Yrittäjyys ja verkostot
-suuntautuminen (5 x 5 op + 20 op omia valintojasi)
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HELI16-ohjelma (Liiketalous, Helsinki)

Missiomme: ”Ei joko tai, vaan sekä että?”!
Yrittäjyyden opintoja voit valita myös toisen pääsuuntautumisen rinnalle. Tai voit poimia
niitä valinnaisiin opintoisi. Voit tulla mukaan koska vain eli vaikka heti opintojesi
alkaessa. Moduulien osia voit suorittaa erikseen sen mukaan, mitä itse tarvitset.
Opinnot tarjoaa nyt liiketalouden tradenomitutkinto, mutta niihin voit tulla mistä
tutkinnosta ja miltä kampukselta tahansa.
Ilmoittautuminen opintoihin onnistuu koko lukuvuoden ajan ”non stop” –periaatteella
ottamalla yhteyttä ko. opettajaan. Ohjaamme yksilöllisesti jokaista löytämään omaan
yrittäjyysosaamiseen liittyviä opintoja. Rakennetaan yhdessä sinulle yrittäjyys-HOPS!

Nykyiset opintojaksot ovat tarjolla enää kevään ajan. Syksystä 2022 ne tulevat vähän
uusittuina, mutta vieläkin laajemmalla tarjoomalla.

Miksi valita Yrittäjyys ja verkostot -opintoja (1)?
•
•

•

Aiemmin ihmiset työskentelivät suurissa organisaatioissa, jotka
hoitivat kaikki arvoketjun tehtävät itse.
Nyt ja tulevaisuudessa työtä tehdään yhä enemmän yksittäisten
asiantuntijoiden tai asiantuntijatiimien muodostamissa, jatkuvasti
muuttuvissa ja globaalisti hyperkytkeytyneissä verkostoissa ja
pienyrityksissä, jotka kilpailevat työstä.
Yhteistyö verkostoissa on välttämätöntä, kun kukin verkoston
toimija tuottaa osansa työn lopputulokseen.
(mm. Demos Helsinki, Sitra, Valtioneuvosto, WEF)

•

Tulevaisuudessa itsensä työllistäminen ja yrittäjyys tarjoavat
paremman jatkuvuuden työn tekemiseen ja ehkä jopa
turvallisemman toimeentulon kuin epävakaampi palkkatyö
jossain isommassa organisaatiossa.

”Kaikkeen
työhön
tulee yhä
enemmän
yrittäjyyden
luonnetta
eli työ
yrittäjistyy!”
(Tulevaisuudentutkijat
Heinonen ja
Ruotsalainen 2012).

Miksi valita Yrittäjyys ja verkostot -opintoja (2)?
1)

Yleinen kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan → Yrittäjyyden asiantuntija eri tehtävissä

2) Yrittäjyysosaamisen kehittäminen → Valmistautunut viisas pohtija
- oman yrittäjyyden pohdiskelu tietoon perustuen (yrittäjyyden eri muodot,
tulevaisuuden ennakointi)
- vaihtoehtojen selvittäminen (erilaiset tavat ryhtyä yrittäjäksi)
- oma kasvu olemassa olevassa liiketoiminnassa tai uutta liiketoimintaa varten
- oman yrittäjyysverkoston hallittu rakentaminen

3) Liiketoiminnan kehittäminen → Yrittäjäksi ryhtyvä tai osallistuja
- joko oma idea tai toimeksianto
- liikeidean etsiminen ja testaaminen
- olemassa olevan liiketoiminnan kehittäminen (myyntikunto, osto,
sukupolvenvaihdos)
- liiketoimintasuunnitelman laatiminen, budjetointi, hissipuhe, yritysesittely
- yrittämisen juridiikkaa tilanteen mukaisesti

Yrittäjyysopintojen tavoitteena

Yrittäjä, yrityksen omistaja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yrittäjyyden ymmärrys
eri työtehtävissä
Valmiudet toimia yhteistyössä
yrittäjien kanssa, vastuullisessa
roolissa pienyrityksessä tai
yrittäjyyttä kehittävissä
Yrittäjämäinen
ja palvelevissa
Ulkoinen
toimintatapa eli
organisaatioissa.
yrittäjyys

omaehtoinen
yrittäjyys

Valmiudet ryhtyä
yrittäjäksi

Aktiivinen ja osaava
kuluttaja ja kansalainen,
jolla on eväät oman
talouden ja elämän
suunnitteluun.

