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Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun
uudelle opiskelijalle
Onnittelut opiskelupaikan saamisesta
ja tervetuloa opiskelemaan Aaltoyliopiston kauppakorkeakouluun!

Aalto-yliopisto

Orientaatioviikko

Aalto-yliopisto aloitti toimintansa 1.1.2010,
jolloin Helsingin kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillinen
korkeakoulu yhdistyivät. Aalto-yliopisto
muodostuu kuudesta korkeakoulusta:
Kauppakorkeakoulu, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu sekä teknillistieteelliset
korkeakoulut: Insinöörititieteiden korkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, Perustieteiden korkeakoulu ja Sähkötekniikan
korkeakoulu. Opiskelijoita on Aallon korkeakouluissa lähes 20 000 ja työntekijöitä
noin 4 500.

Opinnot
käynnistyvät
orientaatioviikolla Otaniemen kampuksella pe 31.8 –
pe 7.9.2018. Käythän tämän oppaan läpi
huolella ennen orientaatioviikon alkua.
Orientaatioviikon aikana saat lisätietoa
opiskelusta, opiskelijapalveluista ja opiskeluympäristöstä.

Aalto-yliopiston suurin kampus on Espoon
Otaniemessä. Kauppakorkeakoululla on tilat Espoon Otaniemessä, Helsingin Töölössä sekä Mikkelissä.

Kauppakorkeakoulu
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on
yksi Euroopan johtavista kauppakorkeakouluista ja myös maailmanlaajuisesti tunnettu erityisesti johtamisen tutkimuksesta
ja opetuksesta. Kauppakorkeakoulun noin
2 700 opiskelijaa ja 450 työntekijää sijoittuvat pääosin Otaniemeen. 2 700 opiskelijaa
ja 450 työntekijää. Kandiopetus on Otaniemessä ja lisäksi maisteritason opetus ja
henkilökunta siirtyy alkavan lukuvuoden
aikana Töölöstä Otaniemeen, minkä jälkeen
kauppakorkeakoulun opetus on keskitetty
Otaniemen kampukselle.
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Kaikkien uusien opiskelijoiden on osallistuttava orientaatioviikolle. Perehdytys yliopiston käytäntöihin, tiloihin ja ihmisiin on
tärkeä osa yliopisto-opintojen aloittamista.
Orientaatioviikon aikana käynnistyy myös
Yritystapaus -kurssi.
Orientaatioviikolla opiskelijat jaetaan tutorryhmiin (noin 6 opiskelijaa/ryhmä). Tutorisi auttaa sinua opintojen aloittamiseen
liittyvissä kysymyksissä ja käytännön ongelmissa. Tutorryhmissä tutustutaan myös
harrastusmahdollisuuksiin, joita mm. KY ja
AYY tarjoavat.
Lisätietoa uusien opiskelijoiden orientaatioviikosta löydät Aalto-yliopiston opiskelijoiden verkkosivustolta eli Intosta (into.
aalto.fi) kohdasta Kandidaattiohjelmat
> Kauppatieteet > Opintojen aloittaminen.
Orientaatioviikon jälkeen uusille opiskelijoille järjestetään ohjaustilaisuuksia kurssilla Opinnot haltuun.
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Lukuvuoden aikataulu
Lukuvuoden 2018-2019 lukukaudet, opetusperiodit ja tenttikaudet

Syksy 2018

Päivämäärät

Viikko

Orientaatio

pe 31.08. - pe 07.09. 2018

35 - 36

I opetusperiodi

ma 10.09. - pe 26.10.2018

37 - 43

I periodin arviointijakso (tenttiviikko)

ma 22.10 - pe 26.10.2018

43

II opetusperiodi

ma 29.10 - pe 14.12.2018

44 - 50

II periodin arviointijakso (tenttiviikko)

ma 10.12 - pe 14.12.2018

50

2. arviointijakso (rästitenttejä)

ma 17.12 - pe 04.01.2019

51 - 1

ARENA Career Fair (ei opetusta)

ke 14.11.2018

46

Itsenäisyyspäivä (ei opetusta)

to 06.12.2018

49

Kevät 2019

Päivämäärät

III opetusperiodi

ke 07.01. - pe 22.02.2019

III periodin arviointijakso (tenttiviikko)

ma 18.02. - pe 22.02.2019

8

IV opetusperiodi

ma 25.02. - pe 12.04.2019

9 - 15

IV periodin arviointijakso (tenttiviikko)

ma 08.04. - pe 12.04.2019

15

V opetusperiodi:
monimuotoperiodi*

ma 15.04. - pe 31.05.2019

16 - 22

Pääsiäinen (ei opetusta)

pe 19.04 - ma 22.04.2019

16 - 17

Vappu (ei opetusta)

ke 01.05.2019

18

Helatorstai (ei opetusta/tenttejä)

to 30.05.2019

22

Viikko
2-8

Rästitenttejä järjestetään myös maanantaisin klo 16 jälkeen ja perjantaisin klo 14 jälkeen.
* Monimuotoperiodi, jonka aikana opetus voidaan toteuttaa eri tavoin, esim.
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•

Kuusi viikkoa opetusta, sisältäen osaamisen arvioinnin.

•

Eri pituisia intensiivijaksoja.

•

Projektikurssi, joka alkaa kontaktiopetuksella, ja jatkuu kesäprojektina.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto
Kauppatieteelliset tutkinnot
Kauppakorkeakoulun perustutkintorakenne on kaksiportainen. Kandidaattiohjelmaan valitun opiskelijan on suoritettava
kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkinto ennen maisterin tutkinnon opintoja.
Kandidaattiohjelma etenee laaja-alaisesta
liiketaloustieteiden tarkastelusta kohti
erikoistumisalueita. Erikoistumisalue valitaan ensimmäisen lukuvuoden päätteeksi.
Kandidaatin tutkinnossa voi valita seitsemästä eri erikoistumisalueesta, jotka löytyvät sivulta 10.

Maisterin (KTM) tutkinnon jälkeen voi
suorittaa jatkotutkintona lisensiaatin tai
tohtorin tutkinnon.
Tutkintojen ja kurssien laajuutta mitataan
opintopisteillä (op). Opiskelijan työmäärä
yhden lukuvuoden aikana on 1600 tuntia,
mikä vastaa 60 opintopistettä. Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä
(vastaa kolmen vuoden työmäärää) ja maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (vastaa kahden vuoden työmäärää).

KTK-tutkinnon rakenne ja opintokokonaisuudet

1. vuosi
Liiketoimintaosaamisen
perusteet
2. vuosi
60 op
Erikoistumisalueen

aineopinnot
60 op

s. 8

3. vuosi
Sivuopinnot
24 / 30 op
s. 9

s. 9

2.-3. vuosi
Kieli- ja viestintäopinnot 18 op
s. 10

2.-3. vuosi
Vapaasti valittavat
opinnot 18-30 op
s. 11
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Liiketoimintaosaamisen perusteet
Tutkintoon kuuluu aluksi noin vuoden verran kaikille yhteisiä opintoja. Tämä Liiketoimintaosaamisen perusteet -kokonaisuus (60 op) johdattaa kauppatieteellisten aineiden perusteisiin ja muodostaa pohjan myöhemmille opinnoille.

