
YRITTÄJYYS Yrittäjyysopinnot Haaga-Heliassa

Perustiedot

Tunnus
YRITTÄJYYS

Voimassaoloaika
31.5.2019 - 31.5.2050

Kesto (vuotta)
0

Tarkennukset

Luokittelu
Yrittäjyysopinnot Haaga-Heliassa

Kuvaus

Sisällön valinnaisuus, esitietovaatimukset ja tarjontatiedot

Sisällön valinnaisuus
Valitaan erillisten kriteerien mukaan

Opintopistemäärä
0 - 0

YRIT1 Mitä on yrittäjyys ja yritystoiminta? Löydä yrittäjyys!: 45 op

Sisällön valinnaisuus
Valitaan n kappaletta

Lukumäärä
0

Osaamistavoitteet
Kiinnostaako yrittäjyys ja oman yrityksen perustaminen? Vai halutko toimia yrittäjyyden
asiantuntijana erimerkiksi finanssialalla tai julkishallinnossa?
Voit tutustua yrittäjyyteen ja saada tietoa yrittäjyyden eri uramahdollisuuksista osallistumalla
perustason opintojaksoille. Monissa ohjelmissa perusteet sisältyvät jo kaikkien opiskelijoiden
perusopintoihin.
Asiantuntijatason B-kursseilla opit liiketoimintasuunnittelun ja voit halutessasi perustaa oman
yrityksen.
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Asiantuntijatason C-kursseilla voit tutkia yrittäjyyttä ja tehdä opinnäytetyön niiden perusteella. Jos
sinulla on oma yritys tai yhteistyökumppani, voit näissä opinnoissa kehittää ja kasvattaa tätä yritystä
Oman koulutusohjelmasi lisäksi voit valita yrittäjyysopintoja muiden ohjelmien ja kampusten
tarjonnasta. Jos haluat valita yrittäjyysopintoja toisesta koulutusohjelmasta tai Start Up Schoolista,
Sinun tulee päivittää HOPSisi oman opinto-ohjaajasi kanssa.
Yrittäjyysopintoja toteutetaan sekä suomeksi että englanniksi. Start Up Schoolin kursseilla materiaali
on englanniksi, mutta kurssien tehtävät voi palauttaa myös suomeksi. Yrittämisen valmennukset ja
ohjaukset ovat aina opiskelijan valinnan mukaan joko suomeksi tai englanniksi.

BUS1TN011 Yrityksen toiminnot: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HETI Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opiskelija tuntee yrityksen toiminnan lähtökohtiin liittyvät käsitteet ja oppii arvioimaan yrityksen
liiketoiminnallista vuorovaikutusta ja sen rajoja toimintaympäristön kanssa. Hän oppii analysoimaan
yrityksen toimintaa arvon muodostuksen näkökulmasta. Yrittäjyys ja yrityksen kasvu sekä
liiketalouden perusteet syventävät opiskelijan osaamista yrityksestä.

Sisältö
Yrityksen toimintaa ohjaavat perustekijät
Yritysmuodot, rakenne ja rajat sekä yritys osana liiketoimintatoimintaympäristöä
Arvon muodostus yrityksessä (value adding), arvon muodostuksen analysointitapoja sekä
liiketoiminnan operaatiot
Yrittäjyys ja yrityksen kasvu, yrityksen elinaari
Talouden näkökulma yrityksen toimintaan.

Esitietovaatimukset
Ei lähtötasovaatimuksia

ECO2KJ201 Yritystalous: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
JOURA Journalismin koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Erillinen opintokokonaisuus
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BUS1LH102A Yrittäjyys ja yritystoiminta: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Vastuuhenkilöt
Tarja Jokinen

Tavoitteet
Yrittäjyys ja yritystoiminta -osio on osa Liiketoimintaosaajamoduulia. Moduulin osat ovat:
- Yrittäjyys ja yritystoiminta 5 op (BUS1LH102A)
- Yritysten toimintaympäristöt 5 op (BUS1LH102B)
- Tietotekniset taidot 5 op (BUS1LH102C).

Liiketoimintaosaaja-moduulissa opiskelija perehtyy ammattikorkeakouluopiskeluun ja yrittäjämäiseen
tiimityöskentelyyn, jossa merkittävää on sitoutuminen sekä vuorovaikutus- ja organisointiosaaminen.
Hän tutustuu yritysten toimintaympäristön normistoon ja analyysimalleihin. Opiskelija perehtyy
yrittäjyyden mahdollisuuksiin ja yritystoiminnan osa-alueisiin sekä kuvaa yritystoiminnan strategisia
valintoja ja toimintaa liiketoimintamallia hyödyntäen. Opiskelija oppii käyttämään työelämässä
tarvittavia tietojenkäsittelyohjelmia ja soveltamaan niitä opiskelutehtävissä ammattimaisesti.
Opiskelija saa tarvittavat raportointitaidot.

Sisältö
Yrittäjyys ja yritystoiminta-osio on osa Liiketoimintaosaaja-moduulia. Moduulin osat ovat:
- Yrittäjyys ja yritystoiminta 5 op (BUS1LH102A)
- Yritysten toimintaympäristöt 5 op (BUS1LH102B)
- Tietotekniset taidot 5 op (BUS1LH102C).

Yrittäjyys ja yritystoiminta -oison teemat ovat:
- yritysten ja yrittäjyyden monimuotoisuus
- strategia ja arvolupaus
- asiakkaat ja markkinointi
- arvolupauksen lunastaminen
- prosessit
- tulovirrat ja kustannusrakenne + toiminnan onnistumisen arviointi.

HUOM! Käytämme BMC-mallia (Business Model Canvas) - myös projektityöstä suurin osa on BMC-
mallin tekemistä.

Lisätiedot
Koko moduulin eteneminen

Opiskelu etenee toteutustavan mukaisesti niin, että eri osien kerryttämät tiedot ja taidot tukevat
sopivalla tavalla osaamistavoitteita ja tiimin yhteisen projektin toteuttamista. Projekti kytkeytyy valitun
yrityksen ja sen toimintaympäristön analyyttiseen kuvaukseen ja liiketoimintamallin kokoamiseen.
Siinä hyödynnetään tietojenkäsittelyn ja raportoinnin osaamista. Tiedonhaku on monipuolista ja
tietoon suhtaudutaan ammattimaisen kriittisesti. Ohjausta projektiin tulee kaikista moduulin osista.

Erillinen opintokokonaisuus
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Väliraportoinnilla tiimit osoittavat työn etenemistä. Lopussa projekti esitellään ohjeiden mukaisesti.
Moduulin eri osat kerryttävät tieto- ja osaamispohjaa tuleviin opintoihin.

Esitietovaatimukset
Opintojakso on osa Liiketoimintaosaajamoduulia (15 op) ja se suoritetaan samanaikaisesti B- ja C-
osien kanssa (ilmoittautuessa valitse kaikki osat ja sama toteutusnumero).

ENT3LF101 Forms of Entrepreneurship: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
GLOBBA Degree Programme in International Business

Vastuuhenkilöt
Maija Suonpää

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Tavoitteet
You learn different and continually evolving forms of entrepreneurship: family business, franchise,
network business, cooperative etc. You recognize the requirements of different forms for an
entrepreneur or a team and their importance to society. You assess the feasibility of an
entrepreneurship form to fit your own personal motivations and goals. You identify the different ways
of starting a business: self-employment, starting a new independent business, buying/continuing an
existing business (= a business transfer) or buying a franchise. You learn the advantages and
challenges of a small business internationalisation.

Sisältö
different ways and requirements of starting business
- self-employment
- starting a new independent business
- buying/continuing an existing business (= a business transfer)

family business and business transfer
franchising
network business and competence requirements
cooperative as a form of team entrepreneurship
special characteristics of international entrepreneurship

Lisätiedot
The course benefits all students regardless of degree programmes

Esitietovaatimukset
ENT1LF101 Entrepreneurship or other similar course

Erillinen opintokokonaisuus
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ENT1LF101 Entrepreneurship: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
GLOBBA Degree Programme in International Business

Vastuuhenkilöt
Maija Suonpää

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Tavoitteet
You identify and describe key concepts and processes in entrepreneurship. You can assess your
current level of entrepreneurial behaviour. You recognize differences in entrepreneurship in different
cultures. You can generate and assess business ideas and develop an idea into a business model.

Sisältö
Key concepts in entrepreneurship: an entrepreneur, entrepreneurship, a business
Entrepreneurship processes: personal growth to entrepreneurship, from an idea to business model,
starting a business
Entrepreneurial competencies
Different forms of entrepreneurship: individual entrepreneurship, intrapreneurship, social
entrepreneurship

Lisätiedot
Cooperation with the business community
Interviews with entrepreneurs provide insight to the life of entrepreneurs in Finland and abroad.

Internationality
Students investigate and compare entrepreneurship in different cultures.

Esitietovaatimukset
No prerequisites.

