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LIIKETOIMINTAOSAAMISEN TOHTORIOHJELMAN RAKENNE

Yleistieteelliset ja metodiopinnot

25 op

(sisältää yhden 5 op laajuisen metodikurssin)

Väitöskirja

180 op

Tutkimussuunnitelma
Jatko-opintoseminaarit
Tutoriaalit
Kauppatieteellisten alojen tutkijakoulujen seminaarit

Väitöstilaisuus

Pääaine

30 op

Tieteenala/tutkimusaihealueen opinnot
Oppiaineen opetussuunnitelman mukaiset opinnot

Vapaavalintaiset opinnot

5–10 op

 Tieteenfilosofisia opintoja
 Metodiopintoja
 ”Yleissivistäviä” tieteen opintoja
 Suositellaan yliopistopedagogiikan opintoja
 Mahdollinen sivuaine

Yhteensä

240 op
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Liiketoimintaosaamisen
tohtoriohjelma
on
kauppatieteellisen
alan
tohtoriohjelma.
Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelmasta voi valmistua kauppatieteiden tohtoriksi, lisensiaatiksi tai
filosofian tohtoriksi.
Lisätietoja Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelmasta löytyy www-sivuilta:
http://www.uva.fi/fi/education/doctoral/business_studies/
Jatko-opintoihin liittyvät yleiset ohjeistukset


Kaikkien tohtorikoulun jäsenten jatko-opintoihin sisältyy vähintään 25 opintopisteen laajuiset
yhteiset yleistieteelliset ja metodiopinnot. Näistä opinnoista osa tarjotaan Tutkijakoulun
foorumilla ja osa omassa pääaineessa, jolloin ne voidaan lukea pääaineeseen kuuluviksi opinnoiksi
(ks. Tarkemmin oman pääaineen opetussuunnitelma). Opiskelija voi valita myös ylimääräisiä
opintoja Tutkijakoulun tarjonnasta omaa tutkimusaihettaan tukemaan. Jatkotutkintoon
kuuluvista opinnoista osan tulee olla joko kansallisen tai kansainvälisen jatkokoulutusfoorumin
järjestämiä opintoja.



Jatko-opiskelijoiden tulee esittää työtään ja sen eri osia sekä toimia kommentaattorina yksikön tai
Tutkijakoulun organisoimissa tutkimusseminaareissa. Sisäisten seminaarien lisäksi opiskelijalta
edellytetään oman tieteellisen työn esittämistä vähintään kaksi kertaa kansallisella tai
kansainvälisellä foorumilla.



Jatko-opiskelijoiden tulee opintojen aikana ennen omaa väitöstilaisuutta tehdä analyysiraportti
ainakin kolmesta alan väitöstilaisuudesta. Väitöstilaisuuksien seuraaminen ja niistä raportointi on
osa Tutkimusseminaari –kurssia.



Opetussuunnitelmaan suositellaan sisällytettäväksi vapaasti valittaviksi opinnoiksi tutkijavaihto,
jonka pituuden ja sisällön perusteella voidaan tutkintoon sisällyttää 3-5 op.



Jokaiselle jatko-opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opinto- ja tutkimussuunnitelma, jonka
mukaan hän suorittaa opintojaan.



Tavoitteena on, että jatkotutkinto valmistuu päätoimisesti opiskellen neljässä vuodessa.
Opiskelijoiden edellytetään raportoivan ohjaajalleen opintojen edistymisestä säännöllisesti.
Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tulee päivittää vuosittain lokakuun loppuun
mennessä. Päivitetty opetussuunnitelma lähetetään opintohallintoon (Leena Larimo) tiedoksi.
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Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelman yhteiset yleistieteelliset ja
metodiopinnot (25 op)
Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelman yhteisten opintojen tavoitteena on luoda tieteellisen ajattelun
perusta, omaksua tieteellisen työskentelyn periaatteet sekä varmentaa metodologiset perusvalmiudet.
Kursseja järjestävät sekä Tutkijakoulu että oppiaineet. Näitä kursseja voidaan korvata myös kansallisten
tutkijakoulujen järjestämillä kursseilla.
Liiketaloustieteen tohtoriohjelman jatko-opiskelijoille kuuluvat pakollisena seuraavat opinnot:
-

TOFO4026 Managing Doctoral Research (3 op) *
TOFO4011 Research Ethics (3 op) / TOFO4030 Tutkimusetiikka *
Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen (4 op) / TOFO4034 Academic Writing *
Väitöskirja-analyysi (5 op) / Critical dissertation analysis
Tutkimusseminaari (5 op)/ Research Seminar
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät (5 op) / Quantitative research methods
tai
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät (5 op) / Qualitative research methods.

Huomaa, että osa edellä luetelluista opintojaksoista voidaan lukea pääaineeseen, jolloin opintopisteet
lasketaan vain kertaalleen. Ne opintojaksot, joita järjestetään Tutkijakoulussa tai alla mainituissa alan
jatkokoulutusfoorumilla, löytyvät alla olevista osoitteista. Lisää tietoa näistä opintojaksoista antaa myös
oma ohjaajasi.


* Vaasan yliopiston Tutkijakoulun kurssitarjonta / Courses offered by Tutkijakoulu, see:
http://www.uva.fi/fi/research/researcher/graduate_school/postgraduate_studies/



Katajan kurssitarjonta / Courses offered by Kataja (national graduate school)
http://kataja.eu/



Kavan kurssitarjonta (Finnish Doctoral Programme in Economics FDPE)
http://www.hecer.fi/FDPE/



Oikeus muuttuvassa maailmassa –tohtoriohjelma (Talousoikeus/ Business Law)
http://www.helsinki.fi/omm/linkit.htm
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Oppiainekohtaiset opetussuunnitelmat
Johtaminen ja organisaatiot

Johtamisen ja organisaatioiden oppiaineessa laadittavien väitöskirjojen tulee asemoitua oppiaineen
teoriaperustaan ja tieteellisiin keskusteluihin. Poikkitieteellisissä väitöskirjoissa työlle etsitään varsinaisen
ohjaajan lisäksi toisen tieteenalan ns. kakkosohjaaja.
Ohjaaja ja jatko-opiskelija laativat tälle henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) sen jälkeen, kun
hänet on hyväksytty pääaineen jatko-opiskelijaksi.
HOPS:n laadinnassa huomioidaan opiskelijan tutkimuksen etenemisaikataulu siten, että opinnot
mahdollisimman hyvin tukevat tutkimuksen etenemistä. Niitä voidaan näin ollen suorittaa koko
tutkimusprosessin ajan.

A. Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelman yhteiset yleistieteelliset ja
metodiopinnot (25 op)
-

TOFO4026 Managing Doctoral Research (3 op) (Tutkijakoulu)
TOFO4011 Research Ethics (3 op) / Tutkimusetiikka (3 op) (Tutkijakoulu)
JOHT4001 Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen (4 op) (oppiaine, ks. alla)
JOHT4004 Väitöskirja-analyysi (5 op) (oppiaine, ks. alla)
JOHT4005 Tutkimusseminaari (5 op) (oppiaine, ks. alla)
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät (5 op)
TAI
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät (5 op) (Tutkijakoulu tai Kataja)
yht. 25 op

JOHT4001 Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen (4 op)
Writing scientic article (4 op)
Tieteellisen kirjoittamisen valmiuksia opiskelija voi vahvistaa useammalla vaihtoehtoisella tavalla.
Yhtäältä hän voi suorittaa Vaasan yliopiston tutkijakoulun (TOFO4034 Academic Writing) tai Katajan
tieteellisen kirjoittamisen kurssin. Toisaalta hän voi myös suorittaa opintojakson Johtamisen laitokselle
seuraavasti:
Opiskelija laatii tutkimuksensa aihealueelta tieteellisen esseen, jonka aihe sovitaan ohjaajan kanssa. Työ
voi olla esimerkiksi konferenssipaperi.
Esseessä noudatetaan tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja hyödynnetään ohjaajan kanssa sovittua
kirjallisuutta. Opiskelijan tulee hyödyntää kirjoitustyössään seuraavia lähteitä:





Mäkinen, O. (2005). Tieteellisen kirjoittamisen ABC. Tammi.
Kinnunen, M. & O.Löytty (2002). Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino.
Yksi kirja yksikössä olevasta listasta.
Artikkelit (määritellään myöhemmin).

