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Toimeksianto	  
	  
Suomalaiset	  yliopistot	  toimivat	  kiristyvässä	  kansainvälisessä	  kilpailussa,	  mikä	  korostaa	  
tarvetta	  profiloitumiseen	  ja	  resurssien	  keskittämiseen	  kunkin	  yliopiston	  vahvimmille	  
aloille,	  jotta	  voidaan	  luoda	  edellytyksiä	  laadukkaaseen	  koulutukseen	  ja	  kansainväliseen	  
kärkeen	  tähtäävään	  tutkimukseen.	  	  UNIFI	  ry:n	  hallitus	  on	  päättänyt	  21.8.2014	  käynnistää	  
kauppatieteellisen	  alan	  strategia-‐	  ja	  vaikuttavuushankkeen.	  
	  
Kauppatieteellisen	  alan	  koulutuksen	  ja	  tutkimuksen	  rakenteellisen	  kehittämisen	  hankkeen	  
lähtökohtana	  ovat	  kansainvälistyvän	  yhteiskunnan	  muuttuvat	  ja	  laajentuvat	  osaamis-‐	  ja	  
tietotarpeet.	  Hankkeen	  tavoitteena	  on	  parantaa	  alan	  koulutuksen	  ja	  tutkimuksen	  laatua	  
sekä	  luoda	  edellytyksiä	  yliopistojen	  profiloitumiseen	  ja	  yliopistojen	  välisen	  työnjaon	  
selkeyttämiseen.	  Alan	  koulutuksen	  rakenteellinen	  kehittäminen	  ja	  tutkimuksen	  
profiloituminen	  edellyttävät,	  että	  kunkin	  yliopiston	  asettamat	  tavoitteet	  asetetaan	  
laajempaan	  valtakunnalliseen	  kontekstiin.	  	  Kauppatieteellisen	  alan	  koulutuksen	  ja	  
tutkimuksen	  tulee	  jatkossa	  muodostaa	  laadun	  sekä	  kansainvälisen	  kiinnostavuuden	  
kannalta	  riittävän	  suuria	  kokonaisuuksia.	  Kauppatieteellisen	  alan	  koulutuksen	  osalta	  on	  
syytä	  tarkastella	  myös	  duaalimallia	  ja	  päällekkäisyyksien	  poistamista	  sekä	  työnjaon	  
selkeyttämistä	  ammattikorkeakoulujen	  kanssa.	  	  
	  
Asetettu	  tavoite	  merkitsee	  päällekkäisyyksien	  purkamista	  ja	  suurien	  mutta	  
profiloituneiden	  koulutus-‐	  ja	  tutkimuskokonaisuuksien	  luomista.	  	  Se	  edellyttää	  erityisesti	  
yliopistojen	  välisiä	  yhteistyöneuvotteluja.	  Yliopistojen	  johdon	  sitoutuminen	  hankkeeseen	  
on	  välttämätön	  edellytys.	  Johtoryhmän	  edellytetään	  kuitenkin	  tarkastelevan	  
kauppatieteellisen	  alan	  koulutusta	  ja	  tutkimusta	  ennakkoluulottomasti	  ja	  tekevän	  
ehdotuksia	  laajan	  osaamispohjan	  rakentamiseksi	  ja	  osaamisen	  keskittämiseksi.	  	  
	  
Hankkeen	  johtoryhmän	  edellytetään	  tarkastelevan	  ainakin	  seuraavia	  asioita:	  

-‐ millainen	  oppiainevalikoima	  alalla	  tarvitaan	  yksittäisissä	  yliopistoissa	  ja	  
valtakunnallisesti?	  	  

-‐ mikä	  on	  riittävä	  maisteri-‐	  ja	  tohtorikoulutuksen	  mitoitus?	  
-‐ tuleeko	  jokaisella	  alalla,	  jolla	  voi	  suorittaa	  maisteritutkinnon	  olla	  myös	  

tohtorikoulutusta?	  
-‐ millaisia	  uusia	  koulutus-‐	  ja	  tutkimustarpeita	  ennakoidaan	  syntyvän	  tulevaisuudessa?	  
-‐ miten	  yliopistojen	  välillä	  sovitaan	  profiloitumisesta?	  
-‐ miten	  ohjataan	  kehitystä	  suurempiin	  osaamiskokonaisuuksiin	  ja	  vahvoihin,	  

profiloituneisiin	  tutkimuskeskittymiin?	  
-‐ miten	  vähenevät	  resurssit	  voidaan	  jakaa	  paremmin	  ja	  muodostaa	  kansainvälisesti	  

kilpailukykyisempiä	  yksiköitä?	  
-‐ mihin	  suuntaan	  alan	  suomalaista	  opetusta	  ja	  tutkimusta	  tulisi	  suunnata	  ja	  mihin	  

millaisia	  haasteita	  suomalaisella	  osaamisella	  tulee	  ratkaista?	  
-‐ miten	  huolehditaan	  alan	  erityistarpeista	  ja	  niiden	  alueellisesta	  saatavuudesta?	  
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Johtoryhmän	  tulee	  myös	  yhdessä	  yhteiskuntatieteellisen	  alan	  rakenteellisen	  kehittämisen	  
hankkeen	  johtoryhmän	  kanssa	  koordinoida	  tarkastelu	  niiden	  oppiaineiden	  osalta,	  jotka	  ovat	  
tärkeitä	  molempien	  alojen	  koulutuksen	  ja	  tutkimuksen	  kannalta	  (esim.	  kansantaloustiede).	  	  
	  
Organisointi	  ja	  aikataulu	  
UNIFI	  ry:n	  hallitus	  on	  nimennyt	  hankkeen	  puheenjohtajaksi	  dekaani	  Petri	  Sahlströmin	  
Oulun	  yliopistosta	  
	  
Yliopistot	  ovat	  nimenneet	  johtoryhmän	  jäsenet:	  	  
	  
Aalto	  yliopisto:	  dekaani	  Ingmar	  Björkman	  
Helsingin	  yliopisto:	  professori	  Hannu	  Vartiainen	  (varalla	  professori	  Markku	  Lanne)	  
Itä-‐Suomen	  yliopisto:	  dekaani	  Harri	  Siiskonen	  
Jyväskylän	  yliopisto:	  dekaani	  Hanna-‐Leena	  Pesonen	  
Lappeenrannan	  teknillinen	  yliopisto:	  professori	  Sami	  Saarenketo	  	  
Svenska	  handelshögskolan:	  vararehtori	  Rune	  Stenbacka	  
Tampereen	  yliopisto:	  vararehtori	  Harri	  Melin	  
Turun	  yliopisto:	  dekaani	  Markus	  Granlund	  
Vaasan	  yliopisto:	  vararehtori	  Vesa	  Suutari	  
Åbo	  Akademi:	  vararehtori	  Malin	  Brännback	  
	  
Akateeminen	  sihteeri:	  Juuso	  Leivonen,	  Association	  of	  Business	  Schools	  Finland	  
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Tiivistelmä	  
Kauppatieteet	  on	  ala,	  joka	  vaatii	  laaja-‐alaista	  liiketoiminnan	  ymmärtämistä	  etenkin	  1.	  syklissä.	  On	  
hyvin	  hankala	  kuvitella	  kauppatieteiden	  kandidaattia,	  joka	  ei	  ymmärtäisi	  mitään	  esim.	  
markkinoinnista.	  Kuitenkin	  2.	  ja	  3.	  sykli	  voivat	  olla	  hyvinkin	  paljon	  erikoistuneempia	  ja	  
maisteri/tohtoritasolla	  ei	  ole	  pakko	  olla	  tarjolla	  kaikkia	  kauppatieteiden	  aineita.	  Kauppatieteet	  on	  
alana	  myös	  varsin	  kansainvälinen	  ja	  erityisesti	  maisteriohjelmien	  osalta	  kilpailee	  opiskelijoista	  
muiden	  maiden	  kauppakorkeakoulujen	  kanssa.	  
	  
Oman	  tutkimuksen	  rooli	  ja	  merkitys	  on	  erilainen	  eri	  syklien	  kohdalla.	  1.	  syklin	  opetusta	  voisi	  kuvitella	  
annettavan	  osittain	  siten,	  että	  aineessa	  ei	  tehdä	  omaa	  tutkimusta,	  kun	  taas	  maisteritasolla	  oman	  
tutkimuksen	  rooli	  on	  jo	  merkittävä	  ja	  tohtoritasolla	  ratkaiseva.	  
	  
Kauppatieteillä	  on	  merkittävä	  rooli	  paitsi	  koulutusohjelmiensa	  ja	  tutkimuksen	  myötä,	  mutta	  myös	  
sivuainekouluttajana.	  Monessa	  yksikössä	  merkittävä	  osa	  opintopisteistä	  annetaan	  nimenomaan	  
sivuaineopetuksena	  muiden	  alojen	  opiskelijoille.	  Myös	  täydennyskoulutuksella	  on	  tärkeä	  asema,	  
etenkin	  alueellisesti.	  	  
	  
Kauppatieteelliset	  yksiköt	  perustavat	  profiilinsa	  yliopiston	  strategiaan,	  profiiliin	  ja	  omille	  
vahvuusalueille.	  Profiilit	  näkyvät	  etenkin	  maisteri-‐	  ja	  tohtorikoulutuksessa	  sekä	  tutkimuksen	  
painopisteissä.	  Yksiköiden	  maisteri-‐	  ja	  tohtorikoulutuksen	  tarjonta	  voi	  poiketa	  toisistaan	  suurestikin.	  
	  
Ei	  ole	  yhtä	  muottia	  järjestää	  kauppatieteitä.	  Tämä	  näkyy	  mm.	  suhteessa	  alueen	  
ammattikorkeakouluihin.	  Ratkaisut	  ovat	  erilaisia	  eri	  kaupungeissa.	  Jossain	  on	  järkevä	  toimia	  
nykymallin	  mukaisesti,	  jossain	  1.	  sykli	  voidaan	  suunnitella	  ja	  toteuttaa	  kokonaan	  tai	  osittain	  
yhteistyössä	  AMK:n	  kanssa	  ja	  jossain	  voidaan	  kehittää	  joku	  aivan	  uusi	  ratkaisu.	  Tärkeää	  on,	  että	  
tällaisten	  ratkaisuiden	  luomiselle	  ei	  ole	  esteitä.	  
	  
Kauppatieteiden	  opiskelijavalinta	  esitetään	  muutettavaksi	  kaksiportaiseksi	  Bologna-‐mallin	  mukaan.	  
Opiskelijat	  valitaan	  siis	  ensin	  ensimmäisen	  syklin	  opintoihin	  ja	  niiden	  jälkeen	  oman	  haun	  kautta	  
maisteriopintoihin.	  Syklien	  välillä	  opiskelijat	  voivat	  liikkua	  opintojen	  ja	  työelämän	  välillä	  sekä	  
hakeutua	  jatko-‐opintoihin	  siihen	  yksikköön,	  missä	  on	  tarjolla	  hänen	  kiinnostuksen	  kohteitaan	  
vastaavaa	  koulutusta	  ja	  tutkimusta.	  Tämä	  mahdollistaa	  yksiköiden	  profiloitumisen	  entistä	  selkeämmin	  
sekä	  sykleittäin	  että	  ohjelmien	  sisällön	  osalta	  yliopiston	  ja	  yksikön	  painopistealueille.	  
	  
Kauppatieteet	  voivat	  tehdä	  tämän	  opiskelijavalinta	  uudistuksen	  keskenään,	  mikäli	  muilla	  aloilla	  tähän	  
ei	  ole	  halua.	  Olennaista	  kuitenkin	  on,	  että	  myös	  muilla	  aloilla	  kaksiportainen	  tutkintorakenne	  toimii	  
mahdollisimman	  hyvin,	  että	  liikkuvuus	  syklien	  välissä	  on	  mahdollista.	  
	  
Yksiköillä	  on	  jo	  nyt	  suhteellisen	  selkeät	  profiilit.	  On	  kuitenkin	  tärkeää,	  että	  niitä	  korostetaan	  
entisestään	  yliopistojen	  viestinnässä.	  Tähän	  asti	  eroja	  on	  enemminkin	  pyritty	  häivyttämään.	  
Viestinnän	  rooli	  korostuu	  entisestään,	  kun	  esim.	  maisteriohjelmia	  aletaan	  entisestään	  suuntaamaan	  
yksikön	  profiilin	  pohjalta.	  Silloin	  kaikissa	  yksiköissä	  ei	  enää	  voi	  opiskella	  kaikkea.	  Tästä	  pitää	  viestiä	  
niin	  hakijoille,	  opiskelijoille	  kuin	  työnantajille	  ja	  muille	  sidosryhmille.	  	  Maisteriohjelmien	  markkinointi	  
ja	  opiskelijoiden	  ja	  henkilökunnan	  rekrytointi	  kotimaassa	  ja	  kansainvälisesti	  korostaa	  yksiköiden	  
profiilia	  ja	  omaleimaisuutta.	  	  
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Kauppatieteellistä	  koulutusta	  antavat	  yksiköt	  
	  
Kauppatieteiden	  alalla	  toimii	  Suomessa	  seuraavat	  yliopistot:	  
	  

-‐ Aalto-‐yliopisto,	  Aalto-‐yliopiston	  kauppakorkeakoulu	  
o Koulutusta	  Helsingissä	  ja	  Mikkelissä	  

-‐ Hanken	  Svenska	  Handelshögskolan	  
o Koulutusta	  Helsingissä	  ja	  Vaasassa	  

-‐ Helsingin	  yliopisto,	  valtiotieteellinen	  tiedekunnassa	  sekä	  maatalous-‐	  ja	  metsätieteiden	  
tiedekunta	  

-‐ Itä-‐Suomen	  yliopisto,	  Kauppatieteiden	  laitos	  
o Koulutusta	  Joensuussa	  ja	  Kuopiossa	  

-‐ Jyväskylän	  yliopisto,	  kauppakorkeakoulu	  sekä	  informaatioteknologian	  tiedekunta	  
-‐ Lappeenrannan	  teknillinen	  yliopisto,	  LUT	  Kauppatieteet	  ja	  tuotantotalous	  
-‐ Oulun	  yliopisto,	  Oulun	  yliopiston	  kauppakorkeakoulu	  
-‐ Tampereen	  yliopisto,	  johtamiskorkeakoulu	  
-‐ Turun	  yliopisto,	  Turun	  kauppakorkeakoulu	  

o Koulutusta	  Turussa	  ja	  Porissa	  
-‐ Vaasan	  yliopisto,	  kauppatieteellinen	  tiedekunta	  sekä	  teknillinen	  tiedekunta	  

o Koulutusta	  Vaasassa	  ja	  Seinäjoella	  
-‐ Åbo	  Akademi,	  Handelshögskolan	  vid	  Åbo	  Akademi	  

	  
Myös	  Lapin	  yliopistossa	  annettiin	  kauppatieteellistä	  koulutusta	  yhteistyössä	  Oulun	  yliopiston	  
kanssa,	  mutta	  Lapin	  yksikkö	  on	  lopetettu	  ja	  viimeiset	  uudet	  kauppatieteiden	  opiskelijat	  
otettiin	  sisään	  Lappiin	  vuonna	  2007.	  
	  
Opetus-‐	  ja	  kulttuuriministeriön	  tietojen	  mukaan	  kauppatieteellisen	  alan	  opetus-‐	  ja	  
tutkimushenkilöstö	  oli	  vuonna	  2013	  oli	  noin	  7,6%	  kaikkien	  alojen	  henkilöstöstä.	  14,7%	  
kaikista	  uusista	  opiskelijoita	  aloitti	  kauppatieteissä	  ja	  kauppatieteissä	  suoritettiin	  15,3%	  
kaikista	  ylemmistä	  korkeakoulututkinnoista.	  6,3%	  tohtorin	  tutkinnoista	  oli	  kauppatieteellisiä	  
tutkintoja.	  	  
	   	  