WOR8HH032 StartUp School - Find your Strengths: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

WOR8HH040 StartUp School - Tee tulevaisuutesi: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Erillinen opintokokonaisuus
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Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää miten hyviä yritysideoita syntyy, miten niitä
arvioidaan ja testataan. Opiskelija tutkii mahdollisuuksia, ratkaisuja, tarpeita tai muuta mikä helpottaa
asiakkaan elämää ja kehittää niistä mahdollisia yritysideoita. Hän lähtee suunnittelemaan omaa
ideaa tai liittyy tiimiin, jossa yhdessä tehdään idealle toimintasuunnitelma, jonka mukaan tiimi lähtee
toteuttamaan ideaa. Opiskelija tunnistaa yrittäjämäistä ajattelutapaa, omaa osaamistaan ja
yrittäjyystaitojaan ja analysoi minkälaisia vahvuuksia ja osaamista hän voi tarjota tiimille.

Sisältö
· Ajattelun taidot/Asenne
· Yrittäjämäinen ajattelutapa
· Ideointi
· Idean evaluointi
· Toteutus
· Tiimin suunnittelu
· Kuuntele ja kysy
· Idean testaus

Esitietovaatimukset
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja. Opiskelijalla voi olla alustava yritysidea/ideoita, tai hän luo
tiimin kanssa idean/ideoita, joita hän analysoi, evaluoi ja työstää kurssilla.

WOR2KJ103B Itsensä työllistäminen: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
JOURA Journalismin koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opintojakson osaamistavoitteena on, että opiskelija osaa käytännössä ohjata itsensä työllistämisen
prosessia ja/tai käynnistää oman yritystoiminnan. Hän tunnistaa yksin työskentelemiseen ja itsensä
johtamiseen vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa arvioida ja kehittää omia vahvuuksiaan ja mahdollista
liikeideaa niiden pohjalta sekä tuntee liiketoiminnan ja itsensä kehittämisen työkaluja. Liiketoimintaa
käynnistävä opiskelija tuntee yritystoimintaan liittyvät vastuut ja velvoitteet sekä osaa hyödyntää
erilaisia yhteiskunnan tukimuotoja yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämisvaiheissa sekä tuntee
liiketoiminnan taloudellisia tunnuslukuja ja osaa arvioida toimintaan liittyviä riskejä.

Sisältö
Sisältö räätälöidään jokaisen opiskelijaryhmän kanssa erikseen, sen mukaisesti minkälaista
osaamista osallistujilla jo on ja minkälaisia osaamispuutteita opintojakson alussa opiskelijat
tunnistavat itsessään. Opintojakso voidaan toteuttaa Haaga-Helian Start Up Schoolin kanssa
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yhteistyössä. Sisältöjä voivat olla
Omien vahvuuksien ja heikkouksien tiedostaminen
Itsensä johtaminen ja kehittäminen
Talouden tärkeimmät tunnusluvut
Vastuut ja velvoitteet, riskien hallinta
Yritystoiminnan kehittäminen asiakkaiden tarpeista lähtien
Asiakkuuksien, yhteistyökumppaneiden ja mahdollisten työntekijöiden hallinta

ENT8LH107 Yrittäjyys tutuksi: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Tavoitteet
Opiskelija tutustuu yrittäjyyteen monipuolisesti niin, että hän tunnistaa omassa elämässään ja
toimintaympäristössään yrittäjyyden monipuolisuutta ja mahdollisuuksia. Hän tiedostaa sen, että
tulevaisuuden työelämässä yrittäjyys on yhä useammalle merkittävä osa omaa uraa ja työtehtäviä.

Sisältö
- ymmärrys yrittäjyyen merkityksestä kansantaloudessa
- tietämys erilaisista yrittäjyyden ilmenemismuodoista kuten esimerkiksi perhe-, ketju- ja
osuustoimintayrittäjyys tai uudemmat muodot, kuten vaikkapa blogi- tai vlogi-yrittäjyys
- tietämys erilaisista tavoista ryhtyä yrittäjäksi aina uuden yrityksen perustamisesta yrityskauppoihin
tai sukupolvenvaihdoksiin
- verkostoitumisen ja verkostojen merkityksen ymmärrys yrittäjyyden menestystekijänä sekä
kiinnostus tunnistaa ja kehittää omia verkostojaan
- tulevaisuuteen positiivisesti suhtautuminen ja tulevaisuuden ennakoinnin perusymmärrys
- liiketoiminnan suunnittelun haasteiden tuntemus.

Lisätiedot
Opintojakso on Haaga-Helian toteuttama ja tarjolla myös Campusonline-palvelun kautta. Opintojakso
esittelee teemojensa kautta Haaga-Helian Liiketalouden Helsingin yksikön Yrittäjyyden
suuntautumisopintoja.

Esitietovaatimukset
Ymmärrys liiketoiminnasta on eduksi opiskelussa, mutta varsinaisia edeltävyysehtoja ei ole.

YRIT2 Miten yritysideasta liiketoiminnaksi? Perusta yritys.: 106 op

Sisällön valinnaisuus
Valitaan n kappaletta

Lukumäärä
0

Osaamistavoitteet
Kiinnostaako yrittäjyys ja oman yrityksen perustaminen? Vai halutko toimia yrittäjyyden

Erillinen opintokokonaisuus
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asiantuntijana erimerkiksi finanssialalla tai julkishallinnossa?
Voit tutustua yrittäjyyteen ja saada tietoa yrittäjyyden eri uramahdollisuuksista osallistumalla
perustason opintojaksoille. Monissa ohjelmissa perusteet sisältyvät jo kaikkien opiskelijoiden
perusopintoihin.
Asiantuntijatason B-kursseilla opit liiketoimintasuunnittelun ja voit halutessasi perustaa oman
yrityksen.
Asiantuntijatason C-kursseilla voit tutkia yrittäjyyttä ja tehdä opinnäytetyön niiden perusteella. Jos
sinulla on oma yritys tai yhteistyökumppani, voit näissä opinnoissa kehittää ja kasvattaa tätä yritystä
Oman koulutusohjelmasi lisäksi voit valita yrittäjyysopintoja muiden ohjelmien ja kampusten
tarjonnasta. Jos haluat valita yrittäjyysopintoja toisesta koulutusohjelmasta tai Start Up Schoolista,
Sinun tulee päivittää HOPSisi oman opinto-ohjaajasi kanssa.
Yrittäjyysopintoja toteutetaan sekä suomeksi että englanniksi. Start Up Schoolin kursseilla materiaali
on englanniksi, mutta kurssien tehtävät voi palauttaa myös suomeksi. Yrittämisen valmennukset ja
ohjaukset ovat aina opiskelijan valinnan mukaan joko suomeksi tai englanniksi.

BUS2LS201 Yritystoiminnan suunnittelu: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
ASSI Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opiskelijat osaavat laatia toteutettavissa olevan pienen yrityksen liiketoimintasuunnitelman.

Sisältö
Opiskelijat perehtyvät liiketoimintasuunnitelman eri osiin markkinoinnin ja myynnin, yrityshallinnon,
laskentatoimen ja rahoituksen sekä juridiikan näkökulmista. Opiskelijat laativat toteutettavissa olevan
pienen yrityksen liiketoimintasuunnitelman projektityönä tiimissä saaden ohjausta opettajilta ja muilta
asiantuntijoilta.â€¯

- yrittäjyys, verkostoituminen, yritysvastuuâ€¯
- liikeidean analysointi ja liiketoiminnan suunnitteluâ€¯
- markkinat ja kilpailukeinot, kansainvälinen markkinointi ja myyntiâ€¯
- yritystoiminnan rahoitus ja kannattavuusâ€¯
- yritysmuodot, yritysmuodon valintaâ€¯
- yritystoiminnan lainsäädännöllisen ohjauksen periaatteet, lupa-/valvontaviranomaisetâ€¯
- yrityksen rekisteröinti ja sen oikeusvaikutuksetâ€¯
- IPR-oikeuksien suojaaminenâ€¯

Lisätiedot
Heikki Pitkänen, Pasilaâ€¯
Ulla Huovinen, Pasilaâ€¯
Kirsimarja Vahevaara, Pasila

Erillinen opintokokonaisuus

Sivu 8 / 34



Esitietovaatimukset
Liiketoimintaympäristöâ€¯tutuksi (BUS1LS201)â€¯

HOT1RH008 Yrittäjyys ja majoitus- ja ravintolaliiketoiminnan aloittaminen: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HOTRA Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• hahmottaa omat yrittäjä-valmiutensa ja ymmärtää sisäisen yrittäjyyden merkityksen
• osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia muuttuvassa toimintaympäristössä
• osaa käyttää erilaisia ideointi- ja innovointimenetelmiä liikeidean rakentamisessa
• tuntee erilaiset yritysmuodot
• hallitsee yrityksen perustamisprosessin ja liiketoimintasuunnitelman laatimisen

Sisältö
Yrittäjän monet roolit ja vaatimukset; yrittäjyys ajattelu-, toiminta – ja suhtautumistapana
• Toimintaympäristön analysointi: kansantalous, trendit, kilpailijat, sijainti
• Yrityksen perustaminen sekä tarvittavat luvat ja sopimukset
• Yrityksen liiketoimintasuunnitelman (tuote, markkinointi, laskelmat, henkilöstö) kehittäminen ja
esittäminen kirjallisesti ja suullisesti
• Liiketoimintakaupan sisältö ja prosessi
• Riskien tiedostaminen ja hallinta

Esitietovaatimukset
Ei lähtötasovaatimuksia tai sidonnaisuuksia.

