5.21.3 Yrittäjyysopinnot
Lukiokoulutus
Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkostossa, jonka kärkioppilaitos Oulun aikuislukio on, on alkanut
yrittäjyyden verkko-opintojen suorittaminen kevätlukukaudella 2004. Opinnot käyvät myös lukion
yhteiskuntaopintoihin. Verkko-opinnot koostuvat viidestä yhden opintoviikon (40 h) laajuisesta
moduulista, jotka suoritetaan etäopintoina virtuaalisessa oppimisympäristössä. Moduulit ovat
toisistaan riippumattomia ja itsenäisiä, joten niistä on mahdollisuus suorittaa yksi tai useampi
opiskelijan oman harkinnan mukaan.
Opintojen suoritusaika on etukäteen määrätty, kullakin moduulilla on alkamis- ja
päättymispäivämäärä. Opinnot on saatava valmiiksi tuona aikana. Itsenäisesti oman aikataulun
mukaan opintoja ei voi suorittaa.
Yrittäjyysopintoihin ilmoittaudutaan normaalisti Etäilmon kautta sen jälkeen, kun opiskelija on
ilmoittautunut Oulun aikuislukion etäopiskelijaksi. Oulaisten Instituutti hoitaa ilmoittautumisen
jälkeen tiedot opinnot tuutoroivalle oppilaitokselle. Jokaisella moduulilla on oma tuutoroiva
oppilaitos, joka järjestää opetuksen, tuutoroinnin ja arvioinnin.
Yrittäjyysopintojen kuvaus on osoitteessa
http://instituutti.yritysnet.com/virtuaalimerkonomi/Yrittäjyys/

Koulukohtaiset kurssit
Kurssit opiskellaan tuutoroitavina verkkokursseina. Vaikuttavina tekijöinä arvioinnissa ovat
osallistuminen verkkoympäristön keskusteluihin ja ryhmätöihin sekä kurssin lopussa oleva
arviointitehtävä. Kurssit arvioidaan numeroasteikolla 4–10.

1. Yrittäjyys yksilön näkökulmasta (YRI1)
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnassa ja suhtautuu myönteisesti yrittäjyyteen ja
yritystoimintaan
ymmärtää yrittäjyyden olemuksen sekä taustat ja kehitysprosessit, joilla valikoidutaan
ulkoiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen
aktivoituu pohtimaan omia yrittäjyysedellytyksiään ja -ominaisuuksiaan.

Keskeiset sisällöt
yrittäjyyden merkitys
yrittäjyyden olemus ja erilaiset ilmenemismuodot
yrittäjäominaisuudet
yrittäjän arvot ja motivaatio
omistajayrittäjäksi ryhtyminen ja sen edellytykset
sisäinen yrittäjyys
yrittäjyyden esteet

2. Markkinointi yrityksen menestystekijänä (YRI2)
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
ymmärtää markkinoinnin ja logistiikan merkityksen yritykselle
osaa suunnitella yrityksen markkinointia ja logistiikkaa
ymmärtää verkostoitumisen tarpeellisuuden yrityksen toiminnassa ja innovoinnissa.

Keskeiset sisällöt
innovaatiot
markkinoinnin suunnittelu: markkinoinnin keinot ja kohdentaminen
logistiikka
verkostoituminen

3. Yrityksen toimintaympäristöt (YRI3)
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää
yrityksen toimintaympäristön laaja-alaisuuden

yrityksen yhteiskunnallisen (kansallisen ja kansainvälisen) ja oikeudellisen merkityksen
yhteiskunnan merkitys itse yritykselle.

Keskeiset sisällöt
yritykset ja kansantalous
kansainvälinen kilpailukyky
yrittäjyys ja työllistäminen
yritys oikeudellisena ympäristönä
yrittäjyyden trendit

4. Yrityksen talous (YRI4)
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
hallitsee kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet
osaa laatia budjetin
ymmärtää taloussuunnittelua.

Keskeiset sisällöt
talouden suunnittelu: budjetointi ja taloussuunnittelu
talouden seuranta: kirjanpito ja tilinpäätös

5. Liiketoimintasuunnitelma (YRI5)
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelijan
on osattava laatia pienen yrityksen liiketoimintasuunnitelman runko, jolloin hänen on
ymmärrettävä yritystoiminnan ja yrittäjyyden merkitys yhteiskunnalle ja hahmotettava yritys
kokonaisuutena sekä osana toimivaa kansantaloutta
tulee osata seurata talouden, kansantalouden ja toimialan kehitystä oman yritystoiminnan
menestymisen kannalta
on osattava kytkeä talousasioiden suunnittelu ja seuranta yrityksen toimintaprosesseihin.

Keskeiset sisällöt
liiketoimintasuunnitelman laatiminen
yrittäjä (tiimi)
liikeidea
yhtiömuoto ja toiminimi
markkinoiden kuvaus
liiketoimintamalli
toteuttamissuunnitelmat ja riskit
rahoitus ja perustamislaskelmat
tiivistelmä

6. Vapaaehtoistyön kurssi (YRI6)
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Tavoitteet: opiskelija tutustuu vapaaehtoistyöhön ja saa vinkkejä ammatinvalintaan
Keskeiset sisällöt:
vapaaehtoistyö osana yhteiskuntaa, kestävän kehityksen periaatteita ja sen yhteys
yrittäjyyteen
kurssin sisältö määräytyy osin opiskelijan valitseman kurssin suoritustavan pohjalta

