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§ Iso pyörä on Helsingin yliopiston koulutusohjelmauudistus, jonka tavoitteena on aito
kolmiportaisuus:
§ ensin opiskellaan kandiohjelmissa,
§ joista siirrytään syventäviin maisteriohjelmiin
§ ja osa jatkaa tohtoriohjelmiin.

§ Syksyllä 2017 uudet opiskelijat aloittavat uusissa kandi- tai maisteriohjelmissa.

§ Koulutusohjelmien sisältö on ajanmukaistettu ja työelämässä hyödyllistä osaamista
on lisätty

§ “Nou hätä”: taloustieteen opiskelu muuttuu hyvin vähän



§ Siirtymävaihe
§ Opiskelijoiden siirtymävaihe 1.8.2017 käynnistyvään taloustieteen
kandiohjelmaan on 3 vuotta, eli se päättyy 31.7.2020
§ Vanhan tutkintorakenteen mukaiset, lukuvuoden 2016–2017,
tutkintovaatimukset ovat voimassa siirtymävaiheen loppuun asti
§ Siirtymävaiheen aikana opiskelijoilla on mahdollisuus valmistua
vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti

§ Suomeksi: Ennen vuotta 2017 taloustieteen opinnot aloittaneet
opiskelijat voivat suorittaa tutkinnon vanhan, lukuvuoden 2016–
2017, tutkintorakenteen mukaan 31.7.2020 saakka



§ Siirtymävaiheen aikana taloustieteen pääaineopiskelija, joka ei ole
suorittanut kandidaatin tutkintoa, voi myös siirtyä taloustieteen
kandiohjelmaan
§ Jos opiskelija siirtyy taloustieteen kandiohjelmaan, hän suorittaa 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



§ Kaikki vanhat opinnot kelpaavat uuteen tutkintorakenteeseen

§ Verratkaa uusia ja vanhoja tutkintorakenteita, vastaavuustaulukoita ja katsokaa
opintosuorituksianne: kumpi on tarkoituksenmukaisempi tutkintorakenne?

§ Uudessa tutkinnossa on enemmän vapaavalinnaisia opintoja

§ 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



§ Kandiksi vanhan tutkintorakenteen mukaan: siirtymävaiheen aikana tai aiemmin
vanhan tutkintorakenteen mukaisen kandidaatin tutkinnon suorittaneet voivat
jatkaa taloustieteen maisteriohjelmaan

§ Kandiksi uuden tutkintorakenteen mukaan: Taloustieteen kandiohjelmasta
valmistuneille opiskelijoilla on ns. suoraoptio siirtyä taloustieteen
maisteriohjelmaan opiskelemaan, eikä siirtyminen vaadi erillistä hakemista

§ Kandiksi valmistumisen jälkeen voi hakea myös muihin HY:n maisteriohjelmiin
§ Voitte hakea HY:n sisäisessä haussa maatalous- ympäristö- ja luonnonvaraekonomian

maisteriohjelmaan ja Environmental Change and Global Sustainability –maisteriohjelmaan
§ Muut valt. tdk:n maisteriohjelmat voivat vaatia edeltävinä opintoina 35 op:n opinnot,

jotka pitää tehdä kandivaiheessa vapaavalinnaisina opintoina



§ Siirtymävaiheessa opetus järjestetään uuden opetussuunnitelman mukaisesti

§ Opetuksen soveltuvuus vanhan rakenteen mukaisiin tutkintoihin ilmenee
opintojen vastaavuustaulukosta

§ Kaikille vanhan tutkintorakenteen mukaisille taloustieteen opintojaksoille on uusi
samankaltainen opintojakso tai opintojakson voi korvata muilla opintojaksoilla,
joten vanhoille opintojaksoille ei tarvetta pitää ylimääräisiä tenttejä
§ Kevään 2017 opetuksen toiset uusintakuulustelut pidetään normaalisti