Liiketoimintaosaamisen perusteiden kurssit
Koodi
20A00510
20A00601
21A00110
21A00410
22A00110
23A00110
28A00110
30A01100
31A00110
32A00130
35A00310
71A00300

Kurssin nimi
Opinnot haltuun
Yritystapaus
Johtamisen perusteet
Yritysvastuu ja -etiikka
Laskentatoimen perusteet
Markkinoinnin perusteet
Rahoituksen perusteet
Taulukkolaskenta ja analytiikka
Taloustieteen perusteet
Yritysjuridiikan perusteet
Tuotantotalouden perusteet
Viestintä ja projektinhallinta

60 op

Periodi

2 op*
1 op
6 op
3 op
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op

I-V
I
IV
V
II
IV
III
I - II
I
III
V
I ja II**

* Opinnot haltuun -kurssista suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana 1 op.
* * Opiskelijoilla on I ja II periodeissa joko Viestintä ja projektinhallinta -kurssi tai Ruotsinkielinen yritysviestintä 1. Ruotsinkielinen yritysviestintä 1 on mahdollista suorittaa myös periodeissa III ja IV.
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Erikoistumisalueen opinnot
Erikoistumisalueen aineopintojen kokonaisuuden laajuus on 60 op, joka koostuu
menetelmäopinnoista (12 op), erikoistumisopinnoista (42 op) sekä yhdestä
ko. erikoistumisalueen kurssista (6 op)
liiketoimintaosaamisen perusteiden kokonaisuudesta. Opintokokonaisuudet on
kuvattu tarkemmin 2018-2020 opetussuunnitelmassa (into.aalto.fi > Kandidaattiohjelmat > Kauppatieteet > Opetussuunnitelma 2018-2020).
Opiskelijan on mahdollista valita seitsemästä kandidaattitason erikoistumis-alueesta:
•

Johtaminen

•

Laskentatoimi

•

Markkinointi

•

Rahoitus (Finance)

•

Taloustiede

•

Tieto- ja palvelujohtaminen
(Information and Service Management)

•

Yritysjuridiikka

Erikoistumisalueista Information and Service Management (Tieto- ja Palvelujohtaminen) ja Finance (Rahoitus) ovat englanninkielisiä.
Opiskelijat valitaan kandidaattitason erikoistumisalueeseen ensimmäisen lukuvuoden keväällä. Erikoistumisalueen valintaan osallistuvat tässä vaiheessa kaikki
1. vuosikurssin opiskelijat. Lykkäystä erikoistumisalueen valintaan voi saada ainoastaan asepalveluksen, äitiys-, isyys- tai
vanhempainvapaan tai vakavan sairauden
perusteella. Valintaa varten opiskelija täyttää erillisten ohjeiden mukaan sähköisen

hakemuksen, jossa hän ilmoittaa preferenssijärjestyksessä korkeintaan kolme erikoistumisaluetta, joihin hän hakee.
Jos jollekin erikoistumisalueelle hakee
enemmän opiskelijoita kuin mitä sille voidaan ottaa, sijoittelu suoritetaan opintomenestyksestä saatavien pisteiden osoittaman
järjestyksen sekä erikoistumisaluekohtaisten kriteerien perusteella.
Sivuopinnot
Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon sisältyvä sivuopintokokonaisuus voi olla
1.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun
tarjoama opintokokonaisuus,

2.

ulkomaisessa vaihtoyliopistossa
suoritettu kokonaisuus tai

3.

toisessa Aalto-yliopiston korkeakoulussa tai toisessa suomalaisessa yliopistossa suoritettu kokonaisuus.

Kauppakorkeakoulun järjestämä sivuopintokokonaisuus on yleensä laajuudeltaan 24
opintopistettä, ja se muodostetaan yhdestä
liiketoimintaosaamisen perusteisiin kuuluvasta kurssista (6 op) ja kolmesta 6 opintopisteen laajuisesta opetussuunnitelmassa
määritellystä kurssista. Ulkomaisessa vaihtoyliopistossa suoritettu kansainvälinen
sivuopintokokonaisuus on laajuudeltaan 30
opintopistettä.
Opiskelija voi saada pakollisen sivuopintokokonaisuuden lisäksi tutkintoonsa toisen
sivuopintokokonaisuuden, jos hän käyttää
vapaasti valittavat opintonsa sen suorittamiseen. Tällöin opiskelija ei sisällytä tutkintoonsa lainkaan vapaasti valittavia opintoja.
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Kieli- ja viestintäopinnot
Kieli- ja viestintäopintojen
osaamistavoitteet
Kieli- ja viestintätaito on tärkeä osa Kauppakorkeakoulusta valmistuvien asiantuntijataitoja. Kandidaatin tutkinnossa tavoitteena on hyvä viestintä- ja kielitaito sekä
kyky toimia monikulttuurisessa ympäristössä. KTK-tutkinnon suoritettuaan
•

opiskelija osaa viestiä hyvin suullisesti
ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle äidinkielellään.

•

hänellä on talouselämän edellyttämien
vieraiden kielten taito ja kyky toimia
kansainvälisessä ympäristössä ja

•

hänellä on vähintään säädösten mukainen toisen kotimaisen kielen taito.

Kieli- ja viestintäopintojen rakenne
Pakolliset kieli- ja viestintäopintoja kuuluu
kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon 18
opintopistettä, sisältäen seuraavat opinnot:

Sekä ruotsin kielessä että englanninkielisessä yritysviestinnässä on molemmissa
suoritettava yksi 3 opintopisteen kurssi.
Näiden lisäksi muun vieraan kielen kuin
englannin- tai ruotsinkielisen yritysviestinnän opintoja vaaditaan suoritettavaksi yhdessä vieraassa kielessä vähintään 6
opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus. Valinnaisia opintoja on suoritettava 6
opintopistettä joko täydentäen aikaisempia
ruotsin, englannin tai muun vieraskielisen
viestinnän suorituksia tai suorittamalla ne
jossakin kolmannessa vieraassa kielessä.
Jos valinnaiset kieliopinnot suoritetaan
kolmannessa vieraassa kielessä, tulee siinä
suorittaa 6 opintopistettä. Jos opiskelija
täydentää kieli- ja viestintäopintoihin sisältyviä kieliä, valinnaiset 6 opintopistettä voi jakaa kahden eri kielen opintoihin.
Kandidaatin tutkinnon pakolliset kieli- ja
viestintäopinnot suoritetaan pääosin 2.
opiskeluvuonna, jotta opiskelija voi halutessaan täydentää tai laajentaa niitä 3. opiskeluvuonna. Ruotsinkielinen yritysviestintä
suoritetaan ensimmäisenä syksynä.

Kieli- ja viestintäopinnot

18 op

LCB-5800 Ruotsinkielinen yritysviestintä 1
61A00200 Business Communication Skills
Vieraskielinen viestintä (muut kuin englannin-/ruotsinkielisen yritysviestinnän opinnot)
Valinnaiset opinnot
Kielivalikoima
Opetusohjelmaan kuuluvat englanninkielinen yritysviestintä, espanja, kiina, ranska,
ruotsi, saksa sekä venäjä. Näiden lisäksi
Aalto-yliopiston Avoimessa yliopistossa
voidaan tarjota opetusta myös muissa kielissä vuosittain opetussuunnitelmissa vahvistettavalla tavalla.
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Huomaa, että KTK-tutkinnon tavoitteiden
mukaisesti kaikille yhteisiin kieli- ja viestintäopintoihin (18 op) voidaan sisällyttää
vain kauppatieteilijöille soveltuvia kursseja. Tieto löytyy kurssikuvauksesta kohdasta
”kurssin asema”.

Opintojen lähtötaso

Vapaasti valittavat opinnot

Kurssien lähtötasot kuvataan käyttäen Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR = Common European Framework of Reference)
taitotasoja A1-A2-B1-B2-C1-C2. A-taso
tarkoittaa kielitaidon perustasoa, B-taso
edistyneempää kielitaidon tasoa ja C-taso
kaikkein edistyneintä kielitaidon tasoa.

Vapaasti valittavien perus- tai aineopintotasoisten opintojen laajuus on 18-30 opintopistettä. Vapaasti valittavien opintojen
määrä riippuu opiskelijan muista opintoja
koskevista valinnoista, esimerkiksi

Tutkintoon kuuluvan Ruotsinkielinen yritysviestintä 1 -kurssin lähtötaso on B1 ja
Business Communication Skills -kurssin
lähtötaso on B2. Muissa vieraissa kielissä
jokainen aloittaa opintonsa omalta lähtötasoltaan.

•

jos opiskelijan sivuopintokokonaisuus
on laitoksen järjestämä kokonaisuus
(24 op), johon sisältyy yksi Liiketoimintaosaamisen perusteiden 6 op:n
laajuinen kurssi, vapaasti valittavien
opintojen laajuus on 30 opintopistettä.

•

jos opiskelijan sivuopintokokonaisuus
on kansainvälinen sivuopintokokonaisuus (30 op), vapaasti valittavien opintojen laajuus on 18 opintopistettä.

