
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Selvitys	  Suomen	  kauppatieteellisten	  yksiköiden	  painotuksista	  ja	  profiileista	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ABS:n	  raportti	  1/2012	  
	  

	  
	  
	  
	   	  



	   1	  

	  
	  
	  
	  
Suomen	  kauppakorkeakoulut	  –	  Föreningen	  för	  Handelshögskolorna	  i	  Finland	  –	  Association	  of	  Business	  
Schools	  Finland	  (ABS)	  ry	  on	  Suomen	  kaikkien	  yliopistotasoisten	  kauppatieteellisten	  yksiköiden	  yhteistyöelin.	  
ABS	  toimii	  kansallisena	  ja	  kansainvälisenä	  keskustelijana,	  edunvalvojana,	  tutkijana,	  parhaiden	  käytäntöjen	  
levittäjänä	  sekä	  jäsenten	  yhteisenä	  foorumina.	  ABS	  sai	  alkunsa	  kauppatieteiden	  kansallisen	  strategia	  –
prosessin	  seurauksena	  keväällä	  2011.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Selventävin	  korjauksin	  päivitetty	  25.1.2012	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Suomen	  kauppakorkeakoulut	  (ABS)	  ry	  
PL	  21230	  
Lapuankatu	  6	  
00076	  AALTO	  
juuso.leivonen@abs.fi	  
+358	  (0)40	  7307236	  
	  
www.abs.fi	   	  



	   2	  

	  

Johdanto	  .....................................................................................................................................	  3	  

1	   Taustatietoja	  Suomen	  kauppakorkeakouluista	  ......................................................................	  5	  

2	   Opiskelijavalinta	  ....................................................................................................................	  7	  
2.1	   Opiskelijavalinta	  KTK-‐tasolle	  ........................................................................................................	  7	  
2.2	   Opiskelijavalinta	  KTM-‐tasolle	  .......................................................................................................	  8	  

2.2.1	   Omat	  KTK-‐opiskelijat	  .....................................................................................................................	  8	  
2.2.2	   Maisterivalinta	  ulkopuolelta	  tuleville	  opiskelijoille	  ......................................................................	  9	  

3	   Opetus	  ................................................................................................................................	  10	  
3.1	   Kauppatieteiden	  kandidaatin	  tutkinto	  .......................................................................................	  10	  

3.1.1	   KTK-‐tutkinnon	  sisältö	  ..................................................................................................................	  10	  
3.1.2	   Sivuainekokonaisuudet	  KTK-‐tutkinnossa	  ....................................................................................	  12	  
3.1.3	   KTK-‐tutkintojen	  erilaisuuksia	  ja	  erottautumistekijöitä	  ...............................................................	  13	  

3.2	   Kauppatieteiden	  maisterin	  tutkinto	  ...........................................................................................	  14	  
3.2.1	   KTM-‐opintojen	  rakenne	  ..............................................................................................................	  14	  
3.2.2	   KTM-‐tutkinnon	  sisältö	  .................................................................................................................	  14	  
3.2.3	   Sivuaineopinnot	  KTM-‐vaiheessa	  .................................................................................................	  16	  
3.2.4	   KTM-‐tutkintojen	  erilaisuuksia	  ja	  erottautumistekijöitä	  ..............................................................	  17	  

4	   Tohtoriopinnot	  ja	  tutkimus	  .................................................................................................	  17	  
4.1	   Tohtori-‐	  ja	  tutkijakoulutus	  .........................................................................................................	  17	  

4.1.1	   Tutkimuksen	  alueet	  ja	  painopisteet	  ............................................................................................	  18	  
4.1.2	   Painopisteiden	  muodostuminen	  .................................................................................................	  19	  

5	   Täydennyskoulutus	  ja	  elinikäinen	  oppiminen	  ......................................................................	  20	  

6	   Tulevaisuus,	  strategiat	  ja	  suhde	  muihin	  kauppatieteellisiin	  yksiköihin	  .................................	  21	  
6.1	   Koulutus	  ja	  tutkimus	  ..................................................................................................................	  21	  
6.2	   Strategioiden	  laadinta	  ................................................................................................................	  23	  
6.3	   Suhde	  omaan	  yliopistoon	  ...........................................................................................................	  24	  
6.4	   Profiili	  suhteessa	  muihin	  kauppatieteellisiin	  yksiköihin	  ..............................................................	  25	  

7	   Liitteet	  ................................................................................................................................	  27	  
Liite	  1:	  KTK-‐tutkinnon	  suuntautumisvaihtoehdot	  yksiköittäin	  ..............................................................	  27	  
Liite	  2:	  KTM-‐tutkinnon	  suuntautumisvaihtoehdot	  yksiköittäin	  ............................................................	  28	  
Liite	  3:	  Tutkimusalueet	  ........................................................................................................................	  29	  
Liite	  4:	  Tutkimuksen	  painopistealueet	  .................................................................................................	  30	  
Liite	  5:	  Lyhenteet	  .................................................................................................................................	  31	  

	  
	   	  



	   3	  

Johdanto	  
	  
	  
Jotta	  kauppatieteellisten	  yksiköiden	  yhteistyölle	  ja	  työnjaolle	  olisi	  parhaat	  mahdolliset	  edellytykset,	  
päätettiin	  ABS:n	  kokouksessa	  syksyllä	  2011	  käynnistää	  selvitys	  eri	  yksiköiden	  profiileihin,	  eli	  siihen,	  mitä	  
kukin	  opettaa,	  mitä	  kukin	  tutkii,	  mitkä	  ovat	  tutkimuksen	  painopistealueet	  ja	  miten	  yksiköt	  näkevät	  
tulevaisuuden.	  	  
	  
Selvitystä	  varten	  laadittiin	  kyselylomake,	  joka	  lähetettiin	  kaikille	  yksiköille.	  Vastaukset	  saatiin	  kaikista	  
kymmenestä	  yliopistosta,	  joissa	  opetetaan	  kauppatieteitä.	  	  
	  
Kauppatieteitä	  opetetaan	  Suomessa	  kymmenessä	  eri	  yliopistossa.	  Yksiköt	  ovat	  eri	  kokoisia,	  vaihdellen	  alle	  
tuhannen	  opiskelijan	  Itä-‐Suomesta	  ja	  Åbo	  Akademista	  päälle	  kolmen	  tuhannen	  opiskelijan	  Aalto-‐yliopiston	  
kauppakorkeakouluun.	  Hankenia	  lukuun	  ottamatta	  kauppakorkeakoulut	  ovat	  nykyään	  osa	  monitieteistä	  
yliopistoa,	  Helsingin	  kauppakorkeakoulun	  yhdistyttyä	  osaksi	  Aalto-‐yliopistoa	  ja	  Turun	  kauppakorkeakoulun	  
yhdistyttyä	  osaksi	  Turun	  yliopistoa.	  
	  
Opiskelijavalinta	  kandidaattitasolle	  tapahtuu	  suurelta	  osin	  valtakunnallisen	  yhteisvalinnan	  kautta,	  pois	  
lukien	  Jyväskylän	  yliopisto	  sekä	  ruotsinkieliset	  ÅA	  ja	  Hanken.	  pääsääntöisesti	  opiskelijat	  valitaan	  yleisesti	  
kauppatieteisiin	  ja	  vasta	  perusopintojen	  jälkeen	  he	  valitsevat	  pääaineensa	  tai	  koulutusohjelmansa.	  	  
	  
Raportista	  käy	  ilmi,	  että	  vaikka	  kauppatieteissä	  on	  jo	  usean	  vuoden	  ajan	  ollut	  käytössä	  kaksiportainen	  
tutkintorakenne,	  eli	  opiskelijat	  suorittavat	  kandidaatin	  opintonsa	  ennen	  maisterivaihetta,	  tämä	  ei	  
kuitenkaan	  ole	  kovin	  laajasti	  todellisuutta.	  Pääsääntöisesti	  opiskelijat	  suorittavat	  KTK-‐	  ja	  KTM-‐opintojaan	  
lomittain	  ja	  useimmiten	  jatkavat	  samassa	  koulutusohjelmassa	  koko	  opintojensa	  ajan.	  	  
	  
Koulutustarjonta	  on	  pitkälle	  samanlaista	  ympäri	  Suomen,	  mikä	  heijastelee	  sitä,	  että	  Suomessa	  on	  vahva	  
näkemys	  niistä	  sisällöistä,	  mitä	  valmistuneen	  ekonomin	  tulisi	  osata.	  Tämän	  voi	  nähdä	  toisaalta	  vahvuutena,	  
mutta	  toisaalta	  tämä	  voi	  heikentää	  vastavalmistuneen	  mahdollisuuksia	  erottautua	  tutkintonsa	  avulla	  
muista.	  Profiloituminen	  opetuksen	  puolella	  tapahtuu	  yleisimmin	  sen	  kautta,	  että	  opiskelijoilla	  on	  
mahdollisuus	  valita	  sivuaine	  yliopiston	  muiden	  tiedekuntien	  tarjonnasta.	  Kuitenkin	  poikkitieteisyys	  näkyy	  
ehkä	  yllättävänkin	  heikosti	  varsinaisissa	  koulutusohjelmissa,	  vaikka	  se	  on	  vahvasti	  läsnä	  monen	  yksikön	  
strategioissa.	  
	  
KTK-‐ohjelmien	  suuntautumisvaihtoehdot	  ovat	  pitkälti	  samanlaisia	  eri	  yksiköissä.	  Rahoitus,	  laskentatoimi,	  
markkinointi,	  johtaminen,	  yritysjuridiikka	  ja	  kansantalous	  ovat	  yleisimpiä	  vaihtoehtoja.	  Tämä	  on	  linjassa	  sen	  
kanssa,	  että	  KTK-‐tutkinnon	  tarkoituksena	  usein	  on	  antaa	  pohja	  kauppatieteellisille	  opinnoille	  
maisterivaiheeseen.	  Mahdollinen	  tutkinnon	  profiloituminen	  tapahtuu	  pääsääntöisesti	  sivuaineen	  kautta.	  
Kieliopintoja	  on	  sisällytettynä	  KTK-‐tutkintoon	  paljon	  (keskiarvo	  20,9	  op).	  
	  
KTM-‐ohjelmia	  on	  tarjolla	  huomattavasti	  enemmän	  kuin	  KTK-‐ohjelmia:	  yhteensä	  120	  ohjelmaa.	  Usein	  nämä	  
ovat	  jatketta	  KTK-‐pääaineille,	  tai	  ohjelmille.	  Erikoistuneempia	  ohjelmia	  ovat	  yleensä	  ne,	  joihin	  on	  erillinen	  
haku.	  Näissäkin	  erikoistuneemmissa	  ohjelmissa	  profiili	  on	  usein	  kauppatieteelliseltä	  alalta,	  eri	  oppiaineiden	  
yhdistelmissä	  tai	  erikoistumisessa	  aineen	  erikoisalaan	  (esim.	  johtamisen	  alalla	  palvelujohtamiseen).	  
Poikkitieteiset	  (kauppatiede	  ja	  joku	  muu	  tieteenala)	  maisteriohjelmat	  ovat	  edelleen	  harvinaisia.	  
	  
Tutkimusta	  tehdään	  niissä	  aineissa,	  mistä	  annetaan	  koulutusta.	  Tämä	  on	  luonnollista,	  sillä	  yliopistossa	  
opetuksen	  kuuluu	  perustua	  tutkimukseen.	  Kysyttäessä	  tutkimuksen	  painopistealueita,	  yksiköiden	  
vastaukset	  vaihtelivat	  suuresti	  niiden	  yksityiskohtaisuudessa.	  Osa	  kertoi	  hyvin	  tarkkaan	  yksikkönsä	  
painopistealat	  ja	  osa	  oli	  verrattain	  suuripiirteisiä.	  On	  paha	  sanoa,	  johtuuko	  tämä	  siitä,	  että	  eri	  vastaajat	  
olivat	  tulkinneet	  kysymyksen	  eri	  tavalla	  vai	  siitä,	  että	  painopisteet	  todella	  on	  määritelty	  hyvin	  eri	  tavoin.	  
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Toisaalta	  pitää	  myös	  todeta,	  että	  osassa	  yksiköitä	  strategiaprosessi	  on	  vielä	  kesken,	  joten	  osalle	  oli	  myös	  
tästä	  johtuen	  vaikea	  vastata	  kysymykseen.	  	  
	  
Painopistealat	  on	  valittu	  eri	  tavoin.	  Joissain	  painopisteet	  ovat	  nousseet	  vahvimpien	  tutkimusryhmien	  kautta	  
ja	  joissain	  ne	  on	  valittu	  strategiaprosessin	  kautta.	  Strategisiin	  valintoihin	  on	  usein	  vaikuttanut	  olemassa	  
olevat	  vahvuusalat,	  mutta	  myös	  ”ulkoiset	  tekijät”,	  kuten	  emoyliopiston	  strategia	  tai	  yksikön	  profiili	  ovat	  
vaikuttaneet	  painopisteiden	  valintaan.	  	  
	  
Täydennyskoulutuksen	  puolella	  MBA-‐koulutus	  on	  selkeästi	  yleisin	  muoto.	  Yhtä	  lukuun	  ottamatta	  kaikilla	  
yksiköillä	  on	  MBA-‐ohjelma.	  MBA:n	  lisäksi	  yli	  puolella	  yksiköistä	  on	  myös	  muuta	  täydennyskoulutusta.	  
	  
Kysyttäessä	  tulevaisuuden	  suunnitelmista,	  vastaukset	  vaihtelivat.	  Osa	  näkee	  tulevaisuudessa	  entistä	  
suuremman	  painotuksen	  KTM-‐koulutukseen.	  Osa	  painottaa	  yksikkönsä	  yhteiskunnallista	  relevanssia,	  jota	  
saadaan	  erityisesti	  muiden	  alojen	  opiskelijoille	  tarjottavan	  sivuaineopetuksen	  kautta.	  Osa	  aikoo	  kehittää	  
opintoprosessejaan	  ja	  opetuksen	  sisältöjä	  entisestään	  ja	  osa	  myös	  rakenteita.	  Noin	  puolet	  vastaajista	  kertoi	  
painottavansa	  tulevaisuudessa	  entistä	  enemmän	  kansainvälistymistä,	  niin	  opiskelijoiden	  puolella,	  kuin	  
myös	  henkilöstön	  osalta.	  	  
	  
Vaikka	  kauppatieteelliset	  yksiköt	  ovat	  päällisin	  puolin	  samanlaisia,	  ne	  ovat	  kuitenkin	  erilaisia	  kokonsa,	  
opetustarjontansa,	  vahvuusalueidensa	  osalta.	  Myös	  niiden	  profiili	  on	  ainakin	  oman	  näkemyksen	  mukaan	  
erilainen	  verrattuna	  muihin.	  Osa	  näkee	  itsensä	  lähtökohtaisen	  poikkitieteellisenä,	  osa	  enemmän	  
alueellisena	  toimijana	  ja	  osa	  profiloituu	  vahvasti	  yksikköönsä,	  joka	  poikkeaa	  muista	  (esim.	  TaY:n	  
johtamiskorkeakoulu).	  Joku	  määrittelee	  itsensä	  pieneksi	  ja	  yhteisölliseksi,	  joku	  keskisuureksi,	  joku	  isoksi	  ja	  
vahvaksi,	  ja	  joku	  ainoaksi	  itsenäiseksi	  kauppakorkeakouluksi.	  	  
	  
Toivon,	  että	  tämä	  raportti	  antaa	  lisää	  eväitä	  kauppakorkeakoulujen	  strategisille	  pohdinnoille.	  	  
	  
	  
Helsingissä	  20.1.2012	  
	  
	  
	  
Juuso	  Leivonen	  
pääsihteeri	  
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1 Taustatietoja	  Suomen	  kauppakorkeakouluista	  
	  
Kauppatieteellinen	  koulutus	  alkoi	  Suomessa,	  kun	  Hanken	  perustettiin	  vuonna	  1908	  ja	  Kauppakorkeakoulu	  
(nykyisin	  Aalto-‐yliopiston	  kauppakorkeakoulu)	  1911.	  Sittemmin	  kauppakorkeakouluja,	  tai	  kauppatieteitä	  
opettavia	  ja	  tutkivia	  yksiköitä	  ja	  laitoksia	  on	  perustettu	  useita	  lisää.	  Tällä	  hetkellä	  kauppatieteellistä	  
koulutusta	  annetaan	  kymmenessä	  yliopistossa	  ja	  kolmella	  sivukampuksella:	  Hanken	  Vaasassa,	  Turun	  
yliopisto	  Porissa	  ja	  Aalto-‐yliopisto	  Mikkelissä.	  Aallon	  Mikkelin	  yksikössä	  voi	  lukea	  ainoastaan	  KTK-‐tutkinnon	  
International	  Business	  –ohjelmassa.	  
	  
Kauppatieteelliset	  yksiköt	  ovat	  erikokoisia	  ja	  eroavat	  toisistaan	  myös	  opetustarjonnan	  ja	  tutkimuksen	  
osalta.	  Monet	  kauppatieteellisistä	  yksiköistä	  hankkivat	  itselleen	  kansainvälisiä	  laatuakreditointeja,	  joiden	  
avulla	  pyritään	  erottumaan	  joukosta	  ja	  osoittamaan	  yksikön	  korkea	  taso.	  Suomalaisista	  
kauppakorkeakouluista	  Aallon	  kauppakorkeakoululla	  on	  kaikki	  kolme	  kansainvälisesti	  tunnustettua	  
laatuleimaa,	  AACSB,	  EQUIS	  sekä	  AMBA;	  Hankenilla	  on	  näistä	  EQUIS	  sekä	  AMBA;	  ja	  Jyväskylällä	  ja	  Vaasalla	  
molemmilla	  on	  AMBA.	  Vaasalla	  on	  lisäksi	  European	  Foundation	  for	  Management	  Developmentin	  
myöntämä	  ohjelma-‐akreditointi	  kv-‐liiketoiminnan	  maisteriohjelmalleen.	  
	  
