
TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT
MÄÄRÄYKSET

Turun kauppakorkeakoulun johtokunta on 20.4.2020 antanut Turun yliopiston johtosäännön ja
opintojohtosäännön perusteella seuraavat määräykset.

1. Tutkinnot
Turun kauppakorkeakoulussa voidaan suorittaa kauppatieteiden kandidaatin ja valtiotieteiden kandidaatin,
kauppatieteiden maisterin, valtiotieteiden maisterin ja filosofian maisterin, kauppatieteiden lisensiaatin ja
valtiotieteiden lisensiaatin, kauppatieteiden tohtorin ja valtiotieteiden tohtorin sekä filosofian tohtorin tutkinto siten
kuin asetuksessa (A 794/2004) ja näissä määräyksissä tarkemmin säädetään.

Näitä määräyksiä noudatetaan myös Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä järjestettävässä
tutkintokoulutuksessa.

2. Tutkintoon johtavat opinnot
Tutkintoihin johtaviin opintoihin voi kuulua:
1) kauppatieteiden tai valtiotieteiden perusopintoja, aineopintoja ja syventäviä opintoja
2) kauppatieteellisen tai valtiotieteellisen jatkokoulutuksen opintoja, lisensiaatintutkimus ja väitöskirja
3) kieli- ja viestintäopintoja
4) monitieteisiä opintokokonaisuuksia
5) muiden tieteenalojen opintoja
6) muita opintoja
7) asiantuntijuutta kehittävää tai syventävää harjoittelua.

3. Oppiaineet
Turun kauppakorkeakoulun opetussuunnitelmaan voivat järjestää opintoja seuraavat oppiaineet:

liiketaloustieteelliset aineet: johtaminen ja organisointi, kansainvälinen liiketoiminta, laskentatoimi ja rahoitus,
markkinointi, toimitusketjujen johtaminen sekä yrittäjyys;
muut kauppatieteelliset aineet: taloustiede, talousmaantiede, taloussosiologia, taloustieteiden kvantitatiiviset
menetelmät, tietojärjestelmätiede, yritysjuridiikka; yhteiskuntatieteellinen aine: taloustiede sekä
tulevaisuudentutkimus.

Lisäksi Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen tarjoamia opintoja voi sisällyttää Turun kauppakorkeakoulun
opinnoiksi seuraavissa aineissa: englannin kieli ja liikeviestintä, espanjan kieli ja liikeviestintä, ranskan kieli ja
liikeviestintä, ruotsin kieli ja liikeviestintä, saksan kieli ja liikeviestintä, suomen kieli ja talouselämän viestintä,
venäjän kieli ja liikeviestintä, italian kieli ja liikeviestintä, japanin kieli ja liikeviestintä sekä kiinan kieli ja
liikeviestintä. Em. kieliaineissa voi suorittaa sivuainelaajuuden.

Erillisellä päätöksellä TuKKK:n opetussuunnitelmaan voi sisältyä myös muita kuin yllä olevien oppiaineiden
opintoja.

Tutkintojen pääaineet ja erikoistumissuunnat määritellään johtokunnan vahvistamissa tutkintorakenteissa ja -
vaatimuksissa.

4. Opetussuunnitelmat
Turun kauppakorkeakoulun tutkinto-ohjelmissa suoritettavat tutkinnot suoritetaan kulloinkin voimassa olevan
opetussuunnitelman mukaan. Ennen vuotta 2016 KTK-tutkinnossa, ennen vuotta 2018 KTM-tutkinnossa sekä
ennen vuotta 2018 jatkotutkinnoissa aloittaneiden opiskelijoiden kohdalla sovelletaan Turun kauppakorkeakoulun
tutkintovaatimusten yhtenäistämisestä annettuja ohjeita ja mahdollisia siirtymäsääntöjä.

5. Perus-, aine- ja syventävät opinnot
Kauppatieteiden kandidaatin ja valtiotieteiden kandidaatin tutkinnossa oppiaineiden opinnot muodostuvat perus-
ja aineopinnoista:
Opintojen alussa suoritettavat perusopinnot antavat yleiskuvan keskeisistä käsitteistä, teorioista ja tutkimus-
tuloksista. Aineopinnot jakautuvat pakollisiin ja valinnaisiin opintoihin. Aineopintojen tavoitteena on, että opiskelija
saa kokonaiskuvan oppiaineen sisältämistä keskeisistä ongelmakokonaisuuksista sekä kyvyn soveltaa aineen
teoriaa, menetelmiä ja tutkimustuloksia käytännön ongelmien analysointiin ja ratkaisemiseen sekä ratkaisujen
perustelujen esittämiseen kirjallisesti ja suullisesti.

