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Mikä on avoimen väylä?

• Tutkinto-opiskelijaksi avointen yliopisto-opintojen 
kautta 

• Todistusvalinnan ja valintakokeen rinnalla
• Suoritetaan ensin hakukelpoisuuteen vaadittavat 

opinnot avoimessa yliopistossa
• JYU:ssa haku osana kevään korkeakoulujen 

yhteishakua
• Lue lisää: 

www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kauppatieteet/avoim
en-vayla-kauppatieteisiin
www.avoin.jyu.fi/fi/blogit/mika-on-avoimen-yliopiston-
vayla

16.8.2019
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Kauppatieteet Jyväskylän 
yliopistossa
• Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun suomenkieliset 

kandidaatin ja maisterin tutkinnot
taloustieteen (ent. kansantaloustiede) kandidaatti- ja 
maisteriohjelmat 
yrityksen taloustieteiden (opintosuuntina johtaminen, 
markkinointi, laskentatoimi tai viestinnän johtaminen) 
kandidaatti- ja maisteriohjelmat

• Avoimessa yliopistossa voit opiskella kauppakorkeakoulun 
opetussuunnitelman mukaisia perus- ja 
aineopintokokonaisuuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja

Lisäksi mahdollisuus viestintä- ja kieliopintoihin sekä 
opiskelutaitojen kehittämiseen
Avoimen opinnot ovat sisällytettävissä tutkintoon

16.8.2019
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Avoimen väylän etapit

16.8.2019 4

Syys- ja 
kevätlukukausi

Opiskelu avoimessa 
yliopistossa         

(vähintään 45 op)

18.3.−1.4.2020
Korkeakoulujen 

kevään 2020 
yhteishaku 

Opintopolku.fi:ssa

Huhtikuun 
loppuun mennessä

Kaikki 
opintosuoritukset 

palautettu 
arvioitavaksi.

5.6.2020 klo 15 
Opintosuoritusote 

valmistuneista 
opinnoista toimitettu 

hakua varten.

8.7.2020

Opiskelijavalinnan 
tulokset 



Yrityksen taloustieteet
johtaminen, markkinointi, 
laskentatoimi tai viestinnän 
johtaminen

Avoimen väylä 2020

• 45 paikkaa

• Vähintään 45 opintopistettä
suoritettuna

• Lisäpisteitä kauppatieteen
opinnoista sekä viestintä- ja 
kieliopinnoista
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Hakukelpoisuusvaatimukset

Avoimen väylä, yrityksen taloustieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma

• Tarkoitettu hakijoille, jotka hakevat avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen 
perusteella opiskelemaan yrityksen taloustieteitä (opintosuuntina johtaminen, 
markkinointi, laskentatoimi tai viestinnän johtaminen).

• Hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 45 op kauppatieteiden 
kandidaatintutkintoon sisällytettävissä olevia opintoja. Opinnoiksi ei hyväksytä 
aiempaan korkeakoulututkintoon jo sisällytettyjä opintoja.

• 45 opintopisteeseen tulee sisältyä 

liiketoimintaosaamisen perusopinnot (28 op) tai vastaavat opinnot vähintään arvosanalla 3 sekä 

vähintään yksi opintojakso viestintä- ja kieliopintoja.

• Opintosuoritusote valmistuneista opinnoista tulee toimittaa hakua varten 
viimeistään 5.6.2020 klo 15.

• Jos hakijalla on jo voimassaoleva opinto-oikeus saman alan yliopistotutkintoon, hän 
ei voi tulla valituksi. 

16.8.2019
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Valintaperusteet

• Paikkoja enintään 45. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen alla kerrotun 
pisteytyksen mukaisesti. Jos useampi kuin yksi hakija on hyväksymisrajalla 
tasatilanteessa, valitaan hakija, jolla on eniten opintopisteitä. Varasijoille sijoitetaan 15 
hakijaa.

Pisteytys:

• Pisteytyksessä arvioidaan opintomenestystä ja opintojen laajuutta. 
Maksimipistemäärä on 80 pistettä. 