Esseen arvioivat yhdessä työn ohjaaja ja laitoksella nimetty vastuuhenkilö, joka vie suorituksen
opintorekisteriin.
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B. Pääaineopinnot (30 op)
Johtamisen ja organisaatioiden oppiaineessa pääaineopintoihin kuuluu pakollisena kurssi JOHT4007 The
process of theory development in management (5 op). Muut opinnot voidaan koota allaolevista kursseista,
Katajan kursseista tai kansainvälisillä jatko-koulutusfoorumeilla tarjottavilla kursseilla (esim. EIASM).
Asiasta sovitaan ohjaajan kanssa.
Katajan kursseista suositellaan seuraavia:


Liikkeenjohdollinen ajattelu ja organisaatiotutkimus 6 op



Organization theory 6 op



International Human Resource Management Research 6 op

JOHT4007 The process of theory development in management (5 op)
Management-tutkimuksen juuret (5 op)
Smith, Ken G. & Hitt, Michael A. : Great Minds in Management. The Process of Theory Development.
Oxford: Oxford University Press. (2005 or a later edition):
Compulsory course for all doctoral students of the Department of Management. This course offers an
insight into the development of the key theories in the field of management studies. The course
requirement is an exam that is held three times a year.
Responsible teacher: Riitta Viitala
JOHT4004 Väitöskirja-analyysi (5 op)
Critical dissertation analysis (5 op)
Ohjaaja ja opiskelija määrittelevät neljä väitöskirjaa, joista jatko-opiskelija laatii väitöskirja-analyysit.
Analyysissä tulee käsitellä seuraavia asioita ja niiden onnistuneisuutta:
 Tutkimusongelman määrittely
 Tutkimusasetelma
 Tutkimuksen viitekehyksen rakentaminen
 Empiirisen tutkimuksen toteuttaminen
 Johtopäätökset
 Tutkimuksen laadun / luotettavuuden arviointi.
Opiskelija laatii väitöskirja-analyysit sovitun aikataulun mukaisesti ja toimittaa ne ohjaajalle.
JOHT4005 Tutkimusseminaari (5 op)
Research seminar (5 op)
Jatko-opiskelija esittelee väitöskirjatutkimustaan kolme kertaa joko oppiaineen tutkimusseminaarissa tai
valtakunnallisessa tohtoriopiskelijatutoriaalissa. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy esittämään
tutkimuksen kohteen, keskeisen tutkimuskirjallisuuden, tutkimusongelman ja käytettävät menetelmät
väitöskirjaprojektin eri vaihessa. Suoritus sisältää tilaisuuteen laaditun kirjallisen esityksen, suullisen
esityksen ja kommenteihin vastaamisen seminaarissa.
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Courses in the key substance areas
The following courses include independent study of the literature and a written essay returned to the
responsible teacher. The complete course descriptions can be found on the Moodle page of the Department
of Management (https://moodle.uwasa.fi/course/view.php?id=515).
JOHT4008 Perspectives of Human Resources Management (5 op)
Henkilöstöjohtaminen (5 op)
The course introduces the student to the field of human resources management (HRM). The student learns
about the central perspectives of HRM: a human focus, a resource focus and a management focus. The
course comprises topics such as the development of human resources management, models of strategic
human resources management, human resources management’s relation to performance and the future
aspop of HRM. The student will also learn about the key journals which publish research in this field.
Responsible teacher: Maria Järlström
JOHT4009 International Human Resources Management (5 op)
Kansainvälinen henkilöstöjohtaminen (5 op)
In this course the participants increase their understanding of the major research traditions and the
theoretical approaches used to address key substance areas of international HRM. Key themes include
issues at the individual (e.g. expatriate management, global careers, individual learning and development
through international work experiences, and competency requirements in the global context),
organizational (e.g. HRM in international mergers and acquisitions, HRM in foreign subsidiaries, and the
role of the HR department in multinational corporations), and comparative levels of analysis (e.g.
differences in HRM across countries, cultures, and regions). Depending on the student background (e.g.
major in IB/IHRM, HRM or management), the course readings are specified either to build more broader
view of IHRM-field or to build more in-depth view on selected areas of IHRM more in-depth.
JOHT4010 Organization studies (5 op)
Organisaatiotutkimus (5 op)
The course familiarizes the student with the field of organization studies and its central theoretical
approaches. The classic themes include decision-making, organizational change, organization behavior
and culture, institutional theory, power, identity, critical theory and gender. The course material also
provides an insight into the more contemporary approaches in organization studies. As part of the course
the student will learn about the key journals in organization studies and their particular orientations.
Responsible teacher: Niina Koivunen
JOHT4011

Leadership (5 op)
Johtajuustutkimus (5 op)

The course provides a retrospective and prospective overview of leadership studies. The student will learn
the different perspectives on leadership and their theoretical underpinnings. The perspectives include
macro-perspectives, such as strategic leadership and complexity leadership, political and philosophical
perspectives, such as distributed leadership and critical leadership and psychological perspectives,
including personality, leadership style or transformational leadership. Further perspectives comprise
cultural perspectives, such as spirituality and aeshtetics, and contemporary and emergent perspectives,
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including followership, virtual leadership and emotions. The student will also learn about the central
journals of leadership and their focus areas.
Responsible teacher: Liisa Mäkelä
JOHT4012

Research on business networks (5 op)
Liiketoimintaverkostot ( 5 op)

Course description: Since 1980’s the research on business networks has increased in volume and
diversity and due to that development it is sometimes hard to understand the underlying theoretical
premises of network theory. The aim of this course is to open up the theoretical background of network
research under the paradigmatic “networks between markets and hierarchies” framework. The students in
this course are guided to understand the theoretical roots and contemporary approaches to business
networking by a selected reading in four main topics: 1) Networks between markets and hierarchies, 2)
Integration of dyadic business relationships, 3) Networks as alliances, and 4) Networking capability. Each
category of reading consists of two to three articles. The course is completed by analytic essays on each of
the main topics.
Responsible teacher: Jukka Vesalainen
JOHT4013

Research on Strategy and strategy work (5 op)
Strategia ja strategiatyö (5 op)

Course description: This course concentrates on Strategy and strategy work – subjop of relevance for
organizations and their managers as well. The course offers research-based learning on the evolution of
strategic management field by using a unique paradigmatic perspective. It enables critical thinking about
the nature, antecedents and consequences of business development by reading high-quality theoretical,
qualitative and quantitative studies focused on three key areas of strategic management: Strategic analysis,
Strategic choice and Strategy implementation. By the end of the course, participants will be able to
understand what the strategic process is, and will also gain knowledge of how effective and successful
strategies are formulated and implemented in complex and changing business environments. Students will
not only have the opportunity to approach both traditional and novel frameworks and tools, but also write
about strategic management research while considering the prevailing empirical evidence on this field.
Responsible teacher: Rodrigo Rabetino
JOHT4015

