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Kauppakorkeakoulun 
väylät:
Kauppatieteet
Taloustiede
Päivi Patja & Susanne Syrén

la-kauppatieteisiin

Kauppakorkeakoulun väylien nettisivusto:

https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/ka
uppatieteet/avoimen-vayla-kauppatieteisiin



Tänään aiheena: avoimen väylän kautta 
kauppatieteiden/taloustieteen kandidaatti- ja 

maisteriohjelmaan



Mikäli sinulla on jo aiempi korkeakoulututkinto: 
suosittelemme hakua suoraan 

maisteriohjelmaan

Lisätietoa:

https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kauppatieteet/kauppatiede_maisteriohjelma

https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kauppatieteet/taloustiede_maisteriohjelma



Väyläinfon aiheet

 Kauppatieteiden/taloustieteen opiskelu avoimessa yliopistossa

 Avoimen väylän hakukelpoisuus ja pisteytys

 Mallilukujärjestykset väyläopinnoista

 Näin aloitat
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Avoimen väylät JYU kauppakorkeakouluun

1. Kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma

– opintosuunnat: johtaminen, markkinointi, laskentatoimi tai viestinnän johtaminen

2. Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma

 Avoimessa yliopistossa tarjolla JYU kauppakorkeakoulun 
opetussuunnitelman mukaisia perus- ja aineopintokokonaisuuksia sekä 
yksittäisiä opintojaksoja

– Opinnot ovat sisällytettävissä tutkintoon
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Missä väyläopinnot voi suorittaa?

 Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa

 Yhteistyöoppilaitoksissa - "kansanopistovuosi"

– Alkio-opisto, Korpilahti: www.alkio.fi/opintolinjat/kauppatieteet

 yhteydenotot myös suoraan: lauri.rajala@alkio.fi / puh. 050 436 2408

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

 yhteydenotot myös suoraan: juha.koikkalainen@akatemia.org / puh. 050 370 
6224
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Missä väylän opinnot voi opiskella?

 Voit hakea myös muissa yliopistoissa suoritettujen vastaavien opintojen perusteella 
– HUOM! Varmista vastaavuus:

1. JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa, 1 op: 
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/jsby6120/

2. Riina Kärkkäinen: https://www.avoin.jyu.fi/fi/avoin-yliopisto/henkilokuntamme/karkkainen-
riina (yleinen tutkintotavoitteisen opiskelun ohjaus)

3. Päivi Patja: paivi.m.patja@jyu.fi (avoimen yliopiston kauppatieteitä koskeva ohjaus)

4. Susanne Syrén: susanne.syren@jyu.fi (avoimen yliopiston taloustiedettä koskeva ohjaus)

5. Kauppakorkeakoulun opintoneuvonta: opintoasiat-jsbe@jyu.fi
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Kauppatieteiden ja 
taloustieteen opiskelu 
avoimessa yliopistossa

 JYU kauppakorkeakoulun 
opetussuunnitelman mukaista

 Joustavaa, etäopiskelu mahdollista

 Itsenäistä ja vapaata

 Akateemista opiskelua

 Tieteellistä kirjoittamista

 Kriittisyys keskeistä
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Kauppatieteiden ja taloustieteen opiskelu avoimessa 
yliopistossa

 Tutustu opiskeluun intotilaisuuksien/perehdytystallenteiden avulla:
– etäinfotilaisuudet (jälkimmäinen tallennetaan):

 ma 22.8.2022 klo 18.00-19.00 https://jyufi.zoom.us/j/67312985171, Meeting ID: 673 1298 
5171, Passcode: 783502

 ti 6.9.2022 klo 18.00-19.00 https://jyufi.zoom.us/j/61304243493, Meeting ID: 613 0424 
3493, passcode: 401171

– tallenteita: https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/kptavoinjyu/nain-aloitan-opintoni/
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Kauppatieteiden ja taloustieteen opiskelu 
avoimessa yliopistossa

 Valtaosaan opinnoista kaikki halukkaat mahtuvat mukaan
– Opintojen sisältö, aikataulut ja ilmoittautuminen 2021-2022:

 https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/kptavoinjyu/

 https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/kttavoinjyu/

HUOM! Muista aina selvittää yksittäisen opintojakson ilmoittautumiskäytänteet 
ja suoritusoikeusajat: mm. viestintä- ja kieliopinnoissa otetaan sisään vain tietty 
määrä opiskelijoita
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JYU. SINCE 1863.

