JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN
OPISKELIJAVALINTA 2013
Huom! Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ei ole mukana kauppatieteellisen alan
yhteisvalinnassa.

1. KAUPPAKORKEAKOULUN KOULUTUSALAT JA NIITÄ
VASTAAVAT TUTKINNOT SEKÄ HYVÄKSYTTÄVIEN
OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT
Kauppatieteellinen
koulutusala
(kaikki tiedekunnan
pääaineet)

- kauppatieteiden kandidaatti
- kauppatieteiden maisteri
- kauppatieteiden lisensiaatti
- kauppatieteiden tohtori

(KTK)
(KTM)
(KTL)
(KTT)

Jatkotutkintona voi suorittaa myös filosofian tohtorin (FT) tutkinnon.

TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE
Opiskelijat suorittavat ensin 180 opintopisteen laajuisen kandidaatin tutkinnon ja sen jälkeen 120
opintopisteen laajuisen maisterin tutkinnon. Opintopiste, op, on määritelty siten, että
keskimääräinen opintovuoden työmäärä vastaa 60 opintopistettä. Maisteriksi opiskelu kestää siis
keskimäärin 5 vuotta, mutta selvästi nopeampi valmistuminen on mahdollista.
Kauppakorkeakouluun hyväksytty opiskelija voi aloittaa maisterin tutkintoon kuuluvien opintojen
suorittamisen kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa jo ennen alemman tutkinnon valmistumista.
Kandidaatin tutkinto sisältää yleisopintotyyppisen monitieteisen osuuden, kieliopintoja,
pääaineen perus- ja aineopinnot sekä sivuaineopintoja. Maisterin tutkinto muodostuu pääaineen
syventävistä opinnoista, sivuaineopinnoista ja kieliopinnoista.
Maisterin tutkinnon suorittaneet voivat hakea tieteelliseen jatkokoulutukseen tavoitteenaan
tohtorin tutkinto. Välivaiheena voi suorittaa lisensiaatin tutkinnon.
KAUPPAKORKEAKOULUN PÄÄAINEISIIN HYVÄKSYTTÄVIEN OPISKELIJOIDEN
MÄÄRÄT
Kesän 2013 päävalinnassa (haku 4.3. - 3.4.2013, pääsykoe 29.5.2013) hyväksytään kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon ja sen tultua suoritetuksi ilman eri hakemusta kauppatieteiden
maisterin tutkintoon seuraavat määrät opiskelijoita:
Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmä
Kansantaloustiede
yhteensä

90
40
130
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Ns. avoimen yliopiston väylän kautta on mahdollista hakea kauppatieteiden kandidaatin
tutkintoon ja sen jälkeen ilman eri hakemusta kauppatieteiden maisterin tutkintoon
kauppakorkeakoululle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella 30.4.2013 päättyvässä haussa.
Valintapäätökset tehdään hakijan suorittamien opintojen ja halutun pääaineen resurssien
perusteella. On mahdollista, ettei yhtään opiskelijaa valita avoimen väylän kautta. Valittavien
enimmäismäärä on 5.
Avoimen yliopiston väylän kautta pyrkiviltä opiskelijoilta vaaditaan hakukelpoisuuteen halutun
pääaineen aineopintokokonaisuuden ja tutkintoon vaadittavan sivuaineen vähintään 25
opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden lisäksi vähintään 15 opintopisteen laajuiset
tutkintoon sisällytettäviksi kelpaavat kieli- ja viestintäopinnot. Muiden tutkinnon pakollisten
osien valmiit suoritukset katsotaan hakijalle eduksi.
Asetuksen 794/2004 mukaiseen kauppatieteiden maisterin tutkintoon suoraan hakukelpoiset
tiedekorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea oikeutta kauppatieteiden maisterin
tutkintoon vapaamuotoisella hakemuksella 30.4.2013 päättyvässä haussa. Valintapäätökset
tehdään hakijan suorittamien opintojen, mahdollisen 29.5.2013 järjestettävän halutun pääaineen
aineopintovaiheen oppisisältöön perustuvan tasokokeen ja halutun pääaineen resurssien
perusteella. On mahdollista, ettei yhtään opiskelijaa valita tätä kautta. Valittavien
enimmäismäärä on 25.
Kauppakorkeakouluun valitaan lisäksi erikseen ilmoitettavissa hauissa opiskelijoita kauppatieteiden maisterin tutkintoon seuraavissa maisteriohjelmissa ja maisteriohjelmatyyppisissä koulutuksissa: Master’s Degree Programme in Inernational Business and Entrepreneurship enintään
25 opiskelijaa ja Master’s Degree Programme in Corporate Environmental Management enintään
25 opiskelijaa,
Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat valitaan suoraan maisterin tutkintoon valittaviksi kelpoisista
hakijoista ja heidät lasketaan mukaan ilmoitettuihin maisterin tutkintoon valittavien opiskelijoiden enimmäismääriin. Pääsääntöisesti ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita valitaan ainoastaan yllä mainittuihin kahteen erillisvalintaiseen englanninkieliseen koulutukseen.

