
Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön ohjeet tutkintovaatimusten
yhdenmukaistamiseksi vuosikursseilla 2005–2015

Vuosina 2005–2015 KTK/KTM-opintonsa aloittaneita opiskelijoita koskevat tutkintovaatimukset
muutetaan 1.8.2016 lähtien siten, että pakollisten opintojaksojen määrittämisestä opintojen
aloitusvuoden opinto-oppaan perusteella luovutaan. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenteet pysyvät
ennallaan, mutta pakollisten opintojaksojen osalta tutkintovaatimukset muuttuvat tämän
ohjeistuksen mukaisiksi.

Lähtökohtana yhtenäistämisessä on ollut, että opiskelijalle ei määrätä aloitusvuotensa
tutkintovaatimuksiin verrattuna lisää pakollisuuksia, vaan osin vaatimukset kevenevät. Opiskelijan
tulee kuitenkin huomioida, että saman sisältöisiä opintojaksoja ei voi jatkossakaan sisällyttää
tutkintoon/tutkintoihin useasti. Opintojaksojen nimien muutosten vuoksi, vastaavuudet tulee
tarkastaa opintojaksojen lisätietokentästä.

KTK-tutkinto 180 op (vsk 2005–2015)

Kaikille yhteiset opinnot
Kaikille yhteisiä opintoja on muutettu KTK tutkinto-ohjelmien uudistuksen yhteydessä. Tämän vuoksi
kaikkia aiemmin vaadittuja opintojaksoja ei enää ole opetustarjonnassa opinto-oppaassa 2016–2018.

Seuraavia opintojaksoja ei enää vaadita (opintojaksot ovat poistuneet opintojaksotarjonnasta):

· PYLY Johdatus yliopisto-opintoihin 5 op
· PLRY1, 3 osa Rahoitus ja liiketoiminta 3 op
· PJOY3 Esimiestyö ja vuorovaikutustaidot 4 op
· PMAY1C Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 op
· PYJY2 Henkilöverotuksen perusteet 2 op
· PYRY9 Yrityspeli 2 op
· PTKMY2 Kuvaileva tilastotiede 3 op

Jo suoritetut vaatimuksista poistuneet opintojaksot sisällytetään kuitenkin joko KTK-tutkinnon
kaikille yhteisiin opintoihin tai ko. aineen pää-/sivuaineopintoihin.

Vuosikurssien 2005–2015 opiskelijoilta edellytetään lisäksi seuraavat uuden opinto-oppaan
mukaiset kaikille yhteiset opintojaksot (listattu taulukon 1. vasemmassa sarakkeessa), mikäli
vastaavaa opintojaksoa ei ole aikaisemmin suoritettu.

Taulukon 1 oikeassa sarakkeessa on listattu aiemmin opetustarjonnassa (v. 2005–2015) olleet
vastaavat opintojaksot. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut aiempaa opintojaksoa, hänen tulee
suorittaa opintojakso uusien vaatimusten mukaan (vas. sarake).



Taulukko 1: vuosikursseilta 2005–2015 jatkossa edellytettävät kaikille yhteiset opintojaksot

*Opintojakso vastaa aiempia opintojaksoja PKTY1 Mikrotalousteoria ja PKTY2
Makrotalousteoria. Mikäli opiskelija on suorittanut vain toisen näistä opintojaksoista, hänellä on
mahdollisuus täydentää suoritustaan puuttuvan jakson osalta opettajan kanssa erikseen
sovittavalla tavalla.
*PTKMY3 (PTKMSY) sisältyy vuosikursseilla 2005–2011 KTM-tutkintoon.

HUOM! Mikäli opiskelijan suorittamien kaikille yhteisten opintojen laajuus taulukon 1.
opintojen ja jo suoritettujen, vaatimuksista poistuneiden kaikille yhteisten opintojen jälkeen
on alle 50 op:n, opiskelija täydentää kaikille yhteisiä opintojaan taulukon 2 opintojaksoilla.

Taulukko 2. Uudet kaikille yhteiset opintojaksot (lkv 2016–2017 alkaen)

VAATIMUS Aiemmat opintojaksot
(2005-2015)

Koodi Laajuus Op Koodi Laajuus Op
MENY AA ja AB Tieteellisen tutkimuksen

ja viestinnän perusteet
3 MENY A Tieteellisen

tutkimuksen ja
viestinnän perusteet

4

PLRY1,1 osa Kirjanpito ja tilinpäätös 3 PLRY1,1
osa

Kirjanpito ja tilinpäätös 3

PLRY1,2 osa Kustannuslaskennan
perusteet

3 PLRY1,2
osa

Kustannuslaskennan
perusteet

3

PJOY1 Johtaminen ja
organisaatiot

5 PJOY1 Johtaminen ja
liiketoiminta

4

PMAY1A Markkinoinnin
perusteet

3 PMAY1A Markkinoinnin
perusteet

3

PMAY1B Markkinoinnin
perusteet harjoitukset

2 PMAY1B Markkinoinnin
perusteet harjoitukset

2

PTJY Tietojenkäsittelyn
perusteet

4 PTJY Tietojenkäsittelyn
perusteet

8

PKTY* Taloustieteen perusteet 6 PKTY1 Mikrotalousteoria 3
PKTY2 Makrotalousteoria 3