Strategy-as-Practice (5 op)
Strategia käytäntöinä (5op)

Time: Continuous
Content: This course focuses on the Strategy-as-Practice – an issue relevant for strategy theory as
well for the industry. This course intends to provide a platform for students to develop their
knowledge about the practice theory and its implications to strategy research. In this course,
students have the opportunity to read and write about Strategy-As-Practice. The course can be taken
from distance and complemented along the guidelines found from the course Moodle pages.
Responsible teacher: Marko Kohtamäki

C. Vapaavalintaiset (15 op)
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Vapaavalintaiset opinnot voivat perinteiseen tapaan muodostua jonkin toisen oppiaineen opinnoista
koostuvasta sivuainepaketista. Johtamisen ja organisaatioiden alueella soveltuvia monille väitöskirjojen
tekijöille ovat esimerkiksi aikuiskasvatus, psykologia / organisaatiopsykologia, laskentatoimi ja
markkinointi.
Vapaavalintaiset opinnot voidaan koota myös laajemmasta valikoimasta tutkimustyötä tukevia opintoja.
Ne voivat olla esimerkiksi tieteenfilosofisia opintoja, metodiopintoja ja ”yleissivistäviä” tieteen opintoja
Vapaavalintaisten opintojen sisältö suunnitellaan ohjaajan kanssa ja sisällytetään HOPS:iin.

D. Tutkimustyöskentely (180 op)
Väitöskirja/Dissertation.
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Kansainvälinen markkinointi / International Marketing
A. Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelman yhteiset yleistieteelliset ja
metodiopinnot (25 op)
Yleistieteelliset opinnot (osa luetaan pääaineeseen)
- TOFO4026 Managing Doctoral Research (3 op)
- TOFO4011 Research Ethics (3 op)
- TOFO4034 Academic Writing (4 op)
- MARK4004 Critical research analysis (6 op)
- MARK4009 Research seminar working (5 op)
Metodiopinnot
- Methodoligical studies (9 op).
Menetelmäopintojen luonteesta ja laajuudesta sovitaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman
yhteydessä. Minimivaatimuksena on vähintään kahden menetelmäkurssin suorittaminen. Vaihtoehtoina
voivat tulla kyseeseen esimerkiksi:
Vaasan yliopiston tutkijakoulun kurssi:
TOFO4008 Laadulliset menetelmät organisaatiotutkimuksessa (in Finnish) (5 op)
Kurssin suoritustavat: ks. tutkijakoulu /yleistieteelliset kurssit
Kirjallisuus: ks. tutkijakoulu /yleistieteelliset kurssit
ja/tai seuraavat Katajan organisoimat kurssit (ks www.kataja.fi/kurssit)
- Kauppatieteiden tilastotieteelliset sovellukset (4 op)
- Laadulliset aineistot ja analyysit 6 op
- Laadullinen tutkimus 6 op
- Research designs and methodological choices 7 op
- Cross-Cultural Comparative Research Methods 5 op
tai kirjatenttinä
- Qualitative Research Methods in International Business 5 op
MARK4003 Research Methods in International Business ( 5 op)
Objective: Give an overview of various qualitative research methods and from their possible applications
in a doctoral dissertation.
Assessment: A report based on the course literature and plans for the dissertation.
Course literature: Depending on the other methodological courses
Silverman, D.(ed.): Qualitative Research. Theory, Method and Practice. 2nd ed. Sage. London. 2004 or
Eriksson, P. & A. Kovalainen: Qualitative Methods in Business Research. Sage. London. 2008
and in addition selected parts from Marschan-Piekkari, R. & C. Welch (eds.): Handbook of Qualitative
Research Methods for International Business. Edward Elgar. 2004 Welch, C. & R. Piekkari (eds.)
Rethinking the Case Study in International Business and Management Research. Edward Elgar.
2011..Punnett, B. & O. Shenkar (eds.): Handbook for International Management Research. Blackwell
Business.2nd edition. 2004 and Hassett, M. & E. Paavilainen-Mäntymäki (eds.): Handbook of
Longitudinal Research Methods in Organization and Business Studies. Edward Elgar 2013.
Väitöskirjatyöskentelyyn orientoiva kurssi
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MARK4004 Critical research analysis (6 op)
Objective: To develop the students skills to analyze critically academic research reports and develop
his/her own dissertation proposal.
Assessment: A critical report of six selected dissertations individually and comparing them with each
others.
Course literature: Students are advised first to read the following books
Davis, G. & C. Parker: Writing the Doctoral Dissertation. A Systematic Approach. Barron´s Educational
Series, Inc. Hauppauge, New York.
Fink, Arlene (2005). Conducting Research Literature Reviews. From Internet to Paper. 2nd ed. Thousand
Oaks etc.: Sage Publ.
Cooper, Harris (1998). Synthesizing Research: A Guide for Literature Reviews. 3rd ed. Thousand Oaks
etc.: Sage Publ.
Six doctoral dissertations agreed with the supervisor (dissertations shall represent different topics and
research methods, at least two works shall be dissertations presented in Finnish universities, furthermore
at least one monograph and one collection of articles type of dissertation).