TOU2RL004 Yrittäjyys ja matkailuliiketoiminnan aloittaminen: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
MATKA Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet

Erillinen opintokokonaisuus
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Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hahmottaa omat yrittäjävalmiutensa ja ymmärtää sisäisen yrittäjyyden merkityksen
• osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia muuttuvassa toimintaympäristössä
• osaa käyttää erilaisia ideointi- ja innovointimenetelmiä liikeidean rakentamisessa
• tuntee erilaiset yritysmuodot
• hallitsee yrityksen perustamisprosessin ja liiketoimintasuunnitelman laatimisen

Sisältö
• Yrittäjän monet roolit ja vaatimukset; yrittäjyys ajattelu, toiminta – ja suhtautumistapana
• Toimintaympäristön analysointi: kansantalous, trendit, kilpailijat, liiketoimintamallit
• Yrityksen perustaminen: luvat, sopimukset, sudenkuopat
• Yrityksen liiketoiminnan kehittämissuunnitelman esittäminen kirjallisesti ja suullisesti
• Erilaiset matkailutoiminnan muodot
• Riskien tiedostaminen ja hallinta

Esitietovaatimukset
Ei lähtötasovaatimuksia tai sidonnaisuuksia

ENT3LH101A Yrittäjyyden eri muodot: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Tarja Jokinen

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Yrittäjyyden eri muodot (5 op) kuuluu Liiketalouden koulutusohjelman Yrittäjyys ja verkostot
–suuntautumisopintojen moduuliin Yrittäjyys mahdollisuutena (15 op). Moduulin osia voi suorittaa
erillisinä.

Opintojaksosta järjestetään hallinnollisesti vain yksi toteutus lukuvuodessa ja ilmoittautuminen toimii
non stop-periaatteella. Lukuvuonna 2020 - 2021 ilmoittautua yrittäjyysopintoihin voi 21.5.2021 asti.
Opintojaksolle voi siis ilmoittautua ja sen voi suorittaa siten joustavasti koko lukuvuoden ajan, jos
saa hyväksynnän omalle "work & study" suunnitelmalleen. Opetusta on tarjolla keväällä 2021 tiistai-
iltaisin Malmilla tai etänä Haaga-Helian ajankohtaisen käytännön mukaisesti. Ohjauksesta voi sopia
yksilöllisesti.

Moduulin opinnot sopivat kaikille eri koulutusohjelmien ja –alojen opiskelijoille. Myös sellaisille
opiskelijoille, jotka eivät ole itse kiinnostuneita yrittäjän urasta vaan, jotka uskovat tulevaisuudessa
työskentelevänsä pienyrityksessä tai pienyrittäjien sidosryhmän palveluksessa ja tarvitsevat siten
monipuolista yrittäjien, yrittäjyyden ja pienyritysten toiminnan ymmärrystä.
Moduulin tässä osassa tutustutaan yrittäjyyden muuttuviin ilmenemismuotoihin. Muissa osissa
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tutustutaan myös ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen perusmenetelmiin opintojen, työuran ja
yrittäjyyden tulevaisuuden näkökulmasta. Opiskelijoita rohkaistaan luottamaan omiin kykyihinsä,
tunnistamaan, arvioimaan ja hyödyntämään erilaisia mahdollisuuksia sekä suhtautumaan
tulevaisuuteensa innostuneesti. Moduulissa kannustetaan omaksumaan yrittäjämäinen asenne, joka
tukee opiskelijan proaktiivista toimintaa kaikenlaisissa työympäristöissä. Moduulin tavoitteena on
avata asiantuntija- ja vertaisverkostojen merkitystä yrittäjän ja yritystoiminnan menestystekijöinä
sekä oppia luomaan, rakentamaan ja hyödyntämään omia verkostoja monipuolisesti. Opinnoissa
hyödynnetään erilaisten hankkeiden tarjoamia yrittäjämäisiä oppimisympäristöjä ja osallistetaan
opiskelijat aitoihin työelämäprojekteihin.

Sisältö
Yrittäjyyden eri muodot: ENT3LH101A (5 op) *
* yrittäjyyden erilaisia ilmenemismuotoja ovat esimerkiksi: perheyrittäjyys, ketjuyrittäjyys,
osuustoimintayrittäjyys, yksinyrittäjyys, sivutoiminen/osa-aikainen yrittäjyys, luovien alojen yrittäjyys,
tiimiyrittäjyys, kasvuyrittäjyys, blogiyrittäjyys, yhteiskunnallinen yrittäjyys, sarja-/portfolioyrittäjyys,
elämäntyyliyrittäjyys jne.

Moduulissa on tarjolla myös kaksi muuta opintojaksoa:
Yrittäjyys ja tulevaisuuden ennakointi: ENT3LH101B (5 op)
Yrittäjän verkostot ja areenat: ENT3LH101C (5 op, verkostoituminen yrittäjän menestystekijänä ja
toteutuskohtaiset yrittäjyyden projektit ja kehittämishankkeet*)
* Yrittäjyyden projektit ja kehittämishankkeet osiossa opiskelijat voivat toteuttaa tiimeissä käytännön
kehittämisprojektin toimeksiantajalle, joka voi olla yrittäjäjärjestö tai muu yrittäjyyttä edistävä
organisaatio, Haaga-Helian hanke, oma yritys tai muu toimeksiantaja. Yrittäjyyden projekteissa
opiskelijat harjoittelevat erityisesti pienyrityksille ominaisia toimintatapoja ja menetelmiä ja ottavat
yrittäjämäisesti vastuun projektin ammattimaisesta ja aikataulun mukaisesta toteuttamisesta.
Opettajat toimivat projektissa valmentajina. Opintopistemäärä määräytyy opiskelijan tehtävän ja
projektin laajuuden perusteella.

Lisätiedot
Opintojakso toteutetaan opetuksen osalta kahdesti lukuvuodessa ja opetusta on tarjolla yhden
jakson ajan. Seuraavan kerran lähiopetusta on kevätlukukaudella 2021 tiistaisin.

Esitietovaatimukset
Moduuli ja sen osat soveltuvat kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille opintojen vaiheesta
ja koulutusohjelmasta tai -alasta riippumatta. Moduulin opintoihin voi tulla missä vaiheessa opintoja
tahansa eikä omaa ideaa tarvitse olla.

ENT4LH101A Yrittäjävalmennus: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Tarja Jokinen

Erillinen opintokokonaisuus
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Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Yrittäjävalmennus (5 op) on osa Oman yrittäjyyden kehittäminen -moduulia, mutta sen voi suorittaa
myös erillisenä opintojaksona. Opintojakso suoritetaan luottamuksellisesti yksilöohjauksessa.

Opintojaksosta järjestetään hallinnollisesti vain yksi toteutus lukuvuodessa ja ilmoittautuminen toimii
non stop-periaatteella. Lukuvuonna 2020 - 2021 ilmoittautua yrittäjyysopintoihin voi 21.5.2021 asti.
Opintojaksolle voi siis ilmoittautua ja sen voi suorittaa siten joustavasti koko lukuvuoden ajan, jos
saa hyväksynnän omalle "work & study" suunnitelmalleen. Opetusta on tarjolla keväällä 2021
keskiviikkoiltaisin 27.1., 10.2, 3.3. ja 17.3. Malmilla tai etänä Haaga-Helian ajankohtaisen käytännön
mukaisesti. Ohjauksesta sovitaan aina yksilöllisesti.

Opintojaksolle voi ilmoittautua joustavasti koko lukuvuoden ajan. Kannattaa ottaa heti
ilmoittauduttuaan yhteyttä vastuuopettajaan tarja.jokinen (ät) haaga-helia.fi. Voit myös kysyä
ennakkoon lisätietoja tästä tai muista yrittäjyyden opintojaksoista.

Opiskelija kehittää omia yrittäjävalmiuksiaan sekä yrittäjä- ja liiketoimintaosaamistaan. Erityisenä
tavoitteena on pohtia omaa kasvua yrittäjyyteen ja suunnitella omaa yrittäjyyden polkua. Opiskelija
arvioi, mitä yrittäjän pitää osata, minkälaisia kompetensseja yrittäjänä toimiminen edellyttää ja
minkälaista osaamista hänellä itsellään on ja mitkä ovat hänen ammatilliset kehittämistarpeensa.
Opiskelijaa ohjataan tekemään oma ”yrittäjyys-Hops”, jonka tarkoituksena on tukea ja kehittää
hänen yrittäjä- ja liiketoimintaosaamistaan ja auttaa häntä ideansa toteuttamisessa. Opiskelija arvioi
omaa yritysideaansa, kehittää sitä liikeideaksi, arvioi yrityksen toimintamahdollisuuksia ja laatii
yrityksen käynnistämissuunnitelman liiketoimintamallin ja liiketoimintasuunnitelman avulla (sis. mm.
toimintaympäristön analyysit ja taloudelliset laskelmat).

Sisältö
Yrittäjävalmennus (5 op) – kasvu yrittäjyyteen ja liiketoiminnan suunnittelu. Sisätlö tulee esille yllä
osaamistavoitteissa.

