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Opasraportti

OyKKK - Sivuaine, Liiketoimintaosaamisen 
opintokokonaisuus (2020 - 2021)

Yliopiston opinto-opas lukuvuodelle 2020-2021 on julkaistu osoitteessa  .https://opas.peppi.oulu.fi

Pepin opinto-oppaasta löytyy koulutusten, opetussuunnitelmien ja opintojaksojen kuvaukset ja niiden toteutusten 
ajat ja paikat. Opintojaksoille ilmoittaudutaan edelleen oodissa. 

Mikäli sinulla on kysyttävää oppaalla olevista tiedoista, ota yhteyttä kyseisen koulutusalan koulutuksen 
lähipalveluihin  .https://www.oulu.fi/opiskelijalle/koulutuksen-lahipalvelut

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

A635801: Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus, 25 - 40 op
Opiskelija voi valita yksittäisiä kursseja tai suorittaa kokonaisuuden (vähintään 25 op.)

724830P: Johdatus taloushallintoon, 5 op
724831P: Johdatus yritysjuridiikkaan, 5 op
724832P: Liiketoimintaympäristön taloustiede, 5 op
724833P: Johdatus yrittäjyyteen, 5 op
724834P: Markkinoinnin ja myynnin perusteet, 5 op
724835P: Johtamisen ja organisaatioiden perusteet, 5 op
724836P: Johdatus yritysvastuuseen, 5 op
724837P: Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen - yrityssimulaatio, 5 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

A635801: Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus, 25 - 40 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

https://opas.peppi.oulu.fi/
https://www.oulu.fi/opiskelijalle/koulutuksen-lahipalvelut
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Opintokohteen kielet: suomi

Opiskelija voi valita yksittäisiä kursseja tai suorittaa kokonaisuuden (vähintään 25 op.)

724830P: Johdatus taloushallintoon, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Kurssin sivusto aukeaa 15.9.2020. Moduuleissa oleviin arvosteltaviin tehtäviin voi vastata 15.9.
–9.11.2020. Tentti on suoritettavissa 16.11.–23.11.2020. Uusintatentit järjestetään 7.–14.12.2020 ja 18.
–25.1.2021.

Osaamistavoitteet:

·         hahmottaa laskennan roolin organisaatioissa ja yhteiskunnassa
·         tietää, mitä tilinpäätös pitää sisällään ja mihin tarkoituksiin sitä voi hyödyntää
·         osaa lukea tilinpäätöstä ja laskea ja tulkita tärkeimpiä tunnuslukuja
·         ymmärtää laskentajärjestelmien roolin organisaatioissa toimivan päätöksenteon tukena ja sen, miten 
tätä tietoa voidaan hyödyntää niin raha-, materiaali- ja tietovirtojen kuin organisaatioissa toimivien ihmisten 
ohjaamisessa
·         pystyy arvioimaan tuotteiden, palveluiden, asiakkaiden ja investointien kannattavuuksia ja tekemään 
taloudellisesti kestäviä päätöksiä näiden tietojen pohjalta
·         hahmottaa hyvän hallintotavan merkityksen organisaatioille ja yhteiskunnalle
·         tietää yritysrahoituksen peruskysymykset ja osaa hahmottaa niihin vastauksia
·         osaa käyttää Excelin perustoimintoja

Sisältö:

·         Taloushallinnon kokonaisuus
·         Laskentatoimen käsite ja merkitys yrityksissä ja yhteiskunnassa
·         Rahoittajien ja johdon laskentatoimen sisältö niiden eroavuudet
·         Excel-taulukkolaskentaohjelman peruskäyttö
·         Rahoittajien laskentatoimen osalta käsitellään seuraavia teemoja:
o   tilinpäätöksen tavoitteet ja sisältö, keskeiset periaatteet, perusymmärrys kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä
o   tase, tuloslaskelma, rahavirtalaskelma ja niiden väliset yhteydet
o   kansainvälinen tilinpäätösnormisto (IFRS), konsernitilinpäätöksen idea
o   tilinpäätöksen ja verotuksen yhteydet
o   tilinpäätöksen analysointi ja ymmärtäminen
·         Johdon laskentatoimi:
o   laskenta strategisen päätöksenteon tukena, strategian toimeenpano, tuloskortit
o   suorituksen mittaaminen erityyppisillä vastuualueilla (sisältäen mm. taloudellisen lisäarvon käsitteen 
EVA:n ja pääoman keskikustannuksen WACC)
o   budjetoinnin tavoitteet ja toteutus
o   kustannuslaskennan tehtävät ja käsitteet; tuote, palvelu ja asiakaskannattavuuden laskenta
o   erillislaskelmat, katetuottoanalyysi ja hinnoittelu
o   investointilaskennan perusteet
·         Yritysrahoituksen ja yrityksen hallinnoinnin (corporate governance) perusteet
o   yrityksen hallinnoinnin keskeiset kysymykset mm. omistuksen, hallituksen ja palkitsemisen osalta
o   pääomarakenteen hallinnan peruskysymykset vieraan ja oman pääoman ja pääoma-kustannuksen 
osalta
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o   käyttöpääoman hallinnan osa-alueet varastonhallinta, kassanhallinta, myyntisaamisten ja ostovelkojen 
hallinta
 