Kuten	  taulukosta	  1	  voi	  nähdä,	  Aalto-‐yliopiston	  kauppakorkeakoulu	  on	  yksiköistä	  selkeästi	  suurin,	  käytetään	  
mittarina	  sitten	  opiskelijamääriä,	  valmistuneiden	  määriä	  tai	  professorien	  määrää.	  Seuraavana	  on	  Turun	  
yliopiston	  kauppakorkeakoulu,	  joka	  on	  Vaasaa	  suurempi	  maisteritutkintojen	  ja	  etenkin	  professorien	  
määrässä,	  mutta	  hieman	  pienempi	  KTK	  ja	  KTM-‐opiskelijoiden	  määrissä.	  Saman	  voi	  huomata	  myös	  muiden	  
yliopistojen	  välillä:	  yliopisto	  voi	  olla	  suurempi	  yhdessä	  sarakkeessa,	  mutta	  pienempi	  toisessa.	  Erot	  ovat	  
tosin	  pieniä.	  
	  
Taulukko	  1:	  Opiskelijamäärät	  tutkinnoittain,	  ylemmät	  korkeakoulututkinnot	  sekä	  opetus-‐	  ja	  
tutkimushenkilöstö	  tutkijauran	  IV-‐portaalla	  (professorit)	  vuonna	  2010	  	  	  
	  

KTK+KTM-‐
op	  

%	  
kaikista	  

Tri-‐	  
opiskelija	  

%	  
kaikista	  

KTM
tutki
nnot	  

%	  
kaikista	  

Hlöstö	  
IV-‐porras	  

%	  
kaikista	   %	  KA	  

Aalto	   3415	   19,1	   275	   21,9	   246	   15,5	   58	   23,1	   19,9	  
TY	   2373	   13,3	   157	   12,5	   216	   13,6	   41	   16,3	   13,9	  
VY	   2470	   13,8	   158	   12,6	   203	   12,8	   28	   11,2	   12,6	  
Hanken	   2178	   12,2	   164	   13,1	   181	   11,4	   26	   10,4	   11,8	  
JY	   1828	   10,2	   151	   12,0	   207	   13,1	   27	   10,8	   11,5	  
LTY	   1285	   7,2	   74	   5,9	   185	   11,7	   19	   7,6	   8,1	  
OY	   1446	   8,1	   79	   6,3	   161	   10,2	   17	   6,8	   7,8	  
TaY	   1262	   7,1	   92	   7,3	   76	   4,8	   15	   6,0	   6,3	  
ÅA	   722	   4,0	   61	   4,9	   42	   2,7	   12	   4,8	   4,1	  
ISY	   856	   4,8	   44	   3,5	   67	   4,2	   8	   3,2	   3,9	  
Total	   17835	  

	  
1255	  

	  
1584	   	   251	  

	   	  Lähde:	  OKM	  Vipunen	  tietokanta	  
	  
Myös	  kansainvälistymisen	  osalta,	  mitattuna	  saapuvien	  ja	  lähtevien	  vaihto-‐opiskelijoiden	  lukumäärällä,	  
Aalto	  on	  suurin.	  Tämä	  siis	  kun	  suhteuttaa	  yksiköstä	  lähteviä	  ja	  tulevia	  opiskelijoita	  kaikkiin	  lähteviin	  ja	  
tuleviin	  kaikista	  yksiköistä.	  Tämä	  näkyy	  taulukosta	  2.	  
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Taulukko	  2:	  Vaihto-‐opiskelijat	  yliopistoittain,	  saapuvat	  ja	  lähtevät	  vuonna	  2010	  
	   Suomeen	   %	  

kaikista	  
Suomesta	   josta	  

harjoittelua	  
%	  

kaikista	  
%-‐k.a.	  

läht+tulevat	  
Aalto	   287	   24,9	   337	  

	  
26,9	   25,9	  

TY	   133	   11,5	   172	   11	   14,6	   13,1	  
VY	   144	   12,5	   139	   2	   11,2	   11,9	  
Hanken	   98	   8,5	   144	   22	   13,2	   10,9	  
TaY	   129	   11,2	   80	   6	   6,9	   9,0	  
LTY	   91	   7,9	   86	   9	   7,6	   7,7	  
JY	   81	   7,0	   84	   9	   7,4	   7,2	  
OY	   65	   5,6	   64	   7	   5,7	   5,7	  
ISY	   65	   5,6	   35	   6	   3,3	   4,5	  
ÅA	   59	   5,1	   37	   4	   3,3	   4,2	  
Total	   1	  152	   	   1	  178	   76	   	   	  
Lähde:	  OKM	  Vipunen	  tietokanta	  
	  
Kun	  tarkastellaan	  kansainvälistymistä	  yksikössä	  pysyvämmin	  olevien	  henkilöiden	  kautta,	  eli	  tutkintoa	  
suorittavat	  ulkomaalaiset	  opiskelijat	  ja	  ei-‐suomalaiset	  professorit,	  järjestys	  muuttuu,	  kuten	  taulukosta	  3	  voi	  
havaita.	  
	  
Taulukko	  3:	  kansainväliset	  tutkinto-‐opiskelijat	  (vuosi	  2009),	  tohtoriopiskelijat	  (vuosi	  2009)	  ja	  professorit	  
(vuosi	  2010)	  
	   kv-‐tutk.op.	  

(2009)	  
%	  

kaikista	  
kv-‐trit	  
(2009)	  

%	  
kaikista	  

Professo-‐
rit	  

%	  
kaikista	  

%KA	  

Hanken	   163	   24,7	   50	   39,4	   2	   22,2	   28,8	  
ÅA	   39	   5,9	   23	   18,1	   3	   33,3	   19,1	  
Aalto	   110	   16,6	   15	   11,8	   2	   22,2	   16,9	  
VY	   122	   18,5	   15	   11,8	   	   0	   10,1	  
JY	   63	   9,5	   7	   5,5	   1	   11,1	   8,7	  
OY	   49	   7,4	   5	   3,9	   1	   11,1	   7,5	  
TY	   60	   9,1	   3	   2,4	   	   0	   3,8	  
TaY	   16	   2,4	   6	   4,7	   	   0	   2,4	  
LTY	   30	   4,5	   3	   2,4	   	   0	   2,3	  
ISY	   9	   1,4	   0	   0	   	   0	   0,5	  
Total	   661	   	   127	   	   9	   	   	  
	  Lähde:	  OKM:n	  KOTA-‐tietokanta	  tutkinto-‐	  ja	  tohtoriopiskelijoiden	  osalta	  ja	  Vipunen	  professorien	  osalta.	  
Vipunen-‐tietokannassa	  ei	  ole	  mainittuna	  kv-‐opiskelijoiden	  määriä	  ja	  siksi	  jouduttiin	  käyttämään	  vuoden	  
2009	  tietoja	  vanhasta	  KOTA-‐tietokannasta.	  
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2 Opiskelijavalinta	  
	  
Opetus-‐	  ja	  kulttuuriministeriön	  Vipunen-‐tietokannan	  mukaan	  kauppatieteissä	  aloitti	  vuonna	  2010	  uusia	  
opiskelijoita	  yhteensä	  2835,	  joista	  2026	  aloitti	  kauppatieteiden	  kandidaatin	  (KTK)	  tutkinnossa	  ja	  809	  aloitti	  
kauppatieteiden	  maisterin	  (KTM)	  tutkinnossa.	  KTK-‐tasolle	  valitut	  opiskelijat	  saavat	  opinto-‐oikeuden	  myös	  
KTM-‐tutkintoon	  (pois	  lukien	  Aallon	  Mikkelin	  yksikökkö,	  jossa	  opiskelijat	  saavat	  opinto-‐oikeuden	  ainoastaan	  
KTK-‐tutkintoon).	  Suoraan	  KTM-‐tasolle	  valituilla	  opiskelijoilla	  on	  pohjalla	  vähintään	  alempi	  
korkeakoulututkinto.	  
	  
Taulukko	  4:	  Ensimmäistä	  kertaa	  uusina	  opiskelijoina	  läsnä-‐	  tai	  poissaolevaksi	  yliopistoon	  kirjautuvat	  
opiskelijat	  yliopistoittain	  kauppatieteissä	  vuonna	  2010	  
	   KTK	   KTM	   Yht	  
Aalto	   404	   110	   514	  
VY	   291	   150	   441	  
TY	   280	   103	   383	  
Hanken	   238	   102	   340	  
JY	   211	   77	   288	  
OY	   188	   68	   256	  
LTY	   124	   100	   224	  
ISY	   100	   48	   148	  
TaY	   120	   23	   143	  
ÅA	   70	   28	   98	  
Yhteensä	   2026	   809	   2835	  
Lähde:	  OKM	  Vipunen	  tietokanta	  
	  
Vipunen-‐tietokanta	  antaa	  tiedot	  vain	  vuoteen	  2010	  asti,	  mutta	  kyselyn	  mukaan	  KTK-‐tasolle	  valittavien	  
opiskelijoiden	  määrä	  näyttää	  laskeneen	  hieman	  vuonna	  2011.	  
	  

2.1 Opiskelijavalinta	  KTK-‐tasolle	  
	  
Opiskelijavalinta	  kauppatieteisiin	  tapahtuu	  KTK-‐tasolle	  pääsääntöisesti	  kauppatieteiden	  valtakunnallisen	  
yhteisvalinnan	  kautta.	  Yhteisvalinnassa	  ovat	  mukana	  kaikki	  yksiköt,	  pois	  lukien	  ruotsinkieliset	  yksiköt,	  eli	  
Hanken	  ja	  ÅA,	  sekä	  Jyväskylän	  yliopisto.	  Yhteisvalinnan	  lisäksi	  kauppakorkeakouluilla	  on	  käytössä	  myös	  
muita	  valintatapoja	  KTK-‐tasolle.	  	  
	  
Valinta	  tapahtuu	  pääsääntöisesti	  yhteisohjelmaan	  ja	  opiskelijat	  valitsevat	  pääaineensa	  tai	  
suuntautumisensa	  myöhemmin	  KTK-‐opintojen	  aikana.	  Poikkeuksena	  tästä	  on	  OY,	  jossa	  kaikki	  opiskelijat	  
valitaan	  yhteisvalinnan	  avulla	  suoraan	  johonkin	  kuudesta	  pääaineesta,	  joilla	  kaikilla	  on	  omat	  
aloituspaikkakiintiönsä.	  Lisäksi	  poikkeuksia	  ovat	  TY:n	  kv-‐liiketoiminnan	  linja	  sekä	  Aallon	  Mikkelin	  ohjelma,	  
joissa	  ei	  ole	  muuta	  suuntautumisvaihtoehtoa,	  kuin	  International	  Business.	  Lisäksi	  TY:ssä	  ja	  JY:ssä	  opiskelijat	  
valitaan	  omana	  kiintiönään	  kansantalouteen	  ja	  VY:ssä	  tuotantotalouteen	  ja	  tietotekniikkaan.	  TaY:ssä	  
opiskelijat	  valittiin	  vielä	  vuonna	  2011	  suoraan	  pääaineisiin,	  mutta	  vuodesta	  2012	  alkaen	  heidät	  valitaan	  
kauppatieteiden	  tutkinto-‐ohjelmaan	  ja	  he	  valitsevat	  suuntautumisensa	  KTK-‐opintojen	  loppupuolella.	  
	  
Avoimen	  yliopiston	  kautta	  valitaan	  opiskelijoita	  kaikkialle,	  paitsi	  Tampereelle.	  Avoimen	  väylä	  on	  monesti	  
pieni,	  alle	  35	  opiskelijaa,	  useimmiten	  5-‐15	  opiskelijaa.	  Vaatimukset	  Avoimen	  kautta	  tuleville	  vaihtelevat.	  
Esim	  ÅA	  vaatii	  vähintään	  60	  op	  avoimessa	  suoritettuja	  opintoja,	  joista	  vähintään	  15	  op	  on	  oltava	  
kauppatieteistä.	  ISY	  vaatii	  vähintään	  100	  op	  kauppatieteissä	  suoritettuja	  Avoimen	  opintoja.	  Oulussa	  
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Avoimessa	  opintoja	  suorittaneet	  voivat	  hakea	  sisään	  yhteisvalinnan	  kautta,	  mutta	  heidän	  on	  saatava	  
pääsykokeesta	  vähintään	  10	  pistettä	  tullakseen	  valituksi.	  
	  
JY:ssä	  on	  ainoana	  yksikkönä	  käytössä	  soveltuvuuskoe,	  jonka	  kautta	  valitaan	  suurin	  osa	  opiskelijoista.	  Myös	  
soveltuvuuskokeisiin	  on	  karsinta,	  joka	  tapahtuu	  ylioppilastutkinnon	  ja	  valintakokeen	  yhteispisteiden	  
perusteella,	  sekä	  puolet	  pelkän	  valintakokeen	  perusteella.	  
	  
Siirto-‐opiskelijoille	  on	  erillinen	  väylänsä	  KTK-‐tasolle	  ainoastaan	  ISY:ssä	  ja	  JY:ssä.	  ISY	  on	  määritellyt	  
hyväksymisen	  rajaksi	  vähintään	  100	  suoritettua	  op-‐pistettä	  hyvillä	  tiedoilla.	  ISY	  on	  erikseen	  määritellyt,	  että	  
siirto-‐opiskelijavalinta	  ei	  koske	  kauppatieteellisen	  alan	  yhteisvalinnassa	  muualle	  hyväksyttyjä,	  vaan	  heidän	  
on	  haettava	  uudelleen	  pääsykokeen	  kautta,	  tai	  myöhemmin,	  KTK-‐tutkinnon	  suoritettuaan,	  maisterivalinnan	  
kautta.	  
	  
Yksikään	  kauppakorkeakoulu	  ei	  valitse	  opiskelijoita	  ainoastaan	  ylioppilas-‐	  tai	  vastaavan	  kokeen	  perusteella.	  
	  
Aallon	  kauppakorkeakoulu	  on	  ainoa,	  joka	  käyttää	  valinnassaan	  SAT-‐koetta.	  Helsingin	  yksikköön	  haettaessa	  
SAT-‐kokeen	  lisäksi	  vaaditaan	  motivaatiokirje,	  jota	  tosin	  ei	  ole	  erikseen	  arvosteltu.	  	  
	  
Aallon	  Mikkelin	  yksikössä	  on	  ainoana	  käytössä	  kokemuspisteet,	  joita	  voi	  saada	  työkokemuksesta	  tai	  
ulkomailla	  opiskelusta.	  Mikkeli	  on	  muutenkin	  poikkeus	  kauppatieteiden	  kentässä,	  sillä	  siellä	  opiskelijoilla	  ei	  
ole	  oikeutta	  jatkaa	  opintojaan	  maisteritasolle,	  vaan	  he	  saavat	  oikeuden	  ainoastaan	  KTK-‐tutkintoon.	  
	  
Haastattelut	  on	  käytössä	  KTK-‐opiskelijavalinnassa	  ainoastaan	  TY:ssä,	  kun	  opiskelijoita	  valitaan	  kv-‐
liiketoiminnan	  linjalle.	  
	  
Aaltoon	  ja	  Hankenille	  voidaan	  hakea	  myös	  Suomen	  Akatemian	  järjestämän	  lukiolaisten	  tietokilpailu	  VIKSUn	  
perusteella,	  ja	  Hankenille	  myös	  Ekonomiguru-‐kilpailun	  perusteella.	  Näiden	  kautta	  voidaan	  valita	  vain	  
yksittäisiä	  opiskelijoita,	  joten	  tämä	  on	  käytännössä	  hyvin	  harvinaista.	  
	  

2.2 Opiskelijavalinta	  KTM-‐tasolle	  
	  
Opiskelijavalinnassa	  suoraan	  KTM-‐tasolle	  näkyy	  kasvua	  vuodesta	  2010	  vuoteen	  2011.	  Kaikki	  yksiköt	  eivät	  
eritelleet	  vastauksissaan	  2011	  KTM-‐tason	  valintamääriä,	  mutta	  esimerkiksi	  Aalto	  vastasi	  valinneensa	  269	  
opiskelijaa	  (vrt.	  vuonna	  2010:	  110	  opiskelijaa).	  Aallon	  suuren	  korotuksen	  lisäksi,	  myös	  TaY	  kaksinkertaisti	  
KTM-‐valintansa	  23	  opiskelijasta	  45	  opiskelijaan.	  	  
	  

2.2.1 Omat	  KTK-‐opiskelijat	  
KTK-‐tasolle	  valituista	  opiskelijoista	  kaikilla	  on	  tällä	  hetkellä	  opiskeluoikeus	  myös	  KTM-‐tasolle,	  pois	  lukien	  
Aallon	  Mikkelin	  yksikön	  opiskelijat.	  Aalto	  on	  myös	  poikkeus	  siinä,	  että	  se	  ilmoitti	  ainoana	  yksikkönä,	  että	  
maisteriohjelman	  valinta	  tapahtuu	  KTK-‐todistuksen	  anomisen	  yhteydessä	  ja	  valinta	  KTM-‐ohjelmaan	  
tapahtuu	  ohjelmakohtaisten	  kriteerien	  perusteella.	  Myös	  LTY	  kertoi,	  että	  yhteisvalinnan	  kautta	  valitut	  
opiskelijat	  ilmoittautuvat	  maisteriohjelmaan	  vasta	  kandidaatin	  tutkinnon	  suoritettuaan.	  LTY:ssa	  opiskelijat	  
voivat	  ilmoittautua	  mihin	  tahansa	  tiedekunnan	  maisteriohjelmaan	  (pl.	  Tietojohtamisen	  ja	  
informaatioverkostojen	  maisteriohjelma,	  johon	  on	  erillinen	  haku),	  mikäli	  ohjelman	  esitietovaatimukset	  
täyttyvät.	  Jos	  johonkin	  maisteriohjelmaan	  on	  ilmoittautuneita	  enemmän,	  kuin	  paikkoja,	  opiskelijat	  valitaan	  
opintomenestyksen	  ja	  urasuunnitelman	  perusteella.	  
	  
TY	  ilmoitti,	  että	  valtaosa	  KTK-‐	  ja	  VTK-‐tutkinnon	  suorittaneista	  jatkaa	  maisterintutkintoon,	  ja	  että	  opiskelijat	  
tekevät	  maisterin	  tutkinnon	  opintoja	  rinnakkain	  ensimmäisen	  syklin	  tutkinnon	  kanssa.	  ÅA:ssa	  ja	  OY:ssa	  
opiskelijat	  saavat	  jatkaa	  KTM-‐opintojaan	  samassa	  pääaineessa	  kuin	  kandidaattitasolla.	  OY:ssa	  pääainetta	  
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voi	  kuitenkin	  vaihtaa	  kanditutkinnon	  jälkeen	  täyttämällä	  erillisen	  hakemuksen	  ja	  täyttämällä	  vaaditut	  
kriteerit	  (opintopisteet	  ja	  arvosanat).	  Pääaineenvaihdon	  myöntämisestä	  päättää	  tiedekunnan	  
koulutusdekaani.	  Muissa	  vastauksissa	  ei	  eritelty	  valintakäytänteitä.	  Useimmiten	  todettiin,	  että	  opiskelijat	  
jatkavat	  suoraan	  KTM-‐vaiheeseen.	  
	  