Suomalaisten	  yliopistojen	  lisäksi	  alalla	  toimivat	  suomalaiset	  ammattikorkeakoulut	  sekä	  
ainakin	  Estonian	  Business	  School	  (Viron	  korkeakoulujärjestelmän	  mukaan).	  Näiden	  lisäksi	  
Suomessa	  on	  joitain	  epävirallisia,	  minkään	  maan	  koulutusjärjestelmään	  kuulumattomia	  
organisaatioita	  kuten	  Helsinki	  School	  of	  Business.	  

Koulutuksen	  ja	  tutkimuksen	  suuret	  linjat	  
	  
Toimeksiannossa	  pyydettiin	  ottamaan	  kantaa	  siihen,	  millaisia	  uusia	  koulutus-‐	  ja	  
tutkimustarpeita	  ennakoidaan	  syntyvän	  tulevaisuudessa	  ja	  mihin	  suuntaan	  alan	  suomalaista	  
opetusta	  ja	  tutkimusta	  tulisi	  suunnata	  ja	  mihin	  millaisia	  haasteita	  suomalaisella	  osaamisella	  
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tulee	  ratkaista.	  Nämä	  ovat	  teemoja,	  joita	  on	  käsitelty	  useassa	  erilaisessa	  
tulevaisuusselonteossa	  ja	  visiopaperissa.	  	  
	  
Ihmiskunnan	  suuret	  kysymykset	  eivät	  ole	  minkään	  yksittäisen	  tieteenalan	  sisällä.	  Ilmiöt	  ja	  
yhteiskunnan	  haasteet	  vaativat	  tutkimukselta	  monitieteistä	  ja	  ratkaisukeskeistä	  
lähestymistapaa,	  jolla	  ylitetään	  hallinnon-‐	  ja	  toimialojen	  rajoja	  ja	  yhdistetään	  eri	  alojen	  
osaamista	  uudella	  tavalla,	  kuten	  Valtioneuvoston	  strategisen	  tutkimuksen	  neuvoston	  
esittelyssä	  todetaan.	  Kaikilla	  isoilla	  yhteiskunnallisia	  kysymyksillä	  on	  ulottuvuuksia,	  joihin	  
kauppatieteet	  tuovat	  oman	  tarpeellisen	  näkökulmansa	  ja	  välineistönsä.	  	  
	  
Tulevaisuuteen	  vaikuttaa	  toisaalta	  omat	  suunnitelmamme	  ja	  tekemisemme,	  mutta	  siihen	  
vaikuttaa	  myös	  sellaiset	  toimintamme	  seuraukset,	  joita	  emme	  välttämättä	  olleet	  osanneet	  
ennakoida	  tai	  toivoa.	  Tänä	  päivänä	  internet	  ja	  langaton	  viestintä	  ovat	  meille	  elintärkeitä,	  
mutta	  vain	  harva	  pystyi	  visioimaan	  tällaista	  kehitystä	  edes	  25	  vuotta	  sitten.	  	  
	  
Vaikka	  tulevaisuutta	  on	  vaikea	  ennustaa,	  suunnitelmat	  ja	  visiot	  ovat	  tärkeitä.	  Kun	  talouden	  ja	  
yhteiskunnan	  rakenteet	  muuttuvat	  toisaalta	  erilaisten	  politiikkavalintojen	  kautta,	  mutta	  myös	  
talouden	  kehittymisen	  myötä,	  myös	  työelämä	  muuttuu.	  Niin	  työntekijöiltä	  kuin	  työnantajilta	  
vaaditaan	  entistä	  suurempaa	  joustavuutta	  ja	  mukautumiskykyä.	  Tämä	  vaikuttaa	  myös	  
korkeakouluihin	  -‐	  siihen,	  mitä	  opiskelijoille	  koulutetaan,	  mutta	  myös	  miten	  koulutetaan.	  
	  
Usein	  mainittuja	  megatrendejä1,	  joihin	  myös	  kauppatieteiden	  on	  omalla	  tavallaan	  reagoitava	  
on	  maailman	  muuttuminen	  moninapaisemmaksi	  ja	  suhteellisen	  painopisteen	  siirtyminen	  pois	  
vanhasta	  länsimaailmasta	  kasvaviin	  talouksiin.	  Kaukoitä	  ja	  Etelä-‐Amerikka	  ovat	  jo	  jonkun	  
aikaa	  kasvaneet	  vauhdilla	  ja	  on	  vain	  ajan	  kysymys,	  milloin	  Afrikan	  eri	  maat	  ja	  alueet	  nousevat	  
nykyistä	  paljon	  merkittävimmiksi	  talousalueiksi.	  	  
	  
Odottamattomat	  shokit	  yleistyvät	  eri	  muodoissa,	  kaupungistuminen	  jatkuu	  ja	  väestö	  ikääntyy,	  
etenkin	  vanhoissa	  teollisuusmaissa.	  Vaikka	  kokonaisvarallisuus	  kasvaa,	  se	  jakautuu	  entistä	  
epätasa-‐arvoisemmin	  ja	  erilaiset	  shokit	  uhkaavat	  entistä	  rajummin	  taloudellisesti	  heikompien	  
maiden	  yhteiskuntajärjestystä.	  Ympäristön	  kannalta	  kestävien	  ratkaisuiden	  tarve	  kasvaa	  
entisestään	  toisaalta	  elämän	  perusedellytysten,	  kuten	  puhtaan	  veden	  niukkuuden	  ja	  tämän	  
niukkuuden	  aiheuttamien	  konfliktien	  riskin	  takia,	  mutta	  myös	  koska	  ilmastonmuutos	  yleisesti	  
vaikuttaa	  kaikilta	  osin	  elämämme.	  Uusia	  teknologioita,	  ideoita	  ja	  innovaatioita	  kehitetään	  
uusilla	  tavoilla	  ja	  ne	  leviävät	  ympäri	  maailman	  nopeammin	  kuin	  ennen.	  Digitalisoituminen,	  
individualismi	  ja	  kustomointi	  muuttavat	  yhteiskuntaamme	  ja	  elinkeinoelämää	  ja	  yksilöiden	  
informaatioteknologian	  osaamisesta	  tulee	  ajan	  myötä	  luku-‐	  ja	  laskutaitoon	  verrattavia	  
perustaitoja,	  joita	  ilman	  syrjäytimisen	  vaara	  on	  todellinen.	  	  
	  
Vaikka	  tieteenalojen	  ylittävä	  tutkimus	  ja	  yhteistyö	  on	  äärimmäisen	  tärkeää	  edellä	  mainittujen	  
suurten	  trendien	  käsittelyssä	  ja	  se	  vaatii	  selkeästi	  vahvistamista	  ja	  entistä	  luontevampien	  
kanavien	  luomista,	  on	  muistettava,	  että	  yhteistyöstä	  on	  iloa	  vain,	  jos	  eri	  osapuolilla	  on	  vahva	  
oma	  osaaminen.	  Jotta	  kauppatieteilijästä	  olisi	  erityistä	  hyötyä	  yhteistyölle,	  hänen	  on	  
yhteistyökyvykkyyden	  lisäksi	  oltava	  myös	  hyvä	  kauppatieteissä.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  1	  Esim.	  Rajander-‐Juusti	  2013.	  Liiketalousalan	  osaamistarpeet	  –	  ennakointitietoa	  koulutuksen	  suunnittelun	  
tueksi.	  http://www.oph.fi/download/146309_Liiketalousalan_osaamistarpeet.pdf	  ,	  Sitra:	  
http://www.sitra.fi/tulevaisuus,	  ABS.	  2010.	  http://www.abs.fi/eng/material/national-‐strategy-‐for-‐business-‐
and-‐economics/	  
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Tässä	  muistiossa	  pyritään	  hahmottelemaan,	  miten	  kauppatieteellistä	  opetusta	  ja	  tutkimusta	  
tulee	  Suomessa	  kehittää	  ja	  miten	  kauppatieteet	  omalta	  osaltaan	  pyrkivät	  vastaamaan	  edellä	  
mainittuihin	  haasteisiin.	  

Kauppatieteiden	  tutkinnot	  
	  
Kauppatieteelliset	  tutkinnot	  ovat	  eläneet	  vuosien	  saatossa	  nimikkeiden	  ja	  laajuutensa	  osalta.	  	  
	  
Ennen	  vuotta	  1977	  ylempi	  korkeakoulututkinto	  oli	  nimeltään	  kauppatieteiden	  /	  
taloustieteiden	  kandidaatti,	  jonka	  suorittanut	  saattoi	  käyttää	  maisterin	  arvoa.	  Alempi	  
korkeakoulututkinto	  oli	  nimeltään	  ekonomi,	  kirjeenvaihtaja	  tai	  akateeminen	  sihteeri.	  
	  
Vuosina	  1977–1995	  ylempi	  korkeakoulututkinto	  oli	  nimeltään	  ekonomi,	  jonka	  suorittanut	  
saattoi	  käyttää	  kauppatieteiden	  maisterin	  arvoa.	  Tutkinnon	  laajuus	  oli	  160	  opintoviikkoa.	  
Vuosina	  1977–1995	  ei	  ollut	  käytössä	  alempaa	  korkeakoulututkintoa.	  
	  
Vuodesta	  1995	  lähtien	  ylempi	  korkeakoulututkinto	  on	  ollut	  nimeltään	  kauppatieteiden	  
maisteri,	  jonka	  suorittanut	  saa	  käyttää	  ekonomin	  arvoa.	  Alempi	  korkeakoulututkinto	  on	  
nimeltään	  kauppatieteiden	  kandidaatti.	  
	  
Vuoden	  2005	  tutkinnonuudistuksen	  myötä	  opintoviikoista	  on	  siirrytty	  opintopisteisiin.	  
Opintopisteet	  Suomessa	  ovat	  yhteismitallisia	  Euroopan	  korkeakoulutusalueen	  ECTS-‐pisteiden	  
kanssa.	  Kauppatieteiden	  kandidaatin	  tutkinnon	  laajuus	  on	  180	  opintopistettä	  (täysipäiväisesti	  
opiskellen	  kolme	  vuotta).	  Kauppatieteiden	  maisterin	  tutkinnon	  laajuus	  on	  120	  opintopistettä	  
(kaksi	  vuotta).	  Ensimmäisen	  ja	  toisen	  syklin	  tutkintojen,	  kandidaatti	  ja	  maisteri,	  lisäksi	  
kauppatieteissä	  annetaan	  yliopistoissa	  tohtorin	  koulutusta,	  joka	  on	  laajuudeltaan	  240	  
opintopistettä	  ja	  pääsääntöisesti	  kestää	  noin	  neljä	  vuotta.	  	  
	  
Suurin	  osa	  yliopistoista	  tarjoaa	  kandin,	  maisterin	  ja	  tohtorin	  lisäksi	  MBA	  ohjelman	  ja	  muuta	  
virallisen	  tutkintojärjestelmän	  ulkopuolista	  koulutusta.	  
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Kauppatieteellisen	  alan	  tutkinnot	  yliopistoissa	  ja	  ammattikorkeakouluissa	  
	  
Yliopistojen	  kauppatieteiden	  tutkinnot	  ovat	  rakenteeltaan	  pitkälti	  samankaltaisia.	  
Kauppatieteiden	  kandidaatin	  tutkinnossa	  on	  pääsääntöisesti	  	  

-‐ kaikille	  yhteisiä	  perusopintoja	  eri	  kauppatieteellisistä	  aineista	  sekä	  
menetelmäopintoja	  noin	  vuoden	  verran	  (35-‐72op)	  

-‐ kandidaattiohjelman	  tai	  suuntautumis-‐/erikoistumisalan	  opintoja	  (42-‐120op)	  
-‐ Sivuaineopintoja	  (24-‐30op)	  
-‐ Kieli-‐	  ja	  viestintäopintoja	  (18-‐25op)	  
-‐ Valinnaisia	  opintoja,	  joilla	  tutkinnon	  laajuus	  saadaan	  180	  opintopisteeseen	  

Kauppatieteiden	  maisterin	  tutkinnon	  rakenne	  vaihtelee	  enemmän	  yksiköittäin	  ja	  ohjelmittain,	  
vaikka	  monia	  yhteisiäkin	  elementtejä	  on.	  Ohjelmat	  sisältävät	  

-‐ Ohjelman/pääaineen	  syventäviä	  opintoja	  (60-‐91	  op)	  
-‐ sivuaineopintoja	  (24-‐35	  op)	  
-‐ Joissain	  yksiköissä	  kaikille	  yhteisiä	  menetelmä-‐	  tai	  muita	  opintoja	  (0-‐35	  op)	  
-‐ Jossain	  yksiköissä	  kieli-‐	  ja	  viestintäopintoja	  (0-‐20	  op)	  
-‐ valinnaisia	  opintoja,	  joilla	  tutkinnon	  laajuus	  täydennetään	  120	  op:een	  	  

	  
Kauppatieteellisten	  tutkintojen	  lisäksi	  yliopistoissa	  annetaan	  kauppa-‐/taloustieteellisiä	  
opintoja	  Helsingin	  yliopiston	  valtiotieteellisessä	  tiedekunnassa	  sekä	  maatalous-‐	  ja	  
metsätieteiden	  tiedekunnassa.	  HY:n	  tutkintonimikkeet	  ovat	  maatalous-‐	  ja	  metsätieteiden	  
kandidaatti	  (MMK),	  elintarviketieteiden	  kandidaatti	  (ETK),	  maatalous-‐	  ja	  metsätieteiden	  
maisteri	  (MMM)	  ja	  elintarviketieteiden	  maisteri	  (ETM).	  
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Kauppatieteellisten	  tutkintojen	  sisältö	  
	  
Kauppatieteiden	  kandidaatin	  tutkinto	  
	  
Kauppatieteiden	  kandidaatin	  tutkintojen	  rakenne	  voi	  olla	  samantyylinen	  eri	  yksiköissä	  ja	  
vaikka	  monesti	  kauppatieteelliset	  tutkinnot	  mielletään	  hyvin	  samanlaisiksi,	  tutkintojen	  
sisällöt	  ja	  profiilit	  eroavat	  toisistaan.	  Euroopan	  korkeakoulujen	  tutkintojen	  sisältöjä,	  niiden	  
eroja	  ja	  yhtäläisyyksiä	  hahmotellut	  Tuning-‐projekti2	  kategorisoi	  kauppatieteiden	  kandidaatin	  
tutkinnot	  jatkumolle	  yleisesti	  toimintaympäristöön	  orientoituneista	  tutkinnoista	  
toimintokohtaisesti	  orientoituneihin	  tutkintoihin.	  
	  

Generalisti	  <<<<<>>>>>	  Erikoistunut	  
Toimintaympäristö	  
orientaatio	  

Organisaatio	  orientaatio	   Toimintokohtaisesti	  
orientaatio	  

Ohjelmat,	  jotka	  keskittyvät	  
ympäristöön,	  jossa	  
organisaatiot	  toimivat	  
pärjätäkseen	  ja	  
menestyäkseen.	  Painopiste	  
on	  laajemman	  
toimintaympäristön,	  
erityisesti	  poliittisen,	  
markkina-‐	  ja	  
toimialarakenteen	  
analyysissä	  ja	  
ymmärtämisessä.	  Tällaisissa	  
ohjelmissa	  käsitellään	  usein	  
laajasti	  kansantaloustiedettä,	  
kansainvälistä	  liiketoimintaa,	  
kauppatieteitä	  tukevia	  
aineita	  kuten	  oikeustieteitä	  ja	  
sosiologiaa	  sekä	  esim.	  
liiketoiminnan	  historiaa,	  ja	  
yrittäjyyttä.	  Voidaan	  
keskittyä	  esimerkiksi	  
teemoihin	  kilpailu,	  
liiketoiminnan	  
keskittyminen,	  
hankintaketjut,	  
kansainvälinen	  kauppa,	  
investoinnit,	  teknologia,	  
sääntely,	  kansantaloustiede	  
ja	  yhteiskunnallinen	  
kehittyminen.	  