Kauppatieteet
johtaminen, markkinointi, 
laskentatoimi tai 
viestinnän johtaminen 

Avoimen väylä - kevään
2023 valtakunnallinen erillishaku

• 65 paikkaa
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Hakukelpoisuusvaatimukset

 Min. 45 op kauppatieteiden kandidaatintutkintoon sisällytettävissä olevia opintoja

– Ei huomioida aiempaan korkeakoulututkintoon jo sisällytettyjä opintoja, lukuun ottamatta 
tutkintoon soveltuvia viestintä- ja kieliopintoja

 45 opintopisteeseen tulee sisältyä Liiketoimintaosaamisen perusopinnot (28 op) tai vastaavat 
opinnot vähintään arvosanalla 3, sekä vähintään yksi opintojakso viestintä- ja kieliopintoja

 Tiedot valmistuneista opinnoista toimitettava touko-/kesäkuun vaihteessa 2023

– Tarkemmat tiedot julkaistaan syksyllä 2022 yliopiston verkkosivuilla + Opintopolku.fi -palvelussa

 Hyväksyä voidaan vain hakijat, joilla ei ole voimassa olevaa tutkinnonsuoritusoikeutta JYU:ssa
hakuajan päättymispäivänä

 Huom! Myös akkreditoidussa (AACSB/AMBA/EQUIS) koulutusohjelmassa suoritettu eMBA-
opintokokonaisuus, jonka lopputyön arvosana on vähintään 3 antaa hakukelpoisuuden
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Valintaperusteet

 Paikkoja max. 65. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen oheisen pisteytyksen mukaisesti. Jos 
useampi kuin yksi hakija on hyväksymisrajalla tasatilanteessa, valitaan hakija, jolla on eniten opintopisteitä.

 Pisteytys:

JYU. SINCE 1863.

Opinnot Pisteiden määräytyminen Pistemäärä

Opintomenestys: liiketoimintaosaamisen 
perusopinnot/vastaavat opinnot

painotettu keskiarvo 
kerrotaan kymmenellä

max. 50 p.

Opintojen laajuus: kauppatieteellisen alan 
aineopinnot ja taloustieteen peruskurssi

1 piste / opintopiste max. 20 p.

Opintojen laajuus: Viestintä- ja 
kieliopinnot (yliopistotasoiset)

1 piste / opintopiste max. 10 p.

Yhteensä max. 80 p.
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Huom! EMBA-ohjelman suorittaneilta pisteytetään lopputyön arvosana kertomalla se kymmenellä



Liiketoimintaosaamisen perusopinnot – max. 50 pistettä

 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

– YTTP1160:n voi aloittaa, kun vähintään 3 edeltävää jaksoa on suoritettuna

Pyri suorittamaan mahdollisimman hyvin arvosanoin (väh. 3 keskiarvolla)! 
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Miten erottaa perusopinnot 
aineopinnoista?
- kurssikoodin kirjain ennen 

numerosarjaa:
- P: perusopinnot
- A: aineopinnot



Lisäpisteitä opintojen laajuudesta – max. 20 pistettä 

 Suositeltava peruskurssi: KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi, 6 op

 Kun liiketoimintaosaamisen perusopinnot jo pitkällä (HUOM! opintosuunnan 
perusopintojakso tulee olla suoritettuna), voit valita esim. :
– YJOA2170 Henkilöstöjohtamisen perusteet 6 op

– YMAA2110 Kuluttajakäyttäytyminen 6 op

– YCCA2160 Vuorovaikutus työorganisaatiossa 5 op

– YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta (6 op)

 HUOM! Jos tiedät mitä opintosuuntaa tavoittelet, lue sen aineen aineopintojaksoja

 Lisätietoa: https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/kptavoinjyu/
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Viestintä- ja kieliopinnot – max. 10 pistettä

 kaikki äidinkielen kirjoitus- ja puheviestinnän, toisen kotimaisen, ensimmäisen 
vieraan kielen ja toisen vieraan kielen yliopisto-opinnot - voit valita esim.:
– XKVX1001 Kielenhuollon verkkokurssi (3 op)

– XPV0018 Puheviestinnän perusteet (3 op)

– XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet (3 op)

– XRUT002 Svenska för ekonomer/skriftlig (1 op)

– XRUT902 Svenska för ekonomer/muntlig (2 op)

– XENX001 Academic Reading (3 op) HUOM! Tarjolla myös korvaava koe: 30.11.2022!