2. KAUPPAKORKEAKOULUN PÄÄAINEET JA VALMISTUNEIDEN
SIJOITTUMISALOJA
KANSANTALOUSTIEDE
Kansantaloustiede pääaineena antaa opiskelijalle valmiuksia sekä teoreettiseen että havaintoihin
perustuvaan kansantaloudellisten ongelmien analysointiin. Kansantaloustieteen pääaineopinnot
suorittanut kykenee taloudellisten ilmiöiden kuvaamiseen, mittaamiseen ja selittämiseen sekä
arvioimaan ilmiöiden ennustettavuutta. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii, että tilastotieteen ja
matematiikan menetelmillä on oma keskeinen osansa opinnoissa.
Kansantaloustiede pääaineena valmistuneet voivat suuntautua sivuaineopinnoistaan riippuen
kansantaloudellista asiantuntemusta vaativiin tehtäviin pankki- ja vakuutuslaitosten, julkisen
hallinnon, järjestöjen ja yksityisten yritysten palvelukseen. Koulutus antaa valmiudet myös
opetus- ja tutkimustehtäviin sekä kansantaloustieteen jatko-opintoihin.
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Kansantaloustiedettä pääaineena opiskelleiden valmistumisaste on ollut korkea ja työtilanne on
ollut hyvä. Kauppakorkeakoulun painopistealueita kansantaloudellisessa tutkimuksessa ovat
aluetaloudellinen sekä työ-, raha- ja valuuttamarkkinoiden käyttäytymistä koskeva tutkimus.
Kauppatieteiden maisterin tutkinto antaa valmiudet kansantaloustieteen tieteelliseen
jatkokoulutukseen.

YRITYKSEN TALOUSTIETEIDEN PÄÄAINERYHMÄ
Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmän yleistavoitteena on antaa tieteelliset ja ammatilliset
valmiudet taloudellisten ongelmien ratkaisuun sekä yhteiskunnan resurssien ohjaamiseen yritysten ja laitosten tasolla.
Pääaineryhmässä koulutetaan asiantuntijoita yritysten ja muiden talousorganisaatioiden tehtäviin.
Opiskelijoille annetaan valmiudet toimia organisaatioiden talouden, markkinoinnin ja hallinnon
suunnittelun ja päätöksenteon tehtävissä sekä perusvalmiudet talousyksikön hallinnolliseen
johtamiseen ja toimimiseen yrittäjänä.
Pääaineryhmästä valmistuneet ovat sijoittuneet pääasiassa yritysten talous- ja
henkilöstöhallinnon ja markkinoinnin tehtäviin, jossain määrin myös julkisen sektorin vastaaviin
tehtäviin. Työelämään siirtyminen on tapahtunut vaivattomasti.
Pääaineryhmässä on ollut neljä pääainevaihtoehtoa: johtaminen, laskentatoimi, markkinointi
ja yrittäjyys. Opiskelijat ovat voineet hakeutua myös yritysten ympäristöjohtamisen maisteriopintoihin. Uusimmissa opetussuunnitelmissa monialaisen liiketoimintaosaamisen osuutta on
laajennettu ja kandidaatin tutkinnon pääaineena voi olla yrityksen taloustiede.
Kauppatieteiden maisterin tutkinto antaa valmiudet pääaineen mukaiseen tieteelliseen jatkokoulutukseen.