B. Pääaineopinnot, 30 op
MARK4010 Theories and Research in International Business (6 op)
Objective: To give an overview of main theories, research traditions, key studies and the current
situation and future trends related to internationalization, FDIs and business networks. Kataja course
focuses on all these issues, the course based on readings package focuses mainly on internationalization
and FDIs.
Assessment: Daily reports, activity during the course, final report
Course literature: Timing of the course – see www.kataja.fi/
Course literature as a book exam:
Agreed parts from the following books and journals:
Dunning, John & Sarianna M. Lundan : Multinational Enterprises and the Global Economy. 2nd
edition. Edward Elgar 2008
Verbeke, Alain & Hemant Merchant (eds.): Handbook of Research on International Strategic
Management. Edward Elgar. 2012
In addition selected articles from the five last volumes of Journal of International Business Studies and
International Business Review.
MARK4006 Theories and Research in International and Global Marketing (6 op)
Objective: To give an overview of main theories, research traditions, key studies, and current situation
and future trends related to international marketing. Areas covered deal with consumer marketing,
industrial marketing and intercultural issues as well as international marketing in SMEs.
Assessment: If as the course organized by Kataja/FIGSIB see www.kataja.fi/
(organized every second year)
Course literature: see. www.kataja.fi/
Course literature as a book exam:
Jain, Subhash & David Griffith (eds.): Handbook of Research in International Marketing. 2nd ed. Edward Elgar.
2011.
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In addition selected articles from the two latest volumes from Journal of International Marketing and
International Marketing Review. or alternatively:
Palidowa, S. & J. K. Ryans (eds.)(2008): International Marketing: Modern and Classic Papers Volumes 1
– 3 (selected papers partly depending on the research area of the student). Edward Elgar
In addition selected articles from the five latest volumes from Advances in International Marketing,
Journal of International Marketing and International Marketing Review.
MARK4007 Theories and Research in International Joint Ventures and Alliances ( 6op)
Objective: To give an overview of various theories explaining formation of international joint ventures
and alliances, different strategies in the use of IJVs and alliances, their control, dynamics, and
performance.
Assessment: According to the instructions from www.kataja.fi/ (not organized every year) – if based
on the literature - course reports.
Course literature as a book exam:
Das, T.K. (ed.): Researching Strategic Alliances. Emerging Perspectives. IAP/Information Age Publishing
Inc. 2010
Reuer, J. J. (ed.). Strategic Alliances: Theory and Evidence. Oxford University Press. 2004
Shenkar, O. & J. J. Reuer (eds.). Handbook of Strategic Alliances. Sage Publications. 2005.
MARK4008 Theories and Research in International Acquisitions and Mergers (6 op)
Objective: To give an overview of various theories explaining international acquisitions and mergers,
different acquisition and merger strategies, integration, control, dynamics, and performance in
acquisitions and mergers.
Assessment: As a course organized by Kataja/ FIGSIB (not organized every year)
and evaluation based on the instructions www.kataja.fi/ or as reports based on the course material
Course literature: if the Kataja/FIGSIB course then see www.kataja.fi/
Course literature as a book exam:
Advances in Mergers and Acquisitions Volumes 1 – 12. JAI Press 2000-2013 – agreed parts and in
addition five articles to be agreed separately.
MARK4009 Tutkimusseminaarityöskentely / Research seminar working ( 5 op)
The goal is to develop the research skills of the student through interactive working and in this way to
support the finishing of the doctoral dissertation. The part is obligatory to every doctoral student.
Assessment: Participation to the internal research seminars and at least two times presentation of own
research project. In addition the student has to present at least two times his/her research project or parts
of it at the nationwide and/or international doctoral tutorials and/or at international workshops or
conferences like at Vaasa IB, EIBA (European International Business Academy), AIB UK Chapter and/or
AIB Annual Conferences or tutorials.
In addition every student has to participate and write a report of at least three doctoral defences in the field
of international business/marketing.
Alternative way:
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The student can also make some of the studies in the main topic or minor topic participating to the joint
Nordic Nord-IB –program (30 OP). There are limited amount of places in the course. Every student has
to cover to some costs by themselves. For more details see http://frontpage.cbs.dk/nord-ib.
Sivuaineopintojen/muiden opintojen suorittaminen /Minor studies (15 op)
The student can have a minor subject in management (international business oriented) or in financing.
Or alternatively by participating to the following courses organized by Kataja
- International human resource management research 6 op
- Social Network Analysis 6 op
- Business Networks – Major Research Approaches 6 op
- The successful qualitative Ph.D.: A research training workshop 6 op
- Strategies for Publishing in Academic Journals: What Junior Researchers Needs to
Know 4 op (or the respective course organized jointly by University of Vaasa and Hanken – nor organized
every year)
or
e.g. book exam or Kataja course focusing on the Theories and Research Traditions in Marketing
(organized by the Department of Marketing).

C. Tutkimustyöskentely (180 op)
Väitöskirja/Dissertation.
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Laskentatoimi ja rahoitus
A. Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelman yhteiset yleistieteelliset ja metodiopinnot (25 op)
-

Managing Doctoral Dissertation (3 ects) (Tutkijakoulu)
Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen (4 ects)
Väitöskirja-analyysi (5 ects)
Tutkimusseminaari (5 ects)
Research Ethics (3 ects) (Tohtorikoulu)
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät (5 ects) TAI Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät (5 ects)
(Tohtorikoulu tai Kataja)

Vaasan yliopiston Tutkijakoulun kurssitarjonta
http://www.uva.fi/fi/research/researcher/graduate_school/postgraduate_studies/
Katajan kurssitarjonta
http://kataja.eu/

B. Laskentatoimen ja tilintarkastuksen pääaineopinnot (30 op)
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen pääaineopinnot muodostuvat 1) tieteenalan opinnoista, joiden
tarkoituksena on syventää opiskelijan tietämystä teoreettisen tiedon kehityksestä ja painopisteistä
sekä 2) oman tutkimusalan opinnoista.
LASK4004 Laskentatoimen teoria ja sen kehitys (12-15 op)
(suoritustapa sovitaan tentin vastaanottajan kanssa)
- Intensiivikurssi (esim. Kataja)
- Kirjatentti, johon sisältyy kolme keskeistä alan kirjaa, jotka sovitaan ohjaajan kanssa
- Erikseen sovittavat artikkelit koskien (kriittistä) analyysiä laskentatoimen teoriasta
- Erikseen sovittavat artikkelit viimeaikaisista kiinnostavista teoria-alueista.
LASK4005 Tutkimusalan opinnot (12 op)
Tutkimusalaa koskevien opintojen tarkoituksena on nopeuttaa väitöskirjan teoreettisen perustan
rakentumista.
Suoritustapa: Tutkimusalaa koskevien opintojen on liityttävä oman lisensiaatti- tai
väitöskirjatutkimuksen aihealueeseen. Opinnot voidaan suorittaa ohjaajan kanssa sopien (HOPS)
kursseilla (esim. Kataja), kirjallisuudella, esseillä ja työpapereilla (koskien esim. tieteellisiä
artikkeleita).
Aihepiiriin sopivia artikkeleita ja kursseja voidaan sisällyttää sovittaessa myös muilta tieteenaloilta
sekä laskentatoimen ja tilintarkastuksen perustutkinnon syventävien opintojen tasolta.
LASK4006 Kriittinen väitöskirja-analyysi (3-6 op)
Opiskelijan tulee analysoida omalta tutkimusalaltaan kolme erityyppistä väitöskirjaa. Väitöskirjat
voivat erota tutkimusotteeltaan (loogis-empiristinen, käsiteanalyyttinen, toiminta-analyyttinen
jne.) ja/tai rakenteeltaan (monografinen vs. artikkeli/essee- väitöskirja). Analyysin tulee kohdistua
tutkimusongelman määrittelyyn, viitekehyksen rakentumiseen, empiirisen analyysin
toteuttamiseen, johdonmukaisuuteen (teorian ja empirian yhteys) sekä kontribuutioon.
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C. Vapaasti valittavat opinnot
D. Tutkimustyöskentely (180 op)
Väitöskirja/Dissertation.
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Markkinointi
Markkinoinnin jatko-opinnoissa korostuu väitöskirjaan tähtäävän tutkimustyöskentelyn etenemisestä
huolehtiminen siten, että päätoiminen opiskelu johtaa valmistumiseen tohtoriksi neljässä vuodessa.
Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää huomion kiinnittämistä opintosuunnitelmaan ja siinä
opiskeluprosessin jatkuvuuteen ja tutkimustyötä tukeviin opintoihin.
Opintoprosessin jatkuvuutta vahvistaa
1) henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), ja
2) esiintyminen säännöllisesti oman yksikön seminaareissa sekä kansallisissa ja kansainvälisissä alan
konferensseissa.
Tieteellisen kirjoittamisen valmiuksia puolestaan luovat ja vahvistavat
1) yleistieteelliset opinnot,
2) metodiopinnot,
3) markkinoinnin teoriaopinnot (ml. oman kiinnostusalueen opinnot),
4) tieteellisen kirjoittamisen opinnot sekä
5) argumentaatiota kehittävät opinnot (ml. väitöskirjojen kriittinen analyysi).
Vapaavalinnaiset opinnot mahdollistavat tutkinnon profiloinnin ja tarjoavat teemoja väitöskirjaa
hyödyntäville alustuksille ja työpapereille.
Kokonaisuudessaan opinnot muodostuvat 240 op:n suorituksista.
Opintojen rakenne on pääpiirteittäin seuraava:

A. Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelman yhteiset yleistieteelliset ja
metodiopinnot (25 op)
Yleistieteellisissä opinnoissa tavoitteena on luoda tieteellisen ajattelun perusta, tieteellisen työskentelyn
periaatteet sekä varmentaa metodologiset perusvalmiudet. Opiskelijan valittavana on 15 op:n edestä
yleisopintoja sekä 10 op:n edestä metodiopintoja. Tohtorikoulu tuottaa kaikki yhteiset opinnot. Näitä
voidaan korvata myös Katajan/Finnmarkin järjestämillä kursseilla.
Yleistieteelliset opinnot
(12-15 op)
(ks Tutkijakoulu: http://www.uva.fi/fi/research/researcher/graduate_school/courses/)
- Managing Doctoral Research (3 op)
- Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen (3-5 op)
- Tieteenfilosofia(3-5 op)
- Research Ethics (3 etcs) tai Tutkimusetiikka
Metodiopinnot
- Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät (5 op)
- Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät (5 op)

(10 op)
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Pääaineen opinnot (30 op)

Markkinoinnin pääaineopinnot muodostuvat 1) tieteenalan opinnoista, joiden tarkoituksena on syventää
opiskelijan tietämystä teoreettisen tiedon kehitystä ja painopisteistä sekä 2) oman tutkimusalan
opinnoista.
MARK4011 Markkinoinnin teoria ja sen kehitys (12-15 op)
(suoritustapa sovitaan tentin vastaanottajan kanssa)
-

Intensiivikurssi (esim. Kataja),
Kirjatentti. Valittava kolme seuraavista teoksista:
o Maclaran, P., Saren, M., Stern, B., Tadajewski, M. (2010). The Sage Handbook of
Marketing Theory, SAGE Publications.
o Sheth, J.N., D.M. Gardner and D.E. Garrett (1998), Marketing Theory; Evolution and
Evaluation, John Wiley and Sons, New York ja
o Hunt, S. (2002), Foundations of Marketing Theory : Toward a General Theory of
Marketing, M.E. Shape Publishing,
o Enis, B and K. Cox (viimeinen painos), Marketing Classics. A selection of Influential
Articles, Albyn and Bacon Inc.

-

Erikseen sovittavat artikkelit koskien (kriittistä) analyysiä markkinoinnin teoriasta
Erikseen sovittavat artikkelit viimeaikaisista kiinnostavista teoria-alueista.

MARK4012 Tutkimusalan opinnot (12 op)
Tutkimusalaa koskevien opintojen tarkoituksena on nopeuttaa väitöskirjojen teoreettisen perustan
rakentumista.
Suoritustapa: Tutkimusalaa koskevien opintojen on liityttävä oman lisensiaatti- tai
väitöskirjantutkimuksen aihealueeseen. Opinnot voidaan suorittaa ohjaajan kanssa sopien (HOPS)
kursseilla (esim. Kataja), kirjallisuudella, esseillä ja työpapereilla (koskien esim. tieteellisiä artikkeleita).
Aihepiiriin sopivia artikkeleita ja kursseja voidaan sisällyttää sovittaessa myös muilta tieteenaloilta sekä
markkinoinnin perustutkinnon syventävien opintojen tasolta.
MARK4004 Kriittinen väitöskirja-analyysi (3-6 op)
Opiskelijan tulee analysoida omalta tutkimusalaltaan kolme erityyppistä väitöskirjaa. Väitöskirjat voivat
erota tutkimusotteeltaan (loogis-empiristinen, käsiteanalyyttinen, toiminta-analyytinen,jne.) ja/tai
rakenteeltaan (monografinen vs. artikkeli/essee- väitöskirja). Analyysin tulee kohdistua
tutkimusongelman määrittelyyn, viitekehyksen rakentamiseen, empiirisen analyysin toteuttamiseen,
johdonmukaisuuteen (teorian ja empirian yhteys) sekä kontribuutioon.

C. Tutkimustyöskentely: tavoitteena väitöskirja (180 op)
o

o

Onnistunut väitöskirjatyöskentely edellyttää hyvää tutkimusasetelmaa ja prosessin
hallintaa. Prosessin nousujohteisuuden ja etenemisen auttamiseksi oman tutkimuksen esittely ja
raportointi tapahtuu välitavoitteellisesti. Tutkijan edellytetään alustavan markkinoinnin yksikön
seminaareissa kohdistaen alustuksensa
a) ongelman asetteluun ja tutkimussuunnitelmaan,
b) metodologisiin valintoihin sekä
c) dispositioon (kokonaisuus) ja tutkimustulokset.
Tutkijalta edellytetään esiintymistä vähintään kerran oman alansa kansallisessa tai
kansainvälisessä konferenssissa,
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samoin tutkijalta edellytetään kirjallisen analyysin tekemistä kahdesta väitöstilaisuudesta.

D. Vapaavalintaiset opinnot (5 op)
Vapaavalinnaisten opintojen tavoitteena on lisätä joustavuutta ja erikoistumista opiskelijan omien
henkilökohtaisten tavoitteiden ja urasuunnitelmien mukaan.
Suoritustapa: Vapaavalinnaiset opinnot voivat muodostua
1. Sivuaineesta (esim. laskentatoimen, johtamisen, tuotantotalouden tai kasvatustieteen,
psykologian, sosiaalipsykologian, sosiologian opinnot),
2. Tutkimustyöhön ja yliopistouraan liittyvistä syventävistä opinnoista (esim. menetelmäopinnot ja
yliopistopedagogiikkaan liittyvät opinnot)
3. Yliopiston ulkopuolista uraa tukevista opinnoista.
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Talousoikeuden jatko-opinnot
Talousoikeuden jatko-opinnot koostuvat kaikille Tutkijakouluun kuuluvan Liiketoimintaosaamisen
tohtoriohjelman jäsenille yhteisistä Yleistieteellisistä ja metodiopinnoista (25 op) sekä lisäksi
pääaineopinnoista (30 op, johon sisältyy 10 op Yleistieteellisten ja metodiopintojen yhteydessä suoritettuja
opintoja), sivuaineopinnoista (15 op) sekä lisensiaatintutkimuksesta ja/tai tohtorinväitöskirjasta (180 op).
Kirjallisuuden ohjeellinen sivumäärä opintojaksoa kohden on 100-150. Opintojaksojen yhteydessä on
usein mainittu vaihtoehtoista kirjallisuutta. Jatko-opiskelija voi silloin tehdä esityksen opintojakson
puitteissa suoritettavasta kirjallisuudesta, jossa sivumäärä vastaa ohjeellista pituutta. Perustellusta syystä
ohjaaja voi myöntää luvan suoritustapaa ja kirjallisuusvaatimuksia koskeviin muutoksiin.

I Tieteellisen jatkokoulutuksen opinnot (60 op)
A. Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelman yhteiset yleistieteelliset ja
metodiopinnot (25 op)
Yleistieteelliset ja metodiopinnot koostuvat kaikille Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelman jäsenille
yhteisistä opinnoista. Niiden tavoitteena on tieteellisen ajattelun perustan hankkiminen, tieteellisen
työskentelyn periaatteiden sisäistäminen sekä metodologisten perusvalmiuksien vahvistaminen. Kursseja
järjestävät sekä Tutkijakoulu että oppiaine. Osa yhteisistä opinnoista (10 op) luetaan Talousoikeuden
pääaineopintoihin.
TOFO4026 Managing Doctoral Research (3 op)
Opintojakso toteutetaan Tutkijakoulun toimesta, ks.
http://www.uva.fi/fi/research/researcher/graduate_school/courses/
TOFO4011

Research Ethics (3 op)

Opintojakso toteutetaan Tutkijakoulun toimesta, ks.
http://www.uva.fi/fi/research/researcher/graduate_school/courses/)

TOIK4009

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen (4 op)

