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Mitä tänään on tarjolla? 
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Ohjelma 10.1.2022 klo 18-19 Zoomissa

• Mitä on avoin yliopisto-opiskelu?

Koulutuspäällikkö Muru Linjala

• Liiketoimintaosaamisen perusopintojen esittely, opintojen 

suorittaminen, yliopistonopettajat Päivi Patja ja Fanni 

Hollström-Mikkonen

• Mitä teen, kun haluan aloittaa opintoni? 

koulutuspäällikkö Muru Linjala

• Mahdollisuus esittää kysymyksiä

11.1.2022
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Mikä ihmeen avoin yliopisto-opetus?  
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Avoin yliopisto-opetus 

• Juuri sinulle – aidosti avointa kaikille. Opinnot tarkoitettu 
kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta 
riippumatta → koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen

• Korkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja, tutkinnon osia, 
JYU:n tiedekuntien opetussuunnitelman mukaisia opintoja

• Mahdollisuus hyväksilukuun tutkinto-opinnoissa

• Opiskelun mahdollistaminen esim. työn ohella →
joustavat ja monimuotoiset opetusmuodot

• Opintojen hinta 15€/opintopiste

11.1.2022



Liiketoimintaosaamisen

perusopinnot, 28 op
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Liiketoimintaosaamisen perusopinnot

1) Mitä liiketoimintaosaaminen on?

2) Opintojaksojen esittely

3) Kenelle opinnot sopivat?

4) Miten opintoja suoritetaan?

5) Seutuopintoryhmän tukeminen?

• Ryhmän yhteyshenkilöt

• Päivi Patja

• yliopistonopettaja

• KTT, yrittäjyys

• Fanni Hollström-Mikkonen

• yliopistonopettaja

• KTM, johtaminen

711.1.2022JYU. Since 1863.
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Mitä liiketoimintaosaaminen on?

811.1.2022

• Opintokokonaisuus, jossa tarkastellaan yritysten ja 
organisaatioiden toimintaa eri näkökulmista

Käytännönläheinen ja helposti työelämään sovellettava

Tarkastelee organisaation toimintaa laajasti

Pureutuu alan ajankohtaisiin kysymyksiin

Ottaa huomioon nykypäivän eettiset ja vastuullisuuteen liittyvät 
teemat

Käsittelee niin strategisia kuin operatiivisia osa-alueita

Hyödyttää myös julkisella ja kolmannella sektorilla työskenteleviä
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Liiketoimintaosaamisen opintojaksot

Perusopinnot yhteensä 28 op

• YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op)

• YTTP1120 Markkinoinnin perusteet (5 op)

• YTTP1130 Laskentatoimen perusteet (5 op)

• YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet (5 op)

• YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet (5 op)

• YTTP1160 Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen (3 op)

• 1 op = laskennallisesti n. 27h työtä

11.1.2022
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Kenelle liiketoimintaosaamisen opinnot sopivat?

1011.1.2022

• Henkilölle, joka haluaa:

Ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena

Hallita liiketoimintaan vaikuttavat keskeiset teoriat ja osata 
soveltaa niitä käytännön tilanteissa

Täydentää osaamistaan joustavalla tavalla etäopintoina

• Aiempia korkeakouluopintoja ei vaadita

Akateemiseen opiskeluun orientoituminen
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Millä tavoin opintoja suoritetaan?

1111.1.2022

• Oppimistehtävä yksilö- tai parivastauksena

• Verkkotentti Moodlessa
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Oppimistehtävä ja verkkokurssi

• Oppimistehtävä yksilö- tai parivastauksena

Kirjallinen oppimistehtävä = essee, joka perustuu 

opetussuunnitelman kirjallisuuteen

Oppimistehtävissä käytetään tieteelliseen kirjoittamiseen 

kuuluvia lähdeviitteitä

11.1.2022



JYU. Since 1863. 13

Verkkotentti Moodlessa

• Verkkotentin voit tehdä kotikoneelta käsin.

• Tentti on aineistotentti (open book) eli tenttikirjallisuus saa 

olla käytössäsi koko tentin ajan

Tenttikirjallisuuteen tulee perehtyä hyvin ennen tenttiä

• Tenttikysymykset näkyvät Moodlessa ja tentti myös 

palautetaan Moodlessa olevaan tentin palautuslaatikkoon

• Tentille on määritelty rajattu aika (4 h)

11.1.2022
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Seutuopintoryhmän tukeminen

• Oma Moodle-työtila ryhmänohjausta varten:

Päivin & Fannin tarjoamaa yleistä etäohjausta opintojen 

suorittamiseen/akateemiseen opiskeluun liittyen

Vuorovaikutus Päivin & Fannin sekä muiden ryhmäläisten 

kanssa

11.1.2022



Mitä teen, kun haluan aloittaa 

opintoni? 