– XENX003 Communication Skills (3 op)

 HUOM! Viestinnän johtamisen opintoja ei hyväksytä viestintä- ja kieliopinnoiksi

 Lisätietoa: https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/viekiavoinjyu/
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Kauppatieteiden väyläopinnot

 Mitä kannattaa huomioida opinnoissa ja haussa:
– Panosta liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuuteen

 Pisteitä opintomenestyksestä (painotettu keskiarvo kerrotaan kymmenellä)

– Pyri optimoimaan hakupisteesi myös opintojen laajuudesta saatavien pisteiden 
osalta

– Viestintä- ja kieliopinnot täyttyvät nopeasti – ilmoittaudu heti syksyllä!

– Muista hakuvaiheessa oikea hakukohde: kauppatieteet!
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HUOM! Kevään 2022 haku:
- hakijoita: 128
- paikkoja: 65
- valituksi tuli 69 pisteellä



JYU. SINCE 1863.

Taloustiede

Avoimen väylä - kevään 2023

valtakunnallinen erillishaku

• 5 paikkaa
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Hakukelpoisuusvaatimukset

 Tulee olla suoritettuna min. 45 op kauppatieteiden kandidaatintutkintoon 
sisällytettävissä olevia opintoja

– Ei huomioida aiempaan korkeakoulututkintoon jo sisällytettyjä opintoja, lukuun ottamatta 
tutkintoon soveltuvia viestintä- ja kieliopintoja

 45 opintopisteeseen tulee sisältyä:
– Taloustieteen perusopinnot tai vastaavat opinnot vähintään arvosanalla 3 sekä

– Vähintään yksi opintojakso viestintä- ja kieliopintoja

 Tiedot valmistuneista opinnoista toimitettava touko-/kesäkuun vaihteessa 2023
– Tarkemmat tiedot julkaistaan syksyllä 2022 yliopiston verkkosivuilla + Opintopolku.fi -palvelussa

 Hyväksyä voidaan vain ne hakijat, joilla ei ole voimassa 
olevaa tutkinnonsuoritusoikeutta JYU:ssa hakuajan päättymispäivänä
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Valintaperusteet

 Paikkoja max. 5. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen oheisen pisteytyksen mukaisesti. Jos 
useampi kuin yksi hakija on hyväksymisrajalla tasatilanteessa, valitaan hakija, jolla on eniten 
opintopisteitä. 

 Pisteytys:

JYU. SINCE 1863.

Opinnot Pisteiden 
määräytyminen

Pistemäärä

Opintomenestys: taloustieteen 
perusopinnot/vastaavat opinnot

painotettu keskiarvo 
kerrotaan kymmenellä

max. 50 p.

Opintojen laajuus: taloustieteen 
aineopinnot, (talous)matematiikka, 
tilastotieteen ja rahoituksen opinnot

1 piste / opintopiste max. 20 p.

Opintojen laajuus: viestintä- ja kieliopinnot 
(yliopistotasoiset)

1 piste / opintopiste max. 10 p.

Yhteensä max. 80 p.
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Taloustieteen perusopinnot 26-29 op – max. 50 pistettä

 Pakolliset opintojaksot
– KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi (6 op)

– KTTP2120 Suomen talous ja talouspolitiikka (5 op)

– KTTP4120 Rahoitusmarkkinat ja -instituutiot (5 op)

– KTTP3110 Julkistalouden perusteet (5 op)

 Valinnaiset opintojaksot (suositus: valitse alla oleva)
– KTTP3210 Koulutuksen talous (5 op)
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Yleinen suoritusjärjestys:
- ensin KTTP2110, sitten muut



Lisäpisteitä opintojen laajuudesta – max. 20 pistettä 

 Taloustieteen aineopinnot/rahoituksen opinnot
– KTTP4110 Johdatus rahoitukseen (8 op)

– KTTA3610 Terveystaloustiede (5 op)

– KTTA3510 Työmarkkinat (5 op)

– KTTA3310 Henkilöstön taloustiede (5 op)

 Mikäli tilastotiede kiinnostaa, niin tarjolla nämä:
– TILP100 Johdatus tilastotieteeseen (2-3 op)

– TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi (6 op)

– TILP350 SPSS-kurssi (2 op)

 Lisätietoa: https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/kttavoinjyu/
JYU. SINCE 1863. 10.8.2022 22

Rahoituksesta kiinnostuneet -
suoritusjärjestys:
• ensin KTTP2110, sitten 

KTTP4120 ja muut



Viestintä- ja kieliopinnot – max. 10 pistettä

 Kaikki äidinkielen kirjoitus- ja puheviestinnän, toisen kotimaisen, ensimmäisen vieraan 
kielen ja toisen vieraan kielen yliopisto-opinnot - voit valita esim.:
– XKVX1001 Kielenhuollon verkkokurssi (3 op)

– XPV0018 Puheviestinnän perusteet (3 op)

– XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet (3 op)

– XRUT002 Svenska för ekonomer/skriftlig (1 op)

– XRUT902 Svenska för ekonomer/muntlig (2 op)

– XENX001 Academic Reading (3 op) HUOM! Tarjolla myös korvaava koe: 30.11.2022!