Ohjelmat,	  joissa	  paneudutaan	  
erityisesti	  organisaatioiden	  
johtamiseen	  ja	  hallintaan.	  
Ohjelmat	  sisältävät	  
kokonaisuuksia	  kuten	  
strateginen	  johtaminen,	  
organisaatioiden	  suunnittelu	  
ja	  käyttäytyminen,	  
liiketoimintojen	  johtaminen,	  
henkilöstöjohtaminen,	  
finanssien	  hallinta.	  

Nämä	  ohjelmat	  usein	  
sisältävät	  perusopintoja	  
toimintaympäristöstä	  ja	  
organisaatiosta,	  mutta	  
keskittyvät	  syvällisemmin	  
tietyn	  toiminnan	  
käsittelemiseen.	  Esimerkiksi	  
markkinoinnin	  ohjelma,	  jossa	  
käsitellään	  syvällisemmin	  
teemoja,	  kuten	  psykologiaa,	  
kuluttajakäyttäytymistä,	  
markkinatutkimusta,	  
markkinoinnin	  johtamista,	  
myynnin	  johtamista,	  
jakeluverkkoja,	  hinnoittelua	  
jne.	  	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Tuning.	  2009.	  Reference	  Points	  for	  the	  Design	  and	  Delivery	  of	  Degree	  Programmes	  in	  Business.	  
http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/Publications/Business_final_version.pdf	  
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Kandidaatin	  tutkinnon	  perussisältöjä	  
	  
Huolimatta	  siitä,	  että	  myös	  ensimmäisen	  syklin	  tutkinnot	  voivat	  poiketa	  toisistaan,	  
tutkintoihin	  on	  vakiintunut	  niin	  Suomessa	  kuin	  Euroopassa	  verrattain	  yhtenäinen	  
perusopintojen/-‐sisältöjen	  kokonaisuus.	  
	  
Yleisesti	  ensimmäisen	  syklin	  valmistuneilta	  odotetaan	  niin	  jatko-‐opinnoissa	  kuin	  työelämän	  
puolella,	  että	  he	  pystyvät	  osoittamaan	  teoreettista	  ja	  käytännön	  tietoa	  ja	  ymmärrystä	  
seuraavilta	  alueilta.	  

-‐ Markkinat	  –	  resurssien,	  tavaroiden	  ja	  palveluiden	  markkinoiden	  toimintalogiikka	  ja	  
kehittyminen	  

-‐ Asiakkaat	  –	  asiakkaiden	  odotukset,	  palvelu	  ja	  asiakasorientaatio	  
-‐ Rahoitus	  –	  rahoituksen	  lähteet,	  niiden	  käyttö	  ja	  hallinta	  
-‐ Laskentatoimen	  ja	  kirjanpidon	  perusteet	  ja	  käyttö	  sekä	  muiden	  tietojärjestelmien	  

hyödyntäminen	  
-‐ Ihmiset	  –	  ihmisten	  johtaminen	  ja	  henkilöstön	  kehittäminen	  organisaatiossa,	  

johtamisen	  teoria	  ja	  käytäntö	  sekä	  monikulttuurisuuden	  sekä	  diversiteetin	  
ymmärtäminen	  ja	  hyödyntäminen	  

-‐ Toiminnot	  –	  resurssien	  ja	  toimintojen	  johtaminen	  
-‐ Tietojärjestelmät	  –	  tietojärjestelmien	  kehittäminen,	  johtaminen	  ja	  hyödyntäminen	  

sekä	  niiden	  vaikutukset	  organisaatioon	  
-‐ Tieto-‐	  ja	  viestintäteknologia	  –	  ajantasainen	  ymmärrys	  tieto-‐	  ja	  viestintäteknologian	  

käytöstä	  ja	  hyödyntämisestä	  
-‐ (Liike)toiminnan	  käytänteet	  ja	  strategiat	  –	  muuttuvaan	  toimintaympäristöön	  

soveltuvien	  käytänteiden	  ja	  strategioiden	  kehittäminen;	  sidosryhmien	  huomioon	  
ottaminen	  mitä	  tulee	  esimerkiksi	  kestävään	  kehitykseen,	  kansainvälistymiseen	  ja	  
globalisaatioon,	  etikkaan	  ja	  yhteiskuntavastuuseen,	  vastuulliseen	  johtamiseen,	  
innovaatioihin,	  (liike)toiminnan	  kehittämiseen,	  tiedon	  ja	  riskien	  hallintaan.	  

-‐ (Liike)toimintaympäristö	  –	  kyky	  kommunikoida	  vierailla	  kielillä,	  tunnistaa	  ja	  arvostaa	  
kulttuurien	  ja	  uskontojen	  vaikutuksia	  kansainväliseen	  liiketoimintaan,	  ymmärtää	  
ajankohtaisia	  taloudellisia,	  lainsäädännöllisiä,	  poliittisia	  ja	  sosiaalisia	  ilmiöitä.	  

Kauppatieteiden	  maisterin	  tutkinto	  
	  
Vaikka	  kauppatieteiden	  kandidaatin	  tutkinnosta	  pystytään	  erottamaan	  yhteisiä	  sisältöjä	  ja	  
trendejä,	  kauppatieteiden	  maisterin	  tutkinnot	  eroavat	  varsin	  paljon	  yliopistojen	  sisällä	  ja	  
niiden	  välillä.	  	  
	  
Pääpiirteittäin	  maisteriohjelmat	  voidaan	  jakaa	  	  

-‐ ohjelmiin,	  jotka	  entisestään	  syventävät	  opiskelijalla	  jo	  olevaa	  osaamista	  tietyllä	  alueella,	  
-‐ ohjelmiin,	  jotka	  laajentavat	  opiskelijan	  ymmärrystä	  kauppatieteistä	  ottamalla	  mukaan	  

elementtejä	  laajemmin	  kauppatieteiden	  alueelta	  ja	  
-‐ poikki-‐/monitieteisiin	  ohjelmiin,	  jotka	  tuovat	  mukaan	  elementtejä	  muilta	  tieteenaloilta.	  
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Maisteriohjelmista	  ei	  helposti	  pysty	  löytämään	  yhteisiä	  sisältöjä,	  	  paitsi	  sen,	  että	  käytännössä	  
kaikissa	  suoritetaan	  jonkin	  muotoinen	  loppututkielma,	  useimmiten	  pro	  gradu.	  	  
	  
Maisteriohjelmat	  ovat	  usein	  englanninkielisiä.	  Maisteriohjelmat	  ovatkin	  usein	  erittäin	  tärkeä	  
tekijä	  opiskelijoiden	  kansainvälisessä	  rekrytoinnissa.	  Kansainvälisyys	  leimaa	  kauppatieteitä	  
oppialana.	  Tästä	  syystä	  kansainväliset	  opiskelijat	  ja	  kansainvälinen	  henkilökunta	  ovat	  erittäin	  
tärkeitä	  kansainvälisen	  opiskeluympäristön	  luomisen	  ja	  kotikansainvälistymisen	  kannalta.	  
	  
Joidenkin	  ohjelmien	  suorittaminen	  vaatii	  verrattain	  syvällistä	  ymmärrystä	  aiheesta,	  usein	  
aikaisempien	  opintojen	  kautta,	  kun	  taas	  toiset	  ohjelmat	  ovat	  luonteeltaan	  sellaisia,	  että	  ne	  
pystyy	  menestyksekkäästi	  suorittamaan	  hyvin	  erilaisilla	  taustoilla.	  Osa	  maisteriohjelmista	  on	  
lähtökohtaisesti	  enemmän	  tutkimusorientoituneita,	  usein	  valmistaen	  opiskelijoita	  jatko-‐
opintoihin.	  
	  
Kauppatieteet	  on	  myös	  laaja	  sivuainekouluttaja	  
	  
Useimmissa	  yliopistoissa	  kauppatieteet	  ovat	  paitsi	  laaja	  tieteenala	  itsessään	  
kauppatieteellisten	  tutkintojen	  kautta,	  kauppatieteet	  myös	  kouluttavat	  erittäin	  laajasti	  
muiden	  tieteenalojen	  opiskelijoita	  sivuaineopetuksena.	  Sivuaineopetuksen	  ja	  omien	  tutkinto-‐
opiskelijoiden	  suhde	  vaihtelee	  yksiköittäin,	  mutta	  paikoittain	  sivuaineopetus	  voi	  muodostaa	  
useamman	  kymmenen	  prosenttia	  kauppatieteiden	  tuottamista	  opintopisteistä.	  	  
	  

MBA	  ja	  muu	  täydennyskoulutus	  
	  
Kauppatieteellisten	  perustutkintojen	  lisäksi	  useimmat	  yksiköt	  tarjoavat	  myös	  erilaisia	  
täydennyskoulutuspaketteja	  ja	  –ohjelmia.	  Usealla	  yksiköllä	  on	  erikoistuneempien,	  usein	  
erityisesti	  alueen	  tarpeisiin	  vastaavien	  ohjelmien	  lisäksi	  tarjolla	  MBA-‐koulutusta.	  	  
	  
MBA,	  eli	  Master	  of	  Business	  Administration	  on	  täydennyskoulutusohjelma,	  joiden	  suorittajilta	  
edellytetään	  usein	  pitkähköä	  työkokemusta.	  MBA:ta	  järjestetään	  joko	  kokopäiväisinä	  tai	  osa-‐
aikaisina	  ohjelmina,	  joita	  voi	  suorittaa	  töiden	  ohessa.	  MBA:n	  lisäksi	  moni	  tarjoaa	  myös	  
Executive	  MBA:ta,	  eli	  EMBA	  :n.	  Näiden	  ohjelmien	  suorittajilla	  on	  pohjalla	  usein	  
työkokemuksen	  lisäksi	  myös	  vahvaa	  johtajakokemusta.	  	  
	  
MBA	  tutkinnot	  eivät	  Euroopassa	  yleensä	  ole	  osa	  virallista	  tutkintojärjestelmää.	  Suomessakaan	  
MBA-‐ohjelmat	  eivät	  ole	  OKM:n	  hyväksymiä	  tutkintoja.	  Koska	  MBA-‐tutkinnot	  ovat	  virallisen	  
tutkintojärjestelmän	  ulkopuolella,	  näistä	  ohjelmista	  on	  mahdollista	  periä	  lukukausimaksuja.	  
MBA-‐puolella	  ohjelmille	  ja	  yksiköille	  myönnetyt	  akreditoinnit	  ovat	  tärkeitä	  laadun	  merkkejä,	  
koska	  niiltä,	  vähintään	  mielikuvissa,	  puuttuu	  virallisen	  tutkintojärjestelmän	  mukanaan	  tuoma	  
laadunvarmistus.	  
	  

Laadunvarmistus	  
KKA:n	  ja	  Kansallisen	  koulutuksen	  arviointikeskuksen	  suorittamien	  auditointien	  lisäksi	  
kauppatieteellisellä	  alalla	  kansainväliset	  akreditoinnit	  ovat	  tärkeitä.	  Akreditoinnit	  tarjoavat	  
selkeät	  alakohtaiset	  laatukriteerit	  ja	  laadun	  kehittämisen	  näkökulmasta	  vertaisarviointiin	  
osallistumalla	  koulu	  saa	  arvokasta	  palautetta	  ja	  kehitysajatuksia	  kansainvälisten	  koulujen	  
dekaaneilta.	  Akreditointiin	  osallistuminen	  myös	  pakottaa	  koulua	  jatkuvasti	  parantamaan	  
toimintaansa.	  
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Maailmalla	  on	  kaksi	  koko	  kauppakorkeakoulua	  tarkastelevaa	  akreditointia,	  EQUIS	  3ja	  AACSB4.	  
Lisäksi	  MBA-‐koulutuksta	  arvioi	  AMBA5.	  Näiden	  lisäksi	  tulee	  mainita	  EFMD:n	  ohjelma-‐
akreditointi,	  EPAS6.	  
	  
Suomesta	  	  
-‐	  EQUIS	  on	  Aallolla	  ja	  Hankenilla,	  	  
-‐	  AACSB	  Aallolla	  ja	  OY:lla,	  	  
-‐	  AMBA	  Aallolla,	  Hankenilla	  ja	  JY:llä	  sekä	  	  
-‐	  EPAS	  VY:llä	  (2	  ohjelmaa),	  LUT:llä,	  TY:llä	  ja	  JAMK:lla.	  
	  
Akreditoinnit	  itsessään	  profiloivat	  yksikköä	  ja	  sen	  ohjelmia	  kansainvälisesti.	  Etenkin	  
globaalissa,	  noin	  16.000	  kauppakorkeakoulun	  kontekstissa	  kansainvälinen	  ja	  tunnustettu	  
laatuleima	  avaa	  ovia	  ja	  helpottaa	  yksikön	  kansainvälistymistä.	  Akreditoinnit	  toisaalta	  
korostavat	  yksikön	  autonomian	  tärkeyttä,	  mutta	  samalla	  kuitenkin	  asettavat	  tiettyjä	  
reunaehtoja	  yksiköiden	  toiminnalle	  (liittyen	  mm.	  opetuksen	  ja	  tutkimuksen	  
kansainvälisyyteen,	  henkilökunnan	  pätevyyksiin,	  oppimisen	  laadunvarmistukseen	  jne.).	  

Tutkintojen	  kehittäminen	  ja	  profiloituminen	  
	  

Kandidaatin	  ja	  maisterin	  tutkinto	  erilleen	  
	  
Jos	  vielä	  kymmenen	  vuotta	  sitten	  oli	  yleistä,	  että	  perusopintojen	  jälkeen	  opiskelijat	  valitsivat	  
laajasta	  oppiainepohjaisesta	  valikoimasta	  pääaineen	  tai	  koulutusohjelman,	  nykyään	  trendi	  on	  
päinvastainen.	  Monessa	  yksikössä	  on	  vähennetty	  tai	  luovuttu,	  tai	  ollaan	  luopumassa,	  laajasta	  
kandiohjelmien	  valikoimasta.	  Kandidaatin	  tutkinto	  on	  kehittynyt	  ja	  kehittyy	  yhä	  laajemmaksi	  
ja	  yleisluontoisemmaksi	  tutkinnoksi.	  Kehityssuunta	  kandidaatin	  tutkinnon	  osalta	  on	  monessa	  
yksikössä	  sama.	  Myös	  kansainvälisesti	  kandidaatin	  tutkinto	  on	  pääsääntöisesti	  generalistinen	  
tutkinto.	  
	  
Poikkeuksina	  tästä	  ovat	  tutkinnot,	  jotka	  valmistavat	  opiskelijoita	  ammatteihin,	  jotka	  ovat	  joko	  
säädeltyjä,	  tai	  joissa	  on	  hyvin	  vahva	  perinne	  tai	  ennakkovaatimukset	  jatko-‐opintojen	  ja	  
ammatillisen	  kehittymisen	  osalta.	  Näillä	  oppialoilla	  usein	  jo	  ensimmäisen	  syklin	  tutkinto	  on	  
verrattain	  tarkasti	  rajattu	  tiettyyn	  oppialaan.	  Esimerkkejä	  tällaisista	  on	  
laskentatoimi/tilintarkastus,	  yritysjuridiikka	  ja	  tietyssä	  määrin	  myös	  kansantaloustiede.	  
	  