- yrityksen perustaminen
yksin tai tiiminä
- perheyrityksen jatkaminen
- yrityksen ostaminen
- ketjuyrittäjyys

Sisäinen yrittäjyys

Dynaaminen, kehittävä
toiminta toisen palveluksessa
erilaisissa organisaatioissa.
Yksi tapa oppia yrittäjyyttä
on toimia yrittäjävetoisessa
pienyrityksessä.

tiimiyrittäjä
perheyrittäjä
asiantuntijayrittäjä
luovien alojen yrittäjä
freelancer
ketju-/franchisingyrittäjä
yksinyrittäjä
osa-aikainen/sivutoiminen
kasvu-/Start up -yrittäjä
jne. jne.

Yrittäjyyden asiantuntija
Valmiudet yrittäjyyden, liiketoiminnan sekä
erityisesti pk-sektorin yritysten toiminnan
ymmärtämiseen, tukemiseen ja kehittämiseen.
•
•
•
•
•

yritysneuvoja
aloittavan yrittäjän ”sparraaja”
rahoituspäällikkö (asiakkaina yrittäjät)
vakuutusmyyjä (asiakkaina yrittäjät)
yrittäjyyttä ymmärtävä viisas päättäjä

Tässä kuvataan yrittäjyysosaamista
eli yrittäjämäistä käyttäytymistä ja
ominaisuuksia sekä yrittäjätaitoja,
joita yrittäjät tarvitsevat työssään.
Yrittäjämäisessä toiminta- ja
ajattelutavassa korostuvat
mahdollisuuksien löytäminen
ja niihin tarttuminen, tavoitteellisuus,
luova ongelmanratkaisu,
verkostoituminen,
itsensä johtaminen,
neuvottelu- ja vakuuttaminen,
strateginen ajattelu sekä
epävarmuuden sieto.
Yrittäjä oppii tyypillisesti kopioimalla
toisilta, virheitä tekemällä,
ongelmia ratkaisemalla, kokeilemalla,
löytämällä ja kovalla työllä.
Gibb (2005, 47-48 ja 1997).

Yrittäjyyden kompetenssit
EU:ssa yrittäjyysosaaminen käsitetään
tietojen, taitojen ja asenteiden
kokonaisuudeksi
(European Commission 2018b).

Eurooppalainen yrittäjyyden viitekehys,

EntreComp jakaa yrittäjyysosaamisen
kolmeen osaamisalueeseen:
1) ideat ja mahdollisuudet
2) resurssit ja
3) toiminta.
Kukin osa-alue sisältää viisi rakennusosaa,
jotka yhdessä kehittävät kyseistä
osaamisaluetta.
(McCallum, Weicht, McMullan, Price,
Bacigalupo ja O’Keefe 2018.)
15.11.2017

Kompetenssit käytössä: Yrittäjyysopintojemme tarjooma
Yrittäjyyden
Yrittäjyyden
projektit
(2 – 10 op)
Yrittäjyyden
projektit (2 – 10 op)
projektit (2 – 10 op)

NY Vuosi yrittäjänä
(10 op)

Yrittäjyys ja
tulevaisuuden
ennakointi

Yrittäjyyden
eri muodot
Opinnäytetyö
- portfoliona
- päiväkirjana
- kehittämisenä
- tutkimuksena

Yrittäjän
verkostot ja
areenat

Yrittäjävalmennus

Yrittäjäksi
ryhtymisen tavat

- Kasvu yrittäjyyteen
- Liiketoiminnan
suunnittelu
3.10.2019

• Tunnus: ENT8LH108 keväällä 2022 toteutus 3004. Eli sillä pitäisi löytyä
lukkarikoneesta.
• Nimi: Vuosi yrittäjänä - Korkea-aste
• Laajuus: 10 op
Kieli: suomi
Taso: ammattiopinnot, yrittäjyyden suuntautumisopinnot tai vapaasti
valittavat

Tutustu
ohjelmaan tästä!