OY:ssa	  on	  avattu	  vuoden	  2010	  lopussa	  tiedekuntarajoja	  ylittäviä	  opintopolkuja,	  joissa	  myös	  taloustieteiden	  
tiedekunta	  on	  mukana	  eri	  yhteistyöhankkeissa.	  Tällaisen	  joustavan	  opintopolun	  ansiosta	  opiskelija	  voi	  
suorittaa	  kandidaatin	  tutkinnon	  yhdessä	  tiedekunnassa	  ja	  sen	  jälkeen	  hakeutua	  suorittamaan	  
maisteritutkintoa	  toisessa	  tiedekunnassa	  yhteistyöhankkeiden	  puitteissa.	  Opintopolkuja	  ovat	  esimerkiksi	  
kvantitatiivinen	  rahoitus	  (rahoitus	  tai	  kansantaloustiede	  +	  tilastotiede	  tai	  matematiikka)	  ja	  
kulttuurienvälinen	  liiketoiminta	  (kv-‐liiketoiminta,	  markkinointi	  tai	  johtaminen	  +	  humanistisen	  tiedekunnan	  
oppiaineet).	  
	  

2.2.2 Maisterivalinta	  ulkopuolelta	  tuleville	  opiskelijoille	  
Maisterivaiheen	  valinnassa	  näkyy	  eroja	  kauppakorkeakoulujen	  kesken	  ja	  KTK-‐valinnasta	  poiketen	  käytössä	  
on	  hyvin	  moninaisia	  kriteereitä,	  joilla	  opiskelijoita	  valintaan	  maisteriopintoihin.	  
	  
Aalto	  on	  määritellyt	  enimmäismäärät	  maisteriohjelmittain.	  Nämä	  täytetään	  yleisen	  hakukelpoisuuden	  
(alempi	  korkeakoulututkinto	  ja	  aiemmat	  kauppatieteelliset	  opinnot)	  ja	  maisteriohjelmakohtaisten	  
kriteerien	  perusteella.	  Ohjelmat	  käyttävät	  kriteereinä	  soveltuvia	  aiempia	  opintoja,	  näiden	  laajuutta	  ja	  
näissä	  menestymistä,	  GMAT-‐koetta,	  työkokemusta	  sekä	  työkokemusta	  tai	  potentiaalia	  ja	  motivaatiota.	  
	  
LTY:ssa	  suomenkielisen	  koulutuksen	  maisterivalinnassa	  käytetään	  yliopiston	  omaa	  hakulomaketta	  ja	  
englanninkielisiin	  maisteriohjelmiin	  voi	  hakea	  ainoastaan	  University	  Admissions	  Finland	  (UAF)	  –palvelun	  
kautta.	  Yleiset	  hakukelpoisuusehdot	  täyttävät	  hakijat	  arvioidaan	  ja	  asetetaan	  valintajärjestykseen	  
ohjelmissa	  niiden	  ennalta	  määrittelemin	  perustein,	  joita	  ovat	  ohjelmasta	  riippuen	  mm.	  aiempien	  opintojen	  
antamat	  valmiudet	  ja	  soveltuvuus,	  hakijan	  opintomenestys,	  henkilökohtainen	  urasuunnitelma,	  suosituskirje	  
kahdelta	  hakijan	  aikaisemman	  oppilaitoksen	  opettajalta,	  GMAT-‐testi	  sekä	  kansainvälinen	  valmius	  ja	  
kokemus.	  Lähes	  kaikissa	  ohjelmissa	  hakijoiden	  motivaatio	  arvioidaan	  haastattelussa.	  Englanninkieliseen	  
koulutukseen	  hakevalta	  edellytetään	  kielitestitulosta	  (TOEFL,	  IELTS,	  CAE	  tai	  CPE)	  todisteena	  englannin	  
kielen	  taidosta.	  LTY:ssa	  myös	  täydennyskoulutusohjelmien	  opiskelijat	  voivat	  anoa	  opinto-‐oikeutta,	  kun	  
riittävä	  määrä	  opintoja	  on	  suoritettu	  ja	  alla	  on	  soveltuva	  aiempi	  tutkinto.	  Täydennyskoulutuksessa	  
suoritetut	  opinnot	  voidaan	  hyväksilukea	  osaksi	  KTM-‐tutkintoa.	  
	  
Hankenilla	  KTM-‐valinnan	  kriteerit	  ovat	  alempi	  korkeakoulututkinto,	  vähintään	  60	  op	  kauppatieteellisiä	  
opintoja,	  vähintään	  30	  op	  tulevan	  pääaineen	  /	  ohjelman	  suuntautumisen	  mukaisia	  opintoja,	  GMAT/GRE-‐
koe	  sekä	  motivaatiokirje.	  
	  
JY:ssä	  kahteen	  erityiseen	  maisteriohjelmaan	  opiskelijat	  valitaan	  hakemuksen,	  haastattelujen	  ja	  
soveltuvuuskokeen	  kautta,	  sekä	  yhteen	  ohjelmaan	  hakemuksen,	  kirjallisen	  kokeen	  sekä	  haastattelun	  
perusteella.	  ISY:ssä	  kiinnitetään	  huomiota	  haettavan	  opintoteeman	  aiempiin	  opintoihin,	  opinnäytetyön	  
arvosanaan	  sekä	  kieli-‐,	  viestintä-‐	  ja	  menetelmäopintoihin.	  
	  
OY:ssa	  haku	  tehdään	  hakupaperien	  perusteella	  (hakemuslomake,	  kopio	  kelpoisuuden	  antavasta	  
tutkintotodistuksesta	  ja	  sen	  opintosuoritusote	  sekä	  max.	  4-‐sivuinen	  motivaatiokirje).	  Lisäksi	  
laskentatoimessa,	  ja	  tulevaisuudessa	  myös	  johtamisessa	  ja	  markkinoinnissa,	  suoritetaan	  hakuajan	  
päättymispäivänä	  tentti,	  joka	  tulee	  läpäistä	  jotta	  on	  mukana	  opiskelijavalinnassa.	  	  
	  
Muuten	  vastauksissa	  ei	  eritelty	  valintatapoja,	  mutta	  yleisesti	  perusteena	  vaikuttaa	  olevan	  alempi	  
korkeakoulututkinto	  (soveltuva	  sellainen),	  suoritetut	  kauppatieteelliset	  opinnot	  ja	  näiden	  arvosanat.	  
Vaadittujen	  aiemmin	  suoritettujen	  kauppatieteellisten	  opintojen	  määrä	  vaihtelee	  ja	  kaikki	  eivät	  sitä	  
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eritelleet	  vastauksissaan,	  mutta	  vaade	  on	  monesti	  suuri.	  ÅA:ssa	  hakukelpoisuuden	  antaa	  haetun	  
maisteriopintojen	  pääaineen	  perusopinnot	  ja	  vähintään	  20	  op	  muita	  kauppatieteellisiä	  opintoja.	  ISY	  ilmoitti	  
vähimmäisvaatimuksekseen	  100	  op	  kauppatieteellisiä	  opintoja,	  eli	  yli	  puolet	  alemman	  
korkeakoulututkinnon	  laajuudesta.	  Tästäkin	  on	  tosin	  poikkeuksia.	  Esimerkiksi	  JY	  ei	  maininnut	  lainkaan	  
aikaisempia	  kauppatieteiden	  opintoja	  vaatimuksena	  KTM-‐opintoihin.	  

3 Opetus	  
	  

3.1 Kauppatieteiden	  kandidaatin	  tutkinto	  
	  
KTK-‐tutkinnon	  rakenne	  on	  hyvin	  yhtenäinen	  kaikissa	  kauppakorkeakouluissa.	  Usein	  suuntautuminen	  
kohdistuu	  jollekin	  perinteisistä	  pääaineista,	  esimerkiksi	  markkinointi	  tai	  kansantalous.	  Näistä	  
perinteisemmistä	  suuntautumisista	  on	  tarkempaa	  analyysiä	  myöhemmin.	  
	  
Opinnot	  sisältävät	  kaikille	  yhteisen	  osion,	  joka	  vaihtelee	  TaY:n	  35	  op:stä	  JY:n	  110	  op:een,	  mutta	  ollen	  
enemmistössä	  60	  op.	  Pääaineen	  opinnot	  ovat	  yleisesti	  laajuudeltaan	  60-‐70	  op.	  Sivuaineen	  laajuus	  on	  
kaikkialla	  välillä	  25-‐30	  op.	  OY:ssa	  on	  muista	  poiketen	  mahdollisuus	  valita	  joko	  kaksi	  25	  op:n	  sivuainetta,	  tai	  
yksi	  laaja,	  60	  op:n	  sivuaine.	  
	  
Kieli-‐	  ja	  viestintäopintoja	  KTK-‐tutkintoon	  sisältyy	  kaikkialla.	  Keskiarvo	  kieli-‐	  ja	  viestintäopinnoille	  on	  20,9	  op.	  
Alhaisimmillaan	  (15	  op	  )	  kieli-‐	  ja	  viestintäopintoja	  suoritetaan	  VY:ssa	  ja	  JY:n	  kansantaloustieteissä	  ja	  
enimmillään	  (30	  op)	  ISY:ssa	  ja	  Aallossa.	  	  
	  
Vapaasti	  valittavat	  opinnot	  mainittiin	  osaksi	  KTK-‐tutkintoa	  kaikkialla	  paitsi	  Aallossa.	  Vapaasti	  valittavilla	  
opinnoilla	  opiskelijat	  täydentävät	  tutkintonsa	  alemman	  korkeakoulututkinnon	  laajuuteen,	  180	  op:een.	  
Suurin	  vapaasti	  valittavien	  opintojen	  määrä	  on	  JY:ssä	  (27	  op).	  
	  

3.1.1 KTK-‐tutkinnon	  sisältö	  
	  
Monesti	  KTK-‐tutkinto	  pohjautuu	  johonkin	  pääaineeseen	  (esim.	  markkinointi,	  johtaminen,	  laskentatoimi).	  
Poikkeuksen	  pääaine-‐	  tai	  oppialasuuntautumisesta	  muodostavat	  ISY,	  LTY	  sekä	  ÅA.	  Nämä	  ilmoittavat,	  että	  
kandidaatin	  tutkinto	  on	  yleinen	  KTK-‐tutkinto.	  ISY:ssa	  ja	  LTY:ssa	  yleisen	  ohjelman	  sisällä	  opiskelijat	  valitsevat	  
kuitenkin	  LTY:ssa	  kolmen	  ja	  ISY:ssa	  neljän	  suuntautumisvaihtoehdon	  välillä.	  LTY:ssa	  vaihtoehtoina	  ovat	  
talousjohtaminen,	  kansainvälinen	  liiketoiminta	  tai	  johtaminen.	  ISY:ssa	  teema-‐alueita	  on	  molemmilla	  
kampuksilla	  (Joensuu	  ja	  Kuopio)	  kaksi.	  Nämä	  30	  op:n	  laajuiset	  teema-‐alueet	  ovat	  Palvelujohtaminen,	  
Yritysoikeus	  ja	  -‐talous,	  Innovaatiojohtaminen	  sekä	  Taloushallinto	  ja	  rahoitus.	  	  
	  
ISY:n	  teema-‐alueiden	  omat	  sisällöt	  ovat	  seuraavat:	  	  
•	   Palvelujohtamisessa	  brändimarkkinointi,	  kilpailukyvyn	  ja	  organisaatiomuutoksen	  johtaminen	  
sekä	  matkailuliiketoiminta;	  
•	   Yritysoikeudessa	  ja	  -‐taloudessa	  kansainvälinen	  laskentatoimi,	  kirjanpito,	  tilintarkastus,	  
verotus,	  kauppaoikeus,	  sopimusoikeus	  sekä	  yhtiöoikeus;	  
•	   Innovaatiojohtamisessa	  strateginen	  ja	  ihmisten	  johtaminen,	  myynnin	  johtaminen	  sekä	  
kuluttajakäyttäytyminen;	  
•	   Taloushallinnossa	  ja	  rahoituksessa	  talouden	  johtaminen,	  rahoittajan	  laskentatoimi,	  
tilintarkastus	  sekä	  rahoitus.	  
	  
LTY:n	  suuntautumisvaihtoehdoissa	  talousjohtaminen	  sisältää	  laskentatoimen,	  rahoituksen	  ja	  yritysjuridiikan	  
opintoja;	  kv-‐liiketoiminnan	  sisällä	  on	  hankintatoimea,	  markkinointia	  sekä	  materiaali-‐,	  palvelu-‐	  sekä	  
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informaatiovirtojen	  johtamista;	  ja	  johtamisen	  vaihtoehto	  sisältää	  asioiden	  ja	  henkilöiden	  johtamista,	  
yrittäjyyttä	  sekä	  organisaatioiden	  rakentumista.	  
	  
Perinteisemmän	  oppiainejaon	  mukaisia	  aineita	  voi	  lukea	  monessa	  yksikössä.	  Pääainevaihtoehtojen	  määrät	  
vaihtelevat	  suuresti	  yksiköittäin:	  
	  
Taulukko	  5:	  KTK-‐tutkinnon	  pääainevaihtoehtojen	  määrä	  yksiköittäin	  
TY	   12	  
Hanken	  (Helsinki)	   10	  
Aalto	  (Helsinki)	   8	  
VY	   7	  
TaY	   6	  
OY	   6	  
JY	   6	  
Hanken	  (Vaasa)	   5	  
TY	  (Pori)	   3	  
Aalto	  (Mikkeli)	   1	  
LTY	   1	  
ISY	   1	  
ÅA	   1	  

Lähde:	  Kysely	  kauppakorkeakouluille	  
	  
Kun	  tarkastellaan,	  kuinka	  monessa	  yksikössä	  mitäkin	  ainetta	  voi	  lukea	  nähdään,	  että	  markkinointi,	  
johtaminen,	  yritysjuridiikka	  sekä	  kansantaloustiede	  nousevat	  kärkeen.	  Laskentatoimi	  ja	  rahoitus	  ovat	  
yhteenlaskettuna	  (yhteensä	  13	  yksikköä)	  määrällisesti	  suurin,	  mutta	  kauppakorkeakouluilla	  on	  erilaisia	  
käytäntöjä	  sen	  suhteen,	  ovatko	  laskentatoimi	  ja	  rahoitus	  eri	  oppiaineita	  KTK-‐tasolla,	  vai	  ei.	  Tästä	  johtuen	  
osa	  yksiköistä	  on	  laskettu	  kahdesti.	  Kuusi	  yksikköä	  on	  erottanut	  laskentatoimen	  omaksi	  
suuntautumisvaihtoehdokseen,	  neljällä	  on	  rahoitus	  omana	  aineenaan	  ja	  kolme	  ovat	  yhdistäneet	  
rahoituksen	  ja	  laskentatoimen	  yhdeksi	  suuntautumisvaihtoehdoksi.	  Eri	  suuntautumisvaihtoehdot	  
yksiköittäin	  eriteltynä	  on	  liitteenä	  1.	  
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Taulukko	  6:	  KTK-‐tutkinnon	  suuntautumisvaihtoehdot,	  näitä	  opettavien	  yksikköjen	  määrä	  ja	  opetuskielet	  
Oppiaine	   Yksikköjen	  

määrä	  
Opetus	  
kielet	  

Markkinointi	   10	   fi,	  sve,	  eng	  
Johtaminen,	  organisaatiot	  ja	  hallinto	   8	   fi,	  sve	  
yritysjuridiikka,	  vero-‐oik,	  vakuutustiede	   7	   fi,	  sve	  
Kansantaloustiede	   7	   fi,	  sve	  
Laskentatoimi	   6	   fi,	  sve	  
Rahoitus	   4	   fi,	  sve,	  eng	  
Laskentatoimi&rahoitus	   3	   fi	  
Yrittäjyys	   4	   fi,	  sve	  
KV-‐liiketoiminta	   3	   fi,	  eng	  
Yleinen	  KTK-‐ohjelma	   3	   fi,	  sve	  
Tietojärjestelmätiede	   3	   fi,	  sve	  
Logistiikka	  (+talousmaantied.	  
Hankenilla)	  

2	   fi,	  sve	  

Tilastotiede	  ja	  kvantitatiiviset	  
menetelmät	  

2	   fi,	  sve	  

Logistiikan,	  tilastotieteen,	  tiet.järj.tiet.	  
Yhdistelmä	  

1	   eng	  

Talousmaantiede	   1	   fi	  
Taloussosiologia	   1	   fi	  
Tietotekniikka	   1	   fi	  
Tuotantotalous	   1	   fi	  
Lähde:	  Kauppakorkeakoulujen	  vastaukset	  
	  
Kysyttäessä	  KTK-‐ohjelmien	  erityispainotuksista	  tai	  erityispiirteistä,	  vastaukset	  olivat	  pitkälle	  samanlaisia	  
kauppakorkeakoulujen	  kesken.	  Moni	  totesi	  KTK-‐tutkinnon	  olevan	  oppiaineen	  yleinen	  ohjelma	  sen	  
suurempia	  erityispainotuksia.	  Opiskelija	  voi	  siis	  kehittää	  itselleen	  omaleimaista	  tutkintoa	  enimmäkseen	  
pääaineen	  ja	  sivuaineen	  yhdistelmillä.	  	  
	  
TY:ssa	  pääaineissa	  on	  kursseja	  tietyiltä	  erikoistumisalueilta,	  joita	  opiskelijan	  on	  mahdollisuus	  valita	  
kiinnostuksensa	  mukaan.	  Aalto	  mainitsi,	  että	  markkinoinnin	  suuntautumisvaihtoehdossa	  on	  mahdollisuus	  
erikoistua	  asiakas-‐	  ja	  toimitusverkostojen	  johtamiseen,	  tuote-‐	  ja	  bisneskehityksen	  johtamiseen	  tai	  
markkinointiviestintään	  ja	  myynninedistämiseen.	  
	  