Opiskelijoiden	  erikoistuminen	  tapahtuu	  siis	  yhä	  suuremmassa	  määrin	  maisterin	  tutkinnon	  
kautta.	  Tällöin	  voi	  paneutua	  tiettyyn	  aiheeseen,	  tai	  profiloitua	  eri	  aineiden	  tai	  tieteiden	  
yhdistämisen	  kautta.	  Myös	  muilta	  tieteenaloilta	  tulevien	  opiskelijoiden	  maisteritutkinnot	  ovat	  
jollakin	  tavoin	  profiloituneita.	  	  
	  
Se,	  miten	  tutkintojen	  kehitetään,	  riippuu	  paljon	  siitä,	  ajatellaanko	  ensimmäistä	  ja	  toista	  sykliä	  
jatkumona,	  vai	  itsenäisinä	  tutkintoina.	  Suomessa	  kaikki	  ensimmäiseen	  sykliin	  hyväksytyt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  http://www.efmd.org/accreditation-‐main/equis	  
4	  http://www.aacsb.edu/accreditation/	  
5	  http://www.mbaworld.com/en/Accreditation.aspx	  
6	  http://www.efmd.org/accreditation-‐main/epas	  



	   13	  

opiskelijat	  saavat	  opinto-‐oikeuden	  yliopiston	  toisen	  syklin	  opintoihin.	  Tästä	  syystä,	  vaikka	  
jako	  kandin	  ja	  maisterin	  välillä	  onkin	  entistä	  selvempi,	  kandidaatin	  tutkintoa	  tarkastellaan	  
harvoin	  työelämärelevanssin	  kannalta.	  Maisterin	  tutkintoja	  sen	  sijaan	  ajatellaan	  useinkin	  
itsenäisenä	  tutkintona,	  johon	  myös	  aktiivisesti	  rekrytoidaan	  opiskelijoita	  muilta	  
kauppatieteiden	  aloilta	  ja	  muilta	  tieteenaloilta,	  omasta	  yliopistosta	  ja	  myös	  muista	  
korkeakouluista.	  	  
	  
Kuten	  yllä	  todettiin,	  kauppatieteiden	  kandidaatin	  tutkinto	  on	  pitkälti	  muodoltaan	  
samanlainen	  lähes	  jokaisessa	  yksikössä	  ja	  sisältää	  laajan,	  eri	  kauppatieteellisiä	  aineita	  
käsittelevän	  perusopintojen	  jakson.	  Tämä	  halutaan	  säilyttää	  myös	  jatkossa,	  koska	  kaikki	  
yksiköt	  näkevät,	  että	  kauppatieteiden	  kandidaatin	  tutkinto,	  joka	  ei	  sisältäisi	  ainakin	  
perusteita	  kaikista	  kauppatieteiden	  perusaineista,	  ei	  ole	  mahdollinen.	  
	  
Vaikka	  kandidaatin	  tutkinto	  halutaan	  säilyttää	  laaja-‐alaisena,	  maisterin	  tutkinto	  nähdään	  
hyvin	  eri	  tavoin.	  Maisterin	  tutkinnon	  profiloituminen,	  joko	  fokusoitumisena	  johonkin	  
kauppatieteelliseen	  alaan,	  tai	  yhdistämällä	  eri	  aloja	  tai	  tieteitä,	  on	  hyvin	  luontevaa.	  Jopa	  siinä	  
määrin,	  että	  MBA-‐tutkintoa	  lukuun	  ottamatta,	  yksiköissä	  ei	  ole,	  eikä	  harvaa	  poikkeusta	  
lukuun	  ottamatta	  edes	  harkita	  tällaisen	  yleisen	  KTM:n	  perustamista.	  Maisterikoulutuksessa	  
profiloituminen	  tapahtuu	  pitkälti	  yksikössä	  harjoitettavan	  tutkimuksen	  ja	  yliopiston	  muiden	  
tieteenalojen	  painotusten	  ja	  vahvuuksien	  kautta.	  
	  
Kuten	  opetuksen,	  tutkimuksen	  ja	  yhteiskunnan	  suuria	  linjoja	  tarkastellessa	  todettiin,	  
työelämä	  ja	  työtavat	  muuttuvat	  jatkuvasti.	  Elinikäinen	  oppiminen	  on	  ollut	  peruskäsitteenä	  jo	  
vuosia	  ja	  yhtenä	  tärkeimmistä	  geneerisistä	  taidoista	  nähdään	  oppimaan	  oppiminen	  ja	  jatkuva	  
itsensä	  kehittäminen.	  Tähän	  istuu	  suhteellisen	  huonosti	  ajatus	  saman	  alan	  sisällä	  
suoritettavasta	  viiden	  vuoden	  korkeakouluputkesta,	  jonka	  jälkeen	  vasta	  siirrytään	  
työelämään.	  	  
	  
Kandidaatin	  ja	  maisterin	  tutkintoja	  esitetään	  erotettavaksi	  toisistaan	  siten,	  että	  opinto-‐oikeus	  
myönnetään	  ensin	  ensimmäisen	  syklin	  tutkintoon,	  jonka	  jälkeen	  suoraan,	  tai	  työelämän	  
kautta	  hakeudutaan	  maisteriohjelmaan.	  Erottaminen	  palvelee	  sitä,	  että	  opiskelijat	  voivat	  
ensimmäisen	  syklin	  suoritettuaan	  käydä	  työelämässä,	  hankkia	  kokemuksia	  
koulutusjärjestelmän	  ulkopuolelta	  ja	  heijastella	  myös	  tämän	  kokemuksen	  kautta	  mahdollisia	  
maisteriopintoja.	  	  
	  
Lisäksi	  ensimmäisen	  ja	  toisen	  syklin	  erottaminen	  toisistaan	  palvelee	  kauppatieteellisten	  
yksiköiden	  profiloitumista	  entisestään,	  kun	  maisteritutkinnoissa	  on	  tällöin	  luontevampaa	  
asemoitua	  yksikön	  ja	  yliopiston	  vahvuusalueille	  ja	  profiilin	  mukaisesti.	  	  
	  
Kun	  ensimmäinen	  ja	  toinen	  sykli	  ovat	  erillään,	  maisterivaiheen	  opiskelijavalinta	  edesauttaa	  
opiskelijoiden	  liikkuvuutta	  yliopistosta	  toiseen,	  Suomessa,	  Euroopassa	  ja	  ulkomailla.	  
Opiskelijoiden	  liikkuvuus	  syklien	  välissä	  myös	  kannustaa	  korkeakouluja	  entistä	  selkeämmin	  
profiloitumaan	  sekä	  kertomaan	  tarjonnastaan	  ja	  vahvuuksistaan	  hakijoille	  ja	  kilpailemaan	  
keskenään.	  Selkeästi	  omina	  kokonaisuuksinaan	  maisteriohjelmia	  on	  parempi	  profiloida	  mm.	  
akselilla	  generalisti	  -‐	  spesialisti,	  työkokemuksella	  -‐	  ilman	  työkemusta,	  tohtorikoulutukseen	  
tähtäävä	  –	  yliopiston	  ulkopuolisille	  työmarkkinoille	  tähtäävä	  jne.	  	  
	  
Omana	  kokonaisuutenaan	  toimivat	  ensimmäisen	  syklin	  ohjelmat	  on	  suunniteltava	  itsenäisiksi	  
tutkinnoiksi	  ennen	  kaksiportaisuuteen	  siirtymistä.	  Nykyään	  edelleen	  osassa	  yksiköitä	  
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opiskelijat	  tarkoituksella	  tai	  vahingossa	  päätyvät	  suorittamaan	  kandin	  ja	  maisterin	  opintojaan	  
laajastikin	  päällekkäin,	  mikä	  on	  omiaan	  heikentämään	  opiskelijoiden	  mahdollisuuksia	  
liikkuvuuteen	  syklien	  välillä.	  Se	  on	  myös	  opiskelijalle	  haitallista	  ottaen	  huomioon,	  että	  
opintotuki	  on	  nykyään	  jaettu	  tutkinnoittain.	  	  
	  
Laadukkaat	  ja	  hyvin	  mietityt	  maisteriohjelmat	  ovat	  myös	  vahva	  kilpailutekijä	  
kansainvälisesti.	  Siinä	  missä	  ensimmäisen	  syklin	  rekrytointi	  tapahtuu	  pääsääntöisesti	  
kotimaasta,	  maisterihaussa	  ollaan	  selkeästi	  kansainvälisillä	  markkinoilla.	  Kilpailu	  
maisteripaikoista	  parhaassa	  tapauksessa	  motivoi	  opiskelijoita	  suorittamaan	  ensimmäisen	  
syklin	  opintonsa	  tavoitteellisemmin.	  Ja	  kilpailu	  maisteriopiskelijoista	  taas	  parhaassa	  
tapauksessa	  parantaa	  maisteriohjelmien	  laatua	  kaikissa	  yksiköissä.	  
	  
Myös	  Korkeakoulujen	  arviointineuvosto	  KKA:n	  arviointiryhmä7	  on	  suositellut	  ensimmäisen	  ja	  
toisen	  syklin	  erottamista	  toisistaan	  ja	  ”kaksiportaisuuden	  toteuttamiseksi	  opinto-‐oikeuden	  
myöntämistä	  pääsääntöisesti	  vain	  alempaan	  korkeakoulututkintoon	  ja	  erillisen	  haun	  
järjestämistä	  kandidaateiksi	  valmistuneille	  ylempään	  korkeakoulututkintoon.	  […]	  
Liikkuvuuden	  lisäämiseksi	  alempien	  korkeakoulututkintojen	  sisältöjä	  tulisi	  arviointiryhmän	  
mielestä	  muokata	  siten,	  että	  ne	  antavat	  nykyistä	  paremmat	  valmiudet	  valita	  tarkempi	  
suuntautuminen	  vasta	  siirryttäessä	  ylempään	  korkeakoulututkintoon.”	  Muun	  hyvän	  lisäksi	  
alemman	  korkeakoulututkinnon	  erottaminen	  omaksi	  kokonaisuudekseen	  selkiyttäisi	  
arviointiryhmän	  mukaan	  tutkintorakenteen	  kaksiportaisuutta,	  mikä	  voisi	  puolestaan	  lyhentää	  
opintoaikoja	  ja	  vähentää	  keskeyttämisiä.	  
	  
Kaksiportaisuuteen	  voidaan	  pyrkiä	  joko	  mahdollisimman	  monen	  alan	  kanssa	  samaan	  aikaan,	  
tai	  siihen	  suuntaan	  voidaan	  edetä	  alakohtaisesti.	  Kaksiportaisuutta	  edistäisi	  myös,	  jos	  
ministeriön	  rahanjakomalli	  kohtelisi	  molempia	  syklejä	  tasapainoisemmin,	  eikä	  nykymallin	  
mukaan	  painottaisi	  niin	  suuresti	  maisterin	  tutkintoa	  suhteessa	  kandidaatin	  tutkintoon.	  	  
	  
Ohjausryhmän	  näkemyksen	  mukaan	  kauppatieteen	  alalla	  tulee	  siirtyä	  kohti	  erillisiä	  
tutkintoja.	  Edellytyksenä	  on,	  että	  mukana	  ovat	  alusta	  alkaen	  kaikki,	  tai	  merkittävä	  enemmistö	  
kauppatieteellisistä	  yksiköistä.	  VY:n	  on	  ilmoittanut	  muodostavan	  kantansa	  tutkintojen	  
erottamiseen	  myöhemmin.	  
	  
Näiden	  esitysten	  jälkeenkin	  Suomessa	  säilyy	  mahdollisuus	  opiskella	  laadukas	  
kauppatieteiden	  kandidaatin	  tutkinto	  yliopistoissa.	  Näin	  siitä	  huolimatta,	  että	  kandidaatin	  ja	  
maisterin	  tutkintojen	  opiskeluoikeuden	  kytköstä	  esitetään	  katkaistavaksi	  ja	  esitetään,	  että	  
yhteistyötä	  ja	  uusia	  tutkintoja	  tulee	  voida	  miettiä	  duaalimallin	  yli.	  Ratkaisut	  vaihtelevat	  
yksiköittäin.	  Ja	  niissäkin,	  joissa	  on	  mietitty	  ensimmäisen	  syklin	  osittaista	  tai	  kokonaista	  
yhteistuotantoa,	  tutkinnot	  tulee	  miettiä	  yhteistyössä	  osaamistarpeet	  huomioiden	  ja	  korkeasta	  
laatutasosta	  kiinni	  pitäen.	  	  
	  

Markkinointi	  ja	  viestintä	  tukemaan	  profiloitumista	  
	  
Tähän	  asti	  on	  tietoisesti	  tai	  tiedostamatta	  haluttu	  pitää	  yllä	  mielikuvaa	  siitä,	  että	  yksiköt	  ovat	  
hyvin	  pitkälti	  samanlaisia	  koulutustarjonnaltaan	  ja	  tasoltaan.	  Kuitenkin	  tutkimuksen	  puolella	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  KKA.	  2012.	  Evaluation	  of	  the	  Bologna	  Process	  Implementation	  in	  Finland.	  Publications	  of	  the	  Finnish	  Higher	  
Education	  Evaluation	  Council	  6:2012.	  http://www.kka.fi/files/1471/KKA612Evaluation_Bologna_nettiin.pdf	  
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on	  merkittäviä	  eroja	  ja	  myös	  opetuksen	  puolella	  mm.	  yksikön	  koko	  ja	  yliopiston	  muu	  tarjonta	  
väkisinkin	  vaikuttavat	  opiskelumahdollisuuksiin	  ja	  tarjontaan.	  	  
	  
Mikäli	  yksiköiden	  halutaan	  profiloituvan,	  korostavan	  omia	  sekä	  yliopistonsa	  vahvuuksia,	  siitä	  
on	  myös	  aktiivisesti	  viestittävä.	  Kun	  viestinnässä	  on	  korostettu	  yksiköiden	  samanlaisuutta,	  se	  
vaikuttaa	  myös	  toimintaan.	  Poisvalintojen	  tekeminen	  ja	  profiloituminen	  ei	  ole	  mahdollista,	  jos	  
samaan	  aikaan	  pitää	  ylläpitää	  laaja-‐alaista	  tarjontaa	  ja	  mielikuvaa.	  Viestintä	  on	  tärkeää	  
hakijan	  kannalta,	  jotta	  hänellä	  on	  oikea	  kuva	  siitä,	  millaiseen	  yliopistoon	  on	  hakemassa	  ja	  
mitä	  mahdollisuuksia	  siellä	  on.	  Viestintä	  on	  myös	  tärkeää	  työnantajien	  ja	  muiden	  
sidosryhmien	  kannalta,	  jotta	  yksiköiden	  erilaisuus	  on	  tiedossa	  myös	  rekrytoinnissa	  ja	  
yhteistyökuvioissa.	  Ja	  viestintä	  on	  tärkeää	  myös	  oman	  talon	  sisällä,	  jotta	  myös	  sisäisesti	  
ymmärretään	  tehdyt	  valinnat	  sekä	  profiili,	  jonka	  pohjalta	  työtä	  tehdään	  ja	  yksikköä	  
kehitetään.	  	  
	  
Erilaisten	  profiilien	  näkyminen	  viestinnässä	  lisää	  myös	  maisteri-‐	  ja	  tohtoriopiskelijoiden	  
liikkuvuutta	  ja	  rekrytointia	  oman	  yksikön	  ulkopuolelta,	  Suomesta	  ja	  ulkomailta.	  Jotta	  
kaksiportaisesta	  tutkintorakennetta	  saadaan	  nykyistä	  paremmin	  hyödynnettyä,	  se	  edellyttää	  
toisaalta	  yksiköiden	  profiloitumista,	  mutta	  myös	  maisterivaiheen	  rekrytoinnin	  
arkipäiväistämistä.	  Tämä	  tarkoittaa,	  että	  omien	  ensimmäisen	  syklin	  suorittaneiden	  on	  
luonnollista	  lähteä	  muualle	  opiskelemaan	  tai	  töihin,	  ja	  että	  muiden	  korkeakoulujen	  ja	  alojen	  
kandidaattien	  rekrytoiminen	  omiin	  ohjelmiin	  on	  osa	  korkeakoulun	  normaalia	  toimintaa.	  
	  