Kauppatieteiden maisterin, valtiotieteiden maisterin ja filosofian maisterin tutkinnossa pääaineen tai
erikoistumissuunnan opinnot muodostuvat syventävistä opinnoista. Syventävien opintojen tavoitteena on, että
opiskelija saa syvällisen teoreettisen tietämyksen oppiaineesta sekä kyvyn itsenäisesti hankkia tieteellistä tietoa
sekä tunnistaa, eritellä ja soveltaa sitä ongelmien ratkaisemisessa uusissa tilanteissa.



6. Tutkinto-opiskeluoikeuden rajoitukset
Tutkinto-opiskelijalla voi olla samanaikaisesti vain yksi opiskeluoikeus samantasoiseen tutkintoon Turun
kauppakorkeakoulussa. Opiskelijan saadessa TuKKK:sta uuden opiskeluoikeuden samantasoiseen tutkintoon
päättyy hänen aiempi samantasoinen opiskeluoikeutensa uuden opiskelupaikan vastaanottamiseen, mikäli
aiemman opiskeluoikeuden tutkinto on vielä suorittamatta. Lisäksi opiskelijavalintaperusteissa voidaan asettaa
rajoituksia uuden opiskeluoikeuden myöntämiselle samalta alalta.

7. Tutkintojen laajuudet ja rakenteet
Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Koulutus järjestetään siten, että opiskelija voi suorittaa
tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa vuodessa.

Maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Koulutus järjestetään siten, että opiskelija voi suorittaa
tutkinnon päätoimisesti opiskellen kahdessa vuodessa.

Lisensiaatin tutkinnon laajuus on 150 op. Tutkintoon tähtäävät opinnot järjestetään siten, että tutkinto voidaan
suorittaa noin kahdessa ja puolessa vuodessa. Lisensiaatin tutkintoon ei ole sisäänottoa.

Tohtorin tutkinnon laajuus on 240 op. Tutkintoon tähtäävät opinnot järjestetään siten, että opiskelija voi suorittaa
tutkinnon päätoimisesti opiskellen neljässä vuodessa.

Johtokunta vahvistaa tutkintojen rakenteet. Tutkintovaatimukset kuvataan opetussuunnitelmissa.

Johtokunta voi myöntää tutkintoa suorittavalle opiskelijalle luvan poiketa yleisestä tutkintorakenteesta, jos siihen
on erityisiä syitä ja opiskelija saavuttaa tutkinnolle asetetut perustavoitteet.

8. Tutkintojen tavoitteet
Tutkintojen tavoitteet noudattavat tutkintoasetusta ja tutkinto-ohjelmilla on johtokunnan vahvistamat
osaamistavoitteet, jotka kuvataan opetussuunnitelmassa. Osaamistavoitteet perustuvat Turun
kauppakorkeakoulun strategiaan ja niiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

9. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinta ja ohjaus
Tutkinto-opiskelijan tulee kunkin suoritettavan tutkinnon ensimmäisen opiskeluvuoden aikana laatia henkilö-
kohtainen opintosuunnitelma (HOPS), mukaan lukien mahdolliset täydentävät opinnot.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavan opiskelijan tulee ensimmäisen opiskeluvuoden aikana valita
erikoistumissuunta/pääaine sen mukaan, mistä hakukohteesta hänet on valittu opiskelemaan. Opetuksesta
vastaava varadekaani vahvistaa oppiaineita kuultuaan vuosikurssin erikoistumissuuntavalinnat.

Perustutkinto-opiskelijoiden opintojen ohjauksesta määrätään Turun yliopiston opintojohtosäännössä ja rehtorin
päätöksissä.

Jatko-opiskelijoiden ohjaajien valinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita: 1) Jokaiselle jatko-opiskelijalle
nimetään vähintään kaksi ohjaajaa, joilla on tohtorin tutkinto, 2) yhden ohjaajista tulee olla Turun
kauppakorkeakoulun opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluva, 3) pääohjaajana toimii henkilö, joka sijoittuu
tutkijanurallaan vähintään kolmannelle portaalle tai on tieteellisiltä ansioiltaan muuten vastaavalla tasolla, ja joka
on aktiivinen tutkija ja julkaisija, 4) myös toiselta ohjaajalta tai mahdollisilta muilta ohjaajilta edellytetään aktiivista
tieteellistä tutkimustoimintaa.

Jatko-opiskelija ja ohjaajat laativat ohjaussuunnitelman, jossa määritellään sekä ohjaajien että ohjattavan vastuut
ja sovitaan jatko-opintojen aikataulusta. Oppiaineen jatkokoulutuksesta vastaava professori vahvistaa
suunnitelman allekirjoituksellaan. Tohtorikoulutettavalla voi olla lisäksi väitöskirjatyötä tukeva seurantaryhmä,
jonka jäsenten ei tarvitse täyttää edellä mainittuja kriteerejä.

10. Pääaineen/erikoistumissuunnan vaihtaminen
KTK/KTM-tutkintoa opiskelemaan valittu opiskelija voi tietyin edellytyksin hakemuksesta vaihtaa pääainettaan tai
tutkinto-ohjelmaa ja erikoistumissuuntaa. Haettavan pääaineen/erikoistumissuunnan vastuuopettaja hyväksyy
pääaineen/erikoistumissuunnan vaihdot. Suoraan maisterivaiheeseen valittu opiskelija ei voi vaihtaa pääainetta.

Jatkotutkinnon pääaineen vaihtamisen edellytyksenä on, että jatkotutkinnon pääainetta sisällöllisesti vastaavia
opintoja tulee olla suoritettuna vähintään 60 op, joista vähintään 18 op syventäviä opintoja. Jatkotutkintojen
osalta pääaineen vaihdon hyväksyy tohtoriohjelman johtaja.

Jatkotutkinto-oikeutta vaihtavan muun kuin kauppatieteellisen alan tutkinnon suorittaneen tulee ennen KTT-
tutkinto-opiskeluoikeuden myöntämistä suorittaa liiketaloustieteellisten oppiaineiden perusteet, yhden
liiketaloustieteellisen aineen perusopinnot sekä pääaineen alalta erikseen määritetyt täydentävät opinnot mukaan



lukien pääaineen opintoihin liittyvät menetelmäopinnot. Päätöksen tutkinto-oikeuden vaihtamisesta tekee
dekaani.

11. Muiden opintojen ja osaamisen hyväksilukeminen
Muualla suoritettujen opintojen ja muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukemisessa noudatetaan Turun
yliopiston opintojohtosääntöä.

Suoritettavan tutkinnon laajuudesta vähintään puolet on suoritettava Turun kauppakorkeakoulun opintoina, pl.
jatkotutkinnot. Muualla suoritettuja opintojaksoja voi sisällyttää tutkintoon siis enintään puolet suoritettavan
tutkinnon vähimmäislaajuudesta (kandidaatintutkinnossa 90 op ja maisterin tutkinnossa 60 op).

Opintojen ja osaamisen sisällyttämisestä tutkintoon määrätään tarkemmin erillisohjeissa, jotka ovat nähtävillä
TuKKK:n intranet-sivulla.

12. Harjoittelu
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija käytännön työelämään ja kehittää opiskelijan asiantuntijuutta ja
valmiuksia soveltaa ja käyttää tieteellistä tietoa. Harjoittelun on vastattava tutkinnon ja opintojen
osaamistavoitteita.

Ennen harjoittelun suorittamista opiskelijan suositellaan ottavan yhteyttä siihen oppiaineeseen, johon harjoittelu
sijoittuu. Harjoittelujakson jälkeen opiskelijan tulee laatia harjoittelusta tieteellinen raportti osoittamaan, onko hän
saavuttanut harjoittelulle asetetut tavoitteet.

Harjoitteluksi voidaan hyväksyä myös sellaista tutkintoalan opintojen mukaista osaamista ja ammattitaitoa
kehittävää työkokemusta tai koulutusta, joka on hankittu enintään viisi vuotta ennen opintojen alkamista.

Harjoittelun määrä voi olla enintään kuusi opintopistettä tutkintoa kohden.

Harjoittelun hyväksymisestä tutkintoon määrätään tarkemmin erillisohjeessa, jotka ovat nähtävillä TuKKK:n
intranet-sivulla.

Jatkotutkintoihin voi sisältyä asiantuntijaharjoittelua opetussuunnitelmassa tarkemmin kuvatun mukaisesti.

13. Opintosuoritus
Opintojakson suoritustapa määritellään opetussuunnitelmassa. Kaikki opintojaksoon kuuluvat suoritukset tulee
tehdä ohjeiden mukaisesti määräaikaan mennessä.

Opintojaksot suositellaan suoritettavan opetussuunnitelmassa esitetyssä suoritusjärjestyksessä.

Turun kauppakorkeakouluun sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa suorittamaan valitun opiskelijan on oltava
valmistunut kandidaatiksi ennen pro gradu -tutkielmaryhmään osallistumista.

Opintosuorituksen tuloksesta riippumatta opiskelija voi uusia tenttisuorituksen. Yrityskertoja ei ole rajoitettu.
Opiskelijalle on varattava tilaisuus samojen tutkintovaatimusten mukaisiin kolmeen tenttikertaan. Mikäli kyseisen
opintojakson tutkintovaatimukset tämän jälkeen muuttuvat, eikä opiskelija ole kuulustelua tai muita opintojaksoon
kuuluvia suorituksia läpäissyt, on opiskelijan suoritettava opintojakso muuttuneiden tutkintovaatimusten
mukaisesti. Tutkintovaatimusten tulkintakysymyksistä päättää aineen vastuuhenkilö.

Saman opintosuorituksen useista suorituksista on voimassa korkein arvosana. Opintosuorituksen arvosanaa ei
voi kuitenkaan korottaa, mikäli suoritus sisältyy myönnettyyn tutkintoon.

14. Läsnäolo opetuksessa
Opintojakson suoritusmuoto määritetään kunkin opintojakson osalta opetussuunnitelmassa.
Opiskelijan läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen opetukseen voidaan asettaa opintojakson suorituksen
edellytykseksi. Läsnäolovelvollisuutta koskevat määräykset ja suositukset ilmenevät opintojaksojen
opetussuunnitelmista.

Hyväksyttäviä poissaolon syitä ovat mm. oma tai lapsen sairaus, raskauteen liittyvät syyt ja kertausharjoitukset.
Lupa tulee sairaustapauksia lukuun ottamatta pyytää etukäteen. Äkillisissä sairaustapauksissa ilmoitus tehdään
mahdollisimman nopeasti opettajalle. Opettaja voi edellyttää lääkärintodistusta sairastapauksessa (opiskelijan tai
hänen lapsensa sairastuessa). Harkinnanvaraisia luvallisia poissaolon syitä ovat esimerkiksi perhesyyt kuten
läheisen vakava sairastuminen tai lapsen hoitoa koskeva poikkeustilanne.

Poissaolojen hyväksymisestä ja niiden korvaamisesta päättää opintojakson vastuuhenkilö tai hänen nimeämänsä
muu opettaja siten, että opintojaksolle asetut oppimistavoitteet täyttyvät kunkin opiskelijan osalta.



15. Tentit
Turun yliopiston ohjeistusten mukaisesti tentit järjestetään pääsääntöisesti sähköisinä tentteinä. Tenttien
ajankohta ilmoitetaan opintotietojärjestelmässä ja sähköisessä tenttijärjestelmässä.

Oppiaineet huolehtivat tentteihin liittyvistä käytännön järjestelyistä. Tenttitilaisuuksia järjestettäessä tulee
huolehtia siitä, että kuhunkin tenttisaliin määrätään riittävästi valvojia (yli 50 osallistujaa - vähintään 2 valvojaa).
Oppiaineet hoitavat valvojat tentteihin.

Opettajan ollessa esteellinen tai tilapäisesti estynyt määrää laitoksen johtaja toisen saman aineen opettajan tai
muun pätevän henkilön toimittamaan tentit.

Tenttitehtäviä laadittaessa on huolehdittava siitä, että tentti vastaa kyseessä olevalle opintojaksolle määriteltyjä
osaamistavoitteita ja tutkintovaatimuksia. Tehtävien taso ja määrä tulee myös suhteuttaa tentin kestoon.

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:llä ja VTK/VTM-tutkinto-opiskelijoiden edustajilla sekä Porin Kylterit ry:llä on
oikeus saada opintojakson ensimmäisen tentin jälkeen jäljennös tenttikysymyksistä tai mallitentistä.

16. Ilmoittautuminen opintosuoritukseen ja tenttiin
Turun kauppakorkeakoulun opintojaksotarjonta on suunnattu ensisijaisesti Turun kauppakorkeakoulun tutkinto-
opiskelijoille. Mikäli opintojakson kohderyhmästä ei ole annettu lisätietoja opintojakson kuvauksessa opinto-
oppaassa, on opintojakso avoinna myös Turun yliopiston muille opiskelijoille, JOO-opiskelijoille ja
erillisopiskelijoille. Etusija kaikille opintojaksoille on kuitenkin Turun kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilla,
mikäli kurssille hyväksyttävien opiskelijoiden määrää joudutaan rajoittamaan.

Opintojaksoille tai tenttiin ilmoittaudutaan Turun kauppakorkeakoulun ilmoittautumiskäytäntöjen mukaisesti
pääsääntöisesti opintotietojärjestelmän kautta. Tenttiin on ilmoittauduttava viimeistään seitsemän päivää ennen
tenttitilaisuutta.

Myöhästyneiden tentti-ilmoittautumisten mahdollisesta hyväksymisestä päättää opintojakson opettaja.

Opiskelija voi ilmoittautua vain yhteen samassa tilaisuudessa järjestettävään tenttiin. Poikkeuksen tästä voivat
myöntää tentaattorit. Opiskelija voi poikkeusluvalla osallistua samassa kuulustelutilaisuudessa enintään kahteen
kuulusteluun.

Sähköisessä tenttijärjestelmässä tehdyssä tentissä opiskelija ei voi uusia tenttiä ennen kuin opettaja on arvioinut
tentin. Poikkeuksen voi myöntää ko. opintojakson opettaja.

17. Kursseille hyväksymisen yleiset periaatteet

Turun kauppakorkeakoulun opintojaksotarjonta on suunnattu ensisijaisesti Turun kauppakorkeakoulun tutkinto-
opiskelijoille.

Kursseille hyväksymisessä noudatetaan seuraavia yleisiä periaatteita:
- etusija kaikille opintojaksoille on kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilla
- opinnot suoritetaan siinä yksikössä, johon opiskelija on valittu opiskelemaan (Turku tai Pori)
- Turun tai Porin yksikön opiskelija voi kuitenkin hakeutua toisen yksikön opintojaksolle, mikäli ko.

opintojaksoa ei ole tarjolla omassa yksikössä, opintojakso sopii opiskelijan tutkintovaatimuksiin ja
opintojaksolla on tilaa

- em. seikat huomioiden syventävillä opintojaksoilla annetaan etusija kauppakorkeakoulun maisterivaiheen
opiskelijoille (kandidaatintutkinto valmis)

- opintojakso voidaan määritellä opetussuunnitelmassa tarkoitetuksi vain Turun kauppakorkeakoulun, tietyn
ohjelman, oppiaineen tai erikoistumissuunnan opiskelijoille

Mikäli opintojakson kohderyhmästä ei ole annettu lisätietoja opintojakson kuvauksessa, on opintojakso avoinna
myös Turun yliopiston muiden tiedekuntien opiskelijoille, JOO-opiskelijoille ja erillisopiskelijoille sekä soveltuvasti
myös vaihto-opiskelijoille. Mikäli opintojaksolla on rajoitettu osallistujamäärä, etusija on kuitenkin Turun
kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilla.

18. Tenttitilaisuus
Salitenttitilaisuus saa kestää pääsääntöisesti kolme tuntia, mutta perustellusta syystä enintään neljä tuntia.
Sähköisten tenttien kesto on pääsääntöisesti kaksi tuntia, mutta perustellusta syystä enintään neljä tuntia.
Kypsyysnäytteen kestossa noudatetaan Turun yliopiston ohjeita.

Tenttiin on saavuttava ajoissa. Salitentin tenttiaika luetaan alkavaksi siitä hetkestä, jolloin tenttijät ovat saaneet
kysymykset. Salitentistä ei saa poistua ennen kuin 20 minuuttia on kulunut tentin alkamisesta. Perustellusta
syystä enintään 20 minuuttia tentin alkamisen jälkeen saapuneelle opiskelijalle valvoja voi antaa mahdollisuuden
osallistua tenttiin.



Salitentissä opiskelijan tulee käyttää Turun kauppakorkeakoulun jakamaa vastauspaperia tai muuta kuulustelijan
jakamaa vastauslomaketta ja laskinta. Opiskelija tuo mukanaan kirjoitusvälineet. Halutessaan opiskelija voi ottaa
salitenttiin mukaan etiketittömän tai etiketeistä peitetyn juomapullon ja hedelmiä. Muut tavaransa opiskelijan tulee
asettaa tenttivalvojan osoittamaan paikkaan.

Jos tentissä tarvittavien kirjoitusvälineiden lisäksi sallitaan tai edellytetään muita välineitä, on siitä opintojakson
opettajan tiedotettava etukäteen tenttiin osallistuville opiskelijoille ja valvojille.

Opiskelijan tulee merkitä vastauspaperiinsa nimensä, opiskelijanumeronsa, opintojensa aloitusvuosi sekä
tentittävä opintojakso. Kaikki tenttipaperit palautetaan henkilökohtaisesti valvojalle. Myös tentistä luopuneiden
tulee jättää saamansa tenttipaperit valvojalle sekä merkitä vastauspaperiin edellä mainittujen tietojen lisäksi, että
hän luopuu tentistä.

Opiskelijan tulee todistaa henkilöllisyytensä tentissä ja valvojalla on velvollisuus tarkastaa tenttijän henkilöllisyys.
Jos opiskelija ei voi todistaa henkilöllisyyttään, tenttivalvoja sopii opiskelijan kanssa tavasta, jolla henkilöllisyys
myöhemmin todistetaan. Jos henkilöllisyyttä ei tälläkään tavalla osoiteta, tentti hylätään.

Tenttien valvonnasta on annettu tarkemmat erillisohjeet.

Sähköisten tenttien suorittamisesta on annettu erillisohjeet.

19. Kypsyysnäyte
Kypsyysnäytteen kirjoittamisesta ja sen kielestä määrätään Turun yliopiston opintojohtosäännössä.

Opiskelija voi kirjoittaa kypsyysnäytteen sen jälkeen, kun hän on jättänyt valmiin opinnäytetyönsä
tarkastettavaksi. Kypsyysnäyte suoritetaan sähköisenä tenttinä.

Kun kypsyysnäytteellä osoitetaan vain perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan, opiskelija ei tee erillistä
kirjoituskoetta, vaan kypsyysnäytteenä toimii tutkielman tiivistelmä.

Kypsyysnäytteen asiasisällön tarkastaa ja hyväksyy tutkielman tarkastaja ja kieliasun äidinkielen opettaja.

20. Vilppi/rikkomukset opintosuorituksissa
Vilppi- ja häiriötapauksista määrätään Turun yliopiston opintojohtosäännössä.

Kuulustelujen valvojat tai vilpin huomanneet opettajat tekevät kuulusteluissa, harjoitustehtävissä tai muissa
kirjallisissa opintosuorituksissa ilmenneistä vilppitapauksista viipymättä kirjallisen selvityksen opintotoimistoon.

Vilppiepäilyjen käsittelyssä noudatetaan Turun yliopiston menettelyohjeita.

21. Opintosuoritusten arvostelu
Opintosuoritusten arvostelusta määrätään Turun yliopiston opintojohtosäännössä.

Useasta osasta koostuvan opintosuorituksen arvosana määräytyy sen mukaan, millaiseksi opintosuorituksen eri
osien painotus on määritelty tai painotetun keskiarvon perusteella.

Toisen kotimaisen kielen taidon arvioinnissa otetaan huomioon, mitä laissa julkisyhteisöjen henkilöstöltä
vaadittavasta kielitaidosta (424/2003) sekä asetuksessa suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta
valtionhallinnossa (481/2003) säädetään.

Pro gradu -tutkielman voi laatia myös kaksi opiskelijaa yhdessä, mutta tällöin molempien itsenäinen panos on
voitava osoittaa.

Lisensiaatintutkimuksesta ja väitöskirjasta arvolauseeksi annetaan laudatur, jos tutkimuksella on havaittu olevan
huomattava tieteellinen arvo, eximia cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, cum laude approbatur
tai non sine laude approbatur, jos tutkimus on voitu epäröimättä hyväksyä, sekä lubenter approbatur tai
approbatur, jos tutkimuksen voidaan katsoa vain täyttävän ne vaatimukset, jotka tätä tarkoitusta varten laaditulle
teokselle on asetettava.

Plagiaatintunnistusjärjestelmää käytetään opinnäytetöiden tarkistukseen ja sitä voidaan käyttää myös muiden
opintojen yhteydessä yksikön harkinnan mukaan.

22. Väitöskirja ja lisensiaatintutkimus
Väitöskirjan tulee osoittaa kykyä luoda uutta tieteellistä tietoa, ja sen on oltava itsenäiseen tutkimukseen
perustuva esitys aiheesta, joka kuuluu johonkin TuKKK:n tieteenalaan. Lisensiaatintutkimuksen tulee osoittaa



opiskelijan hyvä perehtyneisyys tutkimusalaansa sekä valmius itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen
tutkimuksen menetelmiä sekä kykyä käsitellä tieteellisiä tutkimustehtäviä.

Väitöskirjaksi tai lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös useita samaan aihepiiriin kuuluvia tieteellisiä
julkaisuja, julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia tai muita vastaavat tieteelliset kriteerit täyttäviä töitä sekä
niistä laadittu synteesiosa, jossa esitetään tutkimuksen ongelma, sen motivointi ja tieteellinen asemointi sekä
tutkimuksen tavoitteet, menetelmät, tulokset ja johtopäätökset. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos
tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa. Kokoomajulkaisujen tunnuspiirteet määritellään
yksityiskohtaisemmin erillisohjeessa.

Väitöskirjatutkimusta puolustetaan julkisessa väitöstilaisuudessa ja lisensiaatintutkimus käsitellään asianomaisen
aineen järjestämässä julkisessa lisensiaattiseminaarissa, josta on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa
aikaisemmin.

23. Väitöskirjan tarkastus
Ennen väitöskirjan esitarkastukseen jättämistä jatkotutkintoon kuuluvista opinnoista on oltava suoritettuna 90 %.

Hakemus väitöskirjan esitarkastusta varten on jätettävä tohtoriohjelman johtoryhmälle. Siihen liitetään väitöskirjan
käsikirjoitus yhtenä täydellisenä kappaleena.

Tohtoriohjelman johtaja määrää tohtoriohjelman johtoryhmää kuultuaan väitöskirjalle vähintään kaksi Turun
yliopiston ulkopuolista esitarkastajaa, joista molemmilla on vähintään tohtorin tutkinto ja joista ainakin toinen on
vähintään dosentti tai hänellä on vastaava pätevyys. Poikkeustapauksessa toinen esitarkastaja voi tulla Turun
yliopiston toisesta tiedekunnasta, mutta vastaväittäjän on oltava Turun yliopiston ulkopuolelta. Esitarkastaja ei
saa olla esteellinen tai poleemisessa suhteessa väitöskirjatutkimukseen nähden; esimerkiksi hänellä ei saa olla
yhteisjulkaisuja väitöskirjan tekijän kanssa tai tiivistä ja viimeaikaista (pääsääntöisesti viimeisen kolmen vuoden
sisällä tapahtunutta) tieteellistä yhteistyötä ohjaajan kanssa.

Tarkastuksen suoritettuaan esitarkastajien tulee ilmoittaa, onko opinnäytteellä katsottava olevan sellainen
tieteellinen arvo, että sitä on pidettävä väitöskirjalle asetettavat vaatimukset täyttävänä. Esitarkastajien tulee
antaa perusteltu lausuntonsa pääsääntöisesti kahden kuukauden kuluessa siitä, kun lopullinen käsikirjoitus on
jätetty esitarkastajille. Esitarkastajien kirjallisen lausunnon perusteella tohtoriohjelman johtaja myöntää
tohtoriohjelman johtoryhmää kuultuaan väittelyluvan väitöskirjan julkaisemista ja julkista puolustamista varten.

Ennen väittelyluvan myöntämistä väitöskirjaksi aikoman tutkimuksen laatijalle tulee antaa mahdollisuus
vastineensa esittämiseen.

Tohtoriohjelman johtoryhmää kuultuaan tohtoriohjelman johtaja antaa väittelyluvan väitöskirjan esittämiseen ja
määrää väitöskirjan tarkastajaksi yhden tai kaksi vastaväittäjää, joista ainakin toinen on vähintään dosentti tai
hänellä on vastaava pätevyys.

Väittelyluvan myöntämisen yhteydessä tohtoriohjelman johtoryhmää kuultuaan tohtoriohjelman johtaja nimittää
väitöskirjan arvostelua varten arvostelutoimikunnan, johon kuuluvat vastaväittäjä(t), esitarkastaja(t) ja
tutkimuksen ohjaaja(t). Arvostelutoimikunnan jäsenten tehtävät määräytyvät siten, kuin johtokunta on tarkemmin
määritellyt.

Edelleen tohtoriohjelman johtaja määrää TuKKK:n professorin, myös emeritus/emerita, tai erityisestä syystä
muun tohtorin tutkinnon suorittaneen valvojan eli kustoksen väitöstilaisuuteen. Pääsääntöisesti kustoksena toimii
väitöskirjan ohjaaja.

Väitöskirja on julkaistava johtokunnan hyväksymällä tavalla. Tämän lisäksi teos on pidettävä saatavilla vähintään
10 päivän ajan ennen väitöstilaisuutta korkeakoulun osoittamassa paikassa, mikäli tästä ei myönnetä poikkeusta.

Väitöstilaisuudessa on, väitöskirjan tekijän pitämän alkajaisesitelmän jälkeen, vastaväittäjien esiinnyttävä
ensimmäisinä. Sen jälkeen voivat muut esittää kysymyksiä väitöskirjasta. Väitöstilaisuus saa kestää enintään
kuusi tuntia, josta ajasta viralliset vastaväittäjät saavat käyttää korkeintaan neljä tuntia.

Julkisen tarkastuksen tapahduttua arvostelutoimikunta keskustelee arvosanasta. Kahden viikon kuluessa
väitöstilaisuudesta arvostelutoimikuntaa kuultuaan vastaväittäjien on annettava kirjallinen lausuntonsa, jonka
tulee sisältää perusteltu arvostelu väitöskirjan tieteellisestä arvosta ja siitä, vastaako se tarkoitustaan, sekä myös
puolustuksesta. Lausunto annetaan tiedoksi arvostelutoimikunnalle, jonka jäsenenä esitarkastajalla on lausunnon
tiedoksisaannista 14 vuorokautta aikaa antaa johtokunnalle mahdollinen eriävä mielipiteensä arvosanasta
perusteluineen.



Väitöskirja arvostellaan väitöskirjan vastaväittäjien lausunnon ja arvostelutoimikunnan jäsenen (esitarkastaja/t)
mahdollisen eriävän mielipiteen (lausunto) perusteella. Ennen arvosanan määräämistä väittelijälle tulee antaa
mahdollisuus vastineensa esittämiseen.

24. Lisensiaatintutkimuksen tarkastus
Hakemus lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määräämiseksi osoitetaan tohtoriohjelman johtoryhmälle ja siihen
liitetään valmis lisensiaatintutkimus yhtenä täydellisenä kappaleena. Tohtoriohjelman johtoryhmää kuultuaan
tohtoriohjelman johtaja määrää lisensiaatintutkimukselle kaksi tarkastajaa, joista ainakin toisen on oltava Turun
yliopiston ulkopuolelta. Tarkastajien tulee antaa lisensiaatintutkimuksesta perusteltu kirjallinen lausunto
kuukauden kuluessa lopullisen tutkimuksen jättämisestä tarkastajille. Tohtoriohjelman johtaja arvostelee
tohtoriohjelman johtoryhmää kuultuaan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien lausunnon perusteella. Ennen
arvosanan määräämistä lisensiaatintutkimuksen laatijalle tulee antaa mahdollisuus vastineensa esittämiseen.

25. Valmistuminen
Suoritettuaan kaikki tutkintoon vaaditut opinnot opiskelijan tulee anoa tutkintoon kuuluvista opinnoista
kokonaisuusmerkinnät. Mikäli kokonaisuuden opintopistemäärästä yli puolet on arvioitu muulla tavoin kuin
asteikolla 0-5, annetaan kokonaisuudelle arvosana hyväksytty. Kokonaisuusmerkintöjen rekisteröinnin jälkeen
opiskelijan tulee hakea valmistumista täyttämällä sähköinen valmistumislomake.

Dekaani voi myöntää kullekin opiskelijalle vain yhden tutkinnon kunakin tutkintojen hyväksymispäivänä.

Väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen hyväksymisen jälkeen opiskelijalle laaditaan tutkintotodistus liitteineen
ilman erillistä anomusta.

Tutkintotodistuskaavat ovat Turun yliopiston yhteisiä.

26. Tutkinnon täydentäminen
Opiskelijalla, joka on suorittanut Turun yliopistossa tai ennen vuotta 2010 Turun kauppakorkeakoulussa ylemmän
korkeakoulututkinnon tai sellaisen alemman tutkinnon, jonka suorittaneella ei ole oikeutta suorittaa ylempää
korkeakoulututkintoa, on oikeus maksutta täydentää opintojaan Turun yliopiston opintojohtosäännössä mainitulla
tavalla. Lisätietoja annetaan yliopiston verkkosivuilla.

Täydennysopinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. Opetuksessa, jossa osallistujamäärä on rajoitettu, annetaan
etusija sellaisille opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet tutkintoa.

27. Erillisopinto-oikeus
Turun kauppakorkeakoulun erillisopinto-oikeus voidaan myöntää henkilölle, joka suorittaa ko. opintoja
saavuttaakseen valintakelpoisuuden tarkoituksena hakea Turun kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi, tai
henkilölle, joka suorittaa ko. opintoja saavuttaakseen jonkin pätevyyden (esimerkiksi HT/KHT-tutkintoa sekä JHT-
tutkintoa varten vaadittavat opinnot). Erillisopinto-oikeutta haetaan erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Hakijalta
voidaan edellyttää hyvää englanninkielen taitoa (vrt. maisterivaiheeseen hakevilta edellytetty taso).

28. Muut opinto-oikeudet
Turun kauppakorkeakoulun opintoja voivat suorittaa tutkinnon täydentäjien ja erillisopiskelijoiden ohella muiden
Turun yliopiston tiedekuntien opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä erillisten sopimusten perusteella opintoja
suorittavat (esimerkiksi JOO-opiskelijat, muiden korkeakoulujen opiskelijat, valtakunnallisissa verkostoissa
opintoja suorittavat, integroidussa opetuksessa avoimen yliopiston opiskelijat).

29. Voimaantulo
Nämä määräykset tulevat voimaan 1.8.2020. Näillä määräyksillä kumotaan Turun kauppakorkeakoulun
johtokunnan aiemmin hyväksymät tutkintoja ja opintosuorituksia koskevat määräykset myöhemmin tehtyine
muutoksineen.