§ Uutta: Kandiohjelman opettamat opintojaksot (pl. kandisemma ja –tutkielma) ovat 5
op ja opetetaan yhden periodin aikana
§ 10 op:n opintojaksoja on vain pilkottu 5 op:n suuruisiksi



Joka lukuvuosi opetettavat opintojaksot ja suositeltu lukujärjestys uusille opiskelijoille

Opetusperiodi

Uusi opetusperiodi
-Taloustieteen
matemaattiset
menetelmät
poistuu
-TA5-jaksot ovat
vapaaehtoisia



§ Vastaavuustaulukossa määritellään uusien ja vanhojen
opintosuoritusten vastaavuudet vanhoissa ja uusissa
tutkintorakenteissa
§ Taulukko laitetaan Flammaan tai Weboodiin
§ Taloustieteen taulukkoa päivitetään kuin muiden päätökset tulevat tietoon

§Mikäli vastaavuustaulukoissa ei ole ohjetta johonkin tilanteeseen,
huomiota on kiinnitettävä opintojen sisältöihin, ei niiden yksittäisiin
opintopistelaajuuksiin

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



Taloustieteen kandiohjelman
vastaavuustaulukko 2017

Uusien opintosuoritusten korvaavuudet vanhojen
tutkintorakenteiden mukaisessa opetussuunnitelmassa
Taloustiede, kandidaatin tutkinto (2016-2017) Laajuus Vastaava uusi opintojakso Laajuus

Yleisopinnot: Hops, TVT-, työelämäorientaatio- ja kieliopinnot 20

Kieliopinnot (3+3+4) 10 Samat opintojaksot 10

Orientoivat opinnot ja HOPS 1 ja HOPS2 2 Ei vastaavia opintoja, ei tarvitse suorittaa

Työelämäorientaatio-opinnot
3 Valtiotieteellisen tiedekunnan päätettävissä

TVT-ajokortti
3 Opiskelijan digitaidot 3

TVT-jatkokurssit
2 Valtiotieteellisen tiedekunnan päätettävissä

Yhteiskuntatieteiden perusopinnot (25 op) 25 25

TA1 Taloustieteen perusteet pääaineopiskelijoille 5 TA1 Taloustieteen perusteet taloustieteen kandiohjelman opiskelijoille 5

TA2 Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely 5 TA5 Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely 5

Globaali talous 5 Vapaasti valittava 5 op:n opintojakso valt. tdk:n koulutusohjelmista 5

Tilastollinen päättely I 5 Tilastollinen päättely I 5

Todennäköisyyslaskenta I 5 Todennäköisyyslaskenta I 5

Vastaavuustaulukko opiskelijoille, jotka tekevät vanhan tutkinnon

Vastaava uusi opintojakso pitää tehdä, jos ei ole tehnyt
vasemmalla mainittua alkuperäistä jaksoa



Taloustieteen kandidaattiopinnot (70 op) 70 70

TA3a Mikrotalousteorian kurssi 10 TA3a Mikrotaloustiede I ja TA3b Mikrotaloustiede II 10

TA3b Peliteoria 5 TA3c Peliteoria 5

TA4a Makrotalousteorian kurssi 10 TA4a Makrotaloustiede I ja TA4b Makrotaloustiede II 10

TA4b Taloudellinen kasvu 5 TA4c Talouskasvu 5

TA6 Taloustieteen matemaattiset menetelmät 10 TA5-opintojaksoja (pl. TA5 Suomen jne.) tai matematiikan tai tilastotieteen opintoja 10

TA7 Ekonometrian johdantokurssi 10 TA7a Ekonometria I ja TA7b Ekonometria II 10

TA8 Taloustieteen kandidaattiseminaari 4 TA8 Taloustieteen kandidaattiseminaari 4

TA9 Kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 6 TA9 Kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 6

Vapaasti valittava TA5 5 Vapaasti valittava TA5 (pl. TA5 Suomen jne) 5

Vapaasti valittava TA5 5 Vapaasti valittava TA5 (pl. TA5 Suomen jne) 5

POISTUU



Matematiikka, perusopinnot 25

Matemaattisen analyysin kurssi 10 Matemaattinen analyysi I (5 op) ja Matemaattinen analyysi II (5 op)

