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TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN VÄYLÄHAKUUN TÄHTÄÄVÄT OPINNOT LUKUVUONNA 

2022–2023 

OHJAAVA HOPS 
 

Opintoja tulee olla suoritettuna vähintään 60 opintopistettä. Opintopistemäärä voi ylittyä. Opinnot tulee 

olla suoritettuna vähintään hyvin tiedoin, mikä tarkoittaa, että opintopisteillä painotettu keskiarvo on 

vähintään 3,00. Valinnassa huomioon otettavat opinnot eivät saa sisältyä aiempaan korkeakoulututkintoon 

lukuun ottamatta kieli- ja viestintäopintoja.  

Vähintään 60 opintopisteen laajuiset väyläopinnot sisältävät seuraavat kohdat 1, 2 ja 3:  

1. Vähintään 8 opintojaksoa Turun kauppakorkeakoulun KTK-tutkinnon kaikille yhteisistä 

opintojaksoista (ks. taulukko). Näistä opinnoista vähintään yhden tulee olla laskentatoimen ja 

rahoituksen (LRYA tai LRYB) ja yhden taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien opintojakso 

(TKMY1 tai TKMY3). 

2. 6–15 opintopistettä kahden vieraan kielen yliopistotasoisia opintoja (ruotsi ei ole vieras kieli). Ko. 

opinnot voi suorittaa joko Turun yliopiston avoimessa yliopistossa, muussa avoimessa yliopistossa tai 

yliopistossa. Opinnot voivat olla alkeisopintoja. Ensisijaisesti suositellaan suoritettavan kieliopinnot 

kauppatieteelliseen tutkintoon soveltuvina liikeviestinnän opintoina. 

3. Turun yliopiston avoimessa yliopistossa suoritettuja Turun kauppakorkeakoulun opintoja niin paljon, 

että 60 op täyttyy. Näihin opintopisteisiin voi sisällyttää yhteensä enintään 10 op Turun yliopiston 

avoimessa yliopistossa suoritettuja kielten ja liikeviestinnän yksikön suomen kielen ja talouselämän 

viestinnän opintoja ja/tai ruotsin kielen ja liikeviestinnän opintoja 

 

Avoimen yliopiston väylän hakuaika alkaa 15.3.2023 ja päättyy 30.3.2023 klo 15.00. 

Liite suoritetuista opinnoista tulee liittää hakemukselle viimeistään 31.5.2023 klo 15.00 mennessä. 

Opinnot tulee olla suoritettuina ja rekisteröitynä hyvissä ajoin ennen toukokuun loppua. Hakijan tulee 

toimittaa hakemuksensa liitteeksi todistus niistä opinnoista, joiden perusteella hakee opinto-oikeutta.  

Mikäli valintaperusteet täyttäviä hakijoita on enemmän kuin 40, karsinta suoritetaan arvosteluasteikolla 1–5 

suoritettujen opintojen arvosanojen perusteella (opintopisteillä painotettu keskiarvo). Hakijalta voidaan 

huomioida maksimissaan 10 opintopisteen verran sellaisia opintoja, joista ei ole arvosanaa, ja joita ei täten 

oteta huomioon laskettaessa painotettua keskiarvoa. Keskiarvo lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella, 

eikä sitä pyöristetä ylöspäin. 

Hakija voi tarvittaessa merkitä viralliseen suoritusrekisteriotteeseen selkeästi yliviivaten suoritukset, joita ei 

halua otettavan huomioon valinnassa tai liittää erillisen tiedoston (esimerkiksi word-tiedosto), jossa luettelee 

ne suoritukset, joita ei halua otettavan huomioon valinnassa. Hakija ei saa poistaa otteelta sivuja. Hakijan 

kannattaa varmistaa, että valintaperusteissa määritetty minimiopintopistemäärä täyttyy mahdollisen 

yliviivauksen tai poisjättämisen jälkeenkin.  
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Muualla kuin Turun yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetuista kieliopinnoista hakijan tulee toimittaa 

hakemuksen liitteenä kurssikuvaukset. Mikäli hakija ei ole liittänyt kurssikuvausta, kyseinen opintojakso 

voidaan jättää huomiotta valinnassa.   