Tavoite: Yleistieteellisen osaamisen hyödyntäminen omassa tutkimustyössä
Suoritustavat: Artikkelin kirjoittaminen ja artikkelin esittäminen jatko-opintoseminaarissa.
Opintojakson voi myös korvata Tutkijakoulun soveltuvalla opintojaksolla
Sisältö: Yleistieteellisten valmiuksien hyödyntäminen oman tutkimuksen metodijaksojen
kirjoittamisessa. Opiskelija kirjoittaa 5-8 sivun mittaisen yleistieteellisen artikkelin oman
jatkotutkimuksensa metodologiasta ja esittelee artikkelin jatko-opintoseminaarissa.
Vastaava opettaja: Vesa Annola
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Väitöskirja-analyysi (5 op)

Tavoite: Kriittisen lähestymistavan ja aiempaa tutkimusta kehittävän asenteen vahvistaminen
Suoritustavat: Kriittisen analyysin (10-15 tekstisivua) kirjoittaminen kolmesta tuoreesta omaa
tutkimusteemaa lähellä olevasta väitöstutkimuksesta. Analysoitavien tutkimusten suhteuttaminen
omaan tutkimukseen. Analyysin esittäminen jatko-opintoseminaarissa. Opintojakson voi korvata
Tutkijakoulun soveltuvalla opintojaksolla.
Sisältö: Analyysissä arvioidaan seuraavia seikkoja: tutkimusongelma ja sen määrittely, tutkimuksen
rakenne, argumentaatio, lähdemateriaalin käyttö.
Vastaava opettaja: Vesa Annola
TOIK4011

Tutkimusseminaari (5 op)

Tavoite: Tiedeyhteisöön integroituminen, oman tutkimuksen esittelykyvyn tukeminen ja tutkimusta
koskevaan keskusteluun osallistuminen.
Suoritustapa: Seminaarissa alustaminen ja muiden jatko-opiskelijoiden tutkimusten opponointi
Sisältö: Jatko-opiskelija esittelee jatko-opintoihin kuuluvaa tutkimustaan vähintään kaksi kertaa
oppiaineen tutkimusseminaarissa ja opponoi muiden jatko-opiskelijoiden tutkimuksia. Lisäksi opiskelija
esittelee tutkimustaan vähintään kaksi kertaa muussa kansallisessa tai kansainvälisessä seminaarissa.
TOIK4003 Talousoikeuden metodiopinnot (5 op)
Tavoite: Talousoikeudessa tarvittavien oikeustieteellisten metodien (lainoppi, oikeusvertailu)
osaaminen.
Suoritustapa: Kirjatentti. Kirjallisuusvaatimusten kohdissa 3 ja 4 olevia teoksia luettaessa tulee
perehtyä erityisesti siihen, miten teoksissa käytettään sovellettua metodia. Kirjallisuusvaatimusten
kohdat 3 ja 4 voidaan korvata esseekirjoituksilla.
Sisältö: Oikeustieteellisiä metodeja käsitteleviin teoksiin sekä kahteen tarkasteltuja metodeja
soveltavaan teokseen perehtyminen.
Kirjallisuus:
1. Aarnio, Aulis (1989) Laintulkinnan teoria. Helsinki tai Siltala, Raimo (2004). Oikeudellinen
tulkintateoria. Helsinki tai Strömholm, Stig (1996). Rätt, rättskällor och rättstillämpning.
2. Zweigert, K. – Kötz, H. (1998). An Introduction to Comparative Law tai Bogdan, M. (2003).
Komparativ rättskunskap.
3. Systematisointiin painottuva teos opiskelijan tutkimusalalta, josta sovitaan erikseen tentaattorin
kanssa.
4. Tulkintaan painottuva teos opiskelijan tutkimusalalta, josta sovitaan erikseen tentaattorin kanssa.
Vastaava opettaja: Vesa Annola

B. Talousoikeuden pääaineopinnot, 30 op
(Talousoikeuden pääaineopintoihin sisältyy 10 op kaikille pakollisista yleistieteellisten ja
metodiopintojen opinnoista)
TOIK4001

Talousoikeuden yleistieteelliset opinnot (5 op)

Tavoite: Oikeustieteen filosofisten, teoreettisten, taloudellisten ja historiallisten perusteiden osaaminen.
Suoritustapa: Kirjatentti.
Kirjallisuus:
1.
Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa (1998). Argumentti ja kritiikki. Tampere.
2.
Aarnio, Aulis (2006). Tulkinnan taito. Helsinki tai H.L.A. Hart (1961). The Concept of Law.
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3.
Siltala, Raimo (2003). Oikeustieteen tieteenteoria. Helsinki tai Niemi, M.I. (1996). Päämäärien
valtakunta. Helsinki tai Laakso, Seppo (2012). Lainopin teoreettiset lähtökohdat. Tampere.
4.
Cooter, R – Ulen, T. (1996). Law and Economics tai Määttä, Kalle (2006). Oikeustaloustieteen
perusteet. Helsinki tai Cotterrell, R. (1992) The Sociology of Law tai Laitinen, Ahti (2005).
Oikeussosiologian perusteet. Turku tai Seipel, Peter (2004). Juridik och IT – Introduktion till
rättsinformatiken.
5.
Wieacker, F.A. (1995). History of Private Law in Europe tai Ylikangas, Heikki (1983).
Oikeushistoriasta ja sen tutkimisesta. Helsinki tai Kekkonen, Jukka (2002). Johdatus kontekstuaaliseen
oikeushistoriaan. Helsinki.
Vastaava opettaja: Vesa Annola
TOIK4004

Oikeudenalan yleiset opit (5 op)

Tavoite: Tutkittavan oikeudenalan yleisten oppien osaaminen.
Suoritustapa: Kirjatentti
Sisältö: Oikeudenalan yleisiä oppeja käsittelevään kirjallisuuteen ja oikeudenalan klassikoihin
perehtyminen.
Kirjallisuus:
Kirjallisuus sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opiskelija esittää tentaattorille perustellun kirjallisen
ehdotuksen tentattavista teoksista.
Vastaava opettaja: Vesa Annola
TOIK4005

Oikeudenalan yleisjakso (5 op)

Tavoite: Tutkittavan oikeudenalan substanssiosaaminen.
Suoritustapa: Kirjatentti.
Sisältö: Perehtyminen oikeudenalan keskeiseen kirjallisuuteen ja sen syvällinen sisäistäminen.
Kirjallisuus: Kirjallisuus sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opiskelija esittää tentaattorille
perustellun kirjallisen ehdotuksen tentattavista teoksista.
Vastaava opettaja: Vesa Annola
TOIK4012

Metodin ja substanssin yhdistäminen tutkimuksessa (5 op)

Tavoite: Tutkimusteemaan liittyvien metodisten välineiden ja substanssiosaamisen yhdistäminen
Suoritustapa: Kirjatentti tai tieteellisen artikkelin (mx. 10 s.) kirjoittaminen
Sisältö: Tutkimusteemaa käsittelevä ja sen metodia tarkasteleva kotimainen ja ulkomainen kirjallisuus.
Osa kirjallisuudesta voi olla myös tutkimusteemaa käsittelevää taloustieteellistä kirjallisuutta.
Kirjallisuus: Kirjallisuus sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opiskelija esittää tentaattorille
perustellun kirjallisen ehdotuksen tentattavista teoksista.
Vastaava opettaja: Vesa Annola

C. Sivuaineopinnot, 15 op
Tavoite: Tutkimusaihetta koskevan taloustieteellisen osaamisen hankkiminen.
Sisältö: Erikseen sovittavat tutkimusaiheen taloustieteellistä osaamista tukevat opintojaksot tai
erikseen sovittava kirjallisuus.