Moduulin toisessa itsenäisessä osassa Yrittäjäksi ryhtymisen tavat (5 op) opiskelija tutustuu erilaisiin
liiketoiminnan aloittamistapoihin, kuten olemassa olevan yrityksen toiminnan kehittämisen ja
jatkamisen erilaisiin vaihtoehtoihin (esim. yrityskauppa, omistajapolven vaihdos, sukupolvenvaihdos)
sekä uuden yrityksen perustamisprosessiin. Tuossa osassa tutustutaan myös oman yrityksen
käynnistämiseen ja toimintaan liittyviin juridisiin seikkoihin.

Lisätiedot
Opintojakso toimii koko vuoden ajan non stop –periaattella ja siihen voi tulla mukaan milloin vain.
Suoritukset opiskelija tekee siinä tahdissa, joka tukee hänen omaa yrittäjäksi ryhtymisen
prosessiaan.

Esitietovaatimukset
Moduuli soveltuu kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille opintojen vaiheesta ja
koulutusohjelmasta tai -alasta riippumatta. Moduulin opintoihin voi tulla missä vaiheessa opintoja
tahansa eikä omaa ideaa tarvitse olla.

Erillinen opintokokonaisuus
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ENT4LH101B Yrittäjäksi ryhtymisen tavat: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Tarja Römer-Paakkanen , Tarja Jokinen

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Yrittäjäksi ryhtymisen tavat (5 op) on osa Oman yrittäjyyden kehittäminen -moduulia, mutta sen voi
suorittaa myös erillisenä opintojaksona.

Opintojaksosta järjestetään hallinnollisesti vain yksi toteutus lukuvuodessa ja ilmoittautuminen toimii
non stop -periaatteella. Lukuvuonna 2020 - 2021 ilmoittautua yrittäjyysopintoihin voi 21.5.2021 asti.
Opintojaksolle voi siis ilmoittautua ja sen voi suorittaa siten joustavasti koko lukuvuoden ajan, jos
saa hyväksynnän omalle "work & study" suunnitelmalleen. Opetusta on tarjolla keväällä 2021
jaksolla 4 eli 29.3 - 21.5. keskiviikkoiltaisin Malmilla tai etänä Haaga-Helian ajankohtaisen käytännön
mukaisesti. Ohjauksesta voi sopia yksilöllisesti.

Opiskelija tutustuu erilaisiin liiketoiminnan aloittamistapoihin, kuten olemassa olevan yrityksen
toiminnan kehittämisen ja jatkamisen erilaisiin vaihtoehtoihin (esim. yrityskauppa, omistajapolven
vaihdos, sukupolvenvaihdos) sekä uuden yrityksen perustamisprosessiin. Tässä osassa tutustutaan
myös oman yrityksen käynnistämiseen ja toimintaan liittyviin juridisiin seikkoihin.

Sisältö
Tulee esille yllä osaamistavoitteissa ja alla oppimistavoissa.

Esitietovaatimukset
Moduuli soveltuu kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille opintojen vaiheesta ja
koulutusohjelmasta tai -alasta riippumatta. Moduulin opintoihin voi tulla missä vaiheessa opintoja
tahansa eikä omaa ideaa tarvitse olla.

WOR2KJ202 Itsensä työllistäminen: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
JOURA Journalismin koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Ulla Huovinen

Erillinen opintokokonaisuus
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Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opintojakson osaamistavoitteena on, että opiskelija osaa käytännössä ohjata itsensä työllistämisen
prosessia ja/tai käynnistää oman yritystoiminnan. Hän tunnistaa yksin työskentelemiseen ja itsensä
johtamiseen vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa arvioida ja kehittää omia vahvuuksiaan ja mahdollista
liikeideaa niiden pohjalta sekä tuntee liiketoiminnan ja itsensä kehittämisen työkaluja. Liiketoimintaa
käynnistävä opiskelija tuntee yritystoimintaan liittyvät vastuut ja velvoitteet sekä osaa hyödyntää
erilaisia yhteiskunnan tukimuotoja yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämisvaiheissa sekä tuntee
liiketoiminnan taloudellisia tunnuslukuja ja osaa arvioida toimintaan liittyviä riskejä.

Sisältö
Sisältö räätälöidään jokaisen opiskelijaryhmän kanssa erikseen, sen mukaisesti minkälaista
osaamista osallistujilla jo on ja minkälaisia osaamispuutteita opintojakson alussa opiskelijat
tunnistavat itsessään. Opintojakso voidaan toteuttaa Haaga-Helian Start Up Schoolin kanssa
yhteistyössä. Sisältöjä voivat olla
Omien vahvuuksien ja heikkouksien tiedostaminen
Itsensä johtaminen ja kehittäminen
Talouden tärkeimmät tunnusluvut
Vastuut ja velvoitteet, riskien hallinta
Yritystoiminnan kehittäminen asiakkaiden tarpeista lähtien
Asiakkuuksien, yhteistyökumppaneiden ja mahdollisten työntekijöiden hallinta

Esitietovaatimukset
Edeltävyytenä Journalistin työ 1 ja Journalistin työ 2 tai vastaavat tiedot ja taidot

WOR8KJ201 Osuuskuntayrittäjyys journalisteille: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Koulutusohjelma
JOURA Journalismin koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

ENT4LH102A Urheilu- ja hyvinvointitapahtuman järjestäminen: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli

Erillinen opintokokonaisuus
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suomi

Tavoitteet
• Ymmärtää kokonaisvaltaisesti yrittäjämäisyyden merkityksen urheilutapahtumaa järjestettäessä ja
omaa kyvyt järjestää vastaavan tapahtuman tulevaisuudessa yrittäjämäisesti
• Ymmärtää syvällisesti urheilutapahtuman systemaattisen ansaintalogiikan rakentamisen vaiheet
• Tunnistaa ja osaa analysoida syvällisesti kilpailevia toimijoita markkinoilta
• Osaa laatia kattavasti urheilutapahtuman projektisuunnitelman ja tunnistaa järjestettävän
tapahtuman kilpailuedun
• Ymmärtää kattavasti sponsoroinnin käsitteenä sekä ymmärtää sponsoriyhteistyön merkityksen
urheilutapahtumalle
• Tunnistaa yhteistyön merkityksen urheilutapahtumaa järjestettäessä ja osaa analysoida kattavasti
yhteistyön tuomaa lisäarvoa
• Osaa arvioida analyyttisesti omaa oppimistaan prosessin aikana
• Osaa ottaa johtavaa roolia tapahtumaa järjestettäessä

Sisältö
. Urheilutapahtuman järjestäminen
. Tapahtumajärjestämisen ansaintalogiikka
- Yrittäjyys urheiluliiketoiminnassa
- Urheiluliiketoiminnan perusteet
- Sponsorointi
- Tapahtuman budjetointi

Esitietovaatimukset
Opintojaksossa ei ole edeltävyysehtoja. Opintojakso soveltuu kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille
opiskelijoille koulutusohjelmasta riippumatta. Opintojakson opintoihin voi tulla missä vaiheessa
opintoja tahansa eikä omaa ideaa tarvitse olla

ENT4LH102B Urheilu- ja hyvinvointialan liiketoimintaosaaja: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
• Osaa toimia kokonaisvaltaisesti yrittäjämäisesti urheiluseuroissa ja aloittavassa yrityksessä
• Ymmärtää syvällisesti urheiluliiketoiminnan mahdollisuuksia
• Osaa rakentaa seuralle ja aloittavalle yritykselle kestävän ansaintalogiikan mallin
• Tunnistaa ja osaa analysoida syvällisesti kilpailevia toimijoita markkinoilta
• Tunnistaa kokonaisvaltaisesti urheiluseuran liiketoiminnallisia kehitystarpeita ja osaa etsi ratkaisuja
kyseisiin tarpeisiin
• Ymmärtää kattavasti sponsoroinnin käsitteenä sekä ymmärtää sponsoriyhteistyön merkityksen
urheiluseuralle

Erillinen opintokokonaisuus
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• Osaa arvioida analyyttisesti omaa oppimistaan prosessin aikana
• Osaa ottaa johtavaa roolia tapahtumaa järjestettäessä

Sisältö
- Urheiluliiketoiminnan perusteet ja mahdollisuudet
- Urheiluosaamisen tuotteistaminen
- Liikeideoiden kehittäminen
- Urheiluseuran kehittäminen liiketoiminnallisesta perspektiivistä
- Ansaintalogiikka urheiluseuroissa ja yrityksissä
- Sponsorointi

BUS2LE201 Business Planning: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
MUBBA Degree Programme for Multilingual Management Assistants

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

LEA2AB221 Leading Sales and Business Development: 10 op

Laajuus (op)
10 - 10

Koulutusohjelma
ABBA Degree Programme in Aviation Business

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

ENT3LF103 Growth for Entrepreneurship: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
GLOBBA Degree Programme in International Business

Vastuuhenkilöt
Maija Suonpää

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Erillinen opintokokonaisuus
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Tavoitteet
You identify and assess your entrepreneurial behaviour and competencies. Your competence
development and personal growth is further supported in a network of professionals. You develop
your business idea into a business plan. Alternatively, you can make a business plan for another
SME or family business. You can start your own business but it is not a requirement. If you are an
entrepreneur, you can make all planning and developmental assignments for your own business or
family business during the course. The learning outcomes are the following:

You can productize your own competencies and understand the role of personal branding in an
entrepreneurship process
You can assess your developmental needs and readiness for entrepreneurship
You can create a business plan for your own or family business
You can assess the feasibility of the business opportunity
You present and pitch to an international jury of academics and entrepreneurs

Sisältö
I as an entrepreneur
From the analysis of a business idea into a business plan
Business planning and analyses (customer and environmental analyses, appropriate financial
analyses)
Human resource and developmental needs in starting and running a business
Personal development plan for an entrepreneur

Lisätiedot
The course benefits all students regardless of the degree programme

Esitietovaatimukset
Prerequisite: ENT1LF101 or other similar course

The course has linkages to IBU1LF102 Selling to Export Markets and IBU1LF103
Internationalisation of a firm

ENT3LF102 Entrepreneur's Networks and Arenas: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
GLOBBA Degree Programme in International Business

Vastuuhenkilöt
Maija Suonpää

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Tavoitteet

Erillinen opintokokonaisuus
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You learn to find and use information about business and business services to support business
planning and development. You can identify and describe an entrepreneur’s network and its
influence on an entrepreneur’s decision making.
You start to create your own business network and strategies. You plan and implement a networking
event. You identify and assess risks for a small business.