3.1.2 Sivuainekokonaisuudet	  KTK-‐tutkinnossa	  
Sivuaineopiskelu	  on,	  kauppakorkeakoulusta	  riippuen,	  joko	  erittäin	  vapaata	  ja	  opiskelijan	  itse	  päätettävissä	  
tai	  hyvin	  pitkälle	  ennalta	  määriteltyä	  aineiden	  tai	  ohjelmien	  toimesta.	  
	  
Opiskelijat	  saavat	  valita	  sivuaineensa	  täysin	  vapaasti	  ÅA:ssa	  ja	  JY:ssä.	  Molemmissa	  opiskelijoiden	  on	  
mahdollista	  valita	  vapaasti	  myös	  muiden	  tiedekuntien	  kurssitarjonnasta.	  ÅA:ssa	  tähän	  myös	  kannustetaan,	  
jotta	  opiskelijat	  loisivat	  itselleen	  omaleimaisen	  tutkinnon	  tulevia	  työmarkkinoita	  silmällä	  pitäen.	  Myös	  
Hankenilla	  sivuaineen	  valinta	  on	  vapaata,	  vaikka	  osa	  aineista	  antaakin	  suosituksia.	  Hankenin	  tapauksessa	  
valinta	  on	  kuitenkin	  rajallisempaa	  kuin	  JY:ssa	  tai	  ÅA:ssa	  sen	  ollessa	  yksialainen	  yliopisto,	  mutta	  myös	  
Hankenilla	  voi	  suorittaa	  opintoja	  muista	  yliopistoista	  JOO-‐sopimuksen	  avulla.	  LTY:ssa	  sivuaine	  on	  vapaasti	  
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opiskelijan	  valittavissa,	  mutta	  joko	  KTK-‐	  tai	  KTM-‐tutkinnon	  sivuaineen	  on	  oltava	  liiketaloustieteellinen	  
sivuainekokonaisuus.	  
	  
VY:ssa	  opiskelijoilla	  on	  pääsääntöisesti	  vapaus	  valita	  itse	  sivuaineensa,	  mutta	  jotkin	  pääaineet	  edellyttävät	  
tiettyä	  sivuainetta.	  Sama	  tilanne	  on	  myös	  TaY:ssa,	  jossa	  	  eri	  pääaineilla	  on	  erilaiset	  tutkintorakenteet.	  Osa	  
pääaineista	  määrittelee	  tai	  antaa	  suosituksia	  sivuaineista,	  osa	  ei.	  Aallossa	  opiskelija	  voi	  muuten	  valita	  
vapaasti	  sivuainekokonaisuutensa,	  paitsi	  jos	  hän	  lähtee	  opiskelijavaihtoon.	  Tällöin	  vaihdossa	  suoritetuista	  
opinnoista	  tulee	  pääsääntöisesti	  tutkintoon	  sisältyvä	  kansainvälinen	  sivuopintokokonaisuus.	  
	  
Joissain	  yksiköissä,	  pääaineesta	  riippuen,	  sivuainevalinta	  voidaan	  rajata	  johonkin	  joukkoon.	  Esimerkiksi	  
VY:ssa	  talousoikeus	  edellyttää	  liiketaloudellisen	  sivuaineen.	  Samoin	  TY:ssa	  on	  määritelty,	  että	  sivuaine	  tulee	  
tehdä	  muiden	  kauppatieteellisten	  aineiden	  ryhmästä,	  jos	  pääaine	  on	  liiketaloustieteellinen	  aine.	  	  Ja	  jos	  
pääaine	  on	  muu	  kauppatieteellinen	  aine,	  sivuaine	  tulee	  olla	  liiketaloustieteellinen	  oppiaine.	  	  
	  
OY:ssa	  markkinoinnin	  ja	  laskentatoimen	  koulutusohjelmissa	  on	  sivuainevalinta	  rajattu	  kauppatieteen	  alan	  
oppiaineisiin	  ja	  rahoituksen	  ja	  kansantaloustieteen	  pääaineissa	  kauppatieteellisten	  sivuaineiden	  lisäksi	  
matematiikan	  tai	  tilastotieteen	  sivuaineisiin.	  OY:ssa	  on	  muista	  poiketen	  tutkintorakenteessa	  verrattain	  laaja	  
sivuaineopintomäärä:	  opiskelija	  voi	  valita	  ottaako	  kaksi	  25	  op:n	  laajuista	  sivuainetta,	  vai	  yhden	  60	  op	  
laajuisen	  sivuaineen.	  
	  
ISY:ssa	  sivuaineen	  valintamahdollisuudet	  ovat	  rajatuimmat.	  Tutkintoon	  sisältyy	  aina	  pakollinen	  
perusopintokokonaisuus	  sivuaineeksi.	  Opiskelijoille	  määräytyy	  sivuaineeksi	  joko	  perusopinnot	  johtamisesta	  
ja	  markkinoinnista	  (30	  op)	  tai	  laskentatoimesta	  ja	  rahoituksesta	  (30	  op).	  Kumpi	  paketti	  sivuaineeksi	  
määräytyy,	  riippuu	  siitä,	  kumpi	  kokonaisuus	  heiltä	  puuttuu	  teema-‐alueensa	  aineopinnoista.	  	  
	  

3.1.3 KTK-‐tutkintojen	  erilaisuuksia	  ja	  erottautumistekijöitä	  
ÅA	  nosti	  esiin	  ÅA:n	  ja	  kauppakorkeakoulun	  pienen	  koon	  ja	  sen	  luoman	  ilmapiiriin	  ja	  oppimisympäristön	  
erottautumistekijänä.	  Pieni	  koko	  luo	  tutun	  ympäristön,	  jossa	  opiskelijat	  ja	  opettajat	  ovat	  hyvin	  yhteydessä	  
toisiinsa.	  	  
	  
ÅA:ssa	  on	  panostettu	  myös	  yliopistopedagogiikkaan	  ja	  ÅA	  toi	  esille	  erityisesti	  luovat	  opetusmenetelmät	  ja	  
vaihtoehtoiset	  kuulustelu-‐	  tai	  tenttimistavat.	  Myös	  Aalto	  nosti	  erikoisuutenaan	  esiin	  opetusmenetelmänsä	  
ja	  erityisesti	  sen,	  että	  opetuksessa	  käytetään	  suuressa	  osassa	  kursseja	  luennoitsijoina	  liike-‐elämän	  
edustajia.	  Tällä	  ”real	  case	  approachilla”	  pyritään	  tuomaan	  opetus	  lähelle	  todellisia	  liike-‐elämän	  ongelmia	  ja	  
totuttamaan	  opiskelijat	  näkemään	  opetuksen	  ja	  reaalimaailman	  väliset	  yhteydet.	  Opetusmenetelmiin	  
liittyen	  Aallon	  Mikkelin	  yksikön	  erikoisuutena	  on,	  että	  KTK	  –ohjelma	  opetetaan	  kolmen	  viikon	  moduuleissa	  
40	  opiskelijan	  ryhmille.	  Opetuskieli	  on	  kaikilla	  kursseilla	  englanti	  ja	  opettajakunta	  rekrytoidaan	  aina	  
erikseen,	  suurin	  osa	  ulkomailta.	  
	  
Opintojen	  kansainvälisyys	  ja	  siihen	  liittyvät	  järjestelyt	  ovat	  osalle	  kauppakorkeakouluja	  profiloitumisen	  
väline.	  ÅA:ssa	  nähtiin,	  että	  kieliopinnot	  ja	  hyvät	  stipendit	  tarjoavat	  hyvät	  edellytykset	  vaihtoa	  varten.	  VY:ssä	  
KTK-‐tutkintoon	  kuuluu	  vähintään	  15	  op	  pakollisia	  kansainvälistymisopintoja.	  Pisimmälle	  on	  menty	  
Hankenilla	  ja	  Aallon	  Mikkelin	  yksikössä,	  joissa	  vähintään	  kolmen	  kuukauden	  ulkomaanvaihtojakso	  on	  
pakollinen	  osa	  tutkintoa.	  Myös	  LTY:n	  kv-‐liiketoiminnan	  suuntautumisvaihtoehdon	  valinneilla	  opiskelijoilla	  
opintoihin	  sisältyy	  pakollinen	  vaihto-‐opintojakso.	  Hankenilla	  vaihto-‐opintojakson	  voi	  korvata	  ulkomailla	  
suoritetulla	  harjoittelujaksolla.	  
	  
Monesti	  ”Laaja-‐alaiseen	  liiketoimintaosaamiseen	  ja	  talousosaamiseen	  perustuva	  tutkinto,	  jossa	  opiskelija	  
saa	  perustiedot	  sekä	  liiketoiminnan	  johtamisesta	  että	  yrityksen	  talouden	  johtamisesta”	  nähtiin	  
profiloitumiskeinona	  (lainaus	  ISY:n	  vastauksesta).	  Myös	  TY:ssä	  laaja	  pääaine-‐	  ja	  kurssivalikoima	  ja	  
mahdollisuus	  valita	  laajasti	  eri	  kauppatieteitä	  nähtiin	  vahvuutena.	  Lisäksi	  laaja	  kielten-‐	  ja	  
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viestinnänopintojen	  mahdollisuus	  sekä	  11	  erillistä	  25	  op:n	  opintokokonaisuutta,	  jotka	  on	  kehitetty	  osin	  
yhdessä	  muiden	  TY:n	  tiedekuntien	  kanssa	  mainittiin	  TY:n	  erikoisuutena.	  Esimerkkeinä	  näistä	  erillisistä	  
opintokokonaisuuksista	  mainittiin	  vastuullinen	  liiketoiminta,	  palveluliiketoiminta,	  yritysviestintä,	  
kansainvälinen	  liikeviestintä,	  kestävä	  kehitys	  ja	  Baltic	  Sea	  Business	  &	  Society	  –opintokokonaisuudet.	  
	  
LTY:n	  vastauksessa	  näkyi	  yliopiston	  panostus	  Venäjä-‐osaamiseen.	  Venäjä-‐osaaminen	  näkyy	  yliopiston	  
strategisilla	  osaamisalueilla	  ja	  LTY:ssa	  tarjotaan	  sivuopintokokonaisuuksia	  (esim.	  Business	  and	  Technology	  
in	  Russia),	  jotka	  tarjoavat	  mahdollisuuden	  profiloitumiseen	  Venäjä-‐osaajana.	  Myös	  tekniikan	  ja	  talouden	  
yhdistäminen	  sivuaineopintojen	  kautta	  nostettiin	  LTY:n	  erikoisuudeksi.	  
	  
Ylivoimaisesti	  eniten	  mainintoja	  profiloitumisen	  lähteistä	  sai	  mahdollisuus	  opiskella	  oman	  emoyliopiston	  
muiden	  tiedekuntien	  kursseja	  ja	  opintokokonaisuuksia.	  ISY:ssä,	  VY:ssä,	  TaY:ssa,	  LTY:ssa,	  OY:ssa	  ja	  JY:ssä	  on	  
mahdollisuus	  ottaa	  kursseja	  ja	  opintokokonaisuuksia	  muiden	  tiedekuntien	  tarjonnasta.	  Opiskelijan	  
mahdollisuus	  valita	  on	  hyvin	  vapaa,	  vaikka	  joitain	  rajoitteita	  on	  kaikkialla	  (esim.	  TaY:ssa	  lääketiede).	  ÅA:ssa	  
on	  mahdollisuus	  ottaa	  kursseja	  ja	  sivuaineita	  ÅA:n	  muiden	  tiedekuntien	  lisäksi	  myös	  TY:stä.	  	  
	  

3.2 Kauppatieteiden	  maisterin	  tutkinto	  
	  

3.2.1 KTM-‐opintojen	  rakenne	  
Kuten	  KTK-‐tutkinto,	  myös	  KTM-‐tutkinto	  rakentuu	  kaikkialla	  hyvin	  samalla	  tavalla.	  Opinnot	  sisältävät	  
pääaineen	  opintoja,	  usein	  sivuaineen	  tai	  muita	  vapaasti	  valittavia	  opintoja,	  kieli-‐	  tai	  viestintäopintoja	  ja	  
menetelmäopintoja.	  ÅA	  mainitsi	  ainoana	  tieteenfilosofian	  kaikille	  yhteisinä	  opintoina,	  mutta	  voi	  olettaa,	  
että	  teema	  sisältyy	  muissakin	  yksiköissä	  gradu-‐seminaariin	  tai	  muihin	  opintoihin,	  esim.	  Aallossa	  käytössä	  
olevaan	  ”maisterin	  taitosalkkuun”.	  
	  
TaY,	  TY	  ja	  Hanken	  kertoivat,	  että	  KTK-‐tasolle	  valitut	  opiskelijat	  useimmiten	  jatkavat	  opintojaan	  KTM-‐tasolla	  
samassa	  pääaineessa,	  missä	  he	  opiskelivat	  KTK-‐tasolla.	  Myös	  OY:ssa	  opiskelija	  pääsääntöisesti	  jatkavat	  
samassa	  pääaineessa,	  mutta	  vaihtaakin	  voi	  tekemällä	  erillisen	  anomuksen.	  	  
	  

3.2.2 KTM-‐tutkinnon	  sisältö	  
Kuten	  voi	  odottaa,	  kauppakorkeakoulut	  tarjoavat	  KTK-‐tutkintoon	  verrattuna	  huomattavan	  paljon	  
laajemmalla	  kirjolla	  erilaisia	  KTM-‐ohjelmia.	  Yhteensä	  tarjolla	  on	  120	  erilaista	  KTM-‐ohjelmaa	  tai	  
maisteritason	  pääainevaihtoehtoa.	  	  
	  
Pääaineisiin	  perustuvien	  KTM-‐kokonaisuuksien	  lisäksi	  kauppakorkeakouluilla	  on	  erikoistuneita	  KTM-‐
ohjelmia,	  joihin	  suoraan	  maisteritasolle	  valittavat	  monesti	  hakeutuvat,	  ja	  jotka,	  ainakin	  nimestä	  päätellen,	  
usein	  yhdistävät	  eri	  kauppatieteellisten	  aineiden	  sisältöjä	  ja	  ovat	  joskus	  myös	  poikkitieteisiä.	  	  
	  
Huomion	  arvoista	  on,	  että	  useassa	  yksikössä	  KTM-‐vaiheen	  opinnot	  kuitenkin	  perustuvat	  nimenomaan	  
pääaineisiin,	  joihin	  KTK-‐tason	  opiskelijat	  jatkavat	  ilman	  aktiivista	  valintaa.	  Kirjoittaja	  olisi	  odottanut,	  että	  
KTK-‐KTM	  vaiheessa	  tapahtuisi	  kaikissa	  yksiköissä	  opiskelijoiden	  kohdalla	  jonkin	  asteinen	  pohdinta	  siitä,	  
jatkaako	  hän	  saman	  aineen	  parissa,	  vaihtaako	  ainetta	  johonkin	  toiseen,	  vai	  valitseeko	  hän	  jonkun	  tarjolla	  
olevista,	  usein	  eri	  aineita	  tai	  tieteenaloja	  yhdistelevistä	  maisteriohjelmista.	  Vain	  Aalto,	  VY	  ja	  LTY	  ilmoittivat,	  
että	  haku,	  tai	  ilmoittautuminen	  maisteriopintoihin	  tapahtuu	  KTK-‐tutkinnon	  suorittamisen	  jälkeen.	  	  
	  
Eniten	  KTM-‐opintokokonaisuuksia	  on	  Aallossa	  (19).	  Hankenilla	  sekä	  TY:lla	  on	  seuraavaksi	  laajin	  paletti	  16	  
ohjelman	  tarjonnalla.	  Vähiten	  suuntautumisvaihtoehtoja	  on	  ISY:ssa,	  jossa	  samat	  KTK-‐tutkinnon	  neljä	  
teema-‐aluetta	  ovat	  suuntautumisvaihtoehtoina	  myös	  KTM-‐opinnoissa.	  
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Taulukko	  7:	  KTM-‐ohjelmien	  määrä	  yksiköittäin	  
	   KTM-‐

ohjelmien	  
määrä	  

Aalto	   19	  
Hanken	   16	  
TY	   16	  
VY	   13	  
TaY	   9	  
OY	   9	  
Hanken	  
(Vaasa)	  

8	  

JY	   8	  
LTY	   6	  
TY	  (Pori)	   6	  
ÅA	   6	  
ISY	   4	  
Yhteensä	   120	  

Lähde:	  Kysely	  
	  
	  
Kun	  tarjolla	  olevat	  KTM-‐vaiheen	  suuntautumisvaihtoehdot	  yhdistelee	  (hieman	  väkivaltaisesti),	  nähdään	  
että	  johtamiseen,	  markkinointiin,	  yritysjuridiikkaan,	  laskentatoimeen,	  rahoitukseen,	  kansantalouteen	  ja	  
yrittäjyyteen	  liittyviä	  ohjelmia	  on	  tarjolla	  kaikissa,	  tai	  suuressa	  osassa	  kauppakorkeakouluja.	  Johtamiseen	  ja	  
strategiaan	  liittyviä	  ohjelmia	  on	  tarjolla	  yhteensä	  19	  yhdessätoista	  eri	  yksikössä	  ja	  markkinointiin	  liittyviä	  
ohjelmia	  on	  tarjolla	  14.	  
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Taulukko	  8:	  KTM-‐suuntautumisvaihtoehdot	  teemoittain,	  kielivaihtoehdot	  ja	  yksikköjen	  määrät	  
KTM-‐ohjelman	  aihe	   Kieli	   Opettavien	  

yksikköjen	  
määrä	  

(strateginen)	  (luovan	  talouden)	  johtaminen,	  strategia,	  
henkilöstöjohtaminen,	  hallinto,	  (globaali)	  innovaatiojohtaminen,	  
palvelujohtaminen	  

fi,	  sve,	  eng	   11	  

Markkinointi,	  (strateginen)	  markkinoinnin	  johtaminen,	  kv-‐markkinointi	   fi,	  sve,	  eng	   11	  
Laskentatoimi,	  tilintarkastus,	  arviointi,	  corporate	  governance	   fi,	  sve,	  eng	   9	  
Rahoitus	  (ja	  laskentatoimi)	   fi,	  sve,	  eng	   9	  
Yritysjuridiikka,	  vero-‐oikeus,	  talousoikeus,	  IP-‐laki,	  merioikeus	   fi,	  sve,	  eng	   8	  
Kansantaloustiede,	  Public	  Economics	  and	  Public	  Finance	   fi,	  sve,	  eng	   7	  
Yrittäjyys	  (perheyrityksessä)	   fi,	  sve,	  eng	   5	  
(Global/International)	  Information	  technology	  and	  Service	  and	  
Innovation	  Management	  

fi,	  eng	   5	  

KV-‐liiketoiminta	   fi,	  eng	   4	  
Kvantitatiiviset	  menetelmät,	  tietojärjestelmätiede,	  tilastotiede	   fi,	  sve	   3	  
Logistiikka	  ja	  talousmaantiede	   fi,	  sve	   2	  
Creative	  Sustainability	  ja	  Corporate	  Environmental	  Management	   eng	   2	  
(International)	  talouselämän	  viestintä	   fi,	  eng	   2	  
Kaupan	  ja	  palvelujen	  maisteriohjelma	   fi	   1	  
Futures	  Studies	   eng	   1	  
Liiketalouden	  tradenomien	  erillisvalinta	   fi	   1	  
Hyvinvointialan	  liiketoimintaosaaminen	   fi	   1	  
International	  Design	  Business	  Management	   eng	   1	  
Taloussosiologia	   fi	   1	  
Vakuutustiede	   fi	   1	  

Lähde:	  Kysely	  
	  
Tarkempi	  erittely	  ohjelmittain	  ja	  yksiköittään	  on	  liitteessä	  2.	  
	  