PYJY1 Yritysjuridiikan
perusteet

3 PYJY1 Yritysjuridiikan
perusteet

3

PYRY1 Yrittäjämäinen
liiketoiminta

3 PYRY1 Johdatus yrittäjyyteen 3

PTKMY1 Talousmatematiikan
perusteet

3 PTKMY1 Talousmatematiikan
perusteet

3

PTKMY3* Tilastollisen päättelyn
perusteet

3 PTKMY3 Tilastollisen päättelyn
perusteet

3

HOPS Henkilökohtainen
opintosuunnitelma

0 HOPS Henkilökohtainen
opintosuunnitelma

0

TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja
skenaariot

5 uusi opintojakso, ei
vastaavuutta

PJOY4/PMAY4/
PLRY4

Integroiva projektityö 4 uusi opintojakso, ei
vastaavuutta



Pääaineopinnot vähintään 60 op

Opiskelijan pääaineen opintojen laajuus on vähintään 60 op
- Pääaineen pakollisiin opintoihin sisältyy aina kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte
- Sisältää pääaineen kaikille yhteisten opintojen opintojaksot. Opetustarjonnasta poistuneita

kaikille yhteisiin opintoihin kuuluvia pääaineen opintojaksoja ei vaadita, vaan opiskelija
täydentää opintojaan alla olevien ohjeiden mukaisesti.

- Pääaineopinnot (suoritettu alle 60 op) täydennetään ko. oppiaineen nykyisestä perus- ja
aineopintotarjonnasta. Oppiaineiden antama vahva suositus on, että opiskelija täydentää
pääaineopintojaan ensin pakollisten opintojaksojen listasta (opiskelija valitsee oman
pääaineensa taulukon pakollista opintojaksoista itseltään puuttuvat kurssit). Tämän jälkeen
vielä puuttuvat opintojaksot valitaan valinnaisten pääaineopintojen listasta niin, että
pääaineopintojen kokonaislaajuus on vähintään 60 op.

Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot

Koodi Nimi op
Pakolliset opintojaksot
PJOY1 Organisaatiot ja johtaminen 5
PJO1/PLR36/PMA36 Henkilöstöjohtaminen 5
PJO21/PLR37/PMA37 Organizational Behaviour and Leadership 5
PJO7 Strateginen johtaminen 5
PJO22 Organisaatioteoriat 5
PJOK Kandidaatintutkielma 10
Valinnaiset opintojaksot
PJO3 Työhyvinvointi 5
PJO13 Muutoksen johtaminen 5
PYR11/PJO20/PMA43 Entrepreneurial Opportunities 5
PYJ5/PJO24 Työoikeus 5
PJO10/PTJ26/PTT9 Knowledge Management 5
PJO18/PTJ41/
PYR21/PTT12

Projektiliiketoiminta 5

Johtamisen ja organisoinnin harjoittelu, aineopinnot 2–6

Laskentatoimen ja rahoituksen perus- ja aineopinnot

Koodi Nimi op
Pakolliset opintojaksot
PLRY1,1 osa Kirjanpito ja tilinpäätös 3
PLRY1,2 osa Kustannuslaskennan perusteet 3
PLR3/PJO34/PMA34 Liiketoimintaa tukeva laskentatoimi 6
PLR4/PJO35/PMA35 Yritysrahoitus 4
PLRK Kandidaatintutkielma 10
PLR2A Tilinpäätös- ja verosuunnittelu 4
PLR2B Kirjanpidon ja tilinpäätöksen jatkokurssi 3
PLR5 Lyhyen ja pitkän tähtäimen taloudellinen päätöksenteko 6
PLR10 Konsernilaskenta ja kansainväliset tilinpäätöskäytännöt 5
PLR77 Johdon ohjausjärjestelmät 6
PLR12/PKT12 Sijoitustoiminta 4



PLR13/PTJ13 Informaatiojärjestelmät talouden johtamisessa 4
PLR11 Accounting Trends and Corporate Social Responsibility 2
Valinnaiset opinnot
PLR90/PYJ17 Tilintarkastus 5
PLR94 Sisäinen tarkastus 5

