieteellisen alan opiskelijoille pakollisia
opintokokonaisuuksia. Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuuden avulla opiskelija hahmottaa
kauppa- ja talouselämän toimintakenttää ja siihen liittyviä ilmiöitä. Kandidaatin tutkinnosta
muodostuu näin laaja-alainen itsenäinen tutkinto, joka antaa hyvät valmiudet jatkaa KTM tutkintoon
ja sitä kautta oman alan asiantuntijaksi.
Liiketaloustieteellisissä oppiaineissa (johtaminen ja organisaatiot, laskentatoimi ja rahoitus sekä
markkinointi) osa Liiketoimintatoimintaosaamisen opintokokonaisuuksien opinnoista luetaan
pääaineen tai sivuaineen opintoihin.
Talousoikeuden tai taloustieteen pääaineopiskelijoille, jotka valitsevat sivuaineekseen jonkin
liiketaloustieteistä (johtaminen ja organisaatiot, laskentatoimi ja rahoitus tai markkinointi) osa
Liiketoimintaosaamisen
opintokokonaisuuksien
opinnoista
voidaan
katsoa
kuuluvaksi
liiketaloustieteen sivuaineopintoihin tai vaihtoehtoisesti opiskelijalle voidaan merkitä sivuaineeksi
Liiketoimintaosaamisen-opintokokonaisuus.

Liiketoimintaosaamisen kokonaisuuteen kuuluvat seuraavat opinnot:
LIIK1000 Liiketoiminnan perusteet 28 op
• JOHT1010 Johtamisen perusteet, 7 op
• LASK1013 Johdatus laskentatoimeen, 3 op
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• LASK1002 Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet, 2,5 op
• LASK1003 Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö, 0,5 op
• LASK1011 Auto Business (Yrityspeli), 2 op
• MARK1006 Markkinointi liiketoiminnan kentässä, 7 op
• TOIK1017 Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä, 3 op
• TUTA1090 Yrityksen reaaliprosessit, 3 op
tai
• KANS2033 Suomen talouskasvu ja Euroopan integraatio, 3 op
LIIK1100 Liiketoiminnan kehittäminen 28 op
• JOHT2020 Strateginen johtaminen, 7 op
• LASK1008 Rahoituksen perusteet, 4 op
• LASK1006 Tilinpäätösanalyysi, 3 op
• LASK1007 Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö, 2 op
• MARK1002 Markkinointisuhteiden johtaminen, 7 op
• LIIK1102 Yrityksen liiketoimintasuunnitelma, 5 op.

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
Vaasan yliopiston kielikeskus LInginno on monipuoliseen kielten ja viestinnän opetukseen
erikoistunut yksikkö. Linginno vastaa Vaasan yliopiston kaikkien koulutusalojen äidinkielen, toisen
kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opetuksesta.
LInginnossa kieltenopetusta järjestetään suomen, ruotsin, englannin, saksan, venäjän, ranskan ja
espanjan kielissä. Kieltenopetus vastaa yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen ja
opetussuunnitelmissa määriteltyihin kielitaitovaatimuksiin.
Yliopistotutkinnoista annetun asetuksen mukaan opiskelijan tulee alempaan tai ylempään
korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa suomen ja
ruotsin kielen taidon sekä vähintään yhden vieraan kielen taidon. Kauppatieteiden kandidaatin
tutkinnon kieliopintovaatimukset ovat seuraavat:
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon kieliopinnot koostuvat seuraavasti
Suomi
KSUO9000 Akateemiset viestintätaidot

3 op

Valinnainen suomen peruskurssi

2 op

Toinen kotimainen kieli
KRUO9111 Ruotsin kielen peruskurssi kauppatieteiden opiskelijoille

5 op

Ensimmäinen vieras kieli

5 op

Kieliopinnot tulee aloittaa heti ensimmäisenä opiskeluvuotena. Korvaavista kielikokeista kerrotaan
verkkosivuilla http://www.univaasa.fi/fi/for/student/studying/new/tests/
Asetuksen mukaisen ensimmäisen vieraan kielen taidon saavuttaa suorittamalla englannin, saksan,
venäjän, ranskan tai espanjan kielessä sellaiset opinnot, jotka on määritelty asetuksen tavoitteita
vastaaviksi. Käytännössä tämä tarkoittaa kielten viiden opintopisteen peruskursseja.
Kielten opiskelusta kerrotaan tarkemmin Linginnon verkkosivuilla
https://www.univaasa.fi/fi/about/organisation/faculties/language_centre/.
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Akateemiset yksiköt määräävät kieli- ja viestintäopintojen korvaavuusperusteet, lisätietoja:
http://www.univaasa.fi/fi/for/student/studying/information/compensation/business/.