Matemaattisen analyysin jatkokurssi 10 Matemaattinen analyysi III (5 op) ja Matemaattinen analyysi IV (5 op)

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I

Opintokokonaisuuden 78021 voi halutessaan korvata opintokokonaisuudella 57500

Matematiikan perusopinnot 25

Analyysi I 10 Matemaattisten aineiden kandiohjelman päätettävissä

Analyysi II 10 Matemaattisten aineiden kandiohjelman päätettävissä

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I

Tilastotieteen opinnot
15

Todennäköisyyslaskenta II 10 Todennäköisyyslaskenta IIa ja Todennäköisyyslaskenta IIb

Tilastollinen päättely R-ohjelmistolla
5

Matemaattisten aineiden kandiohjelman päätettävissä

Matikan kurssit muodostavat sisällöllisen ongelma,
koska sisältö muuttuu, vaikka vastaavuus on selkeä

Ongelma: R-ohjelmiston opettaminen
tapahtuu osana kahta kurssia

TJVS1



Slide 12

TJVS1 Tervala, Juha V S; 13.6.2017



Vanhojen tutkintorakenteiden mukaisten opintojen
korvaavuudet uudessa opetussuunnitelmassa
Taloustiede, kandidaatin tutkinto (2017-2018) Vastaava vanha opintojakso

Muut opinnot
15

Kieliopinnot (3+3+4) 10 Vastaavat vanhat kieliopinnot
Opiskelijan digitaidot 3 TVT-ajokortti

Puheviestintä 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan päätettävissä

Työelämä ja asiantuntijuus 10

TA2 Asiantuntijataidot 5 TA2 Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely 5

TA6 Työelämäjakso 5 Ei vastaava opintojaksoa, opiskelijoiden täytyy suorittaa uusi TA6

Taloustieteen kandiohjelman perusopinnot 25 25

TA1 Taloustieteen perusteet taloustieteen kandiohjelman opiskelijoille 5 TA1 Taloustieteen perusteet pääaineopiskelijoille 5

Tilastotiede ja R-ohjelmisto tutuksi I 5 Matemaattisten aineiden kandiohjelman päätettävissä 5

Tilastotiede ja R-ohjelmisto tutuksi II 5 Matemaattisten aineiden kandiohjelman päätettävissä 5

Todennäköisyyslaskenta I 5 Todennäköisyyslaskenta I 5

Tilastollinen päättely I 5 Tilastollinen päättely I 5

Vastaavuustaulukko opiskelijoille, jotka siirtyvät uuteen tutkintoon

Vastaavalla vanhalla opintojaksolla voi korvata uuden,
vasemmalla mainitun opintojakson

Ongelmatilanne, koska ei täysin vastaavia opintojaksoja



Matematiikan opintokokonaisuus taloustieteen
kandiohjelmalle

25 25

Matemaattinen analyysi I (MAT11010) 5 Matemaattisen analyysin kurssi (10 op) korvaa jaksot MAT11010 ja MAT11011 10

Matemaattinen analyysi II (MAT11011) 5

Matemaattinen analyysi III (MAT11012) 5 Matemaattisen analyysin jatkokurssi (10 op) korvaa jaksot MAT11012 ja MAT11013 10

Matemaattinen analyysi IV (MAT11013) 5

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5

Matematiikan opintokokonaisuuden taloustieteen kandiohjelmalle (25 op) voi halutessaan korvata matematiikan perusopinnoilla (MAT110, 25 op)

Matematiikan perusopinnot 25

Raja-arvot 5 Matemaattisten aineiden kandiohjelman päättettävissä

Differentiaalilaskenta 5 Matemaattisten aineiden kandiohjelman päättettävissä

Integraalilaskenta 5 Matemaattisten aineiden kandiohjelman päättettävissä

Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 Matemaattisten aineiden kandiohjelman päättettävissä