16.8.2019

Opinnot Pisteiden määräytyminen Pistemäärä

Opintomenestys: 
liiketoimintaosaamisen perusopinnot

painotettu keskiarvo kerrotaan 
kymmenellä

30 – 50 pistettä

Opintojen laajuus: 
kauppatieteellisen alan aineopinnot ja 
taloustieteen peruskurssi 

1 piste / opintopiste 0 – 20 pistettä

Opintojen laajuus: 
Viestintä- ja kieliopinnot

1 piste / opintopiste 0 – 10 pistettä

Yhteensä 30 – 80 pistettä



Taloustiede
ent kansantaloustiede

Avoimen väylä 2020

• 5 paikkaa

• Vähintään 45 opintopistettä
suoritettuna

• Lisäpisteitä taloustieteen
opinnoista sekä viestintä- ja 
kieliopinnoista

16.8.2019JYU. Since 1863. 8
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Missä väylän opinnot voi opiskella?

• Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa
• Yhteistyöoppilaitoksissa

”Kansanopisto vuosi”
Alkio-opisto, Korpilahti: 
https://www.alkio.fi/opintolinjat/kauppatieteet

Yhteydenotot myös suoraan: lauri.rajala@alkio.fi

Työväen akatemia, Kauniainen: www.akatemia.org/tutustu-
opintoihin/kauppatieteen-opinnot/

Kysy lisää kauppatieteiden vastaavalta opettajalta Juha 
Koikkalaiselta, juha.koikkalainen@akatemia.org, puh. 050 370 6224

• Myös muiden yliopistojen vastaavat opinnot hyväksytään
Varmistus vastaavuuteen kauppakorkeakoulusta
opintoasiat-jsbe@jyu.fi

16.8.2019



JYU. Since 1863. 10

Mitä opiskelu maksaa?

• Avoimessa yliopistossa:
Kokonaisuudet 10 € / opintopiste

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot 28 op -> 280 €
Opinto-oikeus 360 vuorokautta

Jaksot 15 € / opintopiste
Taloustieteen peruskurssi 8 op -> 120 €
Henkilöstöjohtaminen 6 op -> 90 €
Opinto-oikeus 150 vrk

• Kansanopistolla lukukausi tai 
kuukausimaksu, jonka suuruus riippuu 
sisällöstä (opetus + asuminen ja ruokailut)

16.8.2019
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Kauppatieteiden opiskelu avoimessa

 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun 
opetussuunnitelman mukaista

 joustavaa, etäopiskelu mahdollista
 itsenäistä ja vapaata
 akateemista opiskelua
 tieteellistä kirjoittamista
 kriittisyys keskeistä
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Kauppatieteen opiskelu avoimessa 
yliopistossa

• Kuulet lisää verkossa pidettävässä 
perehdytyksessä.

KAUPPATIETEET Perehdytys kauppatieteiden 
opiskelun aloittaville tai sitä suunnitteleville: 
https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=231841

• Ilmoittaudu sinulle paremmin sopivaan 
ajankohtaan:

Ma 19.8. klo 17:00 – 19:00

Ma 2.9. klo 17:00 – 19:00

16.8.2019
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Avoimen väylän kriteerien mukaiset 
opinnot

• Valtaosaan hakukelpoisuuteen edellytettävistä 
opinnoista on jatkuva ilmoittautuminen ja mukaan 
mahtuvat kaikki opinnoista kiinnostuneet.

• Opinnot voit koostaa esimerkiksi seuraavasti:
Liiketoimintaosaamisen perusopinnot 28 op
Valitsemasi viestintä- ja kieliopintojen kurssi/kurssit
Taloustieteen peruskurssi 8 op
Henkilöstöjohtaminen 6 op tai Kuluttajakäyttäytyminen 6 
op tai Asiakassuhde- ja palvelujohtaminen 6 op

• Katso tästä opintojen sisältö, aikataulut ja 
ilmoittautuminen 2019-2020:
https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kauppatieteet

16.8.2019
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Liiketoimintaosaamisen 
perusopinnot 28 op
Jaksot:
• YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet 5 op
• YTTP1120 Markkinoinnin perusteet 5 op 
• YTTP1130 Laskentatoimen perusteet 5 
• YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet 5 op 
• YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet 5 op
• YTTP1160 Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen 

3 op (voi aloittaa, kun edelliset suoritettu/arvioitavana)

Pisteet painotetun keskiarvon mukaisesti kymmenellä kerrottuna:
Jos keskiarvo 4,2 -> 42 pistettä

16.8.2019
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Lisäpisteitä muista opinnoista
1p/op max 20p

• KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi 8 op

Kun liiketoimintaosaamisen perusopinnot ovat jo pitkällä 
(vähintään kyseisen oppiaineen peruskurssi suoritettuna), 
voit valita avoimen opintotarjonnasta:

• Henkilöstöjohtaminen 6 op

• Kuluttajakäyttäytyminen 6 op 

• Asiakassuhde- ja palvelujohtaminen 6 op

Lisätietoa: www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kauppatieteet

16.8.2019
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Viestintä- ja kieliopinnot
1p/op max 10p

Voit valita esimerkiksi:

• Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op

• Kielenhuollon kurssi 3 op (etäopiskelu)

• Puheviestinnän perusteet 2 op

• Svenska för ekonomer 3 op

• Academic Reading 3 op

• Interdisciplinary Communication Skills 3 op

• Liikesaksa 1 / Unternehmen Deutsch 1, 3 op

Valtaosaan sisältyy Jyväskylässä tai Helsingissä järjestettävää lähiopetusta. 

Ilmoittaudu syksyn 2019 viestintä- ja kieliopintojen kursseille 1.8.2019 ja 
kevään 2020 kursseille 1.12.2019 alkaen.

Viestintä- ja kieliopintojen kurssit ja opetusaikataulut: 
www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/viestinta-ja-kieliopinnot

16.8.2019
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Lukujärjestys – JKL Syksy 2019

Jakso Suositus
aikataulu

Op Suoritustapa Lähiopetus 
Jyväskylässä

Itsenäistä
työskentelyä

Tentti/tehtävän 
palautus

Luento-
tallenteet

Perehdytys 
kauppatieteiden 
opiskeluun

19.8. tai 
2.9.

0 Verkkoluento Kyllä

YTTP1120 
Markkinoinnin 
perusteet

Elo-
syyskuu

5 Oppimistehtä
vät

- n. 5 viikkoa Kyllä

KTTP2110 
Taloustieteen 
peruskurssi

Syys-
marraskuu

8 Oppimistehtä
vät tai tentti

13.-14.9.2019 n. 8 viikkoa Marraskuussa: 
oppimistehtävä tai
tentti (12.11.)

Kyllä

YTTP1140
Yrittäjyyden 
perusteet

Loka-
marraskuu

5 Oppimistehtä
vät

n. 5 viikkoa Kyllä

YTTP1130 
Laskentatoimen 
perusteet

Marras-
joulukuu

5 Oppimistehtä
vät tai tentti

8.-9.11 ja 22.-
23.11.2019

n. 5 viikkoa Joulukuussa: 
oppimistehtävien
palautus tai tentti 
(3.12.)

16.8.2019
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Lukujärjestys – JKL Kevät 2020

Jakso Suositus
aikataulu

Op Suoritustapa Lähiopetus 
Jyväskylässä

Itsenäistä
työskentelyä

Tentti/tehtävän 
palautus

Luento-
tallenteet

YTTP1110 
Johtamisen ja 
johtajuuden 
perusteet

Tammi-
helmikuu

5 Oppimistehtä
vät

17.-18.1.2020 n. 5 viikkoa Tehtävän palautus 
helmikuun loppuun 
mennessä

-

YTTP1150 
Viestinnän 
johtamisen 
perusteet

Tammi-
helmikuu

5 Tentti tai 
etätentti

n. 5 viikkoa Etätentti 25.2.
tai tentti 10.3. tai

Kyllä

YTTP1160 
Liiketoimintaosaa
misen perusteiden 
soveltaminen

Maaliskuu 3 Oppimistehtä
vä (case)

- n. 3 viikkoa Tehtävän palautus 
maaliskuun 
loppuun mennessä

-

Aineopintoja:
YJOA2110 
Henkilöstöjohtami
nen

Helmi-
maaliskuu

6 Oppimistehtä
vä

7.-8.2.2020 n. 6 viikkoa Tehtävien palautus 
helmikuun loppuun 
mennessä

YMAA2110 
Kuluttajakäyttäyty
minen

Kevät 6 Oppimistehtä
vät

n. 6 viikkoa Tehtävien palautus 
huhtikuun loppuun 
mennessä

YMAA2120 
Asiakassuhde- ja 
palvelujohtaminen

Kevät 6 Oppimistehtä
vät

n. 6 viikkoa Tehtävien palautus 
huhtikuun loppuun 
mennessä

16.8.2019



JYU. Since 1863. 19

Lukujärjestys – JKL VieKi opinnot

Jakso Op Suoritustapa Lähiopetus 
Jyväskylässä

XENX001 Academic Reading 3 Kontaktiopetus 30.8.-28.9.2019
(pe ja la)