Muut kieli- ja viestintäopinnot
KTK- ja/tai KTM-tutkinnossa
•

•

Kielikeskus tarjoaa Monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuuden (24 op), joka voidaan sisällyttää
joko KTK- tai KTM -tutkintoon (tai
molempiin eri sisältöisinä). Monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuuteen voidaan sisällyttää vain
kauppatieteilijöille soveltuvia kursseja.
Kieli- ja viestintäopintoja voi sisällyttää myös sekä KTK- että KTM -tutkintojen vapaasti valittaviin opintoihin.
Näihin opintoihin on mahdollista sisällyttää kaikkia Kielikeskuksen tarjoamia kursseja.

Lisätietoa kielten opiskelusta 2018-2020
opetussuunnitelmasta (into.aalto.fi), kielten opettajilta sekä johtamisen ohjelman
suunnittelijalta Berit Söderholmilta.

Opiskelija voi käyttää vapaasti valittavat
opintonsa esimerkiksi
•

lisäopintoihin opiskelijan erikoistumisalueella,

•

lisäopintoihin KTK-tutkintoon sisältyvässä sivuopintokokonaisuudessa,

•

toisen sivuopintokokonaisuuden
suorittamiseen,

•

lisäopintoihin kieli- ja viestintäopintojen kokonaisuudessa,

•

toisen Aalto-yliopiston korkeakoulun
opintoihin ,

•

JOO-opintoihin toisessa yliopistossa
tai

•

työharjoitteluun (6 op).
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Opintojen jatkaminen maisteriohjelmassa
Tutkinnon rakenne

Kauppatieteiden maisterin tutkinto
Koulutusohjelman opinnot

84 op

Sivuopinnot

24 op

Vapaasti valittavat opinnot

12 op

Lisätietoa maisteriopinnoista Intossa kohdassa +Maisteriohjelmat.
Jos opiskelija ei saa kandidaatin tutkinnon
loppuvaiheessa riittävästi kursseja itselleen, hänen on mahdollista aloittaa maisterin tutkinnon opintojen suorittaminen siinä
vaiheessa, kun hänellä on opintoja vähintään 150 opintopistettä. Tällöin suositellaan
aloittamaan vapaasti valittavista opinnoista
ja sivuopinnoista.
Koulutusohjelmat
Opetusta tarjotaan seuraavissa maisteritason koulutusohjelmissa: Accounting, Economics, Entrepreneurship and Innovation
Management, Finance, Global Management
(CEMS), Information and Service Management, Management and International
Business, Marketing ja Yritysjuridiikka. Lisäksi opetusta tarjotaan kahdessa Aalto-yliopiston muiden koulujen kanssa yhteisesti
järjestetyssä ohjelmassa: Creative Sustainability ja International Design Business
Management.
Opiskelija hakee opinto-oikeutta maisteritason ohjelmaan samassa yhteydessä, kun
hän valmistuu kandidaatiksi. Maisteritason
koulutusohjelmat ovat päättäneet, miltä
kandidaattiohjelman erikoistumisalueilta
niihin on mahdollista hakea ja millä edellytyksin.
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120 op

Opiskelijan kannattaa miettiä maisteritason koulutusohjelmavalintaa hyvissä ajoin
ja tutustua valintaperusteisiin, jotta hän voi
suorittaa kandidaatin tutkinnossa maisteritason koulutusohjelman edellyttämät opinnot. Lisätietoa maisteritason ohjelmavalinnasta Intossa kohdassa Valmistuminen.

Opintojen ja opiskelun
säännöstö
Lait, asetukset ja säännöt määräävät monista opiskelijan oikeusturvan kannalta
keskeisistä asioista, kuten tutkinnoista,
opinto-oikeuksista ja arvostelusta.
Kaikki yliopistoja koskevat lait ja säädökset löytyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulta (www.finlex.fi). Lisäksi
Aalto-yliopistossa ja Kauppakorkeakoulussa on voimassa omia sääntöjä. Erityisesti
Kauppakorkeakoulun opiskelijoita koskevat Kauppakorkeakoulun tutkintosääntö ja
Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt.
Lisätietoa into.aalto.fi > Opinnot > Opintojen ja opiskelun säännöt.

Omien opintojen suunnittelu
Opinnot haltuun
Omien opintojen suunnittelu on olennainen
osa yliopisto-opiskelua. Opintojen suunnittelua tukee Opinnot haltuun -kurssi, jonka
aikana saat tietoa mm. opiskelutaitojen
kehittämisestä, opintojen suorittamisesta
ja opiskelijapalveluista. Keväällä järjestetään erikoistumisalueen valintaan liittyviä
ohjaustilaisuuksia. Kaikkien tilaisuuksien
aikataulut tulevat Opinnot haltuun -kurssin
MyCourses-sivulle.
Apua opintojen suunnitteluun saat opintotutoreiltasi sekä Opinnot haltuun -kurssilta,
josta vastaa opintotutorit Inka Pulkkinen ja
Anni Rintala. Heihin voit olla yhteydessä
osoitteen opintotutor-biz@aalto.fi kautta. Oppimispalveluista (LES = Learning
Services) löydät muut palvelut opiskelijoille. Lisäksi oma tutorisi auttaa sinua opintojen aloittamiseen liittyvissä käytännön asioissa kuten lukujärjestyksen tekemisessä.
Kaivatessasi tiettyyn kurssiin liittyvää
tietoa, tutustu ensin kurssin MyCoursessivustoon ja WebOodin kurssikuvaukseen.
Jos asia ei selviä sieltä, voit olla yhteydessä
kurssin opettajaan tai kurssin tarjoavan ohjelman suunnittelijaan.
Kieliopinnoista saat tietoa orientaatioviikolla, opintotutoriltasi ja kielten opettajilta
vastaanottoaikoina.
Lisätietoja opintoneuvonnasta ja yhteystiedot löytyvät kohdasta Palvelut opiskelijoille
(s. 27-28).

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
Uudet opiskelijat saavat suosituksen (s.
15)ensimmäisen vuoden aikana suoritettavista kursseista. Valitse sen pohjalta itsellesi sopivat opetusryhmät ja laadi oma
lukujärjestyksesi. Valitset oman erikoistumisalueesi ensimmäisen vuoden keväällä.
Ensimmäisen vuoden kurssien aikana voit
selvittää omat kiinnostuksen kohteesi, ja
lisäksi Opinnot haltuun -kurssin ohjaustilaisuudet auttavat erikoistumisalueen valinnassa.
Toisena vuonna laadit koko KTK-tutkintoa
koskevan opintosuunnitelmasi (HOPS).
Kirjaat HOPSiin erikoistumisalueesi, sivuopinnot, kieli- ja viestintäopinnot ja vapaasti valittavat opinnot – sekä suunnitelman
siitä, millä aikataululla aiot edetä opinnoissasi. Päivitä HOPSiasi, jos tilanteesi muuttuu. Sopivia työkaluja opintojen suunnitteluun ovat opetussuunnitelma, WebOodi
ja MyCourses. Kurssikuvaukset ja kurssien
opetusajankohdat löytyvät WebOodista ja
MyCoursesista.
HOPS on dokumentti, joka sisältää opiskelijan suunnitelman valituista opintokokonaisuuksista sekä opintojen etenemisestä.
Käytännössä se siis sisältää:
•

tutkintoon kuuluvat opintokokonaisuudet

•

kokonaisuuksien sisältämät kurssit

•

opintojen aikataulun eli kurssit
sijoitettuna opiskeluajan lukuvuosille,
lukukausille ja periodeille.