Sisältö
Partnerships and networking; an entrepreneur’s success factor
Visibility in Internet and social media
Planning and implementation of a networking event
Small business strategies
Financing possibilities for an entrepreneur
Risks in entrepreneurship and insurance possibilities

Lisätiedot
The course benefits all students regardless of the degree programme

Esitietovaatimukset
Prerequisite: ENT1LF101 Entrepreneurship.

WOR8HH037 StartUp School - From Idea to Prototype: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Vastuuhenkilöt

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

WOR8HH022 StartUp School - Developing Entrepreneurial Mindset: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Vastuuhenkilöt
Petteri Tiljander

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Tavoitteet
You will analyse yourself as an entrepreneur and learn to understand entrepreneurial lifestyle. By
taking the first steps to define and develop the idea towards feasible business, you will start building
your own entrepreneurial path. You also analyse and start to extend your entrepreneurial network
during this course.

Erillinen opintokokonaisuus
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Sisältö
1. Me as an Entrepreneur
2. Entrepreneurship as a lifestyle
3. Customer problem and value proposition
4. Idea description and prototype creation
5. Network analysis and interview of the entrepreneur
6. Cost structure and revenue streams
7. Pitching your idea to the entrepreneurial society

Esitietovaatimukset
You should have a business idea to work with before entering this course.

WOR2RZ001 From Ideation to Feasible Business: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HOTEM Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management

Vastuuhenkilöt
Pekka Lampi , Violeta Salonen

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Tavoitteet
Upon completion of the course, the student is able to

• apply practical knowledge of issues related to establishing a business in Finland
• understand characteristics of an entrepreneur, as well as to make him to consider
entrepreneurship as a potential career option
• understand the effectiveness and key figures of the hotel, restaurant and tourism industry and be
able to put them into practical use
• know hospitality industry related legislation and its practical implementation
• identify potential customers and segments, understand and anticipate customer expectations and
needs

Sisältö
• The characteristics of an entrepreneur and intrapreneur
• Analysis of Finnish business environment, emphasis on hospitality entrepreneurship
• Introduction to forms of business in Finland
• Process of founding a business
• Making a business plan/business model
• Permits/legal issues/investment
• Pitching own business idea
• Business model canvas and its components

Lisätiedot

Erillinen opintokokonaisuus
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This course might involve a project work commissioned by an external company.

Esitietovaatimukset
No previous studies needed and no binding connections to other courses.

WOR8HH035 StartUp School - Light Entrepreneurship: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

Vastuuhenkilöt

Tavoitteet
A light entrepreneur is a person who works for a client(s) without an employment contract. The
course advances the entrepreneurial mindset, improves basic knowledge of business processes and
shows options to try the entrepreneurial path without establishing a company. There are several
ways to work this way and this course helps student to choose the best option for her/him. During
the course, student also familiarizes him/herself with the process of starting a cooperative society
and joining one.

Sisältö
Cooperative community
Invoicing service
Basic legal requirements of being an entrepreneur and running a business

Esitietovaatimukset
No requirements.

LEA2LP2202 Innovatiivinen yrittäjyys ja yritysrahoitus: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
LIIPO Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Moduuli on osa Porvoon Campuksen kolmannen (3) tason kompetenssipohjaista
opintosuunnitelmaa. Moduuli kehittää seuraavia kompetensseja: innovatiivisen yritystoiminnan
kehittäminen, taloudellisen lisäarvon tuottaminen, rahoituksen analysointitaidot, kyky
rahoitusvaihtoehtojen arviointiin, yrityksen liiketoiminnan menestyksen edellytysten arviointi.

Sisältö
• Yritystoiminta, innovatiivinen yritysyhteistyö ja start-up-yrittäjyys

Erillinen opintokokonaisuus
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• Lisäarvon tuottaminen ja innovatiivisuus yritystoiminnassa
• Rahoitusvaihtoehtojen ja taloudellisen datan analysointi ja hyödyntäminen suunnittelussa
• Rahoituksen lähteet ja arvopaperit

Esitietovaatimukset
Moduuli on osa Porvoon Campuksen kolmannen (3) tason kompetenssipohjaista
opintosuunnitelmaa. Moduuli kehittää seuraavia kompetensseja: innovatiivisen yritystoiminnan
kehittäminen, taloudellisen lisäarvon tuottaminen, rahoituksen analysointitaidot, kyky
rahoitusvaihtoehtojen arviointiin, yrityksen liiketoiminnan menestyksen edellytysten arviointi.

ENT8LH108 Vuosi yrittäjänä - Korkea-aste: 10 op

Laajuus (op)
10 - 10

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Ilkka Malinen , Tarja Jokinen , Tarja Römer-Paakkanen

Pääasiallinen opetuskieli
suomi, englanti

Tavoitteet
Yrittäjyys on uusien mahdollisuuksien ja ratkaisujen luomista epävarmoissa oloissa. Se on
innovatiivista toimintaa, jonka tuloksena olemassa olevat yritykset uudistuvat ja uusia yrityksiä
syntyy. Lisäksi yrittäjänä toimiminen voi olla monessa ammatissa keskeinen työn tekemisen muoto.
Ohjelman tavoitteena on tarjota opiskelijoille käytännön kokemuksia yrittäjyydestä sekä tilaisuus
soveltaa oppimaansa tietopohjaa aidossa liiketoimintaympäristössä. Opintojakson jälkeen
opiskelijoilla on omakohtaista kokemusta innovoivan tiimin rakentamisesta ja tiimityöstä,
yritysideoiden hahmottamisesta, testaamisesta ja yritystoiminnan käynnistämisestä.

Sisältö
Kurssi on osa eurooppalaista JA Company Program -kokonaisuutta, ja vastaavanlaisia kursseja
järjestetään eri Euroopan maissa. Suomessa Vuosi yrittäjänä - Korkea-aste on korkeakoulujen
yhteinen ohjelma, jota hallinnoi Nuori Yrittäjyys Ry (http://nuoriyrittajyys.fi/ ). Pääkaupunkiseudulla
opintojakso toteutetaan yhdessä eri korkeakoulujen kanssa. Opiskelijatiimit kootaan monialaisiksi.

Vuosi yrittäjänä - Korkea-aste ( https://vuosiyrittajana.fi/opettaja/korkeakoulu/ ) on ohjelma, jossa
opiskelijat perustavat opintojakson ajaksi oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen. Yritys toimii
ideoiden testilaboratoriona, tarjoaa mahdollisuuden soveltaa työelämätaitoja käytäntöön oman
yrityksen kautta ja antaa opiskelijalle kuvan siitä, millaista on työskennellä omassa tai pienessä
yrityksessä. Lisäksi opintojaksolla on mahdollisuus verkostoitua muiden NY-opiskelijoiden kanssa.

Opintojakso on suunniteltu soveltuvaksi eri alojen opiskelijoille. Opintojakson vahvuudet perustuvat
sen poikkitieteellisyyteen ja yhdessä tekemiseen, mutta perustiedot liiketaloudesta eivät toki ole
haitaksi. Mukaan tullessa ei tarvitse olla omaa valmista liikeideaa tiedossa. Tärkeintä on halu ja
innostus lähteä luomaan uutta ja oppimaan oman tekemisen kautta.

Erillinen opintokokonaisuus

Sivu 21 / 34



Opiskelijat muodostavat tiimejä ja perustavat tiimeissä yrityksen lukuvuoden ajaksi. Yritys toimii
oikeilla markkinoilla tarjoten tuotteita tai palveluita asiakkaille. Vuosi yrittäjänä - Korkea-aste tarjoaa
erinomaisen pohjan omien ideoiden testaamiseen ja liiketoiminnassa tarvittavien taitojen
kehittämiseen. Perustettavan yrityksen toiminta on verotonta 8.500 euroon saakka. Vastaavia
opintoja järjestetään samanaikaisesti muissa korkeakouluissa ympäri Suomea. Työskentely
huipentuu valtakunnalliseen finaaliin, jossa opiskelijat kilvoittelevat keskenään parhaasta
yritysideasta. Voittajatiimi pääsee edustamaan Suomea Eurooppa-tasolla.