3. HAKEMINEN JA VALINTAMENETTELY VARSINAISESSA OPISKELIJAVALINNASSA (MAISTERIKSI KANDIDAATTIVAIHEEN KAUTTA)
Ylioppilaat, ylioppilastutkintoa suorittamattomat korkeakoulukelpoiset hakijat sekä ulkomailla
kouluopintonsa suorittaneet korkeakoulukelpoiset hakijat, jotka kykenevät opiskelemaan
suomenkielisessä korkeakoulutuksessa: Hakuaika päättyy 3.4.2013, jolloin hakemuksen on
oltava perillä. Suomalaisen ylioppilastutkinnon vuoden 1990 jälkeen suorittaneiden ei tarvitse lähettää hakemuksen mukana liitteitä. Muiden hakijoiden on liitettävä hakemukseen
jäljennös korkeakoulukelpoisuuden osoittavasta todistuksesta. Hakeminen tapahtuu yliopistojen yhteisellä sähköisellä hakujärjestelmällä osoitteessa http://www.yliopistohaku.fi
Hakijat osallistuvat valintakokeeseen ilman eri kutsua. Opiskelijat valitaan joko kansantaloustieteen pääaineeseen tai yrityksen taloustieteiden pääaineryhmään. Kukin hakija voi hakea
kauppakorkeakoulussa molempiin valintayksiköihin, mutta opiskelupaikan voi ottaa vastaan
vain toisesta.
Valintaperusteena käytetään valintakokeen ja suomalaisen ylioppilastutkintotodistuksen
perusteella muodostuvaa yhteispistemäärää tai vain valintakoetta. Myös suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet huomioidaan pelkän valintakokeen perusteella valittaessa.
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VALINTAKOE
Koepaikka määräytyy hakulomakkeeseen ensimmäiselle sijalle asettamasi pääaineen tai pääaineryhmän mukaan. Samassa salissa hakija saa myös mahdollisen toiselle sijalle asettamansa valintayksikön kysymykset. Kokeet ovat Mattilanniemessä. Tarkempi koepaikka ilmoitetaan
koepäivän aamuna rakennuksen MaA ala-aulassa.
Valintakoe järjestetään keskiviikkona 29.5.2013 alkaen kello 12.30. Valintakokeessa hakija
vastaa hakemansa pääaineen/pääaineryhmän valintakoeteoksista laadittuihin kysymyksiin.
Valintakoeteokset on mainittu jäljempänä. Koeaika on kolme tuntia. Koetilasta saa poistua
aikaisintaan kello 14.30.
Kansantaloustieteen valintakoeteoksesta laaditaan viisi tehtäväkokonaisuutta ja yrityksen taloustieteiden pääaineryhmän teoksista kuusi tehtäväkokonaisuutta. Kysymykset voivat olla esseekysymyksiä, tilanneanalyysejä, käsitteiden määrittely- ja sovellustehtäviä, laskutehtäviä tai
monivalintatehtäviä.
Vastaukset arvostellaan asteikolla 0-12 (kansantaloustiede) tai 0-10 (yrityksen taloustieteiden
pääaineryhmä) eli valintakoeteoksesta tai teosryhmästä voi saada yhteensä 60 pistettä. Niille
hakijoille, jotka hakevat molempiin valintayksiköihin, lasketaan pääsykoemenestys erikseen
kumpaankin valintayksikköön ao. teoksesta/teosryhmästä saadun pistemäärän perusteella.
Kaikkien valintakokeisiin osallistuvien on valmistauduttava esittämään koetilaisuudessa
valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai vastaava. Laskimen käyttö on kielletty.
VALINTAKOEVAATIMUKSET
PÄÄAINE/PÄÄAINERYHMÄ