Opetuksen	  ja	  tutkimuksen	  yhteys	  sekä	  resurssien	  yhteiskäyttö	  
	  
Yliopistoissa	  on	  perinteisesti	  mielletty,	  että	  opetus	  perustuu	  tutkimukseen.	  Ottaen	  kuitenkin	  
huomioon	  sen,	  että	  kauppatieteissä	  opetusta	  annetaan,	  etenkin	  kandidaatin	  tutkinnossa,	  
hyvin	  laajasti	  eri	  kauppatieteellisissä	  aineissa,	  opetuksen	  ja	  tutkimuksen	  yhteys	  on	  väkisinkin	  
koetuksella.	  Etenkin,	  jos	  puhutaan	  omassa	  talossa	  tehtävästä	  tutkimuksesta	  ja	  etenkin	  kun	  
tarkastellaan	  henkilöstömäärältään	  pienempiä	  yksiköitä.	  
	  
Siinä	  missä	  kauppatieteiden	  maisterin	  tutkinnon	  ja	  etenkin	  tohtorin	  tutkinnon	  kurssit,	  ja	  
opetus	  yleensä,	  pohjautuvat	  nyt	  ja	  jatkossa	  tutkimukseen,	  kandidaatin	  tutkinnon	  osalta	  
voidaan	  nähdä	  kehityskulkuja,	  jossa	  osa	  laajasta	  eri	  aineiden	  opetuksesta	  toteutetaan	  joko	  
puhtaasti	  opetushenkilökunnan	  avulla,	  tai	  yhteistyössä	  muiden	  korkeakoulujen	  kanssa.	  	  
	  
Esimerkkejä	  opetuksen	  ja	  oman	  tutkimuksen	  eroista	  on	  jo	  nyt.	  Esimerkiksi	  Oulun	  yliopistossa	  
annetaan	  yritysjuridiikan	  opetusta,	  mutta	  opetus	  ostetaan	  Lapin	  yliopistolta,	  eikä	  Oulussa	  ole	  
lainkaan	  yritysjuridiikan	  tutkimusta.	  Ja	  esimerkiksi	  Åbo	  Akademissa	  ei	  ole	  rahoituksen	  
tohtoriohjelmaa.	  Samalla	  logiikalla	  voidaan	  ajatella,	  että	  vaikka	  kanditasolla	  annettaisiinkin	  
opetusta	  markkinoinnissa,	  laskentatoimessa,	  kansantaloustieteessä	  jne.,	  niin	  sen	  ei	  
automaattisesti	  tarvitse	  tarkoittaa,	  että	  yksikössä	  on	  pakko	  olla	  myös	  maisterikoulutusta	  tai	  
tutkimusta	  tällä	  alalla.	  Kuitenkin	  aloilla,	  joissa	  yksikössä	  on	  tutkimusta,	  on	  tarpeellista	  olla	  
opetusta,	  jotta	  tutkimus	  näkyy	  myös	  yksikön	  opetuksen	  painotuksissa	  ja	  opiskelijat	  pääsevät	  
hyötymään	  yksikön	  huippututkimuksesta.	  
	  
Kaiken	  opetuksen	  ei	  siis	  tarvitse	  välttämättä	  olla	  oman	  henkilökunnan	  tuottamaa.	  Jossain	  
määrin	  alalla	  tärkeät	  akreditoinnit	  voivat	  vaikuttaa	  siihen,	  mikä	  opetuksesta	  tuotetaan	  oman	  
henkilökunnan	  toimesta	  ja	  mikä	  määrä	  tästä	  on	  sidottava	  oman	  talon	  tekemään	  
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tutkimukseen.	  Tämä	  koskettaa	  enemmän	  yksiköitä,	  jotka	  hakevat,	  tai	  harkitsevat	  hakevansa	  
institutionaalisia	  EFMD:n	  EQUIS	  akreditointia	  tai	  AACSB:n	  akreditointia.	  Ohjelmakohtaiset	  
akreditoinnit,	  kuten	  EFMD:n	  EPAS,	  eivät	  aseta	  yhtä	  tiukkoja	  vaateita	  koko	  yksikön	  
toiminnalle,	  vaan	  arvioivat	  nimenomaan	  yksittäisiä	  ohjelmia.	  Kuitenkaan	  edes	  
instituutioakreditoinnit	  eivät	  estä	  yhteistyötä	  ja	  yhteistä	  resurssien	  käyttöä.	  Jo	  nyt	  
esimerkiksi	  Aalto	  ja	  Hanken	  tekevät	  yhteistyötä	  yhteisten	  kurssien	  muodossa,	  kuten	  tekevät	  
myös	  Åbo	  Akademi	  ja	  Turun	  yliopisto,	  toki	  kielikysymykset	  huomioiden.	  	  
	  
Tiiviimpi	  yhteistyö	  yksiköiden	  välillä	  olisi	  luontevaa	  etenkin	  peruskurssien	  osalta.	  
Opetusyhteistyötä	  eri	  yliopistojen	  välillä	  voidaan	  tehdä	  esimerkiksi	  verkkokurssien	  
muodossa.	  Ohjausryhmässä	  keskusteltiinkin	  yhteisestä	  verkkokurssipilotista.	  Tähän	  voisi	  
soveltua	  vaikka	  joku	  hitaammin	  muuttuva	  aine,	  esimerkiksi	  tilastomatematiikka.	  Tätä	  kurssia	  
voisi	  hyödyntää	  yhteisesti	  kaikkien	  yksiköiden	  opetuksessa	  etenkin,	  jos	  materiaali	  tuotetaan	  
englanniksi.	  Kun	  itse	  luento	  ja	  materiaali	  ovat	  valmiiksi	  olemassa,	  voidaan	  kurssilla	  keskittyä	  
blended	  learning	  periaatteella	  sisällön	  keskusteluun,	  opiskelijoiden	  vaikeammiksi	  kokemiin	  
teemoihin	  ja	  sisällön	  linkittämiseen	  kunkin	  yksikön	  haluamalla	  tavalla	  omaan	  
toimintaympäristöönsä	  ja	  aikaan.	  Opetusmenetelmien	  kehittäminen	  opiskelijakeskeiseen	  
suuntaan	  osaltaan	  vastaa	  myös	  muuttuvan	  työelämän	  edellytyksiin.	  	  Pilottihankkeeseen	  
lupautuivat	  mukaan	  ensivaiheessa	  ainakin	  LUT,	  ISY,	  TY,	  VY,	  OY,	  ÅA	  ja	  JY.	  ABS	  kokoaa	  2015	  
aikana	  ryhmän,	  joka	  koordinoi	  kurssin	  tuotannon.	  
	  

Tohtorikoulutus	  
	  
Tohtorikoulutuksen	  osalta	  yhteistyötä	  on	  tehty	  jo	  monen	  vuoden	  ajan.	  Kauppatieteiden	  
puolella	  on	  Kataja	  tohtorikoulutusohjelma	  ja	  kansantaloustieteiden	  puolella	  ohjelman	  nimi	  on	  
Kava.	  	  
	  
Aiemmin	  tohtorikoulujen	  rahoituksesta	  merkittävä	  osa	  tuli	  korvamerkittynä	  Suomen	  
Akatemialta,	  mutta	  nykyään	  nämä	  	  rahat	  on	  siirretty	  yliopistojen	  tulosrahoitukseen	  ja	  
tohtorikoulujen	  rahoitus	  riippuu	  yliopistojen	  välisistä	  sopimuksista.	  Tämä	  tarkoittaa,	  että	  SA-‐
rahoituksen	  poistuttua,	  yliopistojen	  jäsenmaksut	  tohtorikouluissa	  ovat	  kasvaneet	  
merkittävästi.	  Tämä	  pakottaa	  miettimään	  uudelleen	  toiminnan	  luonnetta	  ja	  
jäsenmaksuallokaatiota.	  
	  
Yliopistoilla	  on	  alueellista	  yhteistyötä	  tohtorikoulutuksen	  järjestämisessä,	  esimerkiksi	  
pääkaupunkiseudulla	  Aallon,	  Hankenin	  ja	  Aallon	  tuotantotalouden	  keskinäinen	  keskustelu	  
yhteistyöstä.	  Mutta	  edelleen	  koulutuksen	  puolella	  kansallinen	  yhteistyö	  nähdään	  erittäin	  
hyödyllisinä,	  koska	  erikoiskurssien	  vetäminen	  yliopistokohtaisesti	  ei	  ole	  järkevää	  
tohtoriopiskelijoiden	  pienen	  määrän	  vuoksi.	  On	  myös	  huomattava,	  että	  joissain	  aineissa	  
Suomesta	  ei	  löydy	  riittävän	  laajaa	  pohjaa.	  Tämän	  vuoksi	  kansainvälinen,	  erityisesti	  
pohjoismainen	  ja/tai	  eurooppalainen	  verkostoituminen	  ja	  yhteistyö	  kurssien	  toteuttamisessa	  
on	  tärkeää.	  	  

Duaalimalli	  
Kauppatieteellisellä	  alalla	  työnjako	  yliopistojen	  ja	  ammattikorkeakoulujen	  välillä	  on	  hyvin	  
olennainen	  kysymys.	  Tarvittavat	  ratkaisut	  duaalimallin	  suhteen	  vaihtelevat	  yksiköittäin.	  



	   17	  

Joillekin	  yliopistoille	  työnjaon	  ja	  yhteistyön	  miettiminen	  on	  hyvin	  luontevaa,	  kun	  taas	  toisille	  
kaupungin	  ammattikorkeakoulusta	  ei	  välttämättä	  löydy	  kumppania.	  	  
	  
Kauppatieteellisen	  alan	  työryhmän	  näkemyksen	  mukaan	  korkeakoulujen,	  yliopistojen	  ja	  
ammattikorkeakoulujen,	  tulee	  voida	  tehdä	  yhteistyötä	  myös	  yli	  duaalimallin	  rajojen.	  Yhteistyö	  
voi	  tarkoittaa	  ajoittaista	  ajatustenvaihtoa,	  yhteisiä	  tukipalveluita,	  tai	  se	  voi	  tarkoittaa	  yhdessä	  
toteutettuja	  kandi-‐ohjelmia,	  yhteistä	  henkilökuntaa,	  uudenlaista	  työnjakoa	  ensimmäisen	  
syklin	  ohjelmien	  toteuttamisessa,	  korkeakoulujen	  fuusioita,	  tai	  jotain	  muuta.	  Ratkaisut,	  
tarpeen	  ja	  toiveet	  vaihtelevat	  alueittain,	  mutta	  yhteistyölle	  ei	  saa	  olla	  esteitä.	  Esimerkki	  
duaalimallin	  yli	  menevästä	  yhteistyöstä	  löytyy	  mm.	  Tampereelta,	  jossa	  Tampere3-‐hanketta	  
viedään	  parhaillaan	  eteenpäin.	  
	  
Lain	  ja	  sääntöjen	  tulee	  tarjota	  laaja	  viitekehys,	  jonka	  puitteissa	  korkeakoulut	  kehittävät	  
omaan	  tilanteeseensa	  parhaiten	  sopivat	  ratkaisut.	  Tämä	  tarkoittaa,	  että	  jossain	  paikassa	  
voidaan	  päätyä	  hyvinkin	  erilaiseen	  ratkaisuun,	  kuin	  toisaalla.	  Se	  tarkoittaa	  myös,	  että	  
tutkinnot	  ja	  toiminta	  voivat	  olla	  erilaista	  eri	  yksiköissä.	  Toisin	  sanoen	  yksiköt	  ovat	  eri	  tavoin	  
profiloituneita	  omien	  vahvuuksiensa	  ja	  tilanteeseensa	  pohjalta.	  Tämä	  edellyttää	  selkeää	  
viestintää	  hakijoille	  ja	  sidosryhmille.	  
	  
Duaalimallia	  kommentoidessaan	  osa	  yksiköistä	  toi	  esiin	  huolensa	  AMK:jen	  laadusta	  ja	  
huomauttivat,	  että	  oppiainevalikoimat	  AMK:ssa	  ja	  yliopistoissa	  ovat	  nykyisellään	  erilaiset.	  
Esim.	  kansantaloustiedettä	  ja	  metodiopintoja	  ei	  nykyisellään	  opeteta	  AMK:ssa.	  Duaalimallista	  
ei	  siis	  voi	  edes	  kaupallisella	  alalla	  siirtyä	  pois	  yksinkertaisesti	  yhdistämällä	  ensimmäisen	  
syklin	  tutkinnot.	  Monella	  taholla	  kuitenkin	  visioidaan	  uudenlaisia	  tutkintoja	  ja	  asemoidaan	  
niitä	  enemmän	  jatkumolle	  käytäntö-‐teoria,	  kuin	  jyrkästi	  kahteen	  eri	  laariin	  duaalimallin	  
rajojen	  mukaan.	  	  
	  
On	  kuitenkin	  huomattava,	  että	  parhaat	  kansainväliset	  yliopistot	  (Harvard,	  Stanford,	  MIT,	  
Cambridge,	  Erasmus,	  jne.)	  tarjoavat	  myös	  kandiopetusta.	  	  Kandikoulutuksen	  lopettaminen	  
kokonaan	  suomalaisissa	  yliopistoissa	  tai	  yliopistojen	  kandivaiheen	  opiskelijoiden	  radikaali	  
väheneminen	  voisi	  lisätä	  parhaimpien	  akateemisesti	  suuntautuneiden	  suomaisten	  nuorten	  
kiinnostusta	  lähteä	  ulkomaille	  kouluttautumaan	  ja	  näin	  lisätä	  aivovuotoa.	  	  
	  
ÅA	  huomauttaa	  lisäksi,	  että	  ruotsinkielisen	  korkeakoulutuksen	  osalta	  aloitteentekijä	  
korkeakoulujärjestelmän	  kehittämisessä	  on	  lain	  mukaan	  Samordninsdelegationen,	  jota	  ÅA	  
kannustaa	  vahvasti	  aloittamaan	  kansallisen	  keskustelun	  duaalimallista.	  
	  

Yksiköiden	  profiilit	  ja	  strategiat	  
	  
Prosessin	  aikana	  kauppatieteellisiltä	  yksiköiltä	  kysyttiin	  heidän	  opetuksen	  ja	  tutkimuksen	  
painopisteitä	  sekä	  tulevaisuuden	  strategioita.	  Näitä	  näkemyksiä	  on	  tiivistetty	  alla	  yksiöittäin.	  

Aalto	  
Aallon	  kauppakorkeakoulun	  tavoitteena	  on	  nostaa	  ambitiotasoa	  ja	  saavuttaa	  erittäin	  hyvä	  
kansainvälinen	  taso	  kaikissa	  keskeisissä	  kauppatieteiden	  aineessa	  ja	  kansantaloustieteessä.	  
Tärkeänä	  elementtinä	  tässä	  työssä	  on	  professorien	  tenure	  track	  –järjestelmä,	  jonka	  kautta	  
henkilökunnan	  rekrytointi	  ja	  vakinaistaminen	  tapahtuu.	  
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Aallon	  näkökulmasta	  on	  hyvä,	  että	  suomalaisessa	  koulutusjärjestelmässä	  on	  
tiedekorkeakoulut	  ja	  ammattikorkeakoulut	  erikseen.	  Nämä	  sektorit	  palvelevat	  eri	  tarkoitusta	  
ja	  kouluttavat	  ainakin	  osittain	  erilaisiin	  professioihin.	  Ainakin	  Kauppakorkeakoulun	  
näkökulmasta	  koulutusjärjestelmä	  toimii	  tällaisenaan	  hyvin.	  Kanditutkinnolla	  tullee	  olemaan	  
tulevaisuudessa	  entistä	  vahvempi	  asema	  ja	  siksi	  on	  tärkeää	  panostaa	  myös	  kandiopetukseen.	  	  