Järjestämistapa:

Verkkokurssi
Useimpiin asiakokonaisuuksiin kuuluu lyhyitä esittelyvideoita, lukumateriaalia ja harjoitustehtäviä. Osassa 
asiakokonaisuuksia on tehtäviä, jotka arvostellaan.
 

Toteutustavat:

Videomateriaalehin perehtyminen 15 tuntia
Kirjallisiin materiaaleihin perehtyminen 60 tuntia
Harjoitustehtävät 40 tuntia
Moduulien arvosteltavat tehtävät 15 tuntia
Tentti 3 tuntia

Yhteensä 133 tuntia (5 op)

Esitietovaatimukset:

Lukion matematiikka. Opiskelijalla tulisi olla käytettävissään Microsoft Excel -ohjelmisto. Kaikki 
oppimateriaalit ovat saatavilla kurssin sivustolla.

Oppimateriaali:

Ikäheimo, S. –  Malmi, T. – Wallden, R. (2019) Yrityksen laskentatoimi. Talentum, Helsinki.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

 Arvosana muodostuu seuraavasti:
·         moduuleissa olevat arvosteltavat tehtävät: 30 %
·         tentti: 70 %
Opintojaksoon kuuluu kolme mahdollisuutta tentin suorittamiseen. Tenttiajankohdat ilmoitetaan 
kurssiohjeissa oppimisalustalla.

Arviointiasteikko:

Arviointi numeerisella asteikolla 1–5.

Vastuuhenkilö:

Teemu Malmi ja Seppo Ikäheimo
S-posti: teemu.malmi@aalto.fi, seppo.ikaheimo@aalto.fi
Opintojakson tuottamisesta vastaava yliopisto: Aalto-yliopisto
 
Kurssin yhteyshenkilö opiskelijoiden suuntaan: Tomi Vuolteenaho (tomi.vuolteenaho@aalto.
fi)

Lisätiedot:

Ei rajoituksia osallistujien lukumäärälle. Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys 
suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.
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.
Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle.
 

724831P: Johdatus yritysjuridiikkaan, 5 op
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Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Lokakuun puoliväli – joulukuun puoliväli 2020 (viikot 43-50)

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
· tuntee Suomen oikeusjärjestyksen pääpiirteet ja sen liittymät muihin oikeusjärjestyksiin sekä keskeiset 
oikeudelliset peruskäsitteet ja rakenteet erityisesti liiketoiminnan näkökulmasta
· tuntee erilaiset oikeuslähteet ja oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen peruslähtökohdat
· ymmärtää oikeuden merkityksen yhteiskunnan toimintaa ohjaavana järjestelmänä ja erityisesti oikeuden 
merkityksen yritystoiminnan ytimessä
· ymmärtää sen, miten ja miksi yrityksen tulee varautua yritystoimintaan liittyviin oikeudellisiin riskeihin, 
miten oikeudellisia riskejä hallitaan ja miten juridiset seikat tulee ottaa huomioon yrityksen päätöksenteossa 
sekä osaa tunnistaa oikeudellisen sääntelyn tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitteet yritystoiminnassa
· tuntee liiketoimintaosaamisen kannalta olennaisimpien oikeudenalojen keskeisen sääntelyn 
perusperiaatteet. Näitä oikeudenaloja ovat erityisesti yhtiöoikeus, sopimusoikeus, immateriaalioikeus, 
työoikeus, vero-oikeus (vero-oikeuden osuus kurssin kokonaislaajuudesta 30 %) ja kilpailuoikeus.

