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Esipuhe

Kasvu yrittäjyyteen -hankkeessa kehitettiin koulujen yrittäjyyskasvatusta vuosina 2008–2011.
Hankkeessa olivat mukana Hämeen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattiopisto, Mäntän seudun koulutuskeskus, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto. Kehittämistyöhön osallistuivat lisäksi
Mäntän ja Keuruun lukiot, Akaan lukio, Valkeakosken Tietotien lukio, Väinö Linnan lukio
Urjalasta, Koskelan yläkoulu ja Vilppulan yhteiskoulu Mänttä-Vilppulasta, Keuruun yhteiskoulun yläkoulu, Naakan ja Tyryn koulut Valkeakoskelta, Toijalan yhteiskoulu ja Hirvialhon koulu
Akaasta sekä Huhdin koulu Urjalasta.
Kasvu yrittäjyyteen -hankkeen tavoitteena oli
kehittää yrittäjyyskasvatuksen opinpolku yläkoulusta ammattikorkeakouluun. Hankkeessa
mukana olleet koulut kehittivät ja kokeilivat erilaisia yrittäjyyskasvatuksen toimintatapoja, joita
esitellään tässä kirjassa. Toimintatapojen kuvaukset löytyvät myös hankkeen internetsivuilta
osoitteesta www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen.
Lisäksi koulut laativat yrittäjyyskasvatuksen
opintosuunnitelmat koulu- tai opetusalakohtaisesti. Kokemuksiin nojautuen tehtiin johtopäätökset yrittäjyyskasvatuksen opinpolusta
yläkoulusta ammattikorkeakouluun. Hankkeessa syntyi lisäksi oppimateriaalia kaikkien Suomen yläkoulujen, lukioiden, ammattiopistojen
ja ammattikorkeakoulujen käyttöön. Opetussuunnitelmat ja oppimateriaali löytyvät hankkeen internetsivuilta osoitteesta www.vaske.fi/
kasvuyrittajyyteen.
Kiitokset mittavasta kehittämistyöstä kuuluvat
ennen kaikkea aktiivisille opettajille. Heidän
luovuutensa ja ammattitaitonsa ansiosta saimme kokeiltua paljon erilaisia yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä. Hankkeessa mukana olevat
koulut olivat erikokoisia ja ne edustivat kolmea
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eri oppiastetta. Tästäkin syystä pystyimme kehittämän kymmeniä erilaisia yrittäjyyskasvatuksen toimintatapoja.
Hanketta johti kahdeksanhenkinen tiimi. Hallinnosta ja kokonaisuudesta vastasi projektipäällikkö Katriina Huvi. Koulujen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisestä vastasivat seuraavat henkilöt:
• yrityspalvelupäällikkö Helena Hannu Seinäjoen ammattikorkeakoulusta
• yrittäjyyden kehittämispäällikkö Satu Mursula Jyväskylän ammattiopistosta
• hankekoordinaattori Marjut Ruissalo Mäntän seudun koulutuskeskuksesta
• osastonjohtaja Pirjo Hauvala Valkeakosken
ammatti- ja aikuisopistosta
• projektikoordinaattori Arja Rantamäki Valkeakosken Seudun Kehitys Oy:stä.
Talousasioista ja tiedottamisesta vastasivat
projektiassistentit Tuuli Raatikainen ja
Tiina Paukkonen, joka hoiti myös julkaisujen
toimittamisen.
Suurkiitos tehokkaalle tiimillemme.
Kiitos myös Nuori yrittäjyys ry:n ja YES-keskusten
vastuuhenkilöille. Yhteistyö on ollut antoisaa.
Hankkeen verkkosivuston ja julkaisujen visuaalisen ilmeen kehitti Viestintätoimisto Tulus
Oy, joka teki lisäksi mittavan työn Aineopintojen yrityspalat -oppimateriaalin kokoamiseksi.
Olemme saaneet erittäin hyvän tuen kunnanjohtajilta, kuntien koulutusjohtajilta ja koulujen
rehtoreilta. Hankkeen kanssa ovat tehneet aktiivisesti yhteistyötä yrittäjät ja järjestöihmiset.
Kiitos heille.

Hanketta luotsasi ohjausryhmä, johon kuuluivat
• toiminnanjohtaja Johan Hahkala, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys
• asiantuntija Johanna Kaplas, Elinkeinoelämän keskusliitto
• opetusneuvos Anne-Marie Krichenbauer, Opetushallitus
• professori Matti Koiranen, Jyväskylän yliopisto
• toimitusjohtaja Raimo Koskela, Valkeakosken Seudun Kehitys Oy
• koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu, Suomen yrittäjät ry
• kehitysjohtaja Pasi Mäkinen, MW-kehitys Oy
• yliopettaja Anmari Viljamaa, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
• yksikönjohtaja Jukka Koivisto, Jyväskylän ammattiopisto, kauppa ja palvelut
• tutkimuspäällikkö Jussi Horelli, Hämeen ammattikorkeakoulu.
Ohjausryhmä teki työnsä aktiivisesti. Saimme heiltä paljon hyviä ajatuksia ja ennen kaikkea positiivista rinnalla oloa.
Kasvu yrittäjyyteen -hankkeen rahoituksen myönsi Opetushallitus Euroopan sosiaalirahaston ja
valtion varoista. Hanketta rahoittivat myös Etelä- ja Ylä-Pirkanmaan kunnat sekä yhteistyökumppaneina toimineet oppilaitokset.
Opetushallituksesta meitä ohjasti Minna Bálint, joka oli korvaamaton apu sekä hallinnollisissa, että
sisällöllisissä kysymyksissä. Kiitos myös taloustarkastajille Marita Tupalalle ja Jaana Summaselle.

Katriina Huvi
Katriina Huvi
projektipäällikkö
Kasvu yrittäjyyteen -hanke
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Yrittäjyyskasvatuksen
kehittäminen yläkouluissa,
lukioissa ja ammattiopistoissa
Koulun yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen voi
alkaa kuntapäättäjien aloitteesta tai koulun
omasta innostuksesta asiaan. Vahvana taustavaikuttajana on Opetushallitus.
Kun yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen aloitetaan, sovitaan ensin vastuuhenkilöt ja varataan
työaikaa kehittämiseen. Sovitaan tavoitteet ja
aikataulu.
Aluksi opettajien tulee saada perustietoa,
minkä vuoksi yrittäjyyskasvatus on tärkeää,
mitä käsite yrittäjyyskasvatus tarkoittaa sekä miten yrittäjyyskasvatusta voidaan tehdä
kouluissa. Tätä tietoa annetaan seminaareissa, VESO-päivissä, opettajien kokouksissa ja
erilaisissa infotilaisuuksissa. Opettajat saavat
tietoa myös osoitteista www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen, www.yvi.fi, www.yes-keskus.fi,
www.nuoriyrittajyys.fi.
Sen jälkeen opettajien kanssa käydään ideointikeskusteluita kahden kesken ja pienryhmissä.
Nämä nostavat esiin opettajien omat ideat ja jo
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olemassa olevat toimintatavat ja tarjoavat tilaisuuden ideoida yhdessä uusia. Kehittämistyötä
jatketaan aineryhmittäin, joko koulun sisäisissä
kehittämispäivissä tai ulkopuolisen tahon vetämänä puolikkaassa VESO-päivässä. Tavoite on
myös saada aikaan yhteistyötä eri oppiaineiden
välille.
Seuraavaksi erilaisia toimintatapoja kokeillaan
ja tarvittaessa tehdään muutoksia niihin. Jos jokin ei toimi, sitä kehitetään edelleen tai vaihdetaan se johonkin toiseen.
Kun toimintamallit ovat hioutuneet, syntyy
”Meidän koulumme tapa toimia yrittäjyyskasvattajana”. Se kirjataan myös koulun opetussuunnitelmaan ja linkitetään koulun internetsivuille.

Meidän
koulumme
tapa toimia
yrittäjyyskasvattajana
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Yrittäjyyskasvatuksen
opinpolku yläkoulusta
ammattikorkeakouluun
Tarinoita yrittäjyydestä
Yrittäjyyteen kasvamisen vaihe yläkoulussa: yrittäjyys minussa
Jannen ja Mian yrittäjyystarina alkaa jo yläkoulussa
Jannella on ollut onnea. Nyt vuonna 2024 hänellä on yritys, joka menestyy hyvin ja työllistää
satoja ihmisiä. Aika hyvin kolmikymppiseltä!
Hiljattain hän perusti perheen ja sai ensimmäisen lapsensa. Oli aika laajentaa yritystä ja
etsiä yhtiökumppani. Sellaisen hän löysi, kun
tapasi kotikaupunkinsa torilla Mian, vanhan
yläkouluaikaisen kaverinsa. Mia oli tullut katsomaan vanhempiaan ja haikaili muuttoa takaisin kotikonnuille. Elämä pääkaupungissa ja
ennen kaikkea työskentely pörssiyhtiössä vei
Mian voimia.
Janne muisti heidän hauskat
touhunsa yläkoulun yrittäjyyskurssilla. Mia oli ollut homman kantava voima, ideoinut, organisoinut ja
saanut muutkin mukaansa. Tulojakin oli kertynyt, jos ei nyt ihan mopoon niin ainakin bensoihin.
Muutenkin heidän koulunsa
oli ollut aikaansa edellä. Tunneilla
kuunneltiin aika vähän opettajien
yksinpuhelua, kokeita oli vain harvakseltaan ja opettajat kannustivat
itsenäiseen työskentelyyn. Aktiivisuus näkyi numeroissa, ja koulu
antoi valmiuksia myös projektityöhön. Koulussa
oppi hyppäämään projektista toiseen ja lopulta
myös kantamaan vastuuta omasta osuudestaan
projekteissa.
Janne ja Mia muistelivat musikaalia, joka
tehtiin koko koulun voimin. Sitä esitettiin kevätlukukauden lopussa kaikkiaan viisi kertaa. Valmistelut aloitettiin heti syksyllä, ja kaikki tekivät
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osansa. Oli narikkavastaavat, kahvion hoitajat,
valo- ja äänimiehet.
Musikaalin käsikirjoitus tehtiin äidinkielen
tunneilla, musiikki ja laulut valittiin tai sävellettiin musiikinryhmissä, koreografia kehitettiin liikuntatunneilla, lavasteet kuvaamataidossa ja käsitöissä, tarjoiltavat valmistettiin kotitaloustunneilla. Osa laulujen sanoista kirjoitettiin englanniksi.
Väliajalla oli myynnissä kaikenlaisia oheistuotteita muun muassa musikaalin logoilla varustettuja t-paitoja ja huiveja sekä
cd-levyjä parhaista lauluista. Esitys
videoitiin ja sitäkin myytiin. Dvd:n teki viestinnän ryhmä. Paikallislehden
juttu kuvineen oli oppilaiden kirjoittama, ja palstatilaa saatiin runsaasti.
Musikaaliprojektin markkinoinnin
ja taloudenpidon hoitivat yrittäjyyskurssin oppilaat.
Janne ja Mia hoksasivat nyt aikuisina opettajien oveluuden. Musikaaliin oli ujutettu myös historiaa ja
maantietoa; tapahtumat sijoittuivat
osin 1500-luvun Espanjaan ja osin
nykyaikaan.
Vaikka koulun projekteissa ei suoranaisesti ollut fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa eikä
biologiaa ja vieraita kieliäkin vain jonkin verran,
niin Jannen ja Mian koulumenestys niissäkin aineissa oli hyvä. Etenkin kun opetus oli hyvin
havainnollista.

Yrittäjyyskasvattajina yläkoulun opettajat
• kannustavat itsenäisyyteen ja vastuunottoon
• ovat tavoitteellisia, mutta sietävät kaaosta
• sallivat erehdyksiä ja virheitä
• tekevät keskenään yhteistyötä
• integroivat opetuksen innostavaan tekemiseen
• suhtautuvat myönteisesti yrittäjyyteen
• tekevät yhteistyötä yrittäjien kanssa
• siirtelevät oppiainerajoja. Esim. projektitöiden arvioinnissa huomioidaan myös äidinkielen kyvykkyys. Musiikin opinnoissakin
opitaan historiaa. Teknisissä töissä tarvitaan
esim. geometrian taitoja.
Oppilaan mietteitä
• Kuka minä olen?
• Miksi pitäisi olla kiinnostunut yrittäjyydestä?
• Töihin jonnekin sitten joskus, mutta mitä sitä
vielä stressata?
• En tiedä, jaksanko opiskella, ainakaan korkeakoulussa, kun tämäkin on jo niin puisevaa?
• Musiikki, urheilu ja kaverit, siinä on kaikki.

Yläkoulu
• järjestää opettajille aikaa suunnitella opetusta ja projekteja yhdessä
• kouluttaa opettajia yrittäjyyskasvatukseen ja
projektitoimintaan
• keskittyy nuoren kasvun tukemiseen
• huolehtii, että oppilaat oppivat hoitamaan
omia asioitaan esim. Oma Talous -ohjelman
avulla
• huolehtii, että koulun opetussuunnitelmassa on yrittäjyyskasvatuksen konkreettisia
toimenpiteitä ja niihin on varattu rahaa ja
resursseja
• pitää huolen, että jokainen oppilas saa käsityksen yrittäjyydestä
• pitää huolen, että yrittäjyydestä kiinnostuneet oppilaat saavat tietoa ja mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä esim. 4H-yrittäjinä
tai NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelmassa.
Ehdotus
• Taloustietokisoihin kysymys yrittäjyydestä yrittäjänä toimimisen näkökulmasta.
• Opettajalla voisi olla oman ainealansa
yrittäjäkummi, jolta saa tietoa alan yrittäjyydestä.

Yrittäjyyteen kasvamisen vaihe ammatillisissa oppilaitoksissa:
yrittäjyys minussa ja tulevassa ammatissani
Janne, Mika ja Kaisa kokeilevat yrittäjyyttä ammattiopistossa
Jannella oli haaveena oman yrityksen perustaminen jo päästessään matkailu- ja ravintolaalan opintoihin ammattipistoon. Vanhemmat
olivat kuitenkin vähemmän innostuneita, sillä
heidän käsityksensä ammattiopistosta oli, että siellä ”tehdään duunareita”, eikä duunariksi
ryhtyminen vastannut heidän toiveitaan pojan
tulevaisuudesta. Vanhemmat kokivat myös yrittäjyyden isona riskinä. Janne keskusteli asiasta
opinto-ohjaajan kanssa ja sai paljon tietoa yrittäjyyden hyvistä ja huonoista puolista.
Janne siis aloitti opinnot ammattiopistossa.
Hän ei ollut luokan paras kokki, mutta yrittäjyysideoita hänellä riitti. Ammattiopistossa oli

yrittäjyyteen kannustava ilmapiiri. Kaikki opiskelijat saivat yrittäjyydestä perustiedot ja tilaisuuden tutustua alan yrityksiin. Syvemmin kiinnostuneille tarjottiin yrittäjyydestä kattava tieto- ja kokemuspaketti. Kaikki yrittäjyysopinnot
oli lisäksi kytketty oman ammatin oppimiseen.
Janne päätti valita kaikki mahdolliset yrittäjyysopinnot. Jo ensimmäisenä vuonna hän
kavereineen hoiti projektityönä erään yrityksen
kevätretken eväät, tarjoilut ja osan ohjelmastakin. Myös kädentaito- ja opiskelijayritysmessut,
joita koulu järjesti vuosittain, olivat Jannen mielestä innostavia tapahtumia.
Ensimmäisen vuoden aikana Janne koki
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saaneensa tuhdin tietopaketin yrittäjyyden perusasioista. Keväällä kurssin päätteeksi hän
ideoi kavereidensa kanssa seuraavana vuonna perustettavan yrityksen liiketoimintaa.
Toisen vuoden syksyllä Janne, Kaisa ja Mika perustivat NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman mukaisen miniyrityksen, jonka nimeksi tuli ”Muonaa,
meininkiä ja musiikkia NY”. Muonituksesta vastasi Mika, meiningistä Janne ja musiikista Kaisa.
Kaisa opiskeli ammattiopistossa kaupallisia
aineita. Hän suoritti samalla lukion kursseja ja
tähtäsi ylioppilastutkintoon. Lukiossa hän osallistui lukion musiikkikursseille, koska oli pienestä pitäen harrastanut musiikkia.
Mika rakasti ruokaa. Hän aikoi huippukokiksi ulkomaille. Janne harjoitteli yrittäjyyttä hoitamalla yrityksen markkinoinnin ja aika ison osan
talousasioistakin. Pääsiäiseen mennessä he olivat saaneet kasaan sievoisen potin rahaa ja kokemuksia. Oli aika lopettaa NY-yritys ja siirtyä
toiseen vaiheeseen. Kolmantena syksynä Janne
liittyi ammattiopiston opiskelijayritysten osuuskuntaan, jonka nimi oli Osuuskunta Oivat Osaajat. Oma yritys alkoi siis olla jo aikalailla totta.

Janne opiskeli samalla, kun teki työtä oman
yrityksensä eteen. Hän alkoi tosissaan hioa NYharjoitusyrityksessä alkanutta liiketoimintaa.
Hän loi verkostot, joiden avulla pystyi järjestämään isojakin tapahtumia muonituksineen
ja ohjelmineen. Mika ja Kaisa olivat mukana
kuvioissa, mutta eivät yrittäjinä. Mika keskittyi
ruoanlaiton saloihin ja Taitajakisoihin, ja Kaisa
halusi saada lukiosta hyvät paperit, voidakseen
jatkaa opintojaan.
Janne valmistui ammattiopistosta hyvin arvosanoin. Hän ei tähdännyt gourmet-kokiksi,
mutta osasi pyörittää alan bisnestä ja nautti siitä. Valmistumisen jälkeen Janne pyöritti yritystään vielä vuoden koulun tiloissa osana koulun
yrittäjyysosuuskuntaa ja maksoi koululle kuluista. Sen vuoden aikana Janne sai hyvät asiakkaat
ja verkoston. Hänen luottamuksensa yritystoimintaan oli edelleen vahva ja hän päätti siirtyä
koulun tiloista omiin yritystiloihin.
Loppu onkin jo legendaa. Jannen yritys
M&M&M on Suomen tuloksellisin yritystapahtuminen tuottaja.

Yrittäjyyskasvattajina
opettajat

Ammattiopisto

ammattiopiston

• innostavat ammattiin
• luovat näkymiä ammatin suomista mahdollisuuksista toimia yrittäjinä
• integroivat yrittäjyyskasvatuksen ammatin
oppimiseen
• antavat opiskelijoiden kokeilla siipiään yritystoiminnassa
• ovat valmentajia
• ovat rinnalla, mutta eivät tee puolesta
• ovat tavoitteellisia, mutta sietävät kaaosta
• sallivat erehdyksiä ja virheitä
• kannustavat itsenäisyyteen ja vastuunottoon
• tekevät keskenään yhteistyötä.
Ammattiopiskelijan mietteitä
• Olenko oikealla alalla?
• Saanko töitä?
• Pitääkö taas opiskella matematiikkaa ja kieliä? Eikö tänne tultu oppimaan ammatti?
• Millaista harjoittelupaikassa mahtaa olla?
• Ansaitseeko tällä alalla tarpeeksi?
• Yrittäjäksi ryhtyminen olisi aika pelottavaa.
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• järjestää opettajille aikaa suunnitella opetusta ja projekteja yhdessä
• kouluttaa opettajia yrittäjyyskasvatukseen ja
projektitoimintaan
• edellyttää, että opettajat tutustuvat työelämään
• keskittyy nuoren ammatillisen kasvun tukemiseen
• huolehtii, että koulun ammattialojen opetussuunnitelmissa on yrittäjyyskasvatuksen
konkreettisia toimenpiteitä ja niihin on varattu rahaa ja resursseja
• pitää huolen, että jokainen opiskelija saa käsityksen yrittäjyydestä
• pitää huolen, että yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat saavat tietoa ja mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä esim. osuuskunnassa, Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa tai harjoitusyritystoiminnassa
• antaa opiskelijoille mahdollisuuden ansaita
rahaa yritystoiminnallaan
• antaa opiskelijoille mahdollisuuden harjoittaa yritystoimintaa koulun tiloissa.

Yrittäjyyteen kasvamisen vaihe lukiossa:
yrittäjyys minussa ja jatko-opinnot
Mia kohtaa yrityselämän lukiossa
Mia pääsi lukioon. Hän oli vielä epävarma toiveistaan, tiesi vain, että jotenkin ne liittyisivät
tekniikkaan. Etenkin tietotekniikka
kiinnosti Miaa.
Lukion kurssitarjonta oli hyvä.
Se oli osin yhteinen lähellä toimivien ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa. Kouluilla oli
myös yhteinen ”Yriopisto”. Sinne
sai mennä kokeilemaan yrittäjänsiipiään osuuskuntaan tai Vuosi yrittäjänä -harjoitusyritykseen. Oli myös
mahdollista pyrkiä mukaan ammattikorkeakoulun projekteihin.
Ensimmäisen vuoden Mia suoritti lukion peruskursseja aika kiivaaseen tahtiin. Hän valitsi kaikki
mahdolliset matematiikan, kemian ja fysiikan
kurssit ja lisäksi vieraita kieliä pakollisten lisäksi. Vasta vaihto-oppilasvuosi muutti Mian
suhtautumista opintoihin rennommaksi. Hän
tajusi, että aika ei lopu ylioppilaskirjoituksiin

ja että eteenpäin päästäkseen on oltava tuttavaverkosto eikä pelkkä opintomenestys riitä.
Mia päätti viettää hauskan opiskeluvuoden Yriopistossa. Kun hän
kuuli Yrikoutsilta, että voisi suorittaa jotkin lukion kurssit Yriopistossa, hän ilmoittautui ryhmään, jossa
sai osallistua ammattikorkeakoulun
projekteihin, ja pääsi mukaan tiimiin, joka teki tietotekniikkasovelluksia yritysasiakkaalle.
Kyseessä oli kemian alan yritys,
joten Mia pystyi mielenkiintoisen
työskentelyn ohessa suorittamaan
ison osan kemian ja osan myös
matematiikan kursseista. Työ oli
mielenkiintoista ja oli viedä mennessään lahjakkaan nuoren naisen. Hän hoiti
kuitenkin sinnikkäästi myös yo-kirjoitukset ja sai
loistopaperit lukoista. Tie tiedekorkeakouluun
oli auki. Myös yhteistyö kemian alan yrityksen
kanssa jatkui.

Yrittäjyyskasvattajina lukion opettajat

Lukio

• tekevät keskenään yhteistyötä
• suunnittelevat opetuksen niin, että se on
opiskelijan kannalta mielekäs kokonaisuus
• keskittyvät oppimisen prosessiin, eivät ylioppilaskirjoituksiin
• integroivat yrittäjyyskasvatuksen aineopintoihin
• suosivat projektitöitä
• vähentävät kokeita siten, että osa kokeista
on vapaaehtoisia testaustilaisuuksia
• luovat ja ylläpitävät hyvät yhteydet paikkakunnan yrittäjiin
• antavat opiskelijoiden kokeilla siipiään yritystoiminnassa
• ovat rinnalla, mutta eivät tee puolesta
• ovat tavoitteellisia, mutta sietävät kaaosta
• sallivat erehdyksiä ja virheitä
• kannustavat itsenäisyyteen ja vastuunottoon.

• järjestää opettajille aikaa suunnitella opetusta ja projekteja yhdessä
• kouluttaa opettajia projektitoimintaan
• huolehtii, että koulun opetussuunnitelmassa on yrittäjyyskasvatuksen konkreettisia
toimenpiteitä ja niihin on varattu rahaa ja
resursseja
• huolehtii, että opetussuunnitelmassa näkyy
yrittäjyyskasvatus konkreettisesti niin, että
jokainen opiskelija saa peruskäsityksen yrittäjänä toimimisesta ja yrittäjyydestä osana
yhteiskuntaa
• pitää huolen, että yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat saavat tietoa ja mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä esim. osuuskunnassa, NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa tai harjoitusyritystoiminnassa
• antaa opiskelijoille mahdollisuuden ansaita
rahaa yritystoiminnallaan.
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Oppilaan mietteitä
• En ihan tiedä mikä minusta tulee, haluaisin
opiskella lisää, ehkä korkeakoulussa, mutta
onko elämä pelkkää teoriaa?
• Yrittäjäksi ryhtyminen on hyvin kaukainen
asia.

Ehdotus
• Luokilla voi olla yrittäjäkummeja. Heille
voi soittaa ja pyytää apua esim. kesätyön
löytymiseen. Yrittäjä voi pyytää opiskelijoita erilaisiin pikkuhommiin. Yrittäjä
kertoo luokalle oman yrittäjätarinansa
ja opiskelijat vierailevat hänen yrityksessään.
• Opettajalla voisi olla oman ainealansa
yrittäjäkummi, jolta saa tietoa alan yrittäjyydestä.
• Ylioppilaskirjoitusten reaalikysymyksiin
yrittäjyys.

Yrittäjyyteen kasvamisen vaihe ammattikorkeakoulussa:
yrittäjyys tulevassa ammatissani
Kaisa ryhtyy yrittäjäksi ammattikorkeakoulussa
Jannen ammattiopiston aikainen kaveri, Kaisa,
sai ylioppilastodistuksen vuosi ammattiopintojen päättymisen jälkeen. Hän oli edelleen innostunut musiikista, mutta myös hoiva-alasta.
Niinpä hän kävi säännöllisesti laulamassa kotipaikkansa vanhusten palvelutalolla.
Kun Kaisa sitten pääsi ammattikorkeakouluun opiskelemaan geronomiksi sosiaali- ja terveysalalle vanhustyön koulutusohjelmaan, hän
alkoi suunnitella musiikin ja hoivatyön yhdistämistä. Kaisa yllättyi, että ammattikorkeakoulussa myös sosiaali- ja terveysalalla yrittäjyys
tuodaan uravaihtoehtona esiin jo ensimmäisenä opiskeluvuotena. Yrittäjyyden opintojaksolla
Kaisa ehdotti omalle tiimilleen, että se järjestäisi
kurssin päättötyönä musiikillisen tapahtuman
ikäihmisille. Ehdotus hyväksyttiin ja tiimi suunnitteli ja toteutti toiminnallisen musiikkitapahtuman paikallisessa vanhusten hoivakodissa.
Vanhukset ja hoitohenkilökunta olivat iloisia ja
innostuneita uudenlaisesta toiminnasta. Niinpä ajatus musiikin ja vanhustyön yhdistämisestä
omassa yrityksessä alkoi itää Kaisan mielessä.
Kaisa keskittyi opinnoissaan vanhusten hoivatyöhön ja jatkoi myös musiikin opintoja. Hän
opiskeli kitaransoittoa, vapaata säestystä pianolla sekä laulua. Ensimmäisen kesälomansa
aikana hän osallistui musiikkiterapiakurssille.
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Toisen opintovuoden aikana Kaisa meni
oman yksikkönsä yritysneuvojan juttusille. Hän
kertoi ideastaan perustaa yritys, joka tarjoaa
vanhusten hoivakodeille sekä yksityisille ikäihmisille geronomin palveluja, musiikkiterapiaa
sekä erilaista musiikkiin liittyvää toimintaa. Yritysneuvoja piti ideaa hyvänä ja niin Kaisa lähti
mukaan ammattikorkeakoulun yrittäjäopistoon
allekirjoittamalla yrittäjyyssopimuksen. Hänelle
rakennettiin tulevaa yrittäjyyttä varten henkilökohtainen opintosuunnitelma, johon otettiin
mukaan yrittäjyyteen, liiketoimintaosaamiseen ja yrityksessä tarvittavaan ammatilliseen
osaamiseen liittyviä opintojaksoja myös muilta
koulutusaloilta. Yritysidean testaamiseen ja kehittämiseen saatiin apua myös ammattikorkeakoulun ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta ja
yrityspalveluorganisaatioilta.
Kolmantena opiskeluvuotenaan Kaisa osallistui eri aloja yhdistävälle, innovatiiviselle yrittäjyyden opintojaksolle. Monialaisessa tiimissä
Kaisa laati liiketoimintasuunnitelman liikeidealle, jossa oli osittain samoja asioita kuin hänen omassa liikeideassaan. Kurssin päätöstilaisuudessa elinkeinoelämän asiantuntijat arvioivat liikeidean ja antoivat siihen kehittämisehdotuksia. Näin Kaisa sai arvokasta osaamista
oman yrityksensä liiketoimintasuunnitelman

laatimiseen sekä myös uusia ajatuksia liikeideansa kehittämiseen. Kurssin ansiosta hän pystyi
rakentamaan hyviä verkostoja kulttuurituotannon, fysioterapian ja liiketalouden yrittäjäksi
aikoviin opiskelijoihin. Heidän kanssaan voisi
kehittää myöhemmin jotain yhteistyökuvioita.
Samana kolmannen vuoden keväänä Kaisa
päätti aloittaa yritystoiminnan pienimuotoisena ikäihmisten ”muskaritoimintana” nimellä
Kaisan Elon Sävel. Päätyökseen hän edelleen
opiskeli, mutta teki työkeikkoja vanhusten hoivakoteihin. Etenkin muistisairaiden hoidossa
Kaisan musiikki ja musiikkiterapia todettiin hyväksi avuksi. Kaisa oli jo aloittanut opinnäytetyönsä tekemisen, jossa hän tutki musiikin ja
tanssin vaikutuksia muistisairaiden hyvinvoinnin lisäämisessä. Empiirisiä tutkimuksia hän teki käydessään useissa hoivakodeissa pitämässä

musiikillisia ja liikunnallisia toimintapäiviä. Samalla hän sai hyvää tietoa oman yrityksensä
toiminnan kehittämiseen.
Neljän ja puolen vuoden tiiviiden opintojen
jälkeen Kaisa valmistui geronomiksi ja ryhtyi
heti päätoimiseksi yrittäjäksi. Samalla yrityksen
toiminta laajeni käsittämään myös terapeuttisen tanssiliikunnan sekä tanssia ja laulua harrastavien ikäihmisten valmennuksen. Yritysmuoto
muutettiin osakeyhtiöksi, jolloin nimeksi tuli
Elon sävel ja askel Oy. Yhteistyökumppaniksi
yritykseen tuli Sami, joka on koulutukseltaan
tanssipedagogi. Nykyisin Elon sävel ja askel
Oy:n yhteistyöverkosto työllistää Kaisan ja Samin lisäksi useita muitakin yrittäjiä. Näistä moni
on Kaisan entisiä opiskelutovereita ammattikorkeakoulusta.

Yrittäjyyskasvattajina
ammattikorkeakoulun opettajat

Ammattikorkeakoulu

• ovat ohjaajia
• tekevät keskenään yhteistyötä
• luovat näkymiä mahdollisuuksista toimia
yrittäjinä
• omaavat hyvät yhteydet alan yrityksiin
• rakentavat verkostoja yhteistyössä opiskelijoiden kanssa
• valmentavat opiskelijan havaitsemaan uudenlaisia yritysideoita
• integroivat yrittäjyyden oppimisen ammatin
oppimiseen
• kannustavat opiskelijoita kokeilemaan yritystoimintaa jo opiskeluaikana
• ovat rinnalla, mutta eivät tee puolesta
• ovat tavoitteellisia, mutta sietävät kaaosta
• sallivat erehdyksiä ja virheitä
• suosivat projektioppimista, eivät tenttejä.

• järjestää ohjaajille (opettajille) yhteistä aikaa
opetuksen ja projektien suunnitteluun
• kouluttaa ohjaajat (opettajat) yrittäjyyskasvatukseen ja projektitoimintaan
• huolehtii, että koulun ammattialojen opetussuunnitelmissa on yrittäjyyskasvatuksen
konkreettisia toimenpiteitä ja niihin on varattu rahaa ja resursseja
• tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kansainvälistymiseen jo opiskeluaikana
• järjestää opinnot niin, että opiskelija voi yhdistää opintoja yrityksensä tai yritysideansa
kehittämiseen ja saa siitä opintopisteitä
• järjestää opinnot niin, että opiskelija saa
valmiuksia tiimityöhön ja yrittämiseen joko
erilaisten projektien kautta, kumppaniyritystoiminnassa tai virtuaalisissa yritystiimeissä.

Oppilaan mietteitä
•
•
•
•
•
•

Olenko oikealla alalla?
Saanko töitä?
Jatkanko opintojani?
Millaista harjoittelupaikassa mahtaa olla?
Tienaako tällä alalla tarpeeksi?
Yrittäjäksi ryhtyminen saattaisi kiinnostaa.
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Yrittäjyyteen kasvamisen vaihe yläkoulussa, erityisryhmässä:
Yrittäjyys minussa
Sara itsenäistyi JOPO-luokalla
Sara valitsee mansikoita torilla ja huomaa Jannen ja Mian. Sara muistaa heidät hyvin yläkouluajoilta. Mahtaisivatko muistaa hänet?
Saraa arveluttaa mennä juttelemaan, koska oma yläkouluaika ei ollut kovin hohdokasta. Oli kaikenlaista, eikä koulunkäynti todellakaan
kiinnostanut. Näin jälkeenpäin ajatellen se olisi ollut ihan hyvä yläaste, kaikenlaista tekemistä olisi ollut
tarjolla. Oli se musikaaliprojektikin,
mihin Saran oli tehnyt mieli mukaan, mutta itsekritiikki oli estänyt
innostumisen.
Sara jäi miettimään elämäänsä ja
muistelemaan yläkouluaikaa. Olisiko hän tässä ilman JOPO-luokkaa?
Ikävien tapahtumien jälkeen, kahdeksannella luokalla, Saraa hoitanut
terapeutti suositteli siirtymistä joustavan perusopetuksen luokalle, JOPOlle.
Äiti ei tykännyt ratkaisusta, koska pelkäsi leimautumista. Sara kuitenkin pyysi siirtoa JOPOluokalle ja vähitellen äitikin tajusi, kuinka hyvä
juttu se Saralle oli. Vaikka JOPO-luokalla Sara
suoritti yleisopetuksen oppimäärän, hän sai
keskittyä yhteen oppiaineeseen kerrallaan, eivätkä terapiakäynnit herättäneet luokalla kummastusta. Numerot kipusivat ylöspäin, ja Sara
tuntui muutenkin voivan paremmin.
Kun Sara oppi tuntemaan luokkakavereitaan
hän huomasi, että oli muitakin, joiden elämä ei
ollut sujunut ruusuilla tanssien.
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Jopoluokkalaiset tekivät oman projektin
viimeisenä koulukeväänä. Idea oli oikeastaan
Saran, joka oli terapiassa tutustunut tarinateatteriin. Luokka pyysi kaupunginteatterilta opastusta ja teki tarinateatteriesityksen. Oli rohkea teko asettua
alttiiksi ja olla näkyvä. Esitys sai paljon kiitosta, ja sitä esitettiin monta
kertaa. Tulot käytettiin mukavaan
iltaan viimeisellä kouluviikolla.
Äiti tuntui kuitenkin yhä surevan Saran tulevaisuutta, koska tämä oli edelleen hiljainen, pysytteli
kotosalla ja pyöri netissä. Perheen
yllätykseksi tyttö kuitenkin pyrki lukioon, jonne oli aika vaikea päästä.
Keskiarvo riitti juuri ja juuri sisäänpääsyyn, mutta Sara osoittautui lahjakkaaksi oppilaaksi. Hän suoritti lukion hyvin arvosanoin ja pyrki lääketieteelliseen.
Innostus auttamiseen auttoi jaksamaan rankan
opiskelun.
Yrittäjien kohtaaminen
Mansikoita mutustellen Sara lähestyi innokkaina juttelevia Jannea ja Miaa, jotka muistivat Saran ja kyselivät kuulumisia. Sara kertoi olevansa lääkäri ja erikoistuvansa nuorisopsykiatriaan.
Perhettä hänellä ei vielä ollut. Sara kuuli Jannen
yrittäjätarinan ja Mian mukaantulon Jannen yritykseen. Hän ei vielä paljastanut omia haaveitaan yksityisestä nuorten terapiaklinikasta. Klinikan nimi olisi Toivo.

Yrittäjyyskasvattajina erityisopettajat
• uskovat nuoren mahdollisuuksiin oppia ja
selvitä elämässään
• antavat kasvulle ja oppimiselle aikaa, sillä
nuoret kasvavat eri tahtiin
• kannustavat itsenäisyyteen ja vastuunottoon
• ovat tavoitteellisia, mutta sietävät kaaosta
• sallivat erehdyksiä ja virheitä
• tekevät yhteistyötä muiden opettajien kanssa
• siirtelevät oppiainerajoja
• järjestävät kokemuksellista oppimista
• pitävät yhteyttä kotiin ja mahdollisiin tukipaikkoihin
• edellyttävät kodiltakin yhteistyötä.

Koulu
• järjestää mahdollisuuden erityisopetukseen
• huolehtii, että erityisopetus vastaa oppilaan
tarpeita
• selvittää kodeille erilaisten erityisopetusten
mahdollisuudet
• kouluttaa erityisopettajia uusiin metodeihin
• keskittyy nuoren kasvun tukemiseen.
Oppilaan mietteitä
•
•
•
•

Koulu ei kiinnosta.
Elämä on hankalaa.
Vaikea oppia asioita.
Musiikki, mopot ja kaverit riittävät minulle.

Jannen ja Mian tarina yhteisessä yrityksessä alkaa
Mia lähti Jannen kelkkaan yrittäjäksi. Hänellä oli säästössä melkoinen kasa rahaa optiotuloista.
Yhdessä he päättivät vallata alaa sosiaalisessa mediassa. Kukaan ei ollut vielä keksinyt järjestää
yritystapahtumaa verkossa. He keksivät! Mian loistavat tietotekniset taidot puhkesivat kukkaan
omassa yrityksessä. Yhdessä he olivat enemmän kuin 1+1.

Yrittäjyyskasvatus rohkaisi meitä
toteuttamaan unelmiamme.
Lue lisää yrittäjyystarinamme
sivuilta 14–21.

21

Kasvaminen
yrittäjyyteen
Kasvu yrittäjyyteen -hankkeessa selvitettiin yrittäjyyteen kasvamista lähtien yläkoulusta ja päätyen ammattikorkeakouluun. Tosin yrittäjyyteen kasvaminen alkaa jo lapsena ja jatkuu läpi elämän.

Yrittäjyys minussa
Yläkouluikäisen suurin kysymys on: ” Kuka minä olen?” 13–16-vuotias ottaa etäisyyttä vanhempiinsa ja pyrkii näkemään maailman omin
silmin. Hänen on aika oppia ottamaan vastuuta
itsestään ja oppia tekemään yhteistyötä toisten
kanssa.
Koulun tehtävä on tukea nuoren kasvua.
Häntä tulee kannustaa yritteliäisyyteen. Yritteliäisyyteen kannustamisen pitää näkyä opetuksessa ja myös arvioinneissa.
Kaikkien yläkouluikäisten on saatava tietoa
ja käsitys yrittäjyydestä ja yrittäjänä toimimisesta. Sopiva hetki on TET-jaksojen yhteydessä.
Osa yläkoululaisista on kiinnostunut kokeilemaan yrittäjyyttä. Heille koulu järjestää mahdollisuuden esim. perustaa NY Vuosi Yrittäjänä
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-miniyrityksen tai osallistua 4H-yritystoimintaan.
Yrittäjyyskysymys säännöllisesti taloustietokilpailussa olisi hyvä asia.

Lukiossa ja ammattiopistossa alkaa
varmistua oman elämän suunta
Nuori ihminen etsii vielä itseään ja on epävarma valinnoistaan. ”Oliko tämä ammatinvalinta
oikea?” ”Mihin jatko-opintoihin hakeudun?”
Hän kantaa jo vastuuta itsestään ja tekemisistään, mutta epävarmana tarvitsee vielä aikuisten rinnalla oloa.
Lukio-opiskelijan on saatava käsitys yrittäjyydestä sekä osana yhteiskuntaa että myös yrittäjän näkökulmasta.
Yrittäjyydestä syvemmin kiinnostuneille annetaan mahdollisuus kokeilla sitä esimerkiksi

NY Vuosi yrittäjänä -miniyrityksessä.
Yrittäjyyden esilläolo ylioppilaskirjoituksissa
olisi kannustavaa.
Ammattiopiskelijan tulee saada opinnoissaan käsitys oman alansa yrittäjyydestä. Hänen
pitää saada tietoa, tutustua alan yrittäjiin ja
halutessaan kokeilla yritystoimintaa esimerkiksi
NY Vuosi yrittäjänä -miniyrityksessä, osuuskunnassa tai harjoitusyrityksessä.

Ammattikorkeakouluopiskelija
osaa päättää valinnoistaan

Jokaisen AMK-opiskelijan tulee saada tietoja
ja käsitys yrittäjyydestä. He tutustuvat alansa
yrityksiin ja perehtyvät yrittäjän elämään työharjoittelun yhteydessä, projektiopinnoissaan
tai mahdollisesti opinnäytetyötä tehdessään.
Projektioppimisen avulla avataan ovia yrittäjyyteen ja yrittäjän arkeen.
Yrittäjyydestä kiinnostuneet AMK-opiskelijat
saavat valmennusta yritystoimintaan. Opiskelija voi kehittää omaa liikeideaansa osana omia
opintojaan.

Ammattikorkeakoulut ovat avainasemassa suomalaisen yrittäjyyden kehittämisessä.
AMK-opinnot voivat antaa hyvän pohjan
yrittäjyydelle niin ammatillisen osaamisen kuin
liiketoimintaosaamisenkin osalta.
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Seuraavilla sivuilla esitellään yläkouluille sopivia
yrittäjyyskasvatuksen malleja, joita Kasvu yrittäjyyteen
-hankkeessa mukana olleet koulut kokeilivat.
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”Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
-aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa
oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista ja kehittää osallistumisessa tarvittavia
valmiuksia sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun oppimiskulttuurin ja toimintatapojen tulee tukea
oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi
sekä tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva omista
vaikutusmahdollisuuksistaan.”
OPETUSHALLITUKSEN PERUSOPETUKSEN
OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

Yläkoulujen
yrittäjyyskasvatusmallit
Yläkoulujen yrittäjyyskasvatusmallit on lajiteltu tässä kirjassa niin että ensin esitellään pakollisiin
opintoihin kuuluvat mallit ja seuraavaksi valinnaisilla kursseilla käytetyt mallit. Niiden jälkeen löytyy
esittelyt NY oivalluksista ja teemapäivistä. Aivan viimeisenä esitellään esimerkki, miten yrittäjyysopetus voidaan yläkoulussa integroida kaikkiin aineisiin.
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Opon yrittäjyyspaketti
Opo-tunneilla on monipuoliset mahdollisuudet tuoda yrittäjyyttä esille
kaikille oppilaille. Toiminnallisten tuntien järjestäminen vahvistaa nuorten
sisäistä yrittäjyyttä ja opettaa heitä itse etsimään tietoa ja arvioimaan
sitä. Urjalan Huhdin koululla käytössä olevat 75 minuutin oppitunnit
mahdollistavat hyvin erilaisten ryhmätöiden tekemisen ja ulkoiseen
yrittäjyyteen perehtymisen.

Opo-tunneilla yrittäjyyttä kaikille yläkoululaisille
Urjalan Huhdin koulun opo-tunneilla oppilaat toimivat yrittäjämäisesti ja he saavat monipuolisesti tietoa yrittäjyydestä. Opo-tuntien yrittäjyyskasvatus on kuvattu opetussuunnitelman liitteessä,
joka on nähtävillä internetissä osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen kohdassa opetussuunnitelmat.
Yrittäjämäistä toimintatapaa yläkoululaiset harjoittelevat esimerkiksi hankkimalla itse TET-harjoittelupaikkansa. Tarvittaessa opo auttaa. Lisäksi 9.-luokkalaisilla on mahdollisuus vapaaehtoiseen
yrittäjyys-TETiin lukuvuoden keväällä, jolloin he tutustuvat yrittäjyyteen ammattina. Yhteistyötä
tehdään yhteiskuntaopin opettajan kanssa.
Yhteistyössä yhteiskuntaopin kanssa perehdytään myös työ- ja elinkeinotoimiston palveluihin
sekä työnhaun prosessiin. Analysoidaan työilmoituksia, tehdään työhakemus, valmistaudutaan
haastatteluun, harjoitellaan haastattelutilannetta ja arvioidaan siinä suoriutumista.
Loppukeväästä järjestettävä 8. ja 9. luokkien toiminnallinen yrittäjyyspäivä antaa monipuolisen
kuvan yrittäjyydestä ja siitä, kuinka monenlaisia yrittäjiä on olemassa. Erilaisilla rasteilla nuoret
pääsevät haastattelemaan yrittäjiä ja tutustuvat heidän yrityksiinsä toiminnan ohessa.
Urjalan Huhdin koulun opo-tuntien yrittäjyyskasvatusta on kehittänyt opo Minna Ruotsala.

y l ä k o u l u – O p O n  Y r i t tä j Y Y s pa k e t t i
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Hyvinvointiyrittäjyys-teemapäivässä yläkoululaiset tutustuivat
yrittäjyyteen toiminnallisilla rasteilla

urjalan huhdin koulu

75 minuutin oppitunnit antavat hyvät mahdollisuudet toiminnalliseen
työskentelyyn. Opo-tunneilla nuoret
hakivat paljon itse tietoa netistä, mihin tarvittiin suunnitelmallisuutta ja
tiedon analysointikykyä. Tässä nuoret tarvitsivat opettajan tukea. Ehkä
omaehtoista tiedonhankintaa ei saa
olla liikaa, vaan välillä nuorten on
hyvä saada valmista tietoa. Yrittäjien
vierailut olivat antoisia, nuoret pitivät niistä. Yleensäkin yrittäjien kanssa on tehty hyvää yhteistyötä ja yrittäjät vierailevat mielellään koululla.

Näin se tehdään
Tunneilla nuorilla on paljon itsenäistä tiedonhankintaa.
Lisäksi tehdään ryhmä- ja parityöskentelyä (esim. tietokahvilat) sekä projekteja (esim. pelien teko), valmistellaan
yrittäjävierailuja (esim. kysymykset, oppilaiden omat ajatukset vierailujen teemoista), pidetään kilpailuja (esim.
tietokilpailu yrittäjyydestä), mietitään ongelmien ratkaisuja, keskustellaan, pidetään esityksiä ja katsotaan videoita
keskustelujen pohjana. Yrittäjien vierailut ovat tärkeitä ja
nuoret pitävät niistä. Yrittäjien urapolut, kokemukset ja
yrittäjän arki kiinnostavat.
TET-harjoitteluun oppilaat valmistautuvat tutustumalla
opon sivustolla oleviin aikaisemmin TET-harjoittelussa
olleiden oppilaiden tekemiin TET-videoihin ja työpaikkakortteihin. Oppilaat etsivät vastauksia nuorten työssäkäyntiin liittyviin ongelmatilanteisiin opon sivustolta.
Nuoret hankkivat itse TET-työpaikkansa, ja ennen TETharjoittelua työnantajat vierailevat oppitunneilla valmentaen heitä työharjoitteluun.

Muistilista
 75 minuutin oppitunnit
mahdollistavat erilaiset toimintatavat.
 Oppilaita kannustetaan itsenäiseen tiedon etsintään.
 Nuoret hankkivat itse TETpaikkansa.
 Toiminnallinen yrittäjyyspäivä on osana opo-tunteja.

Jatko-opiskelupaikkoihin nuoret tutustuvat oppilaitosvierailuilla. Oppilaat käyvät pienemmissä ryhmissä myös alakohtaisilla tutustumiskäynneillä ammattiopistoissa ja esittelevät vierailun kokemuksia muille oppilaille. Tarvittaessa
nuorille järjestetään 1–10 päivän koulutuskokeiluja ammatillisissa oppilaitoksissa. Syksyllä 2009 yrittäjäkummina toimivan elämäntaidon valmentajan johdolla oppilaita
motivoitiin ja sitoutettiin jatkokoulutuksen suunnitteluun
ja päätöksentekoon.

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Keväällä 2010 toteutettiin 8. ja 9. luokkien yhteinen yrittäjyyden toimintapäivä. Koululla oli hyvinvointialan yrittäjiä, jotka eri rasteilla esittivät toimintaansa ja kertoivat
omasta yrittäjyydestään. Toimintapäivä suunniteltiin yhdessä vanhempainyhdistyksen ja paikallisen yritysasiamiehen kanssa.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i
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Yrittäjät TETiläisten
valmentajina
TET-harjoittelupaikkoja tarjoavat yrittäjät ovat toivoneet, että oppilaita
valmennetaan TET-jaksolle. Yrittäjät kokosivat kolmen nuoria innostavan
yrittäjän valmennustiimin, jonka jäsenet käyvät talkooperiaatteella
yläkoulujen opo-tunneilla valmentamassa oppilaita ennen TET-jaksoa. He
opastavat asiakaspalveluun, käyttäytymiseen ja kertovat yritystoiminnasta.

y l ä k o u l u – Y r i t tä j ät  t e t i l ä i s t e n  Va l m e n ta j i n a

Valmennustiimi TET-valmennuksen tukena

28

Tässä mallissa yksi yrittäjä perusti kolmen yrittäjän tiimin, joka on lupautunut maksutta valmentamaan yläkoulun oppilaita.
Yläkoululaiset saavat yrittäjältä valmennuksen yrittäjyydestä ja yrityksessä työntekijänä toimimisesta ennen TET-jaksoa, jotta he ovat paremmin valmistautuneita työjaksoonsa ja voivat tarkastella
harjoittelupaikkaansa myös yrittäjyyden näkökulmasta. Näin nuoret saavat harjoittelusta itselleen
parhaat mahdolliset eväät omaa elämäänsä varten. Harjoittelupaikkoja tarjoavat yrittäjät ovat
myös toivoneet, että nuoret olisivat valmistautuneita ja tulossa oikealla asenteella työskentelyjaksolleen. Niin nuoren kuin yrittäjänkin kannalta onnistunut harjoittelujakso luo jatkuvuutta koulun ja yrityksen yhteistyölle.
Valkeakoskella on kaksi yläkoulua ja kummassakin koulussa viisi rinnakkaisluokkaa. Valmennukset
annetaan luokkakohtaisesti jokaiselle 9. luokalle
opo-tunneilla ennen syksyn TET-jaksoja. Pienryhmissä vuorovaikutus yrittäjän ja nuorten välillä on
välittömämpää. Opettaja ei osallistu tunnille, joten
nuoret voivat vapaammin keskustella yrittäjän kanssa. Aikataulutuksen vuoksi on hyvä, että yrittäjätiimissä on enemmän kuin yksi jäsen. Yrittäjien antaman valmennuksen lisäksi opo valmentaa nuoria
TET-harjoitteluun.
Mallia on testattu lukuvuosina 2008–2010 ja sen
kehittivät yhdessä Valkeakosken Tyryn koulun historian ja yhteiskuntaopin opettaja Jenni Salko, opo
Outi Hakala, Naakan koulun opo Hannele Valtonen ja valkeakoskelainen musiikkialan yrittäjä Risto
Rautiainen. Risto Rautiainen kokosi valmentajiksi
sopivien yrittäjien tiimin.

Musiikkialan yrittäjä Risto ”Rautsi”
Rautiainen on nuorten suosima
puhuja.

va l k e a k o s k e n y l ä k o u l u t

Näin se tehdään

Yläkoulujen opot ottivat alkusyksystä yhteyttä tiimiläisiin
ja sopivat valmennusten ajankohdista. Valmennuksissa
käsiteltiin TET-jakson merkitystä nuorille itselleen heidän
omassa elämässään ja tulevaisuuden suunnitelmissaan.
Lisäksi käytiin läpi, miten yrityksissä käyttäydytään, miten
palvellaan asiakkaita ja mitä yrittäjyys on. Näin nuoret
saavat harjoittelusta itselleen parhaat mahdolliset eväät
omaa elämäänsä varten. Valmennus oli yhden 45 minuutin oppitunnin mittainen ja se toteutettiin opo-tunneilla
koulun jokaiselle 9. luokalle erikseen noin yhden viikon
aikana. Yrittäjien antaman valmennuksen lisäksi opot valmensivat nuoria TET-jaksoille.
TET-valmennuksia ei arvioida. TET-harjoittelijoista on tullut työnantajilta enemmän positiivista palautetta valmennuksien jälkeen kuin ennen niitä.

Muistilista
 Yrittäjä kokoaa valmennustiimin.
 Jäseniksi valitaan yrittäjiä,
jotka viihtyvät nuorten parissa.
 Valmennus on talkootyötä
yrittäjiltä.
 Tiimi kootaan keväällä, jos
valmennukset alkavat syksyllä.
 Yrittäjä valmentaa yhden
oppitunnin.
 Valmennukset ovat luokkakohtaisia.
 Opo valmentaa edelleen
omalta osaltaan.
 Lisätietoja antaa Outi Hakala
(outi.hakala@vlk.fi).

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Paikkakunnasta riippuen sopivien yrittäjien löytäminen
voi viedä jonkin verran aikaa. Mallin testauksessa Valkeakoskella musiikkialan yrittäjä kokosi kolmen yrittäjän
tiimin. Hyvin nuorten kanssa toimeen tulevien ja TET-valmennuksesta innostuneiden jäsenten hankkimiseen ja
tehtävään perehdyttämiseen meni aikaa noin kuukausi.
Jotta nuoret saivat valmennuksen ennen syksyn TET-jaksoa, valmennustiimi koottiin kevään aikana. Samoin syksyn opo-tuntien aikataulu opetusjaksoissa varmistettiin jo
keväällä, jotta TET-valmennukset voitiin järjestää.

Kommentteja
Nuoret ovat olleet innoissaan yrittäjän vierailusta. Koulun ulkopuolinen henkilö on nuorten silmissä uskottavampi kuin opettaja.
Muutaman nuoren TET-harjoittelusta on tullut spontaanisti hyvää
palautetta työnantajilta. Opettajien mielestä tällainen valmennus
on todella tarpeellinen. TET-valmentajalle työ on antoisaa ja hyvin
palkitsevaa. Jo yhden tunnin aikana voi nähdä nuorten asenteen
muuttumisen työharjoittelua ja yrityksessä työskentelyä kohtaan.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i
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Yläkoulun ysien
yrittäjyyskuukausi
Yhteiskuntaopin taloustiedon tunneilla Valkeakosken Tyryn koulun 9.
luokan oppilaat perehtyvät toiminnallisesti yrittäjyyteen yhden kuukauden
aikana. Projektityönä nuoret kehittävät pienryhmissä omia yritysideoitaan,
joista he askartelevat julisteet. Yrittäjät vierailevat tunneilla ja oppilaat
vierailevat lähialueen yrityksissä. Yrittäjä antaa oppitunnilla palautteen
nuorten yritysideoista.

Oppilaiden omat yritysideat esille
Tarkoitus on tekemisen kautta perehdyttää yläkoulun oppilaat yrittäjyyteen. Nuoret pitävät siitä,
että he saavat tehdä itse. Yrittäjävierailut tunneilla tai oppilaiden vierailut yrityksissä ovat myös
pidettyjä. Niihin valmistaudutaan miettimällä kysymykset etukäteen ja lähettämällä ne etukäteen
tiedoksi yrittäjälle. Kohteiksi on valittu pieniä yrityksiä, koska silloin yrittäjyys on mahdollisimman
lähellä kertojan arkipäivää. Valintaperusteina on ollut myös nuoria kiinnostavat toimialat sekä yritykset, joita yläkoululaiset eivät välttämättä miellä yrityksiksi. Yhteistyö muiden oppiaineiden kanssa on mahdollista, kun aikatauluista sovitaan riittävän ajoissa. Yritysideoita miettiessään nuoret
joutuvat pohtimaan asioita itse yrittäjyyden kannalta, ja silloin myös oppi menee parhaiten perille. Mallia on testattu lukuvuosina 2008–2010. Nykyisin se on pysyvästi osa taloustiedon kurssia.
Ysien yrittäjyyskuukausimallin on kehittänyt historian ja yhteiskuntaopin opettaja Jenni Salko
Valkeakosken Tyryn koulusta.

y l ä k o u l u – Y l ä k O u l u n  Y s i e n  Y r i t tä j Y Y s k u u k a u s i
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Tämä ohjelma on osoittautunut toimivaksi, joten
samalla tavalla yrittäjyysosio toteutetaan jatkossakin. Omien yritysideoiden pohtimisen ja tekemisen kautta nuoret saavat konkreettisen tuntuman
yrittäjyyteen. Tärkeää on tehdä kysymykset yrittäjälle etukäteen ennen yrittäjän vierailua. Se valmistaa nuoria vierailuun ja yrittäjä tietää, minkälaisista asioista nuoret haluavat kuulla. Parhaita
vierailijoita ovat tavalliset, ei korkeakoulutetut,
yrittäjät.