Hanken	  
Hankenin	  hallitus	  on	  vuonna	  2013	  toteutetun	  kansainvälisen	  tutkimusarvioinnin	  perusteella	  
valinnut	  neljä	  painopistealuetta.	  Nämä	  ovat	  yritysjohtaminen	  ja	  organisaatio	  (Management	  
and	  Organization),	  markkinointi	  (Marketing),	  rahoitus	  (Finance)	  ja	  kansantaloustiede	  
(Economics).	  Hanken	  panostaa	  näihin	  painopistealueisiin	  erityisesti	  sekä	  maisteritason	  ja	  
tohtoritason	  koulutuspanostuksiin	  että	  tutkimukseen.	  Kansainvälisyyttä	  tukeviin	  panostuksia	  
priorisoidaan	  erityisesti.	  
	  
Hanken	  on	  jo	  päättänyt	  luopua	  tilastotieteestä	  maisteritason	  ja	  tohtorikoulutuksen	  
pääaineena.	  Tämä	  karsinta	  ei	  saisi	  kuitenkaan	  vaarantaa	  Hankenin	  kykyä	  tarjota	  
laajamittaista	  kandidaattiohjelmaa.	  
	  
Hanken	  suhtautuu	  AMK-‐sektorin	  kanssa	  tehtävään	  yhteistyöhön	  rakentavasti.	  Hanken	  on	  
kehittänyt	  yhteistyötä	  ja	  työnjakoa	  Arcadan	  kanssa,	  ennen	  kaikkea	  logistiikan	  alalla.	  Hankenin	  
näkökulmasta	  edellytykset	  yhteistyöhön	  ovatkin	  oppiainekohtaisia.	  
	  

HY	  
Taloustiedettä	  harjoitetaan	  Helsingin	  yliopistossa	  kahdessa	  tiedekunnassa.	  Valt.	  
tiedekunnassa	  sijaitseva	  HECER,	  joka	  on	  kolmen	  yliopiston	  (HY,	  Aalto	  ja	  Hanken)	  yhteinen	  
yksikkö,	  sekä	  siihen	  kuuluva	  taloustieteen	  oppiaine	  keskittyvät	  kansantaloustieteen	  
tutkimukseen	  ja	  opetukseen.	  HECERin	  vahvuuksiin	  kuuluvat	  erityisesti	  
menetelmäpainotteiset	  taloustieteen	  erityisalat	  kuten	  ekonometria	  ja	  talousteoria.	  HECERin	  
opetustoiminta	  painottuu	  maisteri-‐	  ja	  tohtorikoulutukseen.	  Maisteriohjelman	  itsenäisyyttä	  
lisätään,	  mikä	  helpottaa	  kanditutkinnon	  jälkeisiä	  lateraalisia	  siirtymisiä	  ohjelmaan	  toisista	  
oppiaineista	  tai	  yliopistoista.	  Maisteri-‐	  ja	  tohtoriohjelman	  yhteensopivuutta	  lisätään	  
poistamalla	  niiden	  päällekkäisyyksiä	  ja	  luomalla	  erityinen	  tutkijamaisterilinja,	  joka	  
mahdollistaa	  kitkattoman	  ja	  nopean	  siirtymisen	  tutkijakoulutukseen.	  Tavoitteena	  on	  tehostaa	  
opetusresurssien	  käyttöä	  ja	  nopeuttaa	  tutkijaväylän	  läpäisyä.	  	  HECER	  varautuu	  myös	  
laajentamaan	  tohtoriohjelman	  kapasiteettia.	  Tutkijakoulutusjärjestelmän	  kansallinen	  muutos	  
tullee	  korostamaan	  HECERin	  tohtoriohjelman	  roolia	  alan	  kansallisessa	  työnjaossa.	  
	  
Maatalous-‐	  ja	  metsätieteellisen	  tiedekunnan	  taloustieteen	  laitoksen	  tutkimuksen	  ja	  opetuksen	  
painoala	  on	  luonnonvarojen	  kestävä	  käyttö	  ja	  kestävä	  elintarviketalous.	  Taloustieteen	  
laitoksen	  kaikki	  viisi	  oppiainetta	  on	  profiloitu	  tiiviisti	  tiedekunnan	  substanssiaineisiin	  eli	  
maatalouteen,	  elintarvikesektoriin	  ja	  ympäristökysymyksiin.	  Lisäksi	  taloustieteellisiä	  aineita	  
opetetaan	  tiedekunnan	  metsätieteiden	  laitoksella.	  Vaikka	  tiedekunnan	  taloustieteellisen	  
opetuksen	  ja	  tutkimuksen	  perusta	  on	  kansantaloustieteessä	  ja	  liiketaloustieteissä,	  
tiedekunnan	  oppiaineet	  ovat	  maan	  ainoita	  korkeinta	  opetusta	  ja	  akateemista	  tutkimusta	  
tarjoavia	  yksiköitä	  substanssialueillaan.	  
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Helsingin	  yliopistossa	  on	  aloitettu	  taloustieteellisten	  yksiköiden	  yhteistyön	  tehostamiseen	  
tähtäävä	  selvitystyö.	  Tavoitteena	  on	  poistaa	  päällekkäisyyksiä	  ja	  hyödyntää	  mittakaavaetuja	  
lisäämällä	  resurssien,	  esim.	  aineistojen	  yhteiskäyttöä.	  
	  

ISY	  
Kauppatieteissä	  on	  yhteinen	  kauppatieteiden	  kandidaatin	  koulutus.	  Maisterin	  koulutuksessa	  
ja	  tohtorikoulutuksessa	  on	  neljä	  suuntautumisvaihtoehtoa.	  Kauppatieteet	  toimivat	  kahdella	  
kampuksella	  joilla	  on	  omat	  profiilinsa,	  mutta	  samalla	  synergiahyötyihin	  on	  kiinnitetty	  
erityistä	  huomiota	  esimerkiksi	  oppimisympäristöjen	  hyödyntämisessä.	  Kauppatieteet	  ovat	  
panostaneet	  kansainvälisiin	  maisteriohjelmiin,	  mikä	  osaltaan	  tukee	  yliopiston	  strategian	  
toteutumista.	  Lisäksi	  laitoksella	  on	  neljä	  kansainvälistä	  maisteriohjelmaa,	  joista	  osa	  on	  
tieteidenvälisiä,	  kuten	  Health	  and	  Business.	  
	  
ISY:n	  kauppatieteet	  on	  määritellyt	  omaksi	  painopistealueekseen	  pk-‐yritysten	  liiketoiminnan	  
tutkimuksen.	  Tutkimus	  keskittyy	  kuuteen	  tutkimusryhmään,	  joita	  yhdistää	  pk-‐yritysten	  
liiketoiminnan	  tutkimus.	  Yliopistossa	  on	  myös	  vahva	  matkailualan	  osaaminen.	  	  	  
	  
Osana	  ISY:n	  strategiatyötä	  kauppatieteissä	  on	  aloitettu	  monitieteisen,	  tiedekuntarajat	  
ylittävän,	  mutta	  vahvasti	  kauppatieteisiin	  perustuvan	  tutkimusalueen,	  pk-‐yritykset	  ja	  
globalisoituminen	  rakentaminen.	  Lisäksi	  kauppatiede	  on	  useassa	  muussa	  tutkimusalueen	  
(hyvinvointi,	  biotalous,	  green	  business	  models)	  rakentamisessa	  mukana.	  	  
	  
AMK-‐yhteistyötä	  voisi	  kehittää	  edelleen	  yksittäisten	  opintojaksojen	  osalta.	  ISY:ssa	  otetaan	  
merkittävä	  määrä	  AMK-‐opiskelijoita	  erillisvalinnan	  kautta	  suoraan	  maisterivaiheeseen.	  AMK-‐	  
opiskelijoiden	  määrää	  ei	  kuitenkaan	  voi	  merkittävästi	  lisätä	  ilman,	  että	  se	  vaikuttaisi	  
läpivirtaukseen.	  ISY:n	  näkemyksen	  mukaan	  yliopiston	  on	  jatkossakin	  huolehdittava	  
kandivaiheen	  opetuksesta,	  koska	  se	  on	  välttämätöntä	  maisterivaiheen	  profiloinnin	  vuoksi.	  
Yhteistyötä	  AMKien	  kanssa	  voisi	  kuitenkin	  kehittää	  tutkimus-‐	  ja	  kehittämistoiminnan	  osalta	  
yhteisillä	  painopistealueilla,	  kuten	  Venäjä.	  Muita	  mahdollisia	  yhteisiä	  painopistealueita	  voisi	  
olla	  esim.	  biotalous	  ja	  hyvinvointiin	  liittyvät	  kysymykset.	  
	  

JY	  
JY:n	  strategia	  ja	  sen	  tutkimuksen	  painopisteet	  on	  juuri	  uusittu.	  Tämän	  työn	  seurauksena	  on	  
parhaillaan	  käynnissä	  JY:n	  kauppakorkeakoulun	  tutkimuksen	  painopisteiden	  tarkastelu	  ja	  
uudelleen	  määrittely.	  Perinteisesti	  JY:n	  vahvoja	  aloja	  kauppatieteissä	  ovat	  olleet	  
tutkimuksessa	  ja	  koulutuksessa	  soveltava	  taloustiede	  (erityisesti	  spatiaalinen	  työmarkkina-‐
analyysi)	  sekä	  vastuullisen	  liiketoiminnan	  edistäminen	  (ml.	  yritysten	  ympäristöjohtaminen).	  
	  
JY:ssa	  on	  halua	  panostaa	  entistä	  vahvemmin	  tohtorikoulutukseen	  ja	  ylipäänsä	  tutkimukseen.	  
JY:lla	  on	  näkemyksensä	  mukaan	  myös	  valmiuksia,	  halua	  ja	  kykyä	  kasvattaa	  valtakunnallista	  
koulutusvastuutaan	  taloustieteissä,	  jos	  heidän	  resurssinsa	  lisääntyisivät.	  JY	  muistuttaa,	  että	  
edellinen	  UNIFIn	  yhteiskuntatieteellisen	  koulutusalan	  työryhmän	  raportti	  vuodelta	  2011	  
esitti	  taloustieteen	  resurssien	  kohdistamista	  suurten	  keskittymien	  rakentamiseksi	  ja	  JY:n	  ja	  
TaY:n	  taloustieteen	  resurssien	  keskittämistä	  yhteen	  toimintayksikköön.	  
	  
Kansainväliset	  maisteriohjelmat	  (Corporate	  Environmental	  Management,	  International	  
Business	  and	  Entrepreneurship	  sekä	  ensi	  vuonna	  aloittava	  Banking	  and	  International	  
Finance)	  ovat	  JY:n	  profiloitumis-‐	  ja	  kehittämiskohteita.	  Profiloivien	  maisteriohjelmien	  
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rinnalla	  JY	  haluaa	  säilyttää	  laaja-‐alaisen	  ekonomikoulutuksen.	  Yhtenä	  vaihtoehtona	  olisikin	  
muun	  maisterikoulutuksen	  kokoaminen	  kandidaattikoulutuksen	  tapaan	  kahden	  
pääainevaihtoehdon	  alle:	  taloustiede	  ja	  liiketaloustiede.	  
	  
Duaalimallin	  osalta	  JY:ssa	  on	  keskusteltu	  yhteistyön	  tiivistämisestä	  JAMK:n	  kanssa	  myös	  
rakenteiden	  osalta.	  Nykyisessä	  tilanteessa	  järkevimmäksi	  nähdään	  kuitenkin	  yhteistyön	  
tiivistäminen	  erillisinä	  yksiköinä	  toimien.	  Yhteistyön	  tiivistämisen	  varaa	  on	  erityisesti	  
tutkimus-‐	  ja	  kehittämishankkeiden	  parissa.	  Koulutuksessa	  on	  otettu	  tavoitteeksi	  selkiyttää	  
yhteistyöväyliä,	  mm.	  tradenomien	  väylää	  maisterikoulutukseen.	  Mikäli	  JY:n	  ja	  JAMK:n	  
yhdistyminen	  tulisi	  ajankohtaiseksi,	  olisi	  syytä	  tarkastella	  tradenomi-‐	  ja	  
kandidaattikoulutuksen	  yhteistyötä	  syvemmin,	  jopa	  näiden	  yhdistämistä.	  
	  

LUT	  
Vuoden	  2015	  alusta	  alkaen	  LUT	  on	  yhdistänyt	  kauppatieteiden,	  tuotantotalouden	  ja	  
ohjelmistotuotannon	  koulutuksen	  ja	  tutkimuksen	  yhteen	  yksikköön.	  Tämä	  mahdollistaa	  
LUT:n	  mukaan	  koulutuksen	  ja	  tutkimuksen	  kehittämisen	  entistä	  vahvemmin	  
teknologiavetoisen	  liiketoiminnan	  johtamisen	  valmiuksiin.	  	  
	  
LUT	  on	  viime	  vuosina	  muokannut	  kauppatieteiden	  koulutustarjontaa	  yhteen	  laaja-‐alaiseen	  
kandidaatin	  ohjelmaan	  ja	  kuuteen	  tutkimuksen	  vahvuusalueisiin	  pohjaavaan	  
maisteriohjelmaan	  (Laskentatoimi;	  Tietojohtaminen	  ja	  Johtajuus;	  International	  Marketing	  
Management;	  Strategy,	  Innovation	  and	  Sustainability,	  Strategic	  Finance	  and	  Business	  
Analytics;	  ja	  Supply	  Management).	  Opiskelijavolyymeilla	  tarkasteltuna	  koulutuksen	  
painopiste	  on	  selkeästi	  maisterivaiheessa.	  	  
	  
Kauppatieteellistä	  tohtoriohjelmaa	  kehitetään	  LUT-‐tohtorikoulun	  osana	  ja	  yhteistyössä	  
tuotantotalouden	  ja	  ohjelmistotekniikan	  tohtoriohjelmien	  kanssa.	  	  
	  
LUT:ssa	  viedään	  tutkimusta	  kohti	  entistä	  fokusoidumpia	  ja	  yliopiston	  poikkileikkaavia	  
tutkimusohjelmia.	  Kauppatieteellinen	  tutkimusosaaminen	  integroidaan	  ilmiölähtöisesti	  
muihin	  LUT:n	  osaamisalueisiin,	  energiajärjestelmiin	  ja	  teknisiin	  luonnontieteisiin,	  hakien	  
uudentyyppisiä	  ratkaisuja	  kestäviin	  energia-‐	  ja	  ympäristökysymyksiin,	  liiketoimintaan	  ja	  
yrittäjyyteen.	  Tutkimusohjelmien	  ja	  koulutuksen	  yhteistyötä	  tiivistetään,	  pyrkimyksenä	  
ohjata	  LUT:n	  kauppatieteellistä	  koulutusta	  kestävän	  liiketoiminnan	  suuntaan.	  	  
	  
LUT	  ja	  Saimaan	  ammattikorkeakoulu	  toimivat	  samalla	  kampuksella	  ja	  jakavat	  esimerkiksi	  
kirjaston	  ja	  luentosaleja.	  Duaalimallin	  osalta	  yhteistyössä	  Saimian	  kanssa	  haetaan	  
koulutusalojen	  keskinäistä	  täydentävyyttä,	  ja	  LUT	  on	  kiinnostunut	  laajentamaan	  yhteistyötä	  
mm.	  kielenopetukseen.	  	  
	  

