
Turun kauppakorkeakoulun avoimen väylä KTK/KTM-tutkintoihin lukuvuonna 2022–2023

n. 1–2 lukuvuotta

Opintoja tulee olla suoritettuina hyvin tiedoin (3,00) vähintään 60 op.

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

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

Pakolliset opinnot:
LRYA/PLRY1,1 Kirjanpito ja tilinpäätös 3 op ja / tai 
LRYB Kustannuslaskennan perusteet 4 op/PLRY1,2 Kustannuslaskennan perusteet 3 op

TKMY1/PTKMY1 Talousmatematiikan perusteet 3 op ja / tai
TKMY3/PTKMY3 Tilastotieteen perusteet 3 op

Kahdeksaan opintojaksoon lasketaan myös alla olevat kurssit:
JOY Johtamisen perusteet 3 op/PJOY1 Organisaatiot ja johtaminen 5 op
MAY/PMAY1A Markkinoinnin perusteet 3 op
KTY/PKTY Taloustieteen perusteet 6 op
YRY Introduction to Entrepreneurial Business 3 op/PYRY1 Yrittäjämäinen liiketoiminta 3 op
YJY/PYJY1 Yritysjuridiikan perusteet 3 op
MENY1A Tieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op/MENY Aa Tieteellisen tutkimuksen
perusteet 2 op
KVY Introduction to International Business 3 op (avoin yliopisto-opetus suomeksi)
LOGY Toimitusketjujen johtamisen perusteet 3 op
TJY Tietotekniikan hyödyntäminen 3 op/PTJY Tietojenkäsittelyn perusteet 4 op

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

Kun vähintään 60 op on suoritettu vähintään hyvin tiedoin (opintopisteillä painotettu keskiarvo
vähintään 3,00), sisältäen vaaditut opintojaksot, haetaan tutkinto-opiskeluoikeutta erillisvalinnassa.

Hakuaika Opintopolussa on 15.–30.3.2023 klo 15.00.

Haun perusteena olevien opintojen tulee olla suoritettuna, rekisteröityinä ja niihin liittyvät liitteet
toimitettuna viimeistään 31.5 kello 15.00 mennessä.

Mahdollisessa tasatilanteessa etusijalle asetetaan hakija, joka on suorittanut lukumäärällisesti
eniten edellä listattuja valinnassa huomioitavia Turun kauppakorkeakoulun kauppatieteiden
kandidaatin tutkinnon peruskursseja (Y-kurssit).

Tutkinnon suoritusoikeus myönnetään 40:lle kriteerit täyttävälle hakijalle 
paremmuusjärjestyksessä.

KTK-tutkinto 180 
op

n. 120 op lisää: puuttuvat Y-opinnot, 
pääaineen ja sivuaineen opintoja, kieliä ja 
kandidaatintutkielma

KTM-tutkinto 
120 op

120 op pääaineen opintoja, 
maisterivaiheen Y-opintoja, sivuaine, kielet 
ja pro gradu -tutkielma