Ilmoittautuminen auki,
vielä vapaita paikkoja 
jäljellä

XSAX007 Liikesaksa 1 / Unternehmen 
Deutsch 1 (esitietona vähintään lukion 
saksa tai muulla tavoin hankittu saksan 
peruskielitaito)

3 Kontaktiopetus 25.10. – 31.11.2019
(pe ja la)

Ilmoittautuminen auki,
vielä vapaita paikkoja 
jäljellä

XPV0018 Puheviestinnän perusteet 2 Kontaktiopetus 8.11. – 23.11.2019
(pe ja la)

Ilmoittautuminen auki,
vielä vapaita paikkoja 
jäljellä

XPV0018 Puheviestinnän perusteet 2 Kontaktiopetus 17.1. – 1.2.2020 Ilm. 1.12.2019 alkaen

XRUX000/900 Svenska (3 op) för 
ekonomer (XRUT002/902)

3 Kontaktiopetus 17.1. – 15.2.2020 Ilm. 1.12.2019 alkaen

XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet 3 Kontaktiopetus 7.2.-14.3.2020 + kaksi
pienryhmätapaamista 
(4.4. mennessä)

Ilm. 1.12.2019 alkaen

XENX003 Interdisciplinary
Communication Skills

3 Kontaktiopetus 6.3. – 4.4.2020 
(pe ja la)

Ilm. 1.12.2019 alkaen

XKV0012 Kielenhuollon kurssi 3 Itseopiskeluna 
verkossa

Oman aikataulun 
mukaisesti huhtikuun 
loppuun mennessä

Opinto-oikeus 150 vrk 
ilmoittautumisesta

16.8.2019Lisätietoa: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/viestinta-ja-kieliopinnot
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Korkeakoulujen yhteishaku 2020

• 18.3.–1.4.2020 Opintopolku.fi
• Todistusvalinta, valintakoe 

sekä avoimen yliopiston väylä
• Avoimen yliopiston väylän 

kautta hakevien tulee 
toimittaa opintosuoritusote 
valmistuneista opinnoista 
viimeistään 5.6.2020 klo 
15.00.

• Opiskelijavalinnan tulokset 
julkaistaan viimeistään 
8.7.2020. 

16.8.2019

Huomioi avoimen yliopiston 
väylähakuun liittyen, että 
yliopistojen välillä eroja:

• hakukohteissa
• edellytettävissä opinnoissa
• valintamenettelyssä
• hakuajoissa

JYU:n hakijapalvelut
hakijapalvelut@jyu.fi
p. 040 805 4132 (ma-pe klo 9−15)
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Opiskelutaidot

Löydät ohjeita ja neuvoja
• Avoimen yliopiston sivuilta:

www.avoin.jyu.fi/fi/opiskelu

• Voit osallistua opiskelutaito-webinaareihin:
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/opiskelutaitoillat-
syyslukukaudella-2019

• Tutustu huolellisesti jokaisen jakson ohjeisiin
• Voit myös saada henkilökohtaista ohjausta:

www.avoin.jyu.fi/fi/opiskelu/opintojen-ohjaus

16.8.2019
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Sähköpostilistat

• Avoimen väylän opiskelijoille on ryhmä perusopintokokonaisuuden sisällä. 
Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös ryhmään:

Yrityksen taloustieteet: 
https://avoin.korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?course=239663

TAI taloustieteet: 
https://korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?course=239157

Ilmoittaudu ryhmään ” Avoimen yliopiston väylän opiskelijat / tiedotus”

• Ryhmään ilmoittautuneet saavat lukuvuoden aikana tietoa ajankohtaisista 
asioista, muistutuksia sekä ohjausta

Katso myös:

• UKK – usein kysyttyä: www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kauppatieteet/usein-
kysyttya-avoimen-yliopiston-vaylasta-kauppatieteisiin

16.8.2019
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Ohjausta, neuvoja ja yhteydenpitoa

• Avoimen väylän infosivu: www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/hae-kauppatieteiden-
tutkintokoulutukseen-avoimen-vaylalta

• Kauppatieteen opiskelu avoimessa yliopistossa: 
hwww.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kauppatieteet