Talousmatematiikka ja tilastotiede
Talousmatematiikan
ja
tilastotieteen
pakolliset
innovaatiojohtamisen akateeminen yksikkö.

peruskurssit

järjestää

tekniikan

ja

Talousmatematiikan ja tilastotieteen opintojen tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään
talouselämässä käytettyjä käsitteitä, saa matemaattisia valmiuksia talouden suunnitteluun, saa
laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun sekä oppii soveltamaan tilastollisia
menetelmiä aineistojen käsittelyyn. Näitä taitoja tarvitaan sekä opintojen aikana että myöhemmin
työelämässä.

Orientoivat opinnot
Orientoivien opintojen tarkoituksena on johdattaa opiskelija yliopisto-opintoihin sujuvasti ja
tehokkaasti heti opintojen alusta lähtien. Käytännön tietojen lisäksi orientoivien opintojen
tarkoituksena on auttaa opiskelijaa hahmottamaan opiskelu eräänlaisena projektina, jossa oman
elämän ja ajan hallinta sekä opiskelun tavoitteellisuus korostuu. Tavoitteena on tukea opiskelijaa
omassa oppimisprosessissa, itsensä kehittämisessä sekä luoda ymmärrys akateemisen vapauden ja
vastuun merkityksestä. Opintojen etenemisen seuranta on oleellinen osa uutta tutkintorakennetta,
johon yksiköt osallistuvat entistä tiiviimmin yhdessä opiskelijoiden kanssa.
Opintojen suunnittelusta sekä ohjauksesta ja neuvonnasta löytyy lisää tietoa Opiskelijatverkkosivuilta: http://www.univaasa.fi/fi/for/student/guidance/
Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittaville opiskelijoille kuuluu osana orientoivia opintoja
pakollinen opintojakso Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma
(OPIS0008, 2 op). Tähän opintojaksoon liittyen järjestetään uusille opiskelijoille orientaatiopäiviä,
joihin opiskelijoiden edellytetään osallistuvan aktiivisesti. Päivien tarkoituksena on taata opintojen
sujuva käynnistyminen sekä integroituminen omaan koulutusalaan ja opiskelijayhteisöön.
Orientoivien opintojen aikana tutustutaan omaan tieteenalaan, opetus- ja opiskelukäytäntöihin,
yliopisto-opiskeluun sekä opiskeluympäristöön. Osana opintojaksoa opiskelijan tulee laatia raportti
ensimmäisen opintovuoden kokemuksista sekä henkilökohtainen opintosuunnitelma.
Oppimispäiväkirja palautetaan Moodleen ensimmäisen vuoden toukokuun loppuun mennessä.
http://www.univaasa.fi/fi/for/student/studying/information/compensation/business/

