OHJEITA LITO-OPISKELIJALLE LUKUVUOSI 2022–2023
(viimeisin päivitys kesäkuu 2022, oikeus muutoksiin pidätetään)

1. Kuka voi opiskella LITO-verkko-opintokokonaisuudessa?
LITO-opintoihin voivat osallistua ainoastaan muut kuin kauppatieteellistä perustutkintoa (KTK, KTM)
suorittavat, Aalto-yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, LUT-yliopiston, Oulun
yliopiston, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston, Vaasan yliopiston ja Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan opiskelijat. Åbo Akademin opiskelijat voivat osallistua Introduction to
Corporate Social Responsibility -opintojaksolle, johon heille on varattu 30 opiskelijan kiintiö.
LITO-opintoihin osallistuva opiskelija voi olla tutkinto-opiskelija, jatko-opiskelija, vaihto-opiskelija tai
tutkintoaan valmistumisen jälkeen täydentävä perustutkinto-opiskelija. Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisestä tdk:sta voivat osallistua ainoastaan perustutkinto-opiskelijat. Opiskelijalla tulee olla
voimassa oleva opinto-oikeus ja hänen tulee olla ilmoittautunut läsnä olevaksi kotiyliopistossaan.
Kotiyliopistosi voi antaa tarkempia ohjeistuksia ja rajoituksia opintojen suorittamiselle – tutustu siis
oman yliopistosi ohjeistuksiin.
Avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakouluissa opiskelevat eivät voi suorittaa LITO-opintoja. LITOopinnot eivät myöskään kuulu JOO-oikeuden piiriin.

2. Opintojen suunnittelu
Suunnittele, mitä opintoja voisit ottaa LITO-opintokokonaisuudesta. Voit suorittaa LITO-kokonaisuudesta
haluamasi määrä 5 op:n laajuisia opintojaksoja. Opintojen suorittaminen vaatii tietokoneen ja internetyhteyden ohella toimivan sähköpostiosoitteen, joka ei ole salainen.
Opintojaksojen sisältökuvaukset, oppimistavoitteet jne. löytyvät kotiyliopistosi opinto-oppaasta ja LITOopintokokonaisuuden oppimisalustalta osoitteesta www.lito.fi.
Varmista LITO-opintojaksojen soveltuminen omiin opintoihisi ja että LITO-opinnot eivät ole
päällekkäisiä muiden omaan tutkintoosi sisältyvien opintojen kanssa. Tässä sinua auttavat oman
yliopistosi tai tiedekuntasi opinto-ohjaajat.
LITO-opintojaksoja ei voi sisällyttää KTK- tai KTM-tutkintoihin. Jos kuitenkin olet suorittanut LITOopintoja ennen KTK- tai KTM-tutkinto-oikeuden saamista, ota yhteys oman yliopistosi opintoneuvontaan.

Vaikka verkko-opinnot lisäävät opintojen suorittamisen joustavuutta, eivät LITO-opinnot ole täysin ajasta
riippumattomia. Verkossa opiskelu vaatii omatoimisuutta ja kykyä toimia kurssien aikataulun mukaisesti.
Kurssitehtävien ja tenttien suorittamiselle on aikarajat, ja yrityssimulaatio vaatii osallistumistasi
verkkoyhteyden välityksellä määrättyinä ajankohtina. Selvitä siis, sopivatko opintojen aikataulut sinulle
– 5 opintopistettä tarkoittaa noin 135 tuntia työtä.
Tee itsellesi opintosuunnitelma ja pidä siitä kiinni.

3. Opintojaksoille ilmoittautuminen, opiskeluoikeus ja henkilötietojen siirtäminen
Opintojen suorittaminen vaatii opintojaksokohtaisen ilmoittautumisen. Kurssi-ilmoittautuminen
tapahtuu omassa kotiyliopistossasi erikseen ilmoitettavina ajankohtina. Noudata ilmoittautumisaikoja,
sillä myöhästyneitä kurssi-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.
Jokaiselle LITO-opintojaksolle on nimetty opetuksen tuottamisesta vastaava yliopisto, ja sinulle
myönnetään erillisopinto-oikeus tuottajayliopistoon valitsemallesi opintojaksolle kurssi-ilmoittautumisen
perusteella. Opinto-oikeutesi on voimassa oikeuden myöntämisen aikaan käynnissä olevan lukuvuoden
loppuun asti.
Opinto-oikeuden perustamiseksi kotiyliopistosi rekisteristä siirretään opetuksen tuottavan yliopiston
rekisteriin seuraavat tiedot: sukunimi, etunimet, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus,
henkilötunnus ja kotiyliopisto. Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, siirretään tieto
syntymäajasta. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta. Tietojen siirto on välttämätöntä
opinto-oikeuden myöstämiseksi ja opintosuorituksen kirjaamiseksi.

4. LITO-oppimisalustalle ja opintojaksoille kirjautuminen
LITO-opintojaksot toteutetaan Digicampus-oppimisalustalla (www.lito.fi). Kirjaudu oppimisalustalle
HAKA-tunnistautumisen avulla kotiyliopistosi käyttäjätunnuksilla. Varmista siis hyvissä ajoin, että
sinulla on voimassa olevat käyttäjätunnukset.
Valitse HAKA-kirjautumisvalikossa kotiyliopistosi, jossa olet ilmoittautunut LITO-opintojaksolle ja
käytä vain tätä kirjautumistapaa. Jos sinulla on useamman yliopiston käyttäjätunnukset ja käytät niitä
vaihtelevasti kirjautuessasi, oppimisalusta luo kullekin käyttäjätunnuksellesi erillisen käyttäjäprofiilin eikä
osaa yhdistellä esim. kurssisuorituksiasi.
Yksittäisille opintojaksoille pääset kirjautumaan opintojaksokohtaisen kurssiavaimen avulla. Kurssiavain
ja -ohjeet lähetetään sinulle sähköpostitse kotiyliopistosi rekisteristä saatuun sähköpostiosoitteeseen
ennen kurssin alkua tai ennakkotehtävän avautumista. Tarkasta siis huolella sähköpostilaatikkosi
mukaan lukien roskapostikansiosi. Jos viestiä ei ole tullut lainkaan, ota yhteyttä opintojakson
yhteyshenkilöön.

5. Ennakko-/aloitustehtävä
Joihinkin LITO-opintojaksoihin kuuluu ennakko/aloitustehtävä, jonka suorittaminen hyväksytysti
määräaikaan mennessä on edellytys sille, että voit jatkaa opintojakson suorittamista. Ohjeet tehtävän
suorittamiseen saat opettajalta ilmoittautumisajan päätyttyä. Tehtävän palauttaminen myöhässä johtaa
suorituksen hylkäämiseen, etkä voi jatkaa opintojakson suorittamista.

6. Opiskelu LITO-verkko-opinnoissa
LITO-opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Näin ollen opintojakson opettajat voivat
tulla eri yliopistoista.
Kun olet kirjautunut opintojakson kurssialueelle, opettajat ohjeistavat sinut opintojakson suorittamiseen.
Jos sinulla tulee kysyttävää kurssin aikana, ota yhteyttä opintojakson yhteyshenkilöön kurssialustalla.
Varaa verkko-opinnoillesi riittävästi aikaa ja suunnittele ajankäyttösi, jotta saat opinnoistasi eniten
irti.
Kauppatieteellisissä opinnoissa on tyypillistä, että opiskelumateriaalit voivat olla englanninkielisiä.
Osassa LITO-opintojaksoista on mahdollisuus joko suomen- tai englanninkieliseen suoritukseen, osassa
suorituskielenä on vain joko suomi tai englanti.

7. Esteettömyys
Jos sinulle on laadittu esteettömyyssuunnitelma ja katsot tarvitsevasi erityisjärjestelyjä LITO-verkkoopinnoissa, tulee sinun esittää suunnitelma opintojakson vastuuopettajalle/yhteyshenkilölle kurssiilmoittautumisen yhteydessä, tai jos suunnitelma laaditaan opintojakson kuluessa, välittömästi
suunnitelman laatimisen jälkeen.

8. Kurssipalautteen antaminen
LITO-opintojaksoilla kerätään palautetta kurssin kuluessa jo ennen sen päättymistä. Loppupalautteen
antaminen on pakollinen osa jokaisen LITO-kurssin suorittamista. Palaute annetaan anonyymisti, mutta
opettajat pystyvät seuraamaan, kuka on palautteen antanut ja kenellä se on vielä tekemättä. Palautteesi
on tärkeää opetuksen kehittämisen kannalta!