• Tiedostusta sähköpostilistan kautta opetusryhmään ilmoittautuneille

• Tutkintotavoitteinen ohjaus – ohjausaikoja varattavissa HelpJYU:n kautta

• Opintojen suunnittelu
Vapaaehtoinen HOPS jakso (1 op): JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa 
yliopistossa

Opiskelutaidot ja –valmiudet sekä aikataulusuunnitelma

Voit myös pyytää palautteen itse laatimastasi aikataulutuksesta

piia.a.leppamaki@jyu.fi

Yhteistiedot
Riina Kärkkäinen: avoimen väylän opintojen suunnittelu ja avoimen yliopiston 
opiskelukäytänteet (p. 050 4280808, help.jyu.fi)

Piia Leppämäki: jaksojen sisällöt ja suoritukset (piia.a.leppamaki@jyu.fi)

JYU:n kauppakorkeakoulun koulutussuunnittelijoiden yhteystiedot: 
www.jyu.fi/jsbe/fi/tiedekunta/henkilosto/jsbe-hallintohenkilosto-jsbe-administration

16.8.2019
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Miten aloitan?

1. Ilmoittaudu kauppatieteen perehdytykseen
2. Ilmoittaudu opintokokonaisuuteen (liiketoimintaosaamisen 

perusopinnot tai taloustieteen perusopinnot) sekä 
kokonaisuuden alla olevaan avoimen väylän 
tiedotusryhmään

3. Tutustu opiskeluohjeisiin
4. Mieti oma aikataulu – hyödynnä annettuja tai kokoa oman 

tilanteen mukaan. Huolehdi, että saat tarvittavat 
opintopisteet kokoon.

5. Hanki ensimmäisten jaksojen kirjallisuus
6. Aloita opinnot heti, töitä riittää paljon koko lukuvuodeksi
7. Pyydä apua ja kysy neuvoa heti, jos tuntuu että et pääse 

eteenpäin!

16.8.2019



Taloustiede
ent kansantaloustiede

Avoimen väylä 2020

• 5 paikkaa

• Vähintään 45 opintopistettä
suoritettuna

• Lisäpisteitä taloustieteen
opinnoista sekä viestintä- ja 
kieliopinnoista

16.8.2019JYU. Since 1863. 25
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Hakukelpoisuus

Avoimen väylä, taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma

• Tarkoitettu hakijoille, jotka hakevat avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen 
perusteella opiskelemaan taloustiedettä (eli kansantaloustiedettä).

• Hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 45 op kauppatieteiden 
kandidaatintutkintoon sisällytettävissä olevia opintoja. Opinnoiksi ei hyväksytä 
aiempaan korkeakoulututkintoon jo sisällytettyjä opintoja.

• 45 opintopisteeseen tulee sisältyä 

taloustieteen perusopinnot tai vastaavat opinnot vähintään arvosanalla 3 sekä

vähintään yksi opintojakso viestintä- ja kieliopintoja. 

• Opintosuoritusote valmistuneista opinnoista tulee toimittaa hakua varten 
viimeistään 5.6.2020 klo 15.

• Jos hakijalla on jo voimassaoleva opinto-oikeus saman alan yliopistotutkintoon, hän 
ei voi tulla valituksi. 

16.8.2019
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Valintaperusteet

• Paikkoja enintään 5. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen alla kerrotun 
pisteytyksen mukaisesti. Jos useampi kuin yksi hakija on hyväksymisrajalla 
tasatilanteessa, valitaan hakija, jolla on eniten opintopisteitä. Varasijoille sijoitetaan 5 
hakijaa.

Pisteytys:

• Pisteytyksessä arvioidaan opintomenestystä ja opintojen laajuutta. 
Maksimipistemäärä on 80 pistettä. 

16.8.2019

Opinnot Pisteiden määräytyminen Pistemäärä

Opintomenestys: 
taloustieteen perusopinnot

painotettu keskiarvo kerrotaan 
kymmenellä

30 – 50 pistettä

Opintojen laajuus: taloustieteen 
aineopinnot, talousmatematiikka, 
tilastotieteen ja rahoituksen opinnot

1 piste / opintopiste 0 – 20 pistettä

Opintojen laajuus: 
Viestintä- ja kieliopinnot

1 piste / opintopiste 0 – 10 pistettä

Yhteensä 30 – 80 pistettä
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Taloustieteen perusopinnot, 26 op