TEOS/TEOKSET

Kansantaloustiede
(yksi kirja)

Pohjola, Matti :
Taloustieteen oppikirja, 4.- 6. painos, Sanoma Pro
2012, ISBN 9789526311302
tai 7. uud. painos, Sanoma Pro 2012, ISBN
9789526315560

Yrityksen taloustieteiden
pääaineryhmä
(kaikki kolme kirjaa)

Kinnunen, Juha & Laitinen, Erkki K. &
Laitinen, Teija. & Leppiniemi, Jarmo &
Puttonen, Vesa:
Avain laskentatoimeen ja rahoitukseen,
AYY-Palvelu Oy 2010, ISBN 9789529906048
(tai uudempi)
Lämsä, Anna-Maija & Päivike, Taru:
Organisaatiokäyttäytymisen perusteet, 1. - 5.painos,
Edita 2010, ISBN 9789513740818
(tai uudempi)
Puusa, Anu & Reijonen, Helen & Juuti, Pauli &
Laukkanen, Tommi:
Akatemiasta markkinapaikalle - johtaminen ja markkinointi aikansa kuvana, Talentum 2012,
ISBN 9789521419843
(sähkökirja ISBN 9789521419850)
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TODISTUSPISTEET YLIOPPILASTUTKINNOSTA
KANSANTALOUSTIEDE
Pisteitä annetaan äidinkielen, englannin kielen ja pitkän/laajan matematiikan ylioppilaskokeista
sekä parhaasta muun aineen ylioppilaskokeesta ainereaalikokeet mukaan luettuina seuraavasti:
pisteitys
vuonna 1996 tai sen jälkeen kirjoitettu laudatur
ennen vuotta 1996 kirjoitettu laudatur
eximia cum laude approbatur
magna cum laude approbatur
cum laude approbatur
lubenter approbatur
approbatur

16
15
15
12
9
6
3

maksimi 64 pistettä
Lyhyen/suppean matematiikan ylioppilaskokeesta saa kustakin arvosanasta kolme pistettä
vähemmän kuin pitkän/laajan matematiikan kokeesta.
Ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe voi korvata äidinkielen kokeen.
YRITYKSEN TALOUSTIETEIDEN PÄÄAINERYHMÄ
Pisteitä annetaan äidinkielen sekä kolmen muun aineen (parhaat) ylioppilaskokeista ainereaalikokeet mukaan luettuina seuraavasti:
pisteitys
vuonna 1996 tai sen jälkeen kirjoitettu laudatur
ennen vuotta 1996 kirjoitettu laudatur
eximia cum laude approbatur
magna cum laude approbatur
cum laude approbatur
lubenter approbatur
approbatur

16 pistettä
15 pistettä
15 pistettä
12 pistettä
9 pistettä
6 pistettä
3 pistettä

maksimi 64 pistettä
Lyhyen/suppean matematiikan ylioppilaskokeesta saa kustakin arvosanasta kolme pistettä
vähemmän kuin pitkän/laajan matematiikan kokeesta.
Ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe voi korvata äidinkielen kokeen.
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YHTEISPISTEMÄÄRÄT JA VALINTAJÄRJESTYS
Kansantaloustiede
valintakoe
0-60 pistettä

todistuspisteet
- äidinkielen arvosana max 16 pistettä
- englannin kielen arvosana max 16 pistettä
- matematiikan arvosana max 16 pistettä
- paras muun aineen arvosana max 16 pistettä