Oppilaat askartelevat julisteita pienryhmissä
perustamistaan yrityksistä.

va l k e a k o s k e n t y r y n k o u l u

Näin se tehdään
Tammikuisen yrittäjyyskuukauden valmistelut aloitettiin 1–2 kuukautta aikaisemmin, jolloin yrittäjävierailijaehdokkaita mietittiin opettajan ja alueen kehitysyhtiön
edustajan kanssa. Tavoitteena oli löytää pienten yritysten yrittäjiä, jotka olisivat nuorten mielestä kiinnostavia
ja jotka edustaisivat monipuolisesti eri alojen yrittäjyyttä.
Luokkien tunteja ei yhdistetty, vaan jokaiselle luokalle oli
samansisältöiset tunnit. Jokaisella luokalla oli 45 minuutin
oppitunteja 10-15.
Tuntien sisällöt jakaantuivat seuraavasti:
• Käytiin läpi tilastoa siitä, millainen on tyypillinen suomalainen yrittäjä (ikä, tutkinnot, yritysmuoto jne.). Ideana oli valottaa mm. sitä, ettei yrittäjällä tarvitse olla
korkeakoulututkintoa menestyäkseen yrittäjänä.
• Mietittiin, millaisia ominaisuuksia yrittäjältä vaaditaan.
• Vertailtiin yrittäjää ja palkkatyöntekijää.
• Pidettiin "Yrittäjäkierros", eli oppilaat lukivat pareittain lehtileikkeitä eri alojen uusista yrittäjistä.
• Oppilaat miettivät etukäteen kysymyksiä vierailulle tuleville yrittäjille.
• Kahdella tunnilla kävi yrittäjä vierailemassa.
• Perustettiin ryhmissä kuvitteellinen yritys.
• Liiketoimintasuunnitelma käytiin aluksi läpi yhdessä.
Puhuttiin myös yritysten sidosryhmistä. Oppilaiden piti
miettiä, ketkä ovat oman yrityksen yhteistyökumppaneita ja millaista yhteistyötä tehdään. Tehtiin juliste
omasta yrityksestä.
• Yrittäjä vieraili tunnilla arvioimassa tehtyjä yritystöitä.

Muistilista
 yrittäjävierailujen valmistelut
1–2 kuukautta ennen
 pieniä, mielenkiintoisia yrityksiä: musiikkikauppa, kauneushoitola, lemmikkieläintarvikeliike, koulun entisen
oppilaan yritys, taidealojen
yritykset jne.
 pienryhmissä yritysideoiden
miettimistä, tuloksena oppilaiden askartelemat julisteet
 yrittäjän palaute yritysideoista
 45 min oppitunteja 10–15
 oppituntien sisällöstä lisää
www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
 lisätietoja: Jenni Salko
(jenni.salko@vlk.fi)

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Työskentelystä oppilaat saivat arvosanat (kiitettävä/hyvä/
tyydyttävä).

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i
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Oppilaskunta ideoi ja
toteuttaa projekteja
Naakan koulun oppilaskunnan hallituksen jäsenet ideoivat heitä
kiinnostavia ja kouluun sopivia projekteja. Omat ideat motivoivat oppilaita
tavoitteelliseen tiimityöskentelyyn ja projektitoiminnan oppimiseen.
Nuoret vastaavat projektien suunnittelusta ja käytännön toteuttamisesta.
Ohjaava opettaja toimii taustatukena. Projektisuunnitelmat hyväksytetään
opettajainkokouksessa, ennen kuin niitä aletaan toteuttaa.

y l ä k o u l u – O p p i l a s k u n ta  i d e O i  j a  t O t e u t ta a  p r O j e k t e j a

Oppilailla vapaat kädet ideoida

32

Oppilaskunnan hallituksen jäsenillä on vapaat kädet ideoida innostavia projekteja. Jo ideointi antaa työelämässä
Kommentteja
tarvittavia taitoja nuorille. Omien ideoiden toteuttaminen
on motivoivaa ja antaa nuorille mahdollisuuden vaikuttaa
Oppilaat pitivät projekteista ja toikoulun toimintaan. Ensin ideoidaan, sitten valitaan promivat niissä aktiivisesti. Videointijektiryhmät ja toteuttamiskelpoiset projektit. Projektityösprojektin aikataulutuksessa he tarkentelyä tehdään parhaimmillaan yli luokka-asterajojen.
vitsevat apua. Tapahtumaprojektissa
Projekteihin osallistuminen on mahdollista kaikille koulun
koko koulu, niin opettajat kuin opoppilaille. Tärkeää on myös päättää projekti.
pilaatkin, olivat innolla asiassa muOhjaustyöhön tarvitaan kaksi opettajaa, etenkin jos tokana ja nauttimassa tapahtumapäiteutettavia projekteja on useampia. Nuorille annetaan kouvän annista. Oppilaskunnan hallitus,
lutusta projektitoimintaan ennen projektien toteuttamista.
johon 7.-luokkalaiset tulivat uusina
Tavoite on, että nuoret vastaavat itse projektin toteutumijäseninä mukaan, ryhmäytyi todella
sesta ja opettajat ovat vain taustatukena. Paljon aikatauluhyvin tapahtuman järjestelytöissä.
tusta vaativassa projektissa yläkoululaiset tarvitsevat vielä
Opettajan rooli oli todellakin vain
opettajien tukea.
toimia taustatukena.
Mallin on luonut Valkeakosken Naakan koulun oppilaskunnan toiminnasta vastaava opettaja Jussi Rämä yhteistyössä oppilaanohjaaja Hannele Valtosen kanssa. Mallia testattiin lukuvuosina 2008–2010,
jolloin toteutettiin oppimateriaalin videointiprojekti ja ysien poispotkimistapahtuma. Ensimmäinen
tapaaminen oppilaskunnan hallituksen kanssa oli puolitoista vuotta ennen projektien valmistumista.
Käytännössä projektit voi toteuttaa yhden lukuvuoden aikana.

Valkeakosken
Sanomat julkaisi
jutun poispotkimistapahtumasta

va l k e a k o s k e n n a a k a n k o u l u

Näin se tehdään
Testauslukuvuosina 2008–2010 ensimmäinen tapaaminen oppilaskunnan hallituksen kanssa oli
puolitoista vuotta ennen projektien valmistumista. Ensimmäisen kevään aikana kolmen, noin
tunnin mittaisen tapaamisen aikana nuoret saivat koulutuksen projektitoimintaan. Koulutuksen materiaali on saatavilla internetistä (www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen). Koulutuksessa he
ideoivat projekteja. 12 ideasta karsiutui neljä esitettäväksi toukokuussa opettajainkokoukselle.
Kaikki saivat toteuttamisluvan. Syksyllä projektien määrä karsiutui vielä kahteen: ysien poispotkijaistapahtumaan ja oppimateriaalin videointiin. Toteutus alkoi tammikuussa.
Poispotkiaistapahtumaa valmisteltiin koko kevät. Tapahtuma oli toukokuussa koulupäivän aikana. Valmisteluun käytettiin 3–4 oppilaskunnan hallituksen kokoontumista, tunti kerrallaan.
Opetusmateriaalia opo-tunneille kuvasi kaksi videointiryhmää, joiden jäsenet valittiin hakemusten perusteella. Tammi-maaliskuun aikana ryhmät laativat kuvauskäsikirjoitukset ja haastattelukysymykset. Nuoret kuvasivat auto- ja ravintola-alan koulutusta ammattiopistossa ja haastattelivat saman alan yrittäjää. Opo sopi kuvauskäynnit. Valmistautumiseen käytettiin kaksi oppituntia ja osittain myös välitunteja sekä muiden aineiden tunteja silloin tällöin. Ammattiopiston
kuvauksiin kumpikin ryhmä käytti pari tuntia. Ravintolayrittäjän haastatteluun meni aikaa noin
yksi tunti. Kuvamateriaalien editointiin käytti kumpikin ryhmä noin kuusi tuntia. Toinen videoista valmistui toukokuun loppuun mennessä ja toinen seuraavana syksynä.
Suoritukset ovat osa oppilaskunnan toimintaa, eikä niistä erikseen anneta arvosanaa.

Muistilista
Lukuvuoden alussa:

 Opettaja toimii vain taustatukena.

 projektien ideointi

 Virheitä saa tehdä.

 valittujen ideoiden esittely opettajainkokoukselle

 Projektit valmistuvat lukuvuoden
loppuun mennessä.
 Lisätietoja antaa Jussi Rämä (jussi.rama@vlk.fi).

 projektikoulutus oppilaskunnan hallitukselle (Koulutuksen materiaali
on saatavilla internetistä osoitteesta
www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen.)
 projektiaikatauluista ja projektien
vastuuhenkilöistä sopiminen

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

 Ideat ovat oppilaiden ideoita.
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Sähköautoprojekti
Vilppulan yhteiskoulun teknisen työn kurssilla oppilaat suunnittelevat
ja rakentavat kaksipaikkaisen sähköauton. Sähköautoprojektin
tarkoituksena on, että oppilaat saavat itse osallistua aktiivisesti projektin
kokonaisvaltaiseen toteuttamiseen tuotteen suunnittelusta valmistukseen.
Opetusmallia testataan lukuvuosina 2010–2012.

Oppilaat kokoavat teknisen työn tunneilla
kahdenistuttavan sähköauton
Vilppulan yhteiskoulun teknisen työn oppilaat toteuttavat opintojensa aikana useita projekteja,
joiden avulla on helppo opettaa myös yrittäjyyttä ja yritteliäisyyttä. Projektien aikana opettaja korostaa yritteliäisyyden merkitystä. Projekteissa on tärkeä toimia sekä itsenäisesti että tiimissä ja
projektityöt vaativat eri vaiheiden suunnittelua ja yhteen sovittamista. Oppilaat myös laskevat,
mitä kannattaa tehdä itse ja mitä ostaa.
Vilppulan yhteiskoululla käynnistettiin sähköautoprojektin toteutus syksyllä 2010. Projekti on
osa teknisen työn pakollista kurssia ja siihen osallistuvat 8.- ja 9.-luokkalaiset. Projektissa oppilaat
tekevät ensin suunnitelmia rakennettavasta autosta. Sitten tilataan osat ja lopuksi oppilaat kokoavat auton. Projektin eri vaiheisiin liitettiin yrittäjyyden opiskelua tuotteen suunnittelusta valmistamiseen. Projektiin saa sisällytettyä esimerkiksi kustannuslaskentaa, alihankintaverkoston toimintaa
sekä yritysvierailun sähköautoja valmistavaan yritykseen.
Projektin kehittämisestä vastasi Veli-Pekka Lampinen.

yläkoulu – sähköautOprOjekti

Kuvan rakennettavasta
sähköautosta piirsi Tapani Mäki
9C-luokalta keväällä 2011.
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vilppulan yhteiskoulu

Näin se tehdään
Ennen liikkeelle lähtöä on hyvä tarkistaa, että koulun teknisen työn tiloissa on kaikki tarvittava sähköauton rakentamiseen. Vilppulan yhteiskoulun teknisen työn tilat on
juuri remontoitu, joten luokassa oli valmiiksi tarvittavat
työtilat ja -välineet.
Varsinainen projekti alkaa oppilaiden tekemällä tuotesuunnittelulla; oppilaat tekevät suunnitelmia ja hahmotelmia autosta. Opettajan johdolla pohditaan, monikopaikkainen autosta tehdään ja mitkä ovat auton käyttötarpeet. Sen jälkeen tilataan tarvittavat osat. Osia odotellessa oppilaat piirtävät auton. Kurssi- ja projektisuunnitelmassa kannattaa ottaa huomioon osien toimitusaika.
Osia odotellessa voi tehdä yritysvierailun sähköautoja valmistavaan yritykseen. Yritysvierailu konkretisoi projektia
ja havainnollistaa sähköautojen valmistamista. Samalla
oppilaat kuulevat hieman yrittäjyydestä yrittäjän näkökulmasta.
Kun osat saapuvat, oppilaat kokoavat auton. Kokoamistyö vie lukuvuoden. Kokoamisen apuna käytetään olemassa olevia piirustuksia, jotka muutetaan tähän projektiin sopiviksi.

Muistilista
 Varmista teknisten tilojen
valmiusaste.
 Sovi yritysvierailu alan yritykseen.
 Ota huomioon osien toimitusaika.
 Projektiin on hyvä sisällyttää
kustannuslaskelmia ja projektisuunnittelua.
 Lisätietoja projektin toteuttamisesta saa Veli-Pekka
Lampiselta (veli-pekka.lampinen@manttavilppula.fi).

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Valmista autoa voi käyttää koulun pihassa vaikkapa roskien tai liikuntavälineiden kuljetukseen.

w w w. va s k e . f i
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Yrittänyttä ei laiteta
Valkeakosken Naakan koulussa toteutettiin ensimmäistä kertaa valinnainen
yrittäjyyskurssi lyhytkurssina. Sisällön suunnittelun haasteena oli se, että
kurssitunnit voitiin sijoittaa vain kahteen lukuvuoden opetusjaksoon.
Toiselle vuodelle suunniteltua Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa ei voitu toteuttaa,
vaan nuoret perustivat kuvitteellisia yrityksiä.

Yrittäjyyttä kahdessa opetusjaksossa
Valinnaisen yrittäjyyskurssin tavoite on antaa aiheesta kiinnostuneille nuorille mahdollisimman
monipuolinen kuva yrittäjyydestä ja taloudenhoidon merkityksestä sekä omassa elämässä että
yritystoiminnassa. 8. luokalla keskityttiin talousasioihin, tutustuttiin yrittäjiin, tehtiin yritysvierailuja
ja mietittiin yritysideoita. 4H:n yhden päivän kestävä Ajokortti työelämään -koulutus antoi nuorille
hyvää tietoa työelämästä. 9. luokalla oli tarkoitus perustaa oikealla rahalla toimivia miniyrityksiä,
jotta nuoret olisivat saaneet käytännön kokemuksen yritystoiminnasta. Se ei kuitenkaan ollut mahdollista, koska kurssin tunnit olivat lukuvuonna kolmannessa ja viidennessä jaksossa. Sen sijaan
nuoret perustivat pienryhmissä kuvitteellisen yrityksen ja yritysvierailuja jatkettiin.
Mallin kehitti historian ja yhteiskuntaopin opettaja Jenni Salko, ja sitä testattiin Valkeakosken
Naakan koulussa lukuvuosina 2009–2011. Jotta miniyritykset voitaisiin perustaa, tulisi oppitunteja
olla viisijaksojärjestelmässä vähintään neljässä jaksossa.

Kommentteja

y l ä k o u l u – Y r i t tä n Y t tä  e i  l a i t e ta

Oppilaat odottavat kurssilta toiminnallisuutta ja erilaista tekemistä. Ensimmäisen lukuvuoden kokemus oli,
että nuoret odottavat kaiken toiminnan tapahtuvan kouluaikana, oman
vapaa-ajan käyttämiseen suhtauduttiin kriittisesti. Koululta oli kiva päästä pois, kun käytiin yrityskäynneillä.
Opettajasta kurssi oli mielenkiintoinen toteuttaa, koska sisältöön sai
hyvin paljon vaikuttaa. Erilaista yrittäjyyskasvatusmateriaalia ja apua
sen soveltamiseen on todella hyvin
saatavissa.
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va l k e a k o s k e n n a a k a n k o u l u

Näin se tehdään
Kurssin alkua edeltävänä vuonna marras-joulukuussa
tehtiin päätös yrittäjyyskurssin tarjoamisesta valinnaisissa aineissa. Valintaopasta varten kirjoitettiin kurssikuvaus.
Uuden kurssin sisällöstä tiedotettiin oppilaita ja vanhempia. Aikaisemmin vastaavaan kurssiin osallistuneet oppilaat olisivat parhaita tiedottajia.
Edeltävänä keväänä ennen kurssin aloittamista vastuuopettaja osallistui Vuosi yrittäjänä -ohjelman kolmen tunnin koulutukseen. Maksutonta koulutusta tarjoavat YESkeskukset ja Nuori yrittäjyys ry. Koulutuksessa opettaja
saa ideoita, kontakteja ja oppii tuntemaan muita yrittäjyyskasvattajia. Ensimmäisen lukuvuoden Oma talous
-materiaalit kannattaa tilata keväällä sekä sopia alustavasti yrityskäynneistä ja yrittäjävierailuista.
1. lukuvuosi
Perehdyttiin Oma talous -vihkoon, tutustuttiin luovuuteen, yrittäjätarinoihin, tehtiin vierailuja yrityksiin ja yrittäjiä kutsuttiin vierailulle kouluun. Keväällä vierailtiin
alueellisilla NY-messuilla, joilla haastateltiin NY-yrittäjiä.
Osallistuttiin 4H:n järjestämään Ajokortti työelämään
-koulutukseen ja loppukeväästä pohdittiin omia liikeideoita. Kurssin tunnit olivat kahdessa jaksossa siten, että
kolmannessa jaksossa oli 3 tuntia viikossa ja neljännessä
jaksossa 2 tuntia viikossa, yhteensä 32 tuntia.

Muistilista
 kurssitiedot valinnaistarjotinta varten
 uuden kurssin sisällöstä tiedottaminen oppilaille
 edellisenä keväänä opettajalle 3 tunnin NY-koulutus
 Oma talous -materiaalien tilaus edellisenä keväänä
 yritysvierailujen alustava sopiminen edellisenä keväänä
 nuoret saavat esittää toiveita kurssin sisältöön
 lisätietoa 4H:n Ajokortti
työelämään -koulutuksesta
www.4h.fi/kohtityoelamaa
 lisätietoja: Jenni Salko
(jenni.salko@vlk.fi)

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

2. lukuvuosi
Perustettiin pienryhmissä kuvitteellinen yritys, jonka yritysideasta, toiminnoista ja sidosryhmistä askarreltiin juliste. Tutustuttiin sijoittamisen perusteisiin ja vakuutuksiin
sekä edelleen mahdollisimman monipuolisesti yrityksiin
ja yrittäjiin. Toteutettiin pienprojekti. Kurssin viimeisinä
päivinä tehtiin bussiretki naapurikuntaan ja vierailtiin suklaatehtaassa sekä kuljetusalan yrityksessä. Kurssin tunnit
olivat kolmannessa ja viidennessä jaksossa.
Kurssista annettiin arvosana.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i
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NY Vuosi yrittäjänä
-kerho
Koskelan yläkoulun oppilaat osallistuivat NY Vuosi yrittäjänä -opintoohjelmaan lukuvuonna 2010–2011. Yrityskokeilussa oli mukana 7., 8.
ja 9. luokan oppilaita. He perustivat yrityksen, jonka liikeideana oli
järjestää välituntikioski koulun tiloihin. Opinto-ohjelma toteutettiin
kerhotoimintana.

y l ä k o u l u –  n Y  V u O s i  Y r i t tä j ä n ä  - k e r h O

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma kerhotoiminnan
pohjana
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Lukuvuonna 2010–2011 kokeiltiin Koskelan yläkoululla ensimmäistä kertaa NY Vuosi yrittäjänä
-opinto-ohjelmaa. Tavanomaisesta NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman toteutustavasta poiketen
Koskelan yläkoululla toiminta toteutettiin kerhona. Kokeiluun lähti mukaan 10 yläkoulun oppilasta.
NY Vuosi yrittäjänä -opinto-ohjelman avulla oppilaat oppivat yritystoimintaa, mutta lukuvuoden aikana havaittiin, että yrittäjyysvuodella on myös vahva oppilashuollollinen näkökulma. Osalle
kerho tarjosi harrastuksen, jota ei muuten olisi ollut ja muutamien oppilaiden kohdalla sosiaalisten
taitojen oppiminen oli tärkeintä. Lisäksi toiminta tuki oppilaiden itsetuntoa ja toimi jopa tukena
koulukiusaamisesta toipumisessa vahvistaen oppilaiden luottamusta oppilastovereihin. Kerhoryhmä oli hyvin heterogeeninen. Osa kerholaisista oli erityisoppilaita ja osa vahvoja oppilaita, jotka
osoittautuivat hyväksi tueksi heikommille oppilaille.
Ryhmä oli hyvin heterogeeninen. Mukana oli myös tavallisia oppilaita.
Toiminnassa oli mukana 7., 8. ja 9. luokan oppilaita. Vaikka Vuosi yrittäjänä -opinto-ohjelma
on pääsääntöisesti mahdollista suorittaa 9. luokasta alkaen, oli 7. ja 8. luokkalaisten aktiivisten
oppilaiden mukaan ottaminen mahdollista. Samalla suoritettiin kokeilua, miten 7. ja 8. luokkalaiset selviytyvät Vuosi yrittäjänä -opinto-ohjelmasta. Tärkeä havainto oli se, että tämän ikäiset
nuoret tarvitsevat erittäin paljon aikuisen tukea, koska tämä on niin uutta heille. Ohjaajia onkin
syytä olla kaksi.
Koska yläkoulussa on ongelmana oppilaiden käyminen keskustan kaupoissa koulupäivän aikana,
NY-harjoitusyrityksen liikeideana oli yläkoulun kahvilatoiminnan pyörittäminen. Yritys teki ja myi
leivonnaisia. Kahvilaan haluttiin myös terveellisiä välipaloja. Yrittäjät suunnittelivat myös gallupin
tekemistä tuotteista, joita kioskissa voisi myydä.
Yhteistyötä tehtiin paikallisen K-kaupan kanssa tuotteiden toimituksissa sekä paikallisen Nordean kanssa. Nordeassa perehdyttiin paitsi yrittäjyysvuoden talouteen myös yrityksen perustamiseen
liittyviin asioihin.
NY-harjoitusyritys teki yhteistyötä Mäntän seudun koulutuskeskuksen (MSKK) kanssa. Neuvonantajana toimi toisella asteella työskentelevä opettaja. NY-yrittäjät osallistuivat myös MSKK:n
joulumessuille joulukuussa 2010, mikä opetti messutyöskentelyä. Messuille valmistautuessa täytyi
pohtia, miten valmistaa ja tuoda tuotteita myyntiin, miten rakentaa messuosasto ja miten esitellään tuotteita asiakkaille.
Toiminnan vastuuopettajat olivat oppilaskunnan vetäjä Sanna Virtanen ja yläkoulun opintoohjaaja Irma Niemelä.

m ä n t tä - v i l p p u l a n y l ä k o u l u

Näin se tehdään
Toimintamallin toteutus lähtee liikkeelle vastuuopettajien
nimeämisestä sekä määrärahojen ja kerhon käynnistämisen päättämisestä. Kerhoa ohjaamaan tarvitaan kaksi
innostunutta opettajaa, koska näin nuoret oppilaat tukeutuvat varsinkin alussa paljon ohjaajiin. Resursseja tarvitaan palkkojen lisäksi oppilaiden NY-rekisteröintimaksuihin. Lisäksi tarvitaan tilat NY-toiminnan pyörittämistä
varten. NY-kerho olisi hyvä saada valinnaisiin aineisiin.
Kun oppilaitos on huolehtinut resurssien varaamisesta ja
vastuuopettajat on valittu, ryhdytään oppilaita houkuttelemaan mukaan yritysprojektiin. Koskelan yläkoulussa
oli aluksi tarkoitus koota yrittäjät oppilaskunnan hallituksesta. Kaikki eivät kuitenkaan halunneet mukaan, joten
tilaisuus tarjottiin kaikille koulun oppilaille. NY-kerhosta
informoidaan koululla keväällä tai heti alkusyksystä. NYvuoteen liittyvää tiedonkulkua tehostettiin perustamalla sisäinen Facebook-ryhmä Nuori yrittäjyys -toiminnasta
kiinnostuneille yläkoulun oppilaille.

Muistilista
 Tarvitaan kaksi innostunutta
opettajaa.
 Rahaa täytyy varata NY-rekisteröintimaksuihin.
 Paikallisiin yrittäjiin kannattaa ottaa yhteyttä.
 Hyvä ryhmäytyminen auttaa
alkuun.
 Lisätietoa saa Irma Niemelältä (irma.niemela@manttavilppula.fi).

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Vuosi pitäisi käynnistää ajoissa elokuussa toisiinsa tutustumisella. Kunnollinen ryhmäytys auttaa käynnistämään
toiminnan hyvin ja nopeasti.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i
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Valinnainen yhden vuoden
ja yhden viikkotunnin
yrittäjyyskurssi
Toijalan yhteiskoulussa toteutettiin Nuori yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä
-ohjelma yhdeksännen luokan yhden viikkotunnin valinnaisena aineena.
Lyhytkurssien haasteena on niiden sijoittaminen opetusjaksoihin. Toijalassa
voitiin sopia kurssin tunnit neljään opetusjaksoon, siten että ne olivat
valitun päivän viimeisiä tunteja. Tämä mahdollisti lukuvuodeksi mitoitetun
ohjelman toteuttamisen.

y l ä k o u l u – Va l i n n a i n e n  Y h d e n  V u O d e n  j a  Y h d e n  V i i k k O t u n n i n  Y r i t tä j Y Y s k u r s s i

Hyvällä suunnittelulla hyviä tuloksia
lyhytkurssilta
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Ensimmäistä kertaa millä tahansa koululla toteutettava Vuosi yrittäjänä -ohjelma vaatii hieman
enemmän paneutumista kuin sen toteuttaminen jo rutinoituneesti. Lisähaastetta tuo sen toteuttaminen lyhytkurssina, vain yhden viikkotunnin kestävänä. Usein lyhytkurssit toteutetaan viisijaksojärjestelmässä kahdessa jaksossa. Toijalan yhteiskoulussa saatiin poikkeuksellisesti sovittua kurssin
tunnit neljään jaksoon. Tämä mahdollisti lukuvuoden ajaksi suunnitellun ohjelman toteuttamisen.
Innostunut, asiaan paneutuva opettaja saa loistavia tuloksia aikaan näinkin pienillä tuntimäärillä.
Toijalan yhteiskoulun NY-yrityksistä yksi palkittiin aluemessuilla ja yksi sai valtakunnallisen palkinnon parhaasta www-sivustosta. Parasta olisi, jos ohjelma voitaisiin toteuttaa kahden viikkotunnin
kurssina ja että sitä edeltäisi 8. luokan talousasioihin perehdyttävä kurssi.
Nuoret pitävät siitä, että pääsevät itse tekemään, ja heitä houkuttaa rahan ansaitseminen.
Opettajan näkökulmasta kaikki muu on tärkeämpää. Vuoden aikana nuoret oppivat neuvottelutaitoja, esiintymistä, ryhmätyötaitoja ja talouden seurantaa. He oppivat sitoutumaan tavoitteisiin,
johtamaan omaa työtään, ottamaan vastuun ryhmän tekemisistä ja myymään omia ideoitaan muille
Yhden viikkotunnin mallin kehitti historian ja yhteiskuntaopin lehtori Tommi Ahvenjärvi ja sitä
testattiin lukuvuonna 2009–2010.

Kommentteja
Yhden miniyrityksen mielestä ”paras kurssi ikinä”. Ohjaavan opettajan
näkökulmasta vuosi oli työntäyteinen, opettavainen, iloa ja riemua
tuottava – pettymyksiäkään unohtamatta – uusia kontakteja antava jne.
Jokaisen NY-toimintaa aloittavan on
syytä muistaa seuraava ohje: katso
eteenpäin positiivisesti, luota nuoriin
sekä anna heille vastuuta – lopputulos voi olla uskomattoman hieno.
Korutus NY:n tytöt Alisa Moukola, Yen Mai ja Jenni Uolamo
saivat valtakunnallisen palkinnon parhaasta www-sivustosta.

akaan toijalan yhteiskoulu

Näin se tehdään
Päätös valinnaisesta yrittäjyyskurssista tehtiin edeltävän lukuvuoden marras-joulukuussa. Valintaoppaaseen kirjoitettiin kurssikuvaus ja uuden kurssin sisällöstä tiedotettiin oppilaita sekä
vanhempia ennen nuorten valintoja. Keväällä opettaja osallistui valtakunnallisiin NY-messuihin,
joissa hän tutustui miniyritystoimintaan ja tapasi ohjaavia opettajia. Messujen jälkeen hän osallistui maksuttomaan Vuosi yrittäjänä -ohjelman noin kolmen tunnin koulutukseen.
Syksyllä kurssin aloituksessa oppilaiden omien vahvuuksien etsiminen, aivoriihi ja tiimiytyminen
loivat pohjan kaikelle jäljessä tulevalle. Hyvänä alkusparrauksena toimi paikallisen yrittäjän Olli
Sirénin omakohtainen yrittäjyyskatsaus. Vierailu paikkakunnalla vierailleessa Tivoli Seiterässä
antoi myös uusia näkökulmia, tällä erää elämysten tuottamiseen. Ammatin valot ja varjot tulivat kuulluiksi. Oikeanlaisen motivaation löytäminen heti alussa näyttää olevan ratkaisevan
tärkeää jatkon kannalta.
Valinnainen kurssi toteutettiin neljässä jaksossa. Ensimmäisessä jaksossa oli kaksi viikkotuntia
sekä toisessa, kolmannessa ja neljännessä jaksossa yksi viikkotunti. Oppitunnit olivat aina reunatunteja, pääosin klo 15 –16. Kurssi arvioitiin arvosanalla hyväksytty/hylätty.

Muistilista
 päätös kurssin järjestämisestä
 teksti valintaoppaaseen
9–7 kk ennen kurssin alkua
 infot oppilaille ja vanhemmille
 oppilaiden valinnat
7–2 kk ennen kurssin alkua
 opettaja tutustumassa NY-messuilla
 opettaja 3 tunnin NY-koulutuksessa
 kurssin jaksottaminen viiden jakson
järjestelmässä vähintään neljälle jaksolle
 varojen varaaminen NY-rekisteröitymismaksuihin
elo-syyskuu

lokakuu
 yrityksen rekisteröinti
marras-huhtikuu
 toiminta käynnissä
 mahdollisimman paljon vastuuta oppilaille
helmikuu
 aluemessut
huhtikuu
 valtakunnalliset messut
toukokuu
 toiminnan lopetus
 tuottojen jakaminen
 lisätietoja: Tommi Ahvenjärvi
(tommi.ahvenjarvi@akaa.fi)

 kurssin aloitus, johon kannattaa satsata
 yritysvierailut
 ideointi

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i
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12–10 kk ennen kurssin alkua
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Valinnainen kahden vuoden ja
kahden viikkotunnin kaupallisten
aineiden yrittäjyyskurssi
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Urjalan Huhdin koulun kaksivuotisella kaupallisten aineiden valinnaisella
kurssilla nuoret perehtyvät 8. luokalla niin oman paikkakunnan
yritystoimintaan kuin omaan ja yritysmaailman talouteen. 8. luokka
pohjustaa 9. luokkaa, jolloin toteutetaan Nuori yrittäjyys ry:n Vuosi
yrittäjänä -ohjelma. Silloin nuoret perustavat lukuvuoden ajan oikealla
rahalla toimivia miniyrityksiä, joita he jo 8. luokan keväällä ideoivat.

Menestyksekkäitä yläkoulun miniyrityksiä
Urjalan Huhdin koulun kaupallisten aineiden valinnaiskurssia uudistettiin. 8. luokan opinnot pohjustavat 9. luokalla toteutettavaa Nuori yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa. Osalla 8. luokan
tunneista käydään läpi Nuori yrittäjyys ry:n Oma talous -ohjelmaa. Sen lisäksi nuoret perehtyvät
yritystoimintaan, prosenttilaskuihin, arvonlisäverolaskelmiin ja yksinkertaiseen kirjanpitoon. Parityönä he haastattelevat valitsemaansa yrittäjää, jonka kanssa he itse sopivat tapaamisista. Haastattelun tulokset kukin pari esittelee koko ryhmälle. Ideariihissä nuoret miettivät omia yritysideoitaan
pohjaksi seuraavana syksynä perustettavaa miniyritystä varten.
9. luokan miniyritystoiminta antaa nuorille omakohtaisia kokemuksia yrittäjänä toimimisesta. Nuoria raha kannustaa, mutta tärkeintä on, mitä he oppivat vuoden aikana, eli ryhmätyö-,
neuvottelu- ja esiintymistaitoja, omien ideoiden myymistä muille, sitoutumista tavoitteisiin, vastuunottoa ja talouden seurantaa. Urjalan miniyritykset ovat menestyneet alueellisissa kisoissa.
Paikallinen yrittäjäyhdistys palkitsee valitsemansa miniyrityksen stipendillä lukuvuoden päättyessä.
Uudistetun kaupallisten aineiden kurssin kehitti opettaja Satu Korhonen ja sitä testattiin lukuvuosina 2008–2010.

Kommentteja
Oppilaat pitivät kurssista, koska he
saivat toteuttaa omia ideoitaan. 8.
luokalla tehtiin paljon pari- ja tiimitöitä. Opettajasta kurssia oli kiva vetää. Oma kokemus yrittäjänä ja kaupallinen koulutus auttavat opettajaa
kurssin valmistelussa ja toteutuksessa. Mikäli kurssinvetäjällä ei ole
vastaavaa kokemusta, täytyy kurssin
valmisteluun paneutua ja käyttää siihen aikaa.

Metsurit NY:n, Mika Huhtalan ja Niko
Ruotsalan, messuosasto Pirkanmaan
aluemessuilla 2010 palkittiin parhaana.

urjalan huhdin koulu

Näin se tehdään
Jos kurssi toteutetaan ensimmäistä kertaa, tulee edellisen
lukuvuoden joulukuussa sopia sen tarjoamisesta valinnaisaineissa. Valinnaisoppaaseen tehdään kuvaus kurssista ja nuoria informoidaan uuden kurssin sisällöstä, ennen
kuin he tekevät valintojaan.
Kurssin sisältö 8. luokalla:
• minä ja osaamisalueeni, työn hakeminen
• raha, kuluttaminen sekä tulot ja menot
• pankkitoiminta
• mainonta ja markkinointi
• kauppa ja kaupankäynti
• prosenttilaskut
• arvonlisävero
• yksinkertainen kirjanpito
• yrittäjyys ja yrittäminen (Tutustutaan mm. oman paikkakunnan yritysrakenteeseen ja yrityksiin.)
Kurssin sisältö 9. luokalla:
• NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma, miniyrityksen perustaminen oikealla rahalla lukuvuoden ajaksi
• yrityksen perustaminen
• perustamiseen liittyvä ”paperisota” liiketoimintasuunnitelmineen
• pankkiasiointi, laskutus, kirjanpito (kahdenkertainen
kirjanpito)
• ostot, markkinointi, myynti
• yritystoiminnan lopettaminen

Muistilista
 päätös valinnaisen kurssin
tarjoamisesta
 tiedottaminen nuorille
 opettajan osallistuminen
3 tunnin NY-koulutukseen
 varojen varaaminen NYrekisteröitymismaksuihin
 mahdollisimman paljon vastuuta oppilaille
 kurssin sisällön tarkempi kuvaus www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
 lisätietoja: Satu Korhonen
(satu.korhonen@akaa.fi)

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Kurssista annetaan arvosana. Arvioinnin pohjana oli 8.
luokalla muutama koe ja 9. luokalla toimiminen yrityksessä, yrityksen tulos ja vuosikertomus.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i
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Ysiluokkien
yrittäjyyspäivä
Akaan Hirvialhon koulussa yhdeksäsluokkalaisten oppilaan ohjaukseen on
sisällytetty yrittäjyysteemapäivä. Teemapäivänä yrittäjät tulevat koululle
puhumaan yrittäjyydestä ja oppilaat vierailevat paikallisissa yrityksissä.
Tavoitteena on kutsua puhujiksi pienten yritysten yrittäjiä, jolloin
yrittäjän tarina on mahdollisimman henkilökohtainen ja yläkoululaisten
on helpompi omaksua se.

Yrittäjät kertovat oman tarinansa 9.-luokkalaisille
Yhdeksäsluokkalaisten oppilaanohjaukseen sisältyvän yrittäjyyspäivän tarkoituksena on tutustuttaa oppilaita yrittäjyyteen ja yrittäjän elämään aitojen yrittäjäkontaktien avulla. Oppilaat kuulevat
yrittäjien esityksiä koululla ja tekevät yritysvierailuja paikkakunnan yrityksiin. Teemapäivään osallistuvat kaikki 9.-luokkalaiset, eikä heillä ole kyseisenä päivänä muita oppitunteja.
Teemapäivää edeltävillä oppilaanohjauksen tunneilla nuoret miettivät etukäteen kysymyksiä
yrittäjille. Ne lähetetään viikkoa ennen teemapäivää yrittäjille, jotta he voivat valmistautua esiintymiseensä. Tästä yrittäjät ovat pitäneet, koska silloin he tietävät, millaisista asioista nuoret haluavat
kuulla. Valmiit kysymykset myös madaltavat yrittäjien kynnystä tulla mukaan teemapäivään.
Toimintamallin kehitti Akaan Hirvialhon koulun oppilaan ohjaaja Heikki Penttilä. Mukana toteutuksessa oli rehtori Harri Rantala sekä muiden oppiaineiden opettajia. Mallia testattiin keväällä
2009 ja keväällä 2011. Kokeiluun osallistui kummallakin
kerralla noin 70–80 oppilasta.

y l ä k o u l u – Y s i l u O k k i e n  Y r i t tä j Y Y s pä i Vä

Kommentteja
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Yrittäjän palaute: Loistava tilaisuus, omat esitykset paranivat loppua kohti. Viimeinen luokka, jota
etukäteen odotin haasteelliseksi, oli
kaikkein paras. Oppilaat olivat kiinnostuneita esityksestä ja esittivät
kysymyksiä. Syntyi keskustelua. Etukäteen saadut, oppilaiden tekemät
kysymykset auttoivat esityksen valmistelussa. Kun vastausta oli vähän
etukäteen saanut miettiä, oli tunnillakin helpompi vastata nuorten esittämiin kysymyksiin. Vastausta täytyy
vähän muotoilla erilailla, kun vastataan nuorille.

Kevään 2011 teemapäivässä myös ideoitiin ja kisattiin
ryhmissä, kuka rakentaa korkeimman pystyssä pysyvän
rakennelman spagetista ja vaahtokarkeista.

akaan hirvialhon koulu

Kaikki mukana olleet yrittäjät ovat
valmiita osallistumaan vastaavaan
päivään toisenkin kerran.

Näin se tehdään

Toimintamallia testattiin kahdella eri tapaa. Vuonna 2009
toteutettu teemapäivä jakautui niin, että aamupäivällä
kaksi luokkaa (puolet 9.-luokkalaisista) oli koululla kuuntelemassa yrittäjyysluentoja kumpikin omassa luokassaan
ja samaan aikaan kaksi luokkaa oli yritysvierailulla koulun ulkopuolella. Iltapäivällä osat vaihtuvat. Yrittäjät pitivät esityksensä neljä kertaa ja yritysvierailukohteessa oli
kaksi käyntiä.
Vuonna 2011 teemapäivä toteutettiin siten, että aamupäivällä kaikki 9.-luokkalaiset kuuntelivat juhlasalissa esityksiä. Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja ja paikkakunnan yritysasiamies kertoivat oman alueen yrittäjyydestä ja nuorten mahdollisuuksista. Lisäksi kuusi yrittäjää
kertoi oman yrittäjätarinansa. Ennen ruokailua nuorilla
oli neljän rastin toiminnallinen osuus. Ruokailun jälkeen
nuoret lähtivät luokittain yrityskäynneille lähialueen yrityksiin. Kukin luokka kävi kahdessa yrityksessä. Erillisiä
kuljetuksia ei tarvittu, koska yritykset olivat kävely- tai
pyörämatkan päässä koululta. Paikallislehden toimittaja
oli kutsuttu mukaan teemapäivään ja hän teki päivästä
jutun lehteen. Teemapäivä kesti 4–5 oppituntia, joiden
pituus oli 45 minuuttia.

Muistilista
 Syksyllä sovitaan teemapäivän ajankohdasta.
 Noin 2 kk aikaisemmin sovitaan yrittäjien kanssa.
 Oppilaat tekevät kysymykset
etukäteen.
 Kysymykset lähetetään yrittäjille noin viikkoa ennen.
 Opettajia ohjeistetaan 1–2
päivää ennen.
 Lähetetään kutsu paikallislehdelle.
 Lisätietoja antaa rehtori Harri Rantala (harri.rantala@
akaa.fi).

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Teemapäivän järjestelyt aloitettiin 4–6 kuukautta aikaisemmin. Suunnittelu- ja järjestelytyöstä vastasi yksi opettaja. Varsinaiseen yrittäjyyspäivään osallistui 12 opettajaa. Teemapäivään osallistuivat ne opettajat, joilla olisi
muutenkin ollut oppitunteja yhdeksäsluokkalaisille, joten
päivä ei siltä osin vaatinut ylimääräistä resursointia. Päävastuullinen opettaja tarvitsee valmisteluaikana suunnittelupalavereihin aikaa yhteensä noin 3–4 tuntia. Yrittäjävierailijoiden etsintään ja luennoista sopimiseen sekä
yritysvierailukohteesta ja mahdollisesta bussikuljetuksesta
sopimiseen kuluu noin 4–5 tuntia ja muuhun valmistelutyöhön noin 3 tuntia.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i
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Oppiaineisiin integroitu
yrittäjyyskasvatus
Jokaiseen oppiaineeseen on mahdollista sisällyttää yrittäjyyttä vähintään
yhden oppitunnin verran kolmivuotisen yläkoulun aikana. Moni
yrittäjyyteen liittyvä aihe sisältyy jo opettajien tuntisuunnitelmiin. Ne
vain tulee tehdä näkyviksi, ja niitä voidaan jatkojalostaa. Näin tekivät
Valkeakosken Tyryn koulun opettajat.

y l ä k o u l u – O p p i a i n e i s i i n  i n t e G r O i t u  Y r i t tä j Y Y s k a s Vat u s

Joka aineessa jotain
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Valkeakosken Tyryn koulussa opettajat miettivät yhdessä, mitä ovat ne oppiainekohtaiset toimintamallit, joilla vahvistetaan nuorten yrittäjämäisiä toimintatapoja ja joilla annetaan nuorille tietoa
yrittäjyydestä, ja mikä on mahdollista toteuttaa. Tuloksista laadittiin opetussuunnitelmaan yrittäjyyskasvatusliite, joka on nähtävillä internetissä osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen kohdassa opetussuunnitelmat.
Oppiainekohtaisia toimenpiteitä Tyryn koulussa yritysvierailujen lisäksi ovat esimerkiksi kuvataiteessa järjestettävä valinnaiskurssi, jossa tehdään yritysvideoita, sekä liikuntatunneilla tehtävät
vierailut keilahalliin ja kuntosalille, joissa samalla tutustutaan yrittäjään. Musiikissa järjestetään
konsertti, jota markkinoidaan ja jonka tarjoiluista ja vaatesäilytyksestä huolehditaan. Atk-tunneilla
oppilaat voivat tehdä kotisivuja vieraita kieliä käyttäen, atk-yrittäjille tehdään markkinointikampanja
ja opitaan budjetin laadintaa.
On tärkeää, että opettajat hahmottavat kaikkien oppiaineiden yrittäjyysopinnot, jolloin he voivat aikatauluttaa samaa aihekokonaisuutta koskevat opinnot samanaikaisiksi. Esimerkiksi äidinkielessä oppilaat voivat kirjoittaa työpaikkahakemuksen sekä cv:n ja opo-tunneilla voidaan jatkaa
työnhaun harjoittelua haastatteluharjoituksilla. TET-harjoittelun raportit oppilaat voivat kirjoittaa
äidinkielentunneilla ja TET-paikkojen yrittäjyydestä he voivat pitää esitelmiä niin opo-tunneilla kuin
yhteiskuntaopin tunneilla.
Yrittäjyysopintojen arviointi on osa oppiaineiden kokonaisarviointia. Valkeakosken Tyryn koulun
mallia suunnittelivat kaikki opettajat. Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelman liitteen kokosi
oppilaanohjaaja Outi Hakala.

Kommentteja

Opettajien kokoama yhteenveto
Tyryn koulun yrittäjyyskasvatuksesta

va l k e a k o s k e n t y r y n k o u l u

Kun opettajat tietävät toisten oppiaineiden aikataulut, he voivat sovittaa
omia yrittäjyyteen liittyviä opintoja
tehtäväksi samaan aikaan. Esimerkiksi äidinkielen tunnilla voidaan kirjoittaa aine yrittäjästä saman kuukauden aikana, kun yhteiskuntaopissa käsitellään yrittäjyyttä, ja samaan
aikaan voidaan kuvaamataidossa
suunnitella yrityslogoa.

Näin se tehdään
Koko koulun ainekohtaisten yrittäjyyskasvatustoimintamallien kokoamiseen kannattaa käyttää yksi lukuvuosi.
Tyryn koulussa käytiin yrittäjyyskasvatuksesta ensimmäiset kahdenkeskiset tai pienryhmien ideointikeskustelut
aineopettajien kanssa keväällä 2009.
Syksyllä 2009 VESO-seminaarissa opettajat saivat konkreettista tietoa yrittäjyyskasvatuksesta ja myöhemmin
pidetyssä koulun suunnittelupäivässä opettajat miettivät
aineryhmittäin ideoita yrittäjyyskasvatukseen.
Maaliskuun 2010 puolikkaassa VESO-päivässä työskentelyä vielä jatkettiin. Tulosten perusteella koulun opo Outi
Hakala kokosi ainekohtaiset yrittäjyyskasvatuksen toimintatavat opetussuunnitelman liitteeksi. Opettajilla oli
vielä mahdollisuus kommentoida tekstejä ennen lopullisen opetussuunnitelman liitteen hyväksymistä. Opettajat
päivittävät liitettä tarvittaessa vuosittain. Kokoamistyöhön Outilta meni aikaa noin 20 tuntia.

Muistilista
 Suunnitteluun kannattaa
käyttää lukuvuosi.
 Ensin annetaan tietoa yrittäjyyskasvatuksesta kaikille.
 Sitten mietitään ja ideoidaan
pareittain tai pienryhmissä.
 Suunnittelukokouksessa jatketaan työstämistä, kokous
voi olla VESO.
 Yksi henkilö kokoaa koulun
yrittäjyyskasvatuksen toimintatavat.
 Yhteenveto annetaan kommentoitavaksi ja liitetään
opsiin.
 Aloitetaan toteutus seuraavan lukuvuoden alusta.

 Ops-liite löytyy netistä www.
vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
kohdassa opetussuunnitelmat.
 Lisätietoja antaa Outi Hakala
(outi.hakala@vlk.fi).

Tyryn koulun opettajien ideoita yrittäjyyskasvatukseen.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

 Suunnittelukokouksissa sovitetaan yhteen eri oppiaineiden aikataulut.
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Seuraavilla sivuilla esitellään lukioille sopivia
yrittäjyyskasvatuksen malleja, joita Kasvu yrittäjyyteen
-hankkeessa mukana olleet koulut kokeilivat.
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”Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys
-aihekokonaisuuden tavoitteena on kasvattaa opiskelijoita osallistuviksi, vastuuta kantaviksi ja kriittisiksi kansalaisiksi. Se merkitsee osallistumista ja vaikuttamista yhteiskunnan eri alueilla poliittiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen toimintaan
sekä kulttuurielämään. Osallistumisen tasot ovat paikallinen, valtakunnallinen, eurooppalainen sekä globaali.”
”Aihekokonaisuuden toteuttamisen pääpainon tulee olla käytännön harjoittelussa sekä omakohtaisten osallistumis- ja vaikuttamiskokemusten luomisessa. Koulun oman aktiivisen toiminnan lisäksi tällaista opiskeluympäristöä
voidaan kehittää yhteistyössä muiden yhteiskunnan elimien, erilaisten
järjestöjen ja yritysten kanssa.”
OPETUSHALLITUKSEN LUKION
OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2003

Lukioiden
yrittäjyyskasvatusmallit
Lukioiden yrittäjyyskasvatusmallit on lajiteltu tässä kirjassa niin että ensin on esimerkkimalli, jossa
yrittäjyyskasvatus on integroitu kaikkiin aineopintoihin. Sen jälkeen esitellään pakollisiin opintoihin
kuuluvat mallit ja seuraavaksi syventävillä ja soveltavilla kursseilla käytetyt mallit. Niiden jälkeen löytyy esittelyt NY oivalluksista ja teemapäivistä. Aivan viimeisenä esitellään esimerkkejä, miten yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus voidaan tehdä tutuksi opettajille. Osa malleista soveltuu myös yläkouluun.
49

Oppiainekohtaiset
yrittäjyysopinnot verkossa
Väinö Linnan lukiossa Urjalassa kaikki opiskelijat saavat
yrittäjyyskasvatusta. Nuoret suorittavat ainekohtaisia yrittäjyysopintoja
lukio-opintojensa aikana ja parhaat opinnot palkitaan kolmannen vuoden
jouluna. Toimintamallin kehittivät kaikki Väinö Linnan lukion opettajat
yhdessä.

Yrittäjyystehtävät kootaan verkkoon, parhaat
saavat stipendin 3. lukiovuonna

l u k i o – O p p i a i n e k O h ta i s e t  Y r i t tä j Y Y s O p i n n O t  V e r k O s s a

Väinö Linnan lukion kaikki 1.–3. vuoden noin 100 opiskelijaa tekevät yrittäjyyteen liittyviä tehtäviä kaikissa oppiaineissa. Ryhmänohjaajat kertovat yrittäjyysopintojen suorittamisesta Moodlessa
ja selvittävät palkitsemisen kriteerit. Palkinto on Valkeakosken Seudun Kehitys Oy:n myöntämä
stipendi. Palkinto jaetaan 3. lukuvuoden joulukuussa.
Yrittäjyysopinnot voidaan toteuttaa myös paperisena versiona tai käyttämällä muutakin sähköistä järjestelmää kuin Moodlea. Pääasia on, että yrittäjyyteen liittyviä tehtäviä on kaikissa oppiaineissa. Tehtävät voivat olla pieniäkin, sillä kolmen vuoden aikana ehtii kertyä jo monenmoista tietoa ja
kokemusta yrittäjyydestä, etenkin kun aihe tulee käsitellyksi jokaisessa oppiaineessa.
Toimintatapa on kirjattu koulun opetussuunnitelmaan.
Tehtävät löytyvät internetistä osoitteesta www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen kohdasta opetussuunnitelmat.

50

Väinö Linnan lukion yrittäjyysopintojen
palkitsemiskriteerit
• Yrittäjyyskansio on innovatiivinen (esimerkiksi idearikas, kekseliäs, tuo yrittäjyydestä
esille uusia näkökulmia, hauska lukea, kivan
näköinen).
• Yrittäjäkansion tehtävissä näkyy opiskelijan
oma-aloitteisuus. Hän on paneutunut tehtäviin paremmin kuin mitä opettaja edellytti.
• Opiskelija on osoittanut opinnoissaan huomattavaa ja uutteraa kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan.
• Opiskelija on hyvä joukkuepelaaja. Hän antaa hyvän aktiivisen panoksensa yhteiseen
tekemiseen. Hän pitää lupauksensa itselleen
ja muille.
• Opiskelija suhtautuu vastuullisesti tekemisiinsä.

u r j a l a n vä i n ö l i n n a n l u k i o

Kommentteja
Oppilailta: Yrittäjyysopinnoissa yrityskäynnit ovat olleet pidettyjä. Tehtävät, esimerkiksi
oman yrityksen ideoiminen, ovat olleet innostavia. Yrittäjyysopintojen kokonaisuus hahmottuu
nuorille viimeistään lukion 3. vuotena. Moodlen käyttö oli ainakin aluksi nuorille yllättävän
haasteellista, osittain syynä olivat tekniset pulmat etenkin kuvien suhteen.
Opettajilta: Yrittäjyyskäyntejä järjestetään
mielellään, koska ne tuovat uusia tuulia koulutyöskentelyyn. Yrittäjyysopintoja omiin aineisiinsa miettiessään opettajat ovat saaneet tuoda omia ideoitaan esiin.

Näin se tehdään

Opinnot
Opiskelijoita tiedotetaan yrittäjyysopinnoista ensimmäisenä lukiopäivänä. Ryhmänohjaajat kertovat opinnoista, niiden suorittamisesta Moodlessa, palkitsemisesta 3.
vuonna ja palkitsemiskriteereistä. Ryhmänohjaajat huolehtivat, että jokainen opiskelija saa omat tunnuksensa
Moodleen. Opiskelijoiden, kuten myös opettajien, jatkuva informointi ja motivointi Moodlen käyttöön on tärkeää. Osana koko lukioajan kestäviä yrittäjyysopintoja
lukiossa toteutetaan myös koko koulun yrittäjyyden teemapäivä. Vuoden 2010 teema oli hyvinvointiyrittäjyys.
Yksittäisistä töistä annetaan tehtäväkohtaiset arviot ja
tehtävien suoritus on kurssisuorituksen ehto. Lukioaikana parhaiten yrittäjyysopinnot suorittaneen opiskelijan
valintaan osallistuvat kaikki opettajat. Perusteena on yhteisesti sovitut palkitsemiskriteerit. Palkinto myönnetään
3. vuoden jouluna.

Muistilista
 Työaikaa kehittämiseen 2–3
tuntia / 2 opettajaa. Lisäksi muutaman viikon aikana
muutamia tunteja kaikilta
opettajilta.
 Kehittäminen aloitettiin puoli
vuotta aiemmin.
 Yrittäjyyteen liittyviä tehtäviä
on kaikissa oppiaineissa ja ne
tehdään 1.–3. vuonna.
 Tehtäviä on vähintään 1 tunti/oppiaine ja vähintään 20
tuntia/opiskelija koko lukion
aikana.
 Yhden vuoden budjettitarve
bussikuljetuksiin ja mahdollisiin palkkioihin yrittäjälle on
noin 2 000 euroa.
 Moodle-käyttöönoton kustannukset olivat arviolta
3 000–4 000 euroa ja vuosimaksut käyttäjämääristä
riippuen 500–2 000 euroa.
Moodlea käytetään myös
muihin opintoihin, joten yrittäjyysopintojen osuus kokonaisuudesta on pieni.
 Lisätietoja voi kysyä Seija
Kylä-Markulalta
(seija.kyla-markula@urjala.fi) .
Kuvassa vasemmalta rehtori Jarno
Hautamäki, lehtori Seija KyläMarkula, vuoden 2010 stipendin
saajat Inka Touru ja Kalle Niemi
sekä lehtori Jarmo Lehtinen. Seija
Kylä-Markula ja Jarmo Lehtinen
toimivat Väinö Linnan lukiossa
yrittäjyyskasvatusvastaavina.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i
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Kehittäminen
Toimintamallin suunnittelu aloitettiin noin puoli vuotta
ennen käyttöönottoa. Opettajat suunnittelivat sisältöjä
oman oppiaineensa yrittäjyysopintoihin. Sisällöt ja niistä
muodostuva kokonaisuus käytiin yhdessä läpi opettajainkokouksessa. Sisällöt ja opintotehtävät muotoutuvat joka
vuosi, osa tehtävistä voi jäädä pois ja uusia voi tulla tilalle. Sisällöt käsitellään kokonaisuutena kerran vuodessa
opettajainkokouksessa. Lisäksi yrittäjyysopintoja käsitellään tarpeen mukaan joka kokouksessa.
Sähköisen alustan tekninen käyttöönotto ostettiin ulkopuolisena palveluna. Opettajat saivat henkilökohtaista
koulutusta sähköisen alustan käyttöönoton yhteydessä ja
siitä noin vuoden kuluttua syventävän, päivän kestävän
ryhmäkoulutuksen. Kukin opettaja siirsi omien aineidensa yrittäjyystehtävät uuteen alustaan. Tehtäviä voidaan
muokata ja kehittää jatkuvasti.
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Yrittäjyys lukion
taloustiedon kurssilla
Urjalan Väinö Linnan lukion yhteiskuntaopin taloustiedon kurssilla
kehitetään yritysideoita paikkakunnan yritysasiamiehen arvioitavaksi.
Koska kurssi on pakollinen, yrittäjyyteen pääsevät tutustumaan kaikki
lukion 2.-luokkalaiset. Kurssin yrittäjyysopinnot kehitti historian ja
yhteiskuntaopin lehtori Jarmo Lehtinen.

Yhteistyötä Urjalan yritysasiamiehen kanssa

l u k i o – Y r i t tä j Y Y s  l u k i O n  ta l O u s t i e d O n  k u r s s i l l a

Väinö Linnan lukion yhteiskuntaopin taloustiedon kurssiin sisältyy kolme 75 minuutin oppitunnin
mittaista yritysosiota. Kurssi ajoittuu lukion toiseen lukuvuoteen. Opettaja tekee yhteistyötä Urjalan yritysasiamiehen kanssa, joka auttaa löytämään yritysvieraat, käy tunnilla kertomassa paikkakunnan yritystoiminnasta ja arvioi oppilaiden tekemät
yrityskonseptit. Oppilaat saavat hyvissä ajoin tiedon kurssin
Kommentteja
sisällöstä ja yrittäjyystehtävästä. Tehtävän suorittaminen on
Oppilailta: Usein tulee kehuja uutaloustiedon kurssin läpäisemisen yksi ehto.
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denlaisesti toteutetusta opetuksesta.
Aika monelle on positiivinen yllätys,
että yritys-/elinkeinoasiamies ottaa
heidän ideansa ihan tosissaan.
Valitusta tulee toisinaan tehtävän
vaikeudesta. Markkinointi on monelle oikeasti vaikeaa, ja vaikka joukossa on usein muutamia atk-velhoja,
toisilla menee sormi suuhun.

Opettaja Jarmo Lehtinen kuuntelee yrittäjän tarinaa.

Yrittäjä, seppä Antti Kuikka neuvoo nuoria yritysideoiden
kehittelyssä.

u r j a l a n vä i n ö l i n n a n l u k i o

Opettajilta: Hyvää vastapainoa liialliseen teoreettisuuteen sortuvalle
opetukselle. Projekti on melko pitkä,
siinä vierähtää hyvinkin viikon oppitunnit. Projekti tarjoaa kuitenkin
niin konkreettisen tavan lähestyä
talouden peruskysymyksiä, että se
on ainakin kokeilemisen arvoinen.
Oppilaat janoavat mahdollisuutta
tehdä ja nimenomaan tehdä itse.
Jos projektin toteuttaisi heti taloustiedon kurssin alussa, oppilas kenties
kykenisi peilaamaan likimain kaikkea
tunnilla kuulemaansa omaan yritysideaansa.

