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Ennen vuotta 2005 aloittaneiden opiskelijoiden ohjeistus HOPSin laatimiseksi 
 

 
Kaikki ennen vuotta 2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty tutkintoasetuk-
sen (794/2004) mukaiseen kaksiportaiseen tutkintoon, jossa on erilliset 
kandidaatin ja maisterin tutkinnot.  

 
            Huomioi seuraavat seikat suorituksissasi: 

 Opiskelijoiden opintoviikkomääräiset suoritukset on muunnettu ker-

toimien avulla opintopisteiksi: Perus- ja aineopinnot on muutettu ker-

toimella 1,8 ja syventävät opinnot kertoimella 3. Kandidaatin tutkiel-

man opintopistemäärä on 10 op ja pro gradu –tutkielman 30 op. 

 Kaikki suorittavat siis ensin kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon ja 

sen jälkeen kauppatieteiden maisterin tutkinnon. Opiskelija ei voi kui-

tenkaan valmistua samanaikaisesti kandidaatiksi ja maisteriksi, mutta 

voi peräkkäisillä valmistumiskerroilla valmistua ensin kandidaatiksi ja 

tämän jälkeen maisteriksi.  

 KTK- ja KTM-tutkinnot ovat täysin erilliset -> tutkinnoissa ei voi olla 

mitään samoja opintoja.  

 Tiettyyn opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojen (väh. 25 op) tulee 

sisältyä samaan tutkintoon, jotta kokonaisuudesta voi saada merkin-

nän tutkintotodistukseen. 

 Valmistumisvaiheessa suoritusten opintopisteet pyöristetään aineit-

tain lähimpään tasalukuun ja pyöristetyistä luvuista lasketaan tutkin-

non kokonaislaajuus. 

 

 
HOPSin laatiminen 

HOPSin laatimisesta on nimenomaan hyötyä itsellesi opintojen sujuvamman 

etenemisen kannalta ja voit laatia HOPSin käyttämällä KTK- ja KTM-tutkin-

tojen rakenteen hahmottamista auttavaa Excel-lomaketta. Talleta lomake 

ensin itsellesi ja nimeä se uudelleen. Voit sijoittaa lomakkeelle jo suorittamasi 

opinnot kumpaankin tutkintoon erikseen ja suunnitella puuttuvat suoritukset. 

Suoritukset syötetään lomakkeelle opintorekisteriotteesta opintopisteineen. 

 

Lue tarkoin uudet täydennetyt siirtymäsäännöt. Epäselvissä tapauksissa voit 

ottaa yhteyttä opintoneuvojaan tseopo@utu.fi. 

 

 

Vuoden 2005 tutkinnonuudistuksen siirtymäsääntöjen täydentäminen 
 
  

Aikaisempia siirtymäsääntöjä on täydennetty siten, että pakollisten jaksojen 

määrittämisestä opintojen aloitusvuoden opinto-oppaan perusteella luovu-

taan ja vaadittavat opinnot ovat seuraavat:  
 

 

https://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/opiskelu/kandidaatti-ja-maisteriopinnot/opiskeluoikeus/Documents/hopspohja.xls
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KTM-tutkinto 
Menetelmäopinnot: 

 YSM/YLM tai TKM:n menetelmäjakso tai aineen vaatima muu me-
netelmäjakso (pääaineen 60 op:n päälle, sisällytetään kuitenkin 
pääaineopintoihin) 

Pääaineen syventävien opintojen laajuus väh.60 op  

 Pääaineen pakollisiin opintoihin sisältyy aina pro gradu -tutkielma (+ 
kypsyysnäyte) 

 Täydennetään pääaineen tarjoamista syventävistä opintojaksoista.   
 
Sivuaineen opinnot 25 op (opintokokonaisuudet kelpaavat) 

 Täydennetään opiskelijan valitseman sivuaineen opintojaksoista. 
Kieli- ja viestintäopinnot 7 op 

 Vaihtoehtoisia kieli- ja viestintäopintoja 7 op 
KTM-tutkinnon laajuus väh. 120 op 
 
 
HUOM! KTM-tutkinnon laajuuteen lasketaan opiskelijoiden lukuvuonna 
2013–14 tai sitä ennen suorittamat opintojaksojen osasuoritukset. 
 

   

  

 

 
 


