
            

Vaasan yliopiston avoin yliopisto 

Opintotarjonnassa olevien muuttuneiden opintojaksojen vastaavuustaulukko 
 

 

Uusi opintojakson koodi, nimi ja laajuus 

 

Entinen opintojakson koodi, nimi ja laajuus 

MENETELMÄOPINNOT JA YHTEISET OPINNOT 

ayTITE1023 Tietokone työvälineenä – Verkkoympäristö, 0,5 op  ayTITE1022 Tietokone työvälineenä, 3 op 

 Huom! Opintojakso on jaettu neljäksi (4) erilliseksi opintojaksoksi. ayTITE1024 Tietokone työvälineenä – Tekstinkäsittely, 1 op 

ayTITE1025 Tietokone työvälineenä – Taulukkolaskenta, 1 op  

ayTITE1026 Tietokone työvälineenä – Esitysgrafiikka, 0,5 op 

KAUPPATIETEET 

ayJOHT1012 Johtamisen perusteet, 6 op  ayJOHT1010 Johtamisen perusteet, 7 op 

ayJOHT2040 Henkilöstöjohtaminen, 5 op   ayJOHT2019 Henkilöstöjohtaminen, 7 op 

ayJOHT2039 Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, 5 op  ayJOHT2020 Strateginen johtaminen, 7 op 

ayJOHT2017 Organisaatiokäyttäytyminen, 5 op  ayJOHT2029 Organisaatiokäyttäytyminen, 7 op 

ayLASK1014 Rahoituksen perusteet, 3 op  ayLASK1008 Rahoituksen perusteet, 4 op 

ayLASK2051 Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu, 5 op ayLASK2046 Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu, 6 op 

ayLASK2052 Johdon laskentatoimi, 5 op   ayLASK2048 Johdon laskentatoimi, 3 op 

ayLASK1015 Laskentatoimi yrityksissä ja uravalintana, 3 op ayLASK1013 Johdatus laskentatoimeen, 3 op 

ayMARK1009 Markkinoinnin perusteet, 6 op    ayMARK1006 Markkinoinnin perusteet, 7 op 

ayMARK2046 Asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka, 5 op  ayMARK2033 Markkinoinnin strateginen johtaminen, 6 op 

ayMARK2012 Export Marketing, 5 op ayMARK2012 Vientimarkkinointi, 5 op 

ayMARK2060 Essentials of Marketing and Online Platforms, 5 op ayMARK2050 Digital Platforms and Marketing Essentials, 5 op 



Uusi opintojakson koodi, nimi ja laajuus Entinen opintojakson koodi, nimi ja laajuus 

KAUPPATIETEET 

ayMARK2061 Artificial Intelligence and Machine Learning in Marketing, 5 op ayMARK2053 Digital Analytics and Data Marketing, 5 op 

ayTOIK1023 Talousoikeus ja liiketoiminnan etiikka, 6 op  

Huom! Opintojaksot ovat yhdistyneet yhdeksi opintojaksoksi. 

ayTOIK1016 Talousoikeuden ja liiketoimintaetiikan perusteet, 3 op 

ayTOIK1017 Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä, 3 op 

ayTOIK1020 Sopimus- ja korvausoikeus, 5 op  ayTOIK1009 Sopimus- ja korvausoikeus, 6 op 

ayTOIK1019 Organisaatio-oikeus, 5 op  ayTOIK1011 Organisaatio-oikeus, 6 op 

ayTOIK1021 Vero-oikeus, 5 op  ayTOIK1012 Vero-oikeus, 6 op 

ayTOIK2048 Markkinaoikeus, 6 op  ayTOIK2039 Markkinaoikeus, 7 op 

ayTUTAC1090 Yrityksen reaaliprosessit, 3 op ayTUTA1090 Yrityksen reaaliprosessit, 3 op 

HALLINTOTIETEET 

ayHTK2207 Vuorovaikutteinen johtajuus, 5 op  ayHTK2201 Esimiestyö ja johtajuus, 5 op 

ayHTK2600 Julkistalouden johtamisen perusteet, 5 op  ayFIHA1001/ayHTK2600 Julkisen taloushallinnon perusteet, 5 op 

ayHTK1650 European Governance, 6 op ayHTK1600 European Governance, 5 op 

ayHTK2109 Place-Based Management on a Global Scale, 5 op ayHTK2106 Globaalimuutoksen johtaminen, 5 op 

VIESTINTÄTIETEET 

ayVIEK1014 Näkökulmia sosiaaliseen mediaan, 5 op  ayVIEK1008 Agency in Social Media, 5 op 

ayVIEK2029 Johdatus verkkojulkaisemiseen, 5 op  ayVIEK2021/ayVIEK1007 WWW-suunnittelu, 5 op / ayVIEK2025 Johdatus 

verkkojulkaisemiseen, 5 op 

KIELIOPINNOT 

ayKKII5001 Elementary Course in Chinese I, 3 op  ayKKII5001 Kiinan alkeet I, 3 op 

ayKRUO9115 Talouselämän ruotsia, 5 op ayKRUO9111 Ruotsia kauppatieteilijöille, 5 op 

 

* Mikäli olet suorittanut sellaisia opintojaksoja, joita ei ole merkitty taulukkoon ja haluaisit tarkistaa, onko opintojaksolle vastaavuutta, voit olla 

yhteydessä avoimen yliopiston opiskelijapalveluihin: avoinyo@uwasa.fi 

mailto:avoinyo@uwasa.fi