Näin se tehdään

Ensimmäinen tunti
• Kerrotaan lyhyesti Suomen yrityselämän historiaa ja toimintaympäristön muutoksia.
• Oppilaat jaetaan 3–4 henkilön ryhmiin. Ryhmissä oppilaat hahmottelevat oman yritysideansa. Yritysideat
toimitetaan yritysasiamiehelle.
Toinen tunti
• Yritysasiamies kertoo yritystoiminnasta ja käy läpi oppilaiden työt ikään kuin ne olisivat tulleet perustamista
oikeasti harkitsevilta.
• Paikallinen yrittäjä kertoo omasta ideastaan ja arkipäivästään. Oppilaat voivat lähettää kysymykset etukäteen yrittäjälle.
• Jos tunnin lopussa on aikaa, oppilaat yrittävät kehitellä ideaansa eteenpäin ja miettiä myös yrityksensä
markkinointia.

Muistilista
 Konsepti on yksinkertainen
toteuttaa.
 Olennaista on yhteydenpito
paikallisen yritysasiamiehen
kanssa.
 Yrittäjyysopinnot ovat osa
yhteiskuntaopin taloustiedon kurssia, joka sijoittuu
toiseen lukiovuoteen.
 Taloustiedon kurssiin sisältyy
kolme 75 minuutin oppitunnin mittaista yritysosiota.
 Jokainen tekee oman yritysideansa. Se on taloustiedon
kurssin läpäisemisen yksi
ehto.
 Materiaalia yrittäjyydestä.
Ks. www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen ”tietoa yrittäjyydestä”.
 Lisätietoja voi kysyä Urjalan yritysasiamieheltä (www.
vaske.fi) tai Jarmo Lehtiseltä
(jarmo.lehtinen@urjala.fi) tai
Seija Kylä-Markulalta
(seija.kyla-markula@
urjala.fi).

Kolmas tunti
• Oppilaat tekevät yrityksensä markkinointisuunnitelman. Jos mahdollista, sen voisi toteuttaa myös sähköisesti.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Valmistelut
• Oppilaita kannattaa varoittaa kurssin alussa: ”Kurssin
aikana toteutamme isohkon projektityön. Sen ajatus
on, että te perustatte pienissä ryhmissä tällä paikkakunnalla toimivan yrityksen. Voitte jo nyt alkaa miettiä,
millaisia yrityksiä tai palveluita täältä puuttuu ja millaisilla yrityksillä voisi täällä olla kyllin suuret markkinat,
että toimintaa pystyttäisiin pyörittämään voitollisesti.
Ottakaa huomioon, että teillä ei ole varoja tehdä suuria
laitehankintoja ym.”
• Kysytään paikalliselta yritys-/elinkeinoasiamieheltä, onko hän halukas tai ehtiikö hän:
1. tutustumaan oppilaiden tekemiin yrityskonsepteihin ikään kuin ne olisivat ihan oikeita
2. tulemaan koululle keskustelemaan niistä
3. hankkimaan tunnille yrittäjän, mieluiten paikallisen ja jotenkin nuorten omaa elämää sivuavan, kertomaan omasta yrityksestään ja vastaamaan kysymyksiin.
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Kielten opiskelua käytännössä
– lukion opintoretket
kansainvälisiin yrityksiin
Opiskelijoiden on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hyvä tutustua
kansainväliseen yrityskulttuuriin. Kieliopintoihin liittyvien yrityskäyntien
yhteydessä tähän on hyvä tilaisuus. Yritysvierailujen aikana korostuu
myös kielitaidon merkitys kaikessa yritystoiminnassa. Urjalan Väinö Linnan
lukiossa järjestetään kaikille 1. ja 2. luokan opiskelijoille kieliopintojen
yritysopintomatka kerran vuodessa.

l u k i o – k i e lt e n  O p i s k e l u a  k äY tä n n ö s s ä  –  l u k i O n  O p i n t O r e t k e t  k a n s a i n Vä l i s i i n  Y r i t Y k s i i n

Kansainvälistä yritystietoutta
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Tavoitteena on vierailla sekä suurissa että pienissä kansainvälisissä yrityksissä. Mielenkiintoisinta
nuorille on, jos he pääsevät tapaamaan yritysten työntekijöitä ja kuulemaan heidän kokemuksistaan kansainvälisestä työstä. Parhaimmillaan vierailut antavat nuorille ymmärryksen eri maiden
yrityskulttuureista ja toimintatavoista sekä kannustavat nuoria kieliopintoihin.
Lukiolaiset valmistautuvat vierailuihin etukäteen. Heille tiedotetaan ekskursiopäivästä heti, kun
vierailukohteet ovat selvillä. Noin viikkoa ennen retkeä nuoret laativat kysymykset, jotka esitetään yritysten edustajille
Kommentteja
ja lähetetään yrityksiin etukäteen. Ekskursiopäivän jälkeen
opiskelijat laativat matkasta raportin tai tekevät siihen liitOpiskelijat pitivät ensimmäisellä
tyviä tehtäviä opettajan antamien ohjeiden mukaan.
retkellä eniten pienen yrityksen toiVäinö Linnan lukion kaikki 1.- ja 2.-luokkalaiset, noin 50–
mitusjohtajan esityksestä, kun hän
60 opiskelijaa, osallistuvat koko päivän kestävään opintokertoi omasta yrityksestään ja omista kokemuksistaan yrittäjänä noin
retkeen. Se on osa kielten opintojen lukioaikaisia yrittäjyysopintoja. Toimintamallin ovat kehittäneet saksan lehtori
20 vuoden ajalta. Yritys valmistaa
Marja-Riitta Touru, ruotsin ja englannin lehtori Oili Jopukeutumisen laadukkaita uniikkikinen, ranskan lehtori Helvi Reponen ja englannin lehtuotteita ja vie niitä muun muassa
tori Pia Hovi-Koskinen. Kokeilu toteutettiin lukuvuosina
Japaniin. Toisen retken osallistujien
2008–2011.
mieleen jäi yrittäjyydestä seuraavia
asioita: Yrittäjä tarvitsee tavoitteita,
eikä aina ensimmäinen uravalinta
ole se lopullinen. On tärkeää pitää
työstään. Sitkeyttä tarvitaan, eikä
kannata luovuttaa. Aina voi opiskella lisää, ja kielitaito on tärkeää.

Hermiassa lukiolaiset saivat haastatella englannin kielellä
kansainvälisissä yrityksissä työskenteleviä ulkomaalaisia.

u r j a l a n vä i n ö l i n n a n l u k i o

Opettajien mielestä kolmannella
kokeilukerralla konsepti toimi: kaksi
yrityskäyntiä, ruotsinkielinen teatteriesitys ja vapaa-aikaa nuorille. Opiskelijoiden vireystaso säilyi ja tutustumiskäynneistä saatiin parempi hyöty,
kun ohjelma oli väljempi.

Näin se tehdään
Valmistelut on hyvä aloittaa 2–3 kuukautta ennen opintoretkipäivää. Väinö Linnan lukiossa suunnitteluun osallistuvat kaikki neljä kieltenopettajaa, ekskursiopäivässä
on mukana kaksi tai kolme kieltenopettajaa. Yritysten
kanssa sovittavista vierailuista ja tarkemmasta matkaohjelmasta vastaa kaksi opettajaa aina vuorollaan.
Ensimmäistä matkaa suunniteltaessa kahdelta opettajalta
meni aikaa kolmen kuukauden aikana noin kolme tuntia
per opettaja ja kahdelta opettajalta viisi tuntia per opettaja. Yhteinen suunnittelupalaveri oli marraskuussa ja välillä
oli välitarkistuksia. Yhteydenotot yrityksiin tehtiin marrastammikuun aikana ja matka toteutettiin tammikuussa.
Opiskelijoilta meni aikaa valmistautumiseen, eli kysymysten tekemiseen yritysten edustajille, noin 30 minuuttia
oppitunnista. Ekskursiomatkaan meni yksi koulupäivä ja
raportointiin opiskelijoiden omaa aikaa noin yksi tunti.
1.-luokkalaiset raportoivat englanniksi ja 2.-luokkalaiset
ruotsiksi.
3–1 kk ennen matkaa
• Ekskursion ajankohdasta sovitaan rehtorin kanssa.
• Kielten opettajat sopivat keskenään järjestelyiden
työnjaosta.
• Sovitaan vierailukohteista.

Muistilista
 Sovitaan kaksi mielenkiintoista kv-yrityskohdetta.
 Matkaan voidaan yhdistää
ruotsinkielinen teatteriesitys.
 Aikataulu on mieluummin
väljä kuin tiukka.
 Nuoret tekevät kysymykset
etukäteen.
 Kysymykset lähetetään yrityksiin etukäteen.
 Bussikuljetuksiin tarvitaan
matkan pituudesta ja osallistujien määrästä riippuen
500–1000 euroa.
 Lisätietoja antaa Marja-Riitta
Touru (marja-riitta.touru@
urjala.fi).

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

1–0 kk ennen matkaa
• Varataan bussi.
• Ekskursiopäivästä ja sen sisällöstä tiedotetaan opiskelijoille ja muille opettajille.
• Opiskelijat tekevät kysymykset yritysten edustajille.
• Kysymykset lähetetään yrityksiin.
• Ekskursiopäivä
0–1 kk matkan jälkeen
• Kiitoskirjeet tai sähköpostit lähetetään yrityksiin.
• Opiskelijat tekevät matkaan liittyvät tehtävät ja raportin.
• Ekskursio arvioidaan osana aineiden arviointia.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i
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Lukiolaisten yrityskäynnit
koeviikon päätteeksi
Opiskelijat ja opettajatkaan eivät aina tiedä, kuinka monipuolisia yrityksiä
omalla paikkakunnalla on, joten niihin on hyvä tutustua. Koeviikon
päättyessä aikaa jää yrityskäynneille. Silloin myös kaikki lukion 2. luokan
opiskelijat ovat paikalla. Lähialueen yrityksiin lukiolaiset pääsevät
omatoimisesti, joten erillisiä kuljetuksia ei tarvitse järjestää. Näin tehtiin
Toijalan yhteiskoulun lukiossa (nykyisin Akaan lukio).

l u k i o – l u k i O l a i s t e n  Y r i t Y s k äY n n i t  k O e V i i k O n  pä ät t e e k s i

Lukiolaiset tutustuvat pienissä ryhmissä seutunsa
yrityksiin
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Oman paikkakunnan yritykset ottavat mielellään vastaan
oppilasryhmiä, jos ryhmä on kooltaan sellainen, että se
sopii yrityksen tiloihin. Koulun lähialueella voi olla hyvin
monipuolisia ja kansainvälisiä yrityksiä, joiden toiminta ei
tavalliselle kuluttajalle näy. Yrityskäyntien pohjalta voi syntyä koulun ja yrityksen välille yhteistyötä ja nuoret voivat
saada harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja.
Koska kaikki yritykset eivät voi vastaanottaa tilojensa
puolesta isoja ryhmiä, vierailut tehdään pienemmissä, noin
kymmenen hengen ryhmissä. Vierailukohteita tarvitaan siten useampia. Tämä vaatii jonkin verran suunnittelua ja
aikataulujen sovittelua. Opettajat suunnittelevat yhdessä,
millaisiin yrityksiin vierailuja tehtäisiin, ja yksi opettaja sopii käynneistä yritysten kanssa. Myös opiskelijat voivat itse
sopia yrityskäyntejä.
Aikataulujen mukaan yksi opiskelijaryhmä voi vierailla
yhdessä tai kahdessa yrityksessä. Ryhmät voivat vaihtaa
vierailukohteitaan, joten yksi yritys voi ottaa vastaan kaksi perättäistä ryhmää. Vierailuista ei synny kustannuksia,
koska opiskelijat pääsevät niihin kävellen tai polkupyörillä.
Toimintamallin kehittivät Toijalan yhteiskoulun lukion
(nykyisin Akaan lukio) rehtori Sinikka Ylimäki, historian ja
yhteiskuntaopin lehtori Eila Turunen sekä opinto-ohjaaja
Hannele Halmela-Taberman. Kokeilu toteutettiin lukuvuonna 2008–2009 kahden koeviikon päätteeksi, marraskuussa ja helmikuussa.

akaan lukio

Kommentteja
Pääsääntöisesti lukiolaiset olivat
kiinnostuneita tutustumaan yrityksiin, kuten myös opettajat, jotka valvoivat eri ryhmiä. Kaikki opiskelijat
eivät kuitenkaan osallistuneet yritysvierailuihin, vaan poistuivat koulusta
kokeitten loputtua. Tämä oli haaste
vierailuiden jatkuvuudelle.
Yritysvierailujen toteutus on helppoa, koska vieraillaan oman paikkakunnan yrityksissä. Bussikuljetuksia
ei tarvitse järjestellä, eikä niitä varten tarvitse varata varoja. Valmis listaus yrityskohteista helpottaa yhteydenottoa.

Näin se tehdään

Lukion 2. luokan opiskelijat vierailivat koeviikon päätteeksi oman paikkakuntansa yrityksissä. Koska kaikki yritykset
eivät voineet vastaanottaa isoja ryhmiä, vierailut tehtiin
pienemmissä noin kymmenen hengen ryhmissä useampaan yritykseen. Yksi ryhmä vieraili yhdessä yrityksessä.
Vierailuista ei syntynyt kustannuksia, koska opiskelijat
pääsivät niihin kävellen tai polkupyörillä.
Opiskelijat valmistautuvat yritysvierailuihin tekemällä etukäteen kysymyksiä yritysten edustajille. Kysymykset lähetettiin ennen vierailua yrityksiin.
Lukiolaiset vierailivat muun muassa seuraavissa yrityksissä:
• Airﬁl Oy
yksi Pohjoismaiden merkittävimmistä teollisuuden ja
voimalaitosten sekä ajoneuvojen ja työkoneiden suodatinvalmistajista
• Akaan Seutu –lehti
90-vuotias paikallislehti
• Elematic Oy Ab
kansainvälinen konserni, maailman johtava betonielementtikoneiden valmistaja, vientiä maailmanlaajuisesti
• Fläkt Woods Oy
maailmanlaajuinen energiatehokkaiden ilmanvaihtoratkaisujen johtava toimittaja
• Nykypesu Oy
Pirkanmaalle ja Etelä-Suomeen vaihtomattoja ja hygieniatilojen laitteita vuokraava yritys
• VS-Harja Oy
pitkät perinteet omaava, moderni, hyvin automatisoitu, valtakunnallisesti tunnettu muovi- ja harjateollisuuden yritys, jolla on myös vientiä ulkomaille

Muistilista
 Koeviikkojen järjestelyt sovitaan syksyllä.
 Opiskelijoille tiedotetaan
syksyllä ja aina viikkoa ennen koeviikkoa.
 Opettaja tai opiskelijat sopivat yritysten kanssa vierailuista.
 On useampi vierailukohde,
joihin mennään pienryhmissä.
 Yksi ryhmä vierailee 1–2 vierailukohteessa.
 Yhdessä yrityksessä voi vierailla kaksi ryhmää peräkkäin.
 Kuljetuskustannuksia ei synny, kun vieraillaan lähialueen
yrityksissä.
 Lisätietoja antaa Eila Turunen (eila.turunen@akaa.fi).

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Periaatepäätös yritysvierailuista tulee tehdä viimeistään
lukuvuoden alussa. Vierailusta myös informoidaan kaikille opettajille ja lukion 2. luokan opiskelijoille. Opiskelijoille
vierailuista tiedotetaan lukuvuoden alussa ja aina edeltävällä viikolla ennen koeviikkoa. Yksi opettaja tai mahdollisesti lukiolaiset sopivat yrityskäynneistä yritysten kanssa
viikkoa tai kuukautta ennen vierailupäivää.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i
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Kauppiasyrittäjänä
toimiminen ja franchisingyrittäjyys
Mäntän lukion opo-kurssilaiset kävivät vierailulla K-Marketissa.
Yritysvierailun tarkoituksena oli tutustuttaa lukion opiskelijat franchisingyrittäjyyteen ja eritoten K-kauppiasyrittäjyyteen. K-kauppiasyrittäjyyden
kiinnostavuutta testattiin keväällä 2010 tutkimalla etukäteen kyseisen
yrittäjyyden muotoa sekä suunnittelemalla ja tekemällä vierailu
K-Marketiin.

l u k i o –  k a u p p i a s Y r i t tä j ä n ä  t O i m i m i n e n  j a  f r a n c h i s i n G - Y r i t tä j Y Y s

Lukiolaiset tutustuvat franchising-yrittäjyyteen
vierailemalla K-Marketissa
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Mäntän lukion opiskelijat perehtyivät opo2-kurssilla yrittäjyyteen, kauppiasyrittäjänä toimimiseen
ja franchising-yrittäjyyteen. Tavoitteena oli etsiä eri tapoja tutustuttaa lukiolaisia yrittäjyyteen. Franchising-yrittäjyyteen opiskelijat tutustuivat tekemällä vierailun K-Markettiin. Opiskelijat suunnittelivat yritysvierailun ja tekivät valmiiksi kysymyksiä yrittäjälle. Suunnittelun ja kysymysten pohjaksi
tunnilla etsittiin tietoa franchisingyrittäjyydestä ja K-kauppiasyrittäjyydestä. Yritysvierailuun osallistui
lukuvuonna 17 opiskelijaa.
Toimintamallin kehittämisestä
ja yritysvierailun toteuttamisesta
opiskelijoiden kanssa vastasi opinto-ohjaajan sijainen, ranskan ja
ruotsin kielen opettaja Tuula Aro.

Kommentteja
Opiskelijat arvioivat vierailun jälkeen K-kauppiasyrittäjyyttä yhteenvedossaan seuraavasti:

” K-kauppiasyrittäjien työ on itsenäistä ja kärsivällisyyttä vaativaa.”
” K-kauppiasyrittäjillä on itsemääräämisoikeus, ja ketju tukee yrittäjyyttä.”
” K-kauppiaan työpäivät ovat pitkiä ja työläitä; toisaalta silloin ansaitsee paremmin.”
m ä n tä n l u k i o

Näin se tehdään

Muistilista
 Bussikuljetuksiin tarvitaan
rahaa.

Opiskelijat tutkivat www.kauppiasura.com -sivuistolta,
millaisia erilaisia väyliä pitkin voi edetä kauppiaaksi KMarketteihin. Sivustolta löytyy myös hyviä esimerkkejä
erilaisiin yrittäjäpolkuihin. Yrittäjyysaiheisten tuntien aikana tutustuttiin myös käsitteeseen sisäinen yrittäjyys.

Yritysvierailun valmistelut
etenevät seuraavasti:

Lopuksi opiskelijat suunnittelivat ryhmätyönä kysymyksiä
yritysvierailua varten. Vierailun jälkeen opiskelijat tekivät
yhteenvedon.

 Ryhmä tekee taustatyötä
tutkimalla aihepiiriä.

 Ryhmä päättää yhdessä vierailun kohteen.

 Suunnitellaan kysymykset ja
vierailun ohjelma.
 Opiskelijat tekevät yhteenvedon.

Jämsän K-Marketin kauppiaat
Aki ja Sini Tuononen ottivat
lukiolaiset vierailulle ja kertoivat
K-kauppiasyrittäjyydestä.

w w w. va s k e . f i

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Yritysvierailua suunniteltiin etukäteen oppilaanohjauksen
tunneilla. Valmistautuminen aloitettiin tutustumalla Kryhmän ja Kesko Oyj:n internet-sivustoihin (www.kauppiasura.fi > k-ryhmä, www.kesko.fi). Seuraavaksi selvitettiin, mitä franchising-yrittäjyys tarkoittaa ja mitä muita
franchising-ketjuja Suomessa on (www.franchising.fi).
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Lukiolaiset opiskelevat
kemiaa yrityksissä
Valkeakosken Tietotien lukion kemian soveltavalla kurssilla, Teollisuus
ja teknologia, tutustutaan paikkakunnan kemian alan teollisuuteen
vierailemalla kohteissa ja tekemällä pieniä laboratoriotöitä aidossa
yritysympäristössä. Kurssin kehitti lehtori Sinikka Järvi.

l u k i o – l u k i O l a i s e t  O p i s k e l e Vat  k e m i a a  Y r i t Y k s i s s ä

Kemian opintoja apteekissa
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Kemian kurssilla Valkeakosken Tietotien lukion opiskelijat suorittivat opintoja Walkiakosken apteekissa. Työskentely aloitettiin koko ryhmän tutustumiskäynnillä, jolloin nuoret kuulivat
apteekin toiminnasta ja saivat ohjeistusta lääkkeiden valmistusta varten.
Opiskelijoita oli viisi ja heidät jaettiin
kahteen ryhmään, joista toinen valmisti kamferitippoja ja toinen vesirokkovoidetta. Tutustumiskäynnistä noin
kuukauden kuluttua oli työskentelyn
aika. Ennen työskentelyä nuoret olivat
opetelleet koululla työskentelytapoja,
työvälineiden käyttöä ja tutustuneet
etukäteen lääkelaitoksen ohjeisiin valmistettavista tuotteista.
Apteekkiin he menivät omatoimisesti opettajaltaan saamiensa ohjeiden mukaan ja tarvittavalla suojavaatetuksella varustautuneena. Ennen
työskentelyn aloittamista nuoret allekirjoittivat yrityksen salassapitovelvollisuuden. Lääkkeiden valmistuksessa
nuoret oppivat tuntemaan apteekin
tiukat puhtausvaatimukset ja tarkan
valvonnan lääkeaineiden käytöstä sekä kirjanpidosta. Myyntiin hyväksytyt
tuotteet nuoret pakkasivat itse myyntipakkauksiin.

va l k e a k o s k e n t i e t o t i e n l u k i o

Lukion vitriinissä esillä kemian opiskelijoiden valmistamat
kamferitipat ja vesirokkovoide, jotka hyväksyttiin myyntiin.

Kommentteja
Opiskelijat olivat tyytyväisiä työskentelyyn. He saivat tehdä
oikeita lääkevalmisteita, jotka menivät myyntiin.
Alkuvuodesta 2009 toteutettu työskentely yrityksessä, paikkakunnan apteekissa, toteutui oikein hyvin. Opiskelijat näkivät työskentelyä aidossa yritysympäristössä ja saivat kokemuksen siitä, kuinka tarkkaa apteekkityöskentely on. Kaikki
käytetyt raaka-aineet mitattiin tarkkaan ja jäljelle jäävät raaka-aineet inventoitiin ja kirjattiin ylös. Tarkkuusvelvollisuus
apteekkialalla on ehdotonta.
Walkiakosken apteekin proviisori Sari Kanerva oli tyytyväinen opiskelijoiden työskentelyn tuloksiin. Tuotteet menivät
suoraan myyntiin, joten työskentelystä oli vähän hyötyäkin
yritykselle.

Näin se tehdään

Opettaja ottaa yhteyttä yrityksiin 10–12 kuukautta ennen
työskentelyosuutta. Kurssin työtehtävät suunnitellaan hyvissä ajoin yritysten kanssa yritysympäristöön sopiviksi
ja tehtävät käydään oppitunneilla läpi ennen yrityksessä
työskentelyä. Yrityksen sesonkiajat sanelevat työskentelyaikataulun.
Sen jälkeen kurssin työtehtävät suunnitellaan 2–3 palaverissa yrityksen edustajien kanssa kyseiseen yritysympäristöön sopiviksi. Opettajan työaikaa työtehtävien suunnitteluun menee 2–3 päivää.
Opiskelijat saavat ohjeet kurssin alussa, työskentelytapoja ja työvälineiden käyttöä harjoitellaan oppitunneilla koulussa ja laboratoriotyöt tehdään yrityksessä. Aito
yritysympäristö antaa opiskelijoille todellisen kuvan siitä,
kuinka kemian alan yrityksissä työskennellään. Samalla
nuoret tutustuvat alan yrityksiin. Parhaimmillaan nuoret
saavat valmistaa oikeita tuotteita tai tehdä oikeita analyyseja ja toimia, kuten yrityksen omat työntekijät toimivat.
Työtehtävät ovat osa kurssin arviointia.

Muistilista
 Yrityksissä työskentely on
osa soveltavaa kemian
KE10-kurssia.
 Kehittämis- ja suunnitteluaikaa tarvittiin useamman
kuukauden aikana yhteensä 5 päivää. Aikaa meni
yrityskohteiden valintaan
ja käyntien sopimiseen sekä sellaisten kemian töiden
suunnitteluun, joita opiskelijat voivat toteuttaa kyseisissä yrityksissä.
 Työskentelyyn valmistautumiseen ja yrityksessä työskentelyyn käytettiin 75 min
oppitunteja noin 5.
 Yrityksessä työskentelyn jälkeen opiskelijat kirjoittivat
raportin kokemuksistaan.
 Kurssin toteutti yksi opettaja joka käytti 2–3 päivää töiden valmisteluun.
 Jos yritys toimii omalla paikkakunnalla, ei työkurssista
synny ylimääräisiä kustannuksia.
 Lisätietoja voi kysyä Sinikka
Järveltä (sinikka.jarvi@vlk.fi).

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Kemian soveltavalla kurssilla, Teollisuus ja teknologia,
tehdään kemian töitä yrityksissä. Kurssilla tutustutaan
yrityksiin, niiden laatujärjestelmiin, ympäristösertifikaatteihin, työturvallisuuteen ja tuotantoon. Mahdollisuuksien mukaan opiskelijat voivat osallistua yrityksen järjestämään turvallisuusluentoon ja tenttiin. Yrityksissä työskentely on osa soveltavaa kemian KE10-kurssia.
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Lukion opiskelijat
markkinoivat kouluaan
Urjalan Väinö Linnan lukiossa toteutettiin lukion markkinointiprojekti.
Projektin toteuttaminen perehdyttää sekä opettajia että opiskelijoita
yritysmarkkinointiin ja markkinointialan yrittäjyyteen sekä projektitoimintaan. Markkinointiteemana voi olla mikä tahansa lukiolaisia lähellä
oleva asia, joka innostaa lähtemään projektiin mukaan. Tekemällä oppii
parhaiten.

l u k i o – l u k i O n  O p i s k e l i j at  m a r k k i n O i Vat  k O u l u a a n

Nuorten markkinointi-ideat esiin
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Projektissa lukion opiskelijat kehittävät ja oppivat erilaisten yritysten markkinointikeinoja, joita he voivat hyödyntää tulevaisuudessakin mahdollisissa omissa yrityksissään
tai toimiessaan muissa yrityksissä. Projektiin osallistuminen on vapaaehtoista, jolloin halukkaat osallistujat ovat
hyvin motivoituneita. Projektin ohjaavan opettajan on toivottavaa tuntea markkinointia, viestintää ja mahdollisesti
kuvankäsittelyä tai ainakin näiden alojen asiantuntijoita.
Urjalan Väinö Linnan lukion projektilaisten toimeksiantona oli tehdä lukiosta houkuttelevampi vaihtoehto
hakijoille brändäämällä se ja tuottamalla lukiosta lentolehtinen ja julisteita. Toimeksiantoon sisältyi myös koulun
opinto-oppaan ja internetsivujen uudistaminen. Visuaalisen sisällön lisäksi lukiolaiset miettivät tekstiä niin, että
siitä tulisi puhutteleva. Ylisanoja, joilla ei ole katetta, ei
haluttu käyttää. Suunnittelussa oli mukana markkinoinnin
Markkinointiprojektilaisten kokoama esite
etiikka sekä kestävä kehitys. Esitteessä ei ole värikuvia ja
se olisi haluttu painaa kierrätyspaperille, mikä ei kuitenkaan projektin tiiviin aikataulun vuoksi onnistunut.
Projekti antoi mukana oleville nuorille mahdollisuuden
tutustua esimerkiksi graafiseen suunnitteluun ja valokuvaukseen, sillä projektissa käytiin tapaamassa useampaa
Kommentteja
alan osaajaa. Vierailuista oli hyötyä esitteen suunnittelussa
Opiskelijat olivat erittäin tyytyväisiä
ja tekemisessä. Sisällön oppilaat suunnittelivat itse nuorten
kurssiin. He oppivat paljon markkinäkökulmasta, mutta markkinoinnin ammattilaisten neuvot auttoivat visuaalisen ilmeen suunnittelussa.
noinnista ja alan asiantuntijoiden
Kokeilu toteutettiin Väinö Linnan lukiossa vuoden vaihtyöskentelystä sekä heidän työstään
yrittäjinä. Myös opettajan mielestä
teessa 2008–2009. Kokeilun toteutti valokuvauskerhon
se oli oikein hyvä projekti. Asiasta
ohjaaja Aino Ruoho.
motivoituneiden lukiolaisten kanssa
oli mukava työskennellä. Aikataulu
vain oli tiukka.

u r j a l a n vä i n ö l i n n a n l u k i o

Näin se tehdään
Opettaja aloitti projektin valmistelun noin kaksi viikkoa
ennen projektin aloitusta. Aikaa olisi saanut olla enemmän. Varsinaisen idean suunnitteluun rehtorin kanssa
meni aikaa noin 2–3 tuntia. Kurssi suoritettiin varsinaisen koulutyön ulkopuolella ja opiskelijat saivat siitä kurssimerkinnän. Projektiin osallistui kahdeksan lukion 2. luokan nuorta.
Opiskelijoille kannattaa tiedottaa kurssin sisällöstä sekä
mahdollisuudesta tutustua markkinointialan yrittäjiin ja
asiantuntijoihin hyvissä ajoin ennen kurssin alkua, esimerkiksi syksyllä jos projekti alkaa loppuvuodesta. Projektin toteutussuunnitelma tehdään yhdessä nuorten kanssa. Projektin aikana perehdytään yritysten käyttämään
markkinointimateriaaliin, markkinointialan yrityksiin, niiden palvelutarjontaan ja hinnoitteluun sekä painotaloihin. Näin lukiolaiset oppivat vertailemaan tarjolla olevia
palveluita ja vertaamaan hinta-laatusuhdetta.
Projektin aikana vieraillaan markkinoinnin asiantuntijoiden luona, jolloin nuoret pääsevät näkemään itse käytännön työtä ja kuulemaan siitä. Samalla he kuulevat,
miten luovan alan yrittäjä työskentelee ja mitä opintoja
hänellä on takanaan.

Muistilista
 tiedotus opiskelijoille 2–4
kuukautta ennen kurssin
alkua
 varojen varaaminen yritysvierailujen kuljetuksiin
 nuorten osallistuminen projektisuunnitteluun
 yritysvierailu graafisen suunnittelun yritykseen
 tutustuminen valokuvaajayrittäjän työhön
 painotalojen tarjousvertailut
 lisätietoja Seija Kylä-Markula
(seija.kyla-markula@urjala.fi)

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Projektin aikana lukiolaiset suunnittelevat ja toteuttavat
markkinointiesitteen sekä huolehtivat sen painatuksesta
asioiden painotalon kanssa.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i
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Lukion äänentoistokurssilaiset vastaavat
itsenäisesti asiakastöistä
Valkeakosken Tietotien lukion äänentoistokurssilaiset opettelevat kurssin
alussa kahtena kolmena viikonloppuna opettajan ohjauksella käyttämään
lukion äänentoistolaitteita. Nuoret vastaavat itsenäisesti ulkopuolisten
tahojen, kuten pankkien tai yritysten, tilaisuuksien äänentoistosta ja saavat
työstään henkilökohtaisen palkkion.

l u k i o – l u k i O n  ä ä n e n t O i s t O - k u r s s i l a i s e t  Va s ta aVat  i t s e n ä i s e s t i  a s i a k a s t ö i s tä

Nuoret äänentoiston asiantuntijoina
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Valkeakosken Tietotien lukion uudet tilat otettiin käyttöön
syksyllä 2009. Koulun Forum-aula muodostaa upean esiintymistilan, jossa on käytettävissä myös moderni äänentoistojärjestelmä. Tilaa voivat myös ulkopuoliset tahot varata käyttöönsä.
Uusissa tiloissa aloitettiin kaksivuotinen, musiikin koulukohtainen soveltava kurssi, äänentoistokurssi. Ensimmäisenä syksynä musiikinlehtori ja äänentoistokurssilaiset saivat
koulutuksen laitteiston käyttöön laitteiston toimittajalta.
Syksyisin uuden kurssin alkaessa opettaja perehdyttää
kurssilaiset kahden kolmen viikonlopun aikana laitteiston
tekniikkaan. Sen jälkeen kurssilaiset perehtyvät laitteiston
käyttöön opettajan johdolla koulun omissa tilaisuuksissa.
Näiden tilaisuuksien äänentoiston suunnittelusta ja toteutuksesta on päävastuu ollut opettajalla.
Kun koulun ulkopuoliset tahot varaavat lukion tiloja,
pääsääntöisesti ilta- ja viikonlopputapahtumiin, he voivat
samalla tilata äänentoiston. Näistä töistä vastaavat kurssilaiset itsenäisesti. Kurssilaisten keskuudesta valitaan vastuuhenkilö, jolle tilaaja soittaa ja sopii äänentoiston tarpeista. Vastuuhenkilö kokoaa ryhmän, joka tekee suunnitelman ja toteuttaa sen. Tekemästään työstä ryhmäläiset
saavat tilaajan kanssa sovitun palkkion, joka on jokaiselle
ryhmäläiselle henkilökohtaista tuloa. Opettaja ei osallistu
näiden tilaisuuksien järjestelyihin.
Toimintatapa on ollut käytössä lukuvuosina 2009–2011
ja sen on kehittänyt musiikin lehtori Sari Metsäkylä-Tuominen. Kurssi tulee olemaan pysyvästi Valkeakosken Tietotien lukion kurssitarjottimella.

va l k e a k o s k e n t i e t o t i e n l u k i o

Anssi Tajala (edessä) ja Teppo
Tuhkanen testaavat laitteiston
toimintaa ennen tapahtumaa.

Kommentteja
Kurssilaiset ovat olleet innostuneita
ja valmiita vastaamaan itsenäisesti
tilaisuuksien äänentoistosta. Toisen
vuosikurssin kurssilaiset opastavat
ensimmäisen vuoden kurssilaisia.
Kurssille voi osallistua myös opiskelijoita ammattiopistosta. Joillekin
kurssi on polku jatko-opintoihin.

Näin se tehdään

Lukion omien tilaisuuksien äänentoistot ohjelmiin sopiviksi suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa. Toteutuksessa on myös opettaja mukana. Kun ulkopuoliset varaavat koulun tiloja ja haluavat sinne äänentoiston, he sopivat asiasta äänentoistoryhmän vastaavan kanssa. Vastaava kokoaa ryhmän ja kantaa vastuun suunnittelusta sekä
toteutuksesta. Tämä vaatii myös asioista neuvottelemista
tilaajan kanssa. Tilaaja maksaa työstä nuorille palkkion,
joka on jokaisen henkilökohtaista tuloa.
Kurssin laajuus on kaksi kurssia. Nuoret saavat kurssista
suoritusmerkinnän.

Muistilista
 Kurssin valinneet perehdytetään laitteistoon.
 Opettajan johdolla toteutetaan koulun tilaisuuksia.
 Kurssilaisten joukosta valitaan vastuuhenkilö.
 Vastuuhenkilö ja muut kurssilaiset hoitavat itsenäisesti
ulkopuoliset tilaukset.
 Ulkopuoliset maksavat palkkion suoraan opiskelijoille.
 Opettaja ei osallistu ulkopuolisten tilaisuuksien järjestelyihin.
 Lisätietoja antaa
Sari Metsäkylä-Tuominen
(sari.metsakyla-tuominen@
vlk.fi).

Kurssilaiset Tuomas Toivonen (vas.)
Anssi Hatakka, Andy Valjakka
(selin), Juho Salminen, Teppo
Tuhkanen ja Anssi Rajala työn
touhussa.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Koulukohtaisena soveltavana kurssina tarjotaan äänentoistokurssia. Kurssin valinneille annetaan syksyn alussa parina viikonloppuna perehdytys laitteiston käyttöön.
Laitteiston kokoamiseen menee sen verran aikaa, että
perehdytys tulee tehdä viikonloppuna, jolloin voidaan
hyödyntää peräkkäisiä päiviä. Toisen vuoden kurssilaiset toimivat tuutoreina ensimmäisen vuoden kurssilaisille. Kurssilaisten keskuudesta valitaan vastuuhenkilö,
joka yleensä on toisen vuosikurssin opiskelija. Tämä pesti
kestää lukuvuoden.
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Nuorkauppakamarin
yrittäjyyskurssi lukiolaisille
Akaan nuorkauppakamari ja Akaan lukio järjestävät vuosittain
yrittäjyyskurssin lukion 2.-luokkalaisille. Koska pitkään jatkunut kurssi sai
oppilailta arvion ”hieman tylsä”, sitä päätettiin kehittää. Yrityskäyntien
ja luentojen sijaan opiskelijat vetävät nyt oman yrittäjyysprojektin.
Yrityskäyntejä ja teoriaopetusta on tarpeen mukaan. Onnistuneen
kehittämistyön on tehnyt Akaan nuorkauppakamari.

l u k i o – n u O r k a u p pa k a m a r i n  Y r i t tä j Y Y s k u r s s i  l u k i O l a i s i l l e

Kärpäsenä verkossa -tapahtuma ja joulukuusien
myyntiä Diili-kisassa
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Yrittäjyyskurssi kestää koko lukuvuoden ja se toteutetaan
kouluajan ulkopuolella, mikä vaatii nuorilta ja ohjaajalta sitoutumista ja yrittäjämäistä otetta. Yrittäjyyskurssille
osallistuu oppilaita Akaan lukion kahdesta eri toimipisteestä, Toijalasta ja Viialasta. Kokoontumisia on 10–12 ja yksi
tapaaminen kestää noin 2 tuntia. Yritysvierailut kestävät
noin 3 tuntia.
Lukuvuonna 2008–2009 kurssilaiset toteuttivat Kärpäsenä verkossa -projektin, jossa he keräsivät tietoa internetissä olevista nuorten käyttämistä palveluista ja järjestivät
aiheesta tilaisuuden opettajille ja vanhemmille. Lukuvuonna 2009–2010 kurssilaiset toteuttivat Diilin, joulukuusien
myyntikilpailun, jossa kurssilaiset kahtena ryhmänä kisasivat siitä, kumpi myy enemmän joulukuusia.
Vaikka opiskelijat suunnittelevat ja hoitavat projektinsa
itsenäisesti, he tarvitsevat siihen ohjausta. Hyvä ohjaaja
on nuorten rinnalla, mutta ei tee puolesta. Hänellä on
taito saada aikaan ryhmähenki. Hän innostaa opiskelijoita
projekti-idean kehittämiseen ja projektisuunnitelman tekemiseen. Jos nämä vaiheet onnistuvat hyvin, niin opiskelijat
hoitavat projektin hyvin ja itsenäisesti. Ohjaaja rohkaisee
työn aloittamiseen ja on tukena, jotta projekti saadaan
päätökseen.
Hyvä ohjaaja sietää virheitä ja keskeneräisyyttä. Loppukirikin kuuluu asiaan. Osa opiskelijoista haluaa tehdä hyvissä ajoin ja toiset jättävät viime tippaan. Ohjaajan tukea
tarvitaan lopussakin ryhmäsovun yläpitämiseksi.
Ohjaaja ei saa olla liian kunnianhimoinen lopputuloksen
suhteen. Kokeneen ohjaajan mittareilla hyvä lopputulos on
kokemattomalle nuorelle erinomainen saavutus. Onnistunut projekti antaa opiskelijalle kokemusta yhteistyöstä,
yrityselämästä ja tavoitteellisesta työskentelystä.

akaan lukio

Vierailuilla yritysmaailma tutuksi!
Yrityksen monista puolista ovat
yritysvierailuilla kertoneet esimerkiksi

Yrittäjyyskurssilla yrittäjyyttä tarkastellaan
luovasti ja hauskasti. Vuoden aikana tutustut esimerkiksi:

 VASKE
 Akaan Seudun Osuuspankki
 Bûtzow.
 Metro Auto
 Iittala Group
 Optinet
 Trail Park
 Radio Sun
 Akaan Seutu
 Akun Tehdas
 Viestintätoimisto Tulus Oy
Tule kokemaan, näkemään ja oppimaan!

 Yrityksen perustamisen aakkosiin
 Yrittäjän sanastoon
 Rahoituskuvioihin
 Yrittäjän imagoon
 Yritysten yhteistyöhön ja kilpailuun
KYSY LISÄÄ OPINTO-OHJAAJALTA!

TarTu TilaisuuTeen - löydä yriTTäjä iTsesTäsi!

Kommentteja
Opiskelijoiden palaute on ollut positiivista. Opettajat ovat antaneet
positiivista palautetta kurssin toteuttajille Akaan nuorkauppakamarista. Nuorkauppakamarilaiset ovat
erittäin tyytyväisiä kurssiin. Lukuvuoden 2009–2010 kurssille oli jopa ryntäys verrattuna aikaisempiin
vuosiin, 22 aloittanutta ja 20 kurssin
loppuun suorittanutta. Se on paras
kiitos edellisen lukuvuoden kurssille.

Näin se tehdään

Muistilista
 Kurssi kestää koko lukuvuoden.

Kurssin alussa nuoret tekevät alkusuunnitelman, johon
he muun muassa kirjaavat ylös mielikuvia yrittäjyydestä.
Kirjaukset arkistoidaan suljettuihin kuoriin, ja päätöstilaisuudessa tarkastetaan, kuinka mielikuva yrittämisestä
pitää saatuihin kokemuksiin nähden paikkansa. Kurssilla
tehdään eriteemaisia yrityskäyntejä. Teemoja ovat muun
muassa yrityksen perustaminen, lakiasiat, työmarkkinakenttä, liikeidean sparraus ja esiintyminen. Lisäksi nuoret toteuttavat yhden laajemman projektin, josta he itse
vastaavat. Lukuvuonna 2008–2009 kurssilaiset toteuttivat Kärpäsenä verkossa -projektin ja 2009–2010 Diilin,
joulukuusien myyntikilpailun. Kumpikin ryhmä teki oman
projektisuunnitelmansa itsenäisesti.

 Tapaamiset ovat kouluajan
ulkopuolella.

Yrittäjyyskurssi kestää koko lukuvuoden ja se toteutetaan
kouluajan ulkopuolella, mikä vaatii nuorilta sitoutumista
ja yrittäjämäistä otetta. Koulun suunnitelmassa kurssiin
on varattu aikaa yhden lukiokurssin verran. Kurssin aikana on 10–12 kahden tunnin kokoontumista. Yritysvierailut kestävät noin 3 tuntia. Kurssin ostopalveluhinta
on ollut 2 000 euroa.

 Yrityskäynnit ovat teemallisia. Kesto n. 3 h/kerta.

 Kokoontumisia on 10–12,
noin 2 h/kerta.
 Kurssista tiedotetaan hyvissä ajoin infotilaisuudessa ja
julisteilla.
 Opiskelijat suunnittelevat ja
hoitavat projektin itsenäisesti.
 Ohjaaja luo ryhmähenkeä,
tukee ja rohkaisee.

 Kurssin ostopalveluhinta on
ollut 2 000 euroa.

Kurssin toteuttaja arvioi kurssilaisia seuraavin kriteerein:
osallistumisen aktiivisuus ja läsnäolo. Arvosanat: kiitettävä, hyvä, tyydyttävä ja heikko.

Kärpäsenä verkossa -projektissa
kurssilaiset järjestivät seminaarin
nuorten käyttämistä nettipalveluista
opettajille ja vanhemmille.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Valmistelu alkaa keväällä, jolloin nuorkauppakamari sopii
rehtorin kanssa seuraavana lukuvuonna toteutettavasta
kurssista. Nuorkauppakamarin edustajat järjestävät infotilaisuuden kurssin sisällöstä lukiolla syyskauden alussa.
Ennen infotilaisuuksia koulujen infotauluille viedään kurssin esittelyjulisteet. Kurssille ilmoittaudutaan syyskuun
loppuun mennessä ja kurssi alkaa lokakuussa.
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Vuosi yrittäjänä varsinaisen
opiskeluajan ulkopuolella
Nuori yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelma voidaan toteuttaa lukiossa
myös varsinaisen opiskeluajan ulkopuolella, kun opettaja voi sovittaa
aikataulut opiskelijoiden kanssa. Akaan lukiossa Viialassa ohjelma
toteutettiin ensimmäistä kertaa lukuvuonna 2009–2010, eikä kurssille ollut
varsinaista tuntipaikkaa.

l u k i o – V u O s i  Y r i t tä j ä n ä  Va r s i n a i s e n  O p i s k e l u a j a n  u l k O p u O l e l l a

Aktiivisten nuorten yritystoimintaa
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Saksan kielen lehtori esitti yrittäjyyskurssia alun perin
saksan kielen opiskelijoille. Se ei kuitenkaan toteutunut,
Kommentteja
koska aktiivisilla saksan kielen opiskelijoilla oli niin paljon
muuta ohjelmaa, ettei heidän aikansa riittänyt kurssiin
Opiskelijoiden mielestään kurssi oli
osallistumiseen. Koska kurssi toteutettiin ensimmäistä kerparas lukion kursseista. Opettajalle
taa, se aloitettiin, vaikka ilmoittautuneita oli vain neljä.
kurssi oli vuoden antoisimpia ja palHe olivat sitäkin innokkaampia. Varsinaista tuntipaikkaa
kitsevimpia kokemuksia. Oli helppoa
kurssille ei ollut, joten opettaja ja opiskelijat sopivat tatyöskennellä aktiivisten ja motivoipaamisista muiden tuntien ulkopuolella.
tuneiden nuorten kanssa. Ajankäyttö
Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa opiskelijat perustavat lukuasetti haasteita. Osaaminen senkin
vuoden ajaksi oikealla rahalla toimivan miniyrityksen, jonsuhteen varmaan kasvaa kokemukka kaikista toiminnoista he vastaavat. Näin he konkreettisen myötä.
sesti tutustuvat yrittäjyyteen ja yritystoimintaan. Opettajan
rooli on ohjaajan ja ideoiden tukijan rooli.
Mikäli kurssia ohjaava opettaja ohjaa kurssia ensimmäistä kertaa, hänen on hyvä osallistua kolme tuntia kestävään YES-keskuksen järjestämään NY Vuosi yrittäjänä -koulutukseen. Lähialueen
muiden vastaavaa kurssia ohjanneiden opettajien kokemuksiin kannattaa perehtyä ja niitä kannattaa hyödyntää kurssin aikana. Kurssia varten on valmis tukimateriaali opettajille ja materiaali
opiskelijoille sekä Nuori yrittäjyys ry:n tukipalvelu. Siten kurssin toteuttaminen on helppoa.
Akaan lukion Viialassa Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa toteutettiin ensimmäistä kertaa tällä konseptilla lukuvuonna 2009–2010. Ohjaavana opettajana toimi saksan kielen lehtori Tanja Merikari.
Opiskelijat saivat kurssimerkinnän
ja arvioinniksi suoritusmerkinnän.

Viialan Pyörähuolto NY:n Harry
Vuorinen, Joonas Ahopelto,
Juho Kuisma ja Samuel Latvala
saivat lukuvuoden aikana vankan
kokemuksen yrittäjyydestä.
Miniyritys palkittiin 2010
aluemessuilla ja siten se pääsi
mukaan myös valtakunnallisille
messuille Turkuun.
akaan lukio

Näin se tehdään
Kurssin toteuttamisesta sovitaan rehtorin kanssa edellisenä keväänä ja nuorille tiedotetaan kurssin sisällöstä
jo keväällä, jotta he voivat heti alkusyksystä ilmoittautua
kurssille. Rehtori päättää, millä opiskelijamäärällä kurssi
voidaan aloittaa. Lähitunnit voidaan toteuttaa myös varsinaisen opiskeluajan ulkopuolella, kun yhteistä tahtoa
opiskelijoilla ja opettajalla on riittävästi.
Kurssi aloitettiin syksyllä 2. jakson alussa. Opettaja tapasi
opiskelijoita varsinkin aluksi säännöllisesti kerran viikossa
tunnin ajan ja tarpeen mukaan he pitivät pieniä palavereja joustoilla.
Yritystoiminnasta innostuneet nuoret miehet toimivat
aktiivisesti perustamassaan Viialan pyörähuolto NY -yrityksessään. Yritys huolsi pyöriä sovitusti koulun tiloissa
ja toisena palveluna talviaikaan myös suksia. Nuoret sopivat kaikki käytännön asiat itse. Markkinointia ja yrityksen pyörittämiseen liittyviä hallinnollisia asioita mietittiin opettajan kanssa yhdessä. Poikien yritys osallistui
helmikuussa alueellisille NY-messuille ja menestyi siellä.
Menestys mahdollisti paikan huhtikuussa pidetyille valtakunnallisille NY-messuille Turkuun. Messukokemukset
lienevät olleet parasta.

Muistilista
 Päätetään valinnaisen kurssin tarjoamisesta.
 Tiedotetaan nuorille.
 Opettaja osallistuu
3 tunnin NY-koulutukseen.
 Annetaan mahdollisimman
paljon vastuuta opiskelijoille.
 Kurssin aloitukseen kannattaa satsata.
 Menestyksestä kannattaa
nauttia.
 Lisätietoja antaa Tanja Merikari (tanja.merikari@akaa.fi).

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Opettajan on hyvä käyttää kurssin alussa aikaa nuorten
tukemiseen yritysidean ja toiminnan toteutuksen miettimisessä. Tämä luo pohjan koko lukuvuoden toiminnalle.
Alkuvaiheen aktiivisten tapaamisten jälkeen tapaamiskertoja voi olla harvemmin.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i
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Yläkoulun ja lukion yhteinen
yrittäjyyspäivä
Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyysopintoja suorittavat
Proakatemian nuoret järjestivät Akaassa yläkoululaisten ja lukiolaisten
yhteisen toiminnallisen yrittäjyysteemapäivän. Oppilaat innostuivat
erilaisesta koulupäivästä, jossa he itse pääsivät ideoimaan ja luomaan
uutta sekä kuulivat nuoren yrittäjän tarinan.

l u k i o – Y l ä k O u l u n  j a  l u k i O n  Y h t e i n e n  Y r i t tä j Y Y s pä i Vä

Tekemisen meininkiä koko koulurakennuksessa
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Toijalan yhteiskoulun ja Akaan lukion yhteisen teemapäivän tarkoitus oli antaa nuorille virikkeitä
yrittäjyyteen sekä kertoa yrittäjyydestä. Säpinää koulun käytävillä riitti, kun nuoret opettajiensa
johdolla vaihtoivat rastipisteistä uusiin rastipisteisiin. Kaikki rastit liittyivät tavalla tai toisella yrittäjyyteen. Yläkoulussa on oppilaita yli 300 ja lukiossa noin 100. Koulut sijaitsevat samassa rakennuksessa. Erilaisessa päivässä oli tarkoitus luoda myös erilainen, ei-koulumainen tunnelma. Sen
vuoksi opettajan rooli oli olla tarkkailija ja järjestyksen tuoja.
Järjestäjät, Proakatemian nuoret, johtivat ryhmien työskentelyä rasteilla ja opettaja auttoi järjestyksenpidossa vain tarvittaessa. Rastit jaettiin sillä tavalla, että nuoremmille ja vanhemmille oli
molemmille omaan osaamistasoon sopivaa ohjelmaa. Näin päivä pysyi mielenkiintoisena, kun
vaikeustaso oli sopivan haastava. Rastipisteitä oli yhteensä 24, joista jokainen nuori suoritti kolme.
Teemapäivän toteutus ostettiin ulkopuolisena palveluna ja sen sisällön suunnittelivat Mikael
Juntunen ja Miina Makkonen Proakatemiasta. Toijalan yhteiskoulun rehtori Marko Kulmala
ja Akaan lukion rehtori Tuovi Ronkainen olivat koulujen edustajina suunnittelussa mukana. Teemapäivä toteutettiin perjantaina ennen koulujen syyslomaa syksyllä 2009.

Kommentteja
Opiskelijoilta: Koko päivä oli ihan
mahtava, kenties jopa kivoin koulupäivä ikinä!
Opettajilta: Upea päivä! Saadaanhan toistekin tällainen? Piristävä, erilainen päivä.
Nuoret olivat innostuneita. Proakatemian valmentajat osasivat hommansa. Asian kiinnostavuudesta kertoo
varmasti se, että yrittäjän puheenvuoroa kuunteli liikuntasalillinen
nuoria lähes koko ajan ihan hiljaa.
Teemapäivään osallistuivat kaikki yläkoulun ja lukion oppilaat

toijalan yhteiskoulu ja akaan lukio

Näin se tehdään
Teemapäivän valmistelu aloitetaan sopimalla koulun työaikatauluun ajankohta. Koulujen toimintatavoista riippuen ajankohdasta sovitaan puoli vuotta – vuosi aikaisemmin. Mikäli ulkopuolinen palvelu täytyy kilpailuttaa, se
tehdään hyvissä ajoin. Jos teemapäivä järjestetään alkusyksystä, kilpailutus tehdään keväällä. Näin toteuttajalle
jää riittävästi aikaa suunnitteluun ja käytännön järjestelyistä sopimiseen. Noin kuukautta tai viimeistään kahta
viikkoa ennen teemapäivää koulun ilmoitustauluille kiinnitetään teemapäivästä informoivia julisteita. Oppilaita
informoidaan myös suullisesti. Opettajille kerrotaan päivän kulku ja heidän osuutensa toteutuksessa viimeistään
viikkoa ennen tapahtumaa.
Yrittäjyysteemapäivässä nuoret kuulevat ainakin yhden
nuoren yrittäjän tarinan ja pääsevät toiminnallisilla rasteilla tutustumaan yrittäjyyden eri alueisiin. Rasteja on
useita, joista nuoret voivat itse valita kolme rastia suoritettavakseen. Rastit ovat luokissa ja mukavaa säpinää on
koko koulurakennuksessa tapahtumapäivänä.

 Teemapäivän ajankohdasta sovitaan 6–12 kk aikaisemmin.
 Ulkopuolinen toteuttaja kilpailutetaan.
 Suunnittelupalaveri toteuttajan kanssa pidetään 2 kk
aikaisemmin.
 Varataan tilat.
 Sovitaan koulun keittiön
kanssa ruokajärjestelyistä.
 Tiedotetaan oppilaille.
 Briiffataan opettajat.

Päivän ohjelma
9.00–9.10
9.10–9.25
9.30–10.00
10.10–10.40
10.50–11.20
11.30–12.00
12.00–12.30

Muistilista

aloitus ja ohjeistus
yrittäjän tarina
rasti kaikille
rasti kaikille
lukio ja 7. syömään, muille rasti
8.–9. lk. syömään, muille rasti
loppusanat, kunniamaininnat,
päivän päätös

 Opettaja on tarkkailija ja järjestyksen tuoja.
 Järjestäjä vastaa tapahtuman kulusta.
 Lisätietoja antaa rehtori Tuovi Ronkainen
(tuovi.ronkainen@akaa.fi).

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Teemapäivän suorituksia ei erikseen arvioida.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i
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Keuruun yhteiskoulun
yrittäjyyden teemapäivät
Keuruun yhteiskoulun oppilaiden yhteisten teemapäivien tarkoituksena
on yrittäjyysteeman monipuolinen käsittely ja yhteistyö paikallisen
elinkeinoelämän kanssa. Yläkoulun ja lukion oppilaiden teemapäivät
suunniteltiin sisällöiltään erilaisiksi. Teemapäivien toteutusta testattiin
syksyllä 2010 yrittäjän päivän yhteydessä.

l u k i o –  k e u r u u n  Y h t e i s k O u l u n  Y r i t tä j Y Y d e n  t e e m a pä i Vät

Teemapäivä tutustuttaa opiskelijoita
yrittäjyyteen ja parantaa koulujen ja yritysten
yhteistyötä

72

Jo kouluaikana nuoret tekevät ratkaisuja tulevaa opiskelua ja ammattia koskien. Keuruun yhteiskoulun yrittäjyyden teemapäivät oli uudenlainen tapa tutustuttaa nuoret monipuolisesti oman
paikkakunnan yrityksiin ja erilaisiin ammatteihin. Yritysten ja koulujen välinen yhteistyö on mainio
työväline opetuksen ja koulutyön rikastuttamiseksi. Tavoitteena on myös nuorten ammatinvalinnan
helpottaminen ja yritysten tulevan henkilöstön saannin turvaaminen.
Keuruun yläkoulun ja lukion opettajat kehittivät toimintamallin yrittäjyyden teemapäivistä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Teemapäivät toteutettiin laajana kokonaisuutena, joka sisälsi
kaikille yhteistä ohjelmaa sekä oppitunneittain suunniteltua ohjelmaa. Toteutus sisälsi seuraavat
teemat: abien päivä toimitusjohtajana, seitsemäsluokkalaisten palvelupäivä, teollisuuskiertoajelut,
yrittäjyysaiheiset oppitunnit, yrittäjävieraat oppitunneilla ja auditoriotunti.
Kokonaisuuden kehittivät Helena Puukka, Tuula Pöntinen ja Jukka Oikarinen. Taustatukena ja suunnittelutiiminä toimi Kasvu yrittäjyyteen -hankkeen toimintatiimi. Koulun ulkopuolisina yhteistyötahoina olivat Kehittämisyhtiö KeuLink Oy (Taru Kujanpää), Keuruun Yrittäjät ry
(Tapani Paasu) ja Keski-Suomen YES-keskus (Tuulia Kiilavuori). Toteutuksessa oli mukana koko
opettajakunta.