Valitut tiimit pääsevät Uskalla Yrittää –finaaliin (Suomen Mestaruus) ja yksi tiimi pääsee mukaan
Euroopan Mestaruus –kilpailuihin

Lisätiedot
Vuosi yrittäjänä - Korkea-aste -ohjelma tehdään yhdessä pääkaupunkiseudun korkeakoulujen
kanssa ja aikataulu muokataan yhteisesti opintojakson edetessä. Ohjelmaan sisältyy vierailijoita,
yritystapaamisia, workshopeja ja asiantuntijasparraajien tapaamisia, joista sovitaan sitä mukaa, kun
ohjelmassa edetään. SM–kilpailut ja EM–kilpailu järjestetään NY-organisaation toimesta.

Paras tiimi pääsee Suomen mestaruus -kilpailuihin. Suomesta lähetetään voittajatiimi Euroopan
mestaruus –kilpailuihin.

Esitietovaatimukset
Opintojaksolle ei ole edeltävyysehtoja. Opintojakso voidaan liittää Haaga-Helian Liiketalouden
yrittäjyysopintojen syventäviin opintokokonaisuuksiin tai vapaasti valittaviin. Opintojakso sopii hyvin
kenelle tahansa opiskelijalle, jota yrittäjyys aiheena kiinnostaa. Muiden 3amk-oppilaitosten opiskelijat
sopivat ohjelman sijoittumista omaan opinto-ohjelmaansa.

Kommentti
Viimeinen päivitys: 12.9.2019 Ilkka Malinen

YRIT3 Miten kehittää yrittäjyyttä ja yritystä? Kehitä ja kasvata yritystäsi.: 67 op

Sisällön valinnaisuus
Valitaan n kappaletta

Lukumäärä
0

Osaamistavoitteet
Kiinnostaako yrittäjyys ja oman yrityksen perustaminen? Vai halutko toimia yrittäjyyden
asiantuntijana erimerkiksi finanssialalla tai julkishallinnossa?
Voit tutustua yrittäjyyteen ja saada tietoa yrittäjyyden eri uramahdollisuuksista osallistumalla
perustason opintojaksoille. Monissa ohjelmissa perusteet sisältyvät jo kaikkien opiskelijoiden
perusopintoihin.
Asiantuntijatason B-kursseilla opit liiketoimintasuunnittelun ja voit halutessasi perustaa oman
yrityksen.
Asiantuntijatason C-kursseilla voit tutkia yrittäjyyttä ja tehdä opinnäytetyön niiden perusteella. Jos
sinulla on oma yritys tai yhteistyökumppani, voit näissä opinnoissa kehittää ja kasvattaa tätä yritystä
Oman koulutusohjelmasi lisäksi voit valita yrittäjyysopintoja muiden ohjelmien ja kampusten
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tarjonnasta. Jos haluat valita yrittäjyysopintoja toisesta koulutusohjelmasta tai Start Up Schoolista,
Sinun tulee päivittää HOPSisi oman opinto-ohjaajasi kanssa.
Yrittäjyysopintoja toteutetaan sekä suomeksi että englanniksi. Start Up Schoolin kursseilla materiaali
on englanniksi, mutta kurssien tehtävät voi palauttaa myös suomeksi. Yrittämisen valmennukset ja
ohjaukset ovat aina opiskelijan valinnan mukaan joko suomeksi tai englanniksi.

FPR3RR006 Yrittäjänä toimiminen: 9 op

Laajuus (op)
9 - 9

Koulutusohjelma
RUOKAT Ruokatuotannon johtamisen koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

BUS3PO311 Global Opportunities for Small and Medium Sized Companies 1: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
LIIPO Liiketalouden koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

WOR8HH039 StartUp School Workshops for Action: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Vastuuhenkilöt

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

BUS2LE201 Business Planning: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
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MUBBA Degree Programme for Multilingual Management Assistants

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

WOR8HH024 StartUp School Coaching 1: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

WOR8HH025 StartUp School Coaching 2: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko
H-5

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Hyväksytty/hylätty

WOR8HH018 StartUp School Project: 3 op

Laajuus (op)
3 - 3

WOR8HH028 StartUp School Project 2: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

FPR1RR005 Business Development Project: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5
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Koulutusohjelma
RUOKAT Ruokatuotannon johtamisen koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

Tavoitteet
• ymmärtää projektitoimeksiannon tavoitteet ja projektin johtamisen
• osaa laatia projektille soveltuvan projektisuunnitelman, toimia projektissa aikataulun ja muut
toimijat huomioiden
• ymmärtää projektin ja projektijohtamisen keskeiset osa-alueet
• osaa arvioida ja ennakoida projektin riskejä
• osaa toimia kansainvälisessä projektiryhmässä tai -projektissa

Sisältö
Opintojakson sisältö suunnitellaan yhdessä toimeksiantajan kanssa tapauskohtaisesti.
Kehittämisprojekti, keskiössä konseptin kehittäminen/ esimiesnäkökulma

Lisätiedot
Opinnollistamistehtävät laaditaan yhteistyössä opintojakson vastuuopettajien kanssa.

Esitietovaatimukset
Ei ole

FPR1RR012 Business Development Project (cooperative): 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
RUOKAT Ruokatuotannon johtamisen koulutusohjelma

Pääasiallinen opetuskieli
englanti

ENT3LH101C Yrittäjän verkostot ja areenat: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Tarja Jokinen , Tarja Römer-Paakkanen

Pääasiallinen opetuskieli

Erillinen opintokokonaisuus

Sivu 25 / 34



suomi

Tavoitteet
Opintojaksosta järjestetään hallinnollisesti vain yksi toteutus lukuvuodessa ja ilmoittautuminen toimii
non stop-periaatteella. Lukuvuonna 2020 - 2021 ilmoittautua yrittäjyysopintoihin voi 21.5.2021 asti.
Opintojaksolle voi siis ilmoittautua ja sen voi suorittaa siten joustavasti koko lukuvuoden ajan, jos
saa hyväksynnän omalle "work & study" suunnitelmalleen. Opetusta on tarjolla keväällä 2021 tiistai-
iltaisin Malmilla tai etänä Haaga-Helian ajankohtaisen käytännön mukaisesti. Ohjauksesta voi sopia
yksilöllisesti.

Keväällä 2021 opintojaksolla on verkko-opetusta 1. - 31.3. ja lähi- tai verkko-opetusta viikolla 12 ma
22. . to 25.3. Keskiviikkoiltana 24.3. järjestetään yhdessä paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa
kunnallisvaalien vaalitapahtuma, joka on osa opintojaksoa. Se tehdään yhdessä projektina, jonka
suunnitteluun tulee osallistua heti vuoden alusta.

Yrittäjyyden verkostot ja areenat (5 op) kuuluu Liiketalouden koulutusohjelman Yrittäjyys ja verkostot
–suuntautumisopintojen moduuliin Yrittäjyys mahdollisuutena (15 op). Moduulin osia voi suorittaa
erillisinä.
Moduulin opinnot sopivat kaikille eri koulutusohjelmien ja –alojen opiskelijoille. Myös sellaisille
opiskelijoille, jotka eivät ole itse kiinnostuneita yrittäjän urasta vaan, jotka uskovat tulevaisuudessa
työskentelevänsä pienyrityksessä tai pienyrittäjien sidosryhmän palveluksessa ja tarvitsevat siten
monipuolista yrittäjien, yrittäjyyden ja pienyritysten toiminnan ymmärrystä.
Tavoitteena on avata asiantuntija- ja vertaisverkostojen merkitystä yrittäjän ja yritystoiminnan
menestystekijöinä sekä oppia luomaan, rakentamaan ja hyödyntämään omia verkostoja
monipuolisesti. Moduulin muissa osissa tutustutaan yrittäjyyden muuttuviin ilmenemismuotoihin sekä
ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen perusmenetelmiin opintojen, työuran ja yrittäjyyden
tulevaisuuden näkökulmasta. Opiskelijoita rohkaistaan luottamaan omiin kykyihinsä, tunnistamaan,
arvioimaan ja hyödyntämään erilaisia mahdollisuuksia sekä suhtautumaan tulevaisuuteensa
innostuneesti. Moduulissa kannustetaan omaksumaan yrittäjämäinen asenne, joka tukee opiskelijan
proaktiivista toimintaa kaikenlaisissa työympäristöissä. Moduulin Opinnoissa hyödynnetään erilaisten
hankkeiden tarjoamia yrittäjämäisiä oppimisympäristöjä ja osallistetaan opiskelijat aitoihin
työelämäprojekteihin.

Sisältö
Yrittäjän verkostot ja areenat: ENT3LH101C (3 op: verkostoituminen yrittäjän menestystekijänä, 2
op: toteutuskohtaiset yrittäjyyden projektit ja kehittämishankkeet*)

Opintojakson voi suorittaa joko 3 tai 5 opintopisteen laajuisena. Viiden pisteen laajuuteen kuuluun
ylempänä mainittu vaalitapahtuma.