Sisältö:

·         Suomen oikeusjärjestyksen rakenne ja sen suhde muihin oikeusjärjestyksiin
·         oikeudelliset peruskäsitteet ja rakenteet
·         oikeuden merkitys yhteiskunnallisen päätöksenteon ja yritystoiminnan ytimessä
·         oikeuden tarjoamat mahdollisuudet, rajoitteet ja riskit yritystoiminnassa
·         yrityksen oikeudellisten riskien hallinta
·         oikeuslähteet ja niiden väliset suhteet
·         oikeudellisen ongelman ratkaisemisen peruslähtökohdat
·         yhtiöoikeuden perusteita
·         sopimusoikeuden perusteita
·         immateriaalioikeuden perusteita
·         työoikeuden perusteita
·         vero-oikeuden perusteita (vero-oikeuden osuus kurssin kokonaislaajuudesta 30 %)
·         kilpailuoikeuden perusteita

Järjestämistapa:

Verkkokurssi

Toteutustavat:

Tehtävien tarkoituksena on kerrata kurssin keskeisiä asioita ja syventää opiskelijan osaamista siirtämällä 
kurssin teoreettinen sisältö käytäntöön. Tehtävät käsittelevät mm. oikeusjärjestyksen perusrakenteen ja 
oikeudellisten käsitteiden hallintaa ja oikeudellisten ongelmien tunnistamista sekä eri oikeudenalojen 
perusteita. Merkittävässä roolissa ovat myös case-tehtävät, joilla teoria ja käytäntö yhdistetään.
133 tuntia (5 op). Kurssi koostuu kolmesta moduulista, joiden suorittamisajankohdat ja laskennalliset 
moduulin suorittamiseen kuluvat tuntimäärät ovat seuraavat:
·         johdatus oikeudelliseen ajatteluun                25 tuntia
·         yritysjuridiikka                                            68 tuntia
·         vero-oikeus                                               40 tuntia

Esitietovaatimukset:

Ei vaadittavia esitietoja

Oppimateriaali:
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Opettajan kurssin alussa määrittelemä kirjallisuus.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojaksoon kuuluu kolme mahdollisuutta moduulikohtaisten tenttien suorittamiseen. Tenttiajankohdat 
ilmoitetaan kurssiohjeissa kurssialustalla.
 
 
 

Arviointiasteikko:

Arviointi numeerisella asteikolla 1–5 moduulikohtaisten tenttien (3 kpl) perusteella.
 

Vastuuhenkilö:

Martti Nieminen, Jenni Similä & Lassi Salminen
Martti Nieminen (martti.nieminen@tuni.fi)
Opintojakson tuottamisesta vastaava yliopisto: Tampereen yliopisto

Lisätiedot:

Ei rajoituksia osallistujien lukumäärälle. Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys 
suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.
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.
Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle.

724832P: Liiketoimintaympäristön taloustiede, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Kurssin kalvot, viikkotehtävät ja tentit ovat saatavilla suomeksi ja englanniksi. Kurssin opetusvideot
/videotallenteet sekä oppikirja ovat englanniksi.
 

Ajoitus:

Ennakkotehtävä viikolla 8. Opetusviikot maaliskuu – huhtikuu 2021 (viikot 9-14). Tentti viikolla 16. Uusinnat 
viikoilla 19 ja 21.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
·         osaa määritellä taloustieteen peruskäsitteitä
·         ymmärtää taloustieteellisen ajattelutavan ja osaa soveltaa talousteoriaa liiketoimintaympäristön ja 
markkinatalouksien analyysissä

Sisältö:

http://mailto:martti.nieminen@tuni.fi
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Liiketoimintaympäristön taloustiede osana liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuutta antaa laaja-alaiset 
perusvalmiudet tarkastella yrityksen liiketoimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia. 
Menestyksekkään liiketoimintaosaamisen näkökulmasta yrityksen toimintaympäristön mahdollisuuksien ja 
uhkien ennakoiva tunnistaminen on globalisoituvassa taloudessa yhä keskeisemmässä roolissa.
Opintojaksolla tutustutaan
·         yrityksen ja kuluttajan päätöksentekoon sekä markkinoiden toimintaan (mikrotalous)
·         talouskasvuun, suhdannevaihteluihin, työmarkkinoihin, inflaation ja rahapolitiikkaan sekä 
talouspolitiikkaan (makrotalous)
·         julkisen sektorin rooliin ja keskeisiin taloudellisen ohjauksen keinoihin markkinatalousyhteiskunnassa 
(julkisen sektorin talous)
·         kansainvälisen hyödykekaupan, rahatalouden ja Euroopan integraation sekä monikansallisten 
yritysten taloudellisiin perusteisiin (globalisaation talous)

Järjestämistapa:

Verkkokurssi

Toteutustavat:

Opintojaksoon kuuluu pakollinen ennakkotehtävä, jonka hyväksytty suorittaminen määräaikaan mennessä 
on edellytys opintojakson suorittamiselle. Ohjeet ennakkotehtävän suorittamiseen annetaan määräaikaan 
mennessä ilmoittautuneille.
Kurssi suoritetaan itsenäisesti verkkokurssina. Kurssi on jaettu aihealueittain viikoittaisiin moduuleihin (6 
kpl). Opiskelijat tekevät yksilötyönä viikkotehtävät, jotka julkaistaan jokaisen viikon alussa.
Tenttiin osallistuminen edellyttää, että opiskelija on tehnyt kaikkien moduulien viikkotehtävät hyväksytysti.
133 tuntia (5 op)

Esitietovaatimukset:

Ei vaadittavia esitietoja

Oppimateriaali:

The CORE Team, The Economy. Saatavilla sähköisesti: .http://www.core-econ.org
Lisäksi muu opettajan kurssin alussa määrittelemä kirjallisuus.

Arviointiasteikko:

Arviointi numeerisella asteikolla 1–5.
Opintojaksoon kuuluu kolme mahdollisuutta tentin suorittamiseen. Tenttiajankohdat ilmoitetaan 
kurssialustalla.

Vastuuhenkilö:

Sami Remes ( )  ja Juha-Matti Tauriainen ( )sami.remes@tuni.fi juha-matti.j-m.tauriainen@jyu.fi
 Opintojakson tuottamisesta vastaava yliopisto: Tampereen yliopisto (lukuvuosi 2020-21)
 

Lisätiedot:

Ei rajoituksia osallistujien lukumäärälle. Kurssi-ilmoittautuminen kotiyliopistossa ilmoittautumisajan 
puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.
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.
Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle.
 

724833P: Johdatus yrittäjyyteen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

http://www.core-econ.org
http://mailto:sami.remes@tuni.fi
http://mailto:juha-matti.j-m.tauriainen@jyu.fi
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Vastuuyksikkö: Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Kaikki kurssin materiaalit ovat englanniksi. Lisäksi ryhmätöissä voi olla ulkomaalaisia opiskelijoita, jolloin 
ryhmätyön kieli on englanti.

Ajoitus:

Lokakuun alku – joulukuu 2020 (viikot 41-50). Ennakkotehtävä vkolla 41.

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

Sisältö:

·         Päätös tulla yrittäjäksi
o   johdatus yrittäjyyteen
·         Menestyskelpoisten liikeideoiden luominen
o   liiketoimintamahdollisuuksien luominen
o   esitutkimus
o   toimiala-analyysi
o   liiketoimintasuunnitelma
·         Ideasta yrittäjämäiseksi firmaksi
o   tiimin rakentaminen
o   start-upin rahoituksellisten vahvuuksien ja heikkouksien analyysi
o   eettiset ja lainopilliset kysymykset yrityksen perustamisessa
o   liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen ja tarinan rakentaminen
o   rahoituksen saaminen
·         Yrittäjämäisen yrityksen johtaminen ja kasvun rakentaminen
o   markkinointi
o   VC-toiminnan ymmärtäminen
o   IPR:t
o   kasvun haasteet ja kasvun johtaminen
o   kasvun strategiat
o   operaatiomuodot

Järjestämistapa:

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
·         oppimis- ja reflektiotehtäviä
Tehtäviä tehdään verkkoympäristössä yksilö- ja ryhmätöinä.

Toteutustavat:

  Tuntimäärä
Kurssin materiaaleihin perehtyminen 48 tuntia
Oppimis- ja reflektiotehtävien tekeminen yksin ja ryhmissä 85 tuntia
Yhteensä 133 tuntia (5 op)

Esitietovaatimukset:

Ei vaadittavia esitietoja
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Oppimateriaali:

Barringer, B. – Ireland. D. (2012) Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures. 4th Edition. 
Prentice Hall. Myös kirjan uudemmat versiot käyvät.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

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.

Arviointiasteikko:

Kurssilla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5.
 

Vastuuhenkilö:

Opettajina 2020-21: Markku Ikävalko, LUT ( , Satu Korhonen (LUT), Terhi Virkki-markku.ikavalko@lut.fi) 
Hatakka (LUT) sekä Abdollah Mohammadparast Tabas (Oulun yliopisto)
Opintojakson tuottamisesta vastaava yliopisto: Oulun yliopisto (lukuvuosi 2020-21)

Lisätiedot:

Opintojaksolle hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä vähintään 75 opiskelijaa per yliopisto kuitenkin 
niin, että osallistujien lukumäärä on enintään 700. Jos jostakin yliopistosta tulee opintojaksolle alle 75 
opiskelijaa, voidaan muista yliopistoista ottaa varasijoille ilmoittautuneita opiskelijoita niin, että kurssin 
osallistujamäärä on enintään 700 opiskelijaa.
Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. 
Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.
LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Jotta opiskelijan
opintosuoritus saadaan kirjattua, hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestävän yliopiston
rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja kotiyliopisto.
Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta.  Ilman tietojen siirtoa merkintää opintosuorituksesta ei
ole mahdollista saada.
Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle.