– XENX003 Communication Skills (3 op)

 HUOM! Viestinnän johtamisen opintoja ei hyväksytä viestintä- ja kieliopinnoiksi

 Lisätietoa: https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/viekiavoinjyu/
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Taloustieteen väyläopinnot

 Mitä kannattaa huomioida opinnoissa ja haussa:
– Panosta taloustieteen perusopintokokonaisuuteen

 Pisteitä opintomenestyksestä (painotettu keskiarvo kerrotaan kymmenellä)

– Pyri optimoimaan hakupisteesi myös opintojen laajuudesta saatavien pisteiden 
osalta

– Viestintä- ja kieliopinnot täyttyvät nopeasti – ilmoittaudu heti syksyllä!

– Muista hakuvaiheessa oikea hakukohde: taloustiede!
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HUOM! Kevään 2022 haku:
- hakijoita: 13
- paikkoja: 5
- valituksi tuli 66 pisteellä



Mallilukujärjestykset
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Mallilukujärjestykset

 Mallilukujärjestyksessä ehdotus liiketoimintaosaamisen/taloustieteen perusopintojen 
aikatauluttamisesta
– Selvitä aina etukäteen, voiko yksittäisen opintojakson osalta opiskelun aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen

 Valitse itsellesi sopiva vaihtoehto
– Kauppatieteet

– Taloustiede

 Muista myös opinnot, joista saa hakupisteitä laajuuden perusteella!

 Muista myös viestintä- ja kieliopinnot! Ilmoittaudu heti!!!
– esim. apua tieteellisten tekstien lukemiseen + kirjoittamiseen: XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet (3 op)

– esim. kielenhuoltoa: XKVX1001 Kielenhuollon verkkokurssi (3 op)
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Lukujärjestys – Kauppatieteet 
Liiketoimintaosaamisen perusopinnot

Jakso Ilmoittautuminen O
p

Suoritustapa Ohjausta/opetusta Tentti/tehtävän palautus

JSBY6120 Opintojen 
suunnittelu avoimessa 
yliopistossa

29.7.-29.11.2022 1 Opintosuunnitel-
man laatiminen

Palautetta opintosuunnitelmasta Tee suunnitelma heti (viimeinen 
takaraja 28.12.2022)

YTTP1110 Johtamisen ja 
johtajuuden perusteet

22.7. – 22.9.2022 5 Oppimistehtävä Sis. verkkoluentoja + kirjoitustyöpajan 28.11.2022 mennessä

YTTP1130 Laskentatoimen 
perusteet

1.8. - 15.12.2022 5 Oppimistehtävät Verkko-ohjausta + opetustallenteet 20.1.2023 mennessä

YTTP1120 Markkinoinnin 
perusteet

1.9.2022-22.1.2023 5 Oppimistehtävä Luentotallenteet 28.2.2023 mennessä

YTTP1150 Viestinnän 
johtamisen perusteet

1.8.2021-1.12.2021 5 Verkkotentti Luentotallenteet Verkkotentti 15.12.2022 klo 
16.30-20.30 (uusinta 12.1.2023)

YTTP1140 Yrittäjyyden 
perusteet

30.11.2022-22.1.2023 5 Oppimistehtävät Luentotallenteet 1.4.2023 mennessä

YTTP1160 
Liiketoimintaosaamisen 
perusteiden soveltaminen

4.11.2022 – 22.1.2023
(ennen jakson alkua 
suoritettuna väh. 3 
perusopintojaksoa)

3 Oppimistehtävä 
(case)

Luentotallenne (tehtävänanto/case-kysymykset) 19.3.2023 mennessä
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Huom! JSBY6120-jakso ei sisälly liiketoimintaosaamisen perusopintoihin



Lukujärjestys – Taloustiede
Taloustieteen perusopinnot

Jakso Ilmoittautuminen Op Suoritustapa Ohjausta/opetusta Tentti/tehtävän palautus

