
1

Opasraportti

TaTK - Yrittäjyys 2007-2008 (2007 - 2008)

 Yrittäjyys (15 ov / 25 op, perusopinnot)
721801A Johdatus yrittäjyyteen 3 ov/5 op 
721805A Liiketoimintaseminaari 3 ov/5 op 
721806A Liikeidean kehittäminen 3 ov/5 op 
721811A Projektityö 4 ov/7 op 
721809A Intellectual Property Rights 2 ov/3 op 

 SIVUAINEOPINTOKOKONAISUUKSIEN RAKENNE

Tässä mainitut, taloustieteiden tiedekunnan järjestämät sivuaineopinnot on tarkoitettu sekä taloustieteiden 
tiedekunnan että muiden tiedekuntien opiskelijoille (ks. jonotussääntö). Muiden tiedekuntien järjestämien 
sivuaineopintokokonaisuuksien kuvaukset löytyvät kyseisten tiedekuntien opinto-oppaista. 

Huomautus: Muut kuin Taloustieteiden tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat; katso sivuaineopiskelijoiden 
jonotussääntö. 

 Sivuaineopintoihin hyväksyttävien opiskelijoiden jonotussääntö
Taloustieteiden tiedekunnan järjestämissä opintokokonaisuuksissa ja opintojaksoissa annetaan opetusta tiedekunnan 
resurssien sallimissa puitteissa. Tämän vuoksi opintoihin osallistuvien opiskelijoiden määrää joudutaan rajoittamaan. 

 Rajoitukset tai alla kuvattu ilmoittautumismenettely ei koske Taloustieteen 15 opintoviikon/ 25 HUOMAUTUS:
opintopisteen perusopintokokonaisuutta, johon osallistuminen on toistaiseksi, aiemman käytännön mukaisesti, 
vapaata Oulun yliopiston opiskelijoille. 

Oulun yliopiston muut kuin taloustieteiden tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat voivat saada opinto-oikeuden perus- 
ja aineopintokokonaisuuksiin (muut kuin taloustiede, 15 ov/ 25 op) seuraavan jonotussäännön mukaisesti: 

1. Opinto-oikeuksia myönnetään vain taloustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisiin (ks.ed.) 
oppiainekokonaisuuksiin, ei yksittäisille opintojaksoille. 
2. Yksi opiskelija voi yhtenä lukuvuonna ilmoittautua ja saada opinto-oikeuden vain yhteen opintokokonaisuuteen. 
Opinto-oikeus on voimassa yhden lukuvuoden. 
3. Kuhunkin taloustieteiden tiedekunnan järjestämään perusopintokokonaisuuteen voidaan ottaa 
ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 40 opiskelijaa. Kuhunkin aineopintokokonaisuuteen voidaan ottaa vastaavasti 
enintään 10 opiskelijaa, ja lisäksi opiskelijalla tulee olla saman oppiaineen perusopintokokonaisuus suoritettuna 
vähintään arvosanalla hyvä. Syventäviin opintokokonaisuuksiin voidaan myöntää opinto-oikeuksia vain erillisestä 
hakemuksesta – minimivaatimuksena on saman oppiaineen aineopintokokonaisuuden suorittaminen vähintään 
arvosanalla hyvä. 
4. Ilmoittautumisaika lukuvuoden  opintoihin alkaa keskiviikkona, . Ilmoittautuminen 2007-2008 29.8.2007 klo 8.30
tapahtuu taloustieteiden tiedekunnan opintotoimistossa Linnanmaalla (TA109). Opiskelijan tulee ilmoittautua 
henkilökohtaisesti. Mukaan tulee varata henkilöllisyystodistus. 
5.  Opiskelijat, joilla jonkin edellä mainitun opintokokonaisuuden suorittaminen on kesken (ns. vanhat HUOMAUTUS:
sivuaineopiskelijat), toimivat seuraavasti. Mikäli opiskelijalla on opintokokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista 
suorittamatta enintään kaksi, hänen tulee ilmoittautua suorittamaan puuttuvat opintojaksot. Ilmoittautumisajankohta ja 
menettelytapa on muuten sama kuin edellä, mutta opiskelijan tulee kokonaisuuden sijaan ilmoittautua suorittamaan 
kyseiset, puuttuvat opintojaksot. Mikäli opiskelijalla on opintokokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista suorittamatta 
enemmän kuin kaksi, hänen tulee ilmoittautua suorittamaan opintokokonaisuutta kohdissa 1.-4. kuvatulla tavalla. 

 6.2.1 Taloustiede (15 ov/ 25 op perusopinnot)
721210P Kansantaloustieteen perusteet (kuvaus kansantaloustieteen opintojen kohdassa) 3 ov/5 op 
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721172P Johdon laskentatoimi (kuvaus laskentatoimen opintojen kohdassa) 3 ov/5 op 
721703P Materiaalihallinnon perusteet (kuvaus logistiikan opintojen kohdassa) 3 ov/5 op 
721409P Markkinoinnin perusteet (kuvaus markkinoinnin opintojen kohdassa) 3 ov/5 op 
721511P Johtamisen perusteet (kuvaus johtamisen ja organisaation opintojen kohdassa) 3 ov/5 op 

 6.2.2 Kansantaloustiede (15 ov/ 25 op ja 35 ov/ 60 op, perus- ja aineopinnot)
Katso opinto-opas kohta Kansantaloustiede. 

 6.2.3 Laskentatoimi (15 ov/ 25 op ja 35 ov/ 60 op, perus- ja aineopinnot)
Katso opinto-opas kohta Kansantaloustiede. 

 6.2.4 Markkinointi (15 ov/ 25 op ja 35 ov/ 60 op, perus- ja aineopinnot)
Katso opinto-opas kohta Kansantaloustiede. 

 6.2.5 Johtaminen ja organisaatio (15 ov/ 25 op ja 35 ov/ 60 op, perus- ja aineopinnot)
Katso opinto-opas kohta Kansantaloustiede. 

 6.2.6 Rahoitus (15 ov/ 25 op ja 35 ov/ 60 op, perus- ja aineopinnot)
Katso opinto-opas kohta Kansantaloustiede. 

 6.2.7 Logistiikka (15 ov/ 25 op ja 35 ov/ 60 op, perus- ja aineopinnot)
Katso opinto-opas kohta Kansantaloustiede. 

 6.2.11 Ympäristöalan opinnot
Oulun yliopistossa voi suorittaa oppiainekohtaisten opintokokonaisuuksien lisäksi yliopiston ympäristöpainoalan 
opintoja. 

Taloustieteiden tiedekunnassa on tarjolla seuraavia opintojaksoja: 
721236P Ympäristötaloustieteen perusteet 3 ov/5 op 
721248A Ympäristötalous 3 ov/5 op 
721249A Luonnonvaratalous 3 ov/5 op 
721240A Ympäristöjohtaminen 3 ov/5 op 
721463S Ympäristömarkkinointi 3 ov/6 op 
721334S Ympäristö- ja luonnonvarataloustiede 3 ov/6 op 

Muiden tiedekuntien tarjoamasta ympäristöalan opetuksesta saat tietoja sekä tiedekuntien opinto-oppaista että 
ympäristöalan opinto-oppaasta. 

 Muut sivuaineopintokokonaisuudet
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneiden on mahdollista sisällyttää kauppatieteiden maisterin tutkintoon 
myös seuraavia sivuaineopintokokonaisuuksia: 
- Co-op Studies (osuustoiminta ja yhteisötalous) (25 op), koordinoi Ruralia-instituutti. Lisätietoja osoitteessa 

 http://www.coopstudies.fi/opintokokonaisuus.htm
- Matkailun perusopinnot (25 op), koordinoi Maantieteen laitos, Oulun yliopisto. Lisätietoja osoitteessa http://www.

 oulu.fi/geography/opetus/suuntautumisvaihtoehdot/matkailu/
- KIEKUVI (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnot) (25 op), koordinoi Kielikeskus, ks. opinto-oppaan luku 7.2.4 

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

721809A: Intellectual property rights, 3 op
721801A: Johdatus yrittäjyyteen, 5 op
721806A: Liikeidean kehittäminen, 5 op
721805A: Liiketoimintaseminaari, 5 op
721807P: Projektityö, 7 op

http://www.coopstudies.fi/opintokokonaisuus.htm
http://www.oulu.fi/geography/opetus/suuntautumisvaihtoehdot/matkailu/
http://www.oulu.fi/geography/opetus/suuntautumisvaihtoehdot/matkailu/
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Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

721809A: Intellectual property rights, 3 op

Voimassaolo: - 31.07.2010

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Taloustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pulkkinen Markku

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
Periodi: D.
Sisältö:
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija innovaatioiden suojaamiseen liiketoiminnassa. Opintojaksolla 
tarkastellaan liikeidean suojaamistoimenpiteitä: patentointi, hyödyllisyysmalli, tavaramerkki, mallisuoja, 
tekijänoikeus sekä salassapitosopimukset.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti.
Vastuuhenkilö:
Yritysjuridiikan lehtori Markku Pulkkinen.

721801A: Johdatus yrittäjyyteen, 5 op

Voimassaolo: - 31.07.2010

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Taloustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Sauli Pajari

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Ajoitus:
Periodi: A.
Sisältö:
Opintojaksolla tarkastellaan yrittäjyyden eri osa-alueita.
Oppimateriaali:
Ilmoitetaan luennoilla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Omatoiminen opiskelu verkkomateriaalin avulla sekä tentti verkkomateriaalista.
Vastuuhenkilö:
Suunnittelija Sauli Pajari.
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721806A: Liikeidean kehittäminen, 5 op

Voimassaolo: - 31.07.2010

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Taloustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Sauli Pajari

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Ajoitus:
Ajoitus: B.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija liikeidean kehittämisprosesseihin.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennot, luentoharjoitukset ja tentti.
Vastuuhenkilö:
Suunnittelija Sauli Pajari.

721805A: Liiketoimintaseminaari, 5 op

Voimassaolo: - 31.07.2010

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Taloustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Kaarlo Paloniemi

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Ajoitus:
Periodi: C.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija liikeidean kehittämis- ja hyödyntämisprosesseihin perustuen 
yritys-caseihin. Opiskelu painottuu seminaarityöskentelyyn.
Toteutustavat:
Luennot, harjoitukset ja seminaari.
Vastuuhenkilö:
Suunnittelija Sauli Pajari.

721807P: Projektityö, 7 op

Voimassaolo: - 31.07.2010

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Taloustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Sauli Pajari

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä
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Laajuus:
7 op
Ajoitus:
Periodi: D.
Sisältö:
Opintojakson tavoitteena on antaa valmiuksia projektityön avulla kehittää omien resurssien pohjalta alustava 
liikeidea ja sen toteuttamissuunnitelma.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aloitusseminaari, projektityö, tutorointi sekä päätösseminaari, jossa projektityöt esitellään ja arvioidaan.
Vastuuhenkilö:
Suunnittelija Sauli Pajari.