Laskentatoimen ja rahoituksen harjoittelu, aineopinnot 2–6

Markkinoinnin perus- ja aineopinnot

Koodi Nimi op
Pakolliset opintojaksot
PMAY1A Markkinoinnin perusteet 3
PMAY1B Markkinoinnin perusteet harjoitukset 2
PMA41/PLR38/PJO38 International Business 5
PMA28/PLR39/PJO39 Kuluttajan ja organisaation ostokäyttäytyminen 5
PMAK Kandidaatintutkielma 10
PMA1B Markkinoinnin johtaminen 5
PMA2 Service Marketing 6
PMA12 Asiakas- ja liikesuhteiden johtaminen 5
PYJ11/PMA44 Responsible Business 5
PYJ2/PMA45 Sopimusoikeus 5
Valinnaiset opinnot
PYR11/PJO20/PMA43 Entrepreneurial Opportunities 5
PMA6 Integrated Marketing Communications 4
PMA22 Teollinen osto- ja hankintatoimi 5

Markkinoinnin harjoittelu, aineopinnot 2-6

Sivuaineopinnot vähintään 25 op

- Sivuaineen opinnot suoritetaan ko. sivuaineen tarjolla olevista opintojaksoista. Kaikille
yhteisten opintojen opintojakso(t) ovat osa sivuaineen 25 op kokonaisuutta.

- Aiemmin KTK-vaatimuksissa ollut sivuaineen valintaa rajannut symmetriavaatimus
poistuu (pääaine liiketaloustieteellinen, pakollinen sivuaine muu kauppatiede).

- Vuosikurssista 2014 alkaen opintokokonaisuudet on rinnastettu sivuaineeksi, mutta
vuosikurssi 2013 ja sitä aiemmin aloittaneet ovat voineet kirjata opintokokonaisuuden
erillisenä todistusmerkintänä. Jatkossa kaikkien on mahdollista kirjata
opintokokonaisuudet sivuaineeksi ja syksystä 2018 alkaen opintokokonaisuudet
kirjataan automaattisesti sivuaineeksi, eikä niistä voi saada erillistä opintokokonaisuus-
merkintää todistukseen.

- Eli opintokokonaisuudet (esim. Doing Business in a Global and Multicultural Business
Environment 25 op) hyväksytään pakolliseksi sivuaineeksi.



Kieli- ja viestintäopinnot vähintään 24 op (ennallaan)

Kieli- ja viestintäopinnot KTK-tutkinto
Suomen kieli ja talouselämän
viestintä

3 op (pakolliset perusopinnot)

Ruotsin kieli ja liikeviestintä 6 op (pakolliset perusopinnot)
Vieras kieli 1 6 op (pakolliset perusopinnot)
Vieras kieli 2 6 op (pakolliset perusopinnot)
Vaihtoehtoiset opintojaksot 3 op
Yhteensä 24 op

Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää tutkinnon pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin, vaan ne
kuuluvat tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

HUOM! Lukuvuodesta 2017–2018 eteenpäin TuKKK Porin yksikössä ei ole voinut enää suorittaa
ranskan kielen ja liikeviestinnän opintoja.

KTK-tutkinnon vapaasti valittavat opinnot

Vapaasti valittavia opintoja tulee suorittaa niin paljon, että tutkinnon kokonaislaajuus 180 op
täyttyy.

KTM-tutkinto 120 op (vsk 2005–2015)

Turun kauppakorkeakoulun käytännön mukaisesti opiskelijan KTM-tutkinnon vaatimukset on
aikaisemmin katsottu opintojen aloitusvuoden opinto-oppaasta. Seuraavaksi esitetään, kuinka tästä
luovutaan ja maisteritutkinnon vaatimukset yhtenäistetään vuosikursseille 2005–2015.

Kaikille yhteiset opinnot väh. 4 op, (vsk. 2005–2011 väh. 7 op)
- MENYB (MENY2) on ollut pakollinen kaikille KTM-tutkintoa suorittaville opiskelijoille.
- Lisäksi vsk 2005–2011 opiskelijoille opintojakso PTKMSY/PTKMY3 säilyy pakollisena. Vsk

2012–2015 suorittavat opintojakson osana KTK-opintojaan.

Pääaineopinnot väh. 60 op
- Pääaineen pakollisiin opintoihin sisältyy aina pro gradu-tutkielma, Tutkielmaseminaari 6 op

(tai MENYE Tutkielmaprosessi 4 op) sekä menetelmäopintojaksot MENYC Laadullinen
tutkimus 4 op sekä MENYD Määrällinen tutkimus 4 op.

- Pääaineopintojen kokonaislaajuus on vähintään 60 op.
- Mikäli opiskelija on ennen lukuvuotta 2018–2019 osallistunut tutkielmaseminaariin ja MENYE

Tutkielmaprosessi 4 op on suorittamatta, opiskelija suorittaa korvaavaksi opintojaksoksi oman
pääaineen tarjonnasta valitsemansa syventävän opintojakson 6 op.