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 Matemaattisten aineiden kandiohjelman päättettävissä

Matikan kurssit muodostavat
sisällöllisen ongelma, koska sisältö
muuttuu, vaikka vastaavuus on selkeä



Taloustieteen kandiohjelman aineopinnot 50 50

TA3a Mikrotaloustiede I 5 TA3a Mikrotalousteorian kurssi (10 op) korvaa jaksot TA3a ja TA3b 10

TA3b Mikrotaloustiede II 5 KA3 Mikrotalousteorian kurssi (12 op) korvaa jaksot TA3a, TA3b ja TA3c

TA3c Peliteoria 5 TA3b Peliteoria 5

TA4a Makrotaloustiede I 5 TA4a Makrotalousteorian kurssi (10 op) korvaa jaksot TA4a ja TA4b 10

TA4b Makrotaloustiede II 5 KA4 Makrotalousteorian kurssi (12 op) korvaa jaksot TA4a, Ta4b ja TA4c

TA4c Talouskasvu 5 TA4b Taloudellinen kasvu 5

TA7a Ekonometria I 5 TA7 Ekonometrian johdantokurssi (10 op) korvaa jaksot TA7a ja TA7b 10

TA7b Ekonometria II 5

TA8 Taloustieteen kandidaattiseminaari 4 TA8 Taloustieteen kandidaattiseminaari 4

TA9 Kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 6 TA9 Kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 6

Muut pakolliset opinnot

Todennäköisyyslaskenta IIa 5 Todennäköisyyslaskenta II (10 op) korvaa jaksot tod. näk. IIa ja IIb 10

Todennäköisyyslaskenta IIb 5

Jos on tehnyt vanhoja 12 op:n KA3- ja KA4-opintojaksoa, niin kokonaisuutta
(50 op) pitää täydentää TA5-jaksoilla (ml. 1-5 op:n esseillä)

Muut opintokokonaisuudet
Vapaavalinnaisiin opintoihin pitää tehdä vähintään 1 opintokokonaisuus, esim. taloustieteen erikoiskursseja -opintokokonaisuus
Taloustieteen erikoiskursseja Vähintään 15

Opintokokonnaisuuteen kelpaavat kaikki taloustieteen vanhat opintojaksot, myös muut kuin TA5-jaksot,
(esim. Taloustieteen matemaattiset menetelmät), joita ei ole sidottu muihin kokonaisuuksiin



§Vapaavalinnaisten opintojen määrä on lisääntynyt suhteessa
vanhaan tutkintorakenteeseen
§On suositeltavaa, että vapaavalinnaisina opintoina
opiskellaan liiketaloustiedettä (erityisesti rahoitusta) JOO-
opintoina, taloustiedettä, matematiikkaa, tilastotiedettä,
kieliä tai muita aineita tavoitteiden ja halujen mukaan



§ TA6 Työelämäjakso on määrätty kaikkien siirtyjien suoritettaviksi, jotta tutkinnon
osaamistavoitteet saavutetaan

§ Opintojakso toteutetaan ensisijaisesti työnä, jonka pituus on vähintään kuukausi

§ Opiskelija vastaa itse työpaikan, vaikka kesätyöpaikan, etsinnästä

§ Työn päätyttyä opiskelija toimittaa hakemuksen työskentelyn hyväksymisestä TA6-
opintojaksoksi ja työtodistuksen opintojakson vastuuhenkilölle.

§ Opetussuunnitelmassa mainitaan Ulla Lehmijoki monien opintojaksojen (ml. uusi
TA6) vastuuhenkilönä. Hän on jäämässä eläkkeelle ja hänet korvaa Marja-Liisa
Halko, joten hakemukset ja todistukset hänelle.



§ Opintojen vanhentumissääntö: Taloustieteen kandiohjelmassa suoritettavaan
tutkintoon ei voida sisällyttää kymmentä vuotta vanhempia opintoja. Tämä koskee
kaikkia opintoja, myös ennen 2005 suoritettuja opintoja