724834P: Markkinoinnin ja myynnin perusteet, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Kirjallisuus on pääosin englanninkielistä. Opiskelija voi kuitenkin suorittaa kurssin tehtävät joko suomeksi 
tai englanniksi.

Ajoitus:

Maaliskuu – toukokuun alkupuoli 2021 (vkot 9–18). Ennakkotehtävä vkolla 9.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson käytyään opiskelija osaa:
·         kuvata markkinoinnin roolin organisaatiossa ja tunnistaa asiakaskeskeisen toiminnan merkityksen 
sekä organisaation kehittämisessä että henkilökohtaisessa toiminnassaan
·         soveltaa työssään markkinoinnin keskeisiä käsitteitä (mm. asiakkaan kokema arvo, 
arvonluontiprosessi, brändi, markkinointi-mix, segmentointi) päätöksenteon tukena ja arvioida näiden 
päätösten toimivuutta
·         kuvata B-to-B- ja kuluttajamarkkinoinnin väliset painotuserot sekä ko. toimintalogiikoiden keskeiset 
ominaispiirteet

http://mailto:markku.ikavalko@lut.fi
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·         tunnistaa ja käyttää markkinointiviestinnän keskeisiä kanavia muuttuvassa toimintaympäristössä
·         tunnistaa myyntiprosessin kokonaisuutena sekä käytännön myyntityön osa-alueiden sisällöt B-to-B- 
ja kuluttajamyynnissä

Sisältö:

·         Key marketing concepts, definitions and phenomena now and before
·         Understanding these concepts in diverse contexts: the differences between consumer and B-to-B 
logics
·         Customer-centred thinking and value creation
·         Customer-oriented strategy in a changing business environment
·         Key concepts and phenomena in consumer marketing
·         B-to-B marketing and organizational buying behaviour
·         Marketing communication channels and content
·         Sales processes in consumer and B-to-B contexts, as well as personal sales and interaction skills at 
different phases of the sales processes

Järjestämistapa:

Verkkokurssi

Toteutustavat:

Opintojaksoon kuuluu pakollinen ennakkotehtävä, jonka hyväksytty suorittaminen määräaikaan mennessä 
on edellytys opintojakson suorittamiselle. Ohjeet ennakkotehtävän suorittamiseen annetaan määräaikaan 
mennessä ilmoittautuneille.
Opiskelija suorittaa viikkokohtaiset teematehtävät.

  Tuntimäärä
Itsenäinen perehtyminen kurssimateriaaleihin 70 tuntia
Viikkotehtävien tekeminen 60 tuntia
Palaute 3,5 tuntia
Yhteensä 133,5 tuntia (5 op)

Esitietovaatimukset:

Ei vaadittavia esitietoja

Oppimateriaali:

Opettajan kurssin alussa määrittelemä kirjallisuus.

Arviointiasteikko:

Kurssi suoritetaan teemoitetuilla viikkotehtävillä. Arviointi asteikolla 1–5/hylätty.

Vastuuhenkilö:

Minna-Maarit Jaskari ( ) ja Tuula Lehtimäki ( )minna-maarit.jaskari@uva.fi tuula.lehtimaki@oulu.fi
Opintojakson tuottamisesta vastaava yliopisto: Vaasa yliopisto (lukuvuosi 2020-21)

Lisätiedot:

  Ei rajoituksia osallistujien lukumäärälle. Kurssi-ilmoittautuminen kotiyliopistossa ilmoittautumisajan
puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

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.
Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle.
 

724835P: Johtamisen ja organisaatioiden perusteet, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

http://mailto:minna-maarit.jaskari@uva.fi
http://mailto:tuula.lehtimaki@oulu.fi
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Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Kurssin materiaalin ja tehtävänannot ovat englanniksi. Opiskelija voi halutessaan halutessaan tehdä 
yksilötehtävät suomen kielellä.

Ajoitus:

Helmikuu – huhtikuun puoliväli 2021 (vkot 6-14) + rästitentit

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
·         eritellä organisaation, johtamisen ja johtajuuden keskeisiä perusteorioita ja käsitteitä
·         eritellä ja arvioida henkilöstöjohtamisen peruskäsitteitä ja sisältöjä
·         ymmärtää strategisen johtamisen keskeisimpiä työkaluja
·         muodostaa käsityksen liiketoiminnasta globaalien vaikutussuhteiden verkostossa
·         soveltaa oppimaansa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa

Sisältö:

·         Johtaminen ja johtajuus
o   johtajuusajattelun ja -mallien kehittyminen
o   kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtamisen avainkäsitteet
·         Organisaatiot ja organisaatiokäyttäytyminen
o   organisaation rakenteet
o   organisaatiokulttuuri
o   organisaatioelämä
·         Henkilöstöjohtaminen ja esimiestaidot
o   henkilöstöresurssien johtaminen
o   yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen
o   motivointi ja valmentaminen
·         Strateginen ajattelu ja strategiset työkalut
o   strategisen ajattelun ja -mallien kehittyminen
o   strategiatyökalut
o   strateginen johtaminen globaalissa ympäristössä

Järjestämistapa:

Verkkokurssi
·         yksilötehtävät
·         sähköinen tentti
Kurssin viikkotehtävät voi suorittaa joustavasti oman aikataulun mukaan. Jokaisen tentin voi suorittaa 
viikon aikana haluamanaan ajankohtana.
 

Toteutustavat:

 
 

  Tuntimäärä
Verkkoluennot 10 tuntia
Yksilötehtävät ja tentti 60 tuntia
Kirjallisuus (268 sivua) 64 tuntia
Yhteensä 134 tuntia (5 op)

Esitietovaatimukset:

Ei vaadittavia esitietoja.

Oppimateriaali:

Robbins, Stephen P. – Judge, Timothy A. – Campbell, Timothy T. (2017) Organizational Behavior. 2nd 
edition. Pearson.
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Opettajat voivat edellyttää myös muun kirjallisuuden lukemista (esim. artikkeleita). Tarkemmat tiedot 
annetaan kurssin alkaessa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Arvosana muodostuu tentistä ja yksilötehtävistä. Tenttiajankohdat ja palautuspäivämäärät ilmoitetaan 
kurssiohjeissa oppimisalustalla.

Arviointiasteikko:

Arviointi numeerisella asteikolla 1-5.

Vastuuhenkilö:

·         opettajina lukuvuonna 2020-21 toimivat Mirjami Ikonen (UEF), Hilpi Kangas (Vaasan yliopisto) ja Ida 
Oksanen (Jyväskylän yliopisto)
·         opintojakson yhteyshenkilö on sl-2020 Minna Liikanen (Jyväskylän yliopisto) ja kl-2021 Ida Okkonen 
(Jyväskylän yliopisto)
Opintojakson tuottamisesta vastaava yliopisto: Jyväskylän yliopisto (lukuvuosi 2020-21)
 

Lisätiedot:

Ei rajoituksia osallistujien lukumäärälle. Kurssi-ilmoittautuminen kotiyliopistossa ilmoittautumisajan 
puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.
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.
Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle.

724836P: Johdatus yritysvastuuseen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: englanti

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Opintojakson voi suorittaa ainoastaan englanniksi.

Ajoitus:

25.1. – 22.3.2020 (viikot 4–12)

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
·         määritellä ja soveltaa yritysvastuun avainkäsitteitä
·         tunnistaa yritysvastuun kannalta oleellisia asioita ja analysoida vastuullisuuteen liittyviä haasteita 
valituilla toimialoilla
·         kuvailla yritysvastuun roolia liiketoiminnassa ja laajemmin kansainvälisissä poliittisissa ja 
taloudellisissa suhteissa
·         kuvailla, millä eri tavoin yrityksen toiminta voi olla vastuullista
·         soveltaa yritysvastuun keskeisiä käsitteitä päivittäisessä työssään

Sisältö:

·         Määritelmät ja historiallinen tausta
o   historiallinen tausta – kestävä kehitys
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o   yritysvastuun määritelmät
o   miksi yritysvastuulla on merkitystä liiketoiminnassa
o   sidosryhmien tärkeys
·         Sääntelyyn liittyvät asiat
o   poliittinen yritysvastuu
o   yrityksen sosiaalinen tuloksellisuus ja vastuullisuus
o   MSI:t ja yritysvastuu
o   yritysvastuu ja ihmisoikeudet
·         Henkilöstöresurssit, tarjonta ja kulutus
o   henkilöstöjohtaminen ja yritysvastuu
o   yritysvastuu ja toimitusketju
o   yritysvastuu ja vastuullinen kuluttaminen
o   minimipalkka ja toimeentuloon riittävä palkka
·         Vuorovaikutukselliset asiat
o   yritysvastuu ja viestintä
o   yritysvastuu ja korruptio
o   yritysvastuu ja johtajuus
o   yritysvastuu ja vastuullinen sijoittaminen