13

Opintoaikojen rajaus ja
opiskeluoikeuden kesto
Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon
suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin
opiskelija vastaanottaa opiskelupaikan
yliopistossa. Yliopistolaissa (558/2009)
määritetty tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa kolme vuotta ja kauppatieteiden maisterin tutkinnossa kaksi vuotta.
Opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot
enintään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa (eli enintään seitsemässä
vuodessa).
Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen
asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta
enintään yhteensä kahden lukukauden mittaista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on
ilmoittautunut poissaolevaksi.
Tutkinnon suorittamisaika kuluu niinä lukukausina, joina opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi. Suorittamisaika kuluu
myös, jos opiskelija on laiminlyönyt ilmoittautumisen. Ks. lisätietoa kohdasta Lukuvuosi-ilmoittautuminen s. 18.
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Ensimmäisen vuoden opinnot
Opintojen suunnittelun helpottamiseksi
kurssien suoritusjärjestys on suunniteltu
siten, että opintosuorituksia kertyy tasaisesti ja riittävästi ensimmäisen lukuvuoden
aikana. Ensimmäisenä vuonna on tarkoitus
keskittyä Liiketoimintaosaamisen perusteiden kursseihin seuraavalla sivulla olevan
aikataulun mukaisesti.
Jos haluat suorittaa opintoja suositusta
nopeammin tai olet saanut hyväksiluettua
osan ensimmäisen vuoden opinnoista, voit
suorittaa pakollisia kieli- ja viestintäopintoja jo ensimmäisenä vuonna. Voit suorittaa
myös erikoistumisalueen opintoja tai sivuopintoja. Ylimääräisten kurssien suorittaminen ei takaa valintaa kyseiselle erikoistumisalueelle.
Jos haluat edetä opinnoissasi suositusta
hitaammin, ota huomioon, että suoritettujen opintojen määrä vaikuttaa erikoistumisalueen valintaan ja että opintotuen
saamisen edellytyksenä on tutkintoon
kuuluvia opintoja keskimäärin vähintään 5
opintopistettä tukikuukautta kohti. Jos siis
esimerkiksi nostat lukuvuoden aikana opintotukea 9 kuukaudelta, tulee opintoja kertyä
vähintään 45 opintopistettä.

Lukujärjestyksen laadinta
Intosta löydät lukujärjestyspohjat kaikille ensimmäisen lukuvuoden opetusperiodeille. Voit
laatia oman lukujärjestyksesi merkitsemällä lukujärjestyspohjiin kullakin periodilla pidettävien kurssien opetustapahtumat (esim. luennot, harjoitukset, pienryhmät). Kurssien opetusajat ja -paikat löytyvät WebOodista ao. kurssin kohdalta (haku kurssin koodilla tai nimellä).
Tarkemmat tiedot saat orientaatioviikolla.

Suositus 1. lukuvuoden opinnoiksi –
Liiketoimintaosaamisen perusteet
Orientaatioviikko

Yritystapaus 1 op

I Periodi

Syksy 2018
Viestintä ja
projektinhallinta
6 op

Taloustieteen
perusteet 6 op

II Periodi

Syksy 2018
Viestintä ja
projektinhallinta
6 op

Laskentatoimen
perusteet 6 op

III Periodi
Kevät 2019

Yritysjuridiikan
perusteet 6 op

Rahoituksen
perusteet 6 op

IV Period
Kevät 2019

=

sisältää ryhmätöitä

=

ei sis. ryhmätöitä

V Period

Kevät 2019

Johtamisen
perusteet 6 op

Tuotantotalouden
perusteet 6 op

Markkinoinnin
perusteet 6 op

Yritysvastuu ja
etiikka 3 op

Taulukkolaskenta ja analytiikka 6 op

Ruotsinkielinen
yritysviestintä*
3 op

Ruotsinkielinen
yritysviestintä*
3 op

Ruotsinkielinen
yritysviestintä*
3 op

Tilastotieteen perusteet** 6 op

20A00511 Opinnot haltuun 1 op I-V

*) Ruotsinkielinen yritysviestintä suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä vuotena.
**) Tilastotieteen perusteet voi suorittaa joko ensimmäisen vuoden keväällä tai toisen vuoden syksyllä.
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Muualla suoritettujen opintojen
hyväksilukeminen
Jos olet suorittanut aiemmin opintoja, joita
vaaditaan KTK-tutkintoon, voit hakea niiden hyväksilukemista. Lisätietoa hyväksilukemisesta löydät Intosta into.aalto.fi >
Opiskelijana Aallossa > Opiskelijan palvelut > Opintorekisteri ja opintohallinto > Opintojen hyväksiluku > Opintojen
hyväksiluku ensimmäisen vuosikurssin opiskelijalle Kauppakorkeakoulussa.
Hae syksyllä 2018 opetettavien Liiketoimintaosaamisen perusteiden (pakolliset
perusopinnot) hyväksilukua mahdollisimman pian. Näin saamme tehtyä päätöksen
hakemuksestasi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ja tiedät opintosi aloittaessasi,
mitä opintoja sinun tulee suorittaa Aallossa,
ja mitkä saat hyväksiluettua aiempien opintojesi pohjalta. Hae hyväksilukua kuitenkin
aivan viimeistään 20.8.2018 mennessä.
Hae syksyn kurssien hyväksilukemista infokirjeen mukana tulleella lomakkeella. Saat
lomakkeen myös Intosta tai Oppimispalveluiden Help Deskistä.
Hakemuksen toimittaminen
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•

Sähköpostitse: credit-transfer-biz@
aalto.fi. Huomioithan, että hakemus
ja kaikki siihen liitettävät liitteet tulee
toimittaa pdf-muodossa, yhtenä pdftiedostona (hakemus ja kaikki sen liitteet yhteen tiedostoon liitettyinä).

•

Postitse: osoitteeseen Opintojen hyväksilukuasiat BIZ, U249, PL 11000,
00076 Aalto.

Jos haet hyväksilukua tutkintoon kuuluville
pakollisille kieliopinnoille, käytä tavallista
hyväksilukulomaketta, jonka löydät Intosta.
Käytä tätä lomaketta myös silloin, kun haet
hyväksilukua keväällä 2019 luennoitaville
Liiketoimintaosaamisen perusteiden kursseille.
KTK-tutkinnon ensimmäisenä opiskeluvuonna voit hakea ainoastaan ensimmäisen
lukuvuoden opintojen (Liiketoimintaosaamisen perusteet) sekä pakollisten kieliopintojen hyväksilukemista. Muiden opintojen
hyväksilukemista voit hakea erikoistumisalueen valinnan jälkeen.
HUOM! Ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä valittavan erikoistumisalueen haussa
ei oteta huomioon hyväksiluettuja ja ennen
tutkinnonsuoritusoikeuden alkamista suoritettuja opintoja. Jos saat hyväksiluettua
Liiketoimintaosaamisen perusteiden kursseja, kannattaa sinun niiden tilalla suorittaa
pakollisia kieli- ja viestintäopintoja tai erikoistumisalueen opintoja/sivuopintoja.

Opiskelumahdollisuudet muualla
Aalto-yliopistolla pystyt yhdistämään ainutlaatuisella tavalla eri alojen opintoja ja
tekemään opinnoistasi itsesi näköiset sekä
omia uratavoitteitasi tukevat. Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijalla on mahdollisuus
hakea opinto-oikeutta Aallon toisen korkeakoulun opintokokonaisuuteen tai kurssiin.
Yksittäisille kursseille haku järjestetään
neljä kertaa vuodessa ja sivuainehaku kaksi
kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä.
Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus hakea myös määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoosi
sisällytettäviä opintoja (esim. sivuopinto-

kokonaisuus) toisessa suomalaisessa yliopistossa valtakunnallisen JOO-sopimuksen perusteella.
Lisätietoa muualla kuin Kauppakorkeakoulussa suoritettavista opinnoista Intosta
into.aalto.fi > Opinnot > JOO-opinnot ja
opinnot muissa Aallon kouluissa.
Vaihto-opiskelu

Avoimen yliopiston opetus
Avoimessa yliopistossa on yleensä ollut kesäisin Kauppakorkeakoulun opiskelijoille
maksuttomia paikkoja kauppatieteellisen
alan kursseille. Muina aikoina kursseja voi
suorittaa max. hintaan 15€/opintopiste.
Tarkista avoimen yliopiston opetusta koskevat tiedot Aalto-yliopiston avoimen yliopiston sivuilta osoitteesta avoin.aalto.fi.