JSBY6120 Opintojen suunnittelu 
avoimessa yliopistossa

29.7.-29.11.2022 1 Opintosuunnitelman 
laatiminen

Palautetta opintosuunnitelmasta Tee suunnitelma heti (viimeinen 
takaraja 28.12.2022)

KTTP2110 Taloustieteen 
peruskurssi

27.7. - 9.9.2022 6 Oppimistehtävä Vapaaehtoiset lähijaksot: 16.-
17.9.2022 (HKI) ja 25.-26.11.2022 
(JKL)
Luentotallenteet
Ohjausta ja palautetta saatavilla

8.11.2022 mennessä tai 
mahdollisimman pian

KTTP4120 Rahoitusmarkkinat ja -
instituutiot

1.7. – 14.8.2022 5 Oppimistehtävä Luentotallenteet
Ohjausta ja palautetta saatavilla

13.10.2022 mennessä

KTTP4110 Johdatus rahoitukseen 1.9. - 15.10.2022 8 Verkkotentti Luentotallenteet
Ohjausta ja palautetta saatavilla

1. Tentti: 15.11.2022

KTTP3110 Julkistalouden
perusteet

1.9.-15.10.2022 5 Oppimistehtävä Luentotallenteet
Ohjausta ja palautetta saatavilla

14.12.2022 mennessä

KTTP2120 Suomen talous ja 
talouspolitiikka

1.10 - 14.11.2022 5 Oppimistehtävä Luentotallenteet
Ohjausta ja palautetta saatavilla

13.1.2023 mennessä

KTTP3210 Koulutuksen talous 15.10.-28.11.2022 5 Oppimistehtävä Luentotallenteet
Ohjausta ja palautetta saatavilla

27.1.2023 mennessä

KTTA3510 Työmarkkinat 25.10.-8.12.2022 5 Oppimistehtävä Luentotallenteet
Ohjausta ja palautetta saatavilla

6.2.2023 mennessä

KTTA3310 Henkilöstön talous 9.12.2022-
22.1.2023

5 Oppimistehtävä Luentotallenteet
Ohjausta ja palautetta saatavilla

23.3.2023 mennessä

KTTA3610 Terveystaloustiede 6.2.-22.3.2023 5 Verkkotentti Luentotallenteet
Ohjausta ja palautetta saatavilla

1. tentti: 25.4.2023
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Huom! JSBY6120-jakso ei sisälly
taloustieteen perusopintoihin



JYU. SINCE 1863.

Mistä aloitan?
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Kauppiksen väylän askelmerkit

1. Perehdy kauppatieteiden/taloustieteen väylään

2. Ilmoittaudu väyläopiskelijoiden sähköpostilistalle

3. Ilmoittaudu hops-jaksolle (JSBY6120) ja aikatauluta opintosi

4. Ilmoittaudu ensimmäisille opintojaksoille

5. Hanki ensimmäisten jaksojen kirjallisuus ja aloita lukeminen

6. Aloita opinnot heti, töitä riittää taatusti koko lukuvuodeksi

7. Pyydä apua ja kysy neuvoa aina kun sitä tarvitset!
 Muista Avoin opinnoille -ohjausilta torstaina 18.8.2022

8. Hae ajoissa: hakuaika kalenteriin + muista valita oikea hakukohde!

9. Palauta viimeiset opintosuoritukset ajoissa ja muista liitteiden toimittamisen deadline
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Tarjoamme verkko-ohjausta JSBY6120-
jakson/väyläopintojen suunnittelun tueksi:

11.8.2022 klo 18.00-19.00:

 https://jyufi.zoom.us/j/67978055381

 Meeting ID: 679 7805 5381

 Passcode: 031441

16.8.2022 klo 18.00-19.00:
 https://jyufi.zoom.us/j/67579315454

 Meeting ID: 675 7931 5454

 Passcode: 764653
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Yhteystiedot

JYU. SINCE 1863.

– Yleinen tutkintotavoitteisen opiskelun ohjaus: Riina Kärkkäinen: https://www.avoin.jyu.fi/fi/avoin-
yliopisto/henkilokuntamme/karkkainen-riina

– Avoimen yliopiston kauppatieteitä koskeva ohjaus: Päivi Patja: paivi.m.patja@jyu.fi

– Avoimen yliopiston taloustiedettä koskeva ohjaus: Susanne Syrén: susanne.syren@jyu.fi

– Kauppakorkeakoulun opintoneuvonta: opintoasiat-jsbe@jyu.fi
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Kysymyksiä?
Tervetuloa avoimen väylän opintojen pariin!
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