• Pakolliset opintojaksot (13 op):
KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi 8 op

Opiskellaan ensimmäisenä, muut tämän jälkeen

KTTP2120 Suomen talous ja talouspolitiikka 5 op

• Valinnaiset opintojaksot (valitaan vähintään 13 op):
KTTP3110 Julkistalouden perusteet 5 op
KTTP4110 Johdatus rahoitukseen 8 op
KTTP4120 Rahoitusmarkkinat ja -instituutiot 6 op

Lisätietoa suoritustavoista ja ilmoittautuminen: 
https://korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseIn
fo.jsp?course=239157

16.8.2019
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Taloustieteen väyläopinnot

• Avoimessa yliopistossa
Taloustieteen perusopinnot

Viestintä- ja kieliopintoja

Opintoja liiketoimintaosaamisen perusopinnoista
Lasketaan mukaan 45 op minimivaatimukseen

Ei saa lisäpisteitä laajuudesta

• Erillisellä opinto-oikeudella kauppakorkeakoulussa
Opintojen laajuudesta saa lisäpisteitä taloustieteen aineopintojen, talousmatematiikan, 
tilastotieteen ja rahoituksen opinnoista 

Näitä ei opeteta avoimessa yliopistossa

Voit tutustua kauppakorkeakoulun tarjontaan ja hakea yksittäisille jaksoille erillistä 
opinto-oikeutta

Opiskelu päiväopiskelijoiden kanssa yhdessä, huomioi opetuksen ajankohdat

Lisätietoa erillisen opinto-oikeuden hakemisesta: www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-
opiskelijalle/opiskeluoikeus/opinto-oikeudet
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Lisätietoa

JYU. Since 1863. 30

• Tutkinnot
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JYU. Since 1863. 31

Tutkinnot - kandidaatti
2017 – 2020 opetussuunnitelma

• Kauppatieteen kandidaatti, 180 op, 3v
• Yrityksen taloustieteet:

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot, 28 op

Opintosuunnan aineopinnot, 35 op – 53 op (pakollisia ja valinnaisia)

Muut pakolliset kauppatieteelliset opinnot, 35 op (muiden opintosuuntien 
opintoja)

Yleisopinnot, 28 op (opiskelutaidot, yleistaidot ja menetelmät)

Viestintä- ja kieliopinnot, 20 op (sis. toinen vieras kieli)

Vapaasti valittavat opinnot, 16 - 34 op

• www.jyu.fi/ops/fi/jsbe#autotoc-item-autotoc-0
• Uusi OPS julkaistaan keväällä 2020 ja on voimassa syksystä 2020 

lähtien.
Tavoitteena lisää valinnaisuutta
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JYU. Since 1863. 32

Tutkinnot - maisteri
2017 – 2020 opetussuunnitelma

• Kauppatieteen maisteri, 120 op, 2v
• Yrityksen taloustieteet:

Opintosuunnan syventävät opinnot, 80 op 
(pakollisia ja valinnaisia)
Viestintä- ja kieliopinnot, 20 op (sis. toinen 
vieras kieli)
Vapaasti valittavat opinnot, 20 op

• www.jyu.fi/ops/fi/jsbe#autotoc-item-
autotoc-0
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JYU. Since 1863. 33

Tutkinnot - kandidaatti
2017 – 2020 opetussuunnitelma

• Kauppatieteen kandidaatti, 180 op, 3v
• Taloustiede:

Taloustieteen perus- ja aineopinnot, 79 op 
(pakollisia ja valinnaisia)
Yleisopinnot, 35 op (opiskelutaidot, yleistaidot ja 
menetelmät)
Viestintä- ja kieliopinnot, 16 op
Vapaasti valittavat opinnot, 50 op

• www.jyu.fi/ops/fi/jsbe/taloustieteen-
kandidaattiohjelma
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JYU. Since 1863. 34

Tutkinnot - maisteri
2017 – 2020 opetussuunnitelma

• Kauppatieteen maisteri, 120 op, 2v
• Taloustiede:

Taloustieteen syventävät opinnot, 80 op 
(pakollisia ja valinnaisia)
Yleiset opinnot, väh. 4 op (menetelmät)
Viestintä- ja kieliopinnot, 4 op op
Vapaasti valittavat opinnot, 32 op

• www.jyu.fi/ops/fi/jsbe/taloustieteen-
maisteriohjelma

16.8.2019


