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Turun kauppakorkeakoulun 
avoin yliopisto-opetus
lukuvuonna 2022–2023

Sisältö:

Opiskelukäytänteitä
Avoimen väylä 

(Huom! Opiskelijavalinnasta vastaa TuKKK)



• Avoimessa yliopistossa voi opiskella kuka tahansa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. 

• Vuonna 2021 TuKKK:n avoimia yliopisto-opintoja suoritettiin yli 8000 opintopistettä.

• Opetustarjonta vastaa laadultaan, sisällöltään ja tavoitteiltaan tutkinto-opetusta, joten kurssit voidaan sisällyttää 
sellaisenaan perustutkintoon. 

• Kaikki opiskelussa tarvittava tieto löytyy verkkosivulta: Turun kauppakorkeakoulun avoin yliopisto-opetus Turussa
ja Moodlesta: Opiskelijan opas, kauppatieteelliset opinnot (Avoin yliopisto)

• Opiskelun voi aloittaa kauppatieteellisissä opinnoissa joustavasti neljä kertaa vuodessa opetusperiodien (I–IV) 
mukaan. Ilmoittautuminen kursseille ennen periodien alkua.

• Opinnot ovat verkko- tai lähiopetusta tai näiden yhdistelmää. Opinnot toteutetaan avoimen yliopiston itse 
järjestämänä, tutkinto-opetukseen integroituna (tai opisto-opetuksena).

• Kauppatieteellisissä opinnoissa kurssi-ilmoittautuminen täytyy tehdä heti ilmoittautumisajan alettua, koska 
kursseilla on kiintiöt ja monet ovat hyvin suosittuja. Opiskelijat valitaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä.

• Opintoihin ilmoittaudutaan avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

• Ilmoittautumisajat ovat opintokohtaisia. Ilmoittautuminen alkaa noin 14 vrk ennen opintojakson opetuksen alkamista 
ko. viikonpäivänä klo 10.00 alkaen. Tarkista ajat ilmoittautumispalvelusta!

• I periodilla alkavien kurssien ilmoittautuminen alkaa viikolla 33 (15.–19.8.2022).

• Ilmoittautumisohjeet: https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-maksut

Opiskelukäytänteitä Turun kauppakorkeakoulun 
avoimessa yliopisto-opetuksessa

https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/turun-kauppakorkeakoulun-opinnot/opinnot-turussa
https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=1160
https://avoin.peppi.utu.fi/
https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-maksut


• 1 op = 27 tuntia työtä. Opintojen mitoituksen peruste. 

• Yksi lukuvuosi, kokopäiväinen työ n. 1600 h = 60 op.

• Suunnittelun avuksi: 60 op/4 = 15 op/periodi.

• Väyläopiskelijoiden hyvä ottaa huomioon: IV periodin tenttiviikot 5.–16.5. Liitteet toimitettava 31.5.2023 klo 15.00 
mennessä. Opettajilla kolme viikkoa aikaa opintosuoritteen arviointiin. Väyläopinnot kannattaa suunnitella 
etupainotteisesti periodeihin I-III –> n. 20 op/periodi. 

• Avoimen yliopiston omat kurssit pääosin ilta-aikaan (klo 16.00 jälkeen) ma–to. Tutkinto-opetukseen integroidut 
kurssit pääosin päivisin. 

• Yleensä tunnit pidetään kaksi oppituntia kerrallaan eli 1,5 h kerrallaan. Iltaisin pidettävä avoin yliopisto-opetus usein 
intensiivisemmin esim. klo 16.15–19.30. 

• Opetusajat löytyvät kurssien opetusohjelmista (toteutukset). Opiskelija tekee itse lukujärjestyksensä (opetuksessa 
on päällekkäisyyksiä). Tarkista kurssikohtaisesti ajat sekä opetusmuoto (lähiopetus/verkko-opetus/itsenäinen 
työskentely).

• Kurssien laajuus n. 12–63 h ja 1–10 op, yleensä 2–6 op.

• Opintomaksu on 15 €/opintopiste. Maksuun kuuluu kolme tenttikertaa.

• Opintoneuvontaa saa opintojen suunnittelusta ja rakenteesta. Opiskelutaidoista korostuvat opintojen suunnittelu, 
kirjoittaminen ja tiedonhankintataidot. 

• Hyödynnä Turun yliopiston kirjastoa: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kirjasto

Opiskelukäytänteitä turun kauppakorkeakoulun 
avoimessa yliopisto-opetuksessa

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kirjasto


Työskentelyajat lukuvuodelle 2022–2023

Oranssi: viikoittainen opetus. Vaalea harmaa: Its=intensiiviopetuksen 

ja itsenäisen työskentelyn viikko. Tumma harmaa: tenttiviikot.  



KTK/KTM -tutkintojen rakenne

Alempi korkeakoulututkinto (KTK) on laajuudeltaan 180 opintopistettä, ja se on 

suoritettavissa päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa. Sen jälkeen 

suoritettava ylempi korkeakoulututkinto (KTM) on laajuudeltaan 120 opintopistettä 

ja se on mahdollista suorittaa kahdessa lukuvuodessa.

1. opintovuosi 2.opintovuosi 3. opintovuosi 4. opintovuosi 5. opintovuosi 

 
Tutkinnon yhteiset opinnot 51 op   

  
Tutkinnon yhteiset 

opinnot 8 op 
 

 

  
                                    Tutkinto-ohjelman pakolliset opinnot 30 op                                                
                                          
                                          Erikoistumissuunnan opinnot 40 op  
                                            (sisältää kandidaatintutkielman 10 op)          
                                                                

 
Tutkinto-ohjelman pakolliset opinnot 12 op 

 
Erikoistumissuunnan opinnot 60 op 

(sisältää pro gradu – tutkielman 30 op) 

 
Sivuaineen opinnot 25 op 

  

 
Sivuaineen opinnot 25 op 

 

 
                  Kieli- ja viestintäopinnot 24 op 
 

 
Kieli- ja viestintäopinnot 

10 op 
 

 
 

 
Vapaavalintaiset opinnot 

 
Vapaavalintaiset opinnot  

 

60 op 60 op 
 

60 op 60 op 60 op 

 
KTK-tutkinto 180 op 

 
KTM-tutkinto 120 op 

 



Turun kauppakorkeakoulussa opiskeltavat aineet

Liiketaloustieteelliset aineet: 

Laskentatoimi ja rahoitus (LR)

Johtaminen ja organisointi (JO)

Markkinointi (MA)

Kansainvälinen liiketoiminta (KV)

Toimitusketjujen johtaminen (LOG)

Yrittäjyys (YR)

Muut kauppatieteelliset aineet:

Taloustiede (KT)

Yritysjuridiikka (YJ)

Talousmaantiede (TM)

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät (TKM)

Tietojärjestelmätiede (TJ)

+ Tulevaisuuden tutkimus

Kielten ja liikeviestinnän opinnot tarjoaa TY:n Kieli- ja viestintäopintojen keskus (Kievi):

Englannin kieli ja liikeviestintä (EN)

Espanjan kieli ja liikeviestintä (ES)

Ranskan kieli ja liikeviestintä (RA)

Ruotsin kieli ja liikeviestintä (RU)

Saksan kieli ja liikeviestintä (SA)

Suomen kieli ja liikeviestintä (SV)

Venäjän kieli ja liikeviestintä (VE)



Turun kauppakorkeakoulun 
KTK-tutkinto-ohjelmat (turku)

Laskentatoimen ja rahoituksen KTK-tutkinto-ohjelmat

• Laskentatoimen ja rahoituksen erikoistumissuunta

• Yritysjuridiikan erikoistumissuunta

Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen KTK-tutkinto-ohjelmat

• Markkinoinnin erikoistumissuunta

• Toimitusketjujen johtamisen erikoistumissuunta

• Digitaalisen liiketoiminnan erikoistumissuunta

Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden KTK-tutkinto-ohjelmat

• Kansainvälisen liiketoiminnan erikoistumissuunta

• Johtamisen ja organisoinnin erikoistumissuunta

• Yrittäjyyden erikoistumissuunta

Taloustieteen KTK-tutkinto-ohjelmat



KTK-tutkinnon yhteiset opinnot Avoimen yliopiston tarjonnassa

LRYA Kirjanpito ja tilinpäätös 3 op

LRYB Kustannuslaskennan perusteet 4 op

JOY Johtamisen perusteet 3 op

KTY Taloustieteen perusteet 6 op

YJY  Yritysjuridiikan perusteet 3 op

TJY Tietotekniikan hyödyntäminen 3 op

YRY  Introduction to Entrepreneurial Business 3 op

MAY Markkinoinnin perusteet 3 op

KVY  Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 op

MENY1A  Tieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op

LOGY Toimitusketjujen johtamisen perusteet 3 op

TKMY1  Talousmatematiikan perusteet 3 op

TKMY3 Tilastotieteen perusteet 3 op 

Yhteensä 43 op

Voi opiskella myös muita kursseja! Kannattaa kuitenkin noudattaa esitietovaatimukset-suosituksia!

Kieli- ja viestintäopinnot!

Yksittäinen kurssi on yleensä tarjolla vain kerran lukuvuodessa!

Mistä opinnoista aloittaa?



Tentit

• Tenttimuodot: 
salitentti, sähköinen Exam-tentti ja Moodletentti

• Salitenttitilaisuudessa henkilöllisyys on todistettava ja 
mukana pitää olla omat kirjoitusvälineet. Paperit ja 
laskimen saa ”talon puolesta”. Tenttisaleja ei ilmoiteta 
etukäteen.

• Sähköisissä EXAM-tenteissä varataan kone hyvissä 
ajoin ennen aiottua tenttipäivää: exam.utu.fi

• Ohjeet sähköisiin tentteihin löytyy verkkosivuilta: 
https://utuguides.fi/etenttiopiskelijalle

• Moodletentti tehdään Moodlessa omalla koneella: 
materiaalit käytössä, kysymykset soveltavampia

• Tenttiajankohdat ilmoitetaan kurssin kuluessa

• Eri kurssien tentit voivat olla päällekkäin 

• Arvosteluasteikko 1–5

• Tenttien arvosteluaika enintään 3 viikkoa

• Kirjaston käyttö tärkeätä: Kauppakorkeakoulun kirjasto

https://utuguides.fi/etenttiopiskelijalle


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 Kirjanpito ja tilinpäätös 3op tai 

LRYB Kustannuslaskennan perusteet 4 op

TKMY1 Talousmatematiikan perusteet 3op tai

TKMY3 Tilastotieteen perusteet 3 op

Kahdeksaan opintojaksoon lasketaan myös alla olevat kurssit:
JOY Johtamisen perusteet 3 op

MAY Markkinoinnin perusteet 3 op

KTY Taloustieteen perusteet 6 op

YRY Introduction to Entrepreneurial Business 3 op (opetus englanniksi)

YJY Yritysjuridiikan perusteet 3 op

MENY1A Tieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op

KVY Introduction to International Business 3 op (avoin yliopisto-opetus suomeksi)

LOGY Toimitusketjujen johtamisen perusteet 3 op

TJY Tietotekniikan hyödyntäminen, 3 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. Kohtien 1 ja 2 lisäksi 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.

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

n. 1–2 lukuvuotta

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.

n. 120 op lisää: puuttuvat Y-opinnot, 

pääaineen ja sivuaineen opintoja, kieliä 

ja kandidaatintutkielma

120 op pääaineen opintoja, 

maisterivaiheen Y-opintoja, sivuaine, 

kielet ja pro gradu -tutkielma

KTM-tutkinto 

120 op

KTK-tutkinto 

180 op



TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN VÄYLÄHAKUUN TÄHTÄÄVÄT OPINNOT 

LUKUVUONNA 2022–2023

OHJAAVA HOPS



VÄYLÄESIMERKKI
Turun kauppakorkeakoulun avoimen väylän opinnot
Lukuvuosi 2022–2023

Pakolliset opinnot

LRYA Kirjanpito ja tilinpäätös 3 op periodi III

TKMY1 Talousmatematiikan perusteet 3 op periodi III

JOY Johtamisen perusteet 3 op periodit I–II 

MAY Markkinoinnin perusteet 3 op periodit I–II 

KTY Taloustieteen perusteet 6 op periodi I

YJY Yritysjuridiikan perusteet 3 op periodi I tai III

TJY Tietotekniikan hyödyntäminen 3 op periodit I–II

MENY1A Tieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op periodi III

Yhteensä vähintään 8 opintojaksoa kaikille yhteisiä opintoja

Vieraat kielet

EN1a Business Communication I 3 op periodi I–II

Espanjan alkeiskurssi I 4 op periodi I–II

6–15 opintopistettä kahden vieraan kielen yliopistotasoisia opintoja

Johtaminen ja organisointi suunnitteilla pääaineeksi

JO2 Henkilöstöjohtaminen 6 op periodit I–II

JO4 Strateginen johtaminen 6 op periodi IV

JO5 Johtamisen vuorovaikutustaidot 6 op periodit III–IV

Yhteensä 18 op

Yritysjuridiikka suunnitteilla sivuaineeksi

YJ2 Sopimusoikeus 6 op periodi II

YJ7 Markkinointioikeus 6 op periodi III

Yhteensä 12 op

Väyläopinnot yhteensä 64 op, 57 op Turun kauppakorkeakoulun opintoja ja 7 op kahdesta 
vieraasta kielestä



Kaikille yhteiset opinnot (Y-kurssit) periodeittain 
+ muutama kieli- ja viestintäopintokurssi

I-periodi

KTY Taloustieteen perusteet 6 op 

YJY Yritysjuridiikan perusteet 3 op  

MAY Markkinoinnin perusteet 3 op (periodit I–II)

TJY Tietotekniikan hyödyntäminen 3 op (periodit I–II)

JOY Johtamisen perusteet 3 op (periodit I–II)

II-periodi

TKMY3 Tilastotieteen perusteet 3 op 

KVY Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 op

YRY Introduction to Entrepreneurial Business 3 op

LOGY Toimitusketjujen johtamisen perusteet 3 op

III-periodi 

LRYA Kirjanpito ja tilinpäätös 3 op 

LRYB Kustannuslaskennan perusteet 4 op

MENY1A Tieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op

YJY Yritysjuridiikan perusteet 3 op

TKMY1 Talousmatematiikan perusteet 3 op

JOY Johtamisen perusteet 3 op (periodit III-IV)

Kieli- ja viestintäopintoja esim.

Espanjan alkeiskurssi I 4 op (I–II)

Ranskan alkeiskurssi I 4 op (I–II) 

Venäjän alkeiskurssi I 4 op (I–II)

EN1a Business Communication I 3 op (I–II tai III–IV)

Saksan alkeiskurssi I 4 op (I–II tai II–III)



Lukujärjestyksen teon ja suunnittelun tueksi: 
Kielikurssit ja Y-kurssit viikkonäkymässä syyslukukaudella 2022

Periodi I

MA TI KE TO

TJY klo 14-16 TJY klo 10-12 KTY klo 12.30-16 TJY klo 10-12

Venäjän alkeet I 

klo 16-18

YJY klo 16-19 EN1a 

klo 16:00-17:30

Espanjan alkeet I 

klo 16-18.30

TAI

Ranskan alkeet I klo 16-18

Kursseja verkko-opintoina: 

JOY Johtamisen perusteet: Periodit I–II 

MAY Markkinoinnin perusteet: Periodit I–II

Espanjan alkeiskurssi I myös itsenäisenä opiskeluna: Periodit I–II

Periodi II

MA TI KE TO

TJY klo 14-16 LOGY klo 12.30-

14.00

TJY klo 10-12

TKMY3 

klo 15.30-17.30

TAI

Venäjän alkeet I 

klo 16-18

KVY klo 16-18 EN1a 

klo 16:00-17:30

TAI

YRY klo 16-18

Espanjan alkeet I 

klo 16-18.30

TAI

Ranskan alkeet I 

klo 16-18

TAI

Saksan alkeet 

klo 16-19



Väylätilasto Turun kauppakorkeakoulu v. 2015 – 2022

Vuosi

Hakijat 

(Tku/Pori) Valitut Keskiarvoraja

2015 40 + 0 27 3,02

2016 42 + 3 29 3,2

2017 29 + 3 23 3,01

2018 28 + 3 18 3,13

2019 50 + 3 22 3,74

2020 72 + 6 30 3,95

2021 80 + 3 40 3,94

2022 51 + 4 40 3,41



Tärkeät linkit

• Opintopolku: 
https://opintopolku.fi/konfo/fi/toteutus/1.2.246.562.17.000000000000
00002687 

• Avoimen yliopiston verkkosivut: 
https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus

• Opiskelijan opas (kauppatieteelliset opinnot): 
https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=1160

• Moodle: 
https://moodle.utu.fi/

• Peppi: 
https://student.peppi.utu.fi

• Ilmoittautumispalvelu: 
https://avoin.peppi.utu.fi/

• Kirjasto: 
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kirjasto

https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus
https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=1160
https://moodle.utu.fi/
https://student.peppi.utu.fi/
https://avoin.peppi.utu.fi/
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kirjasto


Avoin yliopisto-opetus

utu.fi/avoin


