
Miten suoritan kauppatieteen väylän opintoja lukuvuonna 2022-2023?

Lukuvuonna 2022-23 on tarjolla 1.8.2022 voimaan tulevan Kauppatieteiden kandidaattiohjelman uuden opetussuunnitelman 2022-2024 mukaisia kursseja 

sekä opetussuunnitelman 2020-2022 mukaisia kursseja. Täysin uusia ja uudistuneita kursseja on enemmän tarjolla Kauppakorkeakoulun järjestämillä 

tutkinto-opetuksen kursseilla. Kauppakorkeakoulun järjestämille kursseille on rajattu paikkamäärä avoimen yliopiston opiskelijoille. Avoimessa yliopistossa 

opetetaan lukuvuonna 2022-23 pääasiassa aikaisemman opetussuunnitelman mukaisia kursseja. Katso alla olevista taulukoista, miten sinun kannattaa 

suorittaa opintoja. 

KURSSILISTA 1: EI MUUTOKSIA AIEMPIIN VÄYLÄKURSSEIHIN 

Nämä kurssit ovat säilyneet samanlaisina 1.8.2022 voimaan tullessa opetussuunnitelmassa lukuvuosille 2022-2024. Voit suorittaa niitä sen mukaan, miten 

kursseja ja paikkoja on tarjolla. 

KURSSI OP SUUNNITELTU OPETUS LUKUVUONNA 2022-23 , 

opetus vahvistetaan lukukausittain 

Rahoituksen perusteet 
28A00100 

6 Avoin yliopisto pyrkii järjestämään kurssin kerran vuodessa. 
Pakollinen kurssi haettaessa Rahoituksen pääaineeseen 

Taloustieteen perusteet 
31A00110 

6 Avoin yliopisto: järjestää verkkokurssin 2-3 kertaa vuodessa 
Kauppakorkeakoulu: kurssi järjestetään syksyllä 2022 (20 
paikkaa) 
Pakollinen kurssi haettaessa Taloustieteen pääaineeseen 

Tilastotieteen perusteet 
30A02000 

6 Avoin yliopisto: kurssi järjestetään kerran vuodessa 
Kauppakorkeakoulu: kurssi järjestetään syksy 2022 (30 paikkaa) 
Pakollinen kurssi haettaessa Rahoituksen pääaineeseen. 

Yritysjuridiikan perusteet 
32A00130 

6 Avoin yliopisto: Kurssi järjestetään 3 kertaa vuodessa 
Kauppakorkeakoulu: kurssilla ei ole paikkoja avoimen yliopiston 
opiskelijoille 
Pakollinen kurssi haettaessa Yritysjuridiikan pääaineeseen. 

Työelämän viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot AMNGT-A4003 / 
MNGT-A4001

6 Avoin yliopisto: Kurssista järjestetään useita toteutuksia eri 
lukukausina syksy, kevät, kesä  
Kauppakorkeakoulu: kurssilla ei ole paikkoja avoimen yliopiston 
opiskelijoille 



 

KURSSILISTA 2: UUDISTUNEET KURSSIT 

Nämä kurssit ovat uudistuneet, mutta voit myös suorittaa uudistuneen kurssin sijaan aikaisempien vaatimusten korvaavan kurssin (mikäli se tarjotaan). 

UUDISTUNUT KURSSI 

1.8.2022→ 
AIKAISEMPI JA KORVAAVA 

KURSSI 
OP SUUNNITELTU OPETUS LUKUVUONNA 

2022-23 , opetus vahvistetaan lukukausittain 

Johdatus data-analytiikkaan  
ISM-A1002 

Taulukkolaskenta ja analytiikka  
30A01100 
Kurssia ei enää järjestetä. 

6 Avoin yliopisto: pyrkii järjestämään kurssin ISM-A1002 
keväällä ja kesällä 2023 
Kauppakorkeakoulu: kurssi ISM-A1002 syksy 2022 (20 
paikkaa) 
Pakollinen kurssi kaikille väylän kautta hakeville. 
Suorita uusi kurssi ISM-A1002. 

Markkinoinnin johtaminen  
MARK-A0001 

Markkinoinnin perusteet  
23A00110 

6 Avoin yliopisto: järjestää kurssin 23A00110 
verkkokurssina. Väyläopiskelijalle suositellaan 
verkkokurssia, 
Kauppakorkeakoulu: kurssi MARK-A0001 loppukevät 
2023 (15 paikkaa)  
Pakollinen kurssi haettaessa Markkinoinnin 
pääaineeseen. Voit valita kumman kurssin suoritat. 

Organisaatioiden johtaminen  
MNGT-A1001 

Johtamisen perusteet  
21A00110 
Kurssia ei enää järjestetä. 