Keulink Oy:n
toimitusjohtaja Esa Lintula
oli mukana kiertoajelulla
kertomassa yrityksistä.

keuruun yhteiskoulu

Näin se tehdään
Tapahtuman suunnittelu on aloitettava vähintään puoli vuotta ennen tapahtuman toteuttamista.
Resursseja on varattava opettajilta kuluvaan suunnittelutyöhön, yhteydenpitoon yhteistyötahojen
kanssa sekä bussikuljetuksiin. Tapahtuman onnistuminen vaatii koko opettajakunnan sitoutumisen järjestelyihin. Olennainen osa teemapäivien toteutuksessa on löytää enemmistölle soveltuva järjestämisaika. Käytännön järjestelyt kannattaa siis aloittaa ajoissa. Alta löytyvät lyhyet kuvaukset teemapäivien sisällöistä. Yksityiskohtaisemmat kuvaukset löytyvät internetistä osoitteesta
www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen.
Abien Päivä toimitusjohtajana
Abien Päivä toimitusjohtajana oli Keuruun Yrittäjät ry:n ja Kehittämisyhtiö KeuLink Oy:n tarjoama
mahdollisuus, jossa sisältönä olivat toimitusjohtajan töiden seuraaminen, haastattelu ja työpaikkaan tutustuminen puolikkaan koulupäivän ajan.
Seitsemäsluokkalaisten palvelupäivä
7. luokkien oppilaat viettivät puoli päivää yrittäjäjärjestön heille organisoimissa työpaikoissa osallistuen asiakaspalvelutehtäviin.
Teollisuuskiertoajelut
Jokainen yläkoulun ja lukion opiskelija osallistui teollisuuskiertoajelulle, joka toteutettiin yhden
oppitunnin mittaisena opastettuna kiertoajeluna Keuruun teollisuusalueella. Jokaiselle osallistujalle jaettiin teollisuusalueen kartta, jossa olivat alueen yritykset merkittyinä. Opastuksesta ja
karttojen painatuksesta vastasi Kehittämisyhtiö KeuLink Oy.

Yrittäjävieraat oppitunneilla
Ohjelmaan kuului myös yrittäjävierailijoiden pitämiin tunteihin osallistuminen. Tarjolla oli seitsemän paikallista työelämä- tai yrittäjätarinaa, jotka antoivat erilaista näkökulmaa yrittäjyyteen ja
työelämään.
Auditoriotunti
Kaikki oppilaat katsoivat Keski-Suomen Yrittäjien videon Yhdessä eteenpäin – yrittäjyys KeskiSuomessa. Videon jälkeen pienryhmissä pohdittiin yrittäjäominaisuuksia ja myös itsessä piileviä
vahvuuksia. Tuntiohje löytyy internetistä.

Muistilista
 Päivään tarvitaan kaikki yhteiskoulun
opettajat ja oppilaat.

aloittaa jo ennen tapahtuman valmistelua.

 Valmistelu on aloitettava vähintään
puoli vuotta ennen mallin käyttöönottoa.

 Oppituntien valmisteluun riittää normaali valmisteluaika.

 Opettajien informointi on hyvä

 Lisätietoja saa mm. Helena Puukalta
(helena.puukka@keuruu.fi).
w w w. va s k e . f i

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Yrittäjyysaiheiset oppitunnit
Päivään kuuluivat myös opettajien pareittain vetämät yrittäjyysaiheiset oppitunnit, joiden sisältöjen suunnittelussa sovellettiin Aineopintojen yrityspalat -kansiota aineintegraatiota toteuttaen.
Jokainen lukion oppilas osallistui opettajaparin yhteen yrittäjyysaiheiseen oppituntiin. Kunkin
ryhmän koko oli noin 25 lukiolaista.
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Luova yrittäjä,
luovuusteemat lukiossa
Luova yrittäjä -teema toteutuu Valkeakosken Tietotien lukiossa useana
eri toimintona: On järjestetty puoli päivää kestäviä luovan yrittäjyyden
teemapäiviä ja yrityskäynti luovan alan yritykseen. Lukiolaiset ovat
omatoimisesti toteuttaneet vapaa-ajallaan suunnittelemiaan ja harjoittamiaan näytelmiä sekä musiikki- ja tanssiesityksiä. Tarjolla on syventävä
NY Vuosi yrittäjänä -kurssi ja yhteistyötä nuorkauppakamarin kanssa.

l u k i o – l u O Va  Y r i t tä j ä ,  l u O V u u s t e e m at  l u k i O s s a

Teoriaopintojen rinnalle luovaa ajattelua
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Syksyksi 2009 valmistunut uusi lukiorakennus upeine aulan Forum-esiintymistiloineen tarjoaa puitteet luovuudelle
Kommentteja
ja houkuttelee nuoria esiintymään. Luovuusteemat kehitti
Valkeakosken Tietotien lukion rehtori Pasi Syrjä yhdessä
Luovat alat kiinnostavat nuoria. He
lukion opettajien kanssa. Tarkoitus on herättää teoriapaijopa ideoivat ja toteuttavat itse näynotteisen opiskelun rinnalla lukiolaisten kykyä ajatella luotelmiä, tanssi- ja musiikkiesityksiä luvasti ja haastaa heitä yhdistämään asioita luovalla tavalla.
kiorakennuksen upealle esiintymisLuovuus ja ideointitekniikoiden tunteminen on tärkeää
paikalle Forumille. Nuoret kokeilevat
niin palkkatyössä kuin yrittäjänäkin toimiessa.
projektitoimintaa ja yrittäjämäistä
Itse tekemällä oppii parhaiten. Siten luovan yrittäjyyden
toimintaa huomaamattaan. Ulkoteemapäivät suunniteltiin toiminnallisiksi, erilaisia rasteja
puolelta ostetun toiminnallisen yritsisältäviksi tapahtumiksi. Toteutus ostettiin ulkopuoliselta,
täjyysteemapäivän toteutus säästi
jolloin säästettiin opettajien työaikaa. Päivän toteutuksesopettajien aikaa.
sa oli mukana noin 50 ammattikorkeakoululaista.
NY Vuosi yrittäjänä -kurssi on koulukohtainen syventävä
kurssi, joka kestää koko lukuvuoden ja on laajuudeltaan kaksi kurssia. Siitä vastaa yksi opettaja ja
se arvioidaan suoritusmerkinnällä.
Nuorkauppakamarin kanssa yhteistyötä teki noin 10 lukiolaisen ryhmä. He olivat kehittämässä Valkeakosken nuorkauppakamarin perinteistä itsenäisyyspäivän Suomi-juhlaa uudenlaiseksi
juhlaksi. Kehittämistyötä ohjasivat Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyysopintojen valmentajat.
Teemapäiviä testattiin keväällä
ja syksyllä 2009, NY Vuosi yrittäjänä -kurssia toteutettiin lukuvuonna 2009–2010 ja yhteistyötä
nuorkauppakamarin kanssa tehtiin syksyllä 2010.
Luova yrittäjyys -teemapäivässä
lukiolaiset ideoivat tapahtumia
kouluun.

va l k e a k o s k e n t i e t o t i e n l u k i o

Näin se tehdään
Rehtorin kanssa sovittiin lukion teemapäivien aikataulut.
Yksi teemapäivä järjestettiin 1. ja 2. vuoden opiskelijoille
keväällä vapun aattona aamupäivällä. Saman päivän iltapäivällä nuorilla oli liikuntatapahtuma. Toinen teemapäivä järjestettiin kaikille lukio-opiskelijoille marraskuussa.
Yrittäjyysteemapäivien toteutus ostettiin ulkopuoliselta
taholta, Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyysopintojen Proakatemialta. Tämä säästi opettajien työaikaa ja
mahdollisti nuoret ohjaajat. Saatiin tapahtuma nuorilta
nuorille. Koska lukiolaisia oli noin 300, eri rastipisteitä
ja tehtäviä oli ohjaamassa noin 50 hengen joukko ammattikorkeakoulun yrittäjyysopintoja suorittavia nuoria.
Luovuusteemaan liittyen osa lukiolaisista vieraili keväällä
2009 teatterialan yksityisessä yrityksessä tutustuen yrityksen toimintaan.

Muistilista
 Sovitaan teemapäivä ajoissa,
tehdään siitä jokavuotinen.
 Ennen teemapäivän alkua
on yksi tunti pakollista opiskelua ennen teemapäivän
alkua.
 Hankitaan ulkopuolinen toteuttaja.
 Koulun budjettiin varataan
varoja tätä varten.

NY Vuosi yrittäjänä -kurssi on tarjolla syventäväksi kurssiksi. Lukuvuonna 2009–2010 kurssin aloitti noin 10 lukiolaista. He perustivat oikealla rahalla toimivan miniyrityksen. Sen toiminnan kautta he tutustuivat konkreettisesti yritystoimintaan.

 Hankitaan aktiiviset kontaktit luovien alojen yrityksiin.

Syksyllä 2010 Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemia tarjosi eri lukioiden yhteistä yrittäjyyskurssia, johon
Tietotien lukiosta osallistui noin 10 nuorta. He olivat kehittämässä Valkeakosken nuorkauppakamarin järjestämää perinteistä itsenäisyyspäivän Suomi-juhlaa. Juhlaa
haluttiin uudistaa ja siihen etsittiin uusia ideoita. Niin työn
tilaaja kuin lukiolaisetkin olivat tyytyväisiä kehittämisprojektiin.

 Kannustetaan nuoria erilaisiin projekteihin.

 NY Vuosi yrittäjänä -kurssi on tarjolla syventäväksi
kurssiksi.

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

 Lisätietoja antaa rehtori Pasi
Syrjä (pasi.syrja@vlk.fi).

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i
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TEEMAPÄIVÄ

Valkeakoski Campuksen
yrittäjyysteemapäivä
Valkeakoski Campuksen yrittäjyysteemapäivän järjestivät nuoret nuorille.
Tapahtumaan osallistui noin 500–600 campus-alueen opiskelijaa lukiosta,
ammattiopistosta ja ammattikorkeakoulusta. Tapahtuman toteuttivat
Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemian opiskelijat valmentajineen.

l u k i o – Va l k e a k O s k i  c a m p u k s e n  Y r i t tä j Y Y s t e e m a pä i Vä

Yrittäjyyssäpinää Campus-alueella
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Teemapäivä haluttiin toteuttaa nuorten tekemänä nuorille. Silloin sisältö on nuorille sopivaa ja heitä innostavaa. Yrittäjyystapahtuman teemoina olivat tarinat, luovuus ja teot. Tavoitteena oli antaa
hyvin monipuolinen kuva yrittäjyydestä ja siinä tarvittavista taidoista ja ominaisuuksista. Nuorille
haluttiin antaa myös kipinää omien vahvuuksien löytämiseen sekä uusia ideoita tulevaisuutta varten. Samalla campus-alueen nuoret lukiosta, ammattiopistosta ja ammattikorkeakoulusta tutustuivat toisiinsa ja fyysisiin tiloihin eri oppilaitoksissa.
Campus-alueen ammattikorkeakoulussa opiskelukieli on englanti ja siellä opiskelee myös kansainvälisiä nuoria. Sen vuoksi myös englannin kieli huomioitiin. Päivä rakentui erilaisille rastipisteille,
joita oli 20. Näistä osa oli englanninkielisiä. Niihin saivat suomenkielisetkin opiskelijat osallistua.
Ammattiopistossa teemapäivä on osa pakollisia viiden opintoviikon yrittäjyysopintoja ja ammattikorkeakoulussa se on osa yrittäjyyden opintoja. Lukiossa teemapäivä ei kuulu varsinaisesti
oppiaineisiin.
Toimintamallin suunnittelivat rehtori Pasi Syrjä ja Maili
Kulmala Valkeakosken Tietotien lukiosta, Pirjo HauvaKommentteja
la, Sakari Kaakko ja Minna Halinen Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistosta, Taina Matis ja Susan Heikkilä
Nuoret pitivät siitä, että teemapäiHämeen ammattikorkeakoulun Teollisuuden palveluliikevässä oli runsaasti vaihtoehtoja. 20
toiminnan koulutus- ja tutkimuskeskuksesta sekä Mikael
rastista sai itse valita kolme itseä
Juntunen ja Miina Makkonen Tampereen ammattikoreniten kiinnostavaa. Rasteilla olisi
keakoulun Proakatemiasta. Mikael ja Miina ohjasivat tavoinut olla enemmän aikaa. Paraspahtuman yhdessä Proakatemian opiskelijoiden kanssa.
ta olivat yrittäjätarinat ja innostavat
teemapäivän vetäjät (Proakatemian
nuoret). Ilmapiiri oli mukavan rento.
Opettajienkin mielestä koko tapahtumassa oli hyvä tunnelma. Aikataulu oli tiukahko ja ruokailun järjestäminen rajasi sitä. Kaikille yhteinen
esitys tapahtuman alussa voisi olla
sekä suomeksi että englanniksi. Hienoa oli, että ammattikorkeakoulun
kansainväliset opiskelijat olivat mukana tapahtumassa.
Lukion Forum-aulassa oli säpinää CampusDay:n
aloitustilaisuudessa.
va l k e a k o s k i C a m p u s

Näin se tehdään

Yrittäjyyspäivän teemoina olivat tarinat, luovuus ja teot.
Ohjelma perustui erilaisiin rastipisteisiin, joita oli kahden
oppilaitoksen tiloissa 20. Näistä kukin opiskelija suoritti
valitsemansa kolme rastia. Suorituksista opiskelijat saivat
merkinnän rastipassiinsa. Osa rasteista oli englanninkielisiä. Teemapäivän järjestelyissä oli mukana 50 valmentajaa
Proakatemialta. Omia tarinoitaan rasteilla oli kertomassa yli 10 yrittäjää. Tapahtuma alkoi yhteisellä stand up
-koomikon esityksellä ja päättyi yhteiseen päätökseen
lukion aulatilassa.
Ennen tapahtumaa nuorille jaettiin rastipassi, johon he
keräsivät valitsemiensa rastien suoritusmerkinnät tapahtuman aikana. Rastipassissa esiteltiin lyhyesti kaikkien
20 rastin sisällöt ja päivän ohjelma aikatauluineen. Rastipassista oli myös englanninkielinen versio. Tapahtumasta
tiedotettiin etukäteen myös julistein ja lyhyellä mainosvideolla.

Muistilista
10–8 kk ennen tapahtumaa
 päätös teemapäivän ajankohdasta
 tarvittaessa toteutuksen kilpailutus
7–2 kk ennen tapahtumaa
 suunnittelupalaverit oppilaitosten edustajien ja toteuttajan kanssa
 tapahtuman järjestäjä vastaa
tiedottamisesta
 tiedotus oppilaitoksessa
1–0 kk ennen tapahtumaa
 julisteet koulujen infotauluille
 infovideo koulujen käyttöön
 tiedotus oppilaitoksessa
 palautekyselyn laadinta
 tarkistuspalaveri
 tapahtuma
0–1 kk tapahtuman jälkeen
 palautepalaveri
 päätös jatkosta

Teemapäivän arviointi on ammattiopistossa osa pakollisia
viiden opintoviikon yrittäjyysopintoja ja ammattikorkeakoulussa osa yrittäjyyden opintokurssia. Lukiossa se ei
varsinaisesti ole osa opintoja.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Valmistelu aloitettiin kilpailuttamalla teemapäivän toteutus noin seitsemän kuukautta ennen teemapäivää. Valituksi tuli Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyysopintoihin keskittyvä Proakatemia. Suunnitteluun osallistui kaksi opettajaa lukiosta, kolme opettajaa ammatti- ja
aikuisopistosta, kaksi opettajaa ammattikorkeakoulusta
ja kaksi tapahtumasta vastuullista henkilöä Proakatemiasta. Ennen tapahtumaa pidettiin kolme noin puolentoista tunnin suunnittelupalaveria ja yksi lyhyempi palaveri
juuri ennen tapahtumaa. Ensimmäinen palaveri pidettiin
huhtikuussa, toinen toukokuussa, kolmas elokuussa ja
neljäs syyskuussa. Suunnittelutyöhön osallistuneet opettajat tiedottivat tapahtumasta oman koulunsa sisällä sekä informoivat oman koulunsa opettajia heidän tulevista
tehtävistään tapahtuman aikana. Tapahtuma toteutettiin
lokakuun alussa. Sen jälkeen pidettiin noin tunnin mittainen palautepalaveri.
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Opettajat ja paikkakunnan
yrittäjät tutuiksi
Koulupaikkakunnan ulkopuolella asuvat opettajat harvoin tuntevat koulun
lähialueen yrityksiä. Kun niitä oppii tuntemaan, niistä on helpompaa
puhua oppilaillekin. Puolin ja toisin tunteminen lisää yhteistyötä koulun ja
yritysten välillä. Tämä on huomattu Urjalan Huhdin koululla ja Väinö Linnan
lukiossa.

Lisää tietoa paikkakunnan yrityksistä

O p e t ta j at  j a  pa i k k a k u n n a n  Y r i t tä j ät  t u t u i k s i

Opintoretkien tavoite on tutustuttaa Urjalan yläkoulun ja lukion opettajat paikkakunnan yrityksiin,
jolloin opettajien on omassa opetuksessaan helpompaa puhua yrityksistä sekä yrittäjyydestä ja
tarvittaessa ottaa yhteyttä yrityksiin. Noin puolet opettajista asuu muilla paikkakunnilla kuin koulupaikkakunnalla, joten sekin osaltaan vähentää paikkakunnan yritysten tuntemusta.
Yrittäjät ottavat mielellään vastaan opettajaryhmän, jos vain ajankohta sopii yrityksen aikatauluun ja yrityksen fyysisiin tiloihin voi ottaa vieraita vastaan. Yrittäjät arvostavat opettajien tekemää
yrittäjyyskasvatustyötä ja siten mielellään kertovat yrityksestään ja omasta yrittäjyydestään. Yksi
yhteyshenkilöopettaja voi sopia opintomatkasta rehtorin, yritysasiamiehen ja yrittäjäyhdistyksen
puheenjohtajan kanssa.
Opintomatkaidean äiti on Urjalan Huhdin koulun kaupallisten aineiden opettaja Satu Korhonen. Idean toteuttamiseen osallistuivat Huhdin koulun ja Väinö Linnan lukion opettajat, Urjalan
yrittäjäyhdistys ja Urjalan yritysasiamies Risto J. Rantala.
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Kommentteja
Opintomatkat avartavat käsitystä
paikkakunnan yrityselämästä. On
hienoa huomata, kuinka monipuolista ja laaja-alaista yrittäjyyttä voi
pienelläkin paikkakunnalla olla.

Opettajat kuulivat yritysvierailulla Urjalan
monipuolisesta elinkeinoelämästä.

u r j a l a n h u h d i n k o u l u j a vä i n ö l i n n a n l u k i o

Näin se tehdään

Opintoretken ajankohdasta voidaan sopia syksyn yrittäjyystiimin palaverissa, jossa ovat mukana yrittäjäyhdistyksen edustaja ja yritysasiamies. Yritysasiamies tai yrittäjäyhdistyksen edustaja sopii yritysten kanssa vierailuista.
Kaksi kohdetta on sopiva määrä. Tarvittaessa yrittäjäyhdistys varaa ja kustantaa bussikuljetuksen. Yrittäjyystiimi
kokoontuu suunnilleen syyskuun puolivälissä ja koulun
taksvärkkipäivä pidetään lokakuun alussa. Kun vierailukohteet ovat selvillä, tiedotetaan opettajia vierailun ohjelmasta.
Kokeiluun osallistuivat kaikki Urjalan yläkoulun ja lukion opettajat (noin 30 henkilöä). Opettajien aikaa suunnitteluun ei tarvittu juuri lainkaan. Yritysasiamies sopi
käynnit yritysten kanssa ja bussikuljetuksen järjesti yrittäjäyhdistys.

Muistilista
 Opintoretken ajankohdasta
sovitaan lukukauden alussa.
 Sisältö voidaan sopia yrittäjyystiimin palaverissa tai yritysasiamiehen ja yrittäjäyhdistyksen edustajan kanssa.
 Yrittäjäyhdistys maksoi bussikulun.
 Kaksi vierailukohdetta on
sopiva määrä.
 Voidaan toteuttaa taksvärkkipäivänä tai muuna vastaavana päivänä.
 Lisätietoja antaa rehtori
Jarno Hautamäki
(jarno.hautamaki@urjala.fi).

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Urjalan Huhdin koulu ja Väinö Linnan lukio toimivat samoissa tiloissa ja kouluilla on yhteisiä opettajia. Ensimmäinen opettajien opintoretki toteutettiin toukokuussa
2009, jolloin oppilaat osallistuivat yrittäjyysteemapäivään. Toinen opintoretki tehtiin koulun taksvärkkipäivänä
lokakuussa 2009. Ensimmäiseen opintoretkeen käytettiin
koko työpäivä. Puolet opettajista oli vierailuilla aamupäivällä ja puolet iltapäivällä. Toisena opintoretkipäivänä
kaikki opettajat olivat yhtenä ryhmänä vierailuilla aamupäivän aikana. Tämä toteutus toimi parhaiten.

Yritysvierailut Urjalan Huhdin koulun ja Väinö Linnan lukion opettajille maanantaina 5.10.2009
•
•
•
•
•

klo 8.30 lähtö koululta
klo 8.45 ensimmäinen yritysvierailu TM-Teräs
siirtyminen
klo 10.45 toinen yritysvierailu Jawiko
klo 12.00 paluu koululle

Yritysten internetsivut: www.tm-teras.fi ja
www.jawiko.fi

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i
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Opettajien
yrittäjyyskasvatuksen
VESO-seminaarit
Valkeakosken ja Akaan yläkoulujen sekä Valkeakosken Tietotien lukion
opettajille järjestettiin virkaehtosopimuksen mukaiset koulutuspäivät, VESOt.
Tarkoitus oli saada opettajat sitoutumaan yrittäjyyskasvatuksen tekemiseen
omassa koulussaan ja oppiaineessaan. Koulutuksiin osallistuivat kaikki
koulujen opettajat. Toimintamallin kehittivät Valkeakosken Seudun Kehitys
Oy:n projektipäällikkö Katriina Huvi ja projektikoordinaattori Arja Rantamäki.

O p e t ta j i e n  Y r i t tä j Y Y s k a s Vat u k s e n  V e s O - s e m i n a a r i t

VESO-seminaareista alkusysäys koulujen
yrittäjyyskasvatuksen kehittämiselle
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VESO-seminaarit yläkoulujen ja lukioiden opettajille järjestettiin siinä vaiheessa, kun koulut
aloittivat yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyönsä. VESO-seminaareissa opettajille selvitettiin,
minkä vuoksi yrittäjyyskasvatus on tärkeää ja
mitä käsite yrittäjyyskasvatus tarkoittaa, sekä
kerrottiin, miten yrittäjyyskasvatusta voidaan
tehdä kouluissa.
Kehittämisen alkuvaiheessa moni opettaja
suhtautui epäilevästi yrittäjyyskasvatukseen. Se
nähtiin vain yrittäjyyden opettamisena. Opettajat eivät mieltäneet tehtäväkseen yrittäjyyteen
kannustamista. VESO-seminaarien tarkoitus oli
lisätä heidän tietoaan yrittäjyyskasvatuksesta
ja saada heille selvitettyä syyt sen tärkeyteen.
Seminaarien jälkeen käynnistettiin kehitystyö,
jonka päätteeksi koulut veivät kuvaukset kehittämistään yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteistä opetussuunnitelmiinsa. Yrittäjyyskasvatuksen VESO-seminaareihin osallistui kaikkiaan Valkeakosken Naakan koulun opettajien
122 opettajaa. Luennoitsijoiksi valittiin opet- yrittäjyyskasvatuksen VESO-seminaari
tajia innostavia asiantuntijoita. Tiloiksi valittiin
kiinnostava paikka,
jossa voitiin kuulla
Kommentteja
seminaaripalveluja
tuottavan yrittäjän
Opettajien antama palaute tilaisuuksista oli erinomainen. He pitivät niitä innostarina. Järjestelyt
tavina. Opettajat mainitsivat saaneensa vinkkejä yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen ja positiivista katsontakantaa yrittäjyyteen sekä konkreettisia esimerkkejä
tehtiin huolella, jotta
käytännön toteutuksista. Lisää aikaa he olisivat toivoneet keskusteluille. Järjestäopettajille jäisi päivästä rentoutunut ja
jien hyvien kokemusten perusteella toimintatapaa voi suositella muille kouluille,
innostunut mieliala.
kun yrittäjyyskasvatusta aletaan juurruttaa koulun toimintatapoihin.

Näin se tehdään
Puoli vuotta ennen seminaaria:
VESO-seminaareista sovittiin rehtoreiden kanssa keväällä ennen seuraavan lukuvuoden
alkua. Varattiin tilat, sovittiin koulujen kanssa ruokailun kustannukset, varattiin luennoitsijat. Luennoitsijat kannattaa varata jopa puoli vuotta ennen tilaisuutta, koska hyvät ovat
kovin varattuja.
Lukuvuoden alussa:
Varmistettiin, että rehtori tiedottaa seminaarista opettajille, tai mentiin opettajien kokoukseen tiedottamaan. Varattiin kuljetukset.
Noin kuukautta ennen seminaaria:
Varmistettiin luennoitsijat ja tilavaraukset. Toimitettiin luennoitsijoille tiedot osallistujista,
kartta seminaaripaikalle ja toiveet luennon sisällöstä ja mahdollisesta materiaalista. Lähetettiin opettajille kutsu, ohjelma ja tieto kuljetuksista. Selvitettiin ruoka-aineallergiat.
Vähän ennen ja seminaaria edeltävänä päivänä:
Saatiin rehtoreilta tarkka osallistujamäärä. Tarkastettiin tilat, av-laitteet, sovittiin tuolien ja
pöytien sijoittelu (välttäen luokkahuonetunnelmaa) ja sovittiin ruokalista ja ruokailijoiden
määrä. Kopioitiin materiaalit. Tehtiin nimilaput, jotta luennoitsijat saavat tietää osallistujien nimet.
Seminaaripäivänä:
Mentiin ainakin tuntia ennen aloitusta paikan päälle varmistamaan tilajärjestelyt, mahdolliset opasteet ja tekniikka sekä vastaanottamaan luennoitsijat. Osallistujat vastaanotettiin iloisesti. Kättely tai jokin muu vastaava tapa osoittaa arvostusta osallistujille.
Esimerkki ohjelmasta:
Naakan yläkoulun opettajat yrittäjyysopissa Akun tehtaalla – Eppujen yrityskonseptin salat selville

Ohjelma:
8.45
9.15

10.30
11.30
12–15
(13.30

Aamukahvit
Projektipäällikkö Katriina Huvi, Valkeakosken Seudun Kehitys Oy: Yläkoulu
jen yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet. Millaisen ymmärryksen, millaiset tiedot
ja taidot nuori tarvitsee yrittäjyydestä yläastevaiheessa?
Lehtori Seija Kylä-Markula: Väinö Linna lukion ja Urjalan yläkoulun tapa
toimia yrittäjyyskasvattajana.
Markkinointipäällikkö Pasi Järvinen Akun tehtaan yrityskonsepti dvd-esitys
Lounas
Professori Esa Saarinen: Opettajan rooli aloitteellisen ja yrittävän
elämänasenteen sytyttäjänä.
Kahvitarjoilu)

Lisätietoja voi kysyä Arja Rantamäeltä (arja.rantamaki@vaske.fi) tai Katriina Huvilta
(katriina.huvi@vaske.fi).

w w w. va s k e . f i
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Paikka
Akun tehdas, Aurinkokuja 9, Ylöjärvi (innovatiivinen yritysverkostoympäristö)
Aika
Lauantai 31.1.2009 kello 9–15
Osallistujat Naakan yläkoulun opettajat, yhteensä 31 opettajaa
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Seuraavilla sivuilla esitellään ammattikouluille sopivia
yrittäjyyskasvatuksen malleja, joita Kasvu yrittäjyyteen
-hankkeessa mukana olleet koulut kokeilivat.
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”Ammatilliset tutkinnon osat:
Yrittäjyys 5 ov
sisältyy pakollisiin aineisiin.
Tavoitteena on sisäiseen yrittäjyyteen kasvaminen.
Yrittäjyys 10 ov
on useimmilla aloilla valinnainen tutkinnon osa.
Tavoitteena on ulkoisen yrittäjyyden oppiminen.
Yritystoiminta 10 ov
on valinnainen ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävä tutkinnon osa.
Tavoitteena on ulkoisen yrittäjyyden oppiminen. Opinnot voi valita tutkinnon
edellyttämien 120 ov:n lisäksi.
Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat:
Yritystoiminta 0–4 ov
on valinnainen tutkinnon osa. Tavoitteena on ulkoisen yrittäjyyden oppiminen.
Yritys-, yhteiskunta- ja työelämätieto 1 ov
on pakollinen tutkinnon osa. Tavoitteena on sisäiseen yrittäjyyteen
kasvaminen.”
OPETUSHALLITUS:
YRITTÄJYYS AMMATILLISISSA PERUSTUTKINNOISSA

Ammattiopistojen
yrittäjyyskasvatusmallit
Ammattiopistojen yrittäjyyskasvatusmallit on lajiteltu tässä kirjassa oppilaitoksittain. Ensin esitellään
Jyväskylän ammattiopiston, sitten Mäntän seudun koulutuskeskuksen ja viimeisenä Valkeakosken
ammatti- ja aikuisopiston malleja. Kunkin ammattiopiston mallit on järjestetty kouluun tehdyn
yrittäjyyden opinpolun mukaisesti.
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Yrittäjyyskoulu
Kääntöpiste
Jyväskylän ammattiopiston Yrittäjyyskoulu Kääntöpisteen opinnot kuvataan
formulateemoin. Varikolla kaikki opiskelijat perehtyvät yrittäjyyteen,
Lämmittelyajoissa opiskelijat pyörittävät NY Vuosi yrittäjänä -harjoitusyritystä
ja Ajoissa he toimivat osuuskuntayrittäjinä. Valmistuttuaan he voivat toimia
Ruutulipulla yrittäjinä ammattiopiston suojissa. Toimintamallin kehittivät
yrittäjyyskoordinaattorit Jussi Julin, Satu Mursula ja Tea Ruppa.

a m m at t i o p i s t o –  Y r i t tä j Y Y s k O u l u  k ä ä n t ö p i s t e

Varikolta Ruutulipulle, ammattiopiskelija kasvaa
yrittäjäksi
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Yrittäjyyskoulu Kääntöpiste on yrittäjyyskasvatuksen malli, joka kattaa kaikki 2. asteen ammattiopinnoissa suoritettavat yrittäjyysopinnot. Kääntöpisteen yrittäjyysopinnot ovat käytössä ammatillisissa, ammattitaitoa täydentävissä ja ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävissä tutkinnon
osissa. Opiskelija saa Yrittäjyyskoulu Kääntöpisteessä valintojensa mukaan 5–39 opintoviikkoa yrittäjyysopintoja. Lisäksi Kääntöpisteessä on mahdollista
suorittaa työssäoppimisen jakso NY Vuosi yrittäjänä
-harjoitusyrityksessä tai osuuskunnassa.
Yrittäjyys
Yrittäjyyskoulu Kääntöpiste on nelivaiheinen
ammatillisissa
opinpolku. Siinä edetään Varikolta Lämmittelyajojen
perustutkinnoissa
ja Ajojen kautta ruutulipulle. Opiskelijalla on mahAmmatilliset tutkinnon
dollisuus oman kiinnostuksensa mukaisesti edetä
osat
yrittäjyyden polulla sisäisestä yrittäjästä yrityksen
omistajaksi. Ideana on, että yrittäjyysajattelu ja -tai•
Yrittäjyys 5 ov: sisältyy kaikille pakollidot kehittyvät vähitellen. Kääntöpisteen yrittäjyyssiin yrittäjyysopintoihin, oltava näkyvisopinnoissa kasvetaan yrittäjämäiseen työntekoon ja
sä opsissa, sisäinen yrittäjyys
samalla saadaan käsitys yritystoiminnasta, yrityksen
•
Yrittäjyys 10 ov: valinnainen tutkinnon
perustamisesta, johtamisesta ja myös lopettamisesosa, ulkoinen yrittäjyys
ta. Opiskelija kokeilee yritystoimintaa turvallisessa ja
Yritystoiminta 10 ov: ammatillista
•
riskittömässä ympäristössä. Yrittäjyyskoulun aikana
osaamista yksilöllisesti syventävä tutopiskelija saa realistisen kuvan yrittäjyyden hyvistä ja
kinnon osa, valinnainen, yli 120 ov, ulhuonoista puolista.
koinen yrittäjyys
.

Ammattitaitoa
täydentävät tutkinnon
osat

Yrittäjyyskoulu Kääntöpiste
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•

Yritystoiminta 0–4 ov: valinnainen tutkinnon osa, ulkoinen yrittäjyys ammattitaitoa täydentävät yrittäjyysopinnot
Yritys-, yhteiskunta- ja työelämätieto
1 ov: pakollinen, sisäinen yrittäjyys

Näin se tehdään
Varikolla sisäiseksi yrittäjäksi
Yrittäjyyskoulu aloitetaan Varikolta, missä opitaan oma-aloitteisuutta, itsensä toteuttamista,
vastuun ottamista ja yhteistyökykyä eli sisäistä yrittäjyyttä. Opiskelija pääsee kohtaamaan asiakkaita ja pohtimaan, mitä yrittäjyys hänen ammattialallaan on.
Varikko sisältää kaikille pakolliset yrittäjyysopinnot (5 ov) ja ammattitaitoa täydentävät, valinnaiset yrittäjyysopinnot (4 ov). Lisäksi Varikkovaiheen opintoja pyritään sisällyttämään mukaan
myös muihin ammatillisiin opintoihin, kuten asiakaspalvelu- ja työssäoppimisjaksoihin. Jyväskylän ja Jämsän ammattiopistolla Varikko-opinnoissa opiskelee vuosittain noin 5000 opiskelijaa.
Lämmittelyajoissa tuntumaa yrittäjyyteen
Toisen vaiheen eli Lämmittelyajojen aikana opiskelija voi osallistua NY Vuosi yrittäjänä -opintoohjelmaan. Ohjelman puitteissa rakennetaan liikeideaa ja kokeillaan käytännön liiketoimintaa
testatulla toimintamallilla turvallisessa ympäristössä. Opiskelija pääsee vaiheen aikana kehittämään ensimmäiset kaupalliset tuotteensa ja hankkimaan ensimmäiset asiakkaansa. Tavoitteena
on vahvistaa yrittäjyystaitoja ja tarjota opiskelijalle positiivisia kokemuksia yhteistoiminnallisuudesta ja yrittäjyydestä hyvässä tiimissä. Lämmittelyajot sisältävät ammatillisiin tutkinnon osiin
kuuluvaa yrittäjyyttä 10 opintoviikkoa. Lämmittelyajoissa on mahdollista suorittaa työssäoppimisen jakso ja tehdä näyttötutkinto.
Ajoissa ulkoista yrittäjyyttä
Kun kolmas vaihe, Ajot, alkaa, opiskelija liittyy osuuskuntamuotoiseen yritykseen tai osallistuu
yrityshautomotoimintaan. Ajot on se vaihe, kun opiskelija palvelee omia asiakkaitaan, ratkoo
yrittäjän arkeen liittyviä ongelmia ja opettelee hoitamaan yrityksen talousasioita.
Ajojen myötä opiskelija voi suorittaa ammatillisiin tutkinnon osiin kuuluvaa yrittäjyyttä 10 opintoviikkoa ja/tai ammatillista osaamista yksilöllisesti syventäviä yritystoimintaopintoja 10 opintoviikkoa. Ajojen aikana opiskelija voi toteuttaa työssäoppimisen jakson osuuskuntayrittäjänä.

Muistilista
 Sisältää kaikki ammatillisen 2. asteen
yrittäjyysopinnot.
 Sisältää yrittäjyysopintoja 5–39 opintoviikkoa.
 Kasvattaa sisäiseen yrittäjyyteen.
 Auttaa opiskelijaa kasvamaan yrittäjäksi.

 Sisältää NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman ja osuuskuntamuotoisen yrityksen.
 On tosielämää, oikeita asiakkaita, oikeita yrityksiä.
 Lisätietoja voi kysyä Satu Mursulalta
(satu.mursula@jao.fi).

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Yrittäjän ruutulippu heilahtaa valmistumisen jälkeen
Neljäs vaihe, Ruutulippu koittaa, kun opiskelija on valmistunut. Opiskelija voi toimia yrittäjänä
oppilaitoksen tiloissa peräti kaksi vuotta. Opiskelijalla on valmistuttuaan mahdollisuus jatkaa
edellisessä vaiheessa tutuksi tulleessa yrityksessä tai perustaa uusi yritys.
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Yrtti – yrittäjyyskasvatusta ja
tiimityötä lisäopetusluokalla
Jyväskylän ammattiopiston Oksa-koulutuksessa ”kymppiluokkalaiset”
kasvavat vastuuseen itsestään ja porukastaan ja saavat kokemusta
yrittämisestä Yrtti-toiminnassa, joka on yrittäjyyskasvatusta ja tiimityötä.
Toimintamallin kehittivät ja toteuttivat opettajat Riiko Keskinen ja Risto
Kärkkäinen. Neuvonantajana toimi ammattiopiston yrittäjyyskoordinaattori
Jussi Julin.

a m m at t i o p i s t o – Y r t t i  –  Y r i t tä j Y Y s k a s Vat u s ta  j a  t i i m i t Y ö tä  l i s ä O p e t u s l u O k a l l a

Yritetään kympillä
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Yrtti on yrittäjyys- ja tiimityöpainotteinen opinto-ohjelma niin sanotulle kymppiluokkalaisille. Ohjelma kehitettiin lukuvuonna 2010–2011. Kymppiluokan opiskelijoita oli 23. Yrtti-ohjelmaa käytetään
myös maahanmuuttajien koulutuksessa (ks. s. 88). Ohjelmaa sovelletaan aina ryhmän mukaan.
Yrtti-toiminnassa annetaan aikaa opiskelijan omalle kasvulle sekä synnytetään aktiivisuutta ja
oma-aloitteisuutta. Opiskelijat saavat kokemuksia projekteista ja tiimityöstä, ovat yhteydessä yrityksiin ja saavat käsityksen yritystoiminnasta.
Yrtti on järjestetty niin, että viikko-ohjelmaan sisältyy aina sekä opettajajohtoista, oppituntimaista työskentelyä että itseohjautuvaa projektityöskentelyä, jossa opettaja toimii taustatukena. Oppimistilanteet
Kommentteja
järjestetään tiimityöskentelynä aina, kun se on mahdollista.
Oppilaat soveltavat tunneilla käsiteltyjä asioita projekteisOpiskelijoilta: Opin ottamaan vassaan ja Vuosi yrittäjänä -toiminnassa.
tuuta ja järjestämään tapahtuman.
Yrtti-ohjelma kuului lisäopetusluokan vuosisuunnitelOlen ollut kaikissa jutuissa mukaman mukaisiin opintoihin. Luokalla on yrittäjyyspainotteina ja saanut näkyviä tuloksia. Olen
nen ohjelma.
tehnyt parhaani. Opin ryhmätyötä ja
yrittäjyyttä. Hyvä ﬁilinki! Jos työ ei
kiinnosta, ei jutusta tule mitään! Tapahtuman tiedotus olisi voinut mennä paremminkin. Kaikki eivät osallistuneet työntekoon tapahtumassa.

Mikael Mäkelä ja Juuso Taipale onnittelevat toisiaan
pidettyään hyvän palaverin Le Mans -leirillä.

j y vä s k y l ä n a m m at t i o p i s t o

Opettajilta: Oli aikaa olla luokan
kanssa. Opettajalta vaadittiin herkkyyttä elää ryhmän tilanteen mukaan. Tavoitteet ja reunaehdot on
tehtävä selväksi ryhmälle. Yrtti antaa
oppilaille avaimia ryhmäytymiseen,
motivoitumiseen ja tulevaisuuden
suunnitteluun. Asiakaspalveluun ja
markkinointiin opiskelijat tarvitsevat
enemmän valmennusta. Oppilaat haluavat oikeaa tekemistä porukassa.

Näin se tehdään
Varataan opettajalle resurssit Yrtti-toimintaan. Laaditaan
suunnitelma ja aikataulu Yrtin projekteista, leireistä ja
tapahtumista.

Luokan ensimmäinen projekti on opettajien ideoima. Lukuvuoden alussa järjestetään vaihtaripäivä, jossa oppilaat
voivat vaihtaa tavaroitaan muiden oppilaiden ylimääräisiin tavaroihin.
Opettajan vetämän projektin ja omien projektien välissä
pidetään teoriatunteja esimerkiksi luovuudesta, ideoinnista ja arvoista.

Muistilista
 Toiminnan suunnittelu alkaa edellisenä vuonna ja siihen on varattava ensimmäisellä kerralla aikaa noin 50
tuntia.
 Tarvitaan opettajapari yhtä
noin 20 opiskelijan luokkaa
kohden.
 Opetus toteutetaan perusopetuksen lisäopetuksen
aikana.
 Työtunnit sisältyvät lisäopetuksen suorittamiseen vaadittavaan 1100 tuntiin.
 Yrittäjyysopintoihin kuluu
noin 300 oppituntia.

Projekteissa sovitaan tehtävät, tiimit ja tiimien vastuut.
Työn tekemiseen varataan hyvin aikaa. Ideoinnista siirrytään käytäntöön rivakasti. Välillä pidetään kenttäpalavereja, joissa seurataan tiimien edistymistä ja sovitaan
uusista suunnista.

 Opintojen aikana on1–2 leiripäivää.

Jokaisen osaprojektin tai muun kokonaisuuden jälkeen
tehdään palautekysely ja itsearviointi. Palautekeskustelu
ohjaa ryhmää myös tuleviin projekteihin. Palautekyselyn
kysymykset ovat seuraavat: 1) Mikä meni hyvin? 2) Mikä
meni huonosti? 3) Mitä vien käytäntöön?

 Yrittäjyyttä ja tiimityötä on
paljon.

Opiskelijat ottavat yhteyttä heitä kiinnostaviin yrityksiin.
Yrityksiltä toivotaan vierailukäyntejä sekä neuvoja kouluttautumiseen, ammatinvalintaan ja työnhakuun. Kevättalvella opiskelijat lähettävät yrityksiin kesätyöhakemuksia.

 Työelämään tutustuminen
on mahdollista omassa projektissa.

 Yrtti ei vaadi kalliita investointeja.
 Lisätietoja voi kysyä
Riiko Keskiseltä
(riiko.keskinen@jao.fi).

Kurssi arvioidaan merkinnällä S (suoritettu).

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Aluksi leikitään, jotta ryhmään syntyy luottamus ja positiivinen ilmapiiri. Pohditaan myös lukuvuoden merkitystä.
Apuna tässä käytetään elämänjanan piirtämistä ja siitä
keskustelua. Kirjataan opiskelijan tavoitteet lukuvuodelle.
Laaditaan pelisäännöt tiimi- ja projektityöskentelylle.
Yrtti-ohjelmaan osallistuu koko luokka. Alussa selvitetään, ketkä oppilaista ovat valmiita sitoutumaan ohjelmaan, ja ohjataan muut oppilaat eteenpäin. Innostuksen synnyttämiseksi yhteinen sitoutuminen työhön on
tärkeää!

87

Yrittäjyyskasvatusta
maahanmuuttajille
18 nuorta maahanmuuttajaa sai kokemusta yrittämisestä Jyväskylän
ammattiopiston Yrtti-toiminnassa. Yrtti on yrittäjyyskasvatusta ja tiimityötä.
Toimintamallin kehittivät ja toteuttivat opettajat Riiko Keskinen ja Risto
Kärkkäinen. Neuvonantajana toimi ammattiopiston yrittäjyyskoordinaattori
Jussi Julin. Koulutusta kokeiltiin lukuvuonna 2010–2011.

a m m at t i o p i s t o – Y r i t tä j Y Y s k a s Vat u s ta  m a a h a n m u u t ta j i l l e

Perusopetuksen maahanmuuttajaryhmän
yrittäjyyskasvatus ja tiimityö -kurssi
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Maahanmuuttajien yrittäjyyskasvatus ja tiimityö -kurssi,
Yrtti, toteutettiin ryhmän toisena ja samalla viimeisenä lukuvuotena. Kyseessä oli muiden kuin oppivelvollisten perusopetuksen maahanmuuttajaryhmä. Yrtti-toiminnassa
opiskelijat saivat kokemuksia projekteista ja tiimityöstä.
Kurssin aikana maahanmuuttajien ryhmä teki yhdessä
työtä yhteisten projektien eteen. Ryhmästä muodostettiin
tiimejä, jotka kukin vastasivat sovitusta projektin osa-alueesta. Jokainen tiimin jäsen kantoi vastuun omasta tehtävästään. Kokeilu sisältyi perusopetuksen päättötodistuksen
valinnaisiin osiin.
Yrittäjyysopintoihin käytettiin aikaa noin 100 oppituntia. Lisäksi oli 1–2 leiripäivää orientoitumiseen ja yhteiseen
suunnitteluun. Opettajilta kurssi vaati hyvää valmistelua ja
opiskelijoiden kanssa olemisen lisäksi jatkuvaa kehittämistä
ja suunnittelua myös kurssin aikana. Valmisteluun ja suunnitteluun kului aikaa yhteensä noin 100 tuntia.
Rahaa kurssi ei välttämättä vaadi paljonkaan. Koulun on
kustannettava aloitusleirin kuljetukset, leiripaikan vuokra
ja mahdolliset infomateriaalien tulostuskulut. Ryhmä voi
osana projekteja kerätä muut bisneksen tekoon tarvittavat
varat, tosin pieni alkupääoma auttaa. Mikäli projekteissa
on liikevaihtoa, voi olla hyvä perustaa sitä varten NY-yritys
pankkitileineen.
Projektityöskentely aloitettiin kevyesti ja valmiilla aiheilla, koska projektien alkuideointi on kaikkein haastavin
vaihe. Kokemuksen karttuessa toteutettiin sitten opiskelijoiden ideoimia projekteja. Kurssisuunnitelma sisälsi myös
työskentelyä tukevia teoriatunteja ja opintomatkoja.

j y vä s k y l ä n a m m at t i o p i s t o

Hussein Abdullah ja Ali Mohamed
Vaihtaripäivän kahvilassa.

Kommentteja
Opiskelijoilta: Olen oppinut toimimaan ryhmän kanssa, suunnittelemaan pienen tapahtuman ja toimimaan kassassa. Opin, että pitää olla aktiivinen ja positiivinen ja oma
aloitteinen.
Opettajilta: Annetaan pieniä projektiaiheita, jotka pohjustetaan hyvin. Leiriaktiviteetit ja toimitsijatehtävät menivät hienosti. Asiakaspalveluun ja markkinointiin ryhmäläiset
tarvitsevat etukäteisvalmennusta.

Näin se tehdään

Yrtti-kurssi pidettiin maahanmuuttajien koulutuksen toisena vuonna. Kurssi pohjustettiin opiskelijoille ensimmäisen opiskeluvuoden lopulla.
Ensimmäinen projekti oli leikkejä ja toimintaa ryhmän
aloitusleirille. Jokainen tiimi suunnitteli ja valmisteli jonkin aktiviteetin muulle ryhmälle. Tehtävä oli pieni ja selkeä ja ryhmäläiset innostuivat hyvin ja tiimityöskentely
sai luontevan alun.
Leirillä alustettiin seuraavaa projektia, jonka aiheena oli
toimitsijatehtävät Oksa-koulutuksen yhteisessä reippailupäivässä. Päävastuu tapahtuman järjestelyistä oli opettajilla, mutta ryhmäläiset jaettiin pareiksi, jotka toimivat eri
opettajien avustajina. Tässä projektissa ryhmäläiset saivat
kokemusta tapahtumajärjestelyistä ja muiden opiskelijoiden ohjauksesta opettajien tukemina.
Toimitsijatehtävien jälkeen alettiin suunnitella seuraavaa
isompaa projektia loppusyksylle, aiheena Kierrätyspäivä. Tiimit ja vastuut jaettiin kiinnostuksen mukaan ja työ
toteutettiin yhdessä lisäopetuksen Yrtti-ryhmän kanssa.
Tiimien vastuualueina olivat markkinointi, kahvila sekä
järjestelyt ja logistiikka. Kahden ryhmän voimien yhdistäminen yhteiseen projektiin oli haastavaa, mutta kaikki
saivat varmasti mielenkiintoisen kokemuksen ja tapahtumapäiväkin oli lopulta varsin onnistunut. Esiin tulleista
haasteista saatiin paljon oppia.

Muistilista
 Toiminnan suunnittelu alkaa
edellisenä vuonna ja aikaa
sille on ensimmäisellä kerralla varattava noin 50 tuntia.
 Paras ratkaisu on opettajapari yhtä noin 20 opiskelijan
luokkaa kohden.
 Opetus toteutetaan maahanmuuttajien koulutuksen
2. lukuvuotena.
 Yrittäjyysopintoihin käytetään noin 100 oppituntia.
 Opintojen aikana on 1–2 leiripäivää.
 Yrittäjyyttä ja tiimityötä on
paljon.
 Projektit ovat aluksi pieniä ja
opettajien ideoimia, lopuksi
opiskelijoiden itse ideoimia.
 Yrtti ei vaadi kalliita investointeja.
 Lisätietoja voi kysyä
Risto Kärkkäiseltä
(risto.karkkainen@jao.fi).

Nyt kun ryhmäläisillä alkoi olla jo kokemusta tiimi- ja projektityöskentelystä sekä budjettien hallinnasta, ryhmälle
annettiin vapaus suunnitella kevätlukukaudelle projekti
tai projekteja aiheineen aivan alusta asti. Tiimit ja projektit muodostuivat siten opiskelijoiden kiinnostuksen
mukaan.
Kurssi arvioidaan merkinnällä S (suoritettu). Jokaisen osaprojektin tai muun kokonaisuuden jälkeen tehdään palautekysely ja itsearviointi. Palautekeskustelu ohjaa ryhmää myös tuleviin projekteihin.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Ennen toiminnan aloittamista varattiin opettajalle resurssit Yrtti-toimintaan ja laadittiin suunnitelma, aikataulu ja
kustannusarvio Yrtin projekteista, leireistä ja tapahtumista sekä NY-yrityksen perustamisesta.
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Le Mans -leiri
Jyväskylän ammattiopiston Le Mans -leirillä opitaan yrittäjyyttä,
luovaa ajattelua, ideointia ja sosiaalisia valmiuksia sekä löydetään
omia vahvuuksia. Leirillä on toimintarasteja, liike-elämän edustajien
esityksiä ja tietoiskuja. Leiri huipentuu yhteiseen tilaisuuteen, jossa
opiskelijat esittävät luomansa yrityksen. Toimintamallin kehittivät
yrittäjyyskoordinaattorit Satu Mursula, Tea Ruppa ja Jussi Julin.

Le Mans -leiristä on tullut pysyvä osa Jyväskylän
ammattiopiston valinnaistarjotinta
Työaikaa tarvitaan:
Ensimmäisen leirin suunnittelu vei kolmen opettajan aikaa 60 tuntia. Seuraavat leirit vaativat
suunnittelua noin neljä tuntia jokaiselta opettajalta. Ensimmäisen leirin valmistelu on hyvä aloittaa
vähintään kuukautta ennen leiriä. Seuraaville leireille riittää noin viikon valmisteluaika. Jokaisella
leirillä on 20–30 opiskelijaa ja lisäksi 3–8 tuutor-opiskelijaa. Vuosittain toimintaan osallistuu siis
keskimäärin 200 opiskelijaa.Yli kymmenen hengen leirille tarvitaan kaksi opettajaa.
Kustannuksia aiheutuu:
Leiri alkaa ja päättyy normaaliin kouluruokaan, joten ylimääräisiä aterioita ovat päivällinen, iltapala
ja aamiainen. Koska kurssi on yhden opintoviikon (= 28 h) mittainen, on toisen opettajan palkka
tavallinen kustannus valinnaiskurssista. Ylimääräinen kustannus syntyy toisen opettajan palkasta.
Mikäli leiri järjestetään jossakin muualla kuin koululla, syntyy kustannuksia lisäksi majoituksesta,
kuljetuksista sekä kahden päivän lounaasta.
Opintosuorituksia kertyy:
Leiri sisältyy ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin ja siellä valinnaisiin tutkinnon osiin. Opiskelijat saavat leiristä yhden opintoviikon (28 h). Opiskelijoille on kaksi erillistä kahden tunnin kokoontumista ennen leiriä. Opiskelijat saavat tietoa leiristä ja vastaanottavat leiriin liittyvät ennakkotehtävät.

Kommentteja
a m m at t i o p i s t o – l e  m a n s  - l e i r i

Opiskelijoilta: Ainutlaatuinen kokemus. Joidenkin rastien välillä liikaa
odotteluaikaa.
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Opettajilta: Toimiva ja hyödyllinen
yrittäjyyskasvatuksen väline. Kuuden viikon välein järjestettynä leiri ei kuormita liikaa. Optimaalinen
osallistujamäärä on noin kaksikymmentä.

j y vä s k y l ä n a m m at t i o p i s t o

Näin se tehdään
Valmistelu aloitetaan kuukausi ennen leiriä. Varataan
ruokala, liikuntasali ja luokkia yöpymiseen, ateriointiin
ja leiritoimintaan. Tarvitaan pelastuslaitoksen hyväksyntä
yöpymiselle. Sovitaan yritysvierailuista. Ilmoitetaan huolto- ja vartiointihenkilöille yöajan toiminnasta. Sovitaan
ruokailut. Oppilaat valitsevat Le Mans -leirin valinnaistarjottimelta.
Ensimmäinen kokoontuminen on jakson alussa. Opiskelijat saavat ennakkotehtävät ja vanhemmille toimitettavan lupalapun. Toisen kokoontumisen aikana opiskelijat
saavat tietoa leiristä, sen ajankohdasta, arvioinnista ja
muista menettelytavoista.

Muistilista
 valmisteluaikaa kuukausi (tilat, ateriat, pelastuslaitokselta lupa yöpymiseen,
yritysvierailut, tieto vartiointihenkilöille yötoiminnasta,
palkinnot, tarvikepussit ryhmille, kyniä, paperia…)
 lupa vanhemmilta

Le Mans -leirillä opiskelijat perustavat oman ideansa pohjalta kuvitteellisen yrityksen. Leiri muodostuu erilaisista
toimintarasteista ja käytännön harjoituksista ja huipentuu
yhteiseen tilaisuuteen, jossa opiskelijat esittelevät luomansa yrityksen. Osallistujien ja yleisön kesken äänestetään paras yritys, joka palkitaan.

 kaksi opettajaa, jos osallistujia on yli 10
 ennakkotehtäviä ja arviointikriteerit opiskelijoille
 lisätietoja Jussi Julinilta ja
Teija Rupalta
(jussi.julin@jao.fi,
teija.ruppa@jao.fi)

Leiri on osa opetusta ja arvioidaan kolmiportaisesti (1–3),
kuten muutkin valinnaiskurssit. Arviointikriteerit on muodostettu kurssin sisällön mukaisiksi ja arvioinnin suorittavat leirin ohjaajat. Erityistä huomiota kiinnitetään ryhmätyöskentelytaitoihin. Opiskelijat arvioivat omaa suoritustaan kirjallisesti. Apuna on ennakkotehtävä, jossa opiskelijat ovat itse asettaneet tavoitteensa leirillä oppimiseen
ja pohtineet omia kykyjään ryhmätyöskentelijänä. Lisäksi
leiriläisiltä ja tuutoreilta kerätään kirjallinen palaute leirin
järjestelyistä ja toiminnasta.
Le Mans -leiri sai Jyväskylän
ammattiopistossa taas hyvän
suosion opiskelijoiden keskuudessa.
Kuvassa seuraavat opiskelijat:
Roosa Hovikoski, Anna Saarelainen
Sonja Kulmala, Anna-Ilona
Liukkunen, Susanna Ahola
Niko Haapa-aho, Atte Hänninen
Jere Jormakka, Sami Klinga
Petri Kuitunen, Ahmad Nasseri
Ira Pekkanen, Marko Määttänen

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Noin viikkoa ennen leiriä opiskelijoille ja heidän luokanvalvojilleen lähetetään sähköposti, jossa kerrataan lyhyesti ennakkotapahtumien sisältö.
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Merkonomiopinnot
omassa yrityksessä
Toiminnallinen merkonomi -opintokokonaisuuden kantavana ajatuksena
on, että tekemällä oppii. Toisen vuoden merkonomiopiskelijat oppivat
tutkintoonsa sisältyviä taitoja ja tietoja omassa yrityksessään. Mallia
testattiin lukuvuosina 2008–2009 ja 2009–2010. Metodina kokeilussa oli
NY Vuosi yrittäjänä -malli.

a m m at t i o p i s t o – m e r k O n O m i O p i n n O t  O m a s s a  Y r i t Y k s e s s ä

Tekemällä oppii – Toiminnallinen merkonomi
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Jyväskylän ammattiopiston opettajat kokeilivat vuosina 2008–2010 toiminnallisen oppimisen periaatetta merkonomiopinnoissa. He kehittivät opiskelumallin, jossa merkonomin tietoja ja taitoja opitaan
yritystoiminnan kautta. Toimintamallista tehtiin yrittäjyysopintokokonaisuus, jonka halukkaat opiskelijat saattoivat valita. Opiskelijat perustivat vuodeksi
NY-harjoitusyrityksen. Perinteisestä NY-yrityskurssista poiketen kokonaisuuteen sisällytettiin myös yleisiä opintoja. Opiskelijat tekivät yritystoimintaansa
liittyen muun muassa äidinkielen ja matematiikan
tehtäviä.
Toiminnallinen merkonomi -opinnot alkoivat
kevään lopulla NY 24 h -leirillä, jossa opintoihin
valitut opiskelijat pääsivät tutustumaan toisiinsa ja
motivoitumaan seuraavan syksyn opintoihin. Varsinainen opiskelu ja yritysten perustaminen alkoi
syksyllä. Asiakaspalvelua ja myyntiä opiskelevat sekä talous- ja toimistopalveluita opiskelevat jaettiin
omille luokilleen.
Toiminnallinen merkonomi -opinnot sisältävät
10 opintoviikon yrittäjyyskokonaisuuden sekä vapaasti valittavana 1 opintoviikon 24 h -leirin ja 4
opintoviikkoa yrittäjyysopintoja esimerkiksi kansainvälisen Enterprise without Borders -ohjelman
avulla.
Kokonaisuuden kehittivät Antti-Pekka Nikula, Timo Virenius, Antti Ritvonen, Auli Peltola,
Johanna Jussila ja Henna-Liisa Maljonen AOsta. Toteutuksessa oli mukana lisäksi Tuuli Pekola,
Riikka Kortelainen ja Silla-Soﬁa Lamppu.

j y vä s k y l ä n a m m at t i o p i s t o

Darja Zotova ja Henna Kulha, Darjenne
NY:stä, joulumyyjäisissä Jyväskylän
Kolmikulmassa.