2019

22

II Tutkimustyöskentely (180 op)
Kauppatieteiden tohtorin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan on laadittava väitöskirja, jonka laajuus
yhteen laskettuna mahdollisesti suoritetun lisensiaatintutkimuksen kanssa on 180 opintopistettä.
Kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoon kuuluu tutkimustyöskentelynä lisensiaatintutkimus, jonka
laajuus on 90 op.
Väitöskirjatyöskentelyyn kuuluvana opiskelijan on esitettävä oma kirjoitus kolmessa seminaarissa.
Opiskelijan on myös ennen omaa väitöstilaisuuttaan osallistuttava kolmeen väitöstilaisuuteen ja tehtävä
niistä analyysiraportti.
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Taloustiede
Taloustieteen jatkokoulutus tähtää ensisijassa tohtorin tutkintoon, mutta halutessaan jatko-opiskelija voi
suorittaa myös kauppatieteiden lisensiaatin tutkinnon. Taloustieteen tohtorintutkinnon opetus
järjestetään yhdessä KAVA-ohjelman kanssa (Finnish Doctoral Programme in Economics FDPE).
Taloustieteen jatko-opiskelijaksi voi hakea, mikäli on suorittanut maisterin tutkintoon sisältyvät
taloustieteen opinnot pääaineena vähintään arvosanalla "hyvät tiedot" ja pääsääntöisesti vain mikäli
tutkinnon suorittamisesta on kulunut vähemmän kuin kahdeksan vuotta. Kauppatieteelliseen
tiedekuntaan jätettävään hakemukseen tulee liittää alustava tutkimussuunnitelma väitöskirjaa tai
lisensiaatintutkimusta varten. Suunnitelman perusteella jatko-opiskelijaksi hyväksytylle määrätään
vastaava ohjaaja.
Taloustieteen tohtoriopinnot poikkeavat monien muiden tieteenalojen tohtoriopinnoista siinä, että
kansainvälisen käytännön mukaisesti kaikille tuleville tohtoreille halutaan antaa varsin laaja
perusosaaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki taloustieteen jatko-opiskelijat suorittavat laajat kurssit
mikro- ja makroteoriassa sekä ekonometriassa. Tämän lisäksi järjestetään vuosittain alaltaan vaihtuvia
erityiskursseja. Tutkimustyöseminaareja järjestetään lukukausittain. Aikaisempien tutkimusvaatimusten
perusteella suoritettujen kurssien hyväksyttävyydestä sovitaan erikseen vastaavan ohjaajan kanssa.
Tohtorin tutkinto taloustieteessä antaa hyvät valmiudet tutkimustyöhön ja yksityisen sekä julkisen
sektorin asiantuntijatehtäviin, joista esimerkkejä ovat rahoitusalan (Suomen Pankki, pankit,
sijoitusyhtiöt) asiantuntijatehtävät, politiikan suunnittelutehtävät (työllisyyspolitiikka, teollisuus- ja
innovaatiopolitiikka, kilpailupolitiikka, kehitysyhteistyö, koulutuspolitiikka), konsulttitehtävät
(yritysrahoitus, yrityskonsultointi, kilpailuoikeudellinen konsultointi).

I Tieteellisen jatkokoulutuksen opinnot (60 op)
A. Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelman yhteiset yleistieteelliset- ja
metodiopinnot (25 op)
Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelman yhteisten opintojen tavoitteena on tieteellisen ajattelun perusta,
tieteellisen työskentelyn periaatteet sekä varmentaa metodologiset perusvalmiudet. Kursseja järjestävät
sekä Tutkijakoulu ja oppiaine. Näitä kursseja voidaan korvata myös KATAJA:n tai KAVA:n järjestämillä
kursseilla.
Yleistieteelliset opinnot
- Managing Doctoral Research (3 op), ks.
http://www.uva.fi/fi/research/researcher/graduate_school/courses/)
- Research Ethics (3 op) ks.
http://www.uva.fi/fi/research/researcher/graduate_school/courses/)
- Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen (4 op) (luetaan pääaineeseen)
- Väitöskirja-analyysi (5 op) , ks.
http://www.uva.fi/fi/research/researcher/graduate_school/courses/)
- Tutkimusseminaari (5 op) (luetaan pääaineeseen)
Metodiopinnot
Taloustieteen tohtoriopintoja tukevia kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä (10 op)
-

STAT3100 Financial Time Series Analysis, 8 op
STAT3110 Mathematics of Financial Derivatives, 8 op
Lineaarialgebra, 5 op
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Todennäköisyyslaskenta, 5 op
KAVA:n ja KATAJA:n järjestämät tutkimusvalmiuskurssit

KANS4009 Tutkimusseminaarit, 5 op
Tohtorikoulutusohjelmassa tutkimusseminaareja järjestetään pääsääntöisesti puolivuosittain.
Joustavan opinto-oikeuden JOO sopimuksen mukaisesti yleistieteellisiä opintoja ja vapaasti valittavia
opintoja voidaan suorittaa myös muissa suomalaisissa yliopistoissa. Muissa kuin taloustieteen,
matematiikan ja tilastotieteen alan opinnoissa suositellaan hyväksyttävyyden sopimista etukäteen
ohjaajan kanssa.
KANS4010 Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen, 3-5 op
Tavoite: Metodisten välineiden ja substanssiosaamisen yhdistämisen harjaannuttaminen tieteellisessä
kirjoittamisessa.
Suoritustapa: Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen.
Sisältö: Tyypillisesti tieteellisen artikkelin (max. 10 s) kirjoittaminen tutkittavalta alalta, missä
hyödynnetään aktiivisesti metodista osaamista alan substanssin tarkastelussa.
Vastaavat opettajat: Tiedekunnan järjestämä tai erikseen soviten Hannu Piekkola, Panu Kalmi
KANS4011

KAVA-ohjelman erikoiskursseja
(field courses tai specific courses, special topics), 4 op

Kavan erikoiskurssit siltä osin kun niitä ei ole käytetty pääaineopinnoissa

B. Pääaineen opinnot, 30 op
KANS4001Taloustieteen mikroteoria, 8 op
a) KAVA-ohjelman mikrotalousteorian jatkokoulutuskurssi (Finnish Doctoral Programme in Economics
FDPE) tai
b) kirjallisuus:
Varian, Hal R., Microeconomic Analysis. W.W. Norton & Co. (latest ed.)
Mas-Colell A & Whinston M D & Green J R: Microeconomic Theory, luvut 1-10 ja 12-20.
Kuulustelija professori Piekkola . Kohta voidaan suorittaa kirjallisuustenttinä erikseen sopien vain,
mikäli opiskelija ei hyväksyttävästä syystä ole voinut osallistua KAVA:n kuulusteluihin.
KANS4002 Taloustieteen makroteoria, 8 op
a) KAVA-ohjelman makrotalousteorian jatkokoulutuskurssi (Finnish Doctoral Programme in Economics
FDPE) tai
b) kirjallisuus:
Romer, David, Advanced Macroeconomics, 3rd Edition, McGraw-Hill, 2004,
Barro, R. and Sala-i-Martin, X., Economic Growth, McGraw Hill,
2nd ed. (2004).
Kuulustelija professori Piekkola. Kohta voidaan suorittaa kirjallisuustenttinä erikseen sopien vain,
mikäli opiskelija ei hyväksyttävästä syystä ole voinut osallistua KAVA:n kuulusteluihin.
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KANS4012 Ekonometria, 8 op
a) KAVA-ohjelman ekonometrian jatkokoulutuskurssi (Finnish Doctoral Programme in Economics
FDPE) tai

b) Econometrics II 7 op johon sisältyy täydentävä kirjallisuus erikseen sovituin kohdin seuraavista:
Aikasarja-analyysi, kirjallisuus: Hamilton J: Time Series Analysis, luvut 1-5.
Ekonometria, kirjallisuus: Hayashi F: Econometrics, luvut 5, 8 ja 9-10 sekä Pagan A: Three Econometric
Methodologies: A Critical Appraisal. Journal of Economic Surveys 1987: Vol. 1, No.1, 3-24.
Kuulustelija professori Pynnönen. Kohta voidaan suorittaa myös pelkästään kirjallisuustenttinä erikseen
sopien professori Piekkolan kanssa vain, mikäli opiskelija ei hyväksyttävästä syystä ole voinut osallistua
KAVA:n kuulusteluihin tai Econometrics II kurssille.
KANS4011