3.2.3 Sivuaineopinnot	  KTM-‐vaiheessa	  
KTM-‐vaiheen	  sivuaineopinnot	  ovat	  monesti	  hyvin	  vapaasti	  opiskelijan	  valittavissa.	  ÅA:ssa	  ja	  ISY:ssa	  sivuaine	  
on	  täysin	  opiskelijoiden	  valittavissa.	  Hankenilla	  pääaine-‐	  tai	  pääaine-‐	  ja	  ohjelmakohtaisten	  opintojen	  (väh	  
90	  op)	  ja	  kieliopintojen	  jälkeen	  käytettävissä	  olevat	  op:t	  saa	  valita	  vapaasti.	  VY:ssa	  ja	  TaY:ssa	  
sivuaineopinnot	  ovat	  vapaasti	  valittavissa,	  joskin	  jotkin	  oppiaineet	  antavat	  suosituksia	  sivuaineesta.	  Myös	  
JY:ssa	  ja	  Aallossa	  opiskelijalla	  on	  hyvin	  vapaat	  kädet	  valita	  sivuaineensa,	  JY:ssa	  myös	  muiden	  yliopistojen	  
opintotarjonnasta.	  JY:ssa	  Corporate	  Environmental	  Management	  –ohjelmassa	  sivuainevalinnalla	  on	  
varmennettava	  aikaisemmat	  opinnot	  huomioiden	  riittävä	  osaaminen	  sekä	  ympäristötieteissä	  että	  
taloustieteissä.	  OY:ssa	  on	  sama	  käytäntö	  KTM-‐tasolla,	  kuin	  KTK-‐tasolla,	  eli	  opiskelija	  voi	  valita,	  suorittaako	  
2*25	  op	  sivuaineet,	  vai	  laajemman	  50	  op	  sivuaineen.	  OY:ssa	  kuitenkin	  kansainvälisissä	  maisteriohjelmissa	  ei	  
ole	  lainkaan	  sivuainetta,	  vaan	  niissä	  rakenne	  on	  määrätympi	  ja	  pakollisia	  opintoja	  on	  enemmän.	  	  
	  
LTY	  vastasi,	  että	  osassa	  ohjelmia	  sivuopintokokonaisuus	  on	  ennalta	  määritelty	  siten,	  että	  se	  tukee	  ohjelman	  
erikoistumisopintoja	  ja	  oppimistavoitteita.	  Näissä	  tapauksissa	  sivuopinnot	  on	  suunniteltu	  erityisesti	  
ohjelmaa	  varten.	  
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Aallossa	  vaihdossa	  suoritetuista	  opinnoista	  tulee	  kansainvälinen	  sivuopintokokonaisuus,	  mikäli	  opiskelija	  
lähtee	  vaihtoon.	  TY:sta	  kerrotaan,	  että	  sivuaineen	  voi	  valita	  erittäin	  vapaasti	  ja	  sivuaineena	  voi	  valita	  myös	  
liikekielen	  tai	  muiden	  tiedekuntien	  tarjoamia	  sivuaineita,	  joista	  yleisin	  on	  johtamisen	  pääaineopiskelijan	  
sivuaine	  psykologiassa.	  	  
	  

3.2.4 KTM-‐tutkintojen	  erilaisuuksia	  ja	  erottautumistekijöitä	  
Kauppakorkeakoulujen	  profiloitumistekijät	  KTM-‐tutkinnossa	  ovat	  pitkälle	  samoja,	  kuin	  KTK-‐tutkinnossa.	  
Eniten	  mainintoja	  sai	  mahdollisuus	  valita	  sivuaine	  tai	  muita	  vapaasti	  valittavia	  opintoja	  emoyliopiston	  
muiden	  tiedekuntien	  tarjonnasta.	  Tämä	  mainittiin	  JY:n,	  TaY:n,	  VY:n,	  ISY:n,	  OY:n	  ja	  Aallon	  vastauksissa.	  ÅA	  
mainitsi	  omien	  muiden	  tiedekuntien	  kurssitarjonnan	  lisäksi	  mahdollisuuden	  valita	  sivuaine	  myös	  TY:n	  
tarjonnasta.	  
	  
TY	  mainitsi	  erittäin	  laajan	  pääainevalikoimansa	  sekä	  työelämätarvelähtöisesti	  eri	  teemojen	  ympärille	  
osittain	  yhteistyössä	  TY:n	  tiedekuntien	  kanssa	  kehitetyt	  25	  op:n	  laajuiset	  opintokokonaisuudet,	  joita	  on	  11	  
eri	  teemaista.	  
	  
VY	  ilmoitti,	  että	  KTM-‐ohjelmat	  pohjautuvat	  alan	  tutkimusryhmien	  erikoisosaamiseen	  valituilla	  painoaloilla.	  
VY	  korosti,	  että	  ohjelmissa	  on	  pyritty	  vahvistamaan	  laadunvarmistusta	  ja	  työelämälähtöisyyttä	  
ohjelmajohtamisen	  kautta.	  	  
	  
ISY	  korosti	  vastauksessaan	  sitä,	  että	  KTK	  ja	  KTM-‐opintojen	  suuntautumisvaihtoehdot	  on	  koottu	  perinteiset	  
oppiainerajat	  ylittäviksi	  neljäksi	  eri	  teema-‐alueeksi.	  	  
	  
Aalto	  mainitsi	  sen	  lisäksi,	  että	  opiskelijat	  voivat	  ottaa	  muiden	  Aallon	  korkeakoulujen	  kursseja	  ja	  
kokonaisuuksia	  sen,	  että	  opiskelijat	  voivat	  hakeutua	  CEMS	  –maisteriohjelmaan	  tai	  suorittamaan	  
kaksoistutkintoa	  Kölnin	  yliopiston	  kauppakorkeakouluun	  tai	  Louvainin	  katolisen	  yliopiston	  
kauppakorkeakouluun.	  Aalto	  mainitsi	  myös,	  että	  opetuksessa	  käytetään	  suuressa	  osassa	  kursseja	  
luennoitsijoina	  liike-‐elämän	  edustajia	  ja	  real	  case	  approachia,	  jolla	  opetus	  pyritään	  tuomaan	  lähelle	  
todellisia	  liike-‐elämän	  ongelmia	  ja	  totuttamaan	  opiskelijat	  näkemään	  opetuksen	  ja	  reaalimaailman	  väliset	  
yhteydet.	  
	  
LTY:n	  mukaan	  KTM-‐tutkinto	  perustuu	  tavoitteiltaan	  ja	  sisällöltään	  yliopiston	  strategisiin	  painopistealueisiin,	  
erityisesti	  liiketoiminnan	  ja	  teknologian	  strategiseen	  kehittämiseen	  sekä	  Venäjä-‐osaamiseen.	  Erikoisuutena	  
LTY:ssa	  on	  Tietojohtamisen	  ja	  informaatioverkostojen	  maisteriohjelma,	  joka	  toimii	  aikuismaisteriohjelmana	  
mahdollistaen	  työssäkäyville	  osa-‐aikaisen	  opiskelun.	  LTY:n	  International	  Technology	  and	  Innovation	  
Management	  järjestetään	  yhteistyössä	  LTY:n	  ja	  St.	  Petersburg	  State	  University,	  Graduate	  School	  of	  
Management:n	  kanssa.	  	  Maisteriohjelmassa	  on	  mahdollista	  suorittaa	  kaksoistutkinto	  (double	  degree)	  eli	  
ohjelmaan	  valituilla	  opiskelijoilla	  on	  mahdollisuus	  saada	  kauppatieteiden	  maisterin	  tutkintotodistus	  
molemmista	  yliopistoista.	  Strategisen	  markkinoinnin,	  kansainvälinen	  liiketoiminnan	  ja	  
teknologiajohtamisen	  yhdistäminen	  MIMM-‐maisteriohjelmassa	  (Master’s	  degree	  programme	  in	  
International	  Marketing	  Management)	  on	  LTY:n	  mukaan	  ainutlaatuinen	  kombinaatio	  Euroopankin	  tasolla	  ja	  
ohjelma	  on	  pitkällä	  EPAS-‐akkreditoinnin	  prosessissa.	  	  

4 Tohtoriopinnot	  ja	  tutkimus	  
	  

4.1 Tohtori-‐	  ja	  tutkijakoulutus	  
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Kaikkien	  kauppakorkeakoulujen,	  pois	  lukien	  ÅA,	  tohtorikoulutus	  tapahtuu	  tohtorikoulussa	  tai	  
tohtoriohjelmassa.	  Myös	  ÅA	  on	  muuttamassa	  tohtorikoulutustaan	  siten,	  että	  alkaen	  vuodesta	  2012	  
tohtorikoulutus	  muodostaa	  tohtorikoulun.	  	  
	  
Hanken	  on	  ainoa,	  joka	  vastauksessaan	  erittelee,	  että	  tohtoriohjelmalle	  on	  annettu	  neljän	  vuoden	  
tavoiteaikataulu.	  Jonkinlainen	  ohjeellinen	  kesto	  on	  kuitenkin	  luultavasti	  käytössä	  ainakin	  osassa	  muita	  
yksiköitä.	  Hankenilla	  on	  kaikille	  opiskelijoille	  yhteinen	  4-‐vuotinen	  tohtoriohjelma.	  Ohjelmaan	  on	  haku	  kaksi	  
kertaa	  vuodessa,	  keväällä	  ja	  syksyllä.	  Opiskelu	  Hankenilla	  koostuu	  60	  op	  kurssiosiosta	  ja	  
väitöskirjatyöskentelystä.	  Opiskelijat	  suorittavat	  kursseja	  Hankenilla,	  kansallisissa	  tohtoriohjelmissa	  (esim.	  
KATAJA	  ja	  KAVA)	  sekä	  ulkomailla.	  	  
	  
Kuten	  Hankenilla,	  VY:ssä	  jatko-‐opintoihin	  haku	  tapahtuu	  kaksi	  kertaa	  vuodessa	  ja	  opinnot	  kattavat	  60op	  
opintoja	  sekä	  väitöskirjatyöskentelyn.	  Opiskelijat	  suorittavat	  kursseja	  VY:ssä	  ja	  kansallisissa	  
tohtoriohjelmissa	  (mm.	  KATAJA).	  Tohtorikoulutuksessa	  panostetaan	  myös	  kansainvälistymiseen	  sekä	  
sisäänottojen	  että	  kansainvälisen	  tutkijaliikkuvuuden	  kautta.	  Jatko-‐opiskelijoiden	  tutkimusteemat	  
linkittyvät	  painoaloilla	  toimivien	  tutkimusryhmien	  tutkimusohjelmiin,	  jossa	  kuvataan	  ryhmien	  
erikoistumisalueet.	  	  
	  
Hanken,	  JY,	  LTY	  ja	  TY	  ilmoittavat	  vastauksissaan	  vuosittain	  valittujen	  jatko-‐opiskelijoiden	  määrät,	  mutta	  
Aalto	  vaikuttaa	  olevan	  ainoa,	  jolla	  on	  käytössään	  pääaineittain	  maksimimäärät	  sisään	  otettaville	  jatko-‐
opiskelijoille.	  Aallossa	  tohtoriohjelmaan	  otettavien	  opiskelijoiden	  määrä	  riippuu	  valmistuneiden	  määrästä,	  
ohjelmassa	  olevien	  opiskelijoiden	  määrästä	  ja	  ohjausresursseista.	  	  
	  
	  
Jatko-‐opiskelijoiden	  tutkimuksen	  teemat	  heijastelevat	  useimmissa	  tapauksissa	  yliopiston	  tutkimuksen	  
aiheita,	  mikä	  oli	  toki	  hyvin	  odotettavaa.	  ÅA:ssa	  on	  tähän	  asti	  saanut	  valita	  vapaasti,	  mitä	  tutkii,	  mistä	  
johtuen	  temaattisia	  kokonaisuuksia	  ei	  ole	  juuri	  muodostunut.	  Tohtorikoulutuksen	  uudistus	  tuo	  tähän	  
kuitenkin	  muutoksen	  2012	  alusta	  alkaen	  ja	  suuntaa	  jatko-‐opiskelijoiden	  aiheet	  kauppakorkeakoulun	  
tutkimusalueille.	  TaY:ssa	  aiheiden	  tulee	  osua	  hallintotieteisiin,	  kauppatieteisiin	  tai	  politiikan	  tutkimukseen.	  
Muuten	  TaY:ssa	  ei	  ole	  rajattu	  aiheita,	  kunhan	  työlle	  löytyy	  ohjaaja.	  TY:ssa	  ja	  Aallossa	  väitöskirjojen	  
oppiaineet	  määräytyvät	  kauppakorkeakoulun	  oppiainejaon	  mukaan,	  ja	  JY:ssa	  yliopiston	  tutkimusteemojen	  
pohjalta	  sekä	  yhteistyöstä	  KAVAn	  ja	  KATAJAn	  sekä	  muiden	  yliopistojen	  kanssa.	  Myös	  Hankenilla	  pääosa	  
väitöskirjoista	  osuu	  Hankenin	  neljälle	  tutkimuksen	  painopistealueelle,	  vaikka	  opiskelijat	  voivat	  tehdä	  
väitöskirjoja	  myös	  muilla	  tutkimuksen	  alueilla.	  Myös	  OY:ssa	  tohtoriopintojen	  aiheet	  noudattavat	  
pääainejakoa,	  mutta	  toisin	  kuin	  opinnoissa,	  tohtoriopintoja	  voi	  tehdä	  lisäksi	  myös	  logistiikassa.	  LTY	  kertoo,	  
että	  väitöskirjat	  noudattelevat	  yliopiston	  painopistealueita	  talouden	  ja	  tekniikan	  rajapinnalla,	  ja	  että	  
väitöskirjatyössä	  suositaan	  perinteiset	  oppiainerajat	  ylittävää	  tutkimusotetta.	  
	  
ISY:ssa	  tohtoriohjelma	  jatkaa	  KTK-‐	  ja	  KTM-‐ohjelmien	  tavoin	  oppiainerajojen	  ylimenevillä	  temaattisilla	  
alueilla,	  jotka	  ovat	  innovaatiojohtaminen	  sekä	  taloushallinto	  ja	  rahoitus	  Kuopion	  kampuksella	  ja	  
palvelujohtaminen	  sekä	  yritysoikeus	  ja	  –talous	  Joensuun	  kampuksella.	  Lisäksi	  ISY:lla	  on	  vetovastuu	  
valtakunnallisesta	  Matkailuliiketoiminnan	  jatko-‐opintoryhmästä,	  jonka	  puitteissa	  järjestetään	  vuosittain	  
vähintään	  kaksi	  jatko-‐opintoseminaaria.	  

4.1.1 Tutkimuksen	  alueet	  ja	  painopisteet	  
Kuten	  Aallon	  strategiassa	  todetaan,	  ”Professionaalisena	  kouluna	  Kauppakorkeakoulu	  on	  juuri	  
kauppatieteiden	  keskeisten	  alojen	  jakamaton	  yhdistelmä.	  Professionaalisessa	  tutkinnossa	  kaikkien	  
keskeisten	  alojen	  on	  oltava	  vakuuttavaa	  kansainvälistä	  tasoa.”	  Tämä	  näkyy	  pitkälle	  kaikkien	  yksikköjen	  
vastauksissa,	  eli	  tutkimusta	  tehdään	  kaikilla	  kauppatieteiden	  alueilla	  tai	  ainakin	  yksikössä	  tarjottavien	  
pääaineiden	  alueilla.	  Näin	  vastasivat	  JY,	  TY,	  Hanken	  ja	  Aalto.	  Kuitenkin	  tämä	  lienee	  tilanne	  kaikissa	  
muissakin	  yksiköissä,	  kun	  yliopistojen	  opetus	  lainkin	  mukaan	  perustuu	  tutkimukseen.	  	  
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Tutkimuksen	  painopisteet	  on	  määritelty	  eri	  yksiköissä	  eri	  tarkkuudella.	  ÅA:ssa	  ja	  TaY:ssa	  ei	  ole	  tällä	  hetkellä	  
määritelty	  erikseen	  painopisteitä,	  mutta	  ÅA	  totesi,	  että	  tutkijakoulun	  lanseeraus	  voi	  tuoda	  tähän	  
muutoksen.	  VY:ssa	  todettiin,	  että	  painopistealueet	  ovat	  mahdollisen	  uuden	  määrittelyn	  kohteena.	  Myös	  
Hankenilla	  painopisteet	  arvioidaan	  uudelleen	  vuonna	  2012.	   	  
	  
