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Turun kauppakorkeakoulu lukuvuosi 2021-2022 

Mistä opinnoista kannattaa aloittaa 

Opinnot kannattaa aloittaa aineiden ensimmäisistä, perusteista alkavista kursseista. Nämä 
opintojaksot erottaa siitä, että niiden koodissa on iso Y. Ne ovat KTK/KTM -tutkinnoissa kaikille 
yhteisiä, pakollisia opintojaksoja. Tämä ohje ei ole ehdoton, sillä opintotarjonnassa olevista 
kursseista voi valita myös muitakin kursseja, mutta edeltävät opinnot –suosituksia kannattaa 
noudattaa.   
 
Väyläopiskelijoille osa näistä KTK-tutkinnon kaikille yhteisistä kursseista ovat pakollisia ja kannattaa 

myös huomioida, että vieraiden kielten vähimmäisvaatimus väyläopinnoissa on 6 opintopistettä.  

Tutkinnon yhteiset opinnot pyrkivät takaamaan tutkinnon laaja-alaisuuden ja antamaan valmiuksia 
muissa opintotyypeissä tapahtuvaan opiskeluun. KTK-tutkinnossa kaikille yhteiset opinnot ovat 
laajuudeltaan 50 opintopistettä ja KTM-tutkinnossa 8 opintopistettä. Nämä opintojaksot ovat lähes 
kaikki vuosittain avoimen yliopiston tarjonnassa: poikkeuksia ovat vain TEVY, MENY1B, MENY2 sekä 
Tulevaisuustutkimus ja yritysennakointi.  

Tutkinnon yhteiset opinnot  

KTK-tutkinto 
 

 LRYA Kirjanpito ja tilinpäätös 3 op periodi III 

 LRYB Kustannuslaskennan perusteet 4 op periodi III 

 JOYe Johtamisen perusteet 3 op (verkkokurssi) periodit III-IV 

 MAYe Markkinoinnin perusteet 3 op (verkkokurssi) periodit I-II  

 KVY Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 op periodi II  

 KTY Taloustieteen perusteet 6 op periodi I 

 YJY Yritysjuridiikan perusteet 3 op periodit I tai III 

 TJY Tietotekniikan hyödyntäminen 3 op periodit I-II  

 LOGY Toimitusketjujen johtamisen perusteet 3 op periodi II 

 YRY Introduction to Entrepreneurial Business 3 op periodi II 

 (TEVY Yrityselämään! - Liiketoiminta ja projektityöskentely 6 op)   

 MENY1 Tieteellisen tutkimuksen ja viestinnän perusteet 4 op – avoimessa yliopistossa 
tarjolla MENY1A Tieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op periodi I 

 TKMY1 Talousmatematiikan perusteet 3 op periodi III 

 TKMY3 Tilastotieteen perusteet 3 op periodi II 

 (HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma 0 op) 
Yhteensä 50 op (avoimessa yliopistossa tarjolla 43 op) 
 

KTM-tutkinto  

 (MENY2 Tieteenfilosofia ja tieteellinen tutkimusprosessi 4 op)  

 (Tulevaisuudentutkimus ja yritysennakointi 4 op) 
Yhteensä 8 op 
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Tutkinnon kieliopinnot (tarjoaa Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskus) 

EN1a Business Communication 1 3 op periodit I-II (kiintiö 30 + 5/kurssi) tai periodit III-IV (kiintiö 30 

+ 5/kurssi) 

EN1b Business Communication 2 3 op periodit I-II tai III-IV (kiintiö 5/kurssi) 

ES0a Espanjan alkeiskurssi I 4 op sekä etäopetus- että verkkototeutus periodit I-II (kiintiö 30 + 

30/kurssi)  

ES0b Espanjan alkeiskurssi II 4 op periodit III-IV (kiintiö 30) 

SA0a Saksan alkeiskurssi I 4 op periodit II-III (kiintiö 30) tai periodi III-IV (kiintiö 5) 

RA0a Ranskan alkeiskurssi I 4 op periodit I-II (kiintiö 30 + 5/kurssi) 

RA0b Ranskan alkeiskurssi II 4 op periodit III-IV (kiintiö 5) 

RU1a Affärskommunikation 2 op periodit I-II tai III-IV (kiintiö 5/kurssi) 

RU1b Muntlig kommunikation 2 op periodit I-II tai III-IV (kiintiö 5/kurssi) 

RU1c Ekonomiska texter 2 op periodit I-II tai III-IV (kiintiö 5/kurssi) 

VE0a Venäjän alkeiskurssi I 4 op periodit I-II (kiintiö 3) 

VE0b Venäjän alkeiskurssi II 4 op periodit III-IV (kiintiö 3) 

 

Lisäksi tarjolla paljon muita kieliopintojen kursseja, jos ei tarvitse aloittaa alkeista.  

 
 