Kauppakorkeakoulun opiskelijana sinulla
on mahdollisuus lähteä opiskelemaan yhdeksi lukukaudeksi Kauppakorkeakoulun
ulkomaisiin vaihtoyliopistoihin. Vaihtoopinnot muodostavat tutkinnon sivuopintokokonaisuuden. Vaihtoon voi lähteä sekä
kandi- että maisterivaiheessa. Haku vaihtoohjelmiin on vuosittain tammikuussa, täydennyshaku sen jälkeen. Vaihtoon lähtöä
myös tuetaan apurahoin.
Kauppakorkeakoululla on laaja yhteistyöyliopistojen verkosto ympäri maailmaa.
Vaihtopaikkoja on yli 400 ja vaihtoyliopistoja noin 130. Kauppakorkeakoulu on mukana eurooppalaisessa Erasmus-opiskelijavaihto-ohjelmassa sekä pohjoismaisessa
Nordplus-yhteistyössä. Ulkomaisen opiskelupaikan voi myös järjestää kokonaan itse
ja hakea siellä suoritettaviin opintoihin free
mover -apurahaa.
Lisätietoa vaihto-opinnoista löydät Intosta
into.aalto.fi > Opinnot > Vaihto-opinnot.
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Opiskelun käytännön asiat
Lukuvuosi-ilmoittautuminen
Opiskelijan on ilmoittauduttava lukuvuosittain läsnä tai poissa olevaksi. Vain läsnä olevaksi ilmoittautuneella on opintojen suoritusoikeus. Yliopistolain (558/2009 39 §, 43
§) mukaan opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, jos hän ei ilmoittaudu yliopiston
määräämällä tavalla. Ensimmäisen vuoden
jälkeen opiskelijat hoitavat sekä läsnä että
poissa olevaksi ilmoittautumisen WebOodissa ennen lukukauden alkua.

Kurssit
KTK-tutkintoon sisältyvät kurssit näkyvät
opetussuunnitelmasta kunkin opintokokonaisuuden (liiketoimintaosaamisen perusteet, sivuopinnot, kieli- ja viestintäopinnot jne.) kohdalta. Kurssin koodista on linkki
WebOodin kurssikuvaukseen, josta voit tutustua kurssisisältöön. Syllabus eli kurssin
yksityiskohtaisempi kurssikuvaus on saatavilla vähintään viikkoa ennen kurssin alkua.
Vapaasti valittavia opintoja voit etsiä
esimerkiksi
•

Kauppakorkeakoulun opetustarjonnasta pääaineittain into.aalto.
fi > Kandidaattiohjelmat > Kauppatieteet > Opetussuunnitelma
2018-2020 > Erikoistumisalueen
opinnot 2018-2020.

•

Aallon sisäisen liikkuvuuden tarjonnasta tai muiden yliopistojen tarjonnasta, lisätietoa Intosta.

Kursseille ilmoittautuminen
Kursseille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti
WebOodissa. Ilmoittautuminen alkaa 21
päivää ja päättyy 7 päivää ennen opetusperiodin alkua. Kursseille, joille osallistujamäärää ei ole rajoitettu, ilmoittautuminen
voi päättyä myöhemmin eli 7 päivää opetusperiodin alkamisen jälkeen.
Useiden kurssien ryhmäkoko on rajattu, ja
kursseille kannattaakin ilmoittautua mahdollisimman ajoissa varmistaakseen pääsyn
haluamilleen kursseille. Jos osallistujamäärä on rajallinen, paikat voidaan jakaa
•

arvonnalla,

•

ilmoittautumisjärjestyksessä,

•

ohjelman opiskelijat etusijalla, tai

•

lähellä valmistumista olevat opiskelijat etusijalla.

Kurssikohtaiset valintaperusteet näkyvät
kunkin kurssin kurssikuvauksesta.
Erityisesti kielten kursseille ilmoittautujia
on paljon, eivätkä kaikki opiskelijat välttämättä mahdu valitsemanaan ajankohtana
mieluisimpaan ryhmään. Kielten ja viestinnän kursseilla opiskelija varmistaa kurssipaikkansa vasta saapumalla ajoissa ensimmäiselle luennolle. Kurssipaikatta jääneet
voivat saapua ensimmäiselle luennolle jonottamaan mahdollisia vapaita paikkoja.
Jos et haluakaan osallistua ilmoittautumallesi kurssille, peru ilmoittautuminen ennen
ilmoittautumisajan päättymistä WebOodissa.
HUOM! Uudet opiskelijat ilmoittautuvat 1.
periodin kursseille orientaatioviikon aikana.
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Opetusajat

WebOodi

Kurssien opetusajat näkyvät kurssin kohdalta WebOodista sekä Inton kohdasta
Opetussuunnitelma 2017-2018.

WebOodi sisältää kaikkien kurssien kurssikuvaukset. Lukuvuosi-ilmoittautuminen
sekä ilmoittautuminen kursseille ja tentteihin hoidetaan WebOodissa. Lisäksi WebOodista näet omat suoritustietosi, voit tilata
opintosuoritusotteen sekä muuttaa yhteystietojasi.
oodi.aalto.fi

Luennot pidetään pääsääntöisesti seuraavan aikataulun mukaisesti:
09.15-10.45 tai
10.15-11.45
12.00-13.00 tauko ruokailua varten
13.15-14.45 tai
15.15-16.45 jne.
Luennot alkavat aina neljännestä yli tasatunnin ja kestävät yleensä puolitoista tuntia
ellei toisin sovita. Tauot opettajat ja opiskelijat sopivat kurssin alussa.

Opetusta tukevat verkkopalvelut
ja muut sähköiset työkalut
Aalto-yliopiston opiskelijat saavat käyttäjätunnuksen, jolla voi kirjautua mm. sähköpostiin, opiskelijatietojärjestelmä Weboodiin ja MyCourses-sivustolle. Oman
käyttäjätunnuksesi salasanan voit uusia
osoitteessa salasana.aalto.fi.
Aallon sähköposti
Saat käyttöösi Aalto-yliopiston sähköpostiosoitteen, joka on yleensä muotoa
etunimi.sukunimi@aalto.fi. mail.aalto.fi

MyCourses
MyCoursesista löydät kurssien omat sivut,
jotka sisältävät mm. kurssikuvaukset, opetusajat, tiedot opetusmateriaaleista ja tenteistä, kurssiuutiset sekä kurssin tulokset.
Palvelussa opettaja voi välittää opiskelijoille tiedotteita ja materiaalia ja siellä on
mahdollisuus keskusteluun sekä ryhmätöiden ja harjoitusten järjestämiseen verkossa.
mycourses.aalto.fi
Aalto Inside
Aalto Inside on pääosin Aalto-yliopiston
henkilökunnalle suunnattu sisäisen viestinnän kanava, mutta se sisältää myös
opiskelijoiden kannalta tärkeää tietoa
esimerkiksi opiskelussa ja työskentelyssä käytetyistä työkaluista ja verkkopalveluista sekä Aalto-yliopiston käytännöistä,
ohjeistuksista ja ajankohtaisista asioista.
inside.aalto.fi

Into
Into on opiskelijan tärkein tietolähde opintoihin ja yliopiston palveluihin liittyvissä
asioissa. Intosta löydät myös kattavammat kuvaukset monista tässä oppaassa
esitellyistä asioista, kuten opiskelun käytännön asioista ja opiskelijapalveluista.
into.aalto.fi
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Kampuskartat
Töölö ja Otaniemi
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Laitokset
ja tilat
Laitokset
Koulutusohjelmien, aineiden ja sivuopintokokonaisuuksien opetuksesta ja siihen liittyvästä opintoneuvonnasta vastaavat tutkimuksen ja opetuksen laitokset ja suunnittelijat.