6 Avoin yliopisto: järjestää kurssin MNGT-A1001 2-3 
kertaa vuodessa.  
Kauppakorkeakoulu: kurssi  MNGT-A1001 syksy 2022 
(10 paikkaa) 
Pakollinen kurssi haettaessa Johtamisen pääaineeseen 
Voit suorittaa uuden kurssin MNGT-A1001. 

Tuotannon ja palveluiden johtaminen 
ISM-A3002 

Tuotantotalouden perusteet  
35A00130 

6 Avoin yliopisto: järjestää kurssin 35A00130 kolme 
kertaa vuodessa.  
Kauppakorkeakoulu: kurssi ISM-A3002 loppukevät 2023  
(10 paikkaa) 
Pakollinen kurssi haettaessa Tieto- ja 
palvelujohtamisen pääaineeseen. Voit valita kumman 
kurssin suoritat. 



Yrityksen ja talouden johtaminen ja 
raportointi  
ABL-A1300 

Laskentatoimen perusteet 
22A00110 

6 Avoin yliopisto: järjestää kurssin 22A00110 2-3 kertaa 
vuodessa 
Kauppakorkeakoulu:  kurssi ABL-A1300 kevät 2023 (15 
paikkaa.) 
Pakollinen kurssi haettaessa Laskentatoimen 
pääaineeseen Voit valita kumman kurssit suoritat 

Mastering influence in business 
communication  
MNGT-A4004   

Business Communication Skills 
61A00200  
Kurssia ei enää järjestetä. 

3/6 Voit suorittaa kussin Business Communication Skills 
61A00200 3 op lisäksi kurssin Management 
Communication MNGT-C4001 3 op, joka korvaa yhdessä 
Business Communication Skills 61A00200 3 op kurssin 
kanssa kurssin Mastering influence in business 
communication MNGT-A4004 6 op.  
Voit suorittaa kurssin Mastering influence in business 
communication MNGT-A4004 . Jos olet suorittanut 
aikaisemmin kurssin Business Communication Skills 
61A00200, voit suorittaa lisäksi kurssin Management 
Communication MNGT-C4001 3 op.  

Better business, better society II: 
Vastuullisen liiketoiminnan strateginen 
johtaminen  
BIZ-A0103  

Yritysvastuu ja etiikka 
21A00140 

3 Avoin yliopisto: ei järjestä kumpaakaan kurssia 
Kauppakorkeakoulu:  
Kurssi 21A00140 järjestetään keväällä 2023 ja kurssilla 
on varattu paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille 
kurssi BIZ-A0103 järjestetään ensimmäisen kerran 
lukuvuonna 2023-2024 
Lukuvuonna 2022-23 ei voi suorittaa kurssia BIZ-A01, 
joten voit suorittaa kurssin 21A00140 



KURSSILISTA 3: UUDET KURSSIT  

Nämä kurssit ovat täysin uusia kursseja, joita ei ole ollut opetuksessa aiemmin. Voit suorittaa niitä sen mukaan, miten kursseja ja paikkoja on tarjolla. 

KURSSI OP SUUNNITELTU OPETUS LUKUVUONNA 2022-23 , opetus vahvistetaan 

lukukausittain 

Entrepreneurship 
MNGT-A3001 

3 Kurssi järjestetään ensimmäisen kerran kesällä 2023 avoimen yliopiston opetuksena. 

Tiedon strateginen johtaminen 
BIZ-A0104 

3 Kurssi järjestetään ensimmäisen kerran lukuvuonna 2023-2024 

KURSSILISTA 4: TUTKINTOVAATIMUKSISTA POISTUNEET KURSSIT 1.8.2022 ALKAEN 

Nämä kurssit ovat poistuneet kauppatieteen kandidaatin tukinnon vaatimuksista ja kelpaavat väylähaussa ainoastaan vuosina 2023 ja 2024. 

POISTUNUT KURSSI OP SUUNNITELTU OPETUS LUKUVUONNA 2022-23 , opetus vahvistetaan 

lukukausittain 

Talousmatematiikan perusteet 
30A01000  

6 Kurssi on suunniteltu järjestettävän viimeisen kerran lukuvuonna 2022-23 avoimen yliopiston 
opetuksena.  
Voit suorittaa kurssin 30A01000 

Ruotsinkielinen yritysviestintä 1 
LCB-5800 

3 Uusien vaatimusten mukainen kurssi arvostellaan hyväksytty/hylätty. Väylähaussa hyväksytään 
vain kurssi, josta on numeroarvosana. Numeerisesti arvioitua kurssia ei enää järjestetä. 

Tilastotieteen jatkokurssi ja R 
ISM-C1100 

6 Kurssia ei enää järjestetä. 

Varaamme oikeuden muutoksiin. 