• Uusi toteutus alkaa kevätlukukaudella 2022. Mikäli mahdollista, ohjelma
toteutetaan taas pandemia-ajan jälkeen yhteistyössä muiden pk-seudun
ammattikorkeakoulujen kanssa.

Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa koordinoi Suomessa
Nuori Yrittäjyys ry. Se on osa kansainvälistä
Junior Achievement (JA) -verkostoa. JA on
maailman laajin yrittäjyys- ja
kuluttajakasvatusta nuorille tarjoava
organisaatio. Verkosto tavoittaa vuodessa yli
kymmenen miljoonaa opiskelijaa yli sadassa
maassa.

• Ohjelman ideana on löytää hyvä yritysidea ja jalostaa sitä kohti haastavaa,
huhtikuussa pidettävää SM-finaalia. Ohjelmassa on saatavilla monipuolista
ohjausta ja valmennusta.

Lue lisää Nuori Yrittäjyys ry:stä tästä!

• Vaikka sinulla ei vielä ole yritysideaa, tule rohkeasti mukaan. Voit löytää
upean ryhmän, jossa voi olla vaikkapa hyvinkin erilaisia osaajia eri
ammattikorkeakouluista.

Lisätietoja: Tarja.Jokinen(at)haaga-helia.fi

• Tyyppi: valinnainen. Kesto: kevätlukukausi, optio jatkaa liiketoimintaa
Nuori Yrittäjyys ry:n y-tunnuksella ja ohjauksessa oikeasti vuosi.

Ilmoittautuminen jatkuu jälkivalinnassa 3.1. Näillä näkymin
opetusta/ohjausta tulee olemaan Pasilassa/verkossa tiistai-iltaisin.

Yrittäjyys ja verkostot –suuntautuminen ( 5 x 5 op + 20 op omia valintojasi)
Opintoja kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille! Moduulien osia voi suorittaa myös yksittäisinä! Ilmoittaudu osiin.
Ilmoittautuminen Lukkarikoneella taas 3.1. alkaean jälkivalinnassa. Tai jos ei se onnistu, suoraan opettajille. Yhteystiedot lopussa!
Opintojaksojen tarkemmat kuvaukset löytyvät HHn verkkosivuilta
Oman yrittäjyyden kehittäminen, 10 op
opinto-oppaasta.
ENT4LH101

Yrittäjyys mahdollisuutena, 15 op
ENT3LH101
Tätä kutsutaan Liiketalouden tradenomiopinnoissa yrittäjyyden
”runkomoduuliksi” muihin suuntautumisiin verraten. Tämä ei
kuitenkaan ole aina se paras yrittäjyyden opinnoista, jos
opintojamme ottaa vain 5 – 20 op. Kannattaa ottaa yhteys opettajiin.

A)

A) Yrittäjävalmennus (5 op) joustava aloitus koska tahansa!
•

kasvu yrittäjyyteen = yrittäjyysosaaminen

•

liiketoiminnan suunnittelu = yrittäjän liiketoimintaosaaminen

B) Yrittäjäksi ryhtymisen tavat (5 op)
•

itsensä työllistäminen, omistajanvaihdos, sukupolvenvaihdos, yrityskauppa, uuden yrityksen
perustaminen, ketjuyrittäjyys, myyntiedustus -> omien mahdollisuuksien pohdinta

•

juridiikkaa pienyrittäjälle edellisiin liittyen

Yrittäjyyden eri muodot, 5 op
•

yrittäjyyden eri ilmenemismuodot (esim. perhe-, ketju-, osuustoimintaluovien alojen, tiimi-, blogi- tai sivutoiminen yrittäjyys) -> omien
mahdollisuuksien pohdinta

B) Yrittäjyys ja tulevaisuuden ennakointi, 5 op
•
•

tulevaisuuden ennakoinnin käsitteet ja työkalut sekä muutoksen
hahmottaminen ja huomioiminen
innostunut ja proaktiivinen asenne ja omiin kykyihin luottaminen

C) Yrittäjän verkostot ja areenat, 5 op
•
•

verkostoituminen yrittäjän menestystekijänä
verkostoitumistapahtuman järjestäminen

Omat valintasi, jotka tukevat yrittäjyysosaamistasi/yrittäjyyttäsi, vähintään 20
op, esimerkiksi seuraavista opinnoista:
•
•
•
•
•
•