Laitokset

KTK-tutkinto
Erikoistumisalueet

KTM-tutkinto
Koulutusohjelmat

Johtamisen laitos

Johtaminen

Entrepreneurship and Innovation
Management,
Global Management,
Management and International Business,
Creative Sustainability,
International Design Business Management

Laskentatoimen laitos

Laskentatoimi,
Yritysjuridiikka

Accounting,
Yritysjuridiikka

Markkinoinnin laitos

Markkinointi

Marketing

Rahoituksen laitos

Rahoitus
(Finance)

Finance

Taloustieteen laitos

Taloustiede

Economics

Tieto- ja
palvelujohtamisen laitos

Tieto- ja palvelujohtaminen

Information and
Service Management

Kielikeskus
Otaniemi,
Päärakennus

Espanja, Kiina, Ranska,
Ruotsi, Saksa, Venäjä
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Tilat
Kauppakorkeakoulun
kandidaattiopiskelijoille
tarkoitetut
tilat
sijoittuvat
Otaniemen kampukselle Aalto-yliopiston päärakennuksen U-siipeen, jonka pääsisäänkäynnin tunnus on 1M (käyntiosoite: Otakaari 1M).
Opetusta on pääasiassa päärakennuksen Usiivessä. Opetustiloissa käytetään kirjainlyhennettä kuvaamaan opetustilan sijaintia, ja
numerosarjan ensimmäinen numero kuvaa
kerrosta.
U-siivessä on opiskelijoiden käyttöön varattuna neljä tietokoneluokkaa, kaksi luokkaa 2.
kerroksessa ja kaksi 3. kerroksessa.
Opiskelijoiden käytössä on 24/7 avoin opiskelija-HUB, joka sijaitsee U-osan välittömässä
läheisyydessä, Otakaari 1, Y-siiven ensimmäisessä kerroksessa sekä Maarintalon 24/7
IT-tilat Sähkömiehentie 3:ssa. OpiskelijaHUB:issa on skanneri ja muutama työasema
opiskelijoiden käyttöön sekä Printing Point
tulostin.
Lisätietoa yleisistä ja opiskelijoille tarkoitetuista itseopiskelutiloista saat orientaatioviikolla. Katso myös Intosta Opiskelijana Aallossa > Kirjastot ja opiskelutilat.

Liikkuminen
Julkisesta liikenteestä ja kampuksella liikkumisesta löydät lisätietoa into.aalto. fi > Uudet opiskelijat > Opiskelun aloittaminen >
Julkinen liikenne ja kampukset.

22

Ravintolat
Otaniemen kampuksella on useita opiskelijaravintoloita. Lähinnä Kauppakorkeakoulun tiloja sijaitsevat Elissa (Amica), Kvarkki (Amica) ja Alvari (Amica). Otaniemeen
tullaan avaamaan lukuvuoden aikana myös
uusia ravintoloita.

Palvelut opiskelijoille
Opintojen ohjaus ja neuvonta
Opintoihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa
antavat asiasta riippuen opintotutor, Oppimispalvelut (LES), ohjelmien suunnittelijat, opettajat, opintopsykologi ja erikoistumisalueen valinnan jälkeen opettajatutor.
Yhteystiedot löytyvät seuraavan sivun taulukosta.
LES:n palveluihin kuuluvat:
•

Yleinen opintoneuvonta

•

Opintojen hyväksiluku

•

Valmistuminen

•

Kansainväliset opiskelijapalvelut

•

Esteettömyyspalvelut

•

Huippu-urheilijoiden tuki pääkaupunkiseudun urheiluakatemia
(URHEA)

Aalto-ylioiston opiskelijoille avoimessa
Opiskelijapalvelupiste Starting Pointissa
•

hoidetaan lukuvuosi-ilmoittautumiset
tilanteissa, joissa ilmoittautumista ei
ole voitu hoitaa WebOodissa,

•

myönnetään
kirjoillaolotodistukset
(todistusta noudettaessa on esitettävä
AYY:n maksukuitti tai opiskelijakortti),

•

annetaan virallinen, allekirjoitettu ja
leimattu opintosuoritusote,

•

ylläpidetään opiskelijarekisteriä; toimistoon tulee ilmoittaa mahdollisista
nimenmuutoksista (passi tai virkatodistus esitettävä),

•

hoidetaan opiskelijoiden suoritusrekisteriä koskevia asioita,

•

jaetaan erilaista opintoihin liittyvää

materiaalia (lomakkeita, ohjeita jne.),
•

ohjataan kysyjät oikeaan osoitteeseen.

Starting Pointin osoite on Kandidaattikeskus, Otakaari 1, huone Y199a. Aukioloajat
lukukausien aikana: ma-pe klo 11-13. Orientaatioviikon aikana myös palveleva LES:n
Help Desk sijaitsee U-siiven 2. kerroksessa
huoneessa U249 (klo 14-17).
Opintotutorit ohjaavat 1. vuoden opiskelijoita opinnoissa ja erikoistumisaluevalinnassa.
Ohjelmien suunnittelijat antavat omina
vastaanottoaikoinaan opintoneuvontaa erikoistumisalue- ja ainekohtaisissa asioissa.
Suunnittelijat ovat tavattavissa Otaniemen
päärakennuksessa.
Opettajat vastaavat omia kurssejaan sekä
niiden tenttejä koskevasta neuvonnasta
joko luentojen yhteydessä tai vastaanottoaikoinaan. Opettajien yhteystiedot ja vastaanottoajat löytyvät Intosta laitosten sivuilta.
Opintopsykologi ohjaa ja tukee opiskelijoita mm. opiskelutaitoihin, motivaatioon,
ajanhallintaan, stressinhallintaan sekä
opiskelukykyyn liittyen.
Jokainen opiskelija saa erikoistumisalueen valinnan jälkeen laitoksen nimeämän
opettajatutorin, jonka kanssa hän voi keskustella opiskeluun liittyvistä tavoitteistaan ja opiskelusuunnitelmistaan.
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Palvelut

Henkilöt

Yhteystiedot

Sijainti

Oppimispalvelut (LES)
Opintotutor

Inka Pulkkinen
Anni Rintala

opintotutor-biz@aalto.fi

Otaniemi,
Päärakennus, U249

LES Help Desk Otaniemi

Ilkka Kouri
Saana Näreaho

opiskelijapalvelut@aalto.fi

Otaniemi,
Päärakennus, U249

hyvaksiluku-biz@aalto.fi

Otaniemi,
Päärakennus, U249

tentit-biz@aalto.fi

Otaniemi,
Päärakennus, U249

Valmistuminen,
tutkinto-todistukset

valmistuminen-biz@aalto.fi

Töölö,
Päärakennus, A117

Vaihto-opiskelu

outgoing-biz@aalto.fi

Töölö,
Päärakennus, A121

Hyväksiluku, Aallon
sisäinen liikkuvuus ja
JOO-opinnot
Tentit

Ilkka Kouri
Saana Näreaho

Laitosten suunnittelijat tavattavissa Otaniemessä BIZ Loungessa, U219
Johtamisen laitos

Hanne Kauppila
Berit Söderholm

programmecounsellor-biz@
aalto.fi

Laskentatoimen laitos

Anna Kuparinen

programmecounsellor-biz@
aalto.fi

Markkinoinnin laitos

Tatiana Penttinen

programmecounsellor-biz@
aalto.fi

Rahoituksen laitos

Sanna Pesonen

programmecounsellor-biz@
aalto.fi

Taloustieteen laitos

Laura Törmälä

programmecounsellor-biz@
aalto.fi

Tieto- ja palvelujohtamisen laitos

Elli Hämäläinen
Marjukka Sarviharju

programmecounsellor-biz@
aalto.fi

Muut palvelut (katso tarkemmat yhteystiedot Intosta)
Opintopsykologi
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Merita Petäjä

opintopsykologi@aalto.fi

Opintotuki

opintotuki@aalto.fi

WebOodi

oodi@aalto.fi

Otaniemi,
Päärakennus, Y195

Kirjasto
Oppimiskeskus sijaitsee Otaniemessä
osoitteessa Otaniementie 9, ja se tarjoaa
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kandidaattiopintojen kurssiaineistot ja niihin
liittyvät palvelut.
Töölön kampuskirjasto sijaitsee Kauppakorkeakoulun päärakennuksessa Rooftop
Hubissa (Runeberginkatu 14-16, Helsinki).

Aukioloajat ja lisätietoa kirjastopalveluista
lib.aalto.fi
Jos et löydä etsimääsi kirjaa Aalto-yliopiston kirjastosta tai tarvitset muuta lisämateriaalia, kannattaa tarkistaa muiden kirjastojen, kuten Helsingin kaupunginkirjaston,
Helsingin yliopiston kirjaston ja Hankenin
kirjaston valikoimat.