Maksimipistemäärä on yhteispistemäärän perusteella valittaessa 124 pistettä, valintakokeen
perusteella valittaessa 60 pistettä. Tasatilanteessa järjestyksen ratkaisee yhteispisteiden perusteella valittaessa valintakokeen pistemäärä, valintakokeen perusteella valittaessa yhteispistemäärä.
Ensin valitaan yhteispistemäärän perusteella 25 parasta. Yhteispistemäärän perusteella valitsematta jääneistä hakijoista valitaan 15 valintakokeen perusteella parasta. Varasijajärjestys määräytyy vuorotellen yhteispistemäärän ja valintakokeen perusteella.
Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmä
valintakoe
0-60 pistettä

todistuspisteet
- äidinkielen arvosana max 16 pistettä
- kolmen muun aineen (parhaat) arvosanat
kukin max 16 pistettä

Maksimipistemäärä on yhteispistemäärän perusteella valittaessa 124 pistettä, valintakoepistemäärän perusteella valittaessa 60 pistettä. Valintakokeessa pisteitä saaneet hakijat sijoitetaan
sekä yhteispistemäärän perusteella syntyvään valintajonoon että valintakoepistemäärän
perusteella syntyvään valintajonoon. Tasatilanteessa järjestyksen jonossa ratkaisee
yhteispistemäärän perusteella valittaessa valintakokeen pistemäärä, valintakoepistemäärän
perusteella valittaessa yhteispistemäärä.
Hyväksyminen aloitetaan valintakoepistemäärän perusteella parhaasta hakijasta, joka samalla
poistetaan yhteispistemäärän perusteella syntyneestä jonosta. Seuraavaksi valitaan
yhteispistemäärän perusteella syntyneestä jonosta paras jäljellä oleva hakija, joka samalla
poistetaan valintakokeen pistemäärän perusteella syntyneestä jonosta. Parhaan jäljellä olevan
hakijan valinta ja poistaminen toisesta jonosta toistetaan vuorotteluna, kunnes kummastakin
valintajonosta on valittu 45 hakijaa.

4. TULOSTEN ILMOITTAMINEN JA OIKAISUMENETTELY
Opiskelijavalinnan tulos ilmoitetaan kaikille valintakokeeseen osallistuneille kirjeitse. Puhelimitse valintakoetuloksia ei ilmoiteta. Hakijoille ilmoitetaan valintayksikköön hyväksyttyjen
alimmat valintapistemäärät sekä hänen omat valintapistemääränsä. Mikäli hakija ei saavu
valintakokeeseen, hänen katsotaan peruuttaneen hakemuksensa.
Hakija voi pyytää kauppakorkeakoululta oikaisua opiskelijavalintaan 14 päivän kuluessa
valinnan tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava yliopiston kirjaamoon (osoite
Kirjaamo, PL 35, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO).
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5. OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN
Opiskelija voi saman lukuvuoden valinnoissa vastaanottaa vain yhden yhteishaun opiskelupaikan.
Opiskelupaikan vastaanottaminen on vahvistettava hyväksymiskirjeessä annettujen ohjeiden
mukaisesti kirjallisesti 30.7.2013 mennessä. Vastaanottamisilmoitus vain yliopistohaun
sähköisessä järjestelmässä ei siis riitä.
Jos opiskelija ei ota vastaan saamaansa opiskelupaikkaa, on kirjallinen peruutus lähetettävä
kauppakorkeakoulun palvelukeskukseen 30.7.2013 mennessä. Peruuttaneiden tilalle kutsutaan
ilman eri pyyntöä paremmuusjärjestyksessä seuraavat hakijat.
Kesän 2013 opiskelijavalinnoissa hyväksytty opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi. Opiskelijan on toimitettava tieto poissaolon syystä kauppakorkeakoulun palvelukeskukseen kirjallisena
30.7.2013 mennessä.
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