Painopisteiden	  määrittelyssä	  on	  myös	  verrattain	  suuria	  eroja	  yksiköiden	  välillä.	  Osa	  on	  määritellyt	  
painopisteet	  hyvinkin	  tarkasti	  ja	  osa	  verrattain	  laveasti.	  Esimerkiksi	  JY:ssä	  painopisteiksi	  ovat	  muodostuneet	  
laskentatoimi,	  Markkinointi,	  johtaminen,	  ympäristöjohtaminen,	  yrittäjyys	  sekä	  kansantaloustiede.	  Näiden	  
sisällä	  on	  edelleen	  määritelty	  painopisteitä,	  esimerkiksi	  johtamisessa	  neljä	  kappaletta.	  JY:n	  mukaan	  
tutkimus	  on	  edelleen	  järjestäytymässä	  entistä	  vahvemmin	  tutkimusteemoittain.	  TY:ssa	  taas	  painopisteet	  on	  
ilmoitettu	  laveammin:	  yrittäjyys,	  johdon	  laskentatoimi	  ja	  verkostot	  liiketoiminnassa.	  
	  
LTY	  on	  määritellyt,	  että	  tiedekunnan	  tutkimuksen	  kokoava	  teema	  on	  yritysten	  kilpailuedun	  lähteiden	  
tutkiminen,	  kontekstina	  nopeasti	  muuttuva	  globaali	  toimintaympäristö.	  	  Yliopisto	  on	  määritellyt	  omat	  neljä	  
painopistealuettaan	  tähän	  teemaan	  liittyen.	  Kauppatieteellisen	  tiedekunnan	  tutkimus	  sijoittuu	  yhteen	  
yliopiston	  strategiassa	  määritellyistä	  painopistealueista	  (strateginen	  johtaminen),	  mutta	  myös	  energia,	  
matemaattiset	  menetelmät	  ja	  Venäjä-‐konteksti	  ovat	  voimakkaasti	  mukana	  tutkimuksessa.	  
	  
Koska	  fokusalueet	  on	  määritelty	  eri	  tarkkuudella	  eri	  kauppakorkeakouluissa,	  on	  vaikea	  tehdä	  pitkälle	  
meneviä	  johtopäätöksiä	  mahdollisista	  päällekkäisyyksistä	  tai	  katvealueista.	  Kuitenkin,	  kuten	  liitteestä	  3	  voi	  
nähdä,	  on	  temaattisia	  alueita,	  jotka	  ovat	  painopisteenä	  useammalla	  yksiköllä.	  Toisaalta	  perinteisemmistä	  
aineista,	  kuten	  viestintä	  tai	  logistiikka	  ei	  näytä	  ainakaan	  päällisin	  puolin	  olevan	  painopistealueena	  
yhdelläkään	  yksiköllä.	  	  
	  
On	  myös	  huomattavaa,	  että	  muutamaa	  poikkeusta	  lukuun	  ottamatta	  tutkimuksen	  painopistealueet	  
vaikuttavat	  olevan	  hyvin	  puhtaasti	  kauppatieteiden	  aloilla.	  Koulutuksen	  puolella	  ylivoimaisesti	  eniten	  
profiloitumistekijänä	  mainittu	  poikkitieteisyys	  tai	  yhteistyö	  yliopiston	  muiden	  tieteenalojen	  kanssa	  ei	  siis	  
vaikuta	  ainakaan	  vielä	  ilmenevän	  tutkimuksen	  puolella,	  ainakaan	  painopistealueiden	  osalta.	  
	  
Jos	  painopistealueita	  summaa	  hieman	  yhteen,	  voi	  huomata,	  että	  strategioihin,	  organisaatioihin	  ja	  
johtamiseen	  liittyviä	  painopisteitä	  löytyy	  seitsemältä	  yksiköltä.	  Myös	  laskentatoimeen	  ja	  rahoitukseen	  
liittyviä	  painotuksia	  on	  kuudella	  yksiköllä.	  Neljältä	  yksiköltä	  löytyy	  yrittäjyyteen	  tai	  pk-‐yrityksiin	  liittyviä	  
painopisteitä.	  Kansantalouteen	  liittyviä	  painopisteitä	  on	  kolmella	  yksiköllä,	  ja	  palveluliiketoimintaan	  ja	  
markkinointiin	  liittyviä	  kahdella.	  Tämä	  jaottelu	  on	  jälleen	  erittäin	  karkea	  ja	  yksittäisien	  teemojen	  sisällä	  
kauppakorkeakoulut	  ovat	  täsmentäneet	  kiinnostuksen	  kohteitaan.	  Samoja	  painopisteitä	  ovat	  ainoastaan	  
”johdon	  laskentatoimi”	  sekä	  ”verkostot	  liiketoiminnassa”.	  Molemmat	  ovat	  painopisteenä	  kahdella	  
yksiköllä.	  
	  

4.1.2 Painopisteiden	  muodostuminen	  
Prosessi,	  jonka	  kautta	  painopisteet	  on	  muodostettu	  vaihtelee	  hieman.	  Osassa	  ne	  on	  muodostettu,	  kuten	  
JY:ssa	  ”aikaisempien	  tutkimuksellisten	  näyttöjen	  sekä	  kussakin	  oppiaineessa	  tekevien	  henkilöiden	  
tutkimusteemojen	  mukaan	  muodostaen	  strategisesti	  mahdollisimman	  vahvoja	  tutkimusalueita.”	  	  
	  
Myös	  OY:ssa	  painopisteet	  ovat	  muodostuneet	  vahvojen	  tutkimusryhmien	  perusteella.	  Toisaalta	  OY:n	  
vastauksen	  muotoilu	  ”Esimerkkejä	  tutkimuksen	  painoaloista:	  markkinoinnissa	  verkottuneet	  
liiketoimintasuhteet,	  johtamisessa	  ja	  kansainvälisessä	  liiketoiminnassa	  liiketoimintamahdollisuudet	  ja	  
kansainvälistyvät	  pk-‐yritykset,	  laskentatoimessa	  corporate	  governance,	  rahoituksessa	  hedge	  fund	  rahastot,	  
kansantaloustieteessä	  kestävä	  taloudellinen	  kehitys”	  antaa	  ymmärtää,	  että	  painopisteitä	  ei	  ole	  erityisesti	  
valittu,	  vaan	  niitä	  haetaan	  jokaisesta	  tutkimusalasta	  parhaimman	  tutkimusryhmän	  pohjalta.	  
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TY:ssa	  on	  tehty	  pitkällinen	  strategiatyö,	  jonka	  pohjalta	  TY:n	  kolme	  vahvuusaluetta	  on	  nostettu.	  Valinta	  
perustui	  bibliografisiin	  ym.	  analyyseihin	  ja	  profilointikeskusteluihin.	  Samantyylistä	  strategiatyötä	  on	  tehty	  
Hankenilla,	  jossa	  ”1990-‐luvun	  keskivaiheilta	  saakka	  Hanken	  on	  määrätietoisesti	  profiloitunut	  tutkimuksen	  
vahvuusalueille.	  Hallitus	  määrää	  painopistealueet	  kuuden	  vuoden	  välein	  ja	  perustaa	  päätöksensä	  
tutkimusalueiden	  kansainvälisiin	  ansioihin.”	  Nykyiset	  Hankenin	  painopistealueet	  on	  päätetty	  Hankenin	  
hallituksessa	  vuonna	  2011	  ja,	  kuten	  yllä	  todettiin,	  nämä	  tulevat	  uudelleen	  arviointiin	  vuonna	  2012	  
käynnistettävän	  tutkimuksen	  arviointiprojektin	  yhteydessä.	  
	  
VY:ssä	  yliopistotason	  painoalat	  on	  määritelty	  osana	  yliopiston	  strategiatyötä	  pohjautuen	  sekä	  näkemyksiin	  
tutkimusryhmien	  vahvuudesta	  historiassa	  (mm.	  kansainvälinen	  tutkimuksen	  arviointi	  2010)	  että	  
näkemyksiin	  tulevaisuuden	  kehityksestä	  aloilla.	  Kauppatieteissä	  on	  alakohtaisen	  strategiatyön	  kautta	  
täsmennetty	  painoaloja	  yliopiston	  linjaukset	  huomioiden.	  Painoaloille	  on	  määritelty	  strategisia	  
tutkimusryhmiä,	  joiden	  toimintaan	  panostetaan.	  Määrittelyjä	  ollaan	  parhaillaan	  täsmentämässä.	  
	  
Aallossa	  on	  erikseen	  määritelty	  tutkimuksen	  tavoitteet	  (tieteellinen	  kontribuutio,	  käytännön	  relevanssi	  ja	  
yhteiskunnallinen	  vaikuttavuus).	  Aallosta	  kerrotaan,	  että	  tutkimusaiheisiin	  vaikuttavat	  akateemisen	  
henkilökunnan	  kiinnostus,	  saatavilla	  oleva	  tutkimusrahoitus	  ja	  yhteydet	  muihin	  tutkijoihin.	  Vahvuusalueet	  
on	  määritelty	  myös	  Aallossa	  kansainvälisen	  tutkimuksen	  arvioinnin	  pohjalta.	  Lisäksi	  Aalto	  toteaa,	  että	  
yhteiskunnassa	  ja	  talouselämässä	  tapahtuvat	  muutokset	  palvelu-‐	  ja	  tietoyhteiskunnan	  suuntaan	  ovat	  
antaneet	  sille	  tutkimuksen	  arviointiprojektin	  lisäksi	  kaksi	  painopistealuetta	  lisää.	  	  
	  
Yliopiston	  strategia	  vaikuttaa	  luonnollisesti	  myös	  kauppakorkeakoulujen	  valintoihin.	  ISY:ssa:	  ”tutkimukselle	  
on	  määritelty	  painopistealueet,	  joissa	  on	  huomioitu	  Itä-‐Suomen	  yliopiston	  tutkimusstrategia,	  oman	  
tiedekunnan	  strategia,	  paikallisen	  elinkeinoelämän	  sekä	  kansainvälisen	  tutkimustoiminnan	  yhdistäminen	  
sekä	  laitoksen	  ydinhenkilökunnan	  osaaminen.”	  Painopisteeksi	  on	  noussut	  pk-‐yritysten	  liiketoiminnan	  
tutkimus,	  joka	  on	  edelleen	  jaettu	  neljään	  tutkimusryhmään.	  Suuri	  osa	  yksikön	  tutkimuksesta	  toteutetaan	  
paikallisilla	  aineistoilla	  tai	  paikallisiin	  yrityksiin	  kytkeytyen,	  mutta	  tutkimukset	  pyritään	  julkaisemaan	  
kansainvälisesti.	  Vahvuusalueilla	  toimivien	  tutkimusryhmien	  lisäksi	  ISY:ssa	  on	  muita	  alkavia	  
tutkimusryhmiä.	  	  
	  
LTY:ssa	  painopistealueiden	  valinnassa	  on	  otettu	  huomioon	  olemassa	  olevat	  vahvuudet	  ja	  mahdollisuudet	  
hyödyntää	  teknologiarajapintaa	  ja	  poikkitieteellistä	  yhteistyötä	  relevanteissa	  tutkimusteemoissa.	  Yliopiston	  
painopistealueet	  on	  myös	  otettu	  huomioon	  ja	  lisäksi	  on	  pyritty	  omaleimaisuuteen	  suhteessa	  muihin	  
kotimaisiin	  kauppatieteellistä	  tutkimusta	  harjoittaviin	  organisaatioihin.	  
	  
Vaikka	  painopisteitä	  ei	  olisikaan	  määritelty	  virallisesti,	  yksikön	  muu	  profiili	  voi	  tuoda	  painotuksia,	  kuten	  
TaY:ssa,	  jossa	  Johtamiskorkeakoulu	  on	  erityisen	  kiinnostunut	  politiikan,	  hallinnon	  sekä	  kaupan	  ja	  talouden	  
välisistä	  uusista	  kytkennöistä.	  Tämä	  näkyy	  myös	  TaY:n	  vastauksissa,	  jossa	  listataan	  tärkeimmät	  
tutkimusalat.	  Eli	  vaikka	  päätöstä	  nimenomaisista	  painopisteistä	  ei	  olisikaan,	  suuntaus	  voi	  olla	  selkeä.	  

5 Täydennyskoulutus	  ja	  elinikäinen	  oppiminen	  
	  
Täydennyskoulutuksesta	  ylivoimaisesti	  yleisin	  muoto	  ja	  ydin	  on	  MBA-‐koulutus,	  jota	  on	  kaikilla	  vastanneista	  
yksiköistä,	  pois	  lukien	  ÅA.	  MBA	  ohjelmia	  on	  erilaisia,	  jakautuen	  yleisesti	  executive	  MBA-‐ohjelmiin	  ja	  
”tavallisiin”	  MBA-‐ohjelmiin.	  MBA:t	  voivat	  olla	  myös	  erikoistuneita	  eri	  teemoihin,	  kuten	  TaY:n	  viisi	  eri	  
painotuksilla	  olevaa	  eMBA-‐ohjelmaa,	  jotka	  ovat	  avoimia	  kaikille	  hakijoille	  ja	  kaksi	  organisaatiokohtaista	  
MBA-‐ohjelmaa.	  	  
	  
MBA-‐ohjelmien	  lisäksi	  kuudella	  yksiköllä	  (LTY,	  TaY,	  TY,	  VY,	  Hanken	  ja	  Aalto)	  on	  tarjolla	  muuta	  
täydennyskoulutusta	  sisällöiltään	  ja	  kestoltaan	  erilaisina	  ohjelmina.	  Jotkin	  näistä	  ovat	  avoimia	  kaikille	  ja	  
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jotkin	  ovat	  organisaatiokohtaisia	  ohjelmia.	  Ohjelmat	  voivat	  esimerkiksi	  olla	  työllistymiskoulutusta,	  kuten	  
TY:ssä,	  tai	  rahoituksen	  täydennyskoulutusohjelmia,	  kuten	  Hankenin	  CEFA	  ja	  PROFIN.	  MBA-‐ohjelmien	  lisäksi	  
on	  täydennyskoulutuksen	  kautta	  tarjotaan	  myös	  muuta	  johtamiskoulutusta,	  kuten	  Aallon	  JOKO.	  Aallossa	  on	  
lisäksi	  myös	  PYK-‐pienyrityskeskus,	  joka	  tarjoaa	  pk-‐yrityksille	  avoimia	  ja	  suljettuja	  koulutuksia,	  sekä	  Start-‐up	  
center,	  joka	  toimii	  yrityshautomona.	  Myös	  Hankenilla	  on	  yrityksille	  suunnattu	  koulutuskeskus,	  Hanken-‐SSE,	  
joka	  tarjoaa	  täydennyskoulutusta	  yhdessä	  Stockholms	  handelshögskolanin	  kanssa.	  LTY:ssa	  on	  MBA:n	  lisäksi	  
esimerkiksi	  KATI	  -‐	  Johtamisen	  täydennyskoulutusohjelma,	  Tietojohtamisen	  täydennyskoulutusohjelma	  ja	  
Hankintatoimen	  johtamisen	  asiantuntijaohjelma.	  
	  
Avoin	  yliopisto	  mainittiin	  Aallossa,	  LTY:ssa,	  ISY:ssa,	  TY:ssa,	  VY:ssa	  ja	  ÅA:ssa,	  mutta	  mitä	  luultavimmin	  kaikilla	  
yksiköillä	  on	  ainakin	  jonkun	  verran	  tarjontaa	  myös	  Avoimen	  kautta.	  Aallosta	  kerrottiin,	  että	  Aallon	  tutkinto-‐
opiskelijat	  käyttävät	  Avointa	  etenkin	  kesällä	  suorittaakseen	  opintojaan.	  
	  
Erikoisuutena	  voi	  nostaa	  esiin	  TaY:n	  ja	  Aallon,	  joissa	  molemmissa	  valmistuneiden	  tutkinto-‐opiskelijoiden	  on	  
mahdollista	  kirjautua	  täydennysopiskelijaksi	  ja	  käydä	  näin	  halutessaan	  täydentämässä	  opintojaan.	  	  
	  
Maantieteellisesti	  täydennyskoulutus	  ja	  elinikäinen	  oppiminen	  sijoittuu	  pitkälle	  yliopiston	  pääkampukselle.	  
TY	  pitää	  satunnaisesti	  luentoja	  ulkomaisissa	  yhteistyöyliopistoissa	  ja	  Porissa	  ja	  VY:llä	  on	  sivukampus	  
Seinäjoella.	  Aallon	  toiminta	  on	  selkeästi	  levittäytyneintä:	  se	  antaa	  MBA-‐	  tai	  muuta	  täydennyskoulutusta	  
Helsingin	  ja	  Mikkelin	  lisäksi	  myös	  Pietarissa,	  Tallinnassa,	  Singaporessa,	  Puolassa,	  Etelä-‐Koreassa	  ja	  
Taiwanilla.	  Myös	  OY:lla	  on	  koulutusvientiä	  Arabiemiraatteihin,	  mutta	  heillä	  ei	  ole	  siellä	  sivukampusta.	  
	  
Avointa	  yliopistoa	  lukuun	  ottamatta	  täydennyskoulutus	  järjestetään	  useimmiten	  erillisen	  yksikön	  kautta	  ja	  
on	  usein	  erillään	  muusta	  koulutuksesta.	  TaY:ssa	  täydennyskoulutuksesta	  vastaa	  Tutkimus-‐	  ja	  
kehittämiskeskus	  Synergoksen	  täydennyskoulutustiimi,	  TY:ssa	  TSE	  exe-‐yksikkö,	  Hankenilla	  Hanken	  MBA,	  
Hanken	  &	  SSE	  Executive	  Education,	  tai	  Hanken	  Fortbildning	  Vasa,	  ISY:ssa	  täydennyskoulutuskeskus	  Aducate	  
ja	  Aallossa	  Aalto	  EE	  ja	  PYK.	  Järjestävän	  yksikön	  erillisyydestä	  huolimatta,	  moni	  vastaaja	  ilmoittaa,	  että	  
täydennyskoulutusohjelmissa	  suuri	  osa	  luennoitsijoista	  tulee	  kuitenkin	  omasta	  yliopistosta	  tai	  muualta	  
akateemisesta	  maailmasta,	  tai	  että	  ainelaitoksilla	  työskentelevät	  ainakin	  osallistuvat	  ohjelmien	  
suunnitteluun.	  
	  