Kommentteja
Oppilaiden mielestä on olennaista pitää ryhmähenkeä yllä sekä aloittaa tehtävät ajoissa.
Tärkeää on myös miettiä, mitä tuotteita myy:
mikä kiinnostaa itseä ja mikä myy parhaiten.
Opettajien mielestä on tärkeää varata aikaa
yhteisille palavereille, jotta jokainen opettaja
pysyisi perillä siitä, mitä kukin yritys tekee. Palavereissa voitaisiin myös sopia yhteiset pelisäännöt ja yhtenäinen linja ohjaukseen.

Näin se tehdään

Jyväskylän ammattiopistossa on pidetty hyvänä, että NYyrityksillä on käytössään oma luokkansa, jossa suurin osa
tunneista pidetään ja johon opiskelijat voivat jättää esimerkiksi yrityksensä asiakirjoja. Luokassa on myös jokaisella ryhmällä tietokone. Suunnittelussa ja aikataulussa
on otettava huomioon työssäoppimisjakson aikaiset järjestelyt sekä vuoden tapahtumat, kuten messut ja myyjäiset. Ennen opintokokonaisuuden alkamista opiskelijoille järjestetään yrittäjyysopinnoista infotilaisuuksia, joissa
kerrotaan opintokokonaisuuden sisällöstä ja aikataulusta
sekä hakuaikataulusta ja -kriteereistä.
Opintokokonaisuus alkaa ensimmäisessä jaksossa liikeidean täsmennyksellä, toimintasuunnitelman laatimisella
ja yrityksen organisoinnilla. Varsinainen NY-yritystoiminta
alkaa 2. jaksolla yrityksen rekisteröimisellä ja päättyy 6.
jaksolla yrityksen lopettamiseen. Vuoden aikana opiskelijat pyörittävät omaa yritystään, oppivat merkonomin
taitoja, osallistuvat myyntitapahtumiin, messuille ja kilpailuihin.

Muistilista
 perustutkinnon ammatillinen osa
 noin 4 opettajaa
 rahaa bussikuljetuksiin ja
NY-maksuihin
 mahdollisia lisäkuluja oman
kotiluokan varustamisesta ja
sisustamisesta, ryhmäytymisestä ja mahdollisesta opintomatkasta ulkomaille
 valmistelun aloitus vähintään puoli vuotta ennen
mallin ottamista käyttöön
 oppituntien valmisteluun tavallinen valmisteluaika
 2 lukuvuotta, joista ensimmäinen lähinnä opiskelijoiden ja opettajien informointiin ja ryhmäytymiseen
 5–14 opintoviikkoa
 lisätietoja
Antti-Pekka Nikulalta
(antti.pekka.nikula@jao.fi)
l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Toimintamallin suunnittelu on aloitettava vähintään puoli vuotta ennen aloittamista. Oppilaitoksen on varattava
suunnittelutyöhön ja kokonaisuuteen käytettävät resurssit sekä nimettävä vastuuopettaja. Resursseja tarvitaan
suunnittelutyöhön, bussikuljetuksiin, ryhmäytymiseen,
NY-rekisteröintimaksuihin ja tietysti palkkoihin sekä mahdollisesti kotiluokan sisustamiseen. Jos opintokokonaisuuteen liitetään kansainvälinen osio, tulee varata rahaa
myös opintomatkaan ulkomaille. Ennen opintojakson alkamista on vuosisuunnittelun oltava kunnossa ja lukujärjestysten synkronoituina sekä oppilailla että opettajilla.
Tässä vaiheessa on siis tiedettävä, montako opiskelijaa
kokonaisuuteen osallistuu ja montako opettajaa tarvitaan
ohjaamaan ryhmiä. Myös muut käytännön järjestelyt kannattaa aloittaa ajoissa.

10 ov:n yrittäjyysopinnot arvioidaan asteikolla T1–K3.
24 h -leiri ja mahdolliset lisäopinnot esimerkiksi kansainvälisestä yrittäjyydestä arvioidaan S-merkinnällä.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i
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Opiskelijayritysten myyjäiset
kauppakeskuksessa
Jyväskylän ammattiopiston opiskelijayritysten myyjäisissä esittäytyi
kaksikymmentä NY Vuosi yrittäjänä -harjoitusyritystä. Parhaan yrityksen
palkinnon, Riian matkan, voitti matkailualan opiskelijayritys Tehomimmit
NY. He pääsevät palkintomatkalle Riikaan Latvian NY-messuille. Tsemppipalkinnon sai Just Kidding NY. Toimintamallin kehittivät ja opiskelijoita
ohjasivat yrittäjyyskoordinaattorit Satu Mursula, Tea Ruppa ja Jussi Julin.

a m m at t i o p i s t o – O p i s k e l i j aY r i t Y s t e n  m Y Y j ä i s e t  k a u p pa k e s k u k s e s s a

Opiskelijayritykset menevät asiakkaiden luo
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Opiskelijayritysten myyjäiset kauppakeskus Kolmikulmassa toteutettiin ensimmäisen kerran
4.12.2009. Myyjäiset kestivät yhden päivän. Messuille osallistui 20 NY Vuosi yrittäjänä -harjoitusyritystä, joissa työskenteli noin 60 opiskelijaa. Myynnissä oli kuivakakkuja, pikkuleipiä, villasukkia,
puutonttuja, havukransseja, metallisia jätkänkynttilöitä sekä lintulautoja, kalentereita, lahjatavaroita ja vaatteita. Pingviini viihdytti lapsia, tontut kisailivat poronsarviheittokilpailussa ja pikkurahalla
sai kokeilla kasvomaalausta, pikamanikyyrejä ja -kampauksia.
Suoritettavat opintokokonaisuudet vaihtelevat suoritettavan perustutkinnon ja opiskelijan valintojen mukaan. Suurin osa opiskelijoista tekee kuitenkin ammatillisia tutkinnon osia NY-menetelmällä, johon Jyväskylän ammattiopistossa kuuluu myyjäis- ja messutapahtumiin osallistuminen
sekä kotimaassa että välillä myös ulkomailla.
Tapahtuman suunnittelu-, tiedotus- ja valmistelutyöt sekä yhteydenpito kauppakeskukseen aloitettiin noin kahta kuukautta ennen myyjäisiä. Voittajayrityksen valintaan, palautteiden käsittelyyn
ja messuosastojen purkamiseen meni yksi päivä.
Yhteydenpidon, myyjäisten kokonaissuunnittelutyön ja
markkinoinnin hoitivat yrittäjyyskoordinaattorit. OpiskelijaKommentteja
yritysten valmentajat olivat opiskelijoiden tukena myyjäisOpiskelijoilta: Myyjäisissä oli haustuotteiden ja messuosastojen suunnittelussa. He olivat
kaa ja kauppa kävi vilkkaana. Parasmyös mukana tapahtumassa.
ta oli saada myydä omia tuotteita
oikeille asiakkaille oikeassa kauppakeskuksessa. Tunnelma oli tiivis ja
rento ja asiakkaita oli paljon. Kilpailu
pisti tsemppaamaan erityisesti asiakaspalvelussa.

Kondiittorialan opiskelija suosittelemassa tuotteita asiakkaalle
Kolmikulman itsenäisyyspäivän myyjäisissä.

j y vä s k y l ä n a m m at t i o p i s t o

Opettajilta: On hyvä idea viedä
opiskelijayritykset asiakkaiden luo
kaupungille aitoon ympäristöön.
Kauppakeskuksen kauppiaat rajoittavat myytävien tuotteiden valikoimaa siten, ettei myyjäisissä myydä
täysin heille kilpailevia tuotteita.

Näin se tehdään
Valmistelutyöt on aloitettava kaksi kuukautta ennen myyjäistapahtumaa. Ensin otetaan yhteyttä kauppakeskukseen ja pidetään yhteinen suunnittelupalaveri tuotevalikoimasta ja käytettävästä tilasta kauppiaiden kanssa. Viimeistään kuukautta ennen myyjäisiä kartoitetaan, mitkä
opiskelijayritykset lähtevät myyjäisiin mukaan. Heitä informoidaan myyjäisten aikataulusta ja vastuista sekä Paras yritys -kilpailun kriteereistä. Seuraavaksi kartoitetaan
opiskelijayritysten myymät tuotteet ja palvelut, ohjelma
sekä tuleva tilan, sermien, kalusteiden ja sähkön tarve
omalla myyntipaikalla. Näistä tehdään yhteenveto. Jokainen yritys suunnittelee ja toteuttaa ennen tapahtumaa
myytävät tuotteet tai palvelut, mainokset ja hinnastot
sekä somisteet ja koristeet. Yrittäjät kuljettavat tuotteensa myyntipaikalle itse, rakentavat osastonsa ja vastaavat
asiakaspalvelusta ja myynnistä sekä rahastuksesta itse.
Tapahtuman ulkoisen markkinoinnin hoitavat yrittäjyyskoordinaattorit viikkoa ennen tapahtumaa. Suoritusta arvioidaan Paras yritys -kilpailun avulla. Kilpailukategorioita ovat paras myyntipaikan yleisilme, paras tuote
tai palvelu ja paras palveluasenne.

Muistilista
 Noin kaksi kuukautta ennen tapahtumaa on sovittava kauppakeskuksen kanssa
ajankohta myyjäisille.
 Messuosasto, tuotteet, rekvisiitta, mainosmateriaali,
hinnastot, kuljetukset ym.
vievät noin 10 tuntia/yritys
 Myyjäiset kestävät 8 tuntia.
 Purku ja palautteiden käsittely vie noin 5 tuntia/opiskelija.
 1–2 opettajaa vastaa tapahtuman koordinoinnista.
 Valmentaja tarvitsee aikaa
5–15 tuntia/yritys.
 Selvitetään, ottaako kauppakeskus vuokraa tilojen
käytöstä.

 Paras yritys -kilpailun voittajan palkitsemiseen tarvitaan
rahaa.
 Lisätietoja voi kysyä Tea Rupalta ja Jussi Julinilta
(tea.ruppa@jao.fi,
jussi.julin@jao.fi).

Miia Pesonen esittelemässä
yrityksen tuotteita Kolmikulman
myyjäisissä.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

 Opiskelijayritykset maksavat
tuotteidensa valmistus- ja
kuljetuskustannukset.

95

Ulkomaankauppaa
opiskelijayritysten voimin
Jyväskylän ammattiopiston NY Vuosi yrittäjänä -harjoitusyritykset Active
Adventures NY ja JET Food NY tekivät kansainvälistä kauppaa Saksan
joulumarkkinoilla. Opiskelijayrittäjät ideoivat ohjelman ja myytävät
tuotteet joulutorille. Markkinointi hoidettiin yhteistyössä saksalaisten
opiskelijoiden kanssa. Toimintamallin kehittivät Timo Lehtonen, Hanna
Syvälahti, Kirsi Kangasaho ja Tea Ruppa Jyväskylän ammattiopistosta.

a m m at t i o p i s t o – u l k O m a a n k a u p pa a  O p i s k e l i j aY r i t Y s t e n  V O i m i n

Tonttuprojekti Neuenburgin joulumessuilla
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Jyväskylän ammattiopiston kahden opiskelijayrityksen – matkailun ohjelmapalvelualan Active Adventures NY:n ja ravintolan ruokatuotantoalan JET Food NY:n – kuusi opiskelijaa tekivät vuoden
2010 Neuenburgin joulumessuille kansainvälisen kaupan opintoihin liittyen ”tonttuprojektin”.
Toimintamallia kokeiltiin lukuvuonna 2009–2010. Jouluna 2008 oli käyty tutustumassa Neuenburgin joulutoriin ja luotu yhteistyöverkosto. Matkailun, ruokatuotannon, englannin ja yritystoiminnan neljä opettajaa tekivät suunnittelu- ja valmennustyön.
Markkinointi- ja liiketoimintasuunnitelmien tekeminen ja yhteyden pitäminen Saksaan aloitettiin kolme kuukautta ennen vierailua. Vierailun jälkeen havaintojen kirjaamiseen, palautteeseen
ja arviointiin käytettiin yksi kuukausi. Koko projektiin kului aikaa yhteensä noin neljä kuukautta.
Active Adventures NY suoritti ammatillista pakollista tutkinnon osaa, ohjelmapalveluyrityksessä
toimiminen 30 ov ja JET Food NY ammatillista valinnaista tutkinnon osaa, yrittäjyys 10 ov.
Toimintamalli sopii oppimisympäristöksi kaikkiin tutkinnon
osiin, joissa omaa ammattialaa opiskellaan NY Vuosi Yrittäjänä -harjoitusyrityksessä.

Kommentteja

Opiskelijoilta: ’Tonttuprojekti’ oli
pitkä ja vaati hyviä yhteistyötaitoja,
ongelmanratkaisutaitoja ja paineensietokykyä. Saksassa tuli yllättäviä
tilanteita ja piti tehdä nopeita päätöksiä sekä pitkiä työpäiviä. Projekti opetti kieltä ja kulttuuria. Todella
palkitsevaa ja hauskaa.

Active Adventures NY:n yrittäjät Salla Mäkinen ja
Hanna Kekäläinen Saksan joulumarkkinoilla.

j y vä s k y l ä n a m m at t i o p i s t o

Opettajilta: Opiskelijoilla oli tekemisen meininki ja he olivat sitoutuneita. Ensimmäinen toteutuskerta on
työläämpi suunnitella ja toteuttaa,
jatkossa vaatii varmasti vähemmän
aikaa. Opettajien väliset vastuunjaot
on hyvä sopia tarkkaan. Projektissa
oppi itse paljon uusia asioita.

Näin se tehdään
Lennot Saksaan varattiin jo lokakuussa 2009. Yhteistyö
ja suunnittelu aloitettiin heti lukuvuoden 2010 alussa.
Alussa sovittiin opiskelijayritysten välinen työnjako sekä
ohjaavien opettajien vastuut. Markkinointi hoidettiin yhteistyössä saksalaisten opiskelijoiden kanssa. He hoitivat
muun muassa lehtijutun paikallislehteen suomalaisten
tonttukoulusta, Elf on Ice -jääshow’sta ja suomalaisista
tuotteista joulutorilla. Suomalaiset opiskelijat toimittivat
saksalaisille opiskelijoille etukäteen mainokset, myyntiesitteet, hinnaston ja suoramainoskirjeet englanniksi.
Majoituksen ja telttapaikan hankkimisessa avustivat saksalaiset yhteistyökumppanit. Osa tuotteiden raaka-aineista hankittiin saksalaisten avustuksella Saksasta. Näin vältyttiin kalliilta lentokuljetuksilta. Tonttupuvut ja muuta
pientä rekvisiittaa kuljetettiin Suomesta.
Matkailualan yritys, ohjelmapalvelualan Active Adventures NY, järjesti jouluista ohjelmaa, tonttukoulun joulutorin
yhteydessä sekä Elf on Ice -jääshow’n. Ravintolakokkien
yritys, JET Food NY, valmisti ja myi teltalla savustettua
lohta ja nokipannukahvia. Yritykset ideoivat yhteistyössä
ohjelman ja myytävät tuotteet joulutorille sekä tekivät
markkinointi- ja liiketoimintasuunnitelman.
Opiskelijoiden tavoitteena oli luoda suomalainen jouluelämys saksalaisille Neuenburgin joulumessuilla.

Muistilista
 Matkaan tarvitaan yksi opintoviikko.
 Suunnitteluun ja yhteydenpitoon tarvitaan opiskelijatyötä 60 tuntia.
 Matkan jälkeen on opiskelijatyötä 20 tuntia.
 Yhteensä opiskelijat käyttivät aikaa 3 ov.
 Opettaja tarvitsee kaksi
opintoviikkoa.
 Rahaa tarvitaan matkustamiseen, majoitukseen, raaka-aineisiin ja tuotteisiin.
 Joulutorin rekvisiitan hankintaan voi ottaa saksalaiset
opiskelijat mukaan.
 Lisätietoja voi kysyä Tea Rupalta (tea.ruppa@jao.fi).

Matkailualan opiskelijat
Saksan joulumarkkinoilla.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Nuori yrittäjyys -toiminta, jossa ulkomaankauppaa tehtiin, arvioitiin kyseisten opintokokonaisuuksien arviointikriteereiden mukaan kolmiportaisesti.
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Moniosaajien
osuuskunta – Taitola
Taitola-osuuskunta on Jyväskylän ammattiopiston yrittäjyyden
oppimisympäristö. Osuuskunta toimii yhteistyössä Jyväskylän
koulutuskuntayhtymän kanssa, mutta se on juridisesti täysin erillinen
yksikkö.

a m m at t i o p i s t o – m O n i O s a a j i e n  O s u u s k u n ta  –  ta i t O l a

Yrittäjänä opiskelijoiden osuuskunnassa
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Opiskelija liittyy Taitola-osuuskuntaan Jyväskylän ammattiopiston yrittäjyyskoulu Kääntöpisteen
kolmannessa tai neljännessä vaiheessa. Vaiheet ovat nimeltään Ajot ja valmistumisen jälkeinen
Ruutulippu (ks. sivu 84).
Taitola-osuuskuntaan on liittynyt rakennus- ja vaatetusalojen opiskelijoita, kosmetologi- ja parturi-kampaajaopiskelijoita sekä media-assistenttiopiskelijoita. Osuuskuntaan otetaan uusia jäseniä
kaksi kertaa vuodessa. Halukkaat tekevät Taitola-osuuskunnan hallitukselle jäsenhakulomakkeen,
jonka hallitus käsittelee. Osuuskunnan jäsenenä tulee olla
vähintään yhden vuoden ajan. Taitola-osuuskunnan jäsenten tulee olla vähintään 18-vuotiaita tai täyttää liittymisvuonna 18.
Osuuskunnan perustivat yrittäjyyskoordinaattorit Satu
Mursula, Jussi Julin ja Tea Ruppa sekä yksikön johtaja
Jukka Koivisto Jyväskylän ammattiopistosta, opiskelijat
Leena Saarinen ja Tiina Prittinen Jyväskylän aikuisopistosta sekä tradenomi Minna Paavilainen. Osa heistä on
osuuskunnan hallituksessa. Kun toiminta on vakiintunut,
hallitukseen valitaan opiskelijoita ja opettajat jäävät varajäseniksi.
Taitola-osuuskunta / KST-Rakennuspalvelu
Kolme rakennusalan opiskelijaa harjoitteli yritystoimintaa
NY Vuosi yrittäjänä -harjoitusyrityksessä. Kokemuksesta innostuneina opiskelijat liittyivät Taitola-osuuskuntaan
NY-toiminnan loputtua. Tällä hetkellä töitä olisi enemmän
kuin ennättävät tehdä. Opiskelijat osallistuvat myös yrittäjyysvalmennukseen, jossa kohdataan muita yrittäjiä sekä
luodaan verkostoja ja avointa toimintakulttuuria. Opiskelijat suorittavat osuuskunnassa Rakennuspalvelut 10 ov:a
(= Yrittäjyys 10 ov) sekä työssäoppimista.
Opiskelijat voivat jatkaa valmistuttuaan yritystoimintaansa Taitola-osuuskunnassa yrittäjyyskoulu Kääntöpisteen Ruutulipulla.

j y vä s k y l ä n a m m at t i o p i s t o

Kommentteja
Opiskelijalta: Työnsaanti omalla
alallani tarkoittaa usein oman yrityksen perustamista. En kuitenkaan
ole aivan varma tulevaisuuden suunnitelmistani, koska jatko-opinnotkin
kiinnostavat. Sen vuoksi tutustuminen yrittäjän ammattiin osuuskunnan jäsenenä houkutteli minua.
Uskon, että itsenäinen toiminta tehokkaassa ympäristössä hyödyttää
minua, vaikka en tulevaisuuden ratkaisujani vielä tiedäkään.

Näin se tehdään
Osuuskunta on jäsentensä yhteisesti omistama ja hallitsema itsenäinen henkilöyhtymä.

Toimielimiä
• Jäsenten päätösvaltaa käyttävät osuuskunnan kokouksessa läsnä olevat jäsenet jäsen ja ääni periaatteella, ellei säännöissä toisin määrätä (maksimissaan kymmenkertainen äänimääräero).
• Jäsenten päätösvaltaa voi käyttää myös edustajisto,
joka on valittu jäsenten keskuudesta.
• Osuuskunnalla on hallitus, jonka osuuskunnan kokous
valitsee.
• Hallituksen lisäksi osuuskunnalla voi olla myös hallintoneuvosto.
• Osuuskunnan kokous valitsee vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.
• Hallitus voi valita, ja yleensä myös valitsee, toimitusjohtajan. Taitola-osuuskunnassa ei ole toimitusjohtajaa.

Muistilista
 Osuuskuntaa säätelevät yritystoimintaa yleisesti koskevat lait.
 Rutiinien, kuten taloushallinnon, vakuutusten, kirjanpidon ja markkinoinnin hoidosta on sovittava.
 Oppilaitososuuskunnan
tuotteiden ja palveluiden
hinnan ero paikkakunnan
normaaliin markkinahintaan
ei saa olla perusteettoman
suuri.
 Työtä tehdessä jäsenellä on
osuuskuntaan työsuhde
kaikkine velvoitteineen.
 Perustamiskulut osuuskunnassa ovat 350 €.
 Lisätietoja saa Satu Mursulalta (satu.mursula@jao.fi) ja
osoitteesta
www.taitolaosk.fi.

Taitola-osuuskunnan tiimiyrittäjät
(vas.) Tiina Prittinen, Juuso Suonio,
Markus Taipale ja Petri Kotiranta
työssäoppiminen yrittäjänä
-valmennuksessa.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Perustaminen
• Tarvitaan toimiva liikeidea ja huolella laadittu liiketoimintasuunnitelma.
• Järjestetään riittävä rahoitus.
• Tehdään perustamisasiakirjat: perustamissopimus,
säännöt, hallituksen pöytäkirja. Nämä tarvitaan esim.
pankkitilien avaamista varten.
• Tehdään ilmoitus kaupparekisteriin.
• Selvitetään toiminnan mahdollinen luvanvaraisuus.
• Järjestetään sisäinen valvonta, kirjanpito ja tilintarkastus. Kirjanpito kannattaa hoidattaa ulkopuolisella ja
taloudenhoitoon kannattaa varata oma henkilö.
• Hankitaan riittävät vakuutukset. Tässä on tärkeää kartoittaa, minkälaista toimintaa osuuskunta harjoittaa.
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Opiskelijayritykset ja
valmentajat kohtaavat
verkossa
Jyväskylän ammattiopiston opiskelijat käyttävät NY Vuosi yrittäjänä
-verkkoympäristöä yritystoimintansa tukena. Ammattiopiston valmentajat
käyttävät sitä ohjauksen apuvälinenä. Toimintamallin kehittivät
yrittäjyyskoordinaattorit Tea Ruppa ja Kerttu Jäntti. Oppimisympäristö
rakennettiin Optima-alustalle.

a m m at t i o p i s t o – O p i s k e l i j ay r i t y k s e t j a va l m e n ta j at k O h ta avat v e r k O s s a

NY Vuosi yrittäjänä -verkkoympäristö
opiskelijayrityksen ohjauksessa

100

NY Vuosi yrittäjänä -verkkoympäristö sopii kaikkiin tutkinnon osiin, joissa opiskellaan NY Vuosi
yrittäjänä -menetelmällä. Verkkoympäristö on opiskelijoiden käytettävissä sen lukuvuoden, jona
opiskelijayritystoimintaa harjoitetaan.
Verkkoympäristöstä opiskelijat saavat ohjeet NY Vuosi yrittäjänä -harjoitusyrityksen perustamiseen, toiminnan pyörittämiseen ja lopettamiseen. Opiskelijat saavat opastuksen muun muassa
liiketoimintasuunnitelman, osavuosiraportin ja vuosikatsauksen tekemiseen. Verkossa on mallipohjat tarvittaviin asiakirjoihin.
Opiskelijat löytävät NY Vuosi yrittäjänä -verkkoympäristöstä koordinaattoreiden, valmentajien
ja Jyväskylän ammattiopiston NY-yritysten yhteystiedot sekä tiedot lähiajan tapahtumista, huomioitavista asioista ja
Kommentteja
tärkeistä päivämääristä.
Opiskelijat palauttavat ja tallentavat oman yrityksensä
Opiskelijoilta: Helpottaa paljon
materiaalit verkossa olevaan oman yrityksensä kansioon.
asioiden hoidossa. Voi hoitaa oman
Sen kautta he voivat myös keskustella ja pitää yhteyttä
yrityksen asioita kotoa, kunhan on
valmentajaansa. Tähän kansioon pääsevät vain oman yritietokone ja nettiyhteys. Sieltä löytyksen jäsenet ja valmentajat.
tyvät ohjeet ja oma yrityskansio, josYhteinen keskustelu -kansiossa voi keskustella muiden
sa kaikki asiakirjat ja suunnitelmat
yritysten jäsenten kanssa yleisistä NY-yrityksen toimintaan
pysyvät tallessa ja ovat kaikkien yriliittyvistä asioista. Keskusteluun voivat osallistua kaikki, joiltyksen jäsenten saatavilla missä ja
la on oikeus käyttää NY Vuosi yrittäjänä -verkkoympäristöä.
milloin vain.
NY Vuosi yrittäjänä -verkkoympäristön käyttöä ei arvioida, sen hyödyntäminen ja käyttäminen on opiskelijalle ja
Valmentajilta: Verkkoympärisvalmentajalle vapaaehtoista.
tö auttaa paljon ohjaustyössä. Sen
avulla hahmottaa opiskelijayritystoiminnan kokonaisuuden, löytää
tarvittavan materiaalin, ohjeet sekä
ajankohtaiset asiat. Lisäksi voi seurata omien opiskelijayritysten toiminnan etenemistä suunnitelmien
ja asiakirjojen osalta. Ei onnistu, jos
ei itse osaa käyttää Optimaa.

j y vä s k y l ä n a m m at t i o p i s t o

Näin se tehdään
NY Vuosi yrittäjänä -verkkoympäristö oli valmentajien tukena opiskelijayritysten ohjauksessa lukuvuosina 2009–
2011. Kehittämistyötä teki kaksi henkilöä, ja verkkoympäristöä käytti ja kokeili lukuvuoden aikana 30 opiskelijayritysten valmentajaa sekä 130 opiskelijaa. Oppimisympäristö rakennettiin Optima-alustalle.
Valmistelut aloitettiin kaksi kuukautta ennen verkkoympäristön käyttöönottoa. Aluksi suunniteltiin NY Vuosi yrittäjänä -verkkoympäristön rakenne. Työryhmän kesken
sovittiin sisältömateriaalin hankinnasta, ohjetekstien kirjoittamisesta, asiakirjojen kokoamisesta ja aineiston viemisestä verkkoympäristöön.
NY Vuosi yrittäjänä -verkkoympäristöön liitettiin jäseneksi opiskelijayritystoiminnassa mukana olevat opiskelijat
ja valmentajat. Opiskelijoiden yrityksille luotiin kansiot
ja opiskelijoille ja valmentajille annettiin käyttöoikeudet
omiin kansioihinsa sekä lukuoikeudet yleisiin kansioihin.
Valmentajat perehdytettiin NY Vuosi yrittäjänä -verkkoympäristön käyttöön ja he opettivat opiskelijayritysten jäseniä
käyttämään verkkoympäristöä yritystoimintansa apuna.
Verkkoympäristö oli opiskelijoiden käytettävissä sen lukuvuoden, jona yritystoimintaa harjoitettiin.

Muistilista
 Työtilan suunnitteluun, luomiseen ja toimintakuntoon
saattamiseen sekä valmentajien perehdyttämiseen
tarvitaan työaikaa yhteensä
noin 70 tuntia.
 Valmistelu aloitetaan kaksi
kuukautta aikaisemmin riippuen Optiman käytön hallinnasta.
 Yksi henkilö tarvitaan jatkuvaan työtilan ylläpitämiseen
ja käyttöoikeuksien sekä tietojen päivittämiseen sekä
uusien yrityskansioiden luomiseen.
 Lisätietoja voi kysyä Tea Rupalta (tea.ruppa@jao.fi).

Opiskelijat palauttivat ja tallensivat oman yrityksensä materiaalit verkossa olevaan yrityskansioonsa ja kävivät keskusteluja yritysjäsentensä ja valmentajansa kesken.

Kuvassa Jyväskylän
ammattiopiston opiskelijat
Laura Laukka, Anni
Immonen ja Ari-Matti
Niemi hyödyntävät Optimaverkkoympäristössä olevaa
yrittäjyysmateriaalia.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Verkkoympäristöstä opiskelijat saivat ohjeet NY Vuosi
yrittäjänä -harjoitusyrityksen perustamiseen, toiminnan
pyörittämiseen ja lopettamiseen. Verkossa oli mallipohjat
tarvittaviin asiakirjoihin.
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Sepän yrityspaja
Sepän yrityspaja sijaitsee keskustassa Jyväskylän ammattiopiston
yhteydessä. Sepän yrityspajassa opitaan yrittäjyyttä käytännössä.
Yrityspajassa on myymälä sekä työtilat parturi-kampaajille ja
kosmetologeille. Sieltä löytyy myös paikka yrittäjyyskoordinaattoreiden ja
nuorten yrittäjien tapaamisille, koulutuksille ja valmennuksille.

a m m at t i o p i s t o – s e pä n  Y r i t Y s pa j a

Yrittäjyyden oppimispaikka
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Sepän yrityspaja on yrittäjyyden oppimisympäristö ja työssäoppimispaikka, joka edistää työelämäyhteistyötä ja antaa
mahdollisuuden oppia koulukurssien teorioita käytännössä.
Yrityspajan myymälässä on tarjolla koulutuskuntayhtymän
opiskelijoiden ja yrittäjien valmistamia tuotteita ja palveluita. Asiakkaina ovat oppilaitosten henkilökunta, opiskelijat
sekä lähiseudun asukkaat. He saavat Sepän yrityspajassa
nähdä, mitä kaikkea Jyväskylän koulutuskuntayhtymän
opiskelijat osaavat tehdä ja kuinka yritteliäitä he ovat.
Opiskelijat oppivat yhteistyötä yrittäjien kanssa, sillä
myymälässä on tarjolla Jyvässeudun yritysten tuotteita.
Myymälän taloushallintoa hoitaa alan ammattilainen.
Sepän yrityspajassa opiskelija voi tehdä Yrittäjyyskoulu
Kääntöpisteen opintoja. Yrityspajassa voi suorittaa myös
työssäoppimisjaksoja ja tehdä näyttöjä. Kolmantena opiskeluvuotenaan, Yrittäjyyskoulu Kääntöpisteen Ajot-vaiheessa, opiskelija voi liittyä Taitola-osuuskuntaan, missä
hän voi jatkaa yrittäjänä myös valmistumisensa jälkeen.
Sepän yrityspajassa voi olla mukana myös Sepän lukion NY
Vuosi yrittäjänä -harjoitusyrityksiä.
Lisätietoa yrittäjyyskoulu Kääntöpisteestä sivulla 84. Yrityspajan kehittivät yksikön johtaja Jukka Koivisto, yrittäjyyskoordinaattorit Satu Mursula, Tea Ruppa, Jussi Julin,
opettajat Antti-Pekka Nikula ja Pia Kotro sekä koulutuskuntayhtymän viestintäpäällikkö Erkki Mäntymaa, talousjohtaja Toini Karvinen ja talouspäällikkö Eeva Teppo.
Kehittämiseen osallistuivat myös eri alojen opiskelijat. Tilat
suunnitteli arkkitehti Pirkko Hilden yhteistyössä opiskelijoiden ja työryhmän kanssa.

Merkonomiopiskelijat Heidi
Suomi ja Mila Rantanen
työssäoppimisjaksolla Sepän
yrityspajassa

Kommentteja
Opiskelijalta: Sepän yrityspajan tilat ovat yritysmäiset ja palveluihin
hyvin soveltuvat. Tilat ovat väreiltään pirteät ja yrittäjien näköiset. Ilmaiset autopaikat yrityspajan edessä
on kiva juttu. Teorian liittäminen käytäntöön opettaa luentoja enemmän.
Myymälässä on myynnissä kampaamotuotteita, joten myyntitaidot kasvavat ja näin myös kassavirta paranee.
Opettajilta: Mielenkiinto tiloja ja
yrittäjyysopintoja kohtaan on kasvanut. Hyvä juttu.

j y vä s k y l ä n a m m at t i o p i s t o

Näin se tehdään

Kustannuksia aiheutuu tilojen rakentamisesta tai remontoinnista, oppilaitoksen henkilökunnan ylimääräisestä
työajasta, tietoliikenneyhteyksistä ja yrityspajaan palkattavasta myymälävastaavasta.
Sepän yrityspajan myymälässä on tarjolla kolmen eri tahon tuotteita: ammattiopiston eri yksiköiden tuotteet,
opiskelijayritysten tuotteet sekä ulkopuolisten yritysten tuotteet. Opiskelijayrityksiltä tulee vuosittain erilaisia tuotteita ja palveluita heidän liikeideoistaan riippuen. Ulkopuolisilta yrityksiltä on hankittu tuotteita, jotka
houkuttelevat samantyyppistä asiakaskuntaa kuin opiskelijayritysten tuotteet. Tavoitteena on hankkia erityisesti
nuoria kiinnostavia tuotteita, koska kauppa sijaitsee kampusalueella, missä opiskelee ja työskentelee noin 1000
henkilöä.
Myymälän toiminnasta vastaamaan on palkattu myymäläpäällikkö. Hän toimii myös työssäoppijoiden ohjaajana.
Myynnistä ja palvelutarjonnasta vastaavat opiskelijat.

Muistilista
 Valmisteluun menee noin
vuosi.
 Toiminnan aloittaminen ja vakiinnuttamiseen menee noin
vuosi.
 Suunnittelussa on mukana
opettajia, opiskelijoita, hallintoa ja tiedottajia sekä arkkitehti.
 Tilat sopivat myymäläksi, palveluiden tuottamiseen ja valmennukseen.
 Tuotteet tulevat opiskelijayrityksiltä, ammattiopiston yksiköistä sekä yhteistyöyrityksistä.
 Opiskelijat hoitavat tuotteiden myynnin ja palveluiden
tarjonnan.
 Sepän yrityspajan yhteystiedot: Sepän yrityspaja, Sepänkatu 3, 40101 Jyväskylä,
www.taitolaosk.fi
 Lisätietoa sekä listan opiskelijayrityksistä löydät osoitteesta
www.jao.fi. Sivun alareunasta
löytyy Yrittäjyys-linkki.
 Lisätietoja voi kysyä AnttiPekka Nikulalta, Pia Kotrolta
ja Satu Mursulalta (antti-pekka.nikula@jao.fi, pia.kotro@
jao.fi,satu.mursula@jao.fi).

Sepän yrityspajan nuoret yrittäjät; Parturi-kampaamo NYStylen tytöt Laura Niittylä ja Mari Piira. Kauneushoitola
Citronella NY:stä Elina Pitkänen. Taitola osuuskunnan
hiuspuodista Marita Ristonmaa ja Emmi Himanen.
w w w. va s k e . f i

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Yrityspajan suunnitteluun on varattava reilusti aikaa, vähintään yksi kalenterivuosi. On suunniteltava myymälän
konsepti, hankittava yhteistyökumppanit, rakennettava
ja sisustettava tilat. Suunnitteluun osallistuu opettajia,
opiskelijoita sekä oppilaitoksen johdon, taloushallinnon
ja viestinnän edustajia. Jos tilojen rakentaminen on mittavaa, tarvitaan rakennusalan ammattilaisia: suunnittelijoita, työnjohtoa, rakentajia ja valvoja. Vähäiset tilamuutokset voidaan tehdä opiskelijatyönä.
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Joulumessutapahtuma
Mäntän seudun
koulutuskeskuksella
Mäntän seudun koulutuskeskuksen joulumessutapahtuma toteutetaan
osana eri koulutusalojen ammatillisia opintoja sekä yrittäjyys- ja
yritystoimintaopintoja. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä
tapahtuman, jossa myydään oppilaitoksen asiakastöitä sekä markkinoidaan
oppilaitosta. Näin he saavat oppia oikean tapahtuman järjestämisestä
omien vahvuuksiensa ja opiskeltavan alan mukaan.

a m m at t i o p i s t o – j O u l u m e s s u ta pa h t u m a  m ä n tä n  s e u d u n  k O u l u t u s k e s k u k s e l l a

Messutapahtuman järjestämisessä on monenlaista
työtä
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Joulumessuissa yhdistyvät yritteliäisyys, tekemällä oppiminen, asiakastöiden markkinointi ja myynti.
Tapahtuman onnistuminen vaatii vastuun kantamista ja aikatauluissa pysymistä.
Messujärjestelyihin osallistuu lähiopetuksessa olevia ryhmiä. Opiskelijoiden rooli tapahtuman
järjestämisen ja toteuttamisen eri vaiheissa vaihtelee suunnittelusta toteutukseen. Opiskelijat suunnittelevat tapahtuman mainontaa ja markkinointia, huolehtivat viranomaistahojen tiedottamisesta ja ohjelman suunnittelusta, messuosastojen toteuttamisesta ja tapahtumapaikan koristelusta
tapahtuman luonteeseen sopivaksi. Opiskelijat osallistuvat sekä tapahtuman taustatyöhön että
työskentelevät messutapahtumassa. Ohjaavilta opettajilta tapahtuman toteuttaminen vaatii kokonaisuuden hallintaa.
Joulumessutapahtuman kehittämiseen ovat osallistuneet opettajat Eija Nieminen, Miia Moilanen ja Jorma Vaali.

Kommentteja
Oppilaitoksen joulumessutapahtuma
lisää yhteisöllisyyttä, tutustuttaa messukäyttäytymiseen ja jakaa tietoutta
kävijöille oppilaitoksen opetustarjonnasta. Messutapahtuma toimii myös
Nuorten Yrittäjien markkinointimahdollisuutena. Myös seudun yläkoulujen
ja lukioiden NY-yrityksillä on ollut mahdollisuus osallistua messuosastolle.

m ä n tä n s e u d u n k o u l u t u s k e s k u s

Näin se tehdään

Tapahtuman aktiivinen toteuttaminen ja järjestämistoimenpiteet aloitetaan syyslukukauden alkaessa. Päävastuussa tapahtuman järjestelyistä ovat markkinoinnin
suunnittelua opiskelevat kolmannen vuoden merkonomiopiskelijat. Tästä opintojaksosta he saavat 3–4 opintoviikkoa. Merkonomiopiskelijoiden ohella tapahtuman
toteutumiseksi työskentelevät myös kaikkien muiden
koulutusalojen opiskelijat: muun muassa datanomiopiskelijat huolehtivat äänentoistolaitteistosta ja valokuvauksesta, sisustusalan opiskelijat somistamisesta, sähköalan
opiskelijat sähköjen asennuksesta messusaliin, rakennusalan opiskelijat messuseinien pystytyksestä. Myös koulun muu henkilökunta, kuten ammattimiehet ja ruokalan
henkilökunta, osallistuu tapahtuman toteutukseen.
Messujen toteuttamista varten varataan oppilaitokselta joulumessubudjetti, josta käytetään varoja tapahtuman yleisjärjestelyihin, kuten mahdollisiin palkkioihin ja
maksuihin, materiaalihankintoihin sekä mainontaan ja
markkinointiin. Kukin koulutusala ja osasto suunnittele oman messunäkyvyytensä oman budjettinsa mukaan.
Osastokohtainen suunnittelu tehdään osana ammatillisia opintoja.

Muistilista
 Valmistelut kestävät noin
puoli vuotta.
 Joulumessuihin on varattava
oma budjetti, jonka puitteissa messut suunnitellaan.
 Päävastuullisena ryhmänä
toimivat merkonomiopiskelijat, jotka saavat 3 ov:a
markkinoinnin suunnittelu
-opintoja.
 Merkonomiopiskelijat voivat
suorittaa messujen yhteydessä myös 1 ov:n top-näytön.
 Muiden opiskelijoiden opintoviikot vaihtelevat alakohtaisesti.

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Tapahtuman suunnittelu on aloitettava tapahtumaa edeltävänä keväänä. Joulumessujen toteuttamiseen on nimettävä vastuuopettaja ja ryhmä tai muu taho, jonka
opintoihin sopii lähteä organisoimaan tapahtumaa. On
hyvä myös selvittää koulutusaloittain vastuuhenkilö, jotta messukokouksista saadaan vietyä ajankohtaista viestiä
osastopalavereihin. Vastuuhenkilönä voi toimia esimerkiksi koulutuspäällikkö.

w w w. va s k e . f i
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Opiskelijat ideoivat
työhyvinvoinnin
teemapäivän
Mäntän seudun koulutuskeskuksen matkailu-, ravitsemis- ja talousalan
opettaja kehitti ”Tyky-päivän järjestäminen marata-osastolla” -mallin
osaksi alan yrittäjyysopintoja. Toimintamallia testataan opetuksessa
lukuvuonna 2011–2012. Tarkoituksena on viettää joka jakson loppupuolella
yhteistä tyky-päivää. Jokainen tyky-päivä saa olla tiiminsä näköinen ja voi
erota hyvinkin paljon toisistaan.

a m m at t i o p i s t o – O p i s k e l i j at  i d e O i Vat  t Y ö h Y V i n V O i n n i n  t e e m a pä i Vä n

Tyky-päivän suunnittelu ja järjestäminen sopivat
hyvin osaksi yrittäjyysopintoja
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Yrittäjyyskasvatuksen keskeisinä ammattitaitovaatimuksina ovat oppiminen ja ongelmanratkaisu,
vuorovaikutus ja yhteistyö, aloitekyky ja yrittäjyys sekä teknologia ja tietotekniikka. Tyky-päivän järjestäminen sisältää parhaimmillaan nämä kaikki vaatimukset. Mäntän seudun koulutuskeskuksen
matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla tyky-päivän järjestäminen onkin osa yrittäjyysopintoja. Toimintamallia testattiin opetuksessa keväällä 2011. Testaus jatkuu lukuvuonna 2011–2012.
Toimintamallissa opiskelijat jaetaan suunnittelutiimeihin, jotka koostuvat eri vuositasojen opiskelijoista. Opiskelijat ideoivat yhteisen päivän, joka sisältää jotain hyvinvointiin, hyvään oloon,
työelämäyhteistyöhön ja yhteisöllisyyteen liittyvää. Tiimi kantaa vastuun päivästä ja tekee päivästä
oman näköisensä. Opettajan tehtävä on ohjata ja auttaa tarpeen mukaan.
Tyky-päivän järjestäminen sisältyy ammatillisten tutkinnon osien opintoihin (Yrittäjyys 5 ov), eikä
siitä saa erillistä opintoviikkomerkintää. Jokaisella opiskelijalla pitää olla vähintään yksi toteutus
jokaisena lukuvuotena.
Marata-osastolla opiskelijat kokoavat portfoliota, johon he keräävät kolmen vuoden ajalta
erilaisia malleja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. Tavoitteena on innostaa nuoria liikuntaan ja noudattamaan terveellisiä elämäntapoja. Opiskelijat tekevät
toiminnallisen suunnitelman opiskeluajaksi ja seuraavat
Kommentteja
sitä vertaisarvioinnin kautta. Myös tyky-päiväjärjestelyt
tuodaan osaksi portfoliota. Päivien suunnittelua ja toTykypäivä yhdistää koko osastoa, sekä
teutumista seurataan portfolion avulla.
opiskelijoita että opettajia. On tärkeää,
että opiskelijat työskentelevät ja toimivat välillä muidenkin kuin vain oman
ryhmänsä opiskelijoiden kanssa. Oli
ilo huomata, miten toisilleen vieraat
nuoret luontevasti ja innokkaasti toimivat yhteisen päämäärän eteen. Ilon
ja hauskanpidon lisäksi opimme myös
terveellisen ruokavalion periaatteita ja
saimme maistella terveellisiä, ehkä hieman uusiakin ruokalajeja. Tyky-päivää
voi lämpimästi suositella myös muille
oppilaitoksemme osastoille.

m ä n tä n s e u d u n k o u l u t u s k e s k u s

Näin se tehdään
Toimintamallin suunnittelu on aloitettava hyvissä ajoin
ennen toteutusta. Heti lukuvuoden alussa jokaiselle tykypäivälle kannattaa miettiä oma vastuuopettajansa. Tykypäivämäärät kannattaa lyödä lukkoon hyvissä ajoin, silloin asia konkretisoituu ja hommiin tartutaan rivakammin. Työssäoppimisjaksot pitää huomioida. Rahallisia resursseja on varattava tyky-päiväjärjestelyistä syntyviin kuluihin, mutta myös aikaa on syytä varata suunnitteluun
riittävästi. Varsinkin ensimmäisten päivien suunnittelu vie
enemmän aikaa. Liikuntaharrastusten, kuten keilailun,
lisäksi rahaa kuluu muun muassa pikkupurtaviin. Mikäli
resursseja löytyy, niitä voidaan käyttää ryhmäytymiseen
sekä oman kotiluokan sisustamiseen ja varustamiseen.
Esimerkiksi Wii-pelikonsoli sporttipeleineen saattaa olla
liikkeellepaneva voima.
Ideapajat järjestetään Moodlessa, jossa jokainen suunnittelutiimi voi ideoida omaa päiväänsä. Verkossa toimiminen mahdollistaa hyvin myös eri opiskelijaryhmien opiskelijoiden yhteistyön, ja verkon kautta on helppo tiedottaa päivästä muille opiskelijoille.
Eri vuoden opiskelijat työskentelevät tiimeissä tyky-päivien toteutuksen parissa. Ideana on perinteinen mestarikisälli-malli, jossa nuoremmat oppivat asian kokeneempien johdolla.

Muistilista
 Tarvitaan 2 opettajaa ohjaamaan.
 Valmistelu aloitetaan heti lukuvuoden alussa, vähintään
kaksi kuukautta ennen tapahtumaa.
 Rahaa tarvitaan osaan liikuntaharrastuksista, esim.
keilailuun, sekä ruokatarjoiluun silloin tällöin.
 Sisältyy ammatillisten tutkinnon osien sisällä oleviin 5
ov:n yrittäjyysopintoihin.
 Lisätietoa voi kysellä
Mari Rantaselta
(mari.rantanen@sasky.fi).

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Tyky-päiväkokonaisuudet arvioidaan osana ammatillisia
opintoja. Portfolion kautta voidaan suunnitelmat ja toteutukset todentaa.

w w w. va s k e . f i
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OppiShoppi – oppimisympäristö
liiketoiminnan harjoitteluun
Mäntän seudun koulutuskeskuksella kokeiltiin keväällä 2010 uudenlaista
oppimisympäristöä merkonomiopiskelijoiden opetuksessa. Uudessa
oppimisympäristössä opiskelijat saivat harjoitella kaupan alan tehtäviä
myymälää vastaavassa ympäristössä. Oppimisympäristön kehittämistyötä
jatkoivat uudet merkonomiopiskelijoiden opettajat lukuvuonna 2010–2011.

a m m at t i o p i s t o – O p p i s h O p p i  –  O p p i m i s Y m pä r i s t ö  l i i k e t O i m i n n a n  h a r j O i t t e l u u n

Merkonomiopiskelijat hoitavat OppiShopin
päivittäisiä askareita
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Mäntän seudun koulutuskeskuksen merkonomiopettajat kokeilivat OppiShoppi-oppimisympäristöä
keväällä 2010, ja syksyllä se päätettiin ottaa osaksi merkonomiopiskelijoiden opetussuunnitelmaa.
Tavoitteena on yrittäjyysopetuksen kehittäminen liiketoiminnan opetuksessa. OppiShoppi koostuu
myymälämäisestä toimintaympäristöstä. Samoissa tiloissa jo aiemmin toimineen kahvilan sijainti
houkuttelee asiakkaita myös tuotehankintoihin. Tuotevalikoiman muodostavat myyntitiliasiakkaiden tuotteet, jolloin OppiShoppi ei omista myytäviä tuotteita.
Testausvaiheessa OppiShopissa opiskelivat ensimmäisen ja toisen vuoden merkonomiopiskelijat. He osallistuivat OppiShopin päivittäiseen työhön. Myyntityön lisäksi opiskelijat harjoittelivat
esillepanoa, tekivät tilauksia ja tuotetoimituksia, suunnittelivat ja toteuttivat erilaisia kampanjoita,
tapahtumia ja tilaisuuksia sekä seurasivat aktiivisesti toteutunutta tuotemyyntiä ja varaston tilannetta. He kohtasivat myös eri sidosryhmien edustajia, kuten tavarantoimittajia. Kaikilla oppilaitoksen opiskelijoilla oli mahdollisuus suorittaa opintoja OppiShopissa ja tuoda esille opinnäytteitään
esimerkiksi tuotevalikoimassa.
Myös datanomiopiskelijat suorittavat opintojaan OppiShopissa. OppiShopin yhteyteen on luotu toimintaa tukeva verkkokauppa, jonka pyörittäminen on osa datanomien opintoja (ks. sivu
110). Näin datanomi- ja merkonomilinjojen yhteistyötä on saatu lisättyä ja opiskelijat pääsevät jo
opintojen aikana työskentelemään muiden kuin oman
ryhmänsä opiskelijoiden kanssa.
Kommentteja
OppiShoppi-oppimisympäristöä ovat kehittäneet liiketalouden opettajat Tiina Mätäsjärvi, Suulemi SaaMallia on kehitetty edelleen, niin etrinen, Marko Lipsonen ja Miia Moilanen.
tä jatkossa OppiShopissa suoritetaan
kolmantena vuonna 10 ov:n yrittäjyysopinnot kokonaan. Lisäksi markkinointi- ja viestintäopinnot (10 ov) suoritetaan OppiShopissa.
OppiShopin toimintaan sisällytetään
jatkossa NY Vuosi yrittäjänä -opintoohjelma. OppiShoppi toimii NY-yrityksenä 3. vuoden opiskelijoilla, jotka itse
hoitavat koko yritystoiminnan.

m ä n tä n s e u d u n k o u l u t u s k e s k u s

Näin se tehdään
Toimintamallin suunnittelu on aloitettava hyvissä ajoin. Suunnitteluvaiheessa tulee selvittää
liiketoimintatilat. Resursseja tulee varata tilavuokriin ja opettajien suunnittelutyöhön. Aikaa
tarvitaan eri koulutusalojen välisen yhteistyön rakentamiseen sekä tavaratoimittajien hankkimiseen. Ensin on tietenkin perustettava myymälä, jossa työskennellään. On hankittava myytäviä
tuotteita ja ehkä myös kassanhallintajärjestelmä, joka auttaa muun muassa varastomäärien
hallinnoissa.
OppiShopin tunnettuutta lisättiin järjestämällä avajaiset ja erilaisia tapahtumia, kuten Vappuhulinat, Ystävämyynti, Kotimyyntikutsut ja Joulumessut. Tapahtumien järjestämiseen osallistuu
merkonomien lisäksi joukko muiden opetusalojen opiskelijoita.
Kun myymälä on perustettu, opiskelijoiden vastuuta OppiShopin liiketoimintasuunnitelman
toteuttamisesta lisätään. Kolmannen vuoden opiskelijat hoitavat itse koko OppiShopin yritystoiminnan. OppiShoppi toimii NY-harjoitusyrityksenä ja opiskelijat NY-yrittäjinä. Opettajan rooli
on toimia valmentajana tai mentorina. Itsenäisellä otteella kannustetaan opiskelijoita yrittäjämäiseen toimintaan, elinikäiseen oppimiseen sekä 1. ja 2. vuoden aikana opittujen asioiden
toteuttamiseen käytännössä. NY-yrittäjinä toimiminen kannustaa panostamaan markkinointiin
ja myyntityöhön, sillä NY-yrittäjinä he saavat palkkion tekemästään työstä. Palkkio toimii kannustimena pyrkiä parempaan tulokseen.
Tavoitteena on, että syksyllä 2011 NY-toiminnan aloittava luokka perehdyttää ja opettaa 2012
toiminnan aloittavat opiskelijat keväällä 2012 kick off -päivien merkeissä. Kick off -päivien tarkoituksena on ryhmäyttää sekä perehdyttää yrittäjävuoteen, yrittäjämäiseen työskentelyyn ja
työhyvinvoinnista huolehtimiseen.

Muistilista
 Toteutukseen tarvitaan vähintään 2
opettajaa.
 Kustannuksia syntyy opettajien palkoista, yritysvierailujen kuljetuksista, tilavuokrasta ja kassajärjestelmän
hankinnasta.

 OppiShoppi-opinnot voivat olla osa
monia perustutkinnon opintoja tai
OppiShopissa voidaan suorittaa kokonaisia opintojaksoja.
 Lisätietoja voi kysyä Tiina Mätäsjärveltä (tiina.matasjarvi@sasky.fi).

w w w. va s k e . f i

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Testausvaiheessa OppiShoppi toimi merkonomien opetussuunnitelmassa yhtenä oppimisympäristönä seuraavissa opinnoissa: asiakaspalvelu (10 ov), kaupan palvelu ja myynti (20 ov),
visuaalinen myyntityö (20 ov), tuoteneuvonta (10 ov), yrittäjyys (10 ov). OppiShoppi-oppimisympäristössä työskentely arvioidaan osana kaupan palvelu ja myynti -opintokokonaisuutta.
Jatkossa kuitenkin merkonomiopiskelijat suorittavat OppiShopissa ammatillisten tutkinnon osien yrittäjyysopinnot (10 ov) sekä markkinointi- ja viestintäopinnot (10 ov) kokonaan.
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Verkkokaupankäynti vauhdittaa
datanomiopiskelijoiden
yrittäjyysopetusta

a m m at t i o p i s t o – V e r k k O k a u pa n k äY n t i  Va u h d i t ta a  d ata n O m i O p i s k e l i j O i d e n  Y r i t tä j Y Y s O p e t u s ta

Mäntän seudun koulutuskeskuksen datanomiopiskelijat suorittavat osan
opinnoistaan harjoittelemalla verkkoliiketoimintaa. Verkkokaupankäynnin
mukaan ottaminen oppilaitoksessa sijaitsevan liiketoimintatilan,
OppiShopin, tueksi lisää opiskelijoiden mahdollisuuksia tutustua
oikeanlaiseen yrityksissä päivittäin harjoitettavaan liiketoimintaan.
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Kolmannen vuoden opiskelijat huolehtivat
verkkokaupasta kisälleinään toisen vuoden
opiskelijat
Vuoden 2010 keväällä merkonomiopiskelijat avasivat Mäntän seudun koulutuskeskuksen kauppaopetuksen tiloissa uuden OppiShoppi-oppimisympäristön (ks. sivu 108). Pian heräsi ajatus
datanomiopiskelijoiden ottamisesta mukaan toimintaan. OppiShopin rinnalle ryhdyttiin suunnittelemaan verkkokauppaa, jonka toteuttaminen ja ylläpito sisällytettäisiin datanomiopiskelijoiden
tutkinnon osaksi. Yhdessä näistä oppimisympäristöistä saa nykyaikaisen liiketoimintakokonaisuuden, jossa yhdistyisivät sekä myymälätoimintojen harjoittelu että verkkoliiketoiminta.
Datanomiopiskelijat harjoittelevat verkkoliiketoimintaa suorittaen samalla opetussuunnitelman
mukaisia opintoja, kuten sähköisen liiketoiminnan perusteet, yrittäjämäinen toiminta, verkkokaupan sisällön suunnittelu ja ylläpito, liiketoiminta verkossa, asiakaspalvelu verkossa, verkkokaupan
juridiikka ja sähköinen kaupankäynti. Tästä opintokokonaisuudesta opiskelijat saavat yhteensä
8 opintoviikkoa.
Kolmannen vuoden datanomiopiskelijat perustavat NY Vuosi yrittäjänä -harjoitusyrityksen, joka
huolehtii verkkokaupan toiminnasta yhden lukuvuoden kerrallaan. Opiskelijat huolehtivat tilausten
vastaanottamisesta, tilausten välittämisestä toimittajalle, tilausvahvistuksen lähettämisestä asiakkaalle ja maksusuoritusten käsittelystä.
Kolmannen vuoden opiskelijat tekevät osana päättötyötään myös tuotetietojen syöttämisen
verkkokauppaan. Toisen vuoden opiskelijat tutustuvat mestari-kisälli-periaatteella tässä vaiheessa
verkkokaupankäyntiin. Verkkokauppa voi toimia myös työssäoppimisympäristönä toisen vuoden
opiskelijoille.
Verkkokaupan ylläpito ja tilausten välittäminen toimittajalle sisältyvät seuraaviin opintoihin:
asiakaspalvelijana toimiminen, sähköisen asiointipalvelun kartoitus ja määrittely, sähköisen asiointipalvelun suunnittelu ja toteutus. Asiakaskontaktointiin ja tuotteiden myyntiin liittyvää yhteistyötä
tehdään yhteistyössä merkonomiopiskelijoiden kanssa.
Tulevaisuudessa yksi vaihtoehto verkkokaupan ylläpitämiselle on toteuttaa se monialaisesti.
Tämä tarkoittaisi eri koulutusalojen osastoista koostuvien opiskelijoiden yhteisen NY-harjoitusyrityksen perustamisesta. NY-yrittäjillä on myös mahdollisuus vain myydä tuotteitaan verkkokaupassa,
siten että he perustavat osastoillaan NY-harjoitusyrityksen, joka huolehtii tuotteiden valmistuksesta,
mutta datanomiopiskelijat toimittavat tuotteet eteenpäin.
Opetusmallin kehittämisestä vastaa Matti Mäkelä.

m ä n tä n s e u d u n k o u l u t u s k e s k u s

Näin se tehdään

Toimintamallin testaus aloitettiin keväällä 2011. Kevään
aikana opiskelijat tutustuivat verkkokauppajärjestelmään
ja syöttivät tuotetietoja järjestelmään. Opiskelijoille ja
opettajille tehdään ohjeistus verkkokaupan prosessista.
Myös verkkokaupan tilaus- ja toimitusehdot on käytävä
tarkasti läpi opiskelijoiden kanssa ennen varsinaisen toiminnan aloittamista.
Syksyllä 2011 opiskelijat perustavat NY-yrityksen ja aloittavat verkkokauppatoiminnan. Lukuvuoden 2011–2012
ajan opiskelijoiden NY-yritys huolehtii verkkokaupasta.
Opiskelijoiden vastuulla on tilausten vastaanottaminen,
tilausten välittäminen toimittajalle, tilausvahvistuksen lähettäminen asiakkaalle ja maksusuoritusten käsittely.
Verkkokauppaympäristön kehittämisestä koitui kustannuksia datanomiopettajan työpanoksesta kehittämistyöhön sekä verkkokauppaohjelmiston hankinnasta.