OY	  
OY:n	  tutkimuksen	  painopistealoiksi	  on	  määritelty	  vastuullinen	  ja	  kestävä	  liiketoiminta.	  
Aihetta	  tutkitaan	  sosiaalisesta-‐,	  taloudellisesta-‐	  ja	  ympäristönäkökulmasta	  kolmessa	  laaja-‐
alaisessa	  tutkimusyhteisössä:	  
-‐	  Sustainable	  and	  Efficient	  Economic	  Development	  and	  Business	  
-‐	  Corporate	  Governance	  in	  Accounting	  and	  Financing	  Context	  
-‐	  The	  Complexities	  of	  Organizational	  Activities	  and	  Business	  Networks	  in	  International	  
Context	  
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Digitaalisuus	  nähdään	  keskeisenä	  osana	  tutkimusfokusta.	  Digiliiketoiminta	  korostuu	  
erityisesti	  elinkeinoelämän	  sidosryhmien	  kanssa	  toteutettavissa	  tutkimushankkeissa.	  
	  	  
Keskeisenä	  strategisena	  valintana	  on	  ollut	  vahvistaa	  tutkimusyhteistyötä	  
sektoritutkimuslaitosten	  kanssa.	  Tätä	  valintaa	  on	  toteutettu	  mm.	  perustamalla	  
yhteisprofessuurit	  Suomen	  ympäristökeskuksen	  ja	  VTT:n	  kanssa.	  
	  	  
OY:n	  näkökulmasta	  Oulun	  seudulla	  olisi	  mahdollista	  toteuttaa	  yksi	  kansainvälisesti	  
vetovoimainen	  liiketalouden/toiminnan	  kandiohjelma.	  Kandiohjelman	  suorittamisen	  jälkeen	  
olisi	  uusi	  haku	  maisteriohjelmiin,	  joihin	  kaikki	  eivät	  jatkaisi.	  Tämä	  vaatii	  aidosti	  siirtymistä	  
3+2	  maailmaan	  sekä	  duaalimallin	  uudelleen	  arviointia.	  

TaY	  
Tampereen	  profiilissa	  korostuu,	  että	  kauppatieteet	  ovat	  kiinteä	  osa	  johtamiskorkeakoulua,	  
joka	  on	  kauppa-‐	  ja	  hallintotieteistä	  ja	  politiikan	  tutkimuksesta	  koostuva	  tieteenalayksikkö.	  
TaY	  erottautuu	  muista	  yksiköistä	  erityisesti	  tällä	  tavoin	  monitieteisesti	  johtamista	  ja	  siihen	  
liittyviä	  teemoja	  tarkastelevalla	  kokoonpanolla.	  
	  
Suurena	  kehityshankkeena	  on	  Tampere3	  –hanke	  (TaY:n,	  TTY:n	  ja	  TAMKin	  yhteistyö),	  jossa	  
AMK-‐yhteistyötä	  viedään	  voimakkaasti	  eteenpäin	  parhaillaan.	  Yhteistyön	  tiivistämistä	  
haetaan	  erityisesti	  TTY:n	  tuotantotalouden	  /	  teollisuustalouden	  suunnalta	  ja	  toisaalta	  
TAMKin	  tradenomikoulutuksesta	  (kandiopetus).	  TaY:ssa	  uskotaan,	  että	  näiden	  kolmen	  
toimijan	  yhteistyön	  kautta	  pystytään	  kehittämään	  erityisesti	  opetustoiminnan	  tehokkuutta	  
sekä	  luomaan	  uudenlaisia	  tutkinto-‐ohjelmia.	  Tämä	  luo	  hyvät	  mahdollisuudet	  myös	  
tutkimuksen	  kehittämiseen.	  
	  
Opetuksen	  osalta	  TaY:ssa	  on	  tiivis	  yhteys	  julkiseen	  talouteen	  ja	  hallintoon.	  Tämä	  näkyy	  
laskentatoimen	  sekä	  taloustieteen	  painotuksessa	  sekä	  vero-‐oikeuden	  vahvuutena.	  Toinen	  
TaY:n	  yleisteema	  on	  vastuullisuus,	  joka	  näkyy	  mm.	  johtamisen,	  laskentatoimen	  ja	  vastuullisen	  
liiketoiminnan	  opetuksessa	  ja	  tutkimuksessa.	  TaY:ssa	  opetetaan	  ainoana	  Suomessa	  
vakuutustiedettä.	  
	  
TaY:n	  kauppatieteet	  on	  ollut	  perinteisesti	  pitkälti	  opetuspainotteinen,	  mutta	  tutkimusta	  on	  
vahvistettu	  viime	  vuosina.	  TaY:ssa	  on	  kaksi	  tutkimusohjelmaa:	  
Liiketoimintaosaamisen	  tutkimusohjelma	  
-‐	  Asiakaslähtöisen	  markkinoinnin	  tutkimusryhmä	  	  
-‐	  Johtajuuden	  tutkimusryhmä	  	  
-‐	  Talousjohtamisen	  ja	  laskentatoimen	  tutkimusryhmä	  	  
-‐	  Työhyvinvoinnin	  tutkimusryhmä	  	  
-‐	  Kansainvälisen	  vakuutustoiminnan	  ja	  riskienhallinnan	  tutkimusryhmä	  IIRIS	  	  
-‐	  Vastuullisen	  liiketoiminnan	  tutkimusryhmä	  (RESPMAN)	  	  
-‐	  Yritysjuridiikan	  ja	  vero-‐oikeuden	  tutkimusryhmä	  
	  
Taloustieteen	  tutkimusohjelma	  
-‐	  Verotuksen	  ja	  tulonjaon	  tutkimusryhmä	  	  
-‐	  Psykologisen	  taloustieteen	  ja	  kehitystalouden	  tutkimusryhmä	  	  
-‐	  Työn	  taloustieteen	  ja	  ekonometristen	  sovellusten	  tutkimusryhmä	  
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TY	  
Turun	  kauppakorkeakoulun	  tutkimuksen	  painopistealueina	  ovat	  yrittäjyys,	  johdon	  ohjaus,	  
verkostot	  liiketoiminnassa	  sekä	  talouspolitiikka	  ja	  markkinat.	  Näistä	  yrittäjyys	  on	  
nousemassa	  koko	  TY:n	  strategian	  poikkileikkaavaksi	  teemaksi.	  Kauppakorkeakoulun	  
tutkimuksen	  ja	  koulutuksen	  poikkileikkaavat	  teemat	  ovat	  tulevaisuuden	  ennakointi	  (etenkin	  
business	  foresight),	  vastuullinen	  liiketoiminta,	  sekä	  innovaatiot.	  Tulevaisuuden	  tutkimus	  
(futures	  studies)	  on	  saanut	  koulussa	  globaalisti	  uniikin	  oppiainestatuksen	  ja	  on	  yksi	  koko	  
yliopiston	  tutkimuksen	  vahvuusalueista.	  
	  	  
Kehittämishankkeena	  on	  uuden	  strategian	  mukaisten	  tematiikkojen	  integrointi	  tutkimus-‐	  ja	  
koulutusagendaan	  sekä	  systemaattiset	  kansainväliset	  strategiset	  tutkimuskumppanuudet.	  
Lisäksi	  Turun	  kauppakorkeakoulu	  pyrkii	  toteuttamaan	  merkittävän	  opiskelupedagogiikan	  
muutoksen	  sekä	  tukemaan	  entistä	  vahvemmin	  isojen	  tutkimusryhmien	  muodostumista.	  
Koulun	  näkökulmasta	  duaalimalli	  tukee	  järkevää	  resurssien	  käyttöä.	  Koulu	  tekee	  toki	  
aktiivisesti	  yhteistyötä	  Turun	  ja	  Satakunnan	  AMKien	  kanssa	  ja	  on	  sitä	  myös	  hallitusti	  
lisäämässä.	  

VY	  
VY	  on	  profiililtaan	  liiketoimintaorientoitunut	  yliopisto,	  jonka	  vahvuusaloiksi	  yliopiston	  
profilointihankkeessa	  on	  määritelty	  johtaminen	  ja	  rahoitus.	  Lisäksi	  VY	  on	  määritellyt	  
Energian	  kehittyväksi	  painoalaksi,	  jota	  kehitetään	  entistä	  poikkitieteellisempänä	  
kokonaisuutena.	  Tässä	  kokonaisuudessa	  kauppatieteet	  vahvistaa	  edelleen	  jo	  perinteistä	  
yhteistoimintaansa	  Vaasan	  alueen	  kansainvälisen	  energiateollisuusklusterin	  kanssa.	  
	  	  
Kauppatieteellisen	  tiedekunnan	  vahvuusalueita	  ovat	  rahoitus	  ja	  tilintarkastus,	  johtaminen	  ja	  
kuluttajakäyttäytyminen.	  Kansainvälinen	  liiketoiminta	  nähdään	  näitä	  poikkileikkaavana	  
kokonaisuutena.	  Osana	  meneillään	  olevaa	  profilointihanketta	  taloustiede	  integroidaan	  entistä	  
vahvemmin	  osaksi	  rahoituksen	  painoalan	  monitieteistä	  kokonaisuutta	  ja	  samoin	  talousoikeus	  
suuntautuu	  entistä	  vahvemmin	  osaksi	  rahoituksen	  painoalaa.	  Lisäksi	  VY:n	  teknisessä	  
tiedekunnassa	  sijaitsee	  tuotantotalouden	  kokonaisuus,	  joka	  on	  osa	  johtamisen	  painoalaa.	  
	  	  
Erikoistumisen	  ohella	  muita	  kauppatieteiden	  strategisia	  painotuksia	  ovat	  tutkimuksen	  ja	  
jatkokoulutuksen	  vahvistaminen,	  kansainvälistyminen	  sekä	  kasvun	  hallinta.	  
	  	  
VY	  tekee	  kampusalueen	  infrastruktuuriin	  ja	  tukiprosesseihin	  liittyvää	  ja	  edelleen	  lisääntyvää	  
yhteistyötä	  VAMKin	  sekä	  Vaasan	  yliopistokonsortion	  kanssa.	  Kauppatieteiden	  alalla	  
ammattikorkeakouluyhteistyö	  on	  vielä	  vähäistä.	  	  
	  

ÅA	  
ÅA:n	  kauppakorkeakoulu	  on	  2015	  alkaen	  osa	  fakulteten	  för	  samhällsvetenskaper	  och	  
ekonomi	  (FSE).	  FSE	  aloittaa	  strategiatyön	  2015	  alussa	  jonka	  myötä	  uudistetaan	  
maisterikoulutusta.	  Tarkoitus	  on	  luoda	  oppiaineet	  ylittäviä	  maisteriohjelmia,	  joihin	  pääaineet	  
tuovat	  substanssin.	  Myös	  valtiotieteiden	  ohjelmat	  on	  tarkoitus	  rakentaa	  samalla	  logiikalla	  ja	  
osa	  ohjelmista	  voi	  tuottaa	  poikkitieteisesti	  sekä	  kauppatieteiden	  valtiotieteiden	  maisterin	  
tutkinnon.	  	  
	  
Duaalimallin	  kohdalla	  ÅA	  näkee,	  että	  kahden	  järjestelmän	  ylläpito	  on	  tullut	  tiensä	  päähän	  ja	  
tulisi	  aloittaa	  kansallinen	  keskustelu	  (ruotsinkielisten	  yksiköiden	  osalta	  
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Samordningsdelegationin	  aloitteesta)	  duaalimallin	  purkamiseksi.	  Tämä	  vaatii	  kuitenkin	  ÅA:n	  
näkemyksen	  mukaan	  laatutason	  nostoa	  AMK:ssa	  mm.	  metodiopintojen	  osalta.	  	  

Miten	  profiloitumisessa	  eteenpäin?	  
	  
Kauppatieteet	  ovat	  Suomen	  kilpailukyvyn	  näkökulmasta	  tärkeä	  ala	  niin	  koulutuksen	  kuin	  
tutkimuksenkin	  osalta.	  Kauppatieteellistä	  osaamista	  vaaditaan	  paitsi	  omana	  alanaan,	  myös	  
yhdistettynä	  muiden	  alojen	  osaamiseen.	  Olennaista	  tässäkin	  on,	  että	  koulutus	  ja	  tutkimus	  ovat	  
oikealla	  tasolla	  laajuudeltaan,	  mutta	  erityisesti	  laadun	  osalta.	  Ministeriön	  ja	  yliopistojen	  tulisi	  
luoda	  entistä	  vahvemmat	  kannusteet	  laadukkaan	  koulutuksen	  ja	  tutkimuksen	  tekemiseen.	  
Nykyisellään	  mallit	  valitettavan	  usein	  kannustavat	  tekemään	  paljon,	  mutta	  ei	  välttämättä	  
korkealla	  laadulla.	  	  
	  
Erityisesti	  tutkimusrahoituksen	  myöntämisen	  perusteet	  vaikuttavat	  profiloitumiseen	  sekä	  
yliopistojen	  sisällä,	  että	  niiden	  välillä.	  Samoin	  kansainväliselle	  kilpailulle	  altistuminen	  
pakottaa	  etsimään	  vahvuusalueitaan,	  koska	  vain	  sitä	  kautta	  pystyy	  pärjäämään.	  
	  
On	  tärkeää	  huomioida,	  että	  kaikki	  yksiköt,	  myös	  filiaalit	  toimivat	  omalla,	  omat	  tarpeet	  
omaavalla	  alueellaan	  ja,	  Hankenia	  lukuun	  ottamatta,	  osana	  yliopistoa.	  Alueen	  tarpeet	  näkyvät	  
tavalla	  tai	  toisella	  kaikkien	  yksiköiden	  toiminnassa,	  vaikka	  lähtökohtaisesti	  kaikki	  toimivatkin	  
myös	  kansainvälisesti.	  Alueen	  tarpeet	  näkyvät	  esimerkiksi	  täydennyskoulutuksen	  
tarjonnassa.	  
	  
Myös	  yliopiston	  strategia	  ja	  muut	  tieteenalat	  luovat	  toiminnan	  taustan	  eri	  
kauppakorkeakouluille.	  Yliopiston	  muu	  toiminta	  voi	  näkyä	  mm.	  tutkimuksen	  painotuksissa,	  
poikkitieteisyytenä	  ja	  sivuaineopetuksena,	  vastaten	  muiden	  alojen	  opiskelijoiden	  
osaamistarpeisiin.	  Olisikin	  tärkeää,	  että	  kauppatieteiden	  rooli,	  mikä	  se	  sitten	  onkin,	  olisi	  
tavalla	  tai	  toisella	  selkeästi	  artikuloitu	  yliopistojen	  strategioissa.	  
	  
Kun	  katsoo	  kauppatieteellisten	  yksiköiden	  kenttää	  eri	  yliopistoissa,	  on	  selvää,	  että	  yksiköt	  
ovat	  erilaisia	  niin	  kehityskohteidensa,	  kuin	  painopisteidensä	  osalta.	  	  
	  
Osa,	  erityisesti	  Aalto	  suurimpana	  yksikkönä	  panostaa	  edelleen	  laajasti	  kaikkien	  
kauppatieteiden	  ja	  taloustieteen	  aineiden	  kansainväliseen	  laatuun.	  Myös	  Hanken	  on	  kokonsa	  
puolesta	  suurimpien	  yksiköiden	  joukossa	  ja	  ainoa	  itsenäinen	  kauppakorkeakoulu.	  Hanken	  on	  
kuitenkin	  valinnut	  neljä	  erityistä	  painopistealuetta,	  joihin	  se	  panostaa.	  	  
	  
Helsingin	  yliopistossa	  merkittävät	  ovat	  toisaalta	  kansantaloustieteiden	  yhteislaitos	  HECER	  
(Aalto,	  Hanken,	  HY)	  sekä	  maatalous-‐	  ja	  metsätieteellisen	  tiedekunnan	  taloustieteen	  laitos,	  
jossa	  tutkimuksen	  ja	  opetuksen	  painoala	  on	  luonnonvarojen	  kestävä	  käyttö	  ja	  kestävä	  
elintarviketalous.	  
	  