Poikkeuksia	  edellä	  mainittuun	  täydennyskoulutuksen	  erillisyyteen	  kuitenkin	  on:	  VY:ssa	  on	  meneillään	  
keskeisten	  täydennyskoulutusohjelmien	  kehittäminen	  yliopiston	  perustutkimusta	  tukevaksi	  ja	  
implementoivaksi	  toimintamuodoksi.	  Myös	  OY:ssa	  täydennyskoulutus	  on	  osa	  tiedekunnan	  toimintaa	  ja	  full-‐
time	  MBA-‐ohjelmassa	  osa	  opetuksesta	  on	  integroitu	  muun	  maisterikoulutuksen	  yhteyteen.	  Lisäksi	  MBA-‐
ohjelmasta	  voi	  hakeutua	  degree-‐koulutukseen	  tietyillä	  kriteereillä.	  LTY:ssa	  täydennyskoulutus	  järjestetään	  
LUT	  Executive	  and	  Professional	  Educationin	  kautta,	  mutta	  ohjelmat	  sisältöineen	  on	  hyväksytetty	  
tiedekunnassa	  ja	  ovat	  opintopistemitoitettuja,	  joten	  ne	  ovat	  hyödynnettävissä	  soveltuvin	  osin	  LTY:n	  
kauppatieteellisen	  tiedekunnan	  tutkintoihin	  ja	  tukevat	  siten	  myös	  tutkintotavoitteista	  opiskelua.	  

6 Tulevaisuus,	  strategiat	  ja	  suhde	  muihin	  kauppatieteellisiin	  yksiköihin	  
	  

6.1 Koulutus	  ja	  tutkimus	  
	  
Koulutuksen	  tavoitteena,	  ja	  sen	  ”päätuotteena”	  nähdään	  edelleen	  KTM:t,	  tohtorit	  sekä	  MBA:t.	  Näin	  nähtiin	  
ainakin	  JY:ssä.	  Myös	  Hanken	  sekä	  ISY	  painottivat	  vastauksissaan	  juuri	  maistereita	  sekä	  tohtoreita.	  Aalto	  ja	  
TY	  olivat	  ainoita	  vastanneista,	  jotka	  mainitsivat	  KTK-‐tasoon	  liittyviä	  kehittämistoimia.	  
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Opiskelijavalintoihin	  liittyviä	  suunnitelmia	  on	  erityisesti	  ÅA:lla	  ja	  Aallolla.	  ÅA:sta	  kerrotaan,	  että	  
maisteritason	  opiskelijavalintaa	  tullaan	  kasvattamaan	  ja	  uusi	  Information	  management	  maisterilinja	  on	  
suunnitteluvaiheessa.	  Myös	  Aallossa	  maisterivaiheen	  valintaa	  tullaan	  kasvattamaan	  entisestään.	  Aallossa	  
pohdittiin	  vuonna	  2011,	  josko	  opiskelijat	  kannattaisi	  valita	  ensin	  vain	  kandidaatin	  tutkintoon,	  jonka	  jälkeen	  
kaikki	  halukkaat	  hakisivat	  opiskeluoikeutta	  maisteriopintoihin.	  Aalto	  päätti	  kuitenkin	  vuoden	  lopulla	  tätä	  
vastaan.	  
	  
JY:ssa	  laajamittainen	  sivuainekoulutus	  nähdään	  yhtenä	  yhteiskunnallisen	  vaikuttavuuden	  keskeisenä	  
elementtinä.	  JY:llä	  on	  laaja	  sivuainekouluttajan	  rooli	  yliopistossa.	  Tätä	  kautta	  he	  edistävät	  yliopistolähtöistä	  
yrittäjyyttä	  ja	  yliopiston	  muilta	  aloilta	  valmistuvien	  työelämävalmiuksia.	  
	  
Opintojen	  suunnitteluun	  ja	  sisältöihin	  liittyviä	  tavoitteita	  on	  ainakin	  TY:llä.	  He	  katsovat,	  että	  kaikissa	  
ohjelmissa	  tutkintotason	  osaamistavoitteiden	  terävöittäminen	  ja	  prosessi,	  jolla	  osaamistavoitteet	  
määritellään	  ja	  ohjelmia	  johdetaan,	  on	  merkittävä	  tuleva	  muutos	  verrattuna	  nykytilaan.	  	  
	  
Myös	  OY:ssa	  opintojen	  sujuvuuden,	  kansainvälistymisen	  ja	  työelämärelevanssin	  edistäminen	  ovat	  
kehittämiskohteita	  Oulun	  yliopiston	  koulutusstrategialuonnosta	  mukaillen.	  Kevään	  2012	  aikana	  
koulutusohjelmarakenne	  uudistetaan	  ja	  päätökset	  uudesta	  rakenteesta	  tehtäneen	  kevään	  ja	  kesän	  2012	  
aikana.	  OY	  pyrkii	  myös	  aktiivisesti	  kansainvälisten	  akkreditointivaatimusten	  täyttämiseen	  ja	  yleensäkin	  
oman	  toiminnan	  kehittämiseen	  kansainvälisten	  standardien	  mukaiseksi.	  
	  
TaY:ssa	  nähdään,	  että	  Johtamiskorkeakoulun	  strategian	  määrittelyssä	  keskeistä	  on	  kauppatieteiden,	  
hallintotieteiden	  sekä	  politiikan	  tutkimuksen	  ja	  valtiotieteiden	  muodostama	  kokonaisuus.	  Tämä	  tarjoaa	  
myös	  kauppatieteiden	  opiskelijoille	  mahdollisuuden	  kaikilla	  tasoilla	  rakentaa	  tutkintonsa	  siten,	  että	  hän	  
ymmärtää	  yhteiskunnan	  eri	  sektorien	  ja	  organisaatioiden	  toimintaa	  monipuolisesti,	  eri	  tieteenalojen	  
tuottaman	  tiedon	  näkökulmasta.	  
	  
Organisaatioon	  liittyviä	  suunnitelmia	  on	  erityisesti	  TY:ssa,	  jossa	  Porin	  yksikössä	  KTK-‐koulutuksessa	  on	  
valmisteilla	  tiiviimpi	  yhteistyömalli	  SAMK:n	  kanssa	  tyydyttämään	  nimenomaan	  alueen	  työvoimatarpeita	  
joustavasti	  ja	  kustannustehokkaasti	  sekä	  tuottamaan	  yhdessä	  erikoistumisopintokokonaisuudet	  tai	  
suuntautumislinjat.	  Myös	  JY	  näkee	  strategisena	  välttämättömyytenä	  yhdistää	  tällä	  hetkellä	  erillään	  oleva	  
tietojärjestelmätiede	  kauppakorkeakoulun	  organisaatioon,	  jolloin	  JY:n	  kauppatieteet	  olisivat	  organisoituna	  
selkeästi	  yhteen	  organisaatioon.	  
	  
Elinkeinoelämän	  kanssa	  tehtävä	  yhteistyö	  nähtiin	  erityisen	  tärkeäksi	  JY:ssa,	  jossa	  tämä	  koettiin	  elimelliseksi	  
osaksi	  kauppakorkeakoulun	  kaikkea	  toimintaa.	  Myös	  TY:ssa	  strategia	  korostaa	  pyrkimystä	  tehokkaisiin	  
toimintatapoihin	  sekä	  vahvuutta	  elinkeinoelämän	  yhteistyökumppanina.	  
	  
Kansainvälistymiseen	  liittyviä	  tavoitteita	  mainittiin	  erityisesti	  LTY:ssa,	  TY:ssa,	  ISY:ssa,	  VY:ssa	  sekä	  
Hankenilla.	  Hankenilla	  nähdään	  tärkeänä,	  että	  se	  on	  itsenäinen,	  tutkimukseen	  pohjaava	  ja	  aidosti	  
kansainvälinen	  ruotsinkielen-‐taitoisten	  ekonomien	  ja	  tohtorikoulutettavien	  koulutusvastuun	  kantava	  
kauppakorkeakoulu.	  Hankenin	  strategiassa	  painottuu	  kansainvälistymisen	  jatkuva	  syventäminen	  mm.	  
akreditointeihin	  ja	  liikkuvuuteen	  panostamalla,	  sekä	  tutkimuksen	  laatuun	  panostaminen	  erilaisten	  
kannustimien	  ja	  rekrytointitoimenpiteiden	  avulla.	  Ruotsinkieleen	  liittyen,	  myös	  ÅA	  näki	  tärkeänä,	  että	  
kaikilla	  sen	  opiskelijoilla	  on	  oikeus	  suorittaa	  opintonsa	  ruotsiksi.	  Kansainvälisiin	  yhteistyökuvioihin	  viitaten	  
ÅA	  näki	  pohjoismaisen	  sekä	  laajemmin	  kansainvälisen	  yhteistyön	  tärkeänä.	  	  
	  
TY	  on	  tunnistanut	  tärkeänä	  tulevana	  kehityskohteena	  kansainvälisen	  henkilöstön	  ja	  tutkinto-‐opiskelijoiden	  
määrän	  lisäämisen.	  TY:ssa	  ollaan	  tekemässä	  painotusvalintoja	  liittyen	  kansainvälistymiseen	  siten,	  että	  
vaihto-‐ohjelmissa	  kehitetään	  vastavuoroisuuteen	  perustuvaa,	  toisiaan	  täydentäväksi	  suunniteltua	  
kurssitarjontaa	  sekä	  toimintamalleja	  kytketään	  jatkossa	  tiiviimmin	  seuraaviin	  alueisiin:	  Venäjä	  ja	  Itämeren	  
ympäristö,	  Kiina,	  Intia	  ja	  Etelä-‐Amerikka.	  ISY:n	  mukaan	  merkittäviä	  muutoksia	  nykytilaan	  verrattuna	  ovat	  
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kansainvälisen	  tason	  tutkimuksen	  vahvistaminen	  entisestään	  sekä	  muu	  kansainvälinen	  yhteistyö	  
koulutuksessa	  ja	  tutkimuksessa	  (opiskelija-‐	  ja	  opettajavaihdot,	  englanninkielisen	  koulutuksen	  
vahvistaminen	  maisteri-‐	  ja	  tohtoriohjelmissa).	  Lisäksi	  ISY	  pyrkii	  ulkopuolisen,	  erityisesti	  kansainvälisen	  
rahoituksen	  määrän	  kasvattamiseen.	  
	  
Tutkimuksen	  puolella	  kehittämistavoitteita	  on	  julkaisutoiminnan	  laadun	  ja	  vaikuttavuuden	  nostaminen,	  
joka	  mainittiin	  TY:sta.	  TY:ssa	  on	  strategiatyön	  pohjalta	  nostettu	  esiin	  kolme	  tutkimuksen	  vahvuusaluetta:	  
yrittäjyys,	  johdon	  laskentatoimi	  ja	  verkostot	  liiketoiminnassa.	  Valinta	  perustuu	  bibliografisiin	  ym.	  
analyyseihin	  ja	  profilointikeskusteluihin.	  TY:ssa	  on	  myös	  muita	  merkittäviä	  tutkimusalueita,	  joista	  erityisesti	  
he	  mainitsevat	  taloustieteissä	  tehtävän	  julkisen	  valinnan	  problematiikkaan	  liittyvän	  tutkimuksen.	  Hanken	  
on	  määritellyt	  vahvuusalueikseen	  finance	  and	  statistics,	  management	  and	  organisation,	  intellectutal	  
property	  law	  sekä	  service	  and	  relationship	  marketing.	  
	  
Myös	  VY	  kertoi	  panostavansa	  tutkimuksen	  ja	  tutkijakoulutuksen	  kehittämiseen	  kansainväliselle	  tasolle.	  
VY:ssa	  on	  viimeistelyssä	  laatujärjestelmä,	  strategia	  ja	  koulutusohjelmarakenteet.	  MBA	  ja	  International	  
Business	  ohjelman	  saamien	  akreditointien	  lisäksi	  pyritään	  saamaan	  myös	  muita	  ohjelmia	  EPAS-‐
akreditoiduiksi.	  
	  
Aalto	  toteaa	  strategiassaan,	  että	  ”Kauppakorkeakoulu	  huolehtii,	  että	  kaikki	  (…)	  liiketaloudellisen	  osaamisen	  
kulmakivet	  pääsevät	  korkealle	  kansainväliselle	  tasolle	  vuoteen	  2020	  mennessä.	  Ajattelu	  lähtee	  siitä,	  että	  
tenure	  track	  -‐paikat	  sijoitetaan	  opetuskysyntälähtöisesti,	  mutta	  jokaisessa	  niistä	  edellytetään	  
huippututkimusta.”	  Aalto	  kertoo,	  että	  tutkimuksen	  arvioinnissaan	  korkeatasoisiksi	  aloiksi,	  joihin	  
panostetaan	  erityisesti,	  ovat	  sovellettu	  mikrotaloustiede,	  rahoitus,	  erityisesti	  sijoittajakäyttäytyminen	  sekä	  
päätöksenteon	  teoria,	  mallit	  ja	  sovellukset.	  Lisäksi	  Aalto	  aikoo	  lisäpanostuksellaan	  nostaa	  nopeasti	  
lähemmäs	  alan	  kansainvälistä	  kärkeä	  strategian	  sekä	  palvelutalouden.	  Nämä	  alat	  nähdään	  tärkeiksi,	  koska	  
”yhteiskunnan	  ja	  talouselämän	  siirtyminen	  teollisuusvetoisuudesta	  palvelu-‐	  ja	  informaatioyhteiskuntaan	  
johtaa	  siihen,	  että	  teollisen	  tuotannon	  rinnalla	  ja	  sijaan	  talouselämässä	  korostuvat	  tiedon,	  palveluiden,	  
finanssivetoisuuden,	  strategian	  ja	  digitalisaation	  asema.	  Tämä	  edellyttää	  kauppatieteiltä	  sekä	  suurempaa	  
panostusta	  palvelutalouden	  luonteen	  ymmärtämiseen	  että	  kokonaisvaltaisen	  näkökulman	  korostamista.”	  
	  
LTY:n	  kauppatieteellisen	  tiedekunnan	  strategiassa	  painottuvat	  tulevina	  vuosina	  edelleen	  poikkitieteellisyys	  
ja	  kansainvälisyys.	  Yliopiston	  strateginen	  painopistealue	  ”vihreä	  energia	  ja	  teknologia”	  on	  ”erinomainen	  
alusta	  yhteistyölle”.	  Kansainvälisyyskehityksessä	  keskeisessä	  asemassa	  on	  yliopiston	  strategian	  Venäjä-‐
painotus.	  	  Kansainvälisyyden	  edelleen	  kehittäminen	  sisältää	  LTY:ssa	  seuraavia	  osa-‐alueita:	  kansainväliset	  
maisteri-‐	  ja	  tohtoriohjelmat,	  strategiset	  kansainväliset	  partneruudet,	  opiskelijoiden	  ja	  henkilökunnan	  
kansainvälinen	  liikkuvuus,	  kansainvälisten	  tutkimushankkeiden	  kehittäminen	  sekä	  kansainvälisissä	  
sidosryhmissä	  aktiivisesti	  toimiminen.	  	  
	  

6.2 Strategioiden	  laadinta	  
	  
Strategioiden	  laadintaprosessia	  avattiin	  osassa	  vastauksia.	  Osassa	  kauppakorkeakouluja	  strategian	  
laadintaprosessi	  on	  käynnistetty,	  mutta	  on	  vielä	  kesken.	  Tämä	  oli	  tilanne	  esimerkiksi	  VY:ssa	  ja	  LTY:ssä.	  	  
	  
Yliopiston	  strategia	  heijastuu	  luonnollisesti	  myös	  sen	  alla	  toimiviin	  kauppakorkeakouluihin.	  JY:ssä	  
kauppakorkeakoulun	  oma	  strategia,	  ”vaikuttavaa	  asiantuntijuutta”	  on	  laadittu	  yliopiston	  ”laatua	  ja	  liikettä”	  
strategian	  pohjalta.	  Strategian	  ydin	  on	  kauppakorkeakoulun	  vahvistaminen	  kauppatieteellisenä	  yksikkönä,	  
jonka	  vaikuttavuus	  näkyy	  kansainvälisissä	  laatuakreditoinneissa,	  julkaisutoiminnassa,	  kauppatieteellisessä	  
koulutuksessa,	  elinkeinoelämäyhteistyössä.	  Myös	  LTY	  vastasi,	  että	  tiedekunnan	  strategiatyötä	  ohjaa	  
yliopiston	  strategiatyö.	  Strategian	  päivitys	  on	  parhaillaan	  meneillään.	  
	  



	   24	  

Hanken	  on	  ainoana	  itsenäisenä	  yksialaisena	  kauppakorkeakouluna	  eri	  asemassa	  muihin	  verrattuna.	  
Hankenilla	  yliopiston	  hallitus	  määrittelee	  tietyin	  välein	  yliopiston	  suuntaa	  ja	  mm.	  tutkimuksen	  
painopisteitä.	  
	  
TY:n	  "Strategia	  2010-‐2015"	  määrittelee	  strategiset	  tavoitteet	  varsin	  yleisessä	  muodossa	  painottaen	  
kansainvälisesti	  korkealaatuista	  tutkimusta	  ja	  siihen	  perustuvaa	  koulutusta.	  TY:stä	  todettiin,	  että	  strategia	  
ei	  ole	  tällä	  hetkellä	  voimakkaasti	  profiloiva.	  	  
	  
ISY	  kertoi,	  että	  kauppatieteiden	  laitoksen	  strategian	  pohjana	  on	  toimintaympäristön	  ja	  oman	  toiminnan	  
analyysi.	  Keskeisimmiksi	  toimintaympäristön	  muutoksiksi	  on	  tunnistettu	  ikäluokkien	  pieneneminen,	  
yliopistojen	  rakenteellinen	  uudistaminen	  ja	  suomalaisen	  yliopistokentän	  kansainvälistyminen.	  Strategian	  
päätavoitteena	  on	  edesauttaa	  laitoksen	  profiloitumista	  suhteessa	  muihin	  suomalaisiin	  kauppatieteellisiin	  
yksiköihin.	  	  Kauppatieteiden	  laitoksen	  visio	  vuodelle	  2015	  kuuluu	  ”Kauppatieteiden	  laitos	  on	  koulutuksessa	  
viiden	  vetovoimaisimman	  suomalaisen	  kauppatieteellisen	  yksikön	  joukossa	  ja	  tutkimuksensa	  vahvuusaloilla	  
Suomen	  paras.	  Laitoksen	  toiminta	  on	  myös	  kansainvälisesti	  kilpailukykyistä.”	  
	  