Opiskelijoille suositellaan opintojaksojen suorittamista seuraavasti:
Johtaminen ja organisointi

Pääaineen pakolliset opintojaksot

PJOPG Pro gradu -tutkielmatyöskentely 30 op
Tutkielmaseminaari (tai MENYE Tutkielmaprosessi) 6 op/4 op
MENYC Laadullinen tutkimus 4 op
MENYD Määrällinen tutkimus 4 op

Pääaineen valinnaiset opintojaksot
PJOS1 Leadership and Communications in Knowledge-Intensive
Organizations

6 op

PJOS4 Advanced Readings in Management and Organization 6 op
PJOS8 Asiantuntijaorganisaatiot ja organisaatiokulttuuri 6 op
PJOS10 Responsible International Human Resource Management 6 op
PJOS13 Organizations, Organizing and Social Innovations 6 op
PJOS14 Huippusuorituksen johtaminen 6 op
PJOS15 Toisinajattelua johtamisesta 6 op
PYJO3600 Harjoittelu / Johtaminen ja organisointi, syventävät opinnot 2-6 op

Laskentatoimi ja rahoitus

Pääaineen pakolliset opintojaksot

PLTPG Pro gradu -tutkielmatyöskentely 30 op
Tutkielmaseminaari (tai MENYE Tutkielmaprosessi) 6 op/4 op
MENYC Laadullinen tutkimus 4 op
MENYD Määrällinen tutkimus 4 op

Pääaineen valinnaiset opintojaksot
PLRS2 Tilinpäätösinformaatio ja Corporate Governance 6 op
PLRS3 Advanced Course in Corporate Finance 6 op
PLRS6 Tilintarkastuksen syventävä opintojakso 6 op
PLRS11 Ohjausjärjestelmät ja laskentatoimi julkisella sektorilla 6 op
PLRS12 Yritysostot ja fuusiot 6 op
PLRS13 Johdon laskentatoimi ammattina 6 op
PLRS15 Tilinpäätösanalyysin ja arvonmäärityksen erikoiskurssi 6 op
PYLT3600 Harjoittelu / Laskentatoimi ja rahoitus, syventävät opinnot 2-6 op



Markkinointi

Pääaineen pakolliset opintojaksot

PMAS2 Markkinoinnin teoriat 6 op
PMAPG Pro gradu -tutkielmatyöskentely 30 op
Tutkielmaseminaari (tai MENYE Tutkielmaprosessi) 6 op/ 4 op
MENY C Laadullinen tutkimus 4 op
MENY D Määrällinen tutkimus 4 op

Pääaineen valinnaiset opintojaksot

PTJS31/PMAS9 E-Business and Electronic Services 6 op
PLRS14/PJOS7/PMAS10 Organisaation strateginen ohjaus 6 op
PMAS14 Arvonluonti palveluverkostoissa 6 op
PMAS15 Professional Project 6 op
PMAS16 Strategic Marketing of Professional Services 6 op
PMAS17 Markkinointiosaamisen syventävä opintojakso 2-6 op
PMAS18 Localized Study Project 2-6 op
PYMA3600 Harjoittelu / Markkinointi, syventävät opinnot 2-6 op

Sivuaineopinnot väh. 25 op
- Sivuaineen laajuudesta (25 op) puuttuvat opinnot täydennetään sivuaineen tarjolla

olevista opintojaksoista.
- Vuosikurssista 2014 alkaen opintokokonaisuudet on rinnastettu sivuaineeksi, mutta

vuosikurssi 2013 ja sitä aiemmin aloittaneet ovat voineet kirjata opintokokonaisuuden
erillisenä todistusmerkintänä. Jatkossa kaikkien on mahdollista kirjata
opintokokonaisuudet sivuaineeksi ja syksystä 2018 alkaen opintokokonaisuudet
kirjataan automaattisesti sivuaineeksi, eikä niistä voi saada erillistä opintokokonaisuus-
merkintää todistukseen.

Kieli- ja viestintäopinnot väh. 10 op (ennallaan)
- KTK-tutkintoon sisältyvän vieraan kielen 1 tai 2 vaihtoehtoiset opinnot 6 op (oltava samaa

kieltä, jota on suoritettu KTK-tutkinnossa vähintään 6 op).
- Lisäksi vaihtoehtoisia kieliopintoja 4 op.
- Alkeisopintoja ei voi sisällyttää tutkinnon pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin, vaan

tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

Vapaasti valittavat opinnot
- Vapaasti valittavia opintoja tulee suorittaa sen verran että tutkinnon kokonaislaajuus

(120 op) täyttyy.