Tampereella	  on	  käynnissä	  merkittävä	  kehityshanke,	  jonka	  kautta	  mahdollisesti	  synnytetään	  
uusi	  korkeakoulu	  TaY:n,	  TTY:n	  ja	  TAMKin	  pohjalta.	  	  
	  
LUT:ssa	  tutkimusta	  kehitetään	  kohti	  laajempia	  ja	  poikkitieteellisiä	  	  tutkimusohjelmia.	  LUT:n	  
strategia	  ohjaa	  hakemaan	  uudentyyppisiä	  ratkaisuja	  kestäviin	  energia-‐	  ja	  
ympäristöratkaisuihin,	  liiketoimintaan	  ja	  yrittäjyyteen.	  
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ÅA:ssa	  kauppakorkeakoulu	  ja	  yhteiskuntatieteet	  yhdistettiin	  samaan	  tiedekuntaan,	  jossa	  nyt	  
rakennetaan	  oppiaineet	  ylittäviä	  maisteriohjelmia.	  
	  
Oulun	  painopisteeksi	  on	  valittu	  teema	  sustainable/responsible	  business,	  jota	  tutkitaan	  eri	  
näkökulmista.	  TY:n	  painopistealueina	  ovat	  yrittäjyys,	  johdon	  ohjaus,	  verkostot	  
liiketoiminnassa	  sekä	  talouspolitiikka	  ja	  markkinat.	  	  
	  
JY:n	  tutkimuksen	  ja	  koulutuksen	  vahvuuksia	  ovat	  olleet	  soveltava	  taloustiede	  sekä	  
vastuullisen	  liiketoiminnan	  edistäminen.	  Yliopiston	  strategiaa	  ja	  sen	  tutkimuksen	  
painopisteitä	  uusitaan	  parhaillaan	  ja	  tämä	  koskettaa	  myös	  kauppakorkeakoulua.	  JY	  priorisoi	  
laaja-‐alaista	  ekonomikoulutusta	  yli	  erillisten	  maisteriohjelmien.	  
	  
ISY:n	  kauppatieteet	  toimivat	  kahdella	  kampuksella,	  joilla	  on	  omat	  profiilinsa.	  
Painopistealueekseen	  ISY:n	  kauppatieteet	  on	  valinnut	  pk-‐yritysten	  liiketoiminnan	  
tutkimuksen.	  Yliopistossa	  on	  myös	  vahva	  matkailualan	  osaaminen.	  
	  
VY	  profiloituu	  entistä	  yhtenäisempänä	  ja	  erikoistuneempana	  liiketoimintaorientoituneena	  
yliopistona	  ja	  panostaa	  johtamisen	  sekä	  rahoituksen	  painoalojen	  kehittämiseen	  
monitieteisinä	  kokonaisuuksina.	  Rinnalla	  kehitetään	  Energia-‐painoalaa	  kehittyvänä	  
poikkitieteellisenä	  painoalana	  yhteistyössä	  Vaasan	  alueen	  kansainvälisen	  energiaklusterin	  
kanssa.	  
	  
Duaalimallin	  yli	  tehtävän	  yhteistyön	  tiivistämiseen	  suhtaudutaan	  eri	  yksiköissä	  vaihtelevasti.	  
Varauksellisinta	  suhtautuminen	  on	  TY:ssa	  ja	  Aallossa.	  Itä-‐Suomessa	  AMK-‐yhteistyön	  
kehittäminen	  opintojaksoittain	  on	  suotavaa	  ja	  AMK-‐väylä	  maisterivalinnoissa	  on	  merkittävä.	  
Kandikoulutuksesta	  ISY	  haluaa	  kuitenkin	  pitää	  kiinni,	  koska	  näkee	  sen	  tärkeäksi	  
maisterivaiheen	  profiloitumiselle.	  LUT	  näkee	  etenkin	  toisen	  ja	  kolmannen	  syklin	  koulutuksen	  
ensisijaisesti	  yliopistojen	  tehtävänä,	  mutta	  muuten	  LUT	  on	  halukas	  laajentamaan	  AMK-‐
yhteistyötä	  esim.	  kieltenopetukseen.	  
	  
Oulussa	  ollaan	  valmiita	  luomaan	  yhteinen	  ensimmäisen	  syklin	  ohjelma	  AMK:n	  kanssa.	  Tälle	  
ollaan	  avoimia	  myös	  Jyväskylässä.	  Myös	  ÅA:ssa	  katsotaan,	  että	  duaalimalli	  on	  tullut	  tiensä	  
päähän	  ja	  korkeakoulusektoria	  tulisi	  tarkastella	  kokonaisuutena.	  AMK-‐sektorin	  yhteistyön	  
tiivistämisen	  katsotaan	  kuitenkin	  edellyttävän	  koulutuksen	  laadun	  kohottamista.	  	  
	  
Edellä	  mainitun	  pohjalta	  työryhmä	  katsoo,	  että	  kauppatieteiden	  osalta	  rakenteellista	  
kehittämistä	  ei	  tarvitse	  tehdä	  yksikköjen	  karsimisen	  kautta,	  vaan	  valittujen	  ja	  valittavien	  
profiilien	  vahvistamisen	  kautta	  sekä	  käynnissä	  olevia	  ja	  harkinnassa	  olevia	  duaalimallin	  
ylittäviä	  hankkeita	  edistämällä.	  	  
	  
Korkeakoulujen	  tulee	  voida	  luoda	  alueittain	  erilaisia	  ratkaisuja	  ja	  tehdä	  omista	  
lähtökohdistaan	  yhteistyötä	  myös	  nykyisen	  duaalimallin	  yli.	  Vahvuusalueille	  voidaan	  
työryhmän	  näkemyksen	  mukaan	  keskittyä	  vahvastikin	  ja	  (erityisesti	  ensimmäisen	  syklin	  
vaatima)	  opetuksen	  laaja-‐alaisuus	  voidaan	  hoitaa	  puhtaasti	  opetushenkilökunnan	  avulla	  tai	  
yhteistyössä	  muiden	  korkeakoulujen	  kanssa,	  mikäli	  tämä	  on	  järkevintä.	  Työryhmä	  korostaa,	  
että	  henkilökunnan,	  erityisesti	  professorikunnan	  rekrytoinnin	  yhteydessä	  jokainen	  yksikkö	  
tekee	  pitkälle	  meneviä	  strategisia	  valintoja.	  
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Yksiköiden	  pitää	  nostaa	  omat	  vahvuusalueensa	  ja	  profiilinsa	  vahvemmin	  esiin	  viestinnässään	  
ja	  markkinoinnissaan.	  Hakijoiden,	  opiskelijoiden	  ja	  sidosryhmien	  pitää	  pystyä	  erottamaan	  
yksiköiden	  profiilit.	  Profiilien	  korostaminen	  viestinnässä	  on	  myös	  viesti	  yksikön	  sisällä	  ja	  sitä	  
kautta	  myös	  itsessään	  vahvistaa	  profiileita.	  
	  
Työryhmä	  esittää,	  että	  kauppatieteen	  alalla	  ensimmäisen	  ja	  toisen	  syklin	  opinto-‐oikeudet	  
erotetaan	  toisistaan.	  Tämä	  on	  muiden	  etujen	  lisäksi	  myös	  edellytys	  maisteriohjelmien	  
profiloitumiselle	  ja	  pois-‐valintojen	  tekemiselle.	  	  	  
	  
Kauppatieteellisellä	  alalla	  on	  yksiköiden	  välinen	  yhteistyöorganisaatio	  Suomen	  
kauppakorkeakoulut	  ry	  (ABS).	  ABS:n	  piirissä	  yksiköiden	  johtajat	  tapaavat	  säännöllisesti	  ja	  
keskustelevat	  alan	  kehityksestä.	  ABS	  on	  luonteva	  taho	  jatkamaan	  tämän	  työryhmän	  työtä	  ja	  
omalta	  osalta	  viemään	  eteenpäin	  niitä	  tavoitteita	  ja	  päätöksiä,	  joita	  UNIFI	  ja	  yliopistot	  tämän	  
raportin	  pohjalta	  tekee.	  
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Taustatietoja	  kauppatieteellisistä	  yksiköistä	  
	  
Tässä	  kappaleessa	  tarkastellaan	  kauppatieteellisiä	  yksiköitä	  opetus-‐	  ja	  kulttuuriministeriön	  
sekä	  muiden	  tahojen	  keräämän	  aineiston	  kautta.	  
	  

Yksiköiden	  koko	  
	  
Opiskelijamäärät	  2013	  
	  

	  
	  
Uudet	  opiskelijat	  2013	  
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Opiskelijavalinta	  	  
	  
Kauppatieteelliset	  yksiköt	  ovat	  toteuttaneet	  kandidaattitason	  opiskelijavalintaa	  
yhteisvalintana	  jo	  vuosia.	  Yhteisvalinnassa	  olivat	  mukana	  vuonna	  2014	  mukana	  kaikki,	  paitsi	  
ruotsinkieliset	  Hanken	  ja	  ÅA	  sekä	  JY.	  JY	  liittyi	  mukaan	  yhteisvalintaan	  vuodesta	  2015	  alkaen	  
ja	  ruotsinkieliset	  alkavat	  myös	  toteuttaa	  opiskelijavalintansa	  yhteistyössä.	  Seuraavissa	  
kuvioissa	  tarkastellaan	  yhteisvalinnassa	  mukana	  olevien	  yksiköiden	  hakijatilastoja.	  
	  
	  
Yhteisvalinnan	  sisäänpääsyprosentit	  2014	  

	  
	  
Ensisijaisia	  hakijoita	  tarkastellessa	  keskimäärin	  14,5%	  hakijoista	  pääsi	  sisään	  vuonna	  2014.	  
Keskimääräistä	  selkeästi	  hankalampi	  oli	  päästä	  sisään	  Aaltoon	  ja	  Tampereelle,	  kun	  taas	  ISY:n	  
Joensuu,	  LUT,	  TY:n	  Pori	  ja	  VY	  olivat	  ensisijaisille	  hakijoille	  keskimääräistä	  helpompia.	  
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Miesten	  prosentti	  ensisijaisissa	  hakijoissa	  2014	  
	  

	  
	  
Ensisijaisista	  hakijoista	  vajaa	  58,9%	  oli	  miehiä.	  LUT:ssa,	  ISY:n	  Joensuussa	  ja	  OY:ssa	  oltiin	  
selkeinten	  keskiarvon	  yläpuolella.	  TaY:ssa	  ja	  TY:n	  IB:n	  ja	  Porin	  ohjelmissa	  oltiin	  reippaammin	  
keskiarvon	  alapuolella.	  
	  
Miesten	  %-‐osuus	  hakijoista	  –	  miesten	  %-‐osuus	  valituista	  2014	  
	  

	  
	  
Jo	  hakijavaiheessa	  kauppatieteet	  ovat	  nykyisin	  sangen	  miesvaltainen	  ala.	  Kun	  valinnat	  
tehdään,	  koko	  alaa	  tarkasteltaessa	  miesten	  osuus	  pysyy	  käytännössä	  ennallaan,	  mutta	  
yksiköiden	  väliset	  erot	  ovat	  paikoin	  erittäin	  suuria.	  Aalto	  ja	  ISY:n	  Kuopio	  ”miehistyvät”	  yli	  8	  
%-‐yksikköä	  valintojen	  tapahduttua,	  kun	  taas	  Joensuussa,	  TY:N	  IB-‐linjalla	  ja	  Vaasassa	  tasa-‐
arvoistutaan	  yli	  7	  %-‐yksikön	  verran.	  
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Miesten	  %-‐osuus	  valintuista	  opiskelijoista	  2014	  
	  

	  

	  

Opintoprosessit	  
	  
Opetus-‐	  ja	  kulttuuriministeriön	  tilastojen	  pohjalta	  opintoprosesseja	  voidaan	  tarkastella	  mm.	  
seuraavien	  kuvaajien	  kautta:	  
	  
	  
55	  opintopistettä	  suorittaneet	  

	  
	  
55	  opintopistettä	  suorittaneiden	  osuudet	  ovat	  suhteellisen	  samalla	  tasolla,	  keskiarvon	  ollessa	  
vuonna	  2013	  32%.	  Vaikka	  erot	  ovat	  pieniä,	  OY,	  TY	  ja	  VY	  ovat	  selkeinten	  keskiarvon	  
yläpuolella,	  kun	  taas	  Hanken	  ja	  ÅA	  alapuolella.	  
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0-‐14	  opintopistettä	  suorittaneet	  
	  

	  
	  
0-‐14	  opintopistettä	  suorittaneita	  vuonna	  2013	  oli	  keskimäärin	  11,1%.	  Keskiarvoa	  selkeästi	  
vähemmän	  näitä	  oli	  Aallossa,	  Hankenilla	  ja	  TaY:ssa,	  kun	  taas	  ISY:ssa	  ja	  JY:ssa	  näitä	  oli	  selvästi	  
enemmän.	  
	  
Läpäisy	  7	  vuotta	  aiemmin	  aloittaneista	  
	  

	  
	  
Kandin	  ja	  maisterin	  tutkinnon	  suoritti	  seitsemässä	  vuodessa	  tai	  nopeammin	  vuonna	  2012	  
keskimäärin	  55,4%	  opiskelijoista.	  Selkeiten	  tämän	  alla	  oltiin	  ISY:ssa	  ja	  JY:ssa,	  kun	  taas	  OY:ssa,	  
TY:ssa	  ja	  VY:ssa	  oltiin	  yli	  2,5	  %-‐yksikköä	  keskiarvon	  yläpuolella.	  
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Työllistyneet	  työvoimasta	  (1	  v	  tutkinnon	  jälkeen)	  
	  

	  
	  
Kauppatieteilijät	  ovat	  työllistyneet	  verrattain	  hyvin.	  Vuonna	  2012	  vuosi	  valmistumisen	  
jälkeen	  keskimäärin	  95,7%	  valmistuneista	  oli	  työllistynyt.	  Ainoastaan	  OY	  poikkeaa	  enemmän	  
keskiarvosta	  5,6	  %-‐yksikköä	  heikommalla	  työllistymisasteellaan.	  	  
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Tutkimus	  
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0%	  
5%	  
10%	  
15%	  
20%	  
25%	  
30%	  
35%	  
40%	  

Yliopistojen	  osuudet	  opetus-‐	  ja	  
tutkimushenkilöstön	  henkilötyövuosista	  ja	  
julkaisuista	  Jufo-‐tasoilla	  (ka.	  2011-‐2013)	  

Kauppatiede	  

Opetus-‐	  ja	  tutkimushenkilökunta	  (1234,2	  htv)	  

Julkaisut	  A-‐E	  (2147	  julkaisua)	  

Julkaisut	  jufotasoilla	  1-‐3,julkaisutyypit	  A	  ja	  C1	  (751	  julkaisua	  )	  

Julkaisut	  jufotasoilla	  2-‐3,	  julkaisutyypit	  A	  ja	  C1	  (307	  julkaisua)	  
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Yliopistojen	  osuudet	  opetus-‐	  ja	  
tutkimushenkilöstön	  henkilötyövuosista,	  SA,	  Tekes-‐	  
ja	  EU-‐puiteohjelmarahoituksesta	  (ka.	  2011-‐2013)	  

Kauppatiede	  

Opetus-‐	  ja	  tutkimushenkilökunta	  (1234,2	  htv)	  

Suomen	  akatemia	  rahoitus	  (5,8	  milj.	  €)	  	  

Tekes	  rahoitus	  (9,8	  milj.	  €	  )	  

EU-‐puiteohjelmarahoitus	  ja	  muu	  laadullisesti	  kilpailtu	  EU-‐rahoitus	  (1,4	  milj.	  €	  )	  
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