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Opasraportti

OyKKK - Sivuaine, Mikroyrittäjyys (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

ayA635802: Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus (AVOIN YO), 25 - 30 op
Lv. 2020-2021 tarjotaan viisi opintojaksoa, opintojakso ay724844P Osaaminen ja tuottavuus mikroyrityksissä 
tarjolla syksyllä 2021

ay724840P: Mikroyrittäjyyden perusteet (AVOIN YO), 5 op
ay724841P: Mikroyritysten ketterä johtaminen (AVOIN YO), 5 op
ay724842P: Mikroyritysten digitaalinen myynti ja markkinointi (AVOIN YO), 5 op
ay724843P: Mikroyritysten kasvun hallinta ja verkostot (AVOIN YO), 5 op
ay724845P: Mikroyritykset muuttuvissa toimintaympäristöissä (AVOIN YO), 5 op
ay724844P: Osaaminen ja tuottavuus mikroyrityksissä (AVOIN YO), 5 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

ayA635802: Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus (AVOIN YO), 25 - 30 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

https://opas.peppi.oulu.fi/
https://www.oulu.fi/opiskelijalle/koulutuksen-lahipalvelut
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Leikkaavuudet:

A635802 Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus 25.0 op

Laajuus:
25-30 op
Sisältö:
Tämä verkkokoulutuskokonaisuus tarjoaa tietoa mikroyrittäjyydestä joustavasti, uusimman tutkimustiedon 
pohjalta. Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Kursseilla saa mahdollisuuden ratkoa mikroyritysten käytännön 
haasteita, kehittää oman tai case-yritysten liiketoimintaa sekä kehittää omaa osaamispääomaa. Kursseilla saa 
ymmärryksen mikroyritysten menestyksen esteistä sekä riskeistä ja ratkaisuja menestyksen saavuttamiseen.
Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus 25-30 op koostuu seuraavista opintojaksoista: 
Tarjolla lukuvuonna 2020-2021
ay724840P Mikroyrittäjyyden perusteet 5 op
ay724841P Mikroyritysten ketterä johtaminen 5 op
ay724842P Mikroyritysten digitaalinen myynti ja markkinointi 5 op
ay724843P Mikroyritysten kasvun hallinta ja verkostot 5 op
ay724845P Mikroyritykset muuttuvissa toimintaympäristöissä 5 op
Tarjolla syksyllä 2021:
ay724844P Osaaminen ja tuottavuus mikroyrityksissä 5 op
Järjestämistapa:
Verkko-opinnot
Lisätiedot:
Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuuden voi sisällyttää sivuaineeksi kauppatieteen kandidaatintutkintoon.

Lv. 2020-2021 tarjotaan viisi opintojaksoa, opintojakso ay724844P Osaaminen ja tuottavuus mikroyrityksissä 
tarjolla syksyllä 2021

ay724840P: Mikroyrittäjyyden perusteet (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

724840P Mikroyrittäjyyden perusteet 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
tuntee mikroyritysten (yksinyrittäjä tai alle kymmenen henkilöä työllistävä yritys) erityispiirteet ja 
yhteiskunnallisen merkityksen 
hallitsee mikroyrittäjyyden ja mikroyrityksen liiketoiminnan, liiketoimintamallien sekä 
taloudenhallinnan keskeiset osa-alueet 
tunnistaa mikroyrityksen kehittämisen kannalta tärkeimmät osaamiset ja ymmärtää 
muutosjoustavuuden mikroyrityksissä  
ymmärtää mikroyrittäjän osaamisen kehittämisen, työkyvyn ja tuottavuuden välisen yhteyden 
osaa laatia ja uudistaa mikroyrityksen liiketoimintasuunnitelman 

Sisältö:

Kurssi antaa tutkimusnäyttöön ja käytännön kokemuksiin perustuvia esimerkkejä mikroyritysten 
liiketoiminnasta. Kurssilla käsitellään mikroyritysten erityispiirteitä ja merkitystä yhteiskunnalle, 
työllisyydelle, innovaatioille ja alueiden elinvoimaisuudelle. Muita sisältöjä ovat: mikroyrityksen kestävän 
taloudenhallinnan ja liiketoiminnan uudistumisen perusteet, mikroyrittäjän 
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osaamisen ja resilienssin tunnistaminen ja vahvistaminen, osaamisen, työkyvyn ja tuottavuuden yhteys 
sekä mikroyrityksen liiketoimintasuunnitelman tekeminen.

Järjestämistapa:

Verkko-opetus. Opintojakso toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä.

Toteutustavat:

Kurssi sisältää yksilö- ja ryhmätöitä, kurssimateriaaliin ja omaan kehitysprojektiin 
perustuvaa verkkokeskustelua ja vertaisarviointia.  Oman tai esimerkkiyrityksen pohjalta 
tehdään kehitysprojekti. 
Kohderyhmä:

Mikroyrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet, freelancerit, yritysneuvojat ja muut yritysten asiantuntija- ja 
kehittämistehtävissä toimivat, aluekehittämisen asiantuntijat. 

Esitietovaatimukset:

Ei ennakkovaatimuksia. 

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä sen suorittaminen edellytä muita opintoja. Kurssi on osa 
Mikroyrittäjyyden sivuainekokonaisuutta.

Oppimateriaali:

Videoluennot, podcastit, englannin- ja suomenkielinen tutkimuskirjallisuus tai artikkelit, tilastoaineisto. 

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Opiskelijat osallistuvat verkkokeskusteluihin ja lisäksi tehdään 
oman tai case-yrityksen alustava liiketoimintasuunnitelma ja yrittäjän osaamiseen ja työkykyyn liittyvä 
kehitysprojekti. Kurssilla tehdään vertaisarviointia.

Arviointiasteikko:

Hyväksytty / Hylätty 

Vastuuhenkilö:

Anna-Mari Simunaniemi ja Riitta Forsten-Astikainen 

Työelämäyhteistyö:

Opiskelija saa konkreettisia työkaluja mikroyrityksen liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen ja 
kurssilla tehdään oma kehittämisprojekti.

Lisätiedot:

Osallistujien määrää ei ole rajoitettu. 

ay724841P: Mikroyritysten ketterä johtaminen (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

724841P Mikroyritysten ketterä johtaminen 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson onnistuneesti suoritettuaan opiskelija:
tuntee mikroyritysten ketterän johtamisen keskeiset periaatteet ja työkalut
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ymmärtää kuinka ketterä johtaminen tuottaa yritykselle kilpailuetua muuttuvassa 
liiketoimintaympäristössä
ymmärtää toimijoiden roolit ja vastuut ketterässä toiminnassa
hallitsee nopean ja kokeilevan tuotteistamisen ja palveluntuottamisen periaatteet nopeasti 
muuttuvissa tuote- ja palvelukehitysympäristöissä.
osaa johtaa mikroyritystä ketterän johtamisen keinoin.

Sisältö:

Mikroyrityksen liiketoimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, mikä tuottaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 
Tällä kurssilla opitaan vastaamaan uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ketterän johtamisen menetelmillä. 
Kurssi tarjoaa sekä teoriaa että konkreettisia työkaluja yrityksen ketterään johtamiseen, jolla saadaan 
kilpailuetua. Lisäksi opintojaksolla opitaan hallitsemaan nopean ja kokeilevan tuotteistamisen ja 
palveluntuottamisen käsitteistö ja periaatteet nopeasti muuttuvissa tuote- ja palvelukehitysympäristöissä.

Järjestämistapa:

Verkko-opetus. Opintojakso toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä.

Toteutustavat:

Kurssi sisältää yksilö- ja ryhmätöitä, kurssimateriaaliin ja omaan kehitysprojektiin 
perustuvaa verkkokeskustelua ja vertaisarviointia.  Oman tai esimerkkiyrityksen pohjalta tehdään ketterän 
johtamisen kehitysprojekti. Kurssilla suoritetaan myös verkkotentti.

Kohderyhmä:

Mikroyrittäjien lisäksi yksinyrittäjät, yrittämistä suunnittelevat, yrityspalvelutehtävissä työskentelevät sekä 
elinkeinoelämän päättäjät ja vaikuttajat.

Esitietovaatimukset:

Ei ole.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä sen suorittaminen edellytä muita opintoja. Kurssi on osa 
Mikroyrittäjyyden sivuainekokonaisuutta.

Oppimateriaali:

Videoluennot, podcastit, englannin- ja suomenkielinen tutkimuskirjallisuus tai artikkelit ja muu opettajan 
määrittämä kurssikirjallisuus.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kurssilla tehdään oman kehitysprojekti, joka arvioidaan. Lisäksi tehdään yksilö- ja ryhmätöitä sekä 
vertaisarviointia ja verkkotentti.

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla tarkoittaa 
hylättyä suoritusta.

Vastuuhenkilö:

TkT Kai Hänninen

Työelämäyhteistyö:

Opintojaksolla tehdään ketterä toimintamalli opiskelijan itsensä valitsemasta ja tarkoitukseen sopivasta 
case-yrityksestä. Harjoitustyö voidaan tehdä yksin tai pienryhmissä.

Lisätiedot:

Osallistujien määrää ei ole rajoitettu.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/node/201914

ay724842P: Mikroyritysten digitaalinen myynti ja markkinointi (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/node/201914


5

Leikkaavuudet:

724842P Mikroyritysten digitaalinen myynti ja markkinointi 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
ymmärtää mikroyritysten digimarkkinoinnin tavoitteet
hallitsee mikroyritysten digitaalisen myynnin ja markkinoinnin perusteet
tuntee markkinoinnissa käytettävät keskeiset sosiaalisen median kanavat ja digitaaliset työkalut
osaa tuottaa digitaalista markkinointimateriaalia mikroyrityksen tarpeisiin
hallitsee yrityksen brändin tarinallistamisen ja visuaalisen mainonnan (valo- ja videokuvaus) 
perusteet 
osaa luoda yritykselle sosiaalisen median strategian

Sisältö:

Kurssi antaa tutkimusnäyttöön ja käytännön kokemuksiin perustuvia esimerkkejä mikroyritysten digitaalisen 
myynnin ja markkinoinnin perusteista. Kurssilla tutustutaan tärkeimpiin markkinointikanaviin, brändin 
rakentamiseen tarinan ja visuaalisen mainonnan keinoin sekä opitaan sosiaalisen median strategian 
tuottaminen.

Järjestämistapa:

Verkko-opetus. Opintojakso toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä.

Toteutustavat:

Kurssi sisältää yksilö- ja ryhmätöitä, kurssimateriaaliin ja omaan kehitysprojektiin 
perustuvaa verkkokeskustelua ja vertaisarviointia.  Oman tai esimerkkiyrityksen pohjalta tehdään 
markkinointiportfolio kehitysprojektina. 

Kohderyhmä:

Mikroyrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet, yritysneuvojat, freelancerit ja muut yritysten asiantuntija- ja 
kehittämistehtävissä toimivat, aluekehittämisen asiantuntijat.

Esitietovaatimukset:

Ei esitietovaatimuksia.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä sen suorittaminen edellytä muita opintoja. Kurssi on osa 
Mikroyrittäjyyden sivuainekokonaisuutta.

Oppimateriaali:

Videoluennot, podcastit, englannin- ja suomenkielinen tutkimuskirjallisuus tai artikkelit esim. Tai muu 
opettajan osoittama kirjallisuus. 

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Opiskelijat osallistuvat verkkokeskusteluihin ja kirjoittavat 
oppimispäiväkirjan. Lisäksi opiskelijat tekevät yrityksen markkinointiportfolion. Kurssilla tehdään myös 
vertaisarviointia.

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla tarkoittaa 
hylättyä suoritusta.

Vastuuhenkilö:

Markus Rytinki / Mirja Väänänen

Työelämäyhteistyö:

Opiskelija saa konkreettisia työkaluja mikroyrityksen digitaalisen myynnin ja markkinoinnin suunnitteluun ja 
kehittämiseen. Lisäksi kurssilla tehdään markkinointiportfolio.

Lisätiedot:

Osallistujien määrää ei ole rajoitettu.
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ay724843P: Mikroyritysten kasvun hallinta ja verkostot (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

724843P Mikroyritysten kasvun hallinta ja verkostot 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
ymmärtää yritysten kasvun ja kasvunhallinnan perusteet ja erityispiirteet mikroyrityskontekstissa
tuntee yritysten kasvuvaiheet ja niihin liittyvät avainprosessit
kykenee tunnistamaan tärkeimmät kasvunhallinnan taloudelliset näkökulmat ja niiden käyttökohteet
tuntee verkostoitumisen keskeiset teoriat
ymmärtää verkostojen merkityksen mikroyrityskontekstissa

Sisältö:

Kurssi tarjoaa käsitteellisiä ja konkreettisia työkaluja mikroyrityksen kasvunhallinnan ja verkostoitumisen 
ymmärtämiseen. Se antaa yleiskuvan yritysten kasvun ja kasvunhallinnan teoriasta. Opintojaksolla 
käydään läpi kasvunhallintaa myös taloudellisen hallinnan näkökulmasta.  Lisäksi verkostoitumisen 
peruskäsitteet ja teoriat mikroyrittäjyyden näkökulmasta kuuluvat sisältöön.

Järjestämistapa:

Verkko-opetus. Opintojakso toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä.

Toteutustavat:

Kurssi sisältää yksilö- ja ryhmätöitä, kurssimateriaaliin ja omaan yritysanalyysiin 
perustuvaa verkkokeskustelua ja vertaisarviointia. Kurssilla suoritetaan myös verkkotentti.

Kohderyhmä:

Mikroyrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet, freelancerit, yritysneuvojat ja muut yritysten asiantuntija- ja 
kehittämistehtävissä toimivat, aluekehittämisen asiantuntijat, avoin kaikille.

Esitietovaatimukset:

Ei ole.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä sen suorittaminen edellytä muita opintoja. Kurssi on osa 
Mikroyrittäjyyden sivuainekokonaisuutta.

Oppimateriaali:

Videoluennot, englannin- ja suomenkielinen tutkimuskirjallisuus tai artikkelit.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kurssilla tehdään yritysanalyysi, joka arvioidaan. Lisäksi tehdään yksilö- ja ryhmätöitä sekä vertaisarviointia 
ja verkkotentti.

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla tarkoittaa 
hylättyä suoritusta.

Vastuuhenkilö:

Martti Saarela

Työelämäyhteistyö:
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Opintojaksolla tehdään kasvunhallinnan ja verkostoihin liittyvä yritysanalyysi opiskelijan itsensä 
valitsemasta ja tarkoitukseen sopivasta case-yrityksestä. Analyysi voidaan tehdä yksin tai pienryhmissä.

Lisätiedot:

Osallistujien määrää ei ole rajoitettu.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/node/201916

ay724845P: Mikroyritykset muuttuvissa toimintaympäristöissä (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

724845P Mikroyritykset muuttuvissa toimintaympäristöissä 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
ymmärtää mikroyritysten toimintaympäristön laajuuden ja sen osatekijät, miten nämä vaikuttavat 
yrityksen toimintaan, tietää kuinka näitä voi ennakoida ja siellä tapahtuviin muutoksiin varautua.  
on tietoinen toimintaympäristön ja siellä tapahtuvien muutosten mahdollisuuksista ja haasteista 
yrityksen kannalta 
tunnistaa lähitulevaisuuden globaalit megatrendit  
osaa etsiä ennakoinnin kannalta tarvittavia tietoja liiketoimintaympäristön muutoksista 
tuntee keskeisimmät yritysten toimintaympäristön tutkimuksen lähestymistavat ja teoriat 
ymmärtää mikroyritysten yhteiskunnallisen merkityksen ja vastuun 

Sisältö:

Kurssin tavoitteena on saada kokonaiskuva moniulotteisesta ja jatkuvassa muutoksessa olevasta 
mikroyritysten toimintaympäristöstä sekä mikro- että makrotasolla, sekä miten nämä tulisi huomioida 
mikroyrityksen toiminnan toteutuksessa ja kehittämisessä. Lisäksi kurssilla tutustutaan globaaleihin 
megatrendeihin ja muutoksiin, ja siihen miten näitä voidaan ennakoida ja niihin varautua. Kurssilla 
käsitellään myös mikroyritysten yhteiskunnallista merkitystä sekä vastuuta.

Järjestämistapa:

Verkko-opetus. Opintojakso toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä.

Toteutustavat:

Kurssi sisältää yksilö- ja ryhmätöitä, liiketoimintaympäristön muutosten ennakointitehtävä omasta tai case-
yrityksestä. Kurssilla suoritetaan myös verkkotentti.

Kohderyhmä:

Mikroyrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet, freelancerit, yritysneuvojat ja muut yritysten asiantuntija- ja 
kehittämistehtävissä toimivat, aluekehittämisen asiantuntijat, avoin kaikille 

Esitietovaatimukset:

Ei ole.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä sen suorittaminen edellytä muita opintoja. Kurssi on osa 
Mikroyrittäjyyden sivuainekokonaisuutta.

Oppimateriaali:

Videoluennot, podcastit, englannin- ja suomenkielinen tutkimuskirjallisuus tai artikkelit.

https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/node/201916
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Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kurssilla tehdään oma ennakointitehtävä kehitysprojektina, joka arvioidaan. Lisäksi tehdään yksilö- ja 
ryhmätöitä sekä vertaisarviointia ja verkkotentti.

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty  

Vastuuhenkilö:

Katariina Ala-Rämi

Työelämäyhteistyö:

Opintojaksolla tehdään ennakointitehtävä opiskelijan itsensä valitsemasta ja tarkoitukseen sopivasta case-
yrityksestä. Ennakointitehtävä voidaan tehdä yksin tai pienryhmissä.

Lisätiedot:

Osallistujien määrää ei ole rajoitettu.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/node/201917

ay724844P: Osaaminen ja tuottavuus mikroyrityksissä (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

724844P Osaaminen ja tuottavuus mikroyrityksissä 5.0 op

Ajoitus:

Syksy 2021

https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/node/201917