Painetut kokoelmat löydät Finna-tiedonhakupalvelusta, jossa voit myös varata aineistoja ja uusia lainasi.
Lisätietoa https://aalto.finna.fi/
Elektroniset aineistot sisältävät elektronisia lehtiä ja kirjoja, hakuteoksia, sanakirjoja, tilastoja, standardeja, viitetietokantoja ja
kuvatietokantoja. Kaikki kirjaston elektroniset aineistot löytyvät Finna-tiedonhakupalvelun kautta. Lisäksi kauppatieteelliselle aineistolle on käytössä Kauppatieteiden
opas (http://libguides.aalto.fi/kauppatieteet).
Kirjaston tietoasiantuntijat auttavat tiedonhankinnassa sekä kirjaston tarjoamien
tietokantojen ja aineistojen käytössä.
Tietoasiatuntijat päivystävät lukukausien
aikana Oppimiskeskus betassa asiakaspalveluaikoina sekä erikseen pyydettäessä
muina kirjaston aukioloaikoina. Yhteystiedot infolib@aalto.fi. Voit myös itse
opiskella tiedonhankintataitoja Tiedonhankinnan oppaasta. Uusille opiskelijoille
järjestetään orientaatioviikon aikana mursustartti, jolloin heille esitellään kirjaston
peruspalvelut.
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IT-palvelut
IT tarjoaa opiskelijoille opintoja tukevia
tietoteknisiä palveluita. IT Service Desk
tarjoaa Aalto-yliopiston kaikilla kampuksilla apua IT-palveluita ja laitteita koskevissa kysymyksissä ja ongelmatilanteissa
ja ohjeistaa palveluiden käyttämisessä. IT
Service Deskissä voit asioida joko henkilökohtaisesti, puhelimitse 050 513 2000 tai
sähköpostilla servicedesk@aalto.fi.
Jokainen uusi opiskelija saa IT-käyttäjätunnuksen. Voit aktivoida käyttäjätunnuksesi helpoiten osoitteessa password.aalto.
fi verkkopankkitunnuksen tai HST-kortin
avulla. Jos salasanan aktivointi ei onnistu
sähköisesti, voit hoitaa sen IT-palvelupisteessä. Tarkempaa tietoa IT-palveluista löydät into.aalto.fi > Opiskelijana Aallossa
> Opiskelijan palvelut.
Kampusalueilla on pääsy langattomiin
verkkoihin eduroam (vaatii kirjautumisen
Aalto-tunnuksilla) ja aalto open (avoin ).
Ohjelmistot opiskelijalle
Opiskelijalle on tarjolla ohjelmistoja vaihdellen joko ilmaisena / alennettuun hintaan. Osoitteessa download.aalto.fi voit
ladata veloituksetta hyödyllisiä ohjelmistoja, kuten virustorjuntaohjelmiston.
Katso myös
https://inside.aalto.fi/display/ITPK/
Microsoft+Office+sovellukset+verkosta
ja
https://aalto.onthehub.com/
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Otaniemen servicedesk
IT-Servicedesk palvelee Otakaari 1 Usiiven 1. kerroksessa huoneessa U133. ITServicedesk on avoinna arkisin ma-pe 8:00
– 15:45 (suljettu perjantaisin klo 13 -14).
Puhelinpalvelu on auki ma-to 8:00 – 17:00 ja
perjantaisin 8:00 – 15:45.

Kopiointi-, tulostusja painopalvelut
Opiskelijat voivat tulostaa kaikilta työasemilta mille tahansa tulostimelle. Tulostaa
voi myös mobiililaitteelta lähettämällä Aallon sähköpostista viestin osoitteeseen mobileprint@aalto.fi ja liittämällä tulostettavan työn sähköpostin liitteeksi.
Tulostimen käyttöä varten tarvitset tunnistekortin, jollaisena toimii HSL:n matkakortti, opiskelijakortti tai Unigrafian
palvelupisteestä ostettava tulostuskortti.
Väritulostusta tarjoaa Unigrafia maksullisena palveluna.
Otaniemen kampuksella Opiskelijatulostus on mahdollista esimerkiksi päärakennuksen 3. -kerroksessa sijaitsevilla
Printing Point – opiskelijatulostimilla. Ysiiven 1.kerroksessa sijaitsevassa Opiskelija
HUB:issa on skanneri ja muutama työasema
opiskelijoiden käyttöön sekä Printing Point
tulostin. Kopiointiin tarvitset kopiokortin,
joita myydään Unigrafian palvelupisteissä.
Unigrafian palvelupisteissä voi painattaa opinnäytetyöt sekä muut opiskeluun
liittyvät tuotteet. Opiskelijoiden palvelupiste sijaitsee myös Vuorikatu 3:ssa.
Lisätietoa www.unigrafia.fi

Tietoa ura- ja rekrytointipalvelujen järjestämistä tapahtumista, tilaisuuksista ja
koulutuksista löydät Aalto-yliopiston opiskelijoiden yhteisestä Aalto CareerWebistä
(into.aalto.fi > Opiskelijana Aallossa
> Opiskelijan palvelut > Ura- ja rekrytointipalvelut). CareerWebistä löydät
myös Aallon opiskelijoille tarjottavia työ- ja
harjoittelupaikkoja. Ura- ja rekrytointipalvelut sijaitsee pääosin Kauppakorkeakoulun Töölön päärakennuksen C-siivessä,
toisessa kerroksessa. Töölön ja Otaniemen
päivystysajoista löydät tiedot CareerWebistä. Lisätietoa palveluista CareerWebistä
sekä numerosta 050 414 4969 tai sähköpostiosoitteesta career-biz@aalto.fi.
Meet your community:
Mursu-Alumni-Proffa –tapahtuma
Ura- ja rekrytointipalvelut järjestävät yhdessä Opinnot haltuun -kurssin kanssa
maaliskuussa tapahtuman, jossa mursuilla
on mahdollisuus tutustua alumneihin* sekä
koulumme professoreihin. Tämä tarjoaa
oivan tilaisuuden kuulla, mitä koulumme
tarjoaa sekä opiskeluaikanasi kuin sen jälkeenkin.
*Alumni = Yleisnimitys kaikille kauppakorkeakoulusta valmistuneille.

Ura- ja rekrytointipalvelut
Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut
tarjoaa opiskelijoille monipuolisia palveluita työelämään valmentautumisessa ja
työllistymisessä. Ura- ja rekrytointipalvelut
esittäytyvät kesätyöhön liittyvässä tilaisuudessa tammikuussa.
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Yrittäjyys- ja innovaatiopalvelut

Liikuntapalvelut

Aalto Center for Entrepreneurship
(ACE) tarjoaa Aalto-yliopiston tekniikan
kaupallistamiseen,
immateriaalioikeuksien hallintaan ja startup-yrittäjyyteen
liittyviä palveluita, sekä koordinoi kasvuyrittäjyysaiheista tutkimusta ja opetusta.
ace.aalto.fi

UniSport tarjoaa opiskelijoille monenlaisia liikuntapalveluita, kuten kuntosalin,
ryhmäliikuntatunteja,
palloilulajeja, tanssia ja kursseja eri lajeissa.
UniSport toimii kauppakorkeakoululla,
Helsingin yliopistolla sekä Kumpulan,
Meilahden, Otaniemen ja Viikin liikuntakeskuksissa. UniSportin jäseneksi voit
liittyä toimipisteissä, ja esittämällä opiskelijakortin tai muun todistuksen opiskeluista saat jäsenyyden opiskelijahintaan.
Lisätietoa unisport.fi

Aaltoes, Aalto Entrepreneurship Society
on Aalto-yliopiston opiskelijoiden koordinoima yrittäjyysyhteisö, jonka tavoitteena on edistää yrittäjyyttä,
luoda yrittäjyyden verkostoja ja auttaa
aloittelevia yrittäjiä käytännön asioissa.
aaltoes.com