Järjestämistapa:

Verkkokurssi
   

Toteutustavat:

 
·         Viikkotehtävät: viikkotehtäviä on neljä, yksi jokaisella opintojakson neljällä ensimmäisellä viikolla. 
Viikkotehtävien avulla arvioidaan, kuinka hyvin opiskelijat hallitsevat kurssikirjallisuuden.
·         Lopputehtävä: lopputehtävän voi tehdä joko yksilö- tai ryhmätyönä. Lopputehtävä on palautettava 
opintojakson kuudennen viikon puolivälissä
 
133 t (5op)

Esitietovaatimukset:

Ei vaadittavia esitietoja

Oppimateriaali:

Linkki ensisijaisiin lukumateriaaleihin löytyy kurssialustalta.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

 Arviointi muodostuu:
-         viikkotehtävät/lyhyet esseet (60 %)
-         case-analyysi: lopputehtävä (40 %)

Arviointiasteikko:

Arviointi numeerisella asteikolla 1-5.

Vastuuhenkilö:

Yewondwossen Tesfaye Gemechu ( )yewondwossen.tesfaye@hanken.fi
Opintojakson tuottamisesta vastaava yliopisto: Svenska Handelshögskolan

Lisätiedot:

Ei rajoituksia osallistujien lukumäärälle lukuun ottamatta Åbo Akademin opiskelijoita, joille on varattu 30 
opiskelijan kiintiö. Kurssi-ilmoittautuminen kotiyliopistossa ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys 
suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.
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.
Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle.

724837P: Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen - yrityssimulaatio, 5 op

http://mailto:yewondwossen.tesfaye@hanken.fi
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Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Kurssin opetuskieli on englanti, mutta opiskelija voi halutessaan palauttaa yksilötehtävät suomeksi. 
Simulaatioryhmässä voidaan käyttää suomea, jos ryhmässä ei ole mukana suomea osaamattomia 
opiskelijoita.

Ajoitus:

1. toteutus: syyskuun loppupuoli – marraskuun puoliväli 2020 (viikot 39-46). Ennakkotehtävä vkolla 39
2. toteutus: tammikuun loppupuoli – helmikuu 2021 (viikot 4-11). Ennakkotehtävä vkolla 4.
3. toteutus: maaliskuun puoliväli – toukokuun puoliväli 2021 (vkot 11-19). Ennakkotehtävä vkolla 11.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson käytyään opiskelija:
·         ymmärtää, miten eri liiketaloustieteet liittyvät toisiinsa yrityskokonaisuuden toiminnan 
kokonaisuudessa ja tuloksen muodostumisessa
·         ymmärtää toiminnanohjausjärjestelmän tehtävät ja merkityksen yrityksen ohjaamisessa
·         osaa soveltaa eri liiketaloustieteiden työkaluja yritystoiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa, ja 
ymmärtää strategian keskeisen roolin tässä prosessissa
·         osaa soveltaa erilaisia toimintatapoja hajautetussa ryhmässä toimimisessa
Keskeistä tällä opintojaksolla on yritystoiminnan kokonaisuuden optimointi: opiskelija ymmärtää, miksi 
yritystoiminnassa ei ole tarkoituksenmukaista osaoptimoida erillisiä toimintoja, vaan yrityksen johdon on 
katsottava yritystoimintaa kokonaisuutena

Sisältö:

·         Opintojakson runkona toimii hajautetusti toteutettu yrityssimulaatiopeli, jossa tapahtuvan 
reaaliaikaisen päätöksenteon lisäksi opiskelijat tekevät eri liiketaloustieteisiin liittyviä harjoituksia.
·         Osallistuminen tapahtuu virtuaalisissa pienryhmissä, joissa tiimin jäsenet tulevat eri korkeakouluista.
·         Simulaation temaattinen ydin on toimitusketjun hallinta ja yrityksen eri toimintojen muodostama 
kokonaisuus. Tähän kuuluvia teemoja ovat yritystoiminnan horisontaalisesti läpäisevät logistiikan osa-
alueet ostotoiminta, varastointi, toimitukset ja asiakassuhteet sekä näihin liittyvä raportointi. Jaksolla 
painotetaan erityisesti toimitusketjun kustannustehokasta ohjaamista ja sen vaikutuksia yrityksen tulokseen 
ja kassavirtaan.
·         Opintojaksolla käydään läpi toimitusketjun dynamiikkaa yritysverkostoissa, joissa oma yritys on 
osapuoli toimittajien, kilpailijoiden ja asiakkaiden muodostamassa ympäristössä.
·         Jakso antaa myös kokonaiskuvan siitä, mikä on yrityksen tietojärjestelmien rooli yrityskokonaisuuden 
ohjaamisessa: miten yrityksen eri funktiot ovat yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntäjiä ja miten 
toiminnanohjausjärjestelmä muodostaa yrityksen päätöksentekijöiden keskeisen työkalun.
·         Opintojaksolla jaettava teoreettinen materiaali ja harjoitukset liittyvät sekä edellä kuvattuun 
toimitusketjun ohjaamiseen että LITO-kokonaisuuden muihin liiketaloustieteiden oppimisteemoihin.

