
Keskeiset muutokset Turussa 

 Kaikkiin tutkintoihin sisältyy uusi pakollinen opintojakso Tulevaisuudentutkimus ja 

yritysennakointi 4 op, joka sisältyy KTM-tutkinnon kaikille yhteisiin opintoihin. 

 Tutkinto-ohjelmilla on kullakin ohjelman pakollisten opintojen kokonaisuus, joka vaihtelee 

ohjelmittain seuraavasti: 

 Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelma  

o JO: YSM 6 op ja Making a Difference 6 op 

o KV: YSM 6 op ja Making a Difference 6 op 

o YR: YSM 6 op ja Making a Difference 6 op 

 Laskentatoimen ja rahoituksen tutkinto-ohjelma  

o LR: LRS35 Ammatillinen vastuullisuus 2 op, menetelmäopintojakso 6 op ja 

Tutkielmaseminaari 6 op 

o YJ: LRS35 Ammatillinen vastuullisuus 2 op, YJS1 6 op ja Tutkielmaseminaari 6 op  

 Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen tutkinto-ohjelma  

o LOG: LOGS13a 3 op, LOGS13b 3 op ja JOKO YSM 6 op tai MAS1 6 op 

o MA: LOGS13a 3 op, LOGS13b 3 op ja YSM 6 op 

o TJ: LOGS13a 3 op, LOGS13b 3 op ja JOKO YSM 6 op tai MAS1 6 op 

o TM: LOGS13a 3 op, LOGS13b 3 op ja JOKO YSM 6 op tai MAS1 6 op  

 Taloustieteen KTM-tutkinto-ohjelma  

Uusien KTM-tutkinto-ohjelmien perusrakenne on kuvattu seuraavan sivun kuviossa. Tarkista 

kurssikohtaiset tiedot uudesta opetussuunnitelmasta. 

 

  

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YH000044/7999
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YH000044/7999
https://opas.peppi.utu.fi/fi/tutkinto-ohjelma/1052
https://opas.peppi.utu.fi/fi/tutkinto-ohjelma/10407
https://opas.peppi.utu.fi/fi/tutkinto-ohjelma/1066
https://opas.peppi.utu.fi/fi/tutkinto-ohjelma/9947
https://opas.peppi.utu.fi/fi/turun-kauppakorkeakoulu/14002/13356


Keskeiset muutokset Porissa 

 Porin yksikön tutkinto-ohjelma 

o Porissa kaikille yhteiset opinnot ovat MENYB Tieteenfilosofia ja tutkimusprosessi 4 

op ja Asiantuntijaorganisaatiot verkoistoissa 4 op.  

o Ohjelman pakolliset opintojaksot ovat MENYC Laadullinen tutkimus 4 op, MENYD 

Määrällinen tutkimus 4 op ja PLRS14/PJOS7/PMAS10 Organisaation strateginen 

ohjaus 4 op. 

 Muuta huomioitavaa 

o Kaikissa aineissa uusi suoritus Tutkielmaseminaari 6 op, josta ei koidu lisätyötä 

verrattuna tähänastisiin gradutyöskentelyn vaatimuksiin 

o Tutkinnon vapaavalintaisten opintojen määrä pienenee verrattuna aiempaan 

o Sivuaineen ja kieliopintojen vaatimukset eivät muutu. 

 Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä järjestettiin infotilaisuus uudistuksesta 

30.1.2018, jonka esitysmateriaaliin on hyvä tutustua.  

Uusien KTM-tutkinto-ohjelmien perusrakenne on kuvattu alla olevassa kuviossa. Tarkista 

kurssikohtaiset tiedot uudesta opetussuunnitelmasta. 

 

 

 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/tutkinto-ohjelma/1059
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/studying/opintojensuunnittelu/Documents/Maisteriohjelma%20uudistus%20300118_final.pdf
https://opas.peppi.utu.fi/fi/turun-kauppakorkeakoulu/14002/13356