Sivuaineopinnot
Vaasan yliopistossa tuetaan joustavaa opiskelua, joten sivuaineita voit valita oman tai muiden
koulutusalojen opinnoista, muista Vaasan korkeakouluista tai lähteä ulkomaille opiskelemaan.
Sivuaineen voi myös suorittaa avoimen tai kesäyliopiston tarjonnasta.
Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon vaaditaan vähintään yksi 25 opintopisteen laajuinen
sivuaine (poikkeus talousoikeuden pääaineopiskelijat, joiden tulee laajentaa jonkin liiketaloustieteen
opinnot 50 opintopisteen laajuisiksi). Sivuaine voi olla joko vapaasti valittavissa tai pääaine voi vaatia
pakollisen sivuaineen opetussuunnitelmassaan. Sivuaineen opintovaatimukset tulee tarkistaa ao.
oppiaineen opetussuunnitelmasta. Myös Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus, joka koostuu
Liiketoiminnan perusteiden ja kehittämisen opinnoista, voi olla kandidaatin tutkinnon sivuaine.
Sivuaineopinnoista saa lisää tietoa opiskelun ja opetuksen palveluista tai oppiaineista sekä
osoitteesta
http://www.univaasa.fi/fi/for/student/studying/information/compensation/business/
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Kansainvälistymisvalmiudet
Vaasan yliopiston strategian mukaisesti kaikkien alojen kandidaatin tutkintoon sisällytetään
liiketoimintaosaamis- ja kansainvälistymisosiot.
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon
opetussuunnitelmat on laadittu siten, että opiskelija saavuttaa yliopiston strategian edellyttämät
kansainvälistymisvalmiudet. Näiden valmiuksien kerryttämisestä sovitaan henkilökohtaista
opintosuunnitelmaa laadittaessa.
Kansainvälistymisvalmiudet rakentuvat seuraavista elementeistä:
 Ulkomaan liikkuvuusjaksosta, jossa tulee suorittaa vähintään 10 op opintoja tai tutkintoon
sisällytettävää työ- tai kieliharjoittelua
 Omaan tutkintoon sisällytettävästä jaksosta, joka voi muodostua vaihtoehtoisesti
o

englanninkielellä suoritettavista vähintään 10 op opinnoista,

o

vähintään 10 op laajuisista vieraan kielen opinnoista tai

o

kansainvälisiä elementtejä sisältävästä pro gradu -tutkielmasta.

Näiden lisäksi opiskelijoille tarjotaan erilaisia kotikansainvälistymisen muotoja, joita voi olla mm.
kv-tuutorointi, kulttuurien väliseen viestinnän ja johtamisen alaan kuuluvat opinnot jne. Näistä lisää
liikkuvuuspalveluiden www-sivulla:
http://www.univaasa.fi/fi/for/student/studies/internationalisation/intercultural_competence/

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK)
Kaikille pakolliset opinnot
Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma
Orientation to Academic Studies and Personal Study Plan
Koodi: OPIS0008
Laajuus: 2 op
Ajankohta: 1. lukuvuosi
Sisältö: Jakson aikana tutustutaan omaan tieteenalaan, opetus- ja opiskelukäytäntöihin, yliopistoopiskeluun sekä opiskeluympäristöön Vaasan yliopistossa. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman
(HOPS) tarkoituksena on auttaa opiskelijaa suunnittelemaan opintojen sisältö ja aikataulut sekä
selkeyttää opiskelun lähtökohdat ja päämäärät.
Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää orientoivien opintojen sekä oman
tutkintonsa rakenteen sisällön ja tavoitteet. Opiskelija osaa etsiä yliopisto-opintoihinsa liittyvää
tietoa eri tavoin ja eri tahoilta. Opiskelija löytää tiedekunnan ja yliopiston ohjaustahot. Opiskelija
tunnistaa oppimistekniikat, ymmärtää erilaisia oppimiskäsityksiä, osaa arvioida itseään oppijana
sekä keinoja oman ajankäytön hallintaan. Opiskelija osaa suunnitella opintojaan työelämän tarpeet
huomioiden, asettaa opiskelulleen tavoitteet sekä aikatauluttaa opintonsa. Opiskelija osaa arvioida
valintojaan, osaamistaan ja kehittymistarpeitaan.
Opetusmenetelmät: Suoritustapa: Edellyttää aktiivista osallistumista yliopiston järjestämiin orientointipäivien
ohjelmaan, pääaineinfoon ja eHOPS-koulutukseen ja harjoitustenttiin osallistumista. Tämän lisäksi
opiskelijan tulee laatia raportti ensimmäisen opintovuoden kokemuksista (n. 5–10 sivua) sekä
eHOPS. Opintojakso sisältää itsenäistä työskentelyä, esimerkiksi oppaisiin ja verkossa olevaan
materiaaliin tutustumista, omien tavoitteiden pohdintaa sekä opintojen ja lukujärjestyksen
suunnittelua.
Oppimateriaali: Opinto-opas ja yliopiston verkkosivut, Opi oppimaan –sivusto
http://www.univaasa.fi/fi/for/student/studying/planning/learning/
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Arviointi: Hyväksytty/hylätty.
Vastuuhenkilö: Opintopäällikkö.
Osallistumisoikeus: Lisätiedot: Lisätietoja ja ohjeita raportin laatimiseen löytyy Opiskelijat- verkkosivuilta
http://www.univaasa.fi/fi/for/student/studying/new/introduction/business/ sekä opintojakson
moodle-sivulta.