Järjestämistapa:

Verkkokurssi

Toteutustavat:

Opintojaksoon kuuluu pakollinen ennakkotehtävä, jonka hyväksytty suorittaminen määräaikaan mennessä 
on edellytys opintojakson suorittamiselle. Ohjeet ennakkotehtävän suorittamiseen annetaan määräaikaan 
mennessä ilmoittautuneille.
Kurssin tehtävät liittyvät pääasiassa simulaatioyrityksen toiminnan suunnitteluun ja yrityksen toteutuneen 
toiminnan analyysiin. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi
·         liiketoimintasuunnitelman laatiminen
·         liiketoiminnan tuloksellisuuden analysointi erilaisten tunnuslukujen muodossa sekä niiden raportointi 
yrityksen sidosryhmille
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·         erilaiset strategiset analyysit oman yrityksen toiminnasta ja kilpailutilanteesta (SWOT, Pestel, vertailu 
oman toimialan yrityksiin…)
·         yrityksen perustoimitusketjun suunnitteluun liittyvät laskentatehtävät ja toiminnanohjausjärjestelmän 
parametrointi
·         tuloslaskelma sekä kannattavuus-, kate- ja kassavirtalaskelmat (Johdatus taloushallintoon -
opintojaksolla käsitellyt keskeiset tunnusluvut)
·         markkina-analyysit
·         vuosiraportti
Lisäksi tehtäviin kuuluu tiimin ryhmäytymiseen liittyviä harjoituksia sekä tiimin toiminnan arviointia ja 
analysointia.

  Tuntimäärä
Opintojakson teoreettiseen materiaaliin tutustuminen 50 tuntia
Suunnittelu- ja analyysitehtävät 66 tuntia
Simulaatiopelaaminen 3 x 6 tuntia = 18 tuntia
Yhteensä 134 tuntia (5 op)

Esitietovaatimukset:

Opintojakso on yhteenvetokurssi (capstone), joka linkittää muut LITO-kokonaisuuden jaksot. Simulaatio 
välittää opiskelijoille kokonaiskuvan yritystoiminnan dynamiikasta ja siitä, miten eri liiketaloustieteet liittyvät 
yritystoiminnan kokonaiskuvaan.
Ennen yrityssimulaation suorittamista on suositeltavaa, että opiskelija on suorittanut LITO-kokonaisuudesta 
vähintään opintojaksot Johdatus taloushallintoon sekä Johtamisen ja organisaatioiden perusteet.

Oppimateriaali:

Simulaatiopeliohje, simulaation toimintaympäristön kuvaus, itseopiskeluvideot, kurssimoniste sekä 
myöhemmin ilmoitettavat artikkelit.

Arviointiasteikko:

Kurssilla käytetään arviointiasteikkoa hyväksytty/hylätty. Arviointi toteutetaan kurssilla suoritettujen 
tehtävien pohjalta.

Vastuuhenkilö:

Eeli Saarinen ( )eeli.saarinen@utu.fi
Opintojakson tuottamisesta vastaava yliopisto: Turun yliopisto (lukuvuosi 2020-21)

Lisätiedot:

Otathan ilmoittautuessasi huomioon, että yrityssimulaatio vaatii sitoutumistasi koko kurssin ajaksi, 
sillä simulaation toteuttaminen edellyttää, että toteutukseen osallistuu LITO-yliopistoista yhteensä 
vähintään 50 opiskelijaa.
Opintojakson kullekin toteutuskerralle hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä 20 opiskelijaa per yliopisto. 
Jos jonkin yliopiston kiintiö jää vajaaksi, täydennetään osallistujamäärää muiden yliopistojen opiskelijoilla 
niin, että osallistujamäärä on enintään 180 opiskelijaa.
Kurssi-ilmoittautuminen kotiyliopistossa ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saami-
selle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.
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.
Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle.

http://mailto:eeli.saarinen@utu.fi