Opiskelijaterveydenhoito
Aalto-yliopiston opiskelijat voivat käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön
(YTHS) palveluita maksettuaan terveydenhoitomaksun osana ylioppilaskunnan
jäsenmaksua. YTHS tarjoaa monipuolisia
terveydenhoitopalveluita, kuten yleis- ja
erikoislääkärien vastaanotot, hammashoito
ja mielenterveyspalvelut. Kauppakorkeakoulua lähin YTHS:n terveydenhoitoasema
sijaitsee osoitteessa Otakaari 12. Lisätietoa
www.yths.fi
YTHS ei tarjoa päivystyspalveluita. Iltaisin,
öisin ja viikonloppuisin apua saa kiireellisissä sairaustapauksissa kotikunnan terveyskeskuspäivystyksestä tai sairaaloiden
poliklinikkapäivystyksestä.
Lisätietoa http://www.hel.fi/www/helsinki/fi > Sosiaali- ja terveyspalvelut > Terveyspalvelut > Päivystys
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Myös KY ja sen piirissä toimivat kerhot
tarjoavat monipuolisia liikuntamahdollisuuksia. KY:n järjestämiä liikuntatapahtumia ovat mm. Syysvaellus ja Syysklassikkosoutukilpailu syksyllä sekä kaksi päivää
kestävä seikkailu-urheilukilpailu KY City
Challenge keväällä. KY:n kerhoissa pääset
harrastamaan esimerkiksi jääkiekkoa, jalkapalloa, golfia, purjehdusta, laskettelua ja
amerikkalaista jalkapalloa. Liikuntakerhot
esittäytyvät tarkemmin ensimmäisen vuoden opiskelijoille lukuvuoden alussa. Lisätietoa kyweb.fi

Opintopsykologit
Opintopsykologit ohjaavat ja tukevat opiskelijoita mm. opiskelutaitoihin, motivaatioon, ajanhallintaan, stressinhallintaan
sekä opiskelukykyyn liittyen. Opiskelijoille
on tarjolla sekä yksilöohjausta että eri teemoihin liittyviä työpajoja. . Kauppakorkeakoululla opintopsykologina toimii Merita
Petäjä, puh. 050 465 9526. Ajanvaraukset
sähköpostilla opintopsykologi@aalto.fi.
Lisätietoa opintopsykologipalveluista löytyy Intosta kohdasta Opiskelijana Aallossa > Tukea opiskeluun.

Aalto-papit
Voit ottaa yhteyttä korkeakoulupappiin, kun
tunnet tarvitsevasi kahdenkeskistä, luottamuksellista keskustelua ja tukea mihin
tahansa elämänkysymyksiin. Otaniemen
kampuksella työskentelevät Anu Morikawa (puh. 050 4644 375, anu.morikawa@
evl.fi) ja Marjut Mulari (puh. 050 365 2256,
marjut.mulari@evl.fi). Tapaamiset sopimuksen mukaan.

Nyyti
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta on jäsenenä Nyyti ry:ssä, jonka tarkoituksena on
edistää ja tukea opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja elämänhallintakykyä. Nyytin
tarjoamiin palveluihin kuuluvat mm. nettiryhmät, hengailuillat ja erilaiset tapahtumat. Tietoa Nyytin toiminnasta löytyy osoitteesta www.nyyti.fi.
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AYY ja KY
AYY

KY

Kaikki opiskelijat, jotka suorittavat Aalto-yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ovat Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnan (AYY) jäseniä. AYY on
Aalto-yliopiston opiskelijoiden palvelu- ja
etujärjestö, joka ajaa opiskelijoiden etua
koulutukseen ja opiskelijaelämään liittyvissä asioissa yhteistyössä yliopiston, kaupunkien, pääkaupunkiseudun ylioppilaskuntien ja muiden paikallisten toimijoiden
kanssa.

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat eli KY on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden yhdysside ja
puolestapuhuja. KY toimii kylterien edunvalvojana erityisesti korkeakoulu- ja opintososiaalisissa asioissa ja tarjoaa liittyneille
jäsenilleen monenlaisia palveluita, tapahtumia ja harrastustoimintaa.

AYY tarjoaa jäsenilleen palveluita lukuvuosikalenterista opiskelija-asuntoihin ja
mahdollistaa monenlaisen vapaaehtoistoiminnan. Lisäksi AYY:n jäsenten on esimerkiksi mahdollista vuokrata erilaisia saunaja kokoustiloja sekä pakettiautoa edulliseen
hintaan.
AYY:n palvelupisteitä on kaikilla kampuksilla. AYY:n keskustoimisto toimii osoitteessa Otakaari 11 ja sieltä löytyvät AYY:n
asuntotoimisto sekä palvelupiste. Palvelupisteestä saat lukuvuositarran opiskelijakorttiisi ja AYY:n kalenterin.
Lisätietoa ayy.fi
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KY:llä on Otaniemessä kyltereiden käyttöön
tarkoitettuna 24/7 KY Corner -taukotila Usiivessä, toimistotilat Espilässä sekä juhlatila Saha. KY-talo löytyy myös yhä Töölöstä.
Opiskeluun ja erityisesti kauppakorkeakouluun liittyvissä asioissa sinua auttavat KY:n
hallituksen koulutuspoliittiset vastaavat.
Hallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät
osoitteesta kyweb.fi/yhteystiedot.
KY tarjoaa jäsenilleen monenlaisia palveluita, yrityssuhdesektorin tarjoamat työllistymismahdollisuudet sekä KY-säätiön vuosittain jakamat vaihtoapurahat, stipendit ja
toiminta-avustukset.
KY:n toimintaan, kuten kerhoihin, ainejärjestöihin, jaostoihin, valiokuntiin ja tapahtumiin ovat tervetulleita kaikki heti ensimmäisestä vuosikurssista lähtien. Lisätietoa
ja jäseneksi liittyminen kyweb.fi.

Opintotuki ja
opiskelija-alennukset
Opintotuki
Päätoimisiin opintoihin saat Kelan myöntämää opintotukea, johon kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. Hae opintotukea heti, kun olet saanut
tiedon, että sinut on hyväksytty opiskelemaan. Lisätietoa opintotuesta ja hakemisesta www.kela.fi.
Opiskelijakortti ja lukuvuositarra
Opiskelijakortin tarvitset voidaksesi todistaa opiskelijastatuksesi ja jäsenyytesi
AYY:ssa. Voimassa oleva opiskelijakortti oikeuttaa moniin vain opiskelijoille tarkoitettuihin palveluihin ja alennuksiin mm. opiskelijaruokailussa ja matkalipuissa. Kortin
voimassaolon osoittaa lukuvuositarra.

HUOM! Säilytä huolella saamasi ylioppilaskunnan jäsenmaksukuitti. Se on ennen
opiskelijakortin saamista ainoa todisteesi
siitä, että olet kirjoilla Aalto-yliopistossa.
Lisäksi KY:n jäsenenä saat KY:n tarralla varustetulla opiskelijakortilla alennuksia mm.
ravintoloista ja kahviloista, kauneudenhoitopalveluista ja vaatteista. KY:n jäseneksi
voit liittyä osoitteessa kyweb.fi.
Lisätietoa alennuksista ja jäseneduista
ayy.fi/jasenille/jasenyys-ja-jasenmaksu/jasenedut
ja
kyweb.fi/benefits

Uuden opiskelijan kannattaa hakea opiskelijakorttia heti ilmoittauduttuaan läsnä
olevaksi ja maksettuaan AYY:n jäsenmaksun. Opiskelijakortti tilataan AYY:n sivujen
kautta osoitteesta ayy.fi > Jäsenille > Jäsenyys ja jäsenmaksu > Opiskelijakortti.
Kortti on voimassa vain, jos siihen on liimattu kuluvan vuoden lukuvuositarra, jonka saat AYY:n palvelupisteestä maksettuasi
ylioppilaskunnan jäsenmaksun lukuvuosiilmoittautumisen yhteydessä.
Fyysisen kortin lisäksi voit myös ladata digitaalisen opiskelijakortin älypuhelimeesi.
Tästä ja muista lisäpalveluista löydät lisätietoa www.frank.fi.
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Aalto-yliopisto on yli 20 000 rohkean ajattelijan yhteisö. Me uskomme että innovaatiot syntyvät taiteen, talouden ja teknologian
luovista yhteentörmäyksistä. Kannustamme opiskelijoitamme löytämään omat vahvuutensa, maalinsa ja poikkitieteelliset unelmatiiminsä. Tuloksena syntyy palkittua tiedettä, taidetta ja yrittäjyyttä.
Aallossa saat vapauden onnistua.

Aalto-yliopisto
Kauppakorkeakoulu
PL 11000, 00076 AALTO
Käyntiosoite
Otakaari 1M, Espoo
+358 9 47001 (vaihde)
opinnot-biz@aalto.fi
aalto.fi
biz.aalto.fi