Muistilista
 Verkkokauppa-alustan hankinta on tehtävä hyvissä
ajoin ennen mallin käyttöönottoa.
 Kustannuksia aiheuttavat
verkkokauppaohjelmisto,
2 opettajaa (verkkokauppa, NY-yrittäjyys), kehittämistyön palkkakustannukset, NY-rekisteröintimaksut,
verkkokaupan harjoitusympäristö ja tuotantoympäristö
sekä verkkokaupan ylläpitomaksut.
 Opinnot sisältyvät ammattitaitoa syventäviin ja laajentaviin tutkinnon osiin.
 8 ov sisältää verkkokaupan markkinoinnin, prosessit ja rakenteen opiskelun.
Itse verkkokaupan opiskelu
ja oppiminen tapahtuu NYyrityksessä.

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Verkkoliiketoimintaan tutustumista sekä testausta ja harjoittelua varten oppilaitokselle hankittiin harjoittelukäyttöön verkkokauppasovellus. Myöhemmin ohjelmistosta
hankittiin laajempi versio, joka palvelee paremmin verkkoliiketoiminnan harjoittelua. Verkkokauppaa testattiin
ensin Mäntän seudun koulutuskeskuksessa, mutta se tulee käyttöön kaikissa Sastamalan koulutuskuntayhtymän
oppilaitoksissa lähivuosina.

Kommentteja
Arvioinnin perusteena käytetään oppimisen etenemisen seurantaa.
Opiskelijoita ohjataan ja kannustetaan. Tämän lisäksi he suorittavat
itsearviointia. Osaamista arvioidaan myös tarkastelemalla kokonaisuutta ja oppimisprosessia. Nämä arvioidaan numeerisesti. Arviointikokonaisuuteen liittyvät myös erilaiset oppimistehtävät, joita
opiskelijat tekevät käytännön työskentelyn ohessa. Osaamistehtävät, kuten NY-vuoden toimintakertomus ja kehittämisen kohteiden
arviointi, ovat yksi arvioinnin kohde.

w w w. va s k e . f i
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Luulanverkkopelitapahtuma
Luulan on Mäntän seudun koulutuskeskuksen datanomi- ja
merkonomiopiskelijoiden yhdessä toteuttama yhtäjaksoisesti noin
vuorokauden kestävä verkkopelitapahtuma. Tapahtuman järjestämisellä
pyritään toiminnallistamaan opintoja, lisäämään eri opiskelijaryhmien
yhteistyötä ja kannustamaan kokonaisuuksien hallintaan.

Eri alojen yhteistyö toi yrittäjämäisiä kokemuksia

a m m at t i o p i s t o – l u u l a n - V e r k k O p e l i ta pa h t u m a

Luulan-verkkopelitapahtumasta kehitettiin opiskelijavetoinen oppimisprosessi datanomi- ja
merkonomiopiskelijoiden yhteistyönä. Tapahtuman ennakkojärjestelyihin ja toteuttamiseen liittyvä
vetovastuu kasvatti motivaatiota ja yritteliäisyyttä. Opiskelijoiden tiimityöskentely onnistui hyvin.
Tapahtuman ennakkojärjestelyt tehtiin projektiluontoisesti. Projektin osa-alueita olivat ilmoittautumisten vastaanottaminen, markkinointi (esitteet ja www-sivut), järjestämisluvat, palvelimet
ja verkkoyhteyksien toteutus, kioskipalveluiden järjestäminen sekä tilojen rakentaminen, siivous
ja purkaminen.
Yhteistyö yli alojen toi yrittäjämäisiä kokemuksia, ja jokainen auttoi toista tarvittavissa toiminnoissa. Tapahtuman järjestäminen lisäsi opiskelijoiden yhteisöllisyyttä. Pelitapahtumassa työnjako
meni niin, että datanomiopiskelijoiden vastuulla oli laitteiden ja verkon ylläpito sekä pelaaminen
ja merkonomiopiskelijat hoitivat kahvio- ja kioskitoimintaa.
Malli sisältyy vapaasti valittaviin tutkinnon osiin. Tapahtuman kehittämisestä vastasivat Pia
Konttila, Matti Mäkelä, Marko Lipsonen ja Miia Moilanen. Asiantuntijana toimi Riku Eskelinen.
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Kommentteja
Tapahtuma on oppimistilanne, jossa
onnistutaan ja epäonnistutaan mutta
ennen kaikkea opitaan. Opettaja on tapahtumassa ohjaaja, joka on valmistellut asiat ja miettinyt varasuunnitelmat.
Opiskelijat tuovat mukaan omia näkemyksiään ja toteuttavat tapahtuman.
Tapahtuman järjestämisen ohjaaminen
on mukavaa.
Opettaja oppi sen, että nuoret jaksavat
valvoa ja pelata. Yliväsymisen tunnistaminen on tärkeätä.

m ä n tä n s e u d u n k o u l u t u s k e s k u s

Näin se tehdään
Tapahtuman järjestelyt aloitetaan edellisenä lukuvuonna.
Tällöin tehdään päätös tapahtuman järjestämisestä ja sovitaan resursseista. Resursseja tarvitaan yhdelle opettajalle tapahtuman vetovastuuta varten. Tämän lisäksi resursseja tarvitaan tapahtuman koosta riippuen valvontaan
ainakin kolmelle muulle opettajalle.
Opiskelijat koostivat tarjouspyynnön palveluntarjoajalle
tarvittavista laitteista ja ulkoisen reitityksen toteutuksesta. Asiantuntijapalvelun ostaminen ulkopuoliselta palveluntarjoajalta takasi aidon opiskelijavetoisuuden teknisiin
järjestelyihin ja suunnitteluun. Näin saatiin mukaan niin
palvelimen ylläpito- ja koodauskokemusta kuin pelitapahtuman järjestämiskokemusta.
Datanomiopiskelijat suunnittelivat tarvittavat tekniset toteutukset, kuten palvelimet, lähiverkon ja ulkoisen reitityksen. Lähiverkko rakennettiin itse. Eräs opiskelija suoritti näytön ja selvitti muulle opiskelijaryhmälle lähiverkon
rakentamisen periaatteita käytännössä. Tämän jälkeen
asiantuntijan johdolla tiimissä koodattiin palvelimet. Verkon rakentamiseen ja laitteistojen asentamiseen on varattava aikaa yksi koulupäivä. Opiskelijoista yksi toteutti ja koodasi itse tapahtumaan pelin. Opiskelijat voivat
suorittaa näyttöjä liittyen tapahtuman järjestämiseen ja
opintoihinsa.

Muistilista
 Tarvitaan vähintään neljä opettajaa, joista yksi on
vetovastuussa ja muut auttavat valvonnassa. Jos opiskelijoita on paljon, tarvitaan
useampi valvoja.
 Valvojaopettajat työskentelevät parettain.
 Päätökset tapahtuman järjestämisestä ja resursseista
tehdään edellisenä lukuvuotena
 Työ on aloitettava puoli
vuotta ennen tapahtumaa,
jotta ehditään huolehtia tapahtuman järjestelyyn liittyvistä toimista.
 Malli sisältyy vapaasti valittaviin tutkinnon osiin.

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Tapahtuman toteuttivat toisen ja kolmannen vuoden
opiskelijat. Kolmannen vuoden opiskelijat olivat päävastuussa järjestämisestä, toisen vuoden opiskelijat olivat
mukana järjestelyissä pienemmällä vastuulla. Oppimista
tapahtui tapahtuman järjestämisessä, kokonaisuuksien
hallinnassa sekä lähiverkon suunnittelussa ja rakentamisessa.

w w w. va s k e . f i

113

Hair and Beauty –
Our Business
Yritystoimintaa hius- ja kauneusmodulissa -opintojen ajatuksena on, että
opiskelijat saavat mahdollisimman aidon ja oikean kuvan yritystoiminnasta
kokemuksellisen oppimisen kautta. Kolmannen vuoden opiskelijat toimivat
oppilaitoksen hius- ja kauneusmodulissa itsenäisinä yrittäjinä kuuden
viikon mittaisen jakson ajan. Jakson aikana annetaan yritystoiminnan
näyttö.

a m m at t i o p i s t o – h a i r  a n d  B e a u t Y  –   O u r  B u s i n e s s

Opinnot antavat elinikäisen oppimisen ja
yrittäjämäisen toiminnan avaintaidot
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Mäntän seudun koulutuskeskuksen hius- ja kauneudenhoitoalan opiskelijoille käynnistettiin vuonna 2010 Yritystoimintaa hius- ja kauneusmodulissa -opinnot. Opinnot ovat osa Mäntän seudun koulutuskeskuksen hiusalalla kehitettyjä yritystoiminnan opintoja.
Opinnoissa hiusalan opiskelijat oppivat autenttisessa
oppimisympäristössä yrityksen perustamistoimet, yrityksen kokonaisvaltaisen hoitamisen sekä tulostavoitteiden
seurannan, tilinpäätöksen ja yrityksen lopettamisen. ATTO-aineiden (ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat)
integrointi on oleellinen osa opintoja: Matematiikan tunneilla tehdään laskelmia muun muassa hinnoittelusta,
tarvittavista katteista sekä sopimusyrittäjien vuokratilityksistä. Markkinoinnin toteuttamisessa hyödynnetään
tieto- ja viestintätekniikan opintoja sekä äidinkieltä.
Opintokokonaisuus kuuluu hius- ja kauneudenhoitoalan ammatillisten tutkinnon osien 10 ov:n yrittäjyysopintoihin. Yritystoiminnan näyttö arvioidaan opetussuunnitelman arvioinnin kriteerein asteikolla T1–K3.
Opiskelijoiden itsearvioinnilla sekä vertaispalautteella ja
-arvioinnilla on suuri merkitys.
Toimintamallin suunnittelun perusta on oppilaitosjohdon tuki, sekä taloudellinen että henkinen. Myös ATTO-aineiden opettajien ja opetussuunnitelman tulee olla
mukana ja sitoutua tavoitteisiin koko kolmen vuoden
opintojen ajan. Käytännön järjestelyistä yksi tärkeimmistä on valmistavan jakson lukujärjestys ja yhteisten
tavoitteiden tiedostaminen.
Kokeilu toteutettiin ensimmäistä kertaa lukuvuonna
2009–2010. Opintokokonaisuuden kehittivät hiusalan
opettaja Tarja-Leena Uusitalo-Vuokko ja koulutuspäällikkö Saara-Leena Kytömäki.

m ä n tä n s e u d u n k o u l u t u s k e s k u s

Kommentteja

oli antoisa ja mukava. Itse koin,
”ettäJaksoyrityksen
pyörittämisen perusasiat jäivät mieleen paremmin käytännössä. Oli myös mielenkiintoista seurata, kuinka luokkatoverit käyttäytyivät
enemmän työ- kuin luokkakavereina.

”

- Riina Hauta-aho -

Näin se tehdään
Kuuden viikon opintojakson aikana opiskelijat hoitavat
yritystään itsenäisesti. He huolehtivat markkinoinnista,
työvuoroista, asiakaspalvelusta sekä muusta yrityksen
toimintaan liittyvästä. Opiskelijat perustavat yrityksen,
jonka yhtiömuoto on sopiva sopimusyrittäjien työllistämiseen. Virtuaalisesti perustettavan yrityksen hallituksen
muodostaa hakemusten perusteella tehtäviin valittu tiimi. Hallituksen jäsenten tehtäviä ovat myymäläpäällikkö, apulaismyymäläpäällikkö, markkinointipäällikkö sekä tuotevastaava. Muut opiskelijat toimivat yrityksessä
sopimusyrittäjinä.
Opiskelijat määrittelevät itse tehtävien vastuualueet.
Kukin pohtii omia vahvuuksiaan ja hakee jotakin edellä
mainituista paikoista. Ulkopuolinen työhaastattelija valitsee tehtäviin sopivimmat työntekijät. Loput toimivat
yrityksessä sopimusyrittäjinä. He perustavat virtuaalisen
yrityksen yksityisellä toiminimellä ja tekevät sopimuksen
yrityksen hallituksen kanssa. Opettaja toimii yrityksessä
hallituksen puheenjohtajana. Opiskelijat saavat häneltä
toimeksiannon ja raamit, joiden puitteissa he valitsevat
yhtiömuodon ja laativat alustavan liiketoimintasuunnitelman.

Muistilista
 Ennen näyttöä on valmistava yrittäjyyden jakso sekä
teemaan liittyvät ennakkotehtävät.
 Yrittäjyysopinnot ja sitä tukevat ATTO-aineet (ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat) suoritetaan kolmantena vuonna.
 Jakson aikana suoritetaan
hius- ja kauneudenhoitoalan
yrittäjyysopinnot 10 ov sekä
näyttö.
 Lisätietoja voi kysyä TarjaLeena Uusitalo-Vuokolta
(tarja-leena.uusitalo-vuokko@sasky.fi).

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Opiskelijat tilaavat yrityksessä tarvittavat aineet ja tuotteet oppilaitoksen varastosta ja etsivät mahdollisia sponsoriyrityksiä. Viikoittain pidetään palaveri ja lopuksi tehdään tilinpäätös. Näyttöjakson jälkeen analysoidaan yrityksen toimintaa ja pohditaan menestyksen ja menestymättömyyden syitä.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i
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Second Life – sosiaalisen
median hyödyntäminen
yrittäjyyskasvatuksessa

a m m at t i o p i s t o – s e c O n d  l i f e  –  s O s i a a l i s e n  m e d i a n  h Y ö d Y n tä m i n e n   Y r i t tä j Y Y s k a s Vat u k s e s s a

Second Life tuo uuden, mielenkiintoisen mahdollisuuden toteuttaa
yrittäjyyskasvatusta. Opiskelijat voivat opiskella yrittäjyyttä ja suunnitella
yritystoimintaansa suorittamalla opintoja virtuaalimaailmassa. Tämä
10 ov:n laajuinen yritystoiminnan opintokokonaisuus on ammatillista
osaamista yksilöllisesti syventävä tutkinnon osa.
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Virtuaalimaailmassa opiskelija voi itsenäisesti
kiertää polun varrella olevia yrittäjyysinfopisteitä
Nuoret käyttävät tänä päivänä hyvin paljon sosiaalista mediaa, mikä innosti Mäntän seudun koulutuskeskusta kokeilemaan yritystoiminnan opintojen toteutusta virtuaalimaailmassa. Mäntän seudun
koulutuskeskuksella kehitettiin Kasvu yrittäjyyteen -hankkeen aikana uudenlaisella tavalla toteutettu yritystoiminnan opetuskokonaisuus Second Life -virtuaalimaailmaan.
Virtuaalimaailmassa opiskelu tapahtuu siten, että opiskelija kiertää virtuaalisen luontopolun
varrella olevia infopisteitä, joiden avulla hän suunnittelee ja kehittää omaa yritystoimintaansa ja
saa valmiudet oman yritystoiminnan aloittamiseen. Hän tutustuu muun muassa liiketoimintasuunnitelmaan, yrityksen kannattavuuteen, markkinointiin ja yritysmuotoihin. Tämä virtuaalinen
oppimisympäristö on suunniteltu niin, että opiskelija voi edetä virtuaalimaailmassa ja opinnoissaan
mahdollisimman itsenäisesti. Opinnot suoritetaan etenemällä asteittain pisteeltä toiselle.
Second Life -virtuaalimaailmasta hankitulle maa-alueelle on suunniteltu erityyppisiä keskustelutiloja ja luentotilaisuuksia varten auditorio sekä näyttötauluja, joihin voidaan linkittää ajan
tasalla pysyvää materiaalia. Opetuksessa ja sisällön esittämisessä hyödynnetään internetsivustoja
ja Powerpoint-esityksiä.
Oppimisympäristö on tarkoitettu nuorisoasteen päättäville tai päättäneille opiskelijoille sekä
aikuisopiskelijoille. Opintojakso arvioidaan käyttäen kolmiportaista arviointia K3–T1
Virtuaalista yrittäjyyden oppimisympäristöä kehitettiin 2010–2011 ja testaus jatkuu syksyllä
2011. Kokonaisuuden suunnitteli ja kehitti Marko Lipsonen.

Kommentteja
Osallistuminen Second Life opetuksessa ja koulutuksessa -asiantuntijakurssille antoi hyvän pohjan syventyä
virtuaalimaailman käyttöön käytännön opetus- ja koulutustyössä. Second Lifeen tutustumiseen käytettävien
tuntien määrää on hankala määritellä, mutta rakentaminen on suhteellisen helppoa, kun ei aseta liian korkeatasoisia tavoitteita. Ilman varsinaista ohjelmointikokemusta tavanomainen tietokoneenkäyttäjä pärjää
mainiosti rakentaessaan SL-ympäristöä. Edistyneemmät käyttäjät vastaavat myös Second Lifeä koskeviin
kysymyksiin ja ohjaavat saamaan lisää tietoa.

m ä n tä n s e u d u n k o u l u t u s k e s k u s

Näin se tehdään
Oppimisympäristön rakentamista varten Mäntän seudun
koulutuskeskus vuokrasi 15 €:n kuukausimaksulla Second Lifestä maa-alueen eli tontin. Tontti sijaitsee Edufinland IV:n alueella, jossa ei ole mahdollisuutta harjoittaa
liiketoimintaa.
Oppimisympäristön suunniteluun ja luomiseen tarvittiin
yksi opettaja. Opettajan osallistui Second Life -koulutukseen, joka antoi hyvän pohjan virtuaalimaailman käyttöön. Virtuaaliympäristön rakentaminen vie oman aikansa, joten suunnittelu- ja rakennustyö on aloitettava hyvissä ajoin ennen toimintamallin käyttöönottoa.
Second Life -virtuaalimaailmaan päästäkseen jokaisen tulee asentaa tietokoneelleen Second Life -ohjelma, jonka
voi ladata osoitteesta: secondlife.com. Ohjelman lataamisen lisäksi tulee luoda oma avatar, jolla toimii SL-maailmassa. Avatar on hahmo, jonka avulla virtuaalimaailmassa liikutaan ja toimitaan.
Tontille saapuessaan opiskelija saapuu auditorioon, jossa hän tutustuu yrittäjyyteen ja jossa hänet herätetään
ajattelemaan omia yrittäjävalmiuksiaan sekä yrittäjyyttä omana työllistymisvaihtoehtonaan. Ryhmästä, joka
seuraa esittelyä, osa karsiutuu ja osa lähtee yrittäjyyden
luontopolulle suunnittelemaan omaa yritystoimintaansa
tarkemmin. Luontopolku esitellään opiskelijoille ja heille
annetaan ohjeet sen kiertämiseen.

Muistilista
 Virtuaalimaailmassa suoritetaan 10 ov:n yrittäjyysopinnot.
 Mallin toteuttamiseen tarvitaan yksi opettaja.
 Kustannuksia tulee opettajan palkan lisäksi Second Life opetuksessa ja koulutuksessa -kurssista.
 Lisätietoa Second Lifestä saa
osoitteesta http://secondlife.com.
 Lisätietoja saa Marko Lipsoselta (marko.lipsonen@
sasky.fi).

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Second Life -oppimisympäristössä opiskelijat keskittyvät
yritystoiminnan opiskeluun ja halutessaan perustavat oikean yrityksen joko opintojen aikana tai niiden jälkeen.
Liiketoimintaa lisääviä toimintoja on mahdollisuus toteuttaa myös harjoittamalla yritystoimintaa Second Lifessä
joko osittain tai kokonaan.

w w w. va s k e . f i
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TEEMAPÄIVÄ

INNOstu VAAOsta –
ammattiopiston aloitusviikko
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston, VAAOn, ensimmäisellä
kouluviikolla opetushenkilöstö perehdyttää opiskelijat opiskeluun samalla
tavalla kuin uusi työntekijä perehdytettäisiin uuteen yritykseen.
Viikkoa voisi verrata putkeen, jonka läpi kuljetaan kohti omia ammatillisia
opintoja. Viikolla tulee tietoa yrittävyydestä, yrittäjyydestä, omien
unelmien toteutumisesta ja opiskeluasenteesta.

a m m at t i o p i s t o – i n n O s t u  Va a O s ta  –  a m m at t i O p i s t O n  a l O i t u s V i i k k O

INNOstu VAAOsta -viikko innostaa opettajia ja
opiskelijoita yrittäjyyteen ja yritteliäisyyteen

118

INNOstu VAAOsta -viikon tavoite on luoda Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston opetushenkilöstölle toimintamalli, jonka avulla sitoutetaan uudet opiskelijat yrittäjämäisen asenteen kautta
ottamaan vastuu omista opinnoistaan. Tavoitteena on myös tuoda heti opintojen alussa esiin yrittäjyys yhtenä työllistymisvaihtoehtona. Kyseessä on kuitenkin ennen kaikkea sisäisen yrittäjyyden
asennekasvatusviikko.
Teemaviikolle kutsutaan aloittain yrittäjiä, työelämän edustajia, entisiä opiskelijoita ja Taitajakisoihin osallistuneita opiskelijoita kertomaan omista opinto-, työ- ja yrittäjyyspoluistaan. Ensimmäisellä kokeilukerralla viikko sisälsi paljon kaikkien alojen yhteistä ohjelmaa, mutta palautteen
mukaan päätettiin ohjelmaa eriyttää niin että painopiste on enemmän jokaisen omalla alalla. Niinpä seuraavina vuosina osastot ovat saaneet itse suunnitella aloitusviikkoa. Yrittäjien ja työelämän
edustajien kutsuminen puhujavieraiksi on vakiintunut hyvin. Muita yrittäjyyshenkisiä tapahtumia ja
asenteeseen liittyviä teemoja on järjestetty mahdollisuuksien mukaan, kuitenkin jotain joka vuosi.
INNOstu VAAOsta -viikkoa ovat olleet kehittämässä Kyllikki Valkealahti (liiketalous ja kauppa), Sakari Kaakko (talonrakennus), Heikki Palonen (auto), Timo Haavisto (metalli), Maarit
Metsäsalo (hius), Kristiina Vilpas (kokki) ja Pirjo Hauvala (kauneudenhoito). Viikko on kuitenkin
kaikkien ammatti- ja aikuisopiston opettajien ja opinto-ohjaajien palautteiden perusteella muokkautunut tuotos.

Kommentteja
Ensimmäinen viikko oli harjoituskerta, jonka pohjalta mallia lähdettiin
hiomaan. Seuraavalla kerralla huomioitiin myös opettajien innostaminen
sisäiseen yrittäjyyteen. Ensimmäisenä
vuonna opettajien palautteesta tuli selkeästi ilmi se, että osa pitää hyvänä asiana sisäisen yrittäjyyden asennekasvatusta heti opintojen alussa, mutta osalle sen hyödyt eivät olleet yhtä selviä.

va l k e a k o s k e n a m m at t i - j a a i k u i s o p i s t o

Näin se tehdään
Teemaviikon suunnittelu aloitetaan edellisenä keväänä
ennen lomia. Oppilaitoksessa on hyvä olla joku vastuuhenkilö, joka muistuttaa eri alojen opettajia yritysvierailujen sopimisesta ja ohjelman suunnittelusta. Samainen
henkilö voi vastata yhteisen ohjelman suunnittelusta yhdessä eri alojen kanssa. Jokainen ala sopii itse omat yrittäjävierailunsa haluamiensa yrittäjien kanssa.
Osa osastoista saattaa kaivata vetoapua yrittäjien vierailuihin. Siinä tapauksessa voi yrittäjävierailuihin hankkia
jonkun esiintymispelottoman haastattelijan yrittäjän ja
opettajan tueksi.
Vaikka vuoden 2008 jälkeen yhteisen ohjelman määrää
on vähennetty, joka syksy on yhteinen tapahtuma, jossa
koulun henkilökunta esittäytyy. Jokaisen esittelyyn upotetaan kysymyksiä yrittäjyydestä ja tarinoita omasta opintopolusta. Tilaisuuden juontajana on ollut Marko Itkonen, joka omassa esityksessään nostaa yritteliäisyyden
esille hauskalla tavalla. Itkonen on ammatti- ja aikuisopiston entinen opiskelija, yrittäjä ja esiintyjä. Tavoitteena
on osoittaa opiskelijoille, että yrittäjyys voi nousta omaan
elämään myös harrastuksien kautta, kuten Marko Itkoselle on käynyt. Yrittäjyyskasvatuksen lisäksi tapahtumalla
haetaan yhteisöllisyyttä ja ryhmäytymistä.

Muistilista
 Viikon suunnittelu aloitetaan edellisenä keväänä.
 Yrittäjävierailut täytyy sopia
ajoissa.
 Yrittäjiä ja opettajia voi helpottaa, jos esiintymisen tai
yrittäjätarinan voi hoitaa
haastatteluna.
 Musiikkia ei kannata unohtaa! Yhteinen konsertti tai
opiskelijoiden kokoama ryhmä esiintymässä tilassa, jossa opiskelijat liikkuvat, tuo
mukavan lisän opintojen alkuun.
 Lisätietoja voi kysyä osastonjohtaja Pirjo Hauvalalta (pirjo.hauvala@vsky.fi).

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Vierailujen ja yhteisen tapahtuman lisäksi tuutorit opastavat uusia opiskelijoita ammattikoulussa opiskeluun. Ryhmänohjaaja on tärkeässä roolissa viikon aikana. Sen lisäksi, että hän on hengenluoja ja tsemppaaja ensimmäisinä
päivinä, hän järjestää yrittäjävierailut ja voi teettää myös
yrittäjyyskasvatukseen liittyviä tehtäviä opiskelijoilla.
Suunnitelmissa on, että jatkossa viikon toteuttaisi oppilaskunta. Kaupungin nuorisotoimi ja seurakunta ovat
olleet kiinnostuneita lähtemään mukaan. Vuoden 2011
syksyksi yritetään saada oppilaitoksen NY-harjoitusyritykset tarjoamaan tapahtumiin juontopalveluita.

w w w. va s k e . f i
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Yrittäjämäisellä
asenteella työelämään
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston ammatillisiin opintoihin sisältyy
yhden opintoviikon verran työelämävalmennusta. Valmennuksessa
käsitellään työpaikan hankintaa, työpaikalla käyttäytymistä ja
yrittäjämäistä asennetta työhön. Valmennukseen voi luontevasti
sisällyttää myös yrittäjävierailuja ja tutustumispäiviä omaan tulevaan
työssäoppimispaikkaansa.

a m m at t i o p i s t o – Y r i t tä j ä m ä i s e l l ä  a s e n t e e l l a  t Y ö e l ä m ä ä n

Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen
valmennusjakso
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Opiskelija valmennetaan työssäoppimisjaksolle ja ammattiosaamisen näyttöihin yhden opintoviikon pituisilla opinnoilla, joiden yhteydessä tutustutaan Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston
työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toimintaohjeeseen.
Valmennuksessa opiskelijaa opastetaan hakemaan tavoitteiden mukainen työssäoppimispaikka
ja autetaan menestymään hyvin työssäoppimisjaksollaan. Onnistunutta työssäoppimisjaksoa silmällä pitäen on järkevää, että opiskelija voi itse vaikuttaa työpaikkansa valintaan. Kuitenkin on
suosittava työpaikkoja, joissa on koulutettu työpaikkaohjaaja.
Valmennusjakson aikana opiskelija tutustuu lakeihin ja määräyksiin, kuten työsopimuslakiin ja
oman alansa työturvallisuusmääräyksiin, mutta lakeja ja määräyksiä painokkaammin valmennuksessa käsitellään työpaikan toiminta- ja käytöstapoja sekä oikean asenteen vaikutusta. Opiskelijan
on ymmärrettävä oman asenteensa vaikutus työssäoppimisen onnistumiseen. Yritteliäs ja innostunut asenne auttaa opiskelijaa saamaan enemmän irti työssäoppimisajastaan. Kun opiskelija käyttäytyy hyvin ja hoitaa tehtävänsä sovitulla tavalla, hän antaa itsestään positiivisen kuvan ehkä tulevalle työnantajalleen tai suosittelijalleen. Lisäksi hän antaa koko oppilaitoksesta positiivisen kuvan
työpaikalle ja näin edesauttaa myös muiden työssäoppijoiden sijoittumista kyseiseen työpaikkaan.
Valmennusjakson tavoitteena on helpottaa työssäoppimispaikkaan menoa. Kun työelämän pelisäännöt
Kommentteja
on tiedossa, nuoren on helpompi mennä uuteen tilanteeseen ja hän voi keskittyä työn oppimiseen. TarvittaLähihoitajaopiskelijat ovat kokeilleet
essa opiskelija voi sopia tulevan työssäoppimispaikkantyöelämävalmennuksessa viikon pituissa kanssa tutustumispäivistä. Työssäoppimispaikkaan
ta tutustumisjaksoa tulevaan työssäoptutustumalla opiskelija saa kokonaiskuvan siitä, mihin
pimispaikkaansa. He menivät hyvissä
hän on menossa ja millaisten ihmisten kanssa hän tulee
ajoin ennen työssäoppimisjaksoaan
työskentelemään. Sen lisäksi, että opiskelija voi käydä
viikoksi perehtymään oman työssäoptutustumassa omaan työssäoppimispaikkaansa, koko
pimispaikkansa käytäntöihin ja työryhmä voi vierailla jossakin yrityksessä, jossa heille kerpaikkaan. Kun varsinainen työssäoppirotaan, mitä työntekijöiltä odotetaan.
misjakso alkoi, oli helpompaa aloittaa
työt, kun tiesi, mihin meni ja millaisia
työkavereita tai työtehtäviä oli tulossa.
Työssäoppimisjakson alkukaan ei jännittänyt niin paljoa.

va l k e a k o s k e n a m m at t i - j a a i k u i s o p i s t o

Näin se tehdään

Käytännön asioiden, ohjeistusten ja sääntöjen lisäksi valmennukseen on hyvä sisällyttää yrittäjä- tai asiantuntijavierailu. Asiantuntijana voi olla vaikkapa oman oppilaitoksen kolmannen vuoden opiskelija, joka kertoo omista
työssäoppimiskokemuksistaan. Yrittäjävieras voi kertoa,
millaisia piirteitä työnantaja arvostaa ja mitä nuoren on
hyvä huomioida astuessaan työelämään.
Valmennusjakson aikana opiskelijan tulee löytää itselleen
laadukas työssäoppimispaikka, jota hän ehdottaa ohjaavalle opettajalleen. Viime kädessä työssäoppimispaikan
löytäminen on oppilaitoksen tehtävä, mutta oma-aloitteisuus työpaikan hankinnassa on suositeltavaa. Näin opiskelija pääsee jo harjoittelemaan valmistumisensa jälkeisen työpaikan hankintaa.
On tärkeää, että opiskelija valitsee sellaisen työssäoppimispaikan, jossa hän voi erikoistua kiinnostuksensa
mukaisiin tehtäviin ja suorittaa koulutuksensa mukaiset
ammattiosaamisen näytöt. Opettajan on annettava opiskelijalle tavoitteiden mukaiset tiedot työpaikan valintaan.
Lisäksi hänen tulee valmentaa opiskelijaa työpaikkahaastatteluun. Kun työssäoppimispaikka on löytynyt, opiskelija voi sopia tutustumiskäynnistä. Paikkaan ja henkilökuntaan tutustuminen ennen työssäoppimisjakson alkua helpottaa varsinaista työssäoppimisjaksoa. Jokainen
uudessa työpaikassa aloittanut tietää, että työkavereihin
tutustuminen ja talon tavoille oppiminen vievät aikaa siinä, missä uuden työnkin oppiminen.

Muistilista
 Valmennuksen yhteyteen voi
sopia yrittäjävierailun. Vaihtoehtoisesti joku aiemmin
valmistunut opiskelija voi
tulla kertomaan työllistymispolustaan ja työssäoppimiskokemuksistaan.
 Opettaja voi myös pyytää
opiskelijapalveluista esimerkiksi opinto-ohjaajan kertomaan olennaisia asioita
työntekoon, käyttäytymiseen ja ulkoiseen olemukseen liittyen.
 Työelämä toivoo, että opiskelija tietää millaiset ovat
hyvän työntekijän kriteerit ja
hyvät yhteistyötaidot.
 Sääntöjen ja lakien ohella
tärkeää on painottaa opiskelijan omaa asennetta.
 Lisätietoja voi kysyä Pirjo
Hauvalalta (pirjo.hauvala@
vsky.fi).
l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Työelämävalmennuksen asioita sivuavat kaikki opettajat
ammatillisten opintojen yhteydessä. Pääpaino valmennuksesta on kuitenkin työssäoppimisesta vastaavalla
opettajalla. Työelämävalmennuksessa kerrotaan, mitä
työssäoppiminen on ja mitkä ovat sen tavoitteet. Työpaikan hankkimiseen, samoin kuin työssä olemiseen, liittyy
monia seikkoja, josta valmennuksessa puhutaan. Valmennuksessa nostetaan esille niin työvaatetus ja työajat
kuin toiminta poissaolo- tai erityistilanteessa.

Internetistä löytyy monia sivustoja, joista on apua työelämävalmennusta suunnitellessa. Muun muassa osoitteesta
www2.edu.fi/duunioppi/ löytyy hyvä infopaketti työssäoppimiseen valmistautumisesta.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i
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Ammatti- ja aikuisopiston
markkinointilehtiprojekti
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston merkonomi- ja datanomiopiskelijat
suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä markkinointilehtisen oppilaitoksen
markkinointikäyttöön. Mallin avulla opiskelijat pääsevät hyödyntämään
oppimiaan markkinointitaitoja oikeassa projektissa. Samalla vahvistetaan
merkonomien ja datanomien yhteistyötä.

a m m at t i o p i s t o – a m m at t i -  j a  a i k u i s O p i s t O n  m a r k k i n O i n t i l e h t i p r O j e k t i

Opiskelijat tekevät oppilaitokselleen
markkinointilehtisen omien ideoidensa pohjalta
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Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston liiketalouden ja kaupan alan ammatillisiin ja ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin sisältyvä lehtiprojekti antaa opiskelijoille hyvän käsityksen tiimi- ja
projektityöskentelystä.
Toisen tai kolmannen vuoden merkonomi- tai datanomiopiskelijat suunnittelevat kurssilla oman
yksikkönsä markkinointilehtisen oppilaitoksen käyttöön. Lehtiprojektissa käydään läpi kaikki lehtisen tekemisen vaiheet suunnittelusta painatukseen. Lehtiprojektin aikana opiskelijat harjoittelevat
sisällön tuottamista, valokuvaamista, taittamista ja aineiston lähettämistä painoon. Myös tarjouspyynnöt ja mainosmyynti tulevat tutuksi.
Lehtiprojektin tehtäviä voidaan hyödyntää osana merkonomien ammatillisia aineita, kuten
myyntityö-, taitto-, kuvankäsittely-, asiakirja- ja viestintäkursseja. Niiden lisäksi tehtäviä voidaan
hyödyntää osana ATTO-aineita, esimerkiksi äidinkielen, englannin ja ruotsin opetuksessa.
Toimintamallin ovat kehittäneet liiketalouden ja kaupan alan opettaja Petri Kautto sekä lehtorit
Maria Alanen ja Jouni Järvinen.

Kommentteja

Kuvassa vasemmalta parhaaksi versioksi äänestetyn lehden
taittaneesta ryhmästä Mira Mahlio, Marianne Jääskeläinen
ja Elisa Kanto.

va l k e a k o s k e n a m m at t i - j a a i k u i s o p i s t o

Opettajien välinen yhteistyö vaati hieman suunnittelua, mutta projekti antoi
myös paljon. Opiskelijat sitoutuivat yhteiseen päämäärään hyvin ja esimerkiksi kilpailu parhaasta mainosmyynnistä oli ajoittain kovaa. Myyntibudjetti ylitettiin ja projektin lopputuloksena
syntyi aikataulussa hieno 1000 kappaleen julkaisu. Vielä tärkeämpänä oppina mukaan tarttui tiimityötaitoja sekä
hyvää kokemusta yrittäjämäisestä toiminnasta, projektityöstä ja myyntityöstä. Kokeilu saa jatkoa ensi vuonna, jolloin pohditaan myös monialaisemman
julkaisun toteuttamista.

Näin se tehdään
Ennen lehtiprojektin aloitusta täytyy löytää yhteiset ajankäytölliset resurssit, että saadaan eri opintojen opettajien yhteistyö ja suunnittelu käyntiin. Lehtiprojektin alussa opiskelijoille kerrotaan projektin tavoite. Opiskelijat
jaetaan 3–5 hengen tiimeihin. Kullakin tiimillä on vastuu
tuottaa osa lehtisen sisällöstä. Jokainen tiimi kirjoittaa
markkinointilehteen yhden jutun, ottaa juttuun valokuvat
sekä kääntää jutun tai tekee tiivistelmän jutusta englanniksi ja ruotsiksi.
Kustannusten selvittämiseksi jokainen tiimi lähettää yhdelle painolle tarjouspyynnön ja edullisin painotalo valitaan. Ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä käydään läpi
tarjouspyynnön rakenne ja luodaan yhdessä yksi tarjouspyyntö, jota kaikki tiimit käyttävät. Saatujen tarjousten
pohjalta lasketaan kustannukset. Painokustannukset katetaan mainoksilla, joten on laskettava, kuinka paljon
mainoksia on myytävä. Mainostilan myyminen on opiskelijoiden tehtävä. Kukin tiimi myy tietyn määrän mainostilaa.

Muistilista
 Mallin suunnittelu vaatii
muutaman tunnin jokaiselta opettajalta. Suurin osa
työstä tehdään oppituntien
aikana.
 On tärkeää antaa opiskelijoiden tehdä itse mahdollisimman paljon kaikissa vaiheissa.
 Lisätietoja antaa Petri Kautto (petri.kautto@vsky.fi).

Valmiit jutut, kuvat, mainokset ynnä muut kootaan yhteen kansioon esimerkiksi palvelimelle jokaisen tiimin
käyttöön. Kansio toimii materiaalilähteenä julkaisulle,
ja kaikki tiimit taittavat oman versionsa julkaisusta hyödyntäen sekä omaa että muiden tuottamaa materiaalia. Työssä täytyy huomioida myös oman oppilaitoksensa
graafiset ohjeet.

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Lopuksi kunkin tiimin esiteversio arvioidaan ja paras lähetetään painoon ja julkaistaan. Lehtiprojektia voidaan johtaa joko opiskelijalähtöisesti valitsemalla projektipäällikkö
opiskelijoista tai siten, että yksi opettaja koordinoi projektin vaiheita tiedottaen muita opettajia etenemisestä.
Projekti jakautuu vaiheisiin. Jokaisesta palaverista kirjoitetaan muistio, joka tallennetaan Moodleen tai vastaavalle
alustalle. Moodle soveltuu erinomaisesti tiedon jakamiseen ja tiimien työn etenemisen seuraamiseen.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i
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Yrittäjyyden
oppimisympäristöt VAAOssa
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston tiloihin on rakennettu pieniä
yritystiloja. Näissä tiloissa opiskelijat voivat harjoitella yrittäjyyttä,
asiakaspalvelua ja toteuttaa omannäköisiään projekteja. Yritystilat
on sijoitettu oppilaitoksen Väinölä-rakennukseen ja ne muodostavat
yritysfoorumin.

a m m at t i o p i s t o – Y r i t tä j Y Y d e n  O p p i m i s Y m pä r i s t ö t  Va a O s s a

Studio Soolo
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Studio Soolo on nelipaikkainen parturi-kampaamo, jonka takahuoneessa sijaitsevat myös kosmetologin työtilat.
Studio Sooloon menevät tekemään töitä opiskelijat, jotka
haluavat kokeilla itsenäistä työotetta turvallisessa ympäristössä. Studio Sooloon mennään ”tekemään hommia soolona”, niin kuin nimikilpailun yhdessä lehtori Ritva Kipinän
kanssa voittanut opiskelija Petteri Ranta-Eilola perusteli
nimiehdotustaan.
Studio Soolossa harjoitellaan myös liiketyöskentelytaitoja. Työelämän edustajat tuovat viestiä, että opiskelijan
tulee harjoitella liiketyöskentelyä kokonaisvaltaisesti, jotta
hän oppii näkemään, mitä kaikkea se pitää sisällään. Studio
Soolossa jokainen toimii vuorollaan liikkeen esimiehenä ja
opettelee vastuuta. Esimiehenä opiskelija opettelee vastaamaan siitä, että asiakastyöt sujuvat, varasto on ajan tasalla,
kassa täsmää ja liike jää moitteettomaan kuntoon päivän päätteeksi. Opiskelijat hoitavat liiketilaa
kuin omaa yritystään ja vastaavat myös tilojen siisteydestä. Lisäksi Studio Sooloa voivat vuokrata
oppilaitoksen NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman harjoitusyritykset esimerkiksi iltaisin, viikonloppuisin
tai loma-aikaan.

VaaoShop
VaaoShop on kaikkien opiskelijoiden kauppapaikka. VaaoShopin tiloja voivat käyttää esimerkiksi
NY-harjoitusyritykset tuotteidensa myyntiin.

WorkShop
Oppilaitoksen WorkShop -tilat ovat kaikkien käytettävissä. Niitä käytetään muun muassa liiketalouden ja kaupan
opiskelijoiden virtuaaliseen kaupankäyntiin, NY-harjoitusyrityksien tiloina ja yrittäjämäisten oppimisprojektien ideahautomona.

va l k e a k o s k e n a m m at t i - j a a i k u i s o p i s t o

Näin se tehdään

Kannattaa tarkastella myös toimintamalleja uusin silmin
ja miettiä, miten opetuksen voisi järjestää toisin. VAAOn
Kiitopulla (ks. sivu 128) on esimerkki siitä, että yrittäjämäinen ote ei vaadi uusia tiloja. Tärkeintä on päämäärä
– yrittäjämäinen tapa toimia.

Muistilista
 Kauneushoitolan ja parturikampaamon tiloja voidaan
vuokrata myös NY-harjoitusyrityksille.
 Myös Taitaja-kisoihin ja muihin kilpailuihin valmentautuvat opiskelijat treenaavat
Studio Soolossa.
 Oppilaitoksen yhteistä
WorkShop -tilaa voivat käyttää kaikkien osastojen opiskelijat projektitöihinsä tai
NY-harjoitusyritystilana.
 Lisätietoja oppimisympäristöistä voi kysyä osastonjohtaja Pirjo Hauvalalta (pirjo.
hauvala@vsky.fi).

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistoon valmistui uusi
laajennusosa vuonna 2011. Laajennusosaa suunnitellessa
oppilaitoksen johto saatiin mukaan yrittäjämäisten oppimisympäristöjen kehittämiseen. Mikäli laajennusosia ei
ole suunnitteilla, kannattaa katsastaa olemassa olevat
tilat ja miettiä, miten niitä voitaisiin muokata yrittäjämäiseksi oppimisympäristöksi. Jos tilaa ei löydy, voi miettiä
muita vaihtoehtoja. Esimerkiksi Jyväskylän ammattiopistossa tilat on vuokrattu oppilaitoksen ulkopuolelta (ks.
s. 102).

w w w. va s k e . f i
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Oppikokki Sebastian
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston hotelli-, ravintola- ja cateringalan
opetusravintola Oppikokki Sebastian valmistaa ravintola-alan opiskelijoita
työelämään ja ohjaa yritteliääseen työskentelyyn. Opiskelijat pyörittävät
ravintolaa kuin se olisi heidän oma yrityksensä.

Opiskelijoiden ”Sebu” – esimakua työelämään

a m m at t i o p i s t o – O p p i k O k k i  s e B a s t i a n

Oppikokki Sebastian on pieni 12-paikkainen ravintolamiljöö, joka toimii sekä opettaja- että opiskelijavetoisesti. Ensimmäisen vuoden opiskelijoilla toiminta on opettajavetoista mutta yrittäjyyshenkistä. Kolmantena vuonna opettaja ohjaa ja auttaa tarvittaessa, mutta opiskelijat vetävät toimintaa
suunnittelusta alkaen. Mitä pidemmällä opinnoissaan ryhmä on, sitä itsenäisemmin se suunnittelee
ja toteuttaa päivän ruokalistan. Yleensä listalla on salaatti ja lounas sekä liikelounas alkuruokineen.
Oppikokki- eli Sebu-päiviä on yhdellä ryhmällä 1–2 viikossa. Kokkiopiskelijat toteuttavat Sebastianissa tavallisten päivien ja lounaiden lisäksi erilaisia teemapäiviä, tilauslounaita ja harjoittelevat
myös rahaliikenteen hoitamista. Opiskelijat panostavat ruuanvalmistuksen lisäksi myös tarjoiluun.
Teemapäivien teemat vaihtelevat, mutta esimerkiksi eri kulttuurien ruokiin tutustuminen on mielenkiintoinen aihealue niin opiskelijoille kuin asiakkaillekin. Kooltaan pienen Sebastianin asiakaskunta
koostuu pääsääntöisesti oppilaitoksen henkilöstöstä.
Opiskelijat antavat hyvää palautetta oppimisympäristöstä. Heidän mielestään opiskelu Oppikokki Sebastianissa valmistaa hyvin työelämään; lounasajan ruuhkat, kassan käyttö, keittiön ja salin
yhteistyö – jaksolla ovat näkyvissä ravintolatoiminnan kaikki puolet. Tarjoilun harjoitteleminen on
olennainen osa mielekästä oppimista. Palautteen saaminen on opiskelijoiden mielestä tärkeää ja
hyvän ruuan kehut tippeineen tulevatkin esiin opiskelijoiden mielipiteissä.
Toimintamallin ovat kehittäneet ja muokanneet majoitus-, hotelli- ja ravitsemisalan opettajat.
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Kommentteja

näkee lounasajan kiirettä.
” SEBUssa
”
Päivät ovat kivoja ja aika menee tosi nopeasti.
” Saa kehuja, jos ruoka on asiakkaiden mieleistä.”
” on kivaa!
”
”Tarjoilu
”
on ihan mukavaa, joskus on kiire, kommunikaatio
”ei SEBU
toimi.
”
”vasti.Asiakaspalvelu on mukavaa, kun se sujuu niin luonte”tehdä hienoja annoksia!
” Saa
”
” Kassalla on kivaa!”

va l k e a k o s k e n a m m at t i - j a a i k u i s o p i s t o

Näin se tehdään

Oppikokki-päiviä on luokalla tai ryhmällä 1–2 viikossa.
Niinä päivinä kokkiopiskelijat suunnittelevat menun ja
toteuttavat sen. He hoitavat myös tarjoilun ja rahastuksen. Pääsääntöisesti Sebastian on auki joka päivä, mutta
muun muassa työssäoppimisjaksot ja ATTO-aineet sulkevat ravintolan välillä.
Hyvä yhteispeli takaa hyvän ravintolapäivän. Jokaisen panos on tärkeä onnistuneeseen suoritukseen. Opiskelijat
näkevät ja vastaavat käytännössä pienen ravintolan pyörittämiseen liittyvistä toiminnoista. Asiakaspalvelutaidot
hioutuvat niin asiakkaiden kuin kollegojenkin kanssa toimiessa.

Muistilista
 Ravintolan keittiönä voi toimia normaali opetuskeittiö
eikä ravintolasalin tarvitse
olla suuri.
 Yksi luokka hoitaa lounasravintolaa 1–2 päivää viikossa.
 Opettajan rooli pienenee sitä mukaa kun opiskelijoiden
taidot kasvavat.
 Malli sisältyy ammatillisiin
opintoihin.
 Lisätietoja antaa lehtori Kristiina Vilpas (kristiina.vilpas@
vsky.fi).

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston tiloista löytyi sopiva paikka ravintolasaliksi. Keittiön virkaa toimittaa normaali opetuskeittiö. Kun yrittäjämäinen oppimisympäristö oli saatu järjestettyä ja sisustettua, toiminta saattoi
alkaa. Myöhemmin hankittiin kassajärjestelmä lisätueksi.

w w w. va s k e . f i
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Kiitopulla-projekti
VAAO:n Hotelli-, ravintola- ja cateringalan 11 kokkiopiskelijaa toteuttivat
Kiitopulla-nimisen kahvikärryprojektin vuonna 2010. Toimintamalli
sisälsi kahvilatuotteiden suunnittelua markkinatutkimuksen perusteella,
markkinointia, valmistusta, pakkaamista, hinnoittelua ja myyntiä kärryiltä
oppilaitoksen eri osastoilla kiertäen.

Toisen asteen kokkiopiskelijoiden kahvikärry
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston valinnaisiin tutkinnon osiin sisältyvä kahden opintoviikon
kahvilapalveluiden kurssi toteutettiin kahvikärryprojektina. Toimintamallilla oli monta tavoitetta:
Malli opetti ymmärtämään markkinoinnin merkityksen yrittäjyydessä, kahvilatuotteiden eroavuuden ravintola-annoksista ja asiakaspalvelun keinot lisämyynnissä. Opiskelijat oppivat oikeaa hinnoittelua, budjetointia, menekin arviointia ja myyntiseuranta. Lisäksi projektin aikana seurattiin
asiakkaiden mieltymyksiä ja pyrittiin vastaamaan niihin.
Keittiötyön osalta opintokokonaisuus arvioitiin normaalien ammattiaineiden kriteerien mukaisesti. Erityiset yrittäjäpersoonat paransivat vielä arvosanaansa hyvällä asenteella ja aktiivisella
myyntityöllä.
Opiskelijaystävällisestä hinnoittelustaan huolimatta Kiitopulla oli kohtuullisen tuloksellinen projekti. Hyvän tuloksen jälkeen opiskelijat palkittiin luokkaretkellä. Henkinen palkinto oli varmaan vieläkin suurempi:
Kommentteja
opiskelijat kokivat pitäneensä hauskaa ja saaneensa hyvää
kokemusta myyntityöstä ja asiakaspalvelusta. Suurin osa
Opiskelijoilta: Joillakin opiskelijoilheistä olisi mielellään jatkanut projektia vielä sen päättyla oli ikäviä ennakkoasenteita ja enmisen jälkeenkin.
nakkoluuloja, tosin vain alussa.
Toimintamallin kehittivät hotelli-, ravintola- ja cateringaJoskus tuotteissa oli pieniä, kiireestä
lan opettajat Tarja Jobe, Kristiina Vilpas ja Sari Grönjohtuvia laatuvirheitä.
roos.
Asiakkailta tuli mukavia kommenta m m at t i o p i s t o – k i i t O p u l l a - p r O j e k t i

teja.
Sai uusia tuttavuuksia, kauniita tyttöjäkin!
Hauskanpitoa, luokkahengen kohotusta, uusiin luokkatovereihin tutustumista...
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Opettajien ja muun henkilökunnan palaute: Erittäin ystävällisiä ja
hymyileviä asiakaspalveluhenkisiä
kauppiaita!
Erityisiä yrittäjäpersoonia nousi
esiin!

va l k e a k o s k e n a m m at t i - j a a i k u i s o p i s t o

Näin se tehdään

Valmistelut aloitetaan 2 viikkoa ennen ensimmäistä tuotteiden valmistus- ja myyntipäivää. Aluksi informoidaan
opiskelijoita projektista ja sen mahdollisista tuotoista.
Yhdessä pohditaan sitä, millainen on hyvä kahvilatuote.
Ensimmäisellä kerralla opiskelijat suunnittelevat yhdessä
kyselylomakkeen, jonka avulla kartoitetaan asiakkaiden
toivomat tuotteet. Toisella tapaamisella käsitellään markkinointia sekä päätetään myytävät tuotteet ja käytettävät
markkinointikeinot.
Sitten päästään jo myyntipuuhiin. Ensimmäisen ja toisen
jakson maanantaisin myyntikärry kiertää myymässä noin
neljää erilaista tuotetta. Myyntipäivinä tuotteiden valmistus aloitetaan kello 8, jotta myynti voidaan aloittaa kello
10. Opiskelijat myyvät tuotteita pareittain eri osastoilla
kello kahteen asti. Myyntikärryjä on kaksi, joten kiertämässä on aina kaksi paria kerrallaan. Myyntipäivän jälkeen opiskelijat raportoivat päivän myynnin ja tilittävät
tuotot. Raportteja käytetään hyväksi seuraavana myyntipäivänä hävikin vähentämiseksi.

Muistilista
 Malli sisältyy kokin tutkinnon valinnaisiin tutkinnon
osiin.
 Projektilla suoritetaan Kahvilapalveluiden kurssi, jonka
laajuus on 2 ov:ta.
 Kyselyn avulla valittiin asiakaskunnan toivomat myyntituotteet.
 Lisätietoja voi kysyä lehtori
Kristiina Vilppaalta (kristiina.
vilpas@vsky.fi).

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Toimintamalli soveltuu hyvin ohjattuna jopa 1. vuoden
opiskelijoille. Opiskelijoita voi olla mukana 10–12 kokkitai kondiittoriopiskelijaa. Toimintamallin suunnitteluun
tarvitaan yksi tai kaksi opettajaa. Toteutukseen tarvitaan
opettajan lisäksi yksi ohjaaja.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i
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Autoprojektit TEWE ja
SUBARU
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston autoalan opiskelijat kunnostivat
keväällä 2008 rinnekoneen. Kunnostusprojektin jälkeen laitetta testattiin
Lapissa. Syksyllä 2010 autoalan opiskelijat rakensivat nelivetoisesta autosta
rata-auton korjaus- ja opetuskäyttöön. Molemmat projektit kehittivät
luokan tiimitaitoja ja yritteliäisyyttä.