* Yrittäjyyden projektit ja kehittämishankkeet osiossa opiskelijat voivat toteuttaa tiimeissä käytännön
kehittämisprojektin toimeksiantajalle, joka voi olla yrittäjäjärjestö tai muu yrittäjyyttä edistävä
organisaatio, Haaga-Helian hanke, oma yritys tai muu toimeksiantaja. Yrittäjyyden projekteissa
opiskelijat harjoittelevat erityisesti pienyrityksille ominaisia toimintatapoja ja menetelmiä ja ottavat
yrittäjämäisesti vastuun projektin ammattimaisesta ja aikataulun mukaisesta toteuttamisesta.
Opettajat toimivat projektissa valmentajina. Opintopistemäärä määräytyy opiskelijan tehtävän ja
projektin laajuuden perusteella. Opintojakson kokonaispistemäärä voi siis vaihdella projektin
laajuuden mukaisesti.

Lisätiedot
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Opintojakso toteutetaan hallinnollisesti kerran lukuvuodessa. Lähiopetus tapahtuu maalis- ja
lokakuussa Haaga-Helian intesiiviviikon iltoina ja kulloinkin tehtävän projektin vaatimina ajankohtina.
Opiskelija voi valita lähiopetuksen joko syksyllä tai keväällä. Moduulissa tehdään yhteistyötä
pienyrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa. Lähiopetuksessa reflektoidaan yrittäjyyteen liittyviä
mahdollisuuksia vierailevien asiantuntijoiden, yrittäjien sekä Haaga-Helian yrittäjäopiskelijoiden ja
yrittäjäalumnien kanssa.

Esitietovaatimukset
Moduuli soveltuu kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille opintojen vaiheesta ja
koulutusohjelmasta tai -alasta riippumatta. Moduulin opintoihin voi tulla missä vaiheessa opintoja
tahansa eikä omaa ideaa tarvitse olla.

ENT3LH101B Yrittäjyys ja tulevaisuuden ennakointi: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
HELI Liiketalouden koulutusohjelma

Vastuuhenkilöt
Tarja Jokinen , Tarja Römer-Paakkanen

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Yrittäjyys ja tulevaisuuden ennakointi (5 op) kuuluu Liiketalouden koulutusohjelman Yrittäjyys ja
verkostot –suuntautumisopintojen moduuliin Yrittäjyys mahdollisuutena (15 op). Moduulin osia voi
suorittaa erillisinä.

Opintojaksosta järjestetään hallinnollisesti vain yksi toteutus lukuvuodessa ja ilmoittautuminen toimii
non stop -periaatteella. Lukuvuonna 2020 - 2021 ilmoittautua yrittäjyysopintoihin voi 21.5.2021 asti.
Opintojaksolle voi siis ilmoittautua ja sen voi suorittaa siten joustavasti koko lukuvuoden ajan, jos
saa hyväksynnän omalle "work & study" suunnitelmalleen. Opetusta on tarjolla keväällä jaksolla 4 eli
29.3. - 21.5. 2021 tiistai-iltaisin Malmilla tai etänä Haaga-Helian ajankohtaisen käytännön mukaisesti.
Ohjauksesta voi sopia yksilöllisesti.

Moduulin opinnot sopivat kaikille eri koulutusohjelmien ja –alojen opiskelijoille. Myös sellaisille
opiskelijoille, jotka eivät ole itse kiinnostuneita yrittäjän urasta vaan, jotka uskovat tulevaisuudessa
työskentelevänsä pienyrityksessä tai pienyrittäjien sidosryhmän palveluksessa ja tarvitsevat siten
monipuolista yrittäjien, yrittäjyyden ja pienyritysten toiminnan ymmärrystä.
Moduulissa tässä osassa tutustutaan ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen perusmenetelmiin
opintojen, työuran ja yrittäjyyden tulevaisuuden näkökulmasta. Opiskelijoita rohkaistaan luottamaan
omiin kykyihinsä, tunnistamaan, arvioimaan ja hyödyntämään erilaisia mahdollisuuksia sekä
suhtautumaan tulevaisuuteensa innostuneesti. Moduulissa kannustetaan omaksumaan
yrittäjämäinen asenne, joka tukee opiskelijan proaktiivista toimintaa kaikenlaisissa työympäristöissä.
Moduulissa muissa osissa tutustutaan myös yrittäjyyden muuttuviin ilmenemismuotoihin. Moduulissa
kannustetaan omaksumaan yrittäjämäinen asenne, joka tukee opiskelijan proaktiivista toimintaa
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kaikenlaisissa työympäristöissä. Moduulin tavoitteena on avata asiantuntija- ja vertaisverkostojen
merkitystä yrittäjän ja yritystoiminnan menestystekijöinä sekä oppia luomaan, rakentamaan ja
hyödyntämään omia verkostoja monipuolisesti. Opinnoissa hyödynnetään erilaisten hankkeiden
tarjoamia yrittäjämäisiä oppimisympäristöjä ja osallistetaan opiskelijat aitoihin työelämäprojekteihin.

Sisältö
Tulee esille oppimistavoissa ja osaamisvaatimuksissa.

Lisätiedot
Opintojakson opetus toteutetaan kahdesti lukuvuodessa ja seuraava toteutus alkaa 4. alkaa jaksolla
4 eli maaliskuussa 2021.

Esitietovaatimukset
Moduuli soveltuu kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille opintojen vaiheesta ja
koulutusohjelmasta tai -alasta riippumatta. Moduulin opintoihin voi tulla missä vaiheessa opintoja
tahansa eikä omaa yritysideaa tarvitse olla.

WOR8HH040 StartUp School - Tee tulevaisuutesi: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää miten hyviä yritysideoita syntyy, miten niitä
arvioidaan ja testataan. Opiskelija tutkii mahdollisuuksia, ratkaisuja, tarpeita tai muuta mikä helpottaa
asiakkaan elämää ja kehittää niistä mahdollisia yritysideoita. Hän lähtee suunnittelemaan omaa
ideaa tai liittyy tiimiin, jossa yhdessä tehdään idealle toimintasuunnitelma, jonka mukaan tiimi lähtee
toteuttamaan ideaa. Opiskelija tunnistaa yrittäjämäistä ajattelutapaa, omaa osaamistaan ja
yrittäjyystaitojaan ja analysoi minkälaisia vahvuuksia ja osaamista hän voi tarjota tiimille.

Sisältö
· Ajattelun taidot/Asenne
· Yrittäjämäinen ajattelutapa
· Ideointi
· Idean evaluointi
· Toteutus
· Tiimin suunnittelu
· Kuuntele ja kysy
· Idean testaus

Esitietovaatimukset
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja. Opiskelijalla voi olla alustava yritysidea/ideoita, tai hän luo
tiimin kanssa idean/ideoita, joita hän analysoi, evaluoi ja työstää kurssilla.
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YRIT4 Master-ohjelmien yrittäjyysopinnot: 25 op

Sisällön valinnaisuus
Valitaan n kappaletta

Lukumäärä
0

ENT4HM001 Yrittäjyyden resurssit ja verkostot: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
LUJOM Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus, LITEM Liiketoiminnan teknologiat -
koulutus, PAKEM Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus

Vastuuhenkilöt
Anette Kairikko , Olli Laintila , Suvi Starck

Pääasiallinen opetuskieli
englanti, suomi

Tavoitteet
- yrittäjyysekosysteemien ja -verkostojen tunnistaminen ja hyödyntäminen
- yrityksen resurssianalyysin toteuttaminen
- yrityksen menestys- ja epäonnistumistekijöiden tunnistaminen
- yhteiskehittämisen hyödyntäminen osana yrityksen kehittämistä

Sisältö
- Itsensä johtaminen ja itsetietoisuus
- Yrittäjyyden ekosysteemit
- Verkostoituminen ja tiimin muodostaminen
- Resurssianalyysi
- Yhteiskehittäminen

Esitietovaatimukset
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

ENT4HM002 Mahdollisuuksista liiketoimintaan: 10 op

Laajuus (op)
10 - 10

Koulutusohjelma
LUJOM Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus, PAKEM Palveluliiketoiminnan
johtamisen ja kehittämisen koulutus, LITEM Liiketoiminnan teknologiat -koulutus
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Vastuuhenkilöt
Suvi Starck , Olli Laintila , Maria Haukka

Pääasiallinen opetuskieli
englanti, suomi

Tavoitteet
Opiskelija osaa etsiä ja tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja pystyy kääntämään ne
liiketoimintaideoiksi tai organisaation kehittämisideoiksi. Hän osaa kriittisesti validoida kaikista
potentiaalisimmat ideat erilaisin menetelmin ja kehittää ideaansa pidemmälle yhdessä tiimin ja
potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Hän osaa analysoida ja perustella lean-menetelmien ja
kanvaasien käytön sekä parantaa liiketoiminta- tai kehittämisideaansa ja prototyypin
toteuttamiskelpoisuutta iteratiivisen prosessin kautta. Hän osaa hyödyntää asiakasnäkemystä
kehittämisprosessissa sekä luoda ja kehittää prototyyppiä pidemmälle. Opiskelija osaa osoittaa
erilaisten menestystekijöiden vaikuttavuuden liiketoiminta- tai kehittämisidealleen sekä pitsata
ideansa vakuuttavalla tavalla. Opiskelija harjoittaa läsnäoloa kehittämisprosessin aikana ja tunnistaa
sen vaikutuksen prosessin eri vaiheissa.

Sisältö
- Mahdollisuuksien tunnistaminen
- Ideointi ja ideoiden validointimenetelmät
- Sopivien kanvaasityökalujen valinta ja soveltaminen
- Muotoiluajattelu ja palvelumuotoilun menetelmät
- Liiketoiminnan mallintaminen
- Pitsaus
- Tietoisen läsnäolon harjoitukset kehittämisprosessin tukena

Esitietovaatimukset
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Kommentti
Päivitetty 3.4.2020.