Opintoja muista suuntautumisista (myyntiä, taloutta tms)
Valinnaisia opintoja (kuten esim. Vuosi yrittäjänä/Nuori yrittäjyys ry)
ks. seuraava dia!
Oppimista yrittäjyyteen liittyvissä hankkeissa ja/tai projekteissa
Haaga-Helian StartUp Schoolin opintoja
Opintoja toisesta korkeakoulusta (esim. 3AMK, Campusonline)
Toimialakohtaisesti: A: Urheilu- ja hyvinvointitapahtuman järjestäminen
& B: Urheilu- ja hyvinvointialan liiketoimintaosaaja (ENT5LH101, 5 + 5
op) Yhteys: Ville Hanni. Opetusta A: jaksot 3 ja 4/to 16 – 17.30 B:jakso
3/ma 16 – 17.30 Malmilla

Yrittäjyysopintojen opetus/ohjaus keväällä 2022
Lähi-/etäopetusta pääasiassa keskiviikkoiltaisin klo 17.40 – 20.30. Lisäksi ohjausta koko lukukauden keskiviikkoisin
klo 16. – 17.30 tai sopimuksen mukaan muulloinkin opintojaksoa ohjaavan opettajan kanssa.

Opetuksessa noudatetaan vallitsevan pandemiatilanteen vaatimuksia!
Yrittäjyys mahdollisuutena -moduuli
• Yrittäjyys ja tulevaisuuden ennakointi, ENT3LH101B-3008, lähi-/etäopetusta oli syksyllä 2021 tiistaisin jaksolla 2
eli 25.10. – 17.12., opettajana Tarja Römer-Paakkanen. (Keväällä mahdollisuus suorittaa opinnollistaen.)
• Yrittäjyyden eri muodot, ENT3LH101A-3008, opetusta keskiviikko-iltaisin Malmilla (tai verkossa) jaksolla 4 eli
28.3. – 20.5. opettajina Tarja Römer-Paakkanen ja Tarja Jokinen.
• Yrittäjän verkostot ja areenat ENT3LH101C-3008, Opiskelu verkossa 7.3. – 8.4. Opetusta Malmilla (tai verkossa)
intensiiviviikolla 12 ma 21.3. – to 24.3. Opettajana Tarja Jokinen

Oman yrittäjyyden kehittäminen -moduuli
• Yrittäjävalmennus, ENT4LH101A-3009, etäopetusta ja yksilöllistä ohjausta koko lukukauden ajan.
Tietoiskuluennot keskiviikkoiltaisin Malmilla (tai verkossa) 26.1., 16.2 ja 16.3. Opettajana Tarja Jokinen.
(Itsenäinen suorittaminen mahdollista.)
• Yrittäjäksi ryhtymisen tavat, ENT4LH101B-3009, opetusta 3. jaksolla keskiviikkoiltaisin Malmilla (tai verkossa) eli
17.1. – 18.3. Opettajina Tarja Römer-Paakkanen, Marjukka Laine ja Tarja Jokinen.

• Kun kehität omaa yrittäjyyttäsi ja liiketoimintaasi, myös
päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö on yksi mahdollisuus!

Tarinoitamme:

Yhteystiedot ja tervetulotoivotukset!

Asiakaslupauksemme:
Yrittäjyysosaamisen ohjausta korkeakoulutasolla!

Kysy lisää ja tule mukaan!
Yrittäjyyden osaamisalueryhmä:
Tarja Jokinen, liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden lehtori, tarja.jokinen (ät) haaga-helia.fi, 040
488 7018, tästä pysyvästä linkistä saat helposti yhteyden.
Ota yhteyttä opettamieni opintojaksojen asioissa ja opinnäytetyökysymyksissä.
Tarja Römer-Paakkanen, yrittäjyyden yliopettaja, tarja.romer-paakkanen (ät) haaga-helia.fi, 0500
981 393, ota yhteyttä opettamieni opintojaksojen asioissa! Kysy myös yrittäjyyteen liittyvistä
hankkeista, joissa voi oppia yrittäjyyttä.
Lisäksi:
Opinto-ohjaajat ja työharjoittelun ohjaajat eri toimipisteissä