9. Opintosuoritusten rekisteröiminen ja kokonaisuusmerkintä
Opintosuoritusmerkintää ei ole mahdollista saada ilman kurssi-ilmoittautumista kotiyliopistossa ja
erillisopinto-oikeuden perustamista opetuksen tuottavaan yliopistoon.
Opintojaksokohtaiset suoritusvaatimukset sekä arviointiperusteet löytyvät opintojaksokuvauksesta.
Mikäli opintojaksolla ei järjestetä lopputenttiä, pitää hylätyn suorituksen mahdollisesta uusinnasta sopia
erikseen vastuuopettajien kanssa.
Opintosuorituksesi arvioinnissa noudatetaan opintojakson tuottavan yliopiston sääntöjä. Suorituksesi
rekisteröidään ensin opintojakson järjestäneessä yliopistossa, minkä jälkeen se siirretään omiin
opintoihisi kotiyliopistosi opintorekisteriin. Tietojen siirto tehdään virkailijatyönä. Voit seurata
suorituskirjauksiasi OmaOpintopolku.fi-palvelussa (https://opintopolku.fi/omaopintopolku). Palveluun
kirjautuminen vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai sirullisella
henkilökortilla.
Jos suorituksesi on kirjattu opetuksen järjestäneessä yliopistossa, mutta se ei näy kotiyliopistosi
suoritusrekisterissä, ota yhteys ensin kotiyliopistosi yhteyshenkilöön (luettelo seuraavalla sivulla). Ota
huomioon, että suorituskirjausten siirtyminen yliopistosta toiseen vaatii aikaa, sillä suoritustietojen
siirtäminen tehdään virkailijatyönä käsin.

Opintosuoritusrekisteröintien yhteyshenkilöt yliopistoissa:











Aalto-yliopisto: emmi.toivio@aalto.fi
Helsingin yliopisto (maat.-metsätieteellinen tdk): simo.riikonen@helsinki.fi
Itä-Suomen yliopisto: silja.tuomala@uef.fi
Jyväskylän yliopisto: merja.e.myller@jyu.fi
LUT-yliopisto: suvi.tiainen@lut.fi
Oulun yliopisto: marketta.holmberg@oulu.fi
Tampereen yliopisto: ella.karman@tuni.fi (ajalla 1.2.-31.12.2022)
Turun yliopisto: kaisa.saastamoinen@utu.fi
Vaasan yliopisto: salla.jarvisalo@uwasa.fi
Åbo Akademi: reeta.marjamaa@abo.fi

Mikäli haluat tutkintotodistukseesi merkinnän LITO-opintokokonaisuuden suorittamisesta, tulee sinun
suorittaa vähintään 25 op LITO-opintoja sisältäen yrityssimulaation (5 op). Kokonaisuusmerkintää
haetaan kotiyliopistosta. LITO-opintokokonaisuuteen voi sisällyttää vain LITO-opintojaksoja.
Mikäli haluat yhdistää LITO-opintoja johonkin kotiyliopistosi opintokokonaisuuteen, ota yhteys oman
yliopistosi opintoneuvontaan.

10. Opintosuorituksen arvosanan oikaiseminen
Jos olet tyytymätön opintosuorituksesi arvosteluun, voit pyytää siihen oikaisua opintosuorituksen
arvostelleelta opettajalta. Oikaisupyynnöt käsitellään opintojakson tuottamisesta vastaavan yliopiston
sääntöjen mukaisesti. Lukuvuoden 2022-2023 tuottajayliopistot on lueteltu alla:









Johdatus taloushallintoon: Aalto-yliopisto
Johdatus yrittäjyyteen: Oulun yliopisto
Johdatus yritysjuridiikkaan: Tampereen yliopisto
Johtamisen ja organisaatioiden perusteet: Vaasan yliopisto
Introduction to Corporate Social Responsibility: Svenska Handelshögskolan
Liiketoimintaympäristön taloustiede: Tampereen yliopisto
Markkinoinnin ja myynnin perusteet: Vaasan yliopisto
Yrityssimulaatio: Turun yliopisto

11. Vilppi opintosuorituksissa
LITO-opinnoissa ilmenevät vilppitapaukset käsitellään opintojakson tuottamisesta vastaavan yliopiston
(ks. edellisen kohdan lista) sääntöjen mukaisesti.

MENESTYSTÄ OPINTOIHISI!