ENT4HM003 Markkinoi ja kasva: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
LUJOM Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus, LITEM Liiketoiminnan teknologiat -
koulutus, PAKEM Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus

Vastuuhenkilöt
Anette Kairikko , Olli Laintila , Suvi Starck

Pääasiallinen opetuskieli
englanti, suomi

Tavoitteet
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- Eri kasvuhakkeroinnin menetelmien hallitseminen
- Oikean markkinoillepääsystrategian valitseminen
- Sopivan brändäysstrategian laatiminen ja toteutus
- Kyky hyödyntää sopivia ekosysteemejä ja verkostoja

Sisältö
- Markkinoille pääsyn strategiat globaaliin kasvuun tähtäävälle startupeille
- Yrittäjämäinen kansainvälinen markkinointi (brändäys, arvolupaus)
- Kasvuhakkerointimenetelmät
- Hissipuheen rakentaminen ja esittämisstrategiat kohderyhmän mukaan

Esitietovaatimukset
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja. On suositeltavaa käydä Mahdollisuuksista liiketoiminnaksi
–opintojakso tai kerryttää vastaavat taidot ennen kurssille osallistumista.

ENT4HM004 Talouden työkalupakki pienille ja keskisuurille yrityksille: 5 op

Laajuus (op)
5 - 5

Koulutusohjelma
LUJOM Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus, PAKEM Palveluliiketoiminnan
johtamisen ja kehittämisen koulutus, LITEM Liiketoiminnan teknologiat -koulutus

Vastuuhenkilöt
Monica Åberg , Mariitta Rauhala , Suvi Starck

Pääasiallinen opetuskieli
suomi

Tavoitteet
Opiskelija vahvistaa omista lähtökohdistaan osaamistaan talouden eri osa-alueilla tekemänsä
henkilökohtaisen oppimissuunnitelman perusteella.

Sisältö
Kurssi tarjoaa vaihtoehtoisia sisältöjä (tarjotin), joista opiskelija voi valita omaan
osaamistarpeeseensa sopivat sisällöt. Tarjottimelta valitaan 3 kokonaisuutta, jotka toteutetaan
virtuaalisesti. Toteutukseen sisältyy kaksi pakollista lähiopetuskertaa, jotka sijoittuvat toteutuksen
alkuun ja loppuun. Lähiopetuskerrat ovat kaikille pakollisia. Ensimmäisessä lähikerrassa esitellään
tarjottimen tarkemmat sisällöt ja opiskelijat tekevät oman kurssisuunnitelmansa. Tarjottavat sisällöt:

1) Tilinpäätöksen tulkinta ja analysointi: osaa lukea ja tulkita tilinpäätöstietoja:
· Tuloslaskelma
· Tase
· Tunnusluvut (kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus)
· Eri tekijöiden vaikutus tilinpäätökseen

2) Investoinnit ja rahoitus: tuntee ja osaa soveltaa erilaisia investointilaskelmamenetelmiä sekä tietää
eri rahoitusinstrumentit globaaleilla markkinoilla

Erillinen opintokokonaisuus

Sivu 31 / 34



· Keskeisimmät investointilaskelmamenetelmät
· Rahan sitoutuminen yritystoimintaan
· Eri rahoitusvaihtoehdot ja yrityksen pääomarakenteen analysointi
· Rahoitusbudjetin laadinta
· Yrityskauppa pienyritysympäristössä

3) Liiketoimintasuunnitelman laskelmat: osaa laatia yrityksen perustamisvaiheessa tarvittavat
laskelmat
· Rahoituslaskelmat
· Kannattavuuslaskelmat
· Myyntilaskelmat
· laskemien esittely ja myyntipuhe

4) Strateginen johdon laskentatoimi: osaa hakea ja hyödyntää monialaista tietoa strategiatyössä,
suunnitella sekä mitata tarkoituksenmukaisesti
· Strategiaprosessia tukeva johdon laskentatoimi
· Strategisen johdon laskentatoimen menetelmät ja raportointi päätöksenteossa
· Pitkän tähtäimen suunnittelumalli
· Liiketoiminnasta johdettava Balanced Score Card mittaristo

5) Esimiehen päivittäisjohtamisen laskelmat: kykenee hahmottamaan ja hyödyntämään
esimiestyössä tarvittavia suunnitteluvälineitä tarkoituksenmukaisella tavalla/liiketoimintalähtöisesti
· Budjetointi talousohjaamisen välineenä – eri budjetointitavat
· Katetuottolaskennan soveltaminen
· Taloudellisten toimintaedellytysten arviointi, suunnittelu ja seuranta
· Operatiivisen seurannan tunnusluvut
· Oman työn ja työkalujen kehittäminen

6) Hinnoittelu ja revenue management: Osaa hyödyntää tuottojohtamisen elementtejä:
· Hinnoittelu ja hinnoittelustrategiat
· Hinnoittelu ja käytettävissä olevan kapasiteetin hallinta
· Tuottojen maksimointi eri asiakassegmenteissä
· Revenue Management omassa työssä
· Tuote-, palvelu- ja asiakaskannattavuus

Lisätiedot
Opintojakso korvaa edeltävän opetussuunnitelman opintojakson Talouden hallinta ja ohjaus (5 op).

Kansainvälisyys: Opiskelijoiden omat kokemustaustat ja työympäristöt tuovat kansainvälisen
näkökulman opintojaksolle. Kansainvälisyys voi myös näkyä käsiteltävien tapausten muodossa,
oppikirjoissa, artikkeleissa sekä tehtävissä.

Esitietovaatimukset
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Tunnus Nimi Summa

YRITTÄJYYS Yrittäjyysopinnot Haaga-Heliassa 0

YRIT1 Mitä on yrittäjyys ja yritystoiminta? Löydä yrittäjyys! 45

BUS1TN011 Yrityksen toiminnot 5
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ECO2KJ201 Yritystalous 5

BUS1LH102A Yrittäjyys ja yritystoiminta 5

ENT3LF101 Forms of Entrepreneurship 5

ENT1LF101 Entrepreneurship 5

WOR8HH032 StartUp School - Find your Strengths 5

WOR8HH040 StartUp School - Tee tulevaisuutesi 5

WOR2KJ103B Itsensä työllistäminen 5

ENT8LH107 Yrittäjyys tutuksi 5

YRIT2 Miten yritysideasta liiketoiminnaksi? Perusta yritys. 106

BUS2LS201 Yritystoiminnan suunnittelu 5

HOT1RH008 Yrittäjyys ja majoitus- ja ravintolaliiketoiminnan aloittaminen 5

TOU2RL004 Yrittäjyys ja matkailuliiketoiminnan aloittaminen 5

ENT3LH101A Yrittäjyyden eri muodot 5

ENT4LH101A Yrittäjävalmennus 5

ENT4LH101B Yrittäjäksi ryhtymisen tavat 5

WOR2KJ202 Itsensä työllistäminen 5

WOR8KJ201 Osuuskuntayrittäjyys journalisteille 3

ENT4LH102A Urheilu- ja hyvinvointitapahtuman järjestäminen 5

ENT4LH102B Urheilu- ja hyvinvointialan liiketoimintaosaaja 5

BUS2LE201 Business Planning 5

LEA2AB221 Leading Sales and Business Development 10

ENT3LF103 Growth for Entrepreneurship 5

ENT3LF102 Entrepreneur's Networks and Arenas 5

WOR8HH037 StartUp School - From Idea to Prototype 5

WOR8HH022 StartUp School - Developing Entrepreneurial Mindset 5

WOR2RZ001 From Ideation to Feasible Business 5

WOR8HH035 StartUp School - Light Entrepreneurship 3

LEA2LP2202 Innovatiivinen yrittäjyys ja yritysrahoitus 5

ENT8LH108 Vuosi yrittäjänä - Korkea-aste 10

YRIT3 Miten kehittää yrittäjyyttä ja yritystä? Kehitä ja kasvata yritystäsi. 67

FPR3RR006 Yrittäjänä toimiminen 9

BUS3PO311 Global Opportunities for Small and Medium Sized Companies 1 5

WOR8HH039 StartUp School Workshops for Action 5

BUS2LE201 Business Planning 5

WOR8HH024 StartUp School Coaching 1 5

WOR8HH025 StartUp School Coaching 2 5

WOR8HH018 StartUp School Project 3

WOR8HH028 StartUp School Project 2 5

FPR1RR005 Business Development Project 5

FPR1RR012 Business Development Project (cooperative) 5
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ENT3LH101C Yrittäjän verkostot ja areenat 5

ENT3LH101B Yrittäjyys ja tulevaisuuden ennakointi 5

WOR8HH040 StartUp School - Tee tulevaisuutesi 5

YRIT4 Master-ohjelmien yrittäjyysopinnot 25

ENT4HM001 Yrittäjyyden resurssit ja verkostot 5

ENT4HM002 Mahdollisuuksista liiketoimintaan 10

ENT4HM003 Markkinoi ja kasva 5

ENT4HM004 Talouden työkalupakki pienille ja keskisuurille yrityksille 5
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