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KTM/VTM-tutkinto-ohjelmien tutkintovaatimusten soveltaminen 

Johtokunnan päätöksen mukaan 1.8.2018 lähtien KTK-tutkinnosta valmistuneet opiskelijat 

suorittavat KTM-tutkinnon 1.8.2018 alkaneiden KTM-tutkinto-ohjelmien tutkintovaatimusten 

mukaisesti (kulloinkin voimassaolevan opsin mukaan). Lisäksi kaikki KTM-opiskelijat siirtyvät 

suorittamaan tutkintonsa kulloinkin voimassa olevien tutkintovaatimusten mukaisesti 1.8.2022. 

Kun opiskelija valmistuu, KTM-tutkinto koostetaan seuraavasti: 

- Tutkinnon kaikille yhteiset opinnot 8/11* op 

- Pääaine 72/74 op 

- Tutkinto-ohjelman pakolliset opinnot 12/14 op 

- Erikoistumissuunnan opinnot 60 op (pakolliset ja vaihtoehtoiset) 

- Sivuaineen opinnot 25 op 

- Kieli- ja viestintäopinnot 24 op 

- Vapaasti valittavat opinnot (Muut opinnot) 

*TKMY3 (3 op) v. 2005-2011 aloittaneilla, joilla se ei kuulu KTK-tutkintoon 

On linjattu, että jo suoritettuja pääaineen syventäviä opintoja hyväksytään tutkintorakenteeseen 

joustavasti, jotta opiskelijoille ei tulisi kohtuuttomia tilanteita. Esimerkiksi opintotarjonnasta jo 

poistuneita pääaineen opintojaksoja voidaan mm. hyväksyä erikoistumissuunnan valinnaisiin 

opintoihin.  

Opiskelijan tulee kuitenkin kaikissa tapauksissa suorittaa tutkinnon kaikille yhteiset opintojaksot: 

MENY2/MENY B ja Tuleva-kurssi/Asiantuntijaorganisaatiot verkostoissa, yhteensä 8 op.  

Osa opiskelijoista jää ilman tutkielmaseminaarin 6 op suoritusta, jos gradu ja/tai graduryhmä on 

suoritettu jo ennen vuotta 2018. Tilalla suoritetaan mikä tahansa pääaineen/erikoistumissuunnan 

syventävä opintojakso.  

Lisäksi siirtyvien tilannetta helpotetaan hieman: Opintojaksojen laajuudet eivät ole aina 6 op 

(tutkielmaseminaarin laajuus) ja suoritettuna on kullakin opiskelijalla erilainen määrä aiempia 

opintoja, joten ns. vanhoilla opiskelijoilla sallitaan poikkeama 72/74 op:n kokonaislaajuudesta siten, 

että suoritettavaksi edellytetään vähintään 70 op (koostetaan pääaineeksi valmistumisvaiheessa). 

Tutkinto-ohjelman pakollisten ja erikoistumissuunnan opintojen laajuuksissa ei edellytetä 12/14 op 

JA 60 op täyttymistä, vaan toinen voi jäädä vajaaksi toisen ylittyessä yhteismäärän ollessa vähintään 

70 op. 
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Tutkielmaseminaari (6 op) sisältyy joko tutkinto-ohjelman pakollisiin opintoihin tai 

erikoistumissuunnan pakollisiin opintoihin ohjelmasta riippuen seuraavasti: 

Ohjelma Erikoistumissuunta Tutkinto-ohjelman 
pakolliset 

Erikoistumissuunnan 
pakolliset 

Erikoistumissuunnan 
valinnaiset/ 
vaihtoehtoiset 

Yhteensä  

KV-JO-YR KV 12 op 42 op 
(tutkielmaseminaari 6 
op) 

6 op + 12 op 72 op 

 JO 12 op 42 op 
(tutkielmaseminaari 6 
op) 

6 op + 12 op 72 op 

 YR 12 op 48 op 
(tutkielmaseminaari 6 
op) 

12 op 72 op 

LR-YJ Johdon LR 14 op 
(tutkielmaseminaari 
6 op) 

48 op 12 op 74 op 

 TP-info ja 
tilintarkastus 

14 op 
(tutkielmaseminaari 
6 op) 

42 op 18 op 74 op 

 Rahoitus 14 op 
(tutkielmaseminaari 
6 op) 

48 op 12 op 74 op 

 Yritysjuridiikka 14 op 
(tutkielmaseminaari 
6 op) 

36 op 24 op 74 op 

MA-TJ-TKJ-
TM 

Digitaalinen 
liiketoiminta 

12 op 42 op 
(tutkielmaseminaari 6 
op) 

18 op 72 op 

 MA 12 op 42 op 
(tutkielmaseminaari 6 
op) 

18 op 72 op 

 TM 12 op 42 op 
(tutkielmaseminaari 6 
op) 

18 op 72 op 

 TKJ 12 op 42 op 
(tutkielmaseminaari 6 
op) 

18 op 72 op 

Taloustiede KTM - 60 op 
(tutkielmaseminaari 6 
op) 

12 op 72 op 

 VTM - 77 op 
(tutkielmaseminaari 6 
op) 

18 op 95 op 

ALMA 
(Pori) 

MA 12  op 42 op 
(tutkielmaseminaari 6 
op) 

18 op 72 op 

 LR 12 op 36 op 
(tutkielmaseminaari 6 
op) 

24 op 72 op 

 JO 12 op 36 op 
(tutkielmaseminaari 6 
op) 

24 op 72 op 

 

 

 