KAVA-ohjelman erikoiskursseja
(field courses tai specific courses, special topics), 4 op

KANS4005 Taloustieteen oppihistoria, metodologia ja menetelmät (6 op)
Tämän kohdan materiaalia voidaan suorittaa kursseilla, joita sisältyy laitoksen omaan tai KAVAohjelman opetustarjontaan. Kohdasta hyväksytään useampiakin 3 op:n suorituksia.
Kirjallisuus:
a) Oppihistoria, 3 op, kirjallisuus: Sandmo Agnar: Economics Evolving: A History of Economic Thought.
b) Metodologia, 3 op, kirjallisuus: Blaug, Mark. Economic Theory in Retrospect, 5th edition, New York:
Cambridge Univ. Sovittava erikseen kuulustelijan kanssa.
Kuulustelut: professori Piekkola.
Kansainvälinen talous
KANS4013 Kansainvälisen kaupan teoria (3 op)
Feenstra R: Advanced International Trade: Theory and Evidence. Princeton University Press,
2003.
KANS4015

Avoimen talouden makroteoria (3 op)

Mark N: International Macroeconomics and Finance. Blackwell Publishing, 2001. TAI
Obstfeld M & Rogoff K: Foundations of International Macroeconomics. MIT Press, 1996.
(kuulustelijan kanssa sovitussa laajuudessa).
KANS4007 Valuuttakurssien määräytyminen (3 op)
Sarno L & Taylor M P: The economics of Exchange Rates. Cambridge University Press, 2003.
Kuulustelut: yliopistolehtori Juuso Vataja.
Kohdat kansainvälinen talous ja rahoituksen teoria voidaan korvata valinnaisesti KAVA:n special tai field
kursseilla jos niitä ei ole käytetty vapaasti valittavissa opinnoissa.
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Rahoitus- ja pankkiteoria
KANS4014 Rahoitus- ja pankkiteoria (5 op)
Xavier Freixas & Jean-Charles Rochet, Microeconomics of Banking, MIT Press 2008 (2nd
edition).
Hans Degryse, Moshe Kim & Steven Ongena, Microeconometrics of Banking: Methods,
Applications and Results, Oxford University Press 2009.
Kuulustelut: professori Panu Kalmi.

C. Vapaavalintaiset opinnot 5-10 op
Vapaasti valittaviin opintoihin suositellaan matematiikan ja tilastotieteen opintoja, jotka hyväksytään
hopsissa.

II Tutkimustyöskentely (180 op)
Kauppatieteiden tohtorin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan on laadittava väitöskirja, jonka laajuus
yhteen laskettuna mahdollisesti suoritetun lisensiaatintutkimuksen (90 ov) kanssa on 180 opintopistettä.
Kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoon kuuluu tutkimustyöskentelynä lisensiaatintutkimus, jonka
laajuus on 90 op.
- aihekohtainen erikoistuminen
- tutkimustyöhön ja tiedeyhteisön toimintaan orientoiva harjoittelu; mm. KAVA:n seminaareihin
osallistuminen
- lisensiaatintutkimus/väitöskirja.
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Rahoitus
A. Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelman yhteiset yleistieteelliset ja metodiopinnot (25 op)
Yleistieteelliset opinnot
- Managing Doctoral Research (3 op)
- Research Ethics (3 op)
- Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen (4 op)
- Väitöskirja-analyysi (5 op)
Metodiopinnot
- Rahoituksen tohtoriopintoja tukevia kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä (10 op)
(ks. kohta C. Menetelmätieteiden opinnot, Suositeltavia opintojaksoja jäljempänä.)

B. Rahoituksen pääaineopinnot (30 op)
LASK4007

FRG väitöskirja-analyysi (5 op) /
Critical dissertation analysis FRG (5 op)

The students must prepare written analysis reports of four doctoral dissertations. At least two of the
dissertations should be written at the University of Vaasa and at least one should be written at another
Finnish university. The four dissertations to be analyzed should be agreed with the supervisor
beforehand. The following aspects should be considered in the analysis reports. 1) What makes this
research a doctoral thesis? 2) What kind of research strategy choices have been made regarding (i)
the subject, (ii) methods, (iii) the data, and (iv) execution? 3) What are the main contributions of the
thesis? The recommended length of the analysis report is 8-10 pages.
Suositeltavia opintojaksoja:
Theoretical Asset Pricing, 6 op*
Empirical Asset Pricing, 6 op*
Theoretical Corporate Finance, 6 op*
Empirical Corporate Finance, 6 op*
Behavioral Finance, 6 op
Experimental Finance, 6 op
Advanced Financial Statement Analysis, 6 op
International Asset Pricing, 8 op
Volatility Modeling and Empirical Methods in Asset Pricing, 8 op
Advanced Topics in Finance, 5 op
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Muut GSF:n (Graduate School of Finance) tai NFN:n (Nordic Finance Network) järjestämät jatkoopintokurssit1
Muut GSA:n (Graduate School of Accounting) tai NARN:n (Nordic Accounting Research Network)
järjestämät jatko-opintokurssit2
Muut KATAJA:n järjestämät jatko-opintokurssit
*GSF:n vaatimusten mukaisen jatkokoulutusohjelman pääaineopintoja

C. Vapaavalintaiset opinnot ( 5-10 op)
1.

Menetelmätieteiden opinnot
Suositeltavia opintojaksoja:
STAT3100 Financial Time Series Analysis, 8 op
STAT3110 Mathematics of Financial Derivatives, 8 op
Lineaarialgebra, 5 op
Todennäköisyyslaskenta, 5 op
KATAJA:n järjestämät tutkimusvalmiuskurssit

2. Taloustieteen opinnot, vähintään 4 op
Suositeltavia opintojaksoja:
FDPE:n (Finnish Doctoral Program in Economics) järjestämät jatko-opintokurssit3
Makrotalous II, 9 op
Mikrotalous II, 9 op
Kansainvälinen rahatalous II, 4 op

D. Tutkimustyöskentely (180 op)
Väitöskirja/Dissertation.

GSF:n kurssikuvaukset löytyvät osoitteesta http://gsf.aalto.fi/ ja NFN:n kurssikuvaukset osoitteesta
http://nfn.aalto.fi/
2 GSA:n kurssikuvaukset löytyvät osoitteesta http://www.kataja.eu/tohtoriohjelmat/gsa ja NARN:n
kurssikuvaukset osoitteesta http://www.nordicaccounting.org/phd-courses/
3 FDPE:n kurssikuvaukset löytyvät osoitteesta http://www.hecer.fi/FDPE/
1