Tiedonhankintataidot 1
Searching for Scientific Information 1
Koodi ja laajuus: OPIS0002, 1 op
Ajoitus: 1. opiskeluvuoden syys- tai kevätlukukausi.
Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti tunnistaa ja löytää
tieteellistä tietoa ja käyttää sitä eettisesti.
Sisältö: Kurssilla perehdytään yliopisto-opiskelun keskeisiin kirjastopalveluihin ja tiedonlähteisiin,
tiedonhankinnan yleisiin periaatteisiin, tiedonhaun perustekniikoihin, tieteellisen tiedon
tunnuspiirteisiin ja tiedon eettisen käyttöön.
Suoritustavat: Vaihtoehto 1: Pakollinen aloitusluento (2 h) ja verkko-opinnot. Vaihtoehto 2: Syksyllä
tai keväällä ennen kurssin alkua järjestettävä korvaava koe, jonka hyväksytty suoritus korvaa koko
Tiedonhankintataidot 1 -opintojakson.
Kirjallisuus: Kurssilla annettu verkkoaineisto.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.
Vastuuhenkilö: tietoasiantuntija Heidi Troberg.
Lisätietoja: www.tritonia.fi/fi/koulutus_vy.

Tiedonhankintataidot 2
Searching for Scientific Information 2
Koodi ja laajuus: OPIS0004, 1 op
Ajoitus: Suoritetaan samanaikaisesti kandidaattiseminaarin kanssa.
Edeltävät opinnot: Pääaineen perus- ja aineopinnot ja OPIS0002 Tiedonhankintataidot 1.
Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa alansa
keskeisistä tietokannoista. Opiskelijaa osaa määritellä tiedontarpeensa ja jäsentää sen
käsitteellisesti. Opiskelija osaa käyttää edistyneitä tiedonhakutekniikoita, arvioida tiedonlähteitä ja
tiedonhakua kriittisesti ja noudattaa tiedon eettisen käytön periaatteita.
Sisältö: Kurssilla perehdytään oman
systemaattisen tiedonhankinnan kautta.

tieteenalan

tiedonlähteisiin

Suoritustapa: Pakollinen aloitusluento (2 h) ja verkko-opinnot.
Kirjallisuus: Kurssilla annettu verkkoaineisto.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.
Vastuuhenkilö: tietoasiantuntija Heidi Troberg.
Lisätietoja: www.tritonia.fi/fi/koulutus_vy.

Searching for Scientific Information 1
Code and credits: OPIS0025, 1 ECTS

ja

viittauskäytäntöihin
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Time: First autumn or spring term.
Learning outcomes: Students are able to identify and find scientific information on their own and
to use it ethically.
Content: During the course, students learn about essential library services and information
resources for university studies, general principles for information retrieval, basic information
search techniques, characteristics of scientific information and ethical use of information.
Teaching methods: Obligatory introductory lecture (2 h) and online course.
Language: English.
Literature: Online course material.
Grading: pass / fail.
Contact person: Information specialist Heidi Troberg.
For more information: http://www.tritonia.fi/?d=165&l=3

Searching for Scientific Information 2
Code and credits: OPIS0026, 1 ECTS
Prerequisites: Basic and intermediate studies in your major subject and Searching for scientific
information 1 (OPIS0025).
Time: The course should be taken simultaneously with the Research Seminar or Research
Methodologies course or when the student is about to start writing his or her thesis.
Learning outcomes: After completing the course, the student is able to use key databases and find
elementary resources within his or her field. Students learn to define their information need and
analyse it conceptually. Students are able to use advanced information search techniques, evaluate
the information sources and the information search in a critical way, as well as to apply principles
for ethical use of information.
Content: During the course, the student will learn about key information sources and principles of
referencing within his or her field through systematic information retrieval. Teaching methods:
Obligatory introductory lecture (2 h) and online course.
Language: English.
Literature: Online course material.
Grading: pass / fail.
Contact person: Information specialist Heidi Troberg.
For more information: http://www.tritonia.fi/?d=165&l=3