Rinnekone-projekti, TEWE
Rinnekone-projekti, eli TEWE, käynnistyi, kun Sääksmäen seurakunnan nuoriso-ohjaaja Juha Turunen mainitsi ohimennen ammattiopistolla käydessään, että hänellä olisi kunnostettava rinnekone osina. Autoalan lehtori Heikki Palonen kehotti Turusta tuomaan osat ammattiopistolle ja
siitä kehitystyö sitten lähti.
Opiskelijat kunnostivat laitteen jokaisen osan, laittoivat uuden moottorin ja vaihteiston sekä
asensivat hydrauliikalla toimivan puskulevyn. Lopuksi he vielä laittoivat päälle vanhan Volkswagen
kuplan korin. Projektiin sisältyi myös leirikoulu eli testiajo Lapissa Kittilässä.

a m m at t i o p i s t o – a u t O p r O j e k t i t  t e W e  j a  s u B a r u

SUBARU-rata-autoprojekti
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SUBARU-rata-autoprojekti lähti tarpeesta, sillä ammattiopiston autopuolella ei aina ole tarpeeksi
töitä kaikille opiskelijoille. Niinpä syksyllä 2010 hankittiin ajoneuvoasentajien työvaltaisen ryhmän
käyttöön nelivetoinen auto, josta lähdettiin rakentamaan rata-autoa korjaus- ja ajo-opetuskäyttöön.
Valmiilla autolla käydään ajamassa suljetulla radalla. Ajamisen opettelu suljetulla radalla valvottuna auttaa nuoria oppimaan ajoneuvon hallintaa sekä sitä kautta omaksumaan oikeat asenteet liikenteessä ajamiseen. Rata-autoprojekti on mielekäs ja motivoiva työ opiskelijoille, kun
he saavat tehdä jotain tavallaan
itselleen. Lisäksi luokan yritys- ja
yhteishenki kasvaa, kun yhdessä
suunnitellaan ja tehdään autoon
muutos- ja korjaustöitä.
Projektit yhdistivätkin luokat
tiimeiksi, jotka toteuttivat innolla
hanketta. Projektien aikana opittiin tekemällä, suunnittelemalla ja ideoimalla. Projektit tehtiin
suurimmaksi osaksi käyttäen ammatillisia pakollisia ja valinnaisia
tunteja.
Molempia projekteja veti ja kehitti lehtori Heikki Palonen.

va l k e a k o s k e n a m m at t i - j a a i k u i s o p i s t o

Näin se tehdään
Rinnekone-projektissa oli mukana toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoita. Osa opiskelijoista oli ammattiin
kuntouttavan ja valmentavan koulutuksen opiskelijoita.
Projekti lähti liikkeelle siitä, että seurakunnan nuoriso-ohjaaja tarjosi ammattiopistolle osina olevaa rinnekonetta.
Opiskelijat kunnostivat osat, kokosivat laitteen, laittoivat uuden moottorin ja vaihteiston sekä asensivat hydrauliikalla toimivan puskulevyn. Lopuksi opiskelijat veivät
laitteen Kittilään, jossa laitetta testiajettiin ja säädettiin
viikon ajan.
Projektilla oli kymmenkunta sponsoria, jotka rahoittivat
niin laitteen valmistusta kuin myös matkaa ja olemista
Lapissa. Juha Turunen hankki suurimman osan sponsoreista, joita olivat muun muassa Henry Fordin säätiö, EU/
Pirkan helmi, Sääksmäen seurakunta, SAK, Liikenneturva, Special Tuning Harinen Toijala, Autoliitto, Jeesiöjärven
Leirikeskus Kittilä, Hämeen Turistiauto Akaa, Akaan lounaspirtti, IKH, Levi ja Nordea.

Muistilista
 Projektit vaativat kunnostettavia autoja tai koneita. Niitä voi joko ostaa yhteishankintana tai kysellä paikallisilta yrityksiltä tai yhteisöiltä.
 Projekteille voi hankkia
myös sponsoreita.
 Kunnostustyön kustannuksia on hyvä seurata tarkasti,
jotta opiskelijat oppivat kustannuslaskentaa.

SUBARU-rata-autoprojektin aluksi, syksyllä 2010, hankittiin ajoneuvoasentajien työvaltaisen ryhmälle korjattava auto. Auto maksoi noin 300 euroa, ja se hankittiin
opiskelijoiden rahoilla.
Auto purettiin lähes kokonaan muutostyön yhteydessä.
Osat kunnostettiin ja koottiin uudelleen, eli projektin aikana opiskelijat oppivat tuntemaan auton kokonaisrakennetta.

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Auton muutos- ja korjaustöitä suunnitellaan ja tehdään
koko luokan yhteistyönä. Muutos- ja korjauskustannuksia seurataan tarkasti. Autosta on tehty oma työmääräys,
johon merkataan kaikki korjaukset ja käytetyt varaosat.
Valmista autoa käytetään ajo-opetuksessa suljetulla radalla.

w w w. va s k e . f i
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Seuraavilla sivuilla esitellään ammattikorkeakouluille sopivia
yrittäjyyskasvatuksen malleja, joita Kasvu yrittäjyyteen
-hankkeessa mukana olleet koulut kokeilivat.
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”Opetusministeriön kehittämistyöryhmä on laatinut ehdotuksen ammattikorkeakoulujen yrittäjyyden kehittämistä koskevista
suosituksista. Tavoitteena on vahvistaa ammattikorkeakoulujen roolia
yrittäjyyden edistäjänä muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä.
Suositukset sisältävät kuvauksen ammattikorkeakoulujen yrittäjyyden tavoitteista.”
ARENE RY: AMMATTIKORKEAKOULUJEN YRITTÄJYYSSUOSITUS 16.3.2011
(www.arene.ﬁ. Hae yrittäjyyssuositus.)

Ammattikorkeakoulujen
yrittäjyyskasvatusmallit
Ammattikorkeakoulujen yrittäjyyskasvatusmallit on lajiteltu tässä kirjassa oppilaitoksittain. Ensin
esitellään Seinäjoen ammattikorkeakoulun mallit yrittäjyyden opinpolun mukaisessa järjestyksessä. Viimeisenä esittelyvuorossa on Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken yksikön projektioppimisen malli.
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Yrittäjyyspolut
ammattikorkeakoulussa

a m m at t i k o r k e a k o u l u – Y r i t tä j Y Y s p O l u t  a m m at t i k O r k e a k O u l u s s a

Valmistumisen jälkeisen uratavoitteen näkökulmasta ammattikorkeakouluopiskelijat voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri tavoiteryhmään. Seinäjoen
ammattikorkeakoulussa näille opiskelijaryhmille rakennetaan heidän
tavoitteisiinsa sopiva yrittäjyyspolku. Se ei ole erillinen koulutusohjelma
vaan kunkin opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman
sisältökokonaisuus.
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Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelijat
lähtevät erilaisille yrittäjyyspoluille
Opiskelijoiden yrittäjyysopintotarpeet on jaettu Seinäjoen ammattikorkeakoulussa seuraaviin ryhmiin. Ensimmäinen ryhmä muodostuu niistä opiskelijoista, jotka tavoittelevat oman alansa asiantuntijuutta ja tähtäävät toisen palvelukseen tai mahdollisesti jatko-opintoihin yliopistossa. Toinen
ryhmä haluaa olla työpaikoillaan kehittäjiä, yrittäjämäisesti toimivia tiimin jäseniä, joille on tärkeää
saada riittävästi haasteita jo opintojensa aikana. Kolmas ryhmä muodostuu niistä opiskelijoista,
jotka tietävät perustavansa oman yrityksen joko opiskelun aikana tai heti valmistumisen jälkeen.
Osalla yritys saattaa olla jo perustettuna opiskelemaan tultaessa.

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Jatkuu seuraavalla sivulla

w w w. va s k e . f i

135

a m m at t i k o r k e a k o u l u – Y r i t tä j Y Y s p O l u t  a m m at t i k O r k e a k O u l u s s a

Ensimmäinen opintovuosi on koulutusohjelman kaikille opiskelijoille käytännössä samanlainen.
Se on kuin suppilo, joka jakaa toisena opintovuotena opiskelijat eri yrittäjyyspoluille. Eri koulutusohjelmissa suppilo pitää sisällään erilaisia oppimisympäristöjä ja opintojaksojen toteutustapoja
perusopintoihin liittyen. Esimerkiksi SeAMK Liiketoiminnan liiketalouden opiskelijat suorittavat
ensimmäisenä vuonna lähes kaikki perusopintonsa virtuaalisessa harjoitusyrityksessä (ks. sivu 140).
SeAMK Myrsky -teemapäivä on yhteinen kaikkien alojen ensimmäisen vuoden opiskelijoille (ks.
sivu 138).
Toisesta opiskeluvuodesta lähtien opiskelija voi valita itselleen sopivan yrittäjyyspolun. Jos hän
tähtää asiantuntijaksi toisen palvelukseen tai jatko-opintoihin, pääosassa ovat teoreettiset opinnot.
Jos tavoitteena on tulla kehittäjäksi, projektiluonteisten töiden vetäjäksi tai monitoimiosaajaksi,
muodostavat yrityksille tehtävät toimeksiannot ja projektit tärkeän osan opinnoista. Ne opiskelijat,
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jotka aikovat perustaa oman yrityksen tai joilla sellainen jo on, voivat osallistua Yritystalliin ja
kehittää opintoihinsa liittyen omaa yritysideaansa ja omaa yrittäjäosaamistaan (ks. sivu 144).
Yritystalliin opiskelija voi liittyä missä opintojensa vaiheessa tahansa.
Erityisesti Yritystalli- ja kehittäjäpolkuopinnoissa SeAMK:ssa edistetään yli koulutusohjelmarajojen meneviä projekteja ja opintojaksoja. Niissä eri alojen opiskelijat pääsevät työskentelemään
yhdessä poikkitieteellisesti kuten oikeassa työelämässäkin. Eri koulutusalojen rajapinnat ovat
myös otollisia paikkoja uusien innovaatioiden synnylle.
SeAMK:ssa suoritetaan joka syksy yrittäjyysaikomusmittaus. Näin saadaan tietoa yrittäjäksi
haluavista opiskelijoista. Samalla nähdään, miten yrittäjyysaikomukset kehittyvät opiskeluvuosien aikana.
Lisätietoja voi kysyä yrityspalvelupäällikkö Helena Hannulta (helena.hannu@seamk.fi).

w w w. va s k e . f i
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TEEMAPÄIVÄ

SeAMK Myrsky
-teemapäivä
SeAMK Myrsky -teemapäivä on yrittäjyyshenkinen, luovuutta ja
ennakkoluulottomuutta edistävä kaikille aloittaville opiskelijoille
tarkoitettu toiminnallinen tapahtuma. Teemapäivän tavoitteena on
istuttaa yrittäjyysnäkökulma opiskelijoihin jo opintojen alussa.
Tavoitteena on myös madaltaa eri koulutusalojen välisiä raja-aitoja ja
lisätä opiskelijakunnan yhteisöllisyyttä.

a m m at t i k o r k e a k o u l u – s e a m k  m Y r s k Y  - t e e m a pä i Vä

Yrittäjätarinoita, rohkeutta, verkostoitumista ja
luovuutta SeAMKin teemapäivässä
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Seinäjoen ammattikorkeakoulun teemapäivä toteutettiin 22.9.2010 klo 9–15 välisenä aikana. Seinäjoen ulkopuolisista toimipisteistä oli järjestetty linja-autokuljetus tapahtumapaikalle Seinäjoen
Ravikeskukseen. SeAMK oli järjestänyt kaikille maksuttoman ruokailun päivän aikana. Osallistuminen oli 1. vuosikurssin opiskelijoille pakollinen ja se oli sisällytetty osaksi Opiskelemaan oppiminen
-opintojaksoa. Osallistujamäärä, järjestäjät mukaan lukien, oli lähes 800 henkeä.
SeAMK Myrsky -teemapäivä sisälsi alun yhteisen ohjelman ja yrittäjätarinoiden jälkeen
tiimeinä suoritettavia rastitehtäviä. Opiskelijat jaettiin mahdollisimman sattumanvaraisesti kolmeenkymmeneen 20–25 opiskelijan
tiimiin. Jokaisella tiimillä oli vetäjänä oma
tuutoropiskelija. Pk-yrittäjyyden 20 opiskelijaa toimivat rastien vetäjinä. Rasteja oli neljä,
joista yksi oli ruokailu. Rohkeusrastilla käsiteltiin asiakaspalvelua ja esiintymistä. Verkostoitumisrastilla käsiteltiin verkostoitumista
ja luotiin uutta eri alojen leikkauspisteessä.
Luovuusrastilla tiimin tehtävänä oli kehittää
uudenlainen peli.
Kommentteja
SeAMK Myrsky -teemapäivästä on tarkoitus tulla joka syyskuu toistuva tapahtuma
Opiskelijat kokivat palautteessaan teemapäivän
aloittaville opiskelijoille. Järjestelyistä vastaa
hieman kaksijakoisesti. Nuoret kokivat sen ihan
jatkossa SeAMK Kulttuurin toisen vuosikurshyödylliseksi ja mukavaksi tapahtumaksi. Aikuisin opiskelijatiimi osana tuotannon opiskeluja.
semmat opiskelijat eivät olleet niin innostuneita ja
Suunnittelu ja toteutus tapahtuvat yhteistyöskokivat rastitehtävät vähän lapsellisiksi. Yrittäjätasä opintojaksoa ohjaavan opettajan ja eri ykrinat olivat kaikkien mielestä päivän parasta antia.
siköiden edustajista koostuvan Myrsky-tiimin
Tuutoropiskelijat ja rasteilla työskennelleet pk-yritkanssa. Myös tuutoropiskelijat tulevat jatkostäjyyden opiskelijat kokivat saaneensa päivästä ja
sakin osallistumaan tapahtuman järjestämisen järjestämisestä paljon kokemusta tulevaisuutta
seen.
varten. Ulkomaisille vaihto-opiskelijoille konsepti ei
tällaisena oikein toiminut.

s e i n ä j o e n a m m at t i k o r k e a k o u l u

Näin se tehdään
Teemapäivän suunnittelu ja valmistelu aloitettiin puoli
vuotta ennen tapahtumaa. Suunnittelua ja toteutusta
varten perustettiin Myrsky-tiimi, jossa oli opettajia kaikilta koulutusaloilta sekä vararehtori. Ensimmäisellä kerralla päivän sisällön suunnitteluun ja toteutukseen hankittiin myös asiantuntijapalvelua Pro Akatemian Voimalan
Tekijät osuuskunnalta. Voimalan Tekijöiden valmentajat
kouluttivat toteutukseen avustajiksi tuutoropiskelijoita ja
pk-yrittäjyyden koulutusohjelman 2. vuosikurssin opiskelijoita. Koko Myrsky-tiimissä oli yhteensä noin 60 henkeä.
Päivän aluksi kaikki kokoontuivat ravikatsomoon kuuntelemaan vararehtoria sekä stand up -koomikkoa, joka
viritti joukon iloiseen tunnelmaan. Tämän jälkeen opiskelijat jakaantuivat kuuntelemaan yrittäjätarinoita oman
valintansa mukaan. Kahdeksasta tarinasta yksi kerrottiin
englanniksi.
Yrittäjätarinoiden jälkeen opiskelijoille jaettiin numerolappu rastitehtäviä varten. Opiskelijat suuntasivat numeronsa mukaisesti ulkona numerokylttien kanssa odottavien tiimienvetäjien ympärille. Tutustumisleikkien jälkeen
tiimit lähtivät tarkan aikataulun mukaan kiertämään tehtävärasteja.

Muistilista
 Järjestelyt on aloitettava
puoli vuotta ennen tapahtumaa.
 Suunnittelua ja toteutusta
varten tarvitaan tiimi.
 Rahaa tarvitaan ruokailuun,
kuljetuksiin, tilavuokraan,
tarvikkeisiin ja haalarimerkkeihin (n. 8 000 €, josta ruokailuun 4 500 €). Ensimäisen SeAMK Myrskyn konsultointikustannuksia kertyi
noin 10 000 €.
 Lisätietoja saa yrityspalvelupäällikkö Helena Hannulta
(helena.hannu@seamk.fi).

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Rastien teemat olivat rohkeus, verkostoituminen ja luovuus. Neljäs rasti oli ruokailu. Rohkeus, verkostoituminen
ja ruokailu pyörivät kaksi ja puoli tuntia siten, että kutakin
rastitehtävää oli suorittamassa kymmenen tiimiä. Kaikki suorittivat viimeiseksi yhtäaikaisesti luovuusrastitehtävän, jolla oli tehtävänä suunnitella peli. Viimeinen puoli tuntia käytettiin yhteiseen ohjelmaan ravikatsomossa.
Loppukevennyksen jälkeen palkittiin parhaimman pelin
kehittänyt tiimi.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i
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Virtuaalinen yritystoiminta
liiketalouden perusopinnoissa
Virtuaalinen yritystoiminta on oppimisympäristö, jossa SeAMK
Liiketoiminnan liiketalouden ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat
suorittavat lähes kaikki perusopinnot. Vain talousmatematiikka,
kansantalous ja kielet ovat harjoitusyritystoiminnan ulkopuolella. Toiminta
mahdollistaa teoriatietojen välittömän soveltamisen, tekemällä oppimisen,
tietotekniikan ja viestintäteknologian monipuolisen käytön.

a m m at t i k o r k e a k o u l u – V i r t u a a l i n e n  Y r i t Y s t O i m i n ta  l i i k e ta l O u d e n  p e r u s O p i n n O i s s a

Harjoitusyritystoiminnalla opiskelijoista kasvaa
aktiivisia ja yritteliäitä
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Harjoitusyritys on oppimisympäristö ja oppimismenetelmä, jossa suunnitellaan ja perustetaan virtuaalinen yritys. Tavoitteena on pystyä pyörittämään yritystä omatoimisesti sekä osallistua yrityksen sisällä erilaisten työryhmien toimintaan ja päätöksentekoon. Seinäjoen ammattikorkeakoulun
harjoitusyritykset toimivat Finpecin virtuaalisessa ympäristössä, jossa oikea tavara tai palvelu ja
raha eivät liiku. Harjoitusyritystoimintaan osallistuvat kaikki liiketalouden 1. vuosikurssin opiskelijat, myös IB-opiskelijat.
Harjoitusyritystoiminnan tavoitteena on antaa opiskelijalle eväitä yrittäjyyteen sekä yrittävään
ja aktiivisen asenteeseen työelämässä ja opinnoissa. Opettajat ovat ohjaajia ja mahdollistajia.
Tekemällä opitaan ymmärtämään, miten yritys toimii ja mikä on yrityksen osatoimintojen suhde
kokonaisuuteen. Opiskelijat oppivat kehittämään ratkaisumalleja työelämässäkin esiin tuleviin
ongelmiin. Tiimissä toimiminen kehittää yhteistyötaitoja, oman työn suunnittelutaitoa, päätöksentekoa ja vastuunottoa omasta työstä.
Harjoitusyritystoimintaan liittyvät tapahtumat ja erillistehtävät toteutetaan siten, että ne kehittävät opiskelijoiden tiimityö-, vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja, oma-aloitteisuutta, itseohjautuvuutta, epävarmuuden sietokykyä sekä stressinhallintaa.
Jokaisella harjoitusyrityksellä on kummiyrityksenä vastaavan alan oikea yritys, jonka luona tiimi käy yritysvierailulla. Varsinaiseen yritystoimintaan on tiimeille varattu keskimäärin 8 tuntia
viikossa. Muina aikoina on normaaleja luentotunteja, jotka kuitenkin on kokonaan tai osittain
linkitetty harjoitusyritystoimintaan. Myös kielten opinnoissa
pyritään soveltuvin osin hyödyntämään toiminnan tapahtumia ja tarpeita.

Valtakunnalliset
harjoitusyritysmessut Seinäjoella
talvella 2010.

s e i n ä j o e n a m m at t i k o r k e a k o u l u

Näin se tehdään
Opiskelijat jaetaan suomenkielisiin ja englanninkielisiin
yritystiimeihin, joissa kussakin on 5–7 opiskelijaa. Jokaisella tiimillä on oma ohjaaja. Kahdenkymmenen tiimin
ohjaamiseen tarvitaan noin seitsemän opettajan tiimi.
Lisäksi jokaisella harjoitusyrityksellä on niin sanotulla Farmilla toimistotiloja vastaava tila, jossa on myös tietokone.
Farmilla on kaikille yksi yhteinen tulostin.

Muistilista
 Tarvitaan opettajia tiimiohjaajiksi ja kummiyrityksiä tiimeille.

Tiimien ohjaajien työkaluna toimii koko lukuvuoden käsittävä toiminnan viikkosuunnitelma. Se päivitetään vastaamaan oppimistarpeita aina kunkin lukuvuoden lopussa. Myös lukuvuoden aikana voidaan tehdä tarpeellisia
muutoksia ohjelmaan.

 Tarvitaan toimistotila, jossa harjoitusyritykset voivat
toimia.
 Vuoden aikana järjestetään
harjoitusyritystoimintaan liittyviä tapahtumia (ks. vuosikaavio).

Vuosi on jaettu neljään 9 opintopisteen jaksoon: liiketoiminnan suunnittelu, yrityksen toiminnan käynnistys,
yritystoiminnan ylläpito ja kasvattaminen sekä yritystoiminnan arviointi ja kehittäminen. Jaksoihin on sisällytetty erilaisia neuvotteluja, tapahtumia ja tempauksia elävöittämään yritysten toimintaa. Kunkin jakson lopussa
käydään opiskelijan kanssa henkilökohtainen kehityskeskustelu. Opiskelija palauttaa kultakin jaksolta myös
oppimispäiväkirjan. Eri jaksojen arvosanat muodostuvat
useammasta eri tehtävästä tai tentistä.

 Lisätietoja antaa laskentatoimen lehtori Tuulia PotkaSoininen (tuulia.potka-soininen@seamk.fi) tai yrityspalvelupäällikkö Helena Hannu
(helena.hannu@seamk.fi).

SeAMK Liiketoiminta, liiketalouden harjoitusyritysten vuosiohjelma

marras

tammi

maalis

(Henkilökohtainen oppimispäiväkirja ja portfolio)

LOPPUARVIOINTI JA PALAUTEKESKUSTELU vk 19 ja 20

HARJOITUSYRITYSVUODEN PÄÄTÖSJUHLA vk 20

touko

Tilinpäätös ja toiminnan arviointi vk 17

huhti

Markkinointikampanja -kilpailu vk 12

(ilmoitukset, haku, haastattelut)

Kesätyöntekijöiden rekrytointikampanja vk 8

Finpecin valtakunnalliset harjoitusyritysmessut vk 5/6
Toimiston tuunauskisa vk 7

helmi

Raflaavat lööpit - viikko vk 3

Omat harjoitusyritysmessut vk 50

joulu

Rahoitusneuvottelut vk 49

Virtuaaliympäristön info vk 41

(Yritysidean valinta;
liiketoimintasuunnitelman laadinta alkaa)

Seurakunnan ryhmäytys 1 vk 39

Oman yrityksen perustamisen teemapäivä vk 40

(Yrityksemme arvot ja säännöt kollaasin teko)

Ryhmiin jako vk 37

loka

TUTUSTUMINEN JA RYHMÄYTYS vk 37

(Bonon hatut, Belbin, Aku-Ankka hahmot, mieluisin rooli yms.)

syys

Seurakunnan ryhmäytys 2 vk 11

YRITYSTOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Sijoitusneuvottelut "rahoitusyhtiön" kanssa vk 10

Jakso 4 (vk 11 - 20)

YRITYSTOIMINNAN PYÖRITTÄMINEN

VÄLIARVIOINTI JA PALAUTEKESKUSTELU vk 1 ja 2

Jakso 3 (vk 1 - vk 10)

YRITYKSEN TOIMINNAN KÄYNNISTYS

Yrityspeli kilpailu vk 48

Jakso 2 (vk 44 - 50)

LIIKETOIMINNAN SUUNNITTELU

Cocktailtilaisuus, uudet harjoitusyritykset
esittäytyvät vk 48

Jakso 1 (vk 36 - 43)

w w w. va s k e . f i

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Vuodenvaihteessa ja toiminnan lopussa tehdään itse- ja
vertaisarvioinnit. Tiimeillä on käytettävissään myös oikeaa
rahaa. Rahaa voidaan käyttää messuosaston somistamiseen sekä tiimin tyky-toimintaan.
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Yrittäjyys sosiaali- ja
terveysalalla
SeAMKin sosiaali- ja terveysalan yrittäjyysopinnot toteutetaan
yhteisinä kaikille yksikön opiskelijoille. Hoitotyön, sosiaalialan,
fysioterapian ja vanhustyön koulutusohjelmien yrittäjyysopinnoissa
keskitytään oman yrittäjämäisen toiminnan tukemiseen, alan
yrittäjyyden toimintaympäristön ja erityispiirteiden tunnistamiseen sekä
yhteistoiminnalliseen työskentelyyn yli ammattirajojen.

a m m at t i k o r k e a k o u l u – Y r i t tä j Y Y s  s O s i a a l i -  j a  t e r V e Y s a l a l l a

Soster-alan opiskelijat järjestävät
yrittäjyysopintojen päätteeksi elämyksellisen
tapahtuman
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Sosiaali- ja terveysalalla yrittäjyys on nopeasti kasvava palvelutuotannon ala ja yhä useampi sosiaali- ja terveysalalla opiskeleva työllistää itsensä tai työllistyy alan yrityksiin. Yrittäjyysopinnot ovat
siksi tärkeä osa alan koulutusta. Koulutuksen tehtävänä ei ole vain yrittäjätietouden lisääminen,
vaan myös yrittäjyyskipinöitten synnyttäminen.
Keväällä 2010 Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan eri koulutusohjelmien
yrittäjyysopettajat lähtivät kehittämään koulutusohjelmien yhteistä yrittäjyysopetusta. Uudistettujen yrittäjyysopintojen tavoitteena on laittaa liikkeelle koko opintojen ajan syvenevä yrittäjämäinen
ajattelu- ja toimintatapa. Yksi ammattikorkeakoulun arvoista onkin yrittäjähenkisyys, jossa korostuu juuri yrittäjämäinen asenne ja toimintatapa. Toiminnassa painotetaan arkipäivän luovuutta,
innovatiivisuutta, tuloksellisuutta ja uteliaisuutta. Sen lisäksi opinnoissa painotetaan moniammatillisuutta ja yhteisöllisyyttä. Moniammatillisissa ryhmissä opiskelijat pääsevät työskentelemään
eri ammatteihin valmistuvien kanssa heti opiskelun alussa. Uudistettu yrittäjyyskurssi tuo uuden
ajattelu- ja toimintamallin myös sosiaali- ja terveysalan opettajille, jotka toimivat kursseilla niin
ikään moniammatillisesti yli koulutusohjelmarajojen.
Yrittäjyyttä opiskellaan monimuotoisesti. Opiskelutapoina ovat pienryhmätyöskentelyt, verkkoopinnot, asiantuntijatapaamiset
ja yritysvierailut. Opintojakson
läpäisevä idea on opiskelijoiden
yrittäjämäisesti suunnittelema
ja toteuttama elämyksellinen
ja kokemuksellinen tapahtuma
erilaisille asiakasryhmille. Tapahtuman markkinointi ja tiedottaminen ovat osa opiskelua.

Opiskelijat järjestivät
terveyskeskuksen vanhuksille
toiminnallisen virkistyspäivän
jouluisissa merkeissä.

s e i n ä j o e n a m m at t i k o r k e a k o u l u

Näin se tehdään

Opintojakso toteutuu ensimmäisen lukuvuoden aikana
siten, että kaikkien koulutusohjelmien aloittavat opiskelijat, eli noin 280 opiskelijaa, jaetaan kuuteen ryhmään.
Jokaisessa ryhmässä on opiskelijoita joka koulutusohjelmasta, yhteensä 40. Opintojakso toteutetaan kaksi kertaa syksyllä ja neljä kertaa kevään aikana monimuotoopiskeluna. Jokainen 40 opiskelijan ryhmä jaetaan vielä
10 hengen työskentelyryhmiin, joiden tehtävänä on opintojakson aikana suunnitella ja toteuttaa elämyksellinen
tapahtuma yhteistyössä muiden ryhmien kanssa.
Lähiopetuspäivinä käsitellään muun muassa omaa yrittäjämäistä toimintaa, yrittävyyttä, yrityksen perustamista,
sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntöä sekä hyvinvointipalvelun tuottamista. Lähipäivien tarkempi sisältö löytyy
internetistä osoitteesta www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen.

Muistilista
 Moniammatilliset ryhmät
antavat hyvän kokonaiskuvan alasta.
 Painotettavia asioita ovat arkipäivän luovuus, innovatiivisuus, tuloksellisuus ja uteliaisuus.
 Opintojakson läpäisevä idea
on ryhmien suunnittelema ja
toteuttama tapahtuma.
 Lisätietoja antavat sosiaalialan päätoiminen tuntiopettaja Sinikka Volanto (sinikka.volanto@seamk.fi) ja
fysioterapian lehtori Minna
Hautamäki (minna.hautamaki@seamk.fi).

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Opintojakson tavoitteena on saada opiskelija tunnistamaan omaehtoisen, sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden
ominaispiirteet ja sisäistämään niiden merkityksen osaksi omaa toimintaansa. Jakson aikana pyritään tekemään
tutuiksi sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden erityispiirteitä,
kuten yritystoiminnan eettisyyden vaatimukset sekä luvanvaraisuus ja lainsäädäntö. Yrittäjämäinen työskentely
sosiaali- ja terveysalan moniammatillisessa ryhmässä on
yksi opintojakson tavoitteista.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i
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Yritystalli yrittäjäksi
aikoville
Yritystallissa Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijalla on mahdollisuus
osana opintojaan kehittää itseään tulevana yrittäjänä, hioa yrityksensä
liikeideaa ja kehittää tuotetta tai palvelua sekä solmia yhteyksiä eri
toimijoihin. Tukena ja sparraajina on asiantuntijoita SeAMKista ja yritysten
sidosorganisaatioista ammattikorkeakoulun ulkopuolelta.

a m m at t i k o r k e a k o u l u – Y r i t Y s ta l l i  Y r i t tä j ä k s i  a i k O V i l l e

Yritystallissa kehitetään omaa yritysideaa ja
omaa yrittäjyysosaamista
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Opiskelu Seinäjoen ammattikorkeakoulun Yritystallissa auttaa opiskelijoita kehittämään omaa
yrittäjyyttään, yritysideaansa tai jo olemassa olevaa yritystään. Yritystallin toiminnan kohderyhmänä ovat kaikki Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijat eri toimialoilta. Myös aikuisopiskelijat
voivat tulla Yritystalliin. Yritystallia varten on rakennettu vapaasti valittaviin opintoihin erityinen
Yritystalli-opintojen tarjotin.
Yritystallissa opiskelija suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon ja samalla kehittää omaa yritysideaansa sekä osaamistaan tulevana yrittäjänä opintoihinsa liittyen. Toisin sanoen hän saa
näistä opinnoista kerättyä itselleen opintopisteitä. Yritystalli ei ole varsinaisesti yrityshautomo tai
esihautomo. Se voidaan kuvata paremminkin yrittäjyyteen tähtäävänä opintosuunnitelmana, joka
on jokaiselle talliopiskelijalle henkilökohtainen ja erilainen. Opiskelija voi tulla Yritystalliin missä
tahansa opintojensa vaiheessa. Yritystalli ei maksa opiskelijalle mitään.
Yritysidean tulee mielellään perustua liikeideaan, jossa hyödynnetään opiskelijan ammattikorkeakoulussa hankkimaa osaamista. Toimialan suhteen ei ole rajoituksia eikä senkään suhteen,
mille paikkakunnalle Suomessa yritys perustetaan. Myös useampi opiskelija voi yhdessä perustaa
yrityksen. Kaikkien osakkaiden ei tarvitse olla SeAMKin opiskelijoita, jolloin yrityksen voi perustaa esimerkiksi puolison kanssa. Yrittäjäksi voi ryhtyä myös
sukupolvenvaihdoksen tai yritysoston kautta. Opiskelijalla voi
olla myös aikaisemmin perustettu yritys, jonka toimintaa hän
kehittää Yritystallin puitteissa.
Yritystallin toiminta on organisoitu siten, että jokaisessa
yksikössä tai toimipisteessä on yritystallipäällikkö. Hän vastaa
oman yksikkönsä tallitoiminnasta sekä toimii opiskelijoiden
yhteyshenkilönä ja sparraajana. Koko SeAMKin tasolla Yritystalli-toimintaa koordinoi yrityspalvelupäällikkö. Yrityspalveluorganisaatiosta keskeisiä ovat ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan
Yrittäjät, Frami Oy (teknologiakeskus), Etelä-Pohjanmaan
Kauppakamari sekä Seinäjoen seudun elinkeinokeskus. Myös
eri pankit ovat mukana yhteistyössä yrittäjyyden edistämisessä.
Mikko Mäkitalo (restonomi amk) on Seinäjoen
ammattikorkeakoulusta valmistunut opiskelija, joka on ollut
mukana yritystallitoiminnassa. Hän on Kauhajoella toimivan
Ravintola Mim’sin omistaja ja yrittäjä yritysoston kautta.
s e i n ä j o e n a m m at t i k o r k e a k o u l u

Näin se tehdään

Tallipäälliköt ja koordinaattorit informoivat opiskelijoita
Yritystallin toiminnasta. Myös opintojen ohjaajat, koulutusohjelmapäälliköt ja opettajat tuovat Yritystalli-toiminnan esille keskusteluissaan opiskelijoiden kanssa. Opiskelija voi itsekin tuoda aikomuksensa julki keskusteluissa
opettajien kanssa. Myös joka vuosi tehtävän yrittäjyysaikomusmittauksen avulla opiskelijoita voidaan ohjata
Yritystaliin.
Ensin käydään opiskelijan ja tallipäällikön kanssa alustava
keskustelu ideasta, annetaan täytettäväksi niin sanottu
alkukeskustelulomake sekä sovitaan seuraava tapaaminen. Varsinaiseen tallipalaveriin otetaan mukaan myös
koulutusohjelmapäällikkö. Tällöin käydään tarkemmin
läpi opiskelijan yritysidea tai hänen nykyisen yrityksensä toiminta.
Opiskelijan kanssa tehdään yhteistyösopimus, niin sanottu tallisopimus. Siinä laaditaan opiskelijalle yrittäjyysHOPS eli suunnitellaan, mitä opintoja hän suorittaa siten,
että niissä kehitetään hänen omaa yritysideaansa liittyviä
asioita. Erilaisia projektiopintoja voidaan myös tarpeen
mukaan rakentaa yrittäjyys-HOPSiin. Työharjoittelun talliopiskelija voi suorittaa omaan yritykseensä. Myös opinnäytetyön talliopiskelija tekee useimmiten omaan yritysideaan liittyen. Halutessaan opiskelija saa erillisen todistuksen Yritystallissa suoritetuista opinnoista.

Muistilista
 Tallipäälliköille toimintaan
on resurssoitu noin 100 tuntia lukuvuodessa.
 Yritystalli-sopimus ei velvoita
opiskelijaa ryhtymään yrittäjäksi, jos hänen suunnitelmansa muuttuvat opiskelujen aikana.
 Opiskelijan yritysideaan tai
tuoteideaan ei ammattikorkeakoululla ole mitään oikeuksia.
 Opiskelijan ja tallipäälliköiden tai ohjaajien väliset keskustelut yms. ovat aina luottamuksellisia.
 Lisätietoja saa yrityspalvelupäällikkö Helena Hannulta
(helena.hannu@seamk.fi).

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Yritystallin organisaation muodostavat tallipäälliköt eri
yksiköissä tai toimipisteissä. Toiminnalla on myös koordinaattori, joka ohjaa toimintaa koko ammattikorkeakoulun tasolla. Koordinaattori toimii samalla liiketalouden
koulutusohjelman tallipäällikkönä. Mitään erityisiä Yritystallin tiloja ei toimintaan tarvita.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i
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Projektipaja tekniikassa
Projektipaja® on Seinäjoen ammattikorkeakoulun Tekniikan yksikön
kehittämä koulutuskonsepti. Projektipaja on käytännönläheinen ja
aktiivinen projektioppimismalli, jossa opiskelijatiimit kehittävät teknistä
osaamistaan ja projektitaitojaan ratkomalla yritysten tuotannonkehitys- ja
tuotekehitysprojekteja. Työskentelyä ohjaa opettaja ja yrityksen edustaja.

Tiimitöitä insinööriopiskelijoiden projektipajassa

a m m at t i k o r k e a k o u l u – p r O j e k t i pa j a  t e k n i i k a s s a

Projektipajassa opiskelijat oppivat teoriaa ja käytäntöä yrityslähtöisissä projekteissa. Tiimeissä luodaan ratkaisuja yritysten tarpeista lähteviin kehittämistehtäviin, jotka voivat vaihdella lyhyistä selvitystöistä laajempiin kehittämistehtäviin. Kehittämistehtävän laajuus ratkaisee myös, miten paljon
opintopisteitä opiskelija projektista saa. Yleensä projektit ovat 3–5 opintopisteen laajuisia.
Projektipajan opiskelijatiimiin kuuluu keskimäärin viisi opiskelijaa. Tiimien kokoonpanossa haetaan ongelman ratkaisun kannalta sopivaa edustusta eri koulutusaloilta, joita SeAMK Tekniikassa
ovat automaatiotekniikka, kone- ja tuotantotekniikka, tietotekniikka, rakennustekniikka, bio- ja
elintarviketekniikka sekä auto- ja kuljetustekniikka.
Projektipajan tavoitteena on myös lisätä eri opettajien välistä yhteistyötä sen lisäksi, että opettajien ja yritysten välinen yhteistyö luonnollisesti lisääntyy. Projektipajan projektit edistävät myös
opiskelijoiden työelämän pelisääntöjen tuntemusta. Käytännön tekemiseen perustuvat Projektipaja-opinnot vähentävät myös opintojen keskeyttämisiä.
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s e i n ä j o e n a m m at t i k o r k e a k o u l u

Näin se tehdään
SeAMK Tekniikassa, kuten monesti ammattikorkeakoulujen teknisillä aloilla, on jo jonkin aikaa yhdistetty opetusta
sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI-toiminta). Jos opetuksen ja TKI-toiminnan yhteistyö on olemassa, toiminnan kehittäminen Projektipajan suuntaan
ei ole vaikeaa.
Asiakashankintaan varataan resursseja opetus- ja TKIhenkilöstöltä. He voivat markkinoida Projektipajaa, samalla kun käyvät omissa yhteistyöyrityksissään muiden
kehittämishankkeiden takia.
Kun yrityksellä on tuotannonkehitykseen tai tuotekehitykseen liittyvä ongelma, yrityksen edustaja ottaa yhteyttä alaan sopivaan SeAMK Tekniikan yhteyshenkilöön. Yritykseltä saadun toimeksiannon perusteella valitaan Projektipajassa työskentelystä kiinnostuneiden ja vastuulliseen työskentelyyn kykenevien opiskelijoiden joukosta
sopiva noin viiden opiskelijan tiimi.
Tiimin työskentelyä ohjaa vastuuopettaja sekä tarvittaessa muitakin asiantuntijaopettajia. Opiskelijatiimi valitsee
keskuudestaan projektipäällikön. Myös yrityksen edustaja
osallistuu projektitiimin ohjaukseen yhteistyössä opettajien kanssa.

Muistilista
 Oppilaitokseen tarvitaan yhteyshenkilö, johon yritykset
ottavat yhteyttä.
 Toimintamalli ei vaadi juurikaan lisäresursseja.
 Projektien laajuus voi vaihdella lyhyestä selvitystyöstä
laajempaan kehitystyöhön.
 Projektitiimit kerätään eri
aloilta projektin tarpeen mukaan.
 Lisätietoja antaa teknologiajohtaja Pauli Huhtamäki
(pauli.huhtamaki@seamk.fi).

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Yrityksen kanssa sovitun aikataulun mukaisesti tiimi suorittaa toimeksiannon. Yritys saa paitsi ratkaisuehdotuksia
kehittämiskohteisiinsa myös hyvän tuntuman osaaviin insinööriopiskelijoihin, joista joku voi mahdollisesti olla sen
tuleva työntekijä tai yhteistyökumppani.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i
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Doing Business in
English
Doing Business in English on Seinäjoen ammattikorkeakoulun kolmannen
ja neljännen vuoden tradenomiopiskelijoille sekä ulkomaalaisille vaihtoopiskelijoille suunnattu englanninkielinen opintojakso, johon integroituu
liiketoimintaosaaminen. Opintojakson suorittaminen edellyttää ja
kehittää vuorovaikutustaitoja, tiimitaitoja, itseohjautuvuutta, luovuutta,
liiketoimintaosaamista ja itsearviointia.

a m m at t i k o r k e a k o u l u – d O i n G  B u s i n e s s  i n  e n G l i s h

Projektitiimit valitsevat itselleen haluamansa
roolit ja tuotteet, joita he esittelevät muulle
ryhmälle englanniksi
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Doing Business in English -toimintamalli on omaksuttu hollantilaisesta yliopistosta, jossa englanti
ja liiketoimintaosaaminen on integroitu samansuuntaisesti. Mallia on muokattu suomalaisen ammattikorkeakoulun tavoitetasoihin soveltuvaksi, ja SeAMKissa se on pilotoitu ensimmäisen kerran
syksyllä 2006. Pienen tauon jälkeen tehtiin kahden opiskelijaryhmän kanssa nyt esiteltävä toteutus
syksyllä 2010. Opintojakson on kehittänyt SeAMKin englannikielen lehtori Kaija-Liisa Kivimäki.
Doing Business in English -kurssilla opiskelijat jakautuvat yritystiimeihin. Tiimiläiset valitsevat
itselleen roolin, kuten markkinointipäällikkö tai myyntipäällikkö. Kurssilla jokainen tiimi markkinoi
ja myy englanniksi tiiminsä valitsemaa tuotetta. Tiimien jako, roolit ynnä muut määräytyvät sen
mukaan, millainen opiskelijaryhmä opintojaksolla on.
Kaikessa lähtökohtana on opiskelijan oma aktiivisuus ja motivaation lisääminen vastuun jakamisen kautta; kukin tiimi etsii itse tuotteen, luo roolit ja tiimin pelisäännöt. Aikataulussa pysyminen
on tärkeää, aivan kuten työelämässäkin. Opintojakso muodostaa liiketoiminnallisen kokonaisuuden
ja perustuu yrittäjämäiseen toimintatapaan.
Opintojakso toimii erinomaisen hyvin opinnoissaan jo edistyneillä opiskelijoilla, joilla on hallussaan liiketoimintaosaamisen perusteet ja joiden englannin kielen taito on tasoilla B2–C1.

Opiskelijatiimit esittelivät
kick off -tilaisuudessa
liiketoimintaansa ja omaa
rooliaan asiantuntijaraadille
ja muille kurssilaisille.

s e i n ä j o e n a m m at t i k o r k e a k o u l u

Näin se tehdään
Malli toteutetaan tekemällä viikkokohtainen runko ennen aloitusta.
Opintojakson alussa ohjaaja antoi lyhyesti perustietoja
toimintatavoista, minkä jälkeen opiskelijat jakautuivat
neljän hengen tiimeihin ja suunnittelivat itse omaan liiketoimintaosaamiseen perustuvan projektinsa. Tiimi valitsi
tuotteen tai palvelun, jonka myyntiin ja markkinointiin
he keskittyivät. Sen jälkeen he valitsivat jokaiselle tiimin
jäsenelle roolin. Olennaista oli se, että opiskelijat valitsivat tuotteen, joka heitä kiinnostaa, ja roolin, jonka he
halusivat kokea. Koko opintojakson ajan toimittiin tiimissä, joka tapasi ohjaajaa kasvotusten tai esimerkiksi
Adobe Connect Pro -virtuaalihuoneessa. Opintojakso oli
rakennettu Moodle-verkkoalustalle, jota päivitettiin opintojakson edetessä.
Opintojakson aluksi järjestettiin projektien kick-off, jossa
tiimit, tuotteet ja roolihenkilöt esittäytyivät. Sitten tiimit
valmistivat tuote-esittelyn ja sitä tukevan esitemateriaalin. Kun kaikki tuote-esittelyt oli nähty ja kuultu, tiimit
ryhtyivät käytännön myyntineuvotteluihin kahden tiimin
välisissä tapaamisissa. Tapaamisia oli kaksi per tiimi siten,
että kukin sai kokea sekä myyjän että asiakkaan roolin.

Muistilista
 Monimuotoinen toteutus
tukee työelämätaitojen kehittymistä ja yrittäjämäistä
toteutustapaa.
 Opintojakson alussa kannattaa kertoa tarkkaan opiskelijoille, mikä heidän roolinsa
on ja mikä on ohjaajan rooli. Uuden toimintakulttuurin omaksuminen voi viedä
aikaa.
 Lisätietoja antaa englanninkielen lehtori Kaija-Liisa Kivimäki (kaija-liisa.kivimaki@
seamk.fi).

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Kaikki deadlinet sovittiin päiviksi, jolloin oli yhteisiä lähitunteja. Koko ryhmän yhteisen lähiopetuksen määrä oli
minimi; aina kun tapasimme ryhmässä, opiskelijoilla oli
mukanaan jotain esitettävää. Opintojakson aikana opiskelijat reﬂektoivat itseään, tiimiään ja antoivat vertaispalautetta. Opintojakson päätteeksi kukin kävi kehityskeskustelun ohjaajan kanssa kasvotusten. Siinä käytiin
läpi myös kurssin loppuarvosana, jota he itse ehdottivat
itselleen, sekä elinikäisen oppimisen kannaltakin tärkeitä
asioita, kuten miten ylläpitää ja syventää olemassa olevia taitoja.

Kommentteja
Italialaisen vaihto-opiskelijan palautteessa kiteytyy opintojakson olemus:

“pany.I felt like really working in a real com”

w w w. va s k e . f i
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Asiakaspalvelun ja
myyntityön opintojakso
yrittäjälle ja projektityöhön

a m m at t i k o r k e a k o u l u – a s i a k a s pa lV e l u n  j a   m Y Y n t i t Y ö n  O p i n t O j a k s O   Y r i t tä j ä l l e  j a  p r O j e k t i t Y ö h ö n

Seinäjoen ammattikorkeakoulun asiakaspalvelun ja myyntityön
opintojaksossa käsitellään erilaisia asiakastyyppejä ja -tilanteita niin, että
opiskelija saa työkaluja asiakaspalveluun ja myyntityöhön. Valinnainen
opintojakso on tarkoitettu erityisesti yrittäjäksi aikoville ja projektityöhön
tähtääville.
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Myyntityökoulutusta kaikille – erityisesti
yrittäjäksi aikoville
Seinäjoen ammattikorkeakoulun asiakaspalvelun ja myyntityön opintojakson aikana opiskelijoille
avataan erilaisten asiakkaiden ominaispiirteitä ja tavoitteena on, että opiskelijat oppivat tunnistamaan ne. Opiskelija oppii myös vertailemaan ja analysoimaan asiakaspalvelijan työtä, palvelemaan
asiakasta erilaisissa tilanteissa sekä suhteuttamaan palveluvalmiutensa tilanteen vaatimalla tavalla.
Tärkeää on oppia tulkitsemaan ja kehittämään henkilökohtaista myyntityötä yhtenä markkinointiviestinnän keinona. On tunnettava myyntityön keskeiset käsitteet ja myyntityön vaatimukset, jotta
osaa toimia käytännön myyntitehtävissä.
Opiskelija voi ottaa opintojakson ohjelmaansa missä vaiheessa opintojaan tahansa. Se ei vaadi
edeltäviä opintoja. Opintojakso on tarjolla Yritystalli-opintojen tarjottimella. (ks. Yritystalli s. 144)
Opintojakso on niin sanottuja vapaasti valittavia opintoja, joten jakso on tarjolla kaikkien koulutusalojen opiskelijoille. Opintojakso onkin tarkoitettu erityisesti muiden koulutusalojen kuin liiketalouden opiskelijoille. Ennen kaikkea jakso on suunnattu yrittäjäksi aikoville tai projektiluonteisiin
töihin sijoittuville
Pilottiopintojakso toteutettiin vuonna 2010. Kontaktitunteja oli viitenä eri päivänä yhteensä 16. Lisäksi opiskelijat suorittivat itsenäisesti harjoitustehtäviä opintojaksoon liittyen. Opintopisteitä opintojakson suorittamisesta kertyi kaksi. Opintojakson arviointi perustui harjoitustöiden
arviointiin, läsnäoloon ja aktiiviseen osallistumiseen. Numeroarvosanoja ei annettu, vaan suoritus
oli ainoastaan hyväksytty tai hylätty. Valmennuksen ja opetuksen vuorovaikutteisuus varmistettiin
tarpeeksi pienillä ryhmillä.
Opintojakson kehittäjänä ja toteuttajana toimi SeAMK Liiketoiminnan, liiketalouden koulutusohjelman markkinoinnin lehtori Kristiina Mutka-Vierula yhteistyössä yrityspalvelupäällikkö
Helena Hannun kanssa.

s e i n ä j o e n a m m at t i k o r k e a k o u l u

Näin se tehdään

Opintojakson ensimmäisenä kontaktipäivänä avattiin palvelun käsitettä sekä palveluvalmiuden muodostumista.
Lisäksi opeteltiin tunnistamaan erilaiset asiakkaat. Opetus
perustui keskusteluihin ja omakohtaisiin kokemuksiin sekä pieniin tehtäviin. Toisena kontaktipäivänä käytiin läpi
myyntitapahtuman suunnittelu ja toteutus. Opiskelijat
saivat itsenäiseksi tehtäväksi suorittaa niin sanotut mysteryshoppingit, eli havainnoida osto- tai palvelutilannetta
myymälässä, hotellissa, ravintolassa, pankissa tai virastossa ja raportoida havainnoistaan.
Kolmantena kontaktipäivänä purettiin jokaisen opiskelijan mystery shopping -raportit sekä keskusteltiin niistä. Näin saatiin useita erilaisia asiakastilanteita, joista oli
helppo keskustella ja löytää vinkkejä hyvään asiakaspalveluun. Myös huonoja toimintatapoja voitiin näin tuoda
esiin omakohtaisten kokemusten kautta. Kaikki opiskelijat kokivat menetelmän hyväksi keinoksi opiskella asiakaspalvelua ja myyntityötä.
Neljäntenä kontaktipäivänä käytiin läpi myyntiprosessin
hallinta, erilaiset myyntitekniikat sekä henkilökohtainen
myyntityö markkinointiviestinnän keinona. Suurin osa
neljän tunnin jaksosta käytettiin kuitenkin myyntitilanteiden käytännön harjoitteluun. Apuvälineenä käytettiin
videointia.

Muistilista
 Opintojakson suunniteluun
ei tarvita paljon aikaa, sillä
jakson voi suunnitella olemassa olevien opintojaksojen elementeille.
 Mystery shopping on hyvä
työväline asiakaspalvelun ja
myyntityön analysointiin.
 Tärkeää on kokemuksista
kumpuava keskustelu.
 Lisätietoja Mystery shopping
-harjoituksesta, myyntitilanneharjoituksesta ja videoinnin hyödyntämisestä löytyy internetistä osoitteesta
www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
 Lisätietoja voi kysyä markkinoinnin päätoiminen tuntiopettaja Kristiina MutkaVierulalta (kristiina.mutkavierula@seamk).

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Opintojakson sisällön suunnittelussa käytettiin pohjana
liiketalouden koulutusohjelman markkinoinnin opintojaksoista sopivia aihealueita ja elementtejä. Hyväksi todettuja, käytännönläheisiä elementtejä yhdistettiin sopivaksi kokonaisuudeksi. Näin ollen kehittämis- ja suunnitteluaikaa ei tarvittu kovinkaan paljon.

Viimeisellä kokoontumiskerralla käytiin läpi hyvän myyjän
ominaisuudet. Lisäksi tutustuttiin erilaisiin testeihin ja niiden hyödyntämiseen. Lopuksi harjoiteltiin vielä tyytymättömän asiakkaan kohtaamista sekä kuuntelemisen taitoa.
Oppimismenetelmä perustui lyhyisiin luentotyyppisiin tietoiskuihin ja siitä kumpuaviin keskusteluihin käytännön
kokemuksista. Kaikki käytännön tilanteet analysointiin,
jolloin ne tukivat teorian oppeja. Tärkeä osa oppimista
olivat myös itsenäiset ja yhdessä tehtävät harjoitukset.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i
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Poikkitieteellinen
liiketoimintasuunnitelu
SeAMK Liiketoiminnan poikkitieteellinen opintojakso tarjoaa opiskelijalle
mahdollisuuden soveltaa omaa substanssiosaamistaan ja kokemustaan
käytännönläheiseen, aitoon asiakastarpeeseen. Monialaisissa tiimeissä
on opiskelijoita sosiaali- ja terveysalalta, tekniikasta, liiketaloudesta
ja kulttuurista. Poikkitieteellisyydellä haetaan innovaatioiden syntyä
mahdollistavia eri alojen rajapintoja.

a m m at t i k o r k e a k o u l u – p O i k k i t i e t e e l l i n e n  l i i k e t O i m i n ta s u u n n i t e l u

Eri alojen opiskelijat kehittävät yhdessä liikeideoita
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Seinäjoen ammattikorkeakoulun poikkitieteellinen opintojakso perustuu tutkivan oppimisen menetelmään ja tiimiohjaamiseen. Opiskelijoille ei anneta missään vaiheessa valmiita
vastauksia tai ohjeistusta siitä, mitä milloinkin pitää tehdä,
vaan heidän tulee itse etsiä vastauksia ongelmiin ja kysymyksiin. Opiskelijatiimejä ohjaa eri koulutusaloja edustava
opettajatiimi, joka antaa tarvittaessa apua. Lähiopetuspäivinä
oppimistilanne rakennetaan muistuttamaan yritysmaailman
mukaista projektipalaveritilannetta. Opiskelijoille annetaan
erilaisia impulsseja. Näitä sytykkeitä hyödyntäen tiimit rakentavat hyvinvointiin liittyvän liikeideansa liiketoimintasuunnitelmaksi. Keskustelu ja eri vaihtoehtojen arvioiminen yhdessä
on oleellinen osa kokoontumisia.
Opintojakson tarkoituksena on auttaa opiskelijaa tunnistamaan oma asiantuntijuutensa. Sosiaali- ja terveysalan
opiskelijat tunnistavat uudenlaisia näkökulmia oman alansa
yrittäjyyteen ja asiantuntemuksen käyttöön. Tekniikan ja liiketalouden opiskelijat osaavat tunnistaa asiakastarpeen heille
vieraalta alalta ja kehittää siitä yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden kanssa liikeidean.
Yrittäjyyteen liitetään erityisesti käsitteet innovatiivisuus,
proaktiivisuus sekä hallittu riskinotto. Opintojaksolla kaikkia
näitä yrittäjyyteen liittyviä ominaisuuksia tuotiin esiin tekemisen ja toiminnan kautta, erityisesti kuitenkin innovatiivisuutta
ja riskinottoa. Innovatiivisuutta siten, että opiskelijoiden piti
itse tuottaa oma liikeideansa ja luoda siihen soveltuva liiketoimintasuunnitelma. Riskinotossa ei nyt ollut kyse taloudellisen
riskin otosta, vaan enemmänkin psykologisesta ja sosiaalisesta riskistä. Liiketoimintasuunnitelmat esiteltiin kaikille, joten
ryhmät joutuivat joskus hyvinkin kovan kritiikin kohteeksi.
Myös ulkopuolisten asiantuntijoiden kriittiset arviot olivat arvokas oppimiskokemus.

s e i n ä j o e n a m m at t i k o r k e a k o u l u

Kommentteja
Niin opiskelijoita kuin opettajiakin motivoi opintojakson erilaisuus. Opiskelijat pitivät erityisesti siitä, että oppivat tuntemaan
muilla koulutusaloilla opiskelevien ajattelutapoja ja toimintamalleja sekä ymmärtämään heidän
asiantuntijuutensa ydintä. Opettajat kokivat myös saavansa ymmärrystä toisten koulutusalojen ja
yksiköiden tavasta toimia ja tehdä asioita. Tältä pohjalta on tavoitteena saada eri koulutusaloja
leikkaavia opintojaksoja lisää.

Näin se tehdään
Ennen poikkitieteellisen opintojakson toteutusta eri alojen opettajista muodostunut ohjaajatiimi valmisteli kurssin sisältöä ja valmentautui tiimiopettamiseen yhdessä.
Näin jokainen sitoutui toteutukseen ja tiimiopettajuuteen
vahvasti. Toteutus tapahtuu tammikuusta huhtikuuhun
siten, että joka torstai on kolmen tunnin lähipäivä. Lähipäivät pidetään vuoroin eri yksiköissä. Tietoiskun jälkeen
tiimeillä on aikaa työstää liikeideaansa yhdessä.
Lähipäivien aiheita ovat muun muassa liikeideoiden metsästys, lisätiedon hankkiminen ja rahoitus. Lisäksi lähipäivinä esitellään liiketoimintasuunnitelmat. (Lähipäivien
tarkempi kuvaus löytyy osoitteesta www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen).
Oppimisympäristönä opintojakso vastaa projektityöskentelyä yritysmaailmassa ja myös kehitettävät liikeideat perustuvat oikeisiin asiakastarpeisiin terveys- ja hyvinvointialalla. Tämä tuo syvyyttä liiketoimintasuunnitelmiin. Liiketoimintaa voidaan harvoin perustaa pelkän liiketoimintaosaamisen varaan, vaan useimmiten tarvitaan
myös jotain muuta substanssiosaamista. Toisaalta työelämässä vaaditaan yhä enemmän yhteistyötaitoja sekä
osallistumista oman alansa asiantuntijana moniammatillisiin tiimeihin ja työryhmiin. Näitä työelämävalmiuksia
opintojaksolla pyritään myös kehittämään.

Muistilista
 Opettajatiimin täytyy sisäistää ohjaamiseen liittyvä toimintatapa perinteisen opettamisen sijaan.
 Ohjaajien, opiskelijoiden ja
eri koulutusalojen aikataulujen yhteensovittaminen voi
olla haasteellista.
 Yritysmäinen oppimisympäristö ja ulkopuolisten asiantuntijoiden mielipiteet ovat
tärkeitä.
 Lisätietoa saa yrittäjyyden
yliopettaja Kirsti Soramalta
(kirsti.sorama@seamk.fi).

