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Tutkintovaatimusten soveltaminen KTK-tutkinto-ohjelmiin siirtyville opiskelijoille  

 

Tämä ohje koskee ennen v. 2016 KTK-opintonsa aloittaneita, joilla KTK-tutkinto on kesken 1.8.2020. 

Kaikki ennen vuotta 2016 aloittaneet opiskelijat, joiden KTK-tutkinnon suorittaminen on kesken 1.8.2020, siirtyvät 

johtokunnan päätöksen (13.6.2018) mukaisesti suorittamaan tutkintonsa loppuun uusimpien kulloinkin 

voimassaolevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Aloitusvuoteen perustuvista tutkintovaatimuksista luovutaan. 

Opiskelijan jo suorittamat opinnot otetaan huomioon uusiin vaatimuksiin siirryttäessä henkilökohtaisen 

opintosuunnitelman avulla. 

KTK-tutkinto-ohjelmien tutkintorakenne  

- kaikille yhteiset opinnot 

- kielten ja liikeviestintäopinnot 24 op 

- tutkinto-ohjelman opinnot 70 op 

o ohjelman pakolliset opinnot 30 op (taloustiede 40 op) 

o erikoistumissuunnan opinnot 40 op (taloustiede 30 op) 

- sivuaine 25 op 

- vapaasti valittavat opinnot 

- yhteensä 180 op  

 

Soveltamissäännöt ja tutkinto-ohjelmien vaatimusten noudattaminen 

Kaikille yhteiset opinnot 

- Oppimisen taito -opintojaksoa ei edellytetä ennen v. 2018 aloittaneilta opiskelijoilta  

- Muut kaikille yhteiset opintojaksot suoritetaan tutkintovaatimusten mukaisesti, ml. TKMY3 joka aiemmin 

sisältyi KTM-tutkintoon opintonsa vuosina 2005–2011 aloittaneilla 

- Kaikki aiemmin suoritetut opintojaksotarjonnasta poistuneet Y-kurssit (esim. TMY, TSY, TKMY2) sisältyvät 

tutkinnon kaikille yhteisiin opintoihin, näin ollen kaikille yhteisten opintojen kokonaisopintopistemäärä 

vaihtelee eri opiskelijoilla (mm. vanhat opintoviikkoina suoritetut opinnot on kerrottu kertoimilla 

opintopisteiksi) 

- Sivuaineen Y-opintojakso/t, ks. kohta Sivuaine 

 

Kielten ja liikeviestinnän opinnot (24 op) 

- SV1 (3 op): suoritetaan tutkintovaatimusten mukaan (aiemmin suoritettu MENY1b Tieteellinen 

viestintä/Kirjoittamisen taito/Kirjallinen viestintä sisältyy SV1-opintoihin) 

- RU1 (6 op): suoritetaan tutkintovaatimusten mukaan 

- vieras kieli 1: suoritetaan tutkintovaatimusten mukaan, väh. 6 op (vuonna 2000 ja sitä ennen aloittaneilla A-

taso 6 op tai B-taso 9 op) 1 

- vieras kieli 2: suoritetaan tutkintovaatimusten mukaan, väh. 6 op (vuonna 2000 ja sitä ennen aloittaneilla A-

taso 6 op tai B-taso 9 op)1 

- lisäksi vaihtoehtoisia opintojaksoja siten, että kieliopintojen määrä yhteensä vähintään 24 op 
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HUOM! Kielikohtaiset pakolliset perusopinnot tulee olla suoritettuna. Puuttuvia pakollisia kieli- ja viestintäopintoja 

täydennetään nykyisillä pakollisilla jaksoilla.  

1 A-taso = jatkava kieli ja B-taso = alkeista alkava kieli. Vuonna 2000 ja sitä ennen aloittaneilla opiskelijoilla 

alkeisopinnot kuuluvat tutkinnon pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin. Pelkkä alkeiskurssin suorittaminen ei 

kuitenkaan riitä, vaan niiden lisäksi täytyy olla 3 op pakollisia perusopintoja.   

Tutkinto-ohjelman opinnot (yhteensä 70 op) 

Opintopistemäärä vähintään 70 op (ohjelman pakolliset + erikoistumissuunnan opinnot) 

Tutkinto-ohjelman pakolliset opinnot 30 op (taloustiede 40 op) 

- Tutkinto-ohjelman pakolliset opinnot suoritetaan uusien ohjelmien vaatimusten mukaan  

- Mikäli aiemmin suoritettu ohjelman pakollinen opintojakso on jo sisällytetty sivuaineeseen (sivuaineen 

kokonaisuusmerkintä annettu ennen 1.8.2020), se saa edelleen sisältyä sivuaineeseen, tällöin ko. 

opintojakson tilalla suoritetaan erikoistumissuunnan muita opintojaksoja siten, että tutkinto-ohjelman 

opintojen yhteismäärä 70 op täyttyy (ohjelman pakolliset opinnot + erikoistumissuunnan opinnot) 

- Opintojaksotarjonnasta poistuneet opintojaksot, jotka vastaavat uuden ohjelman opintojaksoja voivat 

korvata rakenteessa nykyisiä opintojaksoja, myös pakollisia opintoja (päätöksen korvaavuudesta tekee ko. 

opintojakson opettaja ja tieto siitä merkitään opiskelijan hopsiin)  

Erikoistumissuunnan opinnot 40 op (taloustiede 30 op) 

- Erikoistumissuunnan pakolliset opinnot suoritetaan uusien ohjelmien vaatimusten mukaan  

- Muut aiemmin suoritetut pääaineen opintojaksot hyväksytään kaikki ko. aineen erikoistumissuunnan 

vaihtoehtoisiin opintoihin, lukuunottamatta Y-opintojaksoja 

- Opintojaksotarjonnasta poistuneet opintojaksot, jotka vastaavat uuden ohjelman opintojaksoja voivat 

korvata rakenteessa nykyisiä opintojaksoja, myös pakollisia opintoja (päätöksen korvaavuudesta tekee ko. 

opintojakson opettaja ja tieto siitä merkitään opiskelijan hopsiin) 

Sivuaine (25 op) 

- Sivuaineessa suoritettu ns. kaikille yhteinen opintojakso (Y-kurssi) voi edelleen sisältyä sivuaineeseen, mikäli 

sivuaineesta on haettu kokonaisuusmerkintä ennen 1.8.2020 (sivuaine on valmis) 

- Mikäli sivuaine on kesken 1.8.2020, tulee se suorittaa uusien tutkintovaatimusten mukaisesti (tällöin Y-kurssi 

ei sisälly sivuaineeseen, mahdolliset sivuaineen pakolliset opintojaksot suoritettava kulloinkin voimassaolevan 

opetussuunnitelman mukaisesti) 

 

Tutkinnon kokonaislaajuus 180 op  

(aiemmin suoritetuista opinnoista riippuen op-määrä voi olla suurempi, sillä tutkinnon eri osien tutkintovaatimusten 

on myös täytyttävä) 

 

Lisätietoa tutkintovaatimusten soveltamisesta: tseopintotoimisto(a)utu.fi / poriopintotoimisto(a)utu.fi.  

 

 