Aallon	  kauppakorkeakoulun	  strategia	  on	  laadittu	  Aalto-‐yliopiston	  strategian	  pohjalta	  ja	  visio	  ja	  missio	  
pohjaavat	  suuresti	  Aalto-‐yliopiston	  vastaaviin.	  Tavoitteena	  on	  olla	  maailmanluokan	  kauppakorkeakoulu	  
vuoteen	  2020	  mennessä.	  Strategian	  pohjalta	  on	  laadittu	  toimintasuunnitelma,	  johon	  luonnosteltu	  
yksityiskohtaisemmin	  konkreettisemmat	  tavoitteet	  vuoteen	  2020	  ja	  välitavoitteet	  matkalla	  sinne	  (esim.	  
akreditointien,	  rankingien,	  henkilöstön	  jne.	  osalta).	  	  
	  

6.3 Suhde	  omaan	  yliopistoon	  
	  
Suhde	  omaan	  yliopistoon	  ja	  kauppatieteiden	  asema	  yliopiston	  strategiassa	  vaihtelee.	  Hankenilla	  
kauppatieteet	  ovat	  luonnollisesti	  keskiössä.	  Muualla	  kauppatieteiden	  on	  kilpailtava	  asemastaan	  muiden	  
tieteenalojen	  kanssa.	  Tämä	  näkyy	  siinä,	  miten	  kauppakorkeakoulut	  kokevat	  näkyvänsä	  yliopistonsa	  
strategioissa.	  	  
	  
LTY:ssa	  kauppatieteet	  ovat	  osa	  yliopiston	  strategisia	  painopistealueita	  sekä	  tutkimuksessa	  että	  
koulutuksessa.	  Tutkimuksessa	  kauppatieteet	  tuovat	  poikkitieteellisyyttä	  tekniikan	  tutkimukseen	  ja	  
kauppatieteiden	  koulutusohjelma	  on	  suosittu	  ja	  tuloksellinen.	  Yliopiston	  strategiset	  painopistealueet	  
ohjaavat	  kaikkien	  tiedekuntien	  toimintaa	  ja	  valittujen	  osaamisalueiden	  alle	  kontribuoidaan	  kaikista	  
kolmesta	  tiedekunnista.	  
	  
Itä-‐Suomen	  yliopiston	  strategiassa	  mainitut	  tutkimuksen	  vahvuus-‐	  ja	  painoalat	  ovat	  ”Metsä	  ja	  ympäristö”,	  
”Terveys	  ja	  hyvinvointi”	  sekä	  ”Uudet	  teknologiat	  ja	  materiaalit”.	  Kauppatieteiden	  laitoksen	  
tutkimusryhmillä	  on	  yhteistyötä	  erityisesti	  terveys-‐	  ja	  hyvinvointitutkimuksen	  alueilla.	  Lisäksi	  yliopiston	  
strategiaan	  on	  valittu	  kaksi	  uutta,	  nousevaa,	  alueellisesti	  ja	  kansallisesti	  merkittävää	  alaa,	  ”Laaja-‐alainen	  
Venäjä-‐osaaminen”	  sekä	  ”Tietyt	  opettajan	  koulutuksen	  alueet”	  (mm.	  kampusten	  välisten	  tutkimus-‐	  ja	  
opetusyhteyksien	  parantaminen),	  joista	  molemmissa	  kauppatieteiden	  laitos	  on	  mukana.	  
	  
Turun	  yliopiston	  strategiassa	  on	  nimetty	  6	  vahvuusalaa	  sekä	  4	  vahvan	  kehitysvaiheen	  alaa.	  Kauppatieteistä	  
kumpuava	  "liiketoimintaosaaminen	  ja	  innovaatiotutkimus"	  on	  nimetty	  yhdeksi	  vahvan	  kehitysvaiheen	  
alaksi.	  
	  
Aalto-‐yliopiston	  strategiassa	  on	  määritelty	  yliopiston	  kokonaistavoitteet,	  missio	  ja	  visio	  sekä	  arvot.	  Koska	  
yliopisto	  pohjautuu	  korkeakoulu,	  tai	  school	  –rakenteeseen,	  Aallon	  strategiassa	  on	  kullekin	  schoolille	  oma	  
lukunsa.	  Kauppakorkeakoulun	  osalta	  strategiassa	  mainitaan	  nykyiset	  saavutukset,	  erityisesti	  triple	  crown	  –
akreditointi	  ja	  todetaan	  kauppakorkeakoulun	  painopisteet.	  Muuten	  Aallon	  strategiassa	  painottuu	  
poikkitieteisyys,	  uuden	  etsiminen	  ja	  huippulaadun	  tavoittelu.	  
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Åbo	  Akademissa	  ekonomikoulutus	  nähdään	  erittäin	  tärkeänä,	  koska	  kauppatieteet	  on	  suosittu	  aine	  ja	  
kauppatieteissä	  on	  suhteellisen	  hyvä	  valmistumisprosentti.	  Kauppakorkeakoulu	  tarjoaa	  myös	  kursseja,	  
jotka	  ovat	  houkuttelevia	  muiden	  oppiaineiden	  näkökulmasta.	  	  
	  
Jyväskylän	  yliopiston	  Laatua	  ja	  liikettä	  2017	  -‐strategiassa	  mainitaan,	  että	  ”Tuetaan	  yhteiskunnallisen	  
vaikuttavuuden	  kannalta	  tärkeiden	  informaatioteknologian	  ja	  taloustieteiden	  kehittymistä	  ja	  
integroitumista	  muihin	  oppiaineisiin.”	  	  
	  
Tampereen	  yliopiston	  yhdeksi	  strategiseksi	  menestystekijäksi	  on	  tunnistettu	  yksityisen	  ja	  julkisen	  toiminnan	  
rajapintaan	  sijoittuva	  tutkimus	  ja	  siihen	  perustuva	  opetus.	  Tämä	  on	  myös	  johtamiskorkeakoulun	  eräs	  
painopistealue,	  johon	  myös	  kauppatieteet	  tuottavat	  oman	  kontribuutionsa.	  
	  
Vaasan	  yliopisto	  on	  strategiassaan	  määritellyt	  itsensä	  liiketoimintaorientoituneeksi	  yliopistoksi.	  ”Kaikki	  
Vaasan	  yliopistosta	  valmistuvat	  tunnetaan	  hyvistä	  liiketoimintaosaamiseen	  liittyvistä	  valmiuksista”.	  
	  
OY:ssa	  ”kauppatieteet	  ovat	  yksi	  Oulun	  yliopiston	  kehittämisaloista.”	  
	  

6.4 Profiili	  suhteessa	  muihin	  kauppatieteellisiin	  yksiköihin	  
	  
JY	  kokee	  kuuluvansa	  perinteikkäiden	  ja	  keskisuurten	  kauppatieteellisten	  yksikköjen	  ”kerhoon”.	  
Erottavia	  tekijöitä	  ovat	  liiketaloustieteen	  ja	  kansantaloustieteen	  ”sopuisa”	  ja	  poikkeuksellisen	  integroitunut	  
yhteiselo,	  tutkimusta	  profiloivat	  tekijät	  ja	  kansainväliset	  erikoismaisteriohjelmat,	  soveltuvuuskokeen	  
hyödyntäminen	  omassa	  opiskelijavalinnassa,	  Avance	  MBA:n	  AMBA	  akkreditointi	  ja	  valtakunnallinen	  
volyymikouluttajan	  rooli.	  
	  
Myös	  LTY	  asemoituu	  yhdeksi	  ”pääkaupunkiseudun	  ulkopuolisista	  keskikokoisista	  kauppakorkeakouluista”.	  
Vahvuudeksi	  LTY	  mainitsee	  hyvin	  fokusoituneen	  yliopiston	  strategian,	  jossa	  kauppatieteellisellä	  
tiedekunnalla	  on	  oma	  tarpeelliseksi	  koettu	  rooli.	  Lisäksi	  LTY	  kokee	  vahvuudekseen	  sen,	  että	  he	  aidosti	  
pystyvät	  tekemään	  tutkimusta	  yli	  oppiaine-‐	  ja	  tiedekuntarajojen.	  
	  
TaY:n	  Johtamiskorkeakoulun	  strategian	  määrittelyssä	  keskeistä	  on	  kauppatieteiden,	  hallintotieteiden	  sekä	  
politiikan	  tutkimuksen	  ja	  valtiotieteiden	  muodostama	  kokonaisuus,	  mikä	  tarjoaa	  myös	  kauppatieteiden	  
opiskelijoille	  mahdollisuuden	  kaikilla	  tasoilla	  rakentaa	  tutkintonsa	  siten,	  että	  hän	  ymmärtää	  yhteiskunnan	  
eri	  sektorien	  ja	  organisaatioiden	  toimintaa	  monipuolisesti,	  eri	  tieteenalojen	  tuottaman	  tiedon	  
näkökulmasta.	  
	  
TSE	  on	  näkemyksensä	  mukaan	  yksi	  niistä	  harvoista	  kauppatieteellisistä	  yksiköistä,	  jossa	  tehdään	  tutkimusta	  
ja	  opetetaan	  kaikilla	  kauppa-‐/taloustieteellisillä	  aloilla	  (ml.	  myös	  tietojärjestelmätiede,	  yritysjuridiikka	  ja	  
taloustieteiden	  kvantitatiiviset	  menetelmät,	  talousmaantiede).	  Kielten	  ja	  liikeviestinnän	  opetus	  on	  vahvassa	  
roolissa	  ja	  sitä	  ollaan	  entisestään	  integroimassa	  pääaineopetukseen.	  TSE:n	  tutkimukselliset	  vahvuudet	  
liittyvät	  strategiassa	  valittuihin	  keihäänkärkialoihin,	  jotka	  myös	  profiloivat	  koulua	  suhteessa	  muihin	  
yksiköihin.	  	  
	  
Muina	  vahvuuksina	  TSE	  kertoo	  laajan	  pää-‐	  ja	  sivuainevalikoiman,	  työelämälähtöisesti	  kehitettyjen	  
opintokokonaisuuksien	  ja	  runsaan	  kurssitarjonnan	  lisäksi,	  ja	  siihen	  liittyen,	  että	  opiskelijoilla	  on	  
mahdollisuus	  valita	  pää-‐	  ja	  sivuaine	  varsin	  vapaasti,	  mikä	  antaa	  mahdollisuuden	  monenlaisiin	  
elinkeinoelämän	  kannalta	  hyödyllisiin	  kombinaatioihin	  ja	  erilaistaa	  opiskelijoiden	  tutkintojen	  sisältöjä.	  TSE	  
on	  haluttu	  opiskelupaikka:	  ensisijaisten	  hakijoiden	  määrä	  kasvanut	  jatkuvasti.	  ”Vaikka	  TSE	  on	  suuri	  
kauppatieteellinen	  kouluttaja,	  niin	  se	  on	  silti	  varsin	  tiivis	  yhteisö,	  jossa	  vuorovaikutteisuuteen	  panostetaan	  
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opetuksessa,	  millä	  on	  vaikutuksia	  henkilökunnan	  ja	  opiskelijoiden	  kanssakäymiseen	  sekä	  hyvään	  
ilmapiiriin.”	  
	  
Hakijoiden	  kannalta	  TSE:tä	  selvästi	  profiloiva	  tekijä	  on	  kansainvälisen	  liiketoiminnan	  erillinen	  
sisäänottoväylä	  kielihaastatteluineen	  sekä	  keskimääräistä	  suurempi	  panostus	  laajaan	  kieli-‐	  ja	  
liikeviestintäkoulutukseen	  ja	  kulttuurien	  tuntemukseen.	  Tämä	  näkyy	  myös	  vilkkaana	  opiskelijavaihtona.	  
Venäjä-‐osaamisen	  ja	  Tulevaisuuden	  tutkimuksen	  maisteriohjelma	  profiloivat	  myös	  TSE:tä.	  
	  
Vaasassa	  on	  yksi	  perinteisistä,	  vahvoista	  kauppakorkeakouluista.	  VY	  kokee	  olevansa	  vahva	  ja	  tunnustetusti	  
laadukas	  kouluttaja.	  Myös	  tutkimuksen	  vahvuusalueilla	  löytyy	  merkittäviä	  näyttöjä.	  VY	  kertoo	  myös,	  että	  
kansainvälistymiseen	  on	  panostettu	  merkittävästi	  (mm.	  maisteri-‐	  ja	  tohtorikoulutus,	  koulutuksen	  antamat	  
kv-‐valmiudet,	  kv-‐verkostot).	  
	  
Hanken	  erottuu	  nykyään	  ainoana	  itsenäisenä	  kauppakorkeakouluna.	  Hanken	  erottuu	  myös	  ruotsin-‐	  (ja	  
englannin)	  kielisenä.	  Hankenin	  vahvuuksia	  ovat	  korkea	  kansainvälistymisaste	  (sekä	  opiskelija-‐	  että	  
tutkimushenkilökuntatasolla),	  laadullisesti	  korkeatasoiseen	  tutkimukseen	  raskaasti	  panostaminen,	  
kandidaattiohjelmaan	  sisältyvä	  pakollinen	  ulkomaanvaihtojakso,	  ja	  erittäin	  tiiviit	  alumni-‐	  ja	  yritysyhteydet	  
joita	  on	  erityisesti	  kehitetty	  jo	  2000-‐luvun	  alkupuolelta	  lähtien.	  
	  
ÅA	  mainitsi	  pienen	  kokonsa	  ja	  sen	  luoman	  ilmapiiriin	  ja	  oppimisympäristön	  erottautumistekijänä.	  Pieni	  
koko	  luo	  tutun	  ympäristön,	  jossa	  opiskelijat	  ja	  opettajat	  ovat	  hyvin	  yhteydessä	  toisiinsa.	  	  
	  
OY:ssa	  ”taloustieteiden	  tiedekunnan	  toimintaan	  vaikuttaa	  alueellinen	  vastuu	  kauppatieteellisen	  
koulutuksen	  tarjoamisesta.	  Lisäksi	  läpi	  tiedekunnan	  on	  havaittavissa	  korkean	  teknologian	  liiketoimintaan	  
liittyvää	  opetusta	  ja	  tutkimusta,	  mikä	  heijastaa	  alueen	  yhtä	  vahvuusaluetta.”	  
	  
ISY:n	  vahvuus	  ja	  erottautumiskeino	  on	  koulutus-‐	  ja	  tutkimusalueiden	  poikkitieteellisyys,	  erityisesti	  
määriteltyjen,	  perinteisen	  kauppatieteelliset	  oppiainerajat	  ylittävien	  teema-‐alueiden	  kautta.	  
	  
Aallon	  vahvuutena	  on	  se,	  että	  se	  sijaitsee	  pääkaupunkiseudulla	  eli	  siellä	  missä	  iso	  osa	  työpaikoista	  on.	  
Vahvuutena	  on	  myös	  Aalto-‐yliopiston	  tarjoama	  mahdollisuus	  ottaa	  tutkintoon	  opintoja	  eri	  aloilla,	  jolloin	  
opiskelija	  voi	  kehittää	  osaamistaan	  monipuolisesti	  ja	  rajoja	  ylittävästi.	  Aalto-‐yliopisto	  mahdollistaa	  myös	  
poikkitieteelliset	  tutkimusryhmät,	  jolloin	  tutkimukseen	  on	  mahdollista	  tuoda	  uudenlaista	  näkemystä	  eri	  
aloilta.	  
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7 Liitteet	  

Liite	  1:	  KTK-‐tutkinnon	  suuntautumisvaihtoehdot	  yksiköittäin	  
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Liite	  2:	  KTM-‐tutkinnon	  suuntautumisvaihtoehdot	  yksiköittäin	  
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Liite	  3:	  Tutkimusalueet	  
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Liite	  4:	  Tutkimuksen	  painopistealueet	  
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Liite	  5:	  Lyhenteet	  
	  
Lyhenne	  

	  Aalto	   Aalto-‐yliopisto	  
ÅA	   Åbo	  Akademi	  
ISY	   Itä-‐Suomen	  yliopisto	  
JY	   Jyväskylän	  yliopisto	  
LTY	   Lappeenrannan	  teknillinen	  yliopisto	  
OY	   Oulun	  yliopisto	  
Hanken	   Svenska	  handelshögskolan	  
TaY	   Tampereen	  yliopisto	  
TY	   Turun	  yliopisto	  
VY	   Vaasan	  yliopisto	  
AACSB	   Association	  to	  Advance	  Collegiate	  Schools	  of	  Business,	  akreditointijärjestö	  
AMBA	   akreditointi,	  jonka	  myöntää	  the	  Association	  of	  MBAs	  
CAE	   Certificate	  in	  Advanced	  English	  
CPE	   Certificate	  of	  Proficiency	  in	  English	  	  
ECTS	   European	  Credit	  transfer	  and	  accumulation	  system,	  yhteiseurooppalainen	  opintopiste	  

EPAS	  
	  EFMD	  Programme	  Accreditation	  System,	  EFMD:n	  yksittäisille	  ohjelmille	  myöntämä	  
akreditointi	  

EQUIS	  
European	  Quality	  Improvement	  System,	  akreditointi,	  jota	  myöntää	  European	  
Foundation	  for	  Management	  development	  (EFMD)	  

GMAT	   Graduate	  Management	  Admission	  Test	  
GRE	   Graduate	  Record	  Examinations	  
IELTS	   International	  English	  Language	  Testing	  System	  -‐kielikoe	  
KTK	   Kauppatieteiden	  kandidaatti	  
KTM	   Kauppatieteiden	  maisteri	  

MBA	  
Master	  of	  Business	  Administration.	  Kansainvälisesti	  ehkä	  yleisin	  kauppatieteellinen	  
tutkinto.	  Suomessa	  lasketaan	  täydennyskoulutukseksi	  

op	  
Opintopiste.	  Vastaa	  ECTS-‐pistettä.	  Yhden	  vuoden	  täysipäiväinen	  opiskelu	  vastaa	  
laskennallisesti	  60	  opintopistettä	  

SAT	  
SAT	  reasoning	  test.	  Kansainvälinen	  standardoitu	  koe,	  jota	  käytetään	  
opiskelijavalinnoissa	  

TOEFL	   Test	  of	  English	  as	  a	  Foreign	  Language	  -‐kielikoe	  
VTK	   Valtiotieteiden	  kandidaatti	  
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