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Taloustieteen kandiohjelman ohjeet opiskelijoille
siirtymävaiheen käytännöistä

Siirtymävaihe
Opiskelijoiden siirtymävaihe 1.8.2017 käynnistyvään taloustieteen kandiohjelmaan on 3 vuotta.
Siirtymävaihe päättyy 31.7.2020. Vanhan tutkintorakenteen mukaiset, lukuvuoden 2016–2017,
tutkintovaatimukset ovat voimassa siirtymävaiheen loppuun asti.

Siirtyminen vanhasta tutkintorakenteesta uuteen koulutusohjelmaan
Siirtymävaiheen aikana taloustieteen pääaineopiskelijoilla on mahdollisuus valmistua vanhojen
tutkintovaatimusten mukaisesti. Siirtymävaiheen aikana taloustieteen pääaineopiskelija, joka ei ole
suorittanut kandidaatin tutkintoa, voi myös siirtyä taloustieteen kandiohjelmaan.

Siirtyminen vanhasta tutkintorakenteesta uuteen tutkintorakenteeseen
Ennen vuotta 2017 taloustieteen opinnot aloittaneet pääopiskelijat voivat suorittaa tutkinnon vanhan,
lukuvuoden 2016–2017, tutkintorakenteen mukaan 31.7.2020 saakka. Opiskelija voi kuitenkin siirtyä
suorittamaan kandidaatin tutkintoa uusien (lukuvuoden 2017–2018) tutkintorakenteen mukaisesti.
Siirtyminen vanhasta tutkintorakenteesta uuteen tapahtuu opiskelijan ilmoituksen perusteella. Opiskelija voi
ilmoittaa siirtymisestä haluamassaan vaiheessa. Siirryttyään uuteen koulutusohjelmaan, opiskelija ei voi enää
palata suorittamaan opintojaan vanhan tutkintorakenteen mukaan. Opiskelijan siirtyminen tapahtuu
valtiotieteellisen tiedekunnan laatiman siirtymätaulukon mukaisesti ja taloustieteen pääaineopiskelijat, jotka
eivät ole suorittaneet kandidaatin tutkintoa, siirtyvät taloustieteen kandiohjelmaan.

Pääaineopiskelijoille, jotka eivät ole kandidaattiopintojen loppuvaiheessa, suositellaan siirtymistä
taloustieteen kandiohjelmaan ja sen mukaiseen tutkintorakenteeseen.

Kun siirtymävaihe päättyy 31.7.2020, kaikki taloustieteen pääaineopiskelijat, jotka eivät ole valmistuneet
kandidaatiksi, siirrettään taloustieteen kandiohjelmaan.

Opintojen jatkaminen kandiohjelman jälkeen maisteriohjelmassa
Siirtymävaiheen aikana tai aiemmin vanhan tutkintorakenteen mukaisen kandidaatin tutkinnon suorittaneille
suositellaan maisterin tutkintoon johtavien opintojen aloittamista tai jatkamista taloustieteen
maisteriohjelmassa, johon opiskelija saa automaattisesti tutkinnon suorittamisoikeuden.

Taloustieteen kandiohjelmasta valmistuneille opiskelijoilla on ns. suoraoptio siirtyä taloustieteen
maisteriohjelmaan opiskelemaan, eikä siirtyminen vaadi erillistä hakemista.



Opetuksen järjestäminen siirtymävaiheessa
Siirtymävaiheessa opetus järjestetään uusien opetussuunnitelmien mukaisesti. Opetuksen soveltuvuus
vanhan rakenteen mukaisiin tutkintoihin ilmenee opintojen vastaavuustaulukosta.

Opintojen vastaavuustaulukot
Taloustieteen kandiohjelma on laatinut erillisen vastaavuustaulukon, jossa määritellään mitä opintoja uudet
opintosuoritukset korvaavat vanhojen tutkintorakenteiden mukaisissa opetussuunnitelmissa ja mitä
vanhojen tutkintorakenteiden mukaiset opinnot korvaavat uusissa opetussuunnitelmissa.

Vastaavuustaulukoiden laadinnassa on otettu huomioon, että siirtyminen taloustieteen kandiohjelmaan ei
saa hidastaa kohtuuttomasti opiskelijan opintoja, vaan opiskelijan on voitava jatkaa opintojaan ilman turhia
keskeytyksiä ja suoritetut opinnot mahdollisimman luontevasti mukanaan. Osa taloustieteen kandiohjelman
opinnoista, jotka sijaitsevat opintojen alkuvaiheessa, on määrätty kaikkien siirtyjien suoritettaviksi, jotta
asetetut tutkinnon osaamistavoitteet saavutetaan ja tutkintojen laatu voidaan varmistaa.

Mikäli vastaavuustaulukoissa ei ole ohjetta johonkin tilanteeseen, vastaavuuksista päätettäessä tutkintojen
ja niiden osien osaamistavoitteet ovat keskiössä: huomiota on kiinnitettävä opintojen sisältöihin ja niiden
tuomiin valmiuksiin, ei niiden yksittäisiin opintopistelaajuuksiin.

Opiskelija, jonka opintokokonaisuudesta jää tutkintovaatimuksista aiheutuneiden opintojaksojen
opintopistemuutosten vuoksi puuttumaan yksittäisiä opintopisteitä, voivat suorittaa tarvittaessa
opintojaksot TA5 Taloustieteen essee I ja TA5 Taloustieteen essee II, joiden suuruus voi olla 1-5 op. Nämä
opintojaksot voi sisällyttää kaikkiin taloustieteen opintokokonaisuuksiin.

Opintojen vanhentumissääntö
Taloustieteen kandiohjelmassa suoritettavaan tutkintoon ei voida sisällyttää kymmentä vuotta vanhempia
opintoja. Tämä koskee kaikkia opintoja. Aika alkaa opintojen suorittamispäivästä ja opintokokonaisuuksien
kohdalla viimeisenä suoritetun opinto-osion suorittamispäivästä.