Mikäli hakija on suorittanut valinnan perusteena olevia kieliopintoja ulkomailla, tulee hakemukseen liittää 

selvitys ulkomaisten opintojen laajuudesta ECTS-järjestelmässä ja arvosteluasteikosta. 

 

Ajantasaisimmat väylähaun kriteerit ja ohjeet Opintopolku.fi -sivustolla. 

 

 

Suoritettava vähintään 8 opintojaksoa seuraavista: 

Turun kauppakorkeakoulun KTK-tutkinnon kaikille yhteisiä opintojaksoja (ns. Y-kurssit) 

Kurssien lyhenteet Turun avoin yo Laajuus (op) Periodi(t) Kiintiö (opisk.) 

LRYA Kirjanpito ja tilinpäätös  3 III 80 

LRYB Kustannuslaskennan perusteet  4 III 70 

TKMY1 Talousmatematiikan perusteet  3 III 80 

TKMY3 Tilastotieteen perusteet 3 II 80 

JOY Johtamisen perusteet 3 I – II 100 

MAY Markkinoinnin perusteet  3 I – II 100 

KTY Taloustieteen perusteet  6 I ei rajoitettu 

YRY Yrittäjämäinen liiketoiminta  3 II 80 

YJY Yritysjuridiikan perusteet  3 I 
III 

100 
20 

MENY1A Tieteellisen tutkimuksen perusteet  3 III 100 

KVY Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet  3 II 80 

LOGY Toimitusketjujen johtamisen perusteet 3 II 60 

TJY Tietotekniikan hyödyntäminen 3 I – II 40 

  

Suoritettava 6–15 opintopistettä kahden vieraan kielen yliopistotasoisia opintoja. 

Muutamia kielten ja liikeviestinnän opintojaksoja 

Kurssien lyhenteet Turun avoin yo Laajuus (op) Periodi(t) Kiintiö (opisk.) 

EN1a Business Communication I 3 I – II 
III – IV 

30 + 5 
30 + 5 

Espanjan alkeiskurssi I (verkkokurssi etäopetuksella) 4 I – II 30 

Espanjan alkeiskurssi I (itsenäinen verkkokurssi) 4 I – II 30 

Ranskan alkeiskurssi I 4 I – II 30 + 5 

Venäjän alkeiskurssi I 4 I – II 30 + 5 

Saksan alkeiskurssi I 4 I – II 
II – III 

5 
30 

 

  

https://opintopolku.fi/
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HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA VÄYLÄOPINTOIHIN 

Kahdeksan Y-kurssia. (Huomioi, että vähintään yhden tulee olla laskentatoimen ja rahoituksen kurssi (LRYA 

ja/tai LRYB) ja yhden taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien kurssi (TKMY1 ja/tai TKMY3).) 

Y-kurssit Periodi(t) Opintopisteet Arvosana 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

Yhteensä op    

 

Mahdollisessa tasatilanteessa etusijalle asetetaan hakija, joka on suorittanut lukumäärällisesti eniten 

valinnassa huomioitavia TuKKK:n kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon peruskursseja (Y-kurssit). 

Kurssit Periodi(t) Opintopisteet Arvosana 

9.    

10.    

11.    

Yhteensä op    

 

6–15 opintopistettä kahden vieraan kielen yliopistotasoisia opintoja (ruotsi ei ole vieras kieli).  

Kurssit Periodi(t) Opintopisteet Arvosana 

    

    

    

Yhteensä op    

 

Muut opinnot: 

Kurssit Periodi(t) Opintopisteet Arvosana 

    

    

    

    

    

    

    

    

Yhteensä op    

 

Opintopisteet yhteensä: 

Opintopisteillä painotettu keskiarvo (oltava vähintään 3,00): 