Koulutuspäällikkö Muru Linjala 
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Seutuopintojen suorittaminen 

• Seutuopintoryhmä käynnistyy, mikäli ryhmässä vähintään 15 opiskelijaa

• Opintoihin osallistutaan verkon välityksellä seutuopintoryhmän yhteisen 

aikataulun mukaisesti

• Tietyt opintojaksot, jotka suoritetaan yhtä aikaa avoimen yliopiston 

muiden opiskelijoiden kanssa

• Seutuopintoryhmällä myös oma Moodle-työtila ryhmänohjausta varten

• Opintojen rytmittäminen ja opiskelijaryhmän ja opettajan tapaamiset 

sovitun aikataulun mukaisesti

11.1.2022
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Miten seutuopintoryhmän oppimista tuetaan?

1711.1.2022

• Opinnot tehdään etänä, mutta yksin ei tarvitse opiskella!

• Ryhmälle tarjotaan:
Avoimen opettajien tuki

Alusta, jossa olla ryhmän kesken sekä ryhmänohjaajien kanssa 
vuorovaikutuksessa

Ohjausta etäyhteyksin opintojen suorittamiseen ja akateemiseen 
opiskeluun

Saman paikkakunnan opiskelijoiden mahdollista 
kokoontua(koronarajoitukset huomioiden) esim. ryhmänohjauksiin 
samaan tilaan
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Opiskelu vaatii

• Tietokoneen, toimivan nettiyhteyden ja vähintään mikrofonin

• Kamera suositeltava

• Akateemiseen opiskeluun orientoituminen – kaikille 
avoin maksuton jakso:

• Orientaatio jatkuvaan oppimiseen –
opintojakso: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/orientaatio-
jatkuvaan-oppimiseen

• Pelillinen ja motivoiva jakso on suunniteltu tukemaan 
opinnoissa onnistumista avoimessa yliopistossa

11.1.2022

https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/orientaatio-jatkuvaan-oppimiseen


JYU. Since 1863. 19

Seutuopintoryhmään ilmoittautuminen

• Sitova ilmoittautuminen seutuopintoryhmään Korppi-

opintotietojärjestelmässä 10.-23.1.22

• https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=250111

• Mikäli ryhmään vähintään 15 ilmoittautunutta, 

seutuopintoryhmä käynnistyy

• Saat tiedon seutuopintoryhmän tilanteesta

ilmoittautumisajan päätyttyä sähköpostitse

11.1.2022

https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=250111
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Opintojen aikataulu

• YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet, 5 op:

Oppimistehtävä: ilmoittautumisaika 24.1. –7.2.2022,

suoritusoikeusaika 24.1. - 31.5.2022

• YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet, 5 op:

Verkkotentti: ilmoittautumisaika 24.1. – 9.3.2022,

suoritusoikeusaika 24.1. - 31.5.2022

• YTTP1120 Markkinoinnin perusteet, 5 op:

Oppimistehtävä: ilmoittautumisaika 24.1.- 9.3.2022,

suoritusoikeusaika 1.5.2022-30.9.2022

• YTTP1130 Laskentatoimen perusteet, 5 op: syksy 2022

• YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet, 5 op: syksy 2022

• YTTP1160 Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen, 3 op: kevät 2023

11.1.2022
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Yhteystiedot

• www.avoin.jyu.fi

• Ilmoittautumiseen, opinto-oikeusaikaan ja opintomaksuihin

liittyvät kysymykset: help.jyu.fi 

• Avoimen yliopiston yleinen ohje ilmoittautumiseen: 
https://www.avoin.jyu.fi/fi/ilmoittautuminen/ilmoittautuminen_avoin

• Yliopistonopettaja Päivi Patja, paivi.m.patja@jyu.fi

• Yliopistonopettaja Fanni Hollström-

Mikkonen, fanni.s.k.hollstrom-mikkonen@jyu.fi

11.1.2022

http://www.avoin.jyu.fi
mailto:paivi.m.patja@jyu.fi
mailto:fanni.s.k.hollstrom-mikkonen@jyu.fi

