
Laskentatoimen ja yritysjuridiikan opinnot 
HT-ja KHT-tilintarkastajatutkintoja varten 

 

HT- ja KHT-tilintarkastajatutkintoihin tarvittavia laskentatoimen ja yritysjuridiikan opintoja 
tai muita kauppa- ja taloustieteellisiä yleisopintoja voi suorittaa Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulussa täydennysopiskelijana (Aalto-yliopistosta valmistuneet, ks. ohjeet 
täydennysopinto-oikeuden hakemiseksi) tai erillisopiskelijana (muualta kuin Aalto-
yliopistosta valmistuneet). Opiskelu on maksullista. Opiskelu erillisopinto-oikeudella on 
tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilta puuttuu vain muutamia osia HT/KHT-tutkintoon 
vaadittavista opinnoista, joita ei löydy Avoimen yliopiston tarjonnasta. 

HT- ja KHT-tutkintovaatimukset 

HT/KHT-tutkinnossa vaadittuihin opintoihin kuuluu tilintarkastuksen ja laskentatoimen, 
kauppa- ja taloustieteen sekä oikeustieteen opintoja. Katso tarkemmat tiedot vaadittavista 
opinnoista ja kurssien suorittamisesta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa kohdasta ”HT- 
ja KHT-vaatimukset”. 

Erillisopinto-oikeuden hakeminen 

Opinnot suoritetaan tutkinto-opetuksen yhteydessä ja niihin hakeudutaan Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulun Laskentatoimen laitoksen kautta. Erityisiä hakuaikoja ei ole. 
Opetusjaksot alkavat yleensä syys- ja tammikuussa ja hyväksymismenettely vie aikaa noin 
kuukauden, joten on suositeltavaa, että opinto-oikeutta haetaan vähintään kuukautta 
ennen aiottua opintojen aloitusajankohtaa. Hakulomakkeen liitteenä tulee olla kopio 
viimeisimmästä tutkintotodistuksesta. Tarkista ennen hakemista, pystyykö puuttuvan 
kurssin suorittamaan Avoimessa yliopistossa (ks. tiedot alempana) 

Hakulomake erillisopiskelijaksi 

Erillisopinto-oikeus 

Opinto-oikeuden myöntää kauppakorkeakoulun asianomainen ainelaitos (yleensä 
Laskentatoimen laitos). Opinto-oikeus koskee em. aineita ja niissä tiettyä opintopistemäärää 
tai nimettyjä opintojaksoja ja se myönnetään määräajaksi, enintään 3 vuodeksi. Opinto-
oikeus myönnetään ehdollisena (tutkinto-opiskelijat ovat etuoikeutettuja pääsemään 
kurssille). 

Maksut ja opiskelu 

Opinto-oikeuden saaneelta peritään maksu. Kurssien maksu on 15 euroa/ 1 opintopiste. 
Kurssi maksetaan erikseen lähetettävällä laskulla. Tätä varten opiskelijan on ilmoitettava 
lukukausien alussa kursseista, jotka hän aikoo suorittaa kunakin lukukautena.  Ilmoitus 
tehdään osoitteeseen opiskelijapalvelut@aalto.fi ja ilmoitus on maksun suhteen sitova. 
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Maksuun sisältyy oikeus osallistua luennoille sekä opintojaksosta järjestettäviin 
kuulusteluihin lukukausikohtaisesti. 

Laskentatoimen opinnot löytyvät täältä ja täältä. 

Yritysjuridiikan opinnot löytyvät täältä ja täältä. 

Kandidaatin tutkintoon kuuluvien kurssien kuulustelut järjestetään pääosin Otaniemessä, 
maisterikurssien kuulustelut Töölössä päärakennuksessa (Runeberginkatu 14-16). 15.2.2019 
alkaen kaikki opetus sekä tentit järjestetään Otaniemessä. Tenttisali löytyy tenttipäivän 
aamuna kauppakorkeakoulun päärakennuksen ala-aulan ilmoitustaululta. 

Avoin yliopisto 

Joitakin opintojaksoja – erityisesti yritysjuridiikan opintoja sekä kauppa- ja taloustieteellisiä 
yleisopintoja – on mahdollista suorittaa myös Avoimen yliopiston kursseilla, mikäli kursseja 
on kyseisenä lukuvuonna tarjolla. Kurssitarjonta löytyy Avoimen yliopiston sivuilta.  Avoimen 
yliopiston kursseille otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä ja kurssipaikkojen 
määrä voi olla rajoitettu. Kurssien hinnat voi tarkistaa täältä. 

Neuvonta 

Ainekohtaista opintoneuvontaa antaa laskentatoimesta ja yritysjuridiikasta laskentatoimen 
laitoksen suunnittelija Anna Kuparinen, puh.: 050 376 5328, e-mail: programmecounsellor-
biz@aalto.fi. 
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