
 
 

 

 

Vaasan yliopiston avoimen yliopiston tutkinto-opiskelijoille 

maksuton opintotarjonta lukuvuonna 2020-2021 

 

Tästä listasta voit tarkistaa lukuvuonna 2020-2021 tutkinto-opiskelijoille maksuttomasti tarjolla olleet 

opintojaksot ja -kokonaisuudet. Huomaathan, että lukuvuoden 2021-2022 tarjontaan verrattuna 

opintojaksoihin on tullut nimi- ja laajuusmuutoksia. Lisäksi osa opintojaksoista on poistunut kokonaan 

tarjonnasta. HUOM! Ole tarvittaessa yhteydessä oman oppiaineesi opintoneuvontaan. 

 

Liiketoimintaosaaminen 
ayLIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen, 5 op 
 
Liiketoiminnan perusteet, 28 op* 
ayJOHT1010 Johtamisen perusteet, 7 op 
ayTOIK1017 Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä, 3 op 
ayTUTA1090 Yrityksen reaaliprosessit, 3 op 
ayLASK2048 Johdon laskentatoimi, 3 op  
ayLASK1002 Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet, 2,5 op  
ayLASK1003 Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö, 0,5 op  
ayLASK1011 Yrityspeli, 2 op  
ayMARK1006 Markkinoinnin perusteet, 7 op 
 
*Huomioitavaa: Liiketoiminnan perusteet, 28 op -kokonaisuus on poikennut päiväpuolen tarjonnasta. 
Johdatus laskentatoimeen 3 op tilalla on tarjottu avoimessa yliopistossa Johdon laskentatoimi 3 op. 
 
 
Johtaminen ja organisaatiot, perusopinnot, 26 op 
ayJOHT1010 Johtamisen perusteet, 7 op 
ayJOHT2019 Henkilöstöjohtaminen, 7 op 
ayJOHT2020 Strateginen johtaminen, 7 op 
ayLIIK1102 Yrityksen liiketoimintasuunnitelma, 5 op 
  
Erillisjaksona (mm. kansainvälistymisopintoihin): 
ayJOHT3002 Cross-Cultural Management, 5 op/ECTS 
 
 
Laskentatoimi ja rahoitus, perusopinnot, 26 op  
ayLASK1002 Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet, 2,5 op 
ayLASK1003 Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö, 0,5 op 
ayLASK1011 Yrityspeli, 2 op  
ayLASK2048 Johdon laskentatoimi, 3 op  
ayLASK1008 Rahoituksen perusteet, 4 op  
ayLASK1006 Tilinpäätösanalyysi, 3 op 
ayLASK1007 Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö, 2 op 
ayLASK2046 Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu, 6 op  
ayLASK2050 Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu, harjoitustyö, 3 op  



 
 

 
 

 
 
Markkinoinnin opintokokonaisuus, 25 op 
ayMARK1002 Relationship Marketing, 7 op 
ayMARK1006 Markkinoinnin perusteet, 7 op 
ayMARK2033 Markkinoinnin strateginen johtaminen, 6 op 
ayMARK2012 Vientimarkkinointi, 5 op 
 
 
Talousoikeuden perusopinnot, 25 op 
ayTOIK1017 Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä, 3 op  
ayTOIK1016 Talousoikeuden ja liiketoimintaetiikan perusteet, 3 op  
ayTOIK1009 Sopimus- ja korvausoikeus, 6 op  
ayTOIK1012 Vero-oikeus, 6 op 
ayTOIK1018 Talousoikeuden oikeustapauskommentti, 1 op  
ayTOIK1011 Organisaatio-oikeus, 6 op 
 
 
Johtamisen juridiikan opintokokonaisuus, 25 op 
ayTOIK1017 Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä, 3 op  
ayTOIK1016 Talousoikeuden ja liiketoimintaetiikan perusteet, 3 op  
ayTOIK2030 Henkilöstöoikeus, 6 op  
ayTOIK1015 Johtamisen juridiikan verkkokurssi, 7 op 
ayTOIK1011 Organisaatio-oikeus, 6 op  
 
 
Energiatekniikka 
ayTECH1010 Energy and Sustainability, 5 op 
 
 
Tuotantotalous 
ayTUTA1090 Yrityksen reaaliprosessit, 3op 
 
 