Mikä ihmeen hilavitkutin?
Innovointia harjoiteltiin
elämyksellisessä ympäristössä.

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Opintojakso on tarkoitettu erityisesti 3. vuosikurssin opiskelijoille vapaasti valittavina opintoina. Se on myös yksi
SeAMKin Yritystalli-opintojen (ks. sivu 144) kursseista.
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Ideasta tuotteeksi
tekniikan opinnoissa
Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ideasta tuotteeksi -projekti on aktiivinen
ja yrittäjyyslähtöinen oppimisympäristö tekniikan opinnoissa. Siinä
eri opintojaksojen harjoitustyöt ja osa teoriaopetuksesta yhdistetään
innovatiivisen laitteen valmistusprosesseihin tuotekehityksestä valmiiksi
tuotteeksi asti. Prosessi viedään läpi valmistavan teollisuuden käytänteiden
mukaan, eli toimitaan yrittäjämäisesti.

a m m at t i k o r k e a k o u l u – i d e a s ta  t u O t t e e k s i  t e k n i i k a n  O p i n n O i s s a

Insinööriopiskelijat kehittivät Rubikin kuution
ratkaisijan
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Tekniikan opinnoissa erilaiset projektityöt rajoittuvat usein vain pienen osa-alueen tai olemassa
olevan ongelman ratkaisemiseen. Opiskelijoiden on silloin vaikeaa saada kokonaiskuvaa esimerkiksi
tuotekehitykseen liittyvästä prosessista. Ideasta tuotteeksi projektissa toteutetaan koko prosessi
tiimin kokoamisesta ja suunnittelusta valmiiksi tuotteeksi dokumentointeineen. Tarkoituksena on
myös valmentaa opiskelijat keskustelemaan ja toimimaan eri koulutusaloja edustavien osaajien
kanssa.
Toimintamallia testattiin lukuvuotena 2010–2011 SeAMK Tekniikassa. Tuotekehityksen kohteena oli SeAMKin omaan markkinointikäyttöön tarkoitettu laite, Rubikin kuution ratkaisija. Kun
toimintamalli saadaan omien testikohteiden avulla hiottua toimivaksi, tarkoituksena on myöhemmin ottaa toimeksiantoja myös ulkopuolisilta yrityksiltä. Nämä toimeksiannot olisivat esimerkiksi
erilaisia demo-laitteita, joiden suunnitteluun ja valmistukseen yrityksillä itsellään ei ole resursseja.
Toimintamallissa automaatio-, kone- ja tuotanto- sekä tietotekniikan koulutusohjelmien opinnot
liitetään osaksi Ideasta tuotteeksi -projektia. Integroitavia opintoja ovat muun muassa asiakastarpeen määrittely markkinoinnissa, tuotesuunnittelu, muotoilu, cad-suunnittelu, lujuuslaskenta,
kustannuslaskenta, ohjaus, ohjelmointi, valmistustekniikka sekä yrittäjyys. Myös dokumentointi
on oleellinen osa projektia. Projektissa tuodaan saman ongelman ratkaisuun mukaan sekä niin
sanotut perusaineet että ammattiaineet, jolloin opiskelijoille selkenee, mihin teoreettisia perusopintoja oikeasti tarvitaan.
Ideasta tuotteeksi -prosessi auttaa myös opetuksen kehittämistä. Kun teoriatietoa sovelletaan
välittömästi oikeaan tekemiseen ja ongelmien ratkaisuun, paljastuvat myös mahdolliset aukot tai
puutteet opetuksessa. Opintojaksojen sisältöjä voidaan kehittää vastaamaan työelämän tarpeita.
Lukuvuoden mittaan Ideasta tuotteeksi -prosesseja voidaan vetää useampiakin rinnakkain.
Opiskelijatiimit voivat olla miltä vuosikurssilta tahansa, mutta pääasiassa projektit suunnataan ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoille. Tavoitteena on, että jokainen opiskelija
voisi osallistua vähintään kahteen laiteprojektiin opiskeluaikanaan.

s e i n ä j o e n a m m at t i k o r k e a k o u l u

Näin se tehdään

Projektin eri vaiheissa tuotekehitysprosessiin osallistuu
5–10 opiskelijan ryhmiä, jotka valitsevat keskuudestaan
projektipäällikön. Ryhmän työskentelyä ohjaa vastuuhenkilö yhteistyössä eri aineiden opettajien kanssa. Kukin
ryhmä tuottaa tekemästään projektin osasta tarvittavan
dokumentaation, jotta seuraava ryhmä saa tarvittavat
tiedot kyetäkseen jatkamaan työtä.
Myös kansainväliset opiskelijat voivat osallistua projektiin
esimerkiksi asiantuntijan roolissa. Jos ryhmä tarvitsee erikoisosaamista, voi se hankkia sitä edistyneimmiltä opiskelijoilta, alan opettajilta tai elinkeinoelämän asiantuntijoilta ikään kuin alihankintana. Laitteen toteuttamiseen
tarvittavien raaka-aineiden ja komponenttien hankinnan
opiskelijaryhmät hoitavat, varsinaista tilausta lukuun ottamatta, itsenäisesti. Tilauksen tekee ohjaava opettaja
opiskelijoiden tekemän esityön perusteella.

Muistilista
 Toimintamalli edellyttää osaaikaista vastuuhenkilöä ja
opettajien sitoutumista.
 Opintojakson avulla voidaan
kehittää muidenkin opintojaksojen sisältöjä.
 Yksi ryhmä toteuttaa vain
osan suuremmasta projektista.
 Dokumentointi on tärkeä
osa projektia.
 Lisätietoja voi kysyä automaatiotekniikan yliopettaja
Hannu Reinilältä (hannu.reinila@seamk.fi).

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Ennen toimintamallin käyttöönottoa prosessiin osallistuville opettajille on tarpeellista järjestää yhteisiä koulutusja keskustelutilaisuuksia toimintatavan käyttöön ja kehittämiseen liittyen. Ideasta tuotteeksi -projekti edellyttää osa-aikaista vastuuhenkilöä sekä koulutusohjelmien
opettajien sitoutumista myös konseptin edelleen kehittämiseen.

w w w. va s k e . f i

155

Projektitoiminnallinen
oppimisympäristö
Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken yksikön tuotantotalouden
insinööriopiskelijoiden kolmannen ja neljännen vuoden opinnot
ovat pääosin kytketty projektioppimiseen. Oppiminen tapahtuu
työelämälähtöisten asiakasprojektien kautta. Näin opiskelija pystyy aidosti
tutustumaan yrittäjään, yrittäjyyteen ja työelämän prosesseihin.

a m m at t i k o r k e a k o u l u –  p r O j e k t i t O i m i n n a l l i n e n  O p p i m i s Y m pä r i s t ö

Asiakasprojekteilla insinööriksi
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Työelämä on muuttunut ja ammatillisen korkeakouKommentteja
lutuksen on muututtava sen vaatimusten mukaisesti.
Opettajakeskeisestä opettamisesta on siirryttävä opisOpiskelijat ovat kokeneet toimintamalkelijalähtöiseen tekemällä oppimiseen aitojen työelälin edistäneen yrittäjämäistä työskenmälähtöisten projektien kautta. Työelämä vaatii sekä sitelytapaa. Palautteen mukaan he ovat
säistä että ulkoista yrittäjyyttä. Entinen luokkaympäristö
huomanneet kehittyneensä muun muei enää riitä.
assa ajanhallinnassa, vastuunotossa,
Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken yksiryhmätyötaidoissa, sosiaalisissa taikössä tähän työelämän muutokseen on vastattu prodoissa sekä verkostoitumisessa.
jektioppimisen toimintamallilla. Projektioppiminen lisää
opiskelijoiden työelämän kilpailukykyä. Se edistää opiskelijoiden sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutustaitoja, tiedon hankintaa, riskin hallintaa, verkostoitumista sekä yrittäjämäistä toiminta- ja ajattelutapaa.
Toimintamallissa oikea yritys antaa oppilaitokselle toimeksiannon, jota opiskelijatiimit lähtevät
toteuttamaan. Opiskelijatiimi tekee projektia läheisessä vuorovaikutuksessa toimeksiantajayritykseen. Projektin eri tapahtumia rekisteröidään Moodlen oppimisalustaan. Moodlen, projektinhallintaohjelman sekä tapaamisten pohjalta ohjaajat arvioivat projektia. Lisäksi työtä arvioidaan
itsearviointina, vertaisarviointina sekä toimeksiantajan arviointina.
Projektioppimisen toimintamallin kehittäjinä ja toteuttajina on
toiminut Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Valkeakosken yksikön ohjaajatiimi tuotantotalouden
koulutusohjelmasta.

Perle Degrave (France) ja Joost Van
Brugge (Holland) työstävät projektiaan.

h ä m e e n a m m at t i k o r k e a k o u l u

Näin se tehdään
Toimintamallin käyttöönottoa varten tarvitaan kurssikohtaiset toteuttamissuunnitelmat, joista
käy ilmi kurssin osaamistavoitteet sekä sisällöt, projektityön osuus kurssista, kurssin toteuttamistavat sekä arviointikriteerit. Toimintamalli edellyttää myös toimintaohjeita tuutoroinnille, presentaatiolle, opponoinnille sekä ohjausta projektihallinnon ohjelman käyttöön. HAMKissa ohjeistus tarvittiin sekä suomen että englannin kielellä, koska Valkeakosken yksikössä on paljon
kansainvälisiä opiskelijoita.
Yrittäjyysprojektin ideointivaiheessa oppilaitos on yhteydessä yrityksiin. Aiheet projekteihin tulevat yrityksiltä. Projektien aluksi yrittäjä tai yrityksen edustaja tulee esittelemään projektiaan
koko opiskelijaryhmälle, jotta saadaan aito yrityselämän yhteys jaettua kaikille opiskelijoille ja
myös ohjaajille. Tämän jälkeen 3–5 hengen opiskelijaryhmä alkaa toimeksiannon mukaisesti
edistää projektiaan ja olla yhteydessä yrittäjään tai toimeksiantajaan. Projektin aikana ohjaaja
tukee ja edistää oppimista.
Opiskelijoilla opiskelu sisältää sekä lähiopetusta että itsenäistä opiskelua. Projektien rinnalla
kulkevat niin sanotut teoriatunnit, jotka tukevat projektien ammatillisen osaamisen tarvetta.
Asiakaslähtöisiin projekteihin käytetään keskiviikon lähitunnit, eli 8 tuntia joka viikko koko
opiskeluvuoden ajan. Projektien edistymistä seurataan noin kolmen viikon välein tai tarpeen
mukaan pidettävissä tapaamisissa, joissa projektitiimi esittää koko ryhmälle projektinsa senhetkiset aikaansaannokset, seuraavat toimenpiteet sekä projektissa mahdollisesti olevat haasteet.
Tämän lisäksi opiskelijat edistävät projektiaan asiakkaan edellyttämällä tavalla myös muina ajankohtina. Tavoitteena on, että projekti onnistuu asetettujen tavoitteiden ja aikataulujen mukaisesti. Kun projekti on päättynyt, tehdään projektin päätöstoimenpiteet ja pidetään projektin
luovutustilaisuus, jolloin projektin aikaansaannokset esitellään toimeksiantajalle.

Muistilista
 Oppilaitoksella on vastuuhenkilö, joka on yhteydessä yrityksiin.
 Opettaja-ohjaajalla on ohjattavanaan
yhdestä kolmeen 3–5 opiskelijan
projektitiimiä.

 Kustannuksia ovat kehittämis- ja
palkkakustannukset, asiakasyrityksiin
tehtävät matkat sekä mahdolliset asiakasyritysten kahvitukset.
 Lisätietoja saa Susan Heikkilältä ja
Taina Matikselta (susan.heikkila@
hamk.fi, taina.matis@hamk.fi).

Lisätietoja osoitteessa www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
w w w. va s k e . f i

l i s ät i e t o j a : w w w. va s k e . f i / k a s v u y r i t ta j y y t e e n

Oppimisympäristöä testattiin ensin kaksi vuotta suomenkielisten insinööriopiskelijoiden keskuudessa. Talvella 2010 toimintaa laajennettiin koskemaan kansainvälisiä liiketalouden sekä
tekniikan opiskelijaryhmiä. Projektioppimisen toimivuutta monikulttuurisissa ryhmissä lähdettiin
kokeilemaan pienin askelin. Projektit ovat alkuun olleet heidän omien ideoidensa kehittämistä
liikeideoiksi ja oman yrityksen perustamisen suunnittelua.
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Yrittäjyyskasvatuksen
asiantuntijoiden ajatuksia
Lue seuraavilta sivuilta asiantuntijoiden kiteytyksiä.
Mikä heidän mielestä yrittäjyyskasvatuksessa on tärkeää?
•
•
•
•
•
•
•

opetusneuvos Jussi Pihkala, opetus- ja kulttuuriministeriö
yrittäjyyden professori Matti Koiranen, Jyväskylän yliopisto
yrittäjyyskasvatuksen professori Paula Kyrö, Aalto yliopisto
professori Jaana Seikkula-Leino, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu, Suomen Yrittäjät
toiminnanjohtaja Virpi Utriainen, Nuori Yrittäjyys ry
liiketoimintayksikön johtaja Kari Ristimäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
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Yrittäjyyskasvatuksen
asiantuntijoiden ajatuksia

Idea toiminnaksi
Yrittäjämäiseen toimintaan sisältyy opetusneuvos Jussi Pihkalan mukaan luovuutta, innovaatiokykyä ja riskien hallintaa. Oleellisinta siinä on
yksilön kyky tarttua mahdollisuuksiin ja muuttaa idea toiminnaksi.
Pihkala vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön vetämästä valtakunnallisesta verkostoyhteistyöstä,
jossa on mukana toistakymmentä
eri yhteiskunnallista tahoa: ministeriöitä, etujärjestöjä ja yliopistoja.
– Verkostoitumista tarvitaan,
sillä koko yrittäjyyden ja sitä kautta yrittäjyyskasvatuksen luonne on
verkostoitumisessa. Tämä on teema, joka ei voi mennä eteenpäin
vain yhden logon alla ja jota ei voi johtaa työhuoneessa istuen, Pihkala sanoo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön vetämä yrittäjyyskasvatuksen toimintamalli on saanut kansainvälisestikin kiitosta. Esimerkiksi EU:n komissio on nostanut sen esille esimerkkinä muille
maille.
Yrittäjyyskasvatus auttaa Pihkalan mukaan
arjen ja jokapäiväisen elämän hallinnassa. Sitä tarvitaan koulutuksessa ja työmarkkinoilla

selviytymisessä ja oikeastaan missä tahansa
työssä ja yhteiskunnallisessa toiminnassa. Se
on keskeinen avaintaito, jossa koulutusjärjestelmän on oltava mukana ja josta
sen on oltava aidosti tietoinen.
Mitä nuorempien kanssa ollaan
tekemisissä, sitä enemmän yrittäjyyskasvatus on ohjaamista yrittäjämäiseen käyttäytymiseen. Yksi
yrittäjyyskasvatuksen tehtävistä
onkin luoda usein eristäytyneenä
pidettyyn kouluopetukseen yhteyksiä muuhun elämään.
Utopioitakin tarvitaan. Pihkalan
utopioissa välkkyy Suomi, joka olisi henkisesti joustava maa ja jossa yksilöillä on valmiuksia tarvittaessa liikkua
nykyistä sulavammin yksityisen, julkisen ja yrittäjänä toimimisen kentässä työuransa aikana.

Opetusneuvos Jussi Pihkala,
opetus- ja kulttuuriministeriö

Näkijöitä ja tekijöitä
Yrittäjyys on 2000-luvun yleissivistystä, määrittelee Jyväskylän yliopiston yrittäjyyden professori Matti Koiranen, joka on yksi yrittäjyyskasvatuksen uranuurtajista Suomessa.
Mies on kahden edellisen hallituksen aikana
toiminut yrittäjyyden puolestapuhujana yrittäjyyden politiikkaohjelmissa. Luennoillaan hän
on sanonut, että yritteliäillä ihmisillä matka tuumasta toimeen on maailman lyhyin työmatka.
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Yrittäjyys on Koirasen mukaan paitsi yleissivistystä, myös elämänasenne, joka määrittää
ihmisen ajattelua, toimintaa ja suhtautumista
sekä työntekoon että toisiin ihmisiin. Yrittäjyys
on konkreettinen tapa vaikuttaa oman halutun
todellisuuden luomiseen.
– Yrittäjyyskasvatuksen yksi tehtävä on kasvattaa yrittäjämäistä asennetta, joka tarkoittaa
käytännössä sitä, että tähtäimessä ei ole vain

saada maahan uusia virkeitä yrittäjiä, vaan
myös yrittäjien ystäviä; ihmisiä jotka edistävät
yrittäjyyttä viranomaisina, poliitikkoina ja rahoituspäätösten tekijöinä.
Yrittäjyyskasvatus on Koirasen mielestä oikeilla raiteilla, kun oppilaissa alkaa kasvaa näkijä ja tekijä, joka kykenee tarttumaan toimeen.
Aika kaukana yrittäjyyskasvatuksen
ideasta sen sijaan
ollaan, jos ala-asteen opettaja tilaa
rekkalastillisen vessapaperia ja pyytää
oppilaita myymään
ne kuukauden kuluessa. Toisaalta
hakoteille vie sekin, että ajatellaan

yrittäjyyskasvatus pelkkänä liiketoimintaosaamisen koulutuksena ja selitetään, miten tavattoman riskialtis ratkaisu on ryhtyä yrittäjäksi
Koiranen korostaa, että yrittäjämäinen pedagogiikka on myös hyvän oppimisen pedagogiikkaa. Opettaja, joka huomaa, että hyveet, jotka
liittyvät yrittämiseen, ovat myös hyviä oppimisen lähtökohtia, on oivaltanut yrittäjyyskasvatuksen ytimen ja saa samalla omalle opetukselleen hyvän henkisen perustan.
Yrittäjyyden professori Matti Koiranen,
Jyväskylän yliopisto

Valmius kysyä, miten tehdä toisin
– Tarvitsemme kykyä kehittää ja löytää ratkaisuja. Miksikö? Siksi että emme tiedä ratkaisuja. Aalto yliopiston yrittäjyyskasvatuksen professori Paula Kyrö puhuu työnsä
lähtökohdista ennen kaikkea tulevaisuuden ja globaaliuden näkökulmasta.
– Ratkaistavanamme on isoja
asioita, jotka kaikki liittyvät tavalla
tai toisella kykyyn tuottaa kestävää kehitystä ja hyvinvointia. Yrittäjyyskasvatuksen tehtävä on luoda uudelle sukupolvelle valmiuksia
ja kykyä löytää näihin vaatimuksiin
uusia ratkaisuja ja nähdä muutokset mahdollisuuksina.
Yrittäjyyskasvatus menee Kyrön mielestä hakoteille, jos opettajat ajattelevat, että valmiit
ratkaisumallit antavat valmiuksia. Yrittäjyyskasvatuksen keskiöön on hänestä asetettava oppijat ja heidän kykynsä tuottaa itse ratkaisuja,
sillä valmiit ratkaisut sotivat yrittäjämäisen toiminnan perusluonnetta vastaan.
Yritys voi olla yksi ympäristö yrittäjämäiselle toiminnalle, mutta se voi Kyrön mukaan
olla myös mikä tahansa prosessi, missä yrittäjämäistä toimintaa toteutetaan. Yrittäjyys voi

olla sisäistä yrittäjyyttä, organisaatioyrittäjyyttä,
julkisen sektorin yrittäjyyttä tai sosiaalista yrittäjyyttä. Siihen tarvitaan iso annos luovuutta,
mutta myös uskoa ja luottamusta
siihen, että muutoksen aikaansaaminen on mahdollista.
– Yrittäjyyskasvattajilta tarvitaan yrittäjyyden luonteen ymmärtämisen lisäksi myös kykyä ja rohkeutta lähteä kokeilemaan uutta ja
luottamusta siihen, että kokeiluista voi syntyä uusia toimintatapoja.
Oppilas ja opettaja suhteen tilalle tarvitaan ennemminkin elävää
kumppanuussuhdetta, jossa kysymys, miten asiat voitaisiin tehdä paremmin, voitaisiin korvata kysymyksellä,
miten tehdä toisin.
Yrittäjyyskasvatuksen professori Paula Kyrö,
Aalto yliopisto
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Vastuu ja tekemisen ilo
Yrittäjyyskasvatus on laaja-alaisimmillaan
kansalaiskasvatusta, sanoo professori Jaana
Seikkula-Leino.
Yrittäjyys ja sitä kautta yrittäjyyskasvatus
mielletään helposti vain talouselämän kehittämiseksi. Kyse on Lappeenrannan teknillisen
yliopiston yrittäjyyskasvatuksen professorin mukaan kuitenkin sekä sosiaalisen että taloudellisen hyvinvoinnin kivijalasta, jota kautta suomalainen yhteiskunta vahvistuu.
– Kun puhumme sekä sisäisestä että ulkoisesta yrittäjyydestä, olemme tekemisissä ilmiön
kanssa, joka liittyy
hyvinvointiin yleisestikin. Se on sitä,
että ihmiset ottavat vastuun omasta
elämästään, ovat he
sitten yrittäjiä tai eivät ole. Sen syvimpään olemukseen
kuuluvat vastuu ja
työn tekemisen ilo.
Seikkula-Leino

kertoo jonkin verran hämmästyneensä sitä, että
sana vastuu on yrittäjyyskasvatuksen yhteydessä tullut kirkkaimmin esille sekä opettajien että
oppilaiden puheessa, vaikka se ei perinteisissä
yrittäjyyden määritelmissä erityisesti korostu.
-Tässä saattaa olla kyseessä jo jonkin aikaa
meneillään ollut asennemuutos yrittäjyyteen
nähden. Kymmenen vuoden aikana suomalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen on muuttunut
paljon aiempaa positiivisemmaksi.
Kun asenne yrittäjyyteen on innostunut ja
pelkäämätön, näin se Seikkula-Leinosta parhaimmillaan vaikuttaisi yhteiskuntaan: voimme
kehittää uusia ideoita ja käytäntöjä, nostaa sitä
kautta talouskasvua ja saada verorahoja, joilla
pyörittää julkista sektoria, tuottaa hyviä palveluja ja parantaa entisestään koulutusjärjestelmää.
Ja jälleen voimme olla ylpeitä suomalaisia, joita
toiset tulevat katsomaan, että mitä ne taas ovat
kehittäneet.

Professori Jaana Seikkula-Leino,
Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Kykyä nähdä monella tavalla
Jotta voitaisiin puhua yrittäjyyskasvatuksesta
pitää sopia, mitä kulloinkin yrittäjyydellä tarkoitetaan. Suomen
Yrittäjien koulutusasioiden päällikön Veli-Matti Lampun mielestä
yrittäjyys on ihmisen aktiivinen tapa toteuttaa itseään ja unelmiaan.
– Toimiminen yrittäjänä on keskeinen yrittäjyyden muoto, mutta
yrittäjämäistä toimintaa voi olla
myös se, että hoitaa hyvin koulunsa tai harrastaa määrätietoisesti
jotakin urheilulajia. Ennen kaikkea
yrittäjyys on tapa toimia ja ottaa
oma elämä haltuun sekä myös tapa ottaa itsestään ja muista vastuuta.
Toimivan yrittäjyyskasvatusstrategian taustalla on ihmiskäsitys, jonka mukaan jokaisella
yksilöllä on tarve ja potentiaalia toteuttaa itseään ja saada toiminnalleen ympäristönsä hyväksyntä. Yrittäjyyskasvatuksessa kannustetaan
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henkilöä löytämään ja hyödyntämään oma yksilöllinen yrittäjyyspotentiaalinsa.
Puhe yrittäjäluonteista tai siitä,
että yrittäjäksi synnytään, saattaa
Lampun mielestä olla harhaanjohtavaa ja suorastaan vahingollista
se voi olla, jos opettajat sanovat
tietävänsä, kenestä tulee yrittäjä
tai kenestä ei ole yrittäjäksi.
Yrittäjämäisesti voi hänestä toimia vaikkapa se kaikkien mielestä
epäsosiaalisin nörtti, joka tekee
öisin töitä eikä tapaa ketään. Yrittäjämäisesti toimivassa yhteiskunnassa on paljon erilaisia palveluita innovatiivisuutta ja ennen kaikkea moniarvoisuutta, koska
yrittäminen perustuu siihen, että on lupa nähdä
asioita monin eri tavoin.
Koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu,
Suomen Yrittäjät

Polut itseen ja elämään
Asenne on Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja Virpi Utriaisen mukaan yrittäjyyskasvatuksen avainsana, sillä asenne avaa polun omien
vahvuuksien ja mahdollisuuksien
tiedostamiseen.
Nuori Yrittäjyys ry on yksi merkittävistä yrittäjyyskasvatuksen
käytännön kehittäjistä ja vaikuttajista Suomessa. Tänä lukuvuonna
kahdeksan opinto-ohjelman kokonaisuus, Yrittäjyyskasvatuksen
polku, on tavoittanut jo 16 000
lasta ja nuorta
Nyt ”polut” alkavat ykkös- ja
kakkosluokkalaisille suunnatusta
Minä + sinä = me -ohjelmasta,
jatkuvat kolmos- ja nelosluokkalaisten Mitä ihmiset tekevät, mitä kaupungissa tapahtuu -ohjelmaan ja päätyvät korkea-asteen Oma yritys
-ohjelmaan. Mukana on eri vuosina myös kansainvälisiä kontakteja, kuten Amerikkalaisen
Kauppakamarin (AmCham) kanssa yhteistyönä
toteutettu Job shadow, jossa nuoret pääsevät

seuraamaan verkoston yritysjohtajien päivää.
– Polkujen päämäärä on laajentaa oppijan
toimimista omasta lähiympäristöstä kotiseutuun sekä luoda yhdessä tekemällä verkostoa koulun ulkopuolella
olevaan yhteiskuntaan, Utriainen
sanoo.
Oppilaiden verkostoitumisella
on hänen mukaansa myös väestöpoliittista merkitystä. Kun lapset ja nuoret saavat kokemuksia
ja verkostoituvat omaan lähiympäristöönsä ja kotikuntaansa, he
tulevat juurtuneeksi siihen maaperään, mistä ovat lähtöisin. Tästä
voi syntyä uutta yrittäjyyttä ja hyviä
työsuhteita, ja samalla jarrutetaan väestön siirtymistä suurten kaupunkien ympärille.
Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet Utriainen tiivistää kolmeen yhdyssanaan: yrittäjyysasenne,
työelämävalmiudet ja talouslukutaito.
Toiminnanjohtaja Virpi Utriainen,
Nuori Yrittäjyys ry

Kokonaisvaltaista ymmärrystä
Vasta, kun ilmiö nimeltä yrittäjyys saadaan
mukaan kaikkeen kouluopetukseen, voidaan
Kari Ristimäen mukaan alkaa puhua yrittäjyyskasvatuksesta.
Seinäjoen ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikön johtaja kertoo toimineensa yrittäjyyskasvatuksen matkasaarnaajana toistakymmentä vuotta ja sinnikkäästi vastustavansa yrittäjyyskasvatuksen liittämistä opetukseen ainoastaan erillisenä oppiaineena.
– En ole toistaiseksi kuullut oppilaasta, joka
olisi innostunut ryhtymään yrittäjäksi opittuaan,
että debet kirjataan vasemmalle ja kredit oikealle puolelle, hän sanoo. Yrittäjyyskasvatus ei hänestä ole liiketoimintaopetusta. Se ei ole edes
sitä, että lasta tai nuorta kannustetaan yrittäjäksi. Mutta, jos sen avulla pystytään antamaan
oppilaille eväitä pärjätä omassa elämässä niin,
että hän pystyy valitsemaan ryhtyäkö esimerkiksi yrittäjäksi vai ei, niin silloin voidaan jo puhua
yrittäjyyskasvatuksesta.
Yrittäjyyskasvatus voi Ristimäen mielestä

perimmältään olla vain ymmärrystä
yrittäjyyskasvatuksesta. Ymmärrys
taas on kokonaisvaltaista toimintaa.
Se voi näkyä opetuksessa vaikkapa
niin, että tunnollisesti tuntiinsa valmistautunut opettaja on valmis edes harkitsemaan tai jopa muuttamaan suunnitelmaa, jos
jollakin oppilaalla onkin toisenlainen idea kuin
hänellä tunnin toteutuksesta.
Yrittäjyyskasvatuksen idean sisäistänyt opettaja kestää Ristimäen mukaan omassakin toiminnassaan yrittäjyyden kolme tärkeätä lähtökohtaa: yrittäjyys on innovatiivista toimintaa,
se on yhtä aikaa innostavaa ja uskottavaa, ja
se sietää epäonnistumisen riskin.
Liiketoimintayksikön johtaja Kari Ristimäki,
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
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Yrittäjyyskasvatuksen
kehittäjien ajatuksia
Lue seuraavilta sivuilta Kasvu yrittäjyyteen -hankkeen yrittäjyyskasvatuksen kehittäjien ajatuksia.
•
•
•
•
•
•
•

projektipäällikkö Katriina Huvi, Valkeakosken Seudun Kehitys Oy
projektikoordinaattori Arja Rantamäki, Valkeakosken Seudun Kehitys Oy
projektipäällikkö Marjut Ruissalo, Sastamalan koulutuskuntayhtymä
yrittäjyyden kehittämispäällikkö Satu Mursula, Jyväskylän ammattiopisto
osastonjohtaja Pirjo Hauvala, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
lehtori Taina Matis, Hämeen ammattikorkeakoulu, Valkeakosken yksikkö
yrityspalvelupäällikkö Helena Hannu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
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Yrittäjyyskasvatuksen
kehittäjien ajatuksia

Yrittäjä meissä kaikissa
Ensimmäinen ja ehkä vaikein vaihe yrittäjyyskasvatuksessa on olla estämättä yritteliäisyyttä,
sanoo Kasvu yrittäjyyteen -hankkeen projektipäällikkö Katriina Huvi, jonka mielestä yrittämistä ei tarvitse opettaa tai tyrkkiä eteenpäin,
koska yrittäminen asuu kaikissa meissä luonnostaan.
– Vastuuntuntoinen, luovasti lahjakas opettaja saattaa hyvää tarkoittaen ajatella, että oppilaiden ideat eivät
riitä, ovat lapsellisia tai liian suurellisia. Niinpä hän menee, tekee ja
keksii oppilaan puolesta eikä huomaa, että näin yrittämisestä tuleekin opettajan johtamaa toimintaa,
Huvi pohtii.
Liian hyvä opettaja ei hänen mukaansa huomaa, että yrittäjyyskasvatuksessa oleellisinta on juuri se
yrittäminen; se että saa yrittää. Oppilaita ei saa jättää oman onnensa
nojaan, mutta opettajien kannattaa muistaa,
että lupa yrittää tarkoittaa myös sitä, että on
lupa epäonnistua ja oppia virheistä. Paras yrittäjyyskasvattajan asenne on siis olla yhtä aikaa
laiska ja valpas.
Kasvu yrittäjyyteen -hanke on käyttänyt hyväkseen Nuori yrittäjyys ry:n polkuja, jossa on
Huvin mielestä oivallettu yrittäjyyskasvatuksen
ydin oikein. Muitakin malleja ja esimerkkejä riittää. Ammattikoulun pojat tekivät päiväkodille
leikkimökin, lukion oppilaat tekivät koululleen
mainosvideon, ammattikorkeakoulun opiskelijat järjestivät uusille opiskelijoille tapahtuman
raviradalla.
– Onnistuneiden yrittäjyyskasvatusprojektien
yhteinen piirre on ollut, että opetustilanne ei ole
ollut opettajan vaan oppilaiden estradi. Projektit ovat pystyneet luomaan oppilaille yhtä aikaa
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positiivisen ja realistisen käsityksen siitä, mitä
yrittäminen on. Luonnollista yrittämisen tuntua
ja riemua ei niissä ole tukahdutettu.
Oppi ei mene hukkaan. Ryhtyypä oppilas
yrittäjäksi tai ei, yrittämisen meininkiä hän
Katriina Huvin mukaan tarvitsee jo koulussa ja
viimeistään silloin, kun siirtyy koulusta työelämään ja alkaa toteuttaa oman elämänsä projektia.
Yrittäjyyskasvattajat puhuvat
sisäisestä yrittäjyydestä, joka tarpeeksi voimakkaana voi johtaa
oman yrityksen perustamiseen.
Huvin mielestä oman elämän yrittäjyys on sitäkin, että aina on lupa
ajatella huomenna toisin kuin tänään. Aina on lupa vaihtaa maisemaa. Valtion tai kunnan viranhaltija
voi siirtyä yrittäjäksi tai yrittäjä voi
siirtyä toisen palvelukseen. Pääasia
että sisäinen yrittäjyys säilyy.
– Tämä ajatus sisältää myös tunteen turvallisuudesta. Kun ihmisellä on pätevä olo oman
elämänsä suhteen, hän pystyy vaikeinakin aikoina pitämään kiinni siitä ajatuksesta, että minä
olen se, joka minun elämääni ohjaa.
Projektipäällikkö Katriina Huvi,
Valkeakosken Seudun Kehitys Oy
katriina.huvi@vaske.fi

Oppilaat pääsevät tekemään itse, ideoimaan ja
kokeilemaan käytännössä, yhteistyössä yritysten
kanssa
Projektikoordinaattori Arja Rantamäki edistää yrittäjyyskasvatusta Etelä-Pirkanmaan yläkouluissa ja lukioissa. Vaikka perusopetuksessa
aikaa ja resursseja yrittäjyyskasvatukseen on vähemmän kuin esimerkiksi ammattikorkeakoulussa,
tavoitteet ja toteuttamiskeinot ovat
samankaltaisia.
- Tärkeintä on, että opiskelijat
pääsevät tekemään itse, ideoimaan
ja kokeilemaan käytännössä, mielellään vieläpä yhteistyössä yritysten kanssa, Rantamäki sanoo.
Hän korostaa virheiden tekemisen sallimista, sillä virheistä oppii.
Kun virheet ovat luvallisia, ideointikin on kenties rohkeampaa. Mitä tekeminen
tarkoittaa? Vaikka sitä, että opiskelijat suunnittelevat pienryhmissä yritysideoita, joita oikea
yrittäjä tunnilla arvioi.
- Opiskelijat miettivät yrityksen tuotteet tai
palvelut, asiakkaat ja sidosryhmät ja lopuksi

kokonaisuudesta tehdään juliste, Rantamäki
sanoo.
Valinnaisilla kursseilla nuoret voivat perustaa
lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla
toimivia miniyrityksiä. Yrittäjyyskasvatusta ovat myös yrittäjyysteemapäivät ja opiskelijoiden vierailut paikallisissa yrityksissä. Lisäksi yritykset
käyvät itse kertomassa toiminnastaan kouluissa.
- Mitä enemmän koululaiset
ovat ympäröivän maailman kanssa
tekemisissä, sen parempi, Rantamäki sanoo.

Projektikoordinaattori Arja Rantamäki,
Valkeakosken Seudun Kehitys Oy
Valkeakosken, Akaan ja Urjalan yläkoulut ja lukiot
arja.rantamaki@vaske.fi

Opettaja houkuttelee esiin opiskelijoiden
yrittäjämäistä ajattelua
- Yrittäjyyskasvatuksessa on olennaista, että
opiskelijoilla on teoriaopiskelun ja projektityötaitojen kehittämisen lisäksi mahdollisuus oikeanlaisen yritystoiminnan harjoitteluun, hankekoordinaattori Marjut Ruissalo Mäntän seudun koulutuskeskuksesta
sanoo.
Näin opiskelija näkee, mitä hän
osaa ja missä pitää kehittyä. Eikä
yrittäjyyskasvatus koske vain opiskelijoita, vaan myös opettajia.
- Heidänkin motivaatiotaan ja
tiedon tasoaan on pidettävä yllä,
Ruissalo sanoo.
Opettaja on ohjaaja, joka houkuttelee esiin
opiskelijoissa piilevää yrittäjämäistä ajattelua.
Yrittäjämäinen ajattelu ja siihen liittyvä asenne
kehittyvät, kun opiskelijalla on mahdollisuus

ideoida ja kokeilla omaa osaamistaan käytännössä jo opiskeluaikana. Samalla opiskelija oppii arvioimaan, mitä yritys tarvitsee
kannattaakseen.
Ruissalo tähdentää nuoren tukemista hänen kasvussaan kokonaisuudessaan.
- Kun nuori saa hyvän ja positiivisen alun, hän pärjää elämässään,
myös yrittäjänä.

Projektipäällikkö Marjut Ruissalo,
Mäntän seudun koulutuskeskus sekä
Mänttä-Vilppulan ja Keuruun yläkoulut ja lukiot
marjut.ruissalo@sasky.fi
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Vankimmalla pohjalla yrittäjyys on silloin, kun
sitä on saanut kokeilla jo opiskeluaikana
- Tekemällä oppii parhaiten. Jotta opiskelijalle
muodostuu realistinen kuva yrittäjyydestä, teoriaopinnot pitää viedä käytäntöön, yrittäjyyden
kehittämispäällikkö Satu Mursula Jyväskylän
ammattiopistosta sanoo.
Mursulan mielestä yrittäjäkasvatuksessa on
tärkeää, että yrittäjäksi aikova voi
pohtia mahdollisimman varhain,
onko hänellä yrittäjäksi tarvittavia
ominaisuuksia. Näitä ominaisuuksia ovat Mursulan mielestä luovuus,
tavoitteellisuus ja kyky ideoida ja
organisoida. Yrittäjällä tulee olla
halu kehittää itseään ja työtään ja
oppia koko ajan uutta. Tärkeää on
oikea asenne.
Joillakin aloilla, esimerkiksi hiusja kauneusalalla, nuoret saattavat
ottaa Mursulan mukaan vuokratuolin tai ostaa
oman liikkeen turhan nopeasti. Moni asia tulee
yllätyksenä, vaikka sitä olisi yhtä hyvin voinut
pohtia jo etukäteen, varsinkin jos siihen olisi

ollut tilaisuus.
- Vankimmalla pohjalla yrittäjyys on silloin,
kun sitä on saanut kokeilla jo opiskeluaikana,
Mursula sanoo.
Jyväskylän ammattiopistossa opiskelijalla on
siihen mahdollisuus. Hän tekee opiskeluaikana
oman alansa töitä oikealle asiakkaalle, palkkaa vastaan.
Toisena ja kolmantena vuonna opiskelija voi liittyä Taitolaosuuskuntaan, jonka tuotteita ja
palveluita myydään ulkopuolisille.
Osuuskunta tarjoaa myös erinomaiset puitteet oppia ja harjoittaa
yrittäjyyttä tiimissä. Opiskelija voi
halutessaan kuulua Taitolaan vielä
kaksi vuotta opiskelun jälkeenkin,
jolloin hän voi edelleen vahvistaa
yrittäjyystaitojaan.
Yrittäjyyden kehittämispäällikkö Satu Mursula,
Jyväskylän ammattiopisto
satu.mursula@jao.fi

Luokkahuoneen tulisi olla opiskelijan
onnistumisen pelikenttä, ei niinkään opettajan
- Tärkeimpiä asioita yrittäjyyskasvatuksessa on
nuoren kasvun tukeminen ja oikean asenteen
löytäminen. Moni 16-vuotias on vielä epävarma
itsestään ja osaamisestaan. Ilman onnistumisen
kokemuksia hän ei opi luottamaan pärjäämiseensä, osastonjohtaja Pirjo Hauvala Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
sanoo.
Opiskelijan tulisi saada kokeilla
voimavarojaan jo opiskeluaikana.
- Se on turvallista. Eikä epäonnistumisiakaan tarvitse pelätä,
virheistä kun oppii usein parhaiten. Innovatiivisessa oppimisympäristössä saa myös epäonnistua.
Työelämässä virheiden tekeminen
ei ole yhtä yksinkertaista, Hauvala sanoo. Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistossa opetus on
suunniteltu asiakkaiden ja työelämän tarpeita
ajatellen. Hauvala muistuttaa, että opettajan
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tehtävänä on toimia ohjaajana, tukijana ja valmentajana. Hänen tulisi huomata opiskelijan
vahvuudet, kaivaa ne esiin ja antaa vahvuuksille
tilaa kehittyä.
- Kuten eräs viisas sen sanoi, luokkahuoneen
tulisi olla opiskelijan onnistumisen pelikenttä, ei
niinkään opettajan.
Hauvala sanoo, että työelämä
odottaa joustavia tiimityötaitoja:
töitä tehdään yhteisen päämäärän
hyväksi.
- Tuoreesta jääkiekon maailmamestaruudesta voimme ottaa opiksi ryhmän voiman, mahtavan tiimityöskentelyn. Paras tulos tulee, kun
jokaisen yksilölliset kyvyt saadaan
tiimissä yhteiseen käyttöön.
Osastonjohtaja Pirjo Hauvala,
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
pirjo.hauvala@vsky.fi

Yrittäjyyskasvatus ei ole pelkästään sitä, että
perustetaan oma yritys
- Moni luulee, että yrittäjyyskasvatus on pelkästään sitä, että perustetaan oma yritys.
Itsekin ajattelin niin opettajaurani alussa, lehtori Taina Matis Hämeen ammattikorkeakoulusta sanoo.
Tosiasiassa yrittäjyys on paljon laajempaa
kuin vain itselleen työskentely.
- Nykypäivän työnantaja haluaa, että työntekijä suhtautuu työpaikkaansa, kuin se olisi
hänen oma yrityksensä. Pelkkä ammattiosaaminen, työn suorittaminen, ei enää riitä, Matis
sanoo.
Hän jakaakin yrittäjyyskasvatuksen kahteen osaan, sisäiseen ja
ulkoiseen yrittäjyyteen. Sisäiseen
yrittäjyyteen kannustetaan opetusmenetelmien kautta kaikkia opiskelijoita, kaikissa oppiaineissa.
- Opiskelijoiden ongelmanratkaisukykyä tulisi vahvistaa.
Samoin uskallusta ottaa enemmän riskejä. Oma-aloitteisuus ja

itseohjautuvuus kehittyvät, kun opettaja ei tarjoile kaikkea valmiina, Matis sanoo. Opiskelijalla
tulee olla mahdollisuus ottaa vastuuta ja nähdä
työnsä lopputulos.
Sisäisessä yrittäjyyskasvatuksessa opiskelija
oppii toimimaan sekä itsenäisesti että tiimin jäsenenä. Kumpaakin taitoa tarvitaan niin toisen
palveluksessa kuin omassa yrityksessä. Ulkoinen yrittäjyys tarkoittaa oman yrityksen perustamista.
Hämeen ammattikorkeakoulussa ulkoista
ja sisäistä yrittäjyyttä kehitetään
ja harjoitellaan projektioppimisen
avulla. Menetelmässä ratkaistaan
ongelmanasetteluja aitojen asiakasprojektien avulla, hankitaan ja
analysoidaan tietoa, keskustellaan
ongelmista ja etsitään yhdessä ratkaisuja.

Lehtori Taina Matis,
Hämeen ammattikorkeakoulu,
tuotantotalouden koulutusohjelma
taina.matis@hamk.fi

Parhaat yritysideat löytyvät eri alojen
rajapinnoilta
Yrityspalvelupäällikkö Helena Hannu Seinäjoen ammattikorkeakoulusta korostaa yrittäjyyskasvatuksessa kolmea seikkaa.
- Ensinnäkin opettajan on synnytettävä opiskelijassa kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan, Hannu sanoo.
Oman yrityksen perustaminen
voi tulla ajankohtaiseksi joko jo
opiskeluaikana tai vasta myöhemmin valmistumisen jälkeen. Opiskelun aikana saatu positiivinen
kokemus saattaa kantaa hyvinkin
pitkälle tulevaisuuteen.
Toinen tärkeä seikka Hannun
mielestä on se, että ammattikorkeakoulu mahdollistaa opiskelijan
oma-aloitteisen ja yrittäjämäisen tekemisen.
- Opiskelijalla tulisi olla mahdollisuus jopa taloudellisen riskin ottamiseen jo opiskeluaikana.
Pienimuotoiset kehittämisprojektit oikeiden yritysten tarpeeseen ovat tästä hyviä esimerkkejä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa yrittäjyyskasvatus on ulotettu kaikille koulutusaloille eri
opintoihin. Kolmantena Hannu pitää tärkeänä,
että yrittäjyyskasvatusta antava ammattikorkeakoulu toimii itsekin yrittäjämäisesti.
- Jos opettajat käyttävät vain
perinteistä luento-opetusta, se ei
aktivoi opiskelijoita yrittäjämäiseen
toimintaan. Opetusmenetelmien ja
oppimisympäristöjen kehittäminen
tulisikin olla jatkuva prosessi. Oppimisen ohjaamista voi tehdä myös
yhdessä muiden aineiden opettajien kanssa. Työelämässä eri alojen
osaajat toimivat usein yhdessä.
- Ja tosiasia on, että parhaat
ideat löytyvät eri alojen rajapinnoilta, Hannu
sanoo.
Yrityspalvelupäällikkö Helena Hannu,
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
helena.hannu@seamk.fi
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Kasvu yrittäjyyteen
-hankkeen tuotoksia
Työkaluja yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden opettamiseen

Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmia
Hankkeessa mukana olleiden yläkoulujen, lukioiden, ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmia. Opetussuunnitelmia voi tarkastella osoitteessa
www.vaske.fi/kasvuyrittäjyyteen.

Yrittäjyyskasvatuksen oppimateriaalia
Hankkeessa mukana olleiden koulujen luomaa yrittäjyyden oppimateriaalia sekä Aineopintojen yrityspalat -kansio ja KenkäBisnes-lautapeli. Materiaalia voi tulostaa osoitteesta
www.vaske.fi/kasvuyrittäjyyteen.

Hankkeen internetsivut yrittäjyyskasvatuksen materiaalipankkina
Osoitteeseen www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen on koottu tuhti paketti yrittäjyyskasvatusmateriaalia
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Yrittäjyyskasvatuksen
opetussuunnitelmia
Yrittäjyyskasvatus otettiin huomioon koulu- ja opetusalakohtaisia opetussuunnitelmia laadittaessa. Kasvu yrittäjyyteen -hankkeen aikana laaditut opetussuunnitelmat ovat luettavissa osoitteessa
www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen kohdasta
opetussuunnitelmia.
Yläkouluihin ja lukioihin kehitetyt opetussuunnitelmat istuvat hyvin koulun tavoitteisiin
ja muuhun opetukseen. Yrittäjyyskasvatus integroitiin kaikkiin oppiaineisiin.
Yläkoulut
• Akaa: Hirvialhon koulu
• Akaa: Toijalan yhteiskoulu
• Keuruu: Keuruun yhteiskoulun yläkoulu
• Mänttä: Koskelan yläkoulu
• Urjala: Huhdin koulu
• Valkeakoski: Tyryn koulu
• Valkeakoski: Naakan koulu
• Vilppula: Vilppulan yhteiskoulu
Lukiot
• Akaa: Akaan lukio
• Keuruu: Keuruun lukio
• Urjala: Väinö Linnan lukio
• Valkeakoski: Tietotien lukio
Jyväskylän ammattiopistossa jokainen
opiskelija suorittaa yrittäjyysopintoja vähintään
5 opintoviikkoa ja hän voi valita niitä aina 39
opintoviikkoon saakka. Yrittäjyysopinnot sisältyvät Yrittäjyyskouluun, jonka nimi on Kääntöpiste.
Mäntän seudun koulutuskeskuksessa
jokainen opiskelija suorittaa yrittäjyysopintoja
vähintään 5 opintoviikkoa. Yrittäjyysopintojen
kehittämisessä on huomioitu alakohtaiset painotukset, jotka ohjaavat omatoimisuuteen ja
aktivoivat yritteliäisyyteen. Hotelli-, ravintola- ja
cateringalan sekä hius- ja kauneudenhoitoalan
yrittäjyysopinnot on kirjattu opiskelijoiden työkirjoihin ja opettajille materiaaliin, jota käytetään yrittäjyyden opintojen arviointiperusteina.
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistossa jokainen opiskelija suorittaa yrittäjyysopintoja vähintään 5 opintoviikkoa. Opettajien
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avuksi on tehty yrittäjyysopintojen mallikansio.
Siinä on ammattiopiston yrittäjyyskasvatuksen
tavoitteet sekä runsaasti malleja toiminnalliseen
yrittäjyyskasvatukseen. Lisäksi hotelli-, ravintola- ja cateringalalle on kirjattu alakohtaiset
yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet. Kauneudenhoitoalan, hiusalan ja liiketalouden ja kaupan
opinnoissa yrittäjyys on luonnollisena osana
opintojen arkipäivää.
Seinäjoen ammattikorkeakoulun strategiassa yrittäjyys ja yrittäjähenkisyys on keskeinen arvo. Opettajien ja opiskelijoiden yrittäjämäistä toimintatapaa ja asennetta edistetään
opetuksessa ja TKI-toiminnassa. Koulutuksen
painopistealueissa, joita ovat julkiset ja yksityiset palvelut, teknologiateollisuus sekä perustuotanto ja elintarviketalous, on kaikissa mukana myös yrittäjyys sekä liiketoimintaosaaminen
läpileikkaavana koulutuksena.
Alakohtaisessa opetuksessa kannustetaan
suunnittelemaan opintojaksoja, jotka kehittävät oma-aloitteisuutta ja yritteliäisyyttä. Opiskelijoiden yrittäjyysaikomuksia seurataan systemaattisesti ja he saavat ohjausta oman yritystoiminnan aloittamiseen jo opiskeluaikana.
Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken toimipisteessä on kehitetty, toteutettu ja testattu projektioppimisen toimintamallia
monikulttuurisissa opiskelijaryhmissä. Aitojen
asiakasprojektien avulla on edistetty opiskelijoiden sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä.
Projektioppiminen on kytketty insinööriopiskelijoiden syventäviin opintoihin siten, että ne
ovat osa kurssien toteuttamissuunnitelmaa.
Kurssien toteutuksesta noin 30 % on kytketty
asiakasprojektien kautta oppimiseen.

Hankkeessa tuotettua
oppimateriaalia
Yritystietouden peruspaketti ammattiopistoille
Aineisto sopii käytettäväksi ammatillisissa perustutkinnon osissa: yritys, yhteiskunta ja työelämätieto 1 ov, yritystoiminta 0–4 ov. 30 sivua.
Laatinut: opettaja Sinikka Jokela, Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Mäntän seudun
koulutuskeskus.

Welcome to Our Company
Englannin kielen opintomoniste yläkouluille. 12
sivua
Laatinut: opinto-ohjaaja Outi Hakala, Valkeakosken Tyryn koulu ja englannin lehtori Maria Alanen, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto.

Yrittäjyyskoulu Kääntöpiste
Yrittäjyyden askeleet hius- ja kauneudenhoitoalalla sekä hotelli-, ravintola- ja cateringalalla
Mäntän seudun koulutuskeskuksen laatima
yrittäjyysopintoja käsittelevä työkirja. Työkirjoista muodostuu opiskelijalle omasta alasta kertova oppimateriaali, kun hän tekee tai täydentää
tehtäviä opintojensa ajan. Tehtävät on suunniteltu siten, että ne linkittyvät opetussuunnitelmaan kolmen vuoden aikana. 15 sivua.

Hius- ja kauneudenhoitoalan sekä
hotelli-, ravintola- ja cateringalan
yrittäjyys ja yritystoiminta, arviointiperusteet
Mäntän seudun koulutuskeskuksen laatimat
opettajille tarkoitetut selkeät materiaalit yrittäjyyden opintojen arviointiperusteiksi. 13 sivua.

Tilaustyölomake
Mäntän seudun koulutuskeskuksen laatima yksinkertainen työtilauslomake. Opiskelijat täyttävät lomakkeen ottaessaan työn vastaan. He arvioivat mm. työajan ja materiaalimenekin. Työn
valmistuttua he kirjaavat toteutuneet määrät.
Lomaketta voi käyttää periaatteessa missä
tahansa asiakastyössä. Mäntässä sitä testattiin
tekniikan ja liikenteen aloilla.

Aineistoa Jyväskylän ammattiopiston yrittäjyyskoulun rakenteesta ja sisällöistä.
Jyväskylän ammattiopiston yrittäjyyskoulu
Kääntöpiste on innovatiivinen oppimisympäristö, joka edesauttaa projekti- ja yrittäjyystaitojen
oppimista.
Yrittäjyys on rock!
• Lyhyt opas opettajille. 16 sivua.
• PowerPoint-esitys
Oma Firma, valmentajan opas
• Opas opettajavalmentajille. Yrittäjyyskoulu
Kääntöpisteen vaihe Lämmittelyajot sisältää
10 opintoviikkoa Oma Firma -yrittäjyysopintoja. Oman Firman pääsääntöiseksi menetelmäksi on valittu Nuori Yrittäjyys -toimintamalli. Myös osuuskunnan perustaminen on
mahdollista. 10 sivua.
• PowerPoint-esitys NY Vuosi yrittäjänä -toiminnan esittelyyn.
Step by Step, NY-valmentajan opas
• Opas Vuosi yrittäjänä -harjoitusyritystoiminnan valmentajille suomeksi ja englanniksi.

Yrittäjyysopintojen mallikansio
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston opettajien avuksi on tehty yrittäjyysopintojen mallikansio. Siinä on ammattiopiston yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet sekä runsaasti malleja toiminnalliseen yrittäjyyskasvatukseen. Noin 100 sivua.

Tulosta taskuun palvelualalla
Paljonko parturi-kampaajan on veloitettava
asiakkaaltaan? Tehtävä sopii toiselle asteelle.
Laatinut: yritysasiamies Jukka Huilla ja projektikoordinaattori Arja Rantamäki, Valkeakosken Seudun Kehitys Oy.

Oppimateriaali löytyy osoitteesta
www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
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Kasvu yrittäjyyteen -hankkeessa tuotettua oppimateriaalia:

Aineopintojen yrityspalat
-kansio

yläkoululaisille ja lukiolaisille

Aineopintojen yrityspalat

Aineopintojen yrityspalat on yläkoululaisille ja lukiolaisille suunniteltu oppimateriaali, joka tarjoaa tietoa
yrittäjyydestä, yrittäjänä toimimisesta ja yrityksistä.
Nimensä mukaisesti yrityspalat ovat poimintoja eri
oppiaineisiin liittyvistä aihepiireistä. Niitä voidaan
hyödyntää opetuksessa itsenäisinä kokonaisuuksina tai käyttää yhteisesti useissa oppiaineissa.
Aineopintojen yrityspalat -kansio antaa käytännönläheistä tietoa ja tarjoaa kiinnostavia tehtäviä,
jotka on paketoitu mahdollisimman valmiiksi kokonaisuuksiksi. Kansion materiaali on tarjolla myös
sähköisessä muodossa.
Aineopintojen yrityspalat
Oppimateriaali on koottu otsikoittain ja ryhmitelyläkoululaisille ja lukiolaisille
ty niin, että eri oppiaineiden opettajien on helppo
poimia omaan opetukseensa sopiva aihe tai kokonaisuus. Opettaja voi halutessaan käyttää yhdestä
aihepiiristä koko aineiston tai ottaa opetukseensa
vain jonkin sivun tai kalvon. Jokaisen luvun alussa kerrotaan, mihin oppiaineeseen materiaalit
ensisijaisesti liittyvät ja mihin muuhun niitä voi käyttää. Aihepiirejä voidaan käsitellä myös integroidusti monen oppiaineen yhteistyönä.
Kaikki materiaalit ovat vapaasti kopioitavissa.
Kansion voi tilata maksutta YES-keskuksesta (www.yes-keskus.fi).
Aineisto on saatavilla sähköisessä muodossa osoitteesta
www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen/ayp.
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Kasvu yrittäjyyteen -hankkeessa tuotettua oppimateriaalia:

KenkäBisnes-lautapeli
Lukioiden ja ammattiopistojen yrittäjyysopintoja tukeva KenkäBisnes-yrityspeli valmentaa nuoria yrittäjyyteen
ja käytännön yrityselämään. Peli tekee
yritystoiminnan kokonaisuuden hahmottamisesta hauskaa ja helppoa.
KenkäBisnes-pelissä opiskelija johtaa kenkäalan tuotantoyritystä, jolla
on kymmenen vakituista työntekijää.
Tavoitteena on saada yritys tuottamaan voittoa.
Opiskelija asettuu pelissä yrittäjän
asemaan: ottaa lainaa, ostaa koneita, palkkaa ja erottaa työntekijöitä tai
laajentaa vaikka ulkomaille. Lautapeli on yksinkertaistettu versio yrityksen todellisuudesta. Siinä
pääsee kokeilemaan yritystoiminnan perusasioita, kuten investointeja, rahoitusta, markkinointia ja
riskienhallintaa. KenkäBisnes näyttää myös tehtyjen päätösten seuraukset ja antaa konkreettisen
tuntuman suhdannevaihteluiden maailmassa toimivan yrityksen todellisuuteen.
Ennen pelaamista suositellaan tutustumista yritystoiminnan perussanastoon. Pelin jälkeen voidaan käydä läpi pelin ja todellisen yritystoiminnan eroja.
Peliä voidaan pelata myös eritasoisten ryhmien kesken tai vaikka koko päivän pituisena turnauksena.
Peli on lainattavissa YES-keskuksista (www.yes-keskus.fi).
Lisätietoja pelistä löytyy osoitteesta www.kenkabisnes.fