
Johdatus yrittäjyyteen (5 op)  

 

Sisältö 

 Päätös tulla yrittäjäksi (johdatus 

yrittäjyyteen) 

 Menestyskelpoisten liikeideoiden luominen 

(liiketoimintamahdollisuuksien luominen, 

esitutkimus, toimiala-analyysi, 

liiketoimintasuunnitelma) 

 Ideasta yrittäjämäiseksi firmaksi (tiimin 

rakentaminen, start-upin rahoituksellisten 

vahvuuksien ja heikkouksien analyysi, eettiset 

ja lainopilliset kysymykset yrityksen 

perustamisessa, rahoituksen saaminen) 

 Yrittäjämäisen yrityksen johtaminen ja 

kasvun rakentaminen (markkinointi, VC-

toiminnan ymmärtäminen, IPR:t, kasvun 

haasteet ja kasvun johtaminen, kasvun 

strategiat, operaatiomuodot) 

 

 

 

Esitiedot 
Ei vaadittavia esitietoja. 

Osaamistavoitteet 
Opintojakson aikana opiskelija oppii ymmärtämään yrittäjämäisen tiimin merkityksen sekä osaa muodostaa 

peruskäsityksen yrittäjyydestä liiketoiminnan muodossa tapahtuvana uutta luovana toimintana. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 hallitsee liiketoimintaan liittyvät periaatteet, mahdollisuudet ja haasteet 

 osaa suunnitella asiakkaiden tarpeista ja arvontuonnista lähtevää, testaamiseen ja muutoskykyyn 

perustuvaa liiketoimintaa 

 osaa tulkita liiketoimintaan liittyviä osaamisen substanssialueita, joiden hallinta tulee 

liiketoiminnassa jollain tavoin ratkaista 

Ennakkotehtävä, kurssin tehtävät, kurssikirjallisuus ja työmäärä 
Opintojaksoon kuuluu pakollinen ennakkotehtävä, jonka hyväksytty suorittaminen määräaikaan mennessä 

on edellytys opintojakson suorittamiselle. Ohjeet ennakkotehtävän suorittamiseen annetaan määräaikaan 

mennessä ilmoittautuneille. 

Kurssin tehtävät sisältävät kurssimateriaaleihin perehtymistä sekä oppimis- ja reflektiotehtäviä. Tehtäviä 

tehdään verkkoympäristössä yksilö- ja ryhmätöinä. 

Kurssikirja: 

Barringer, B. – Ireland, D. (2012) Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures. 4th Edition. 

Prentice Hall. Myös kirjan uudemmat versiot käyvät. 



Kurssin työmäärä (133 tuntia) muodostuu seuraavasti: 

 Kurssin materiaaleihin perehtyminen: 48 tuntia 

 Oppimis- ja reflektiotehtävien tekeminen yksin ja ryhmissä: 60 tuntia 

Kurssiarviointi 
Arviointi numeerisella asteikolla 1–5.  

Kurssi on jaettu viiteen osaan ja jokainen osa muodostuu kahdesta kurssikirjan kappaleesta ja niihin 

liittyvistä tehtävistä. Nämä jokaisen osan lopussa palautettavat tehtävät arvioidaan hyväksytty / hylätty 

asteikolla. Kaikki kurssitehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettuna kurssin läpipääsemiseksi. Kurssin lopussa 

tehdään kurssin sisällön kokoava loppuessee, jonka perusteella kurssin arvosana määräytyy. 

Kieli 
Kaikki kurssin materiaalit ovat englanniksi. Lisäksi ryhmätöissä voi olla ulkomaalaisia opiskelijoita, jolloin 

ryhmätyön kieli on englanti. 

Osallistujamäärä ja kurssille ilmoittautuminen 
Ei rajoituksia osallistujien lukumäärälle. Kurssi-ilmoittautuminen kotiyliopistossa ilmoittautumisajan 

puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. 

Opiskelijatietojen siirtäminen ja opintosuoritusten kirjaaminen 
LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Opiskelijalle 

myönnetään kurssi-ilmoittautumisen perusteella erillisopinto-oikeus opetusta järjestävään yliopistoon ko. 

opintojaksolle. 

Ilmoittautuessaan LITO-opintojakson toteutukselle opiskelijan opinto-oikeutta varten tarvittavat tiedot 

siirretään opetuksesta vastaavaan yliopistoon.  Opinto-oikeuden perustamiseksi siirretään opiskelijan oman 

yliopiston rekisteristä opintojakson opetusta järjestävän yliopiston rekisteriin seuraavat tiedot: sukunimi, 

etunimet, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja oma yliopisto. Jos opiskelijalla ei ole 

suomalaista henkilötunnusta, siirretään tieto syntymäajasta. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä omasta 

yliopistosta. Tietoja käytetään myös opintosuoritusten siirtämiseen opetusta järjestävän yliopiston 

järjestelmästä opiskelijan oman yliopiston rekisteriin. Ilman tietojen siirtoa merkintää opintosuorituksesta ei 

ole mahdollista saada. 

Muuta 
Opintojakson opetuksen järjestää lukuvuonna 2021-22 LUT-yliopisto. Opintojaksoa koskevat viimeisimmät 

tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle. 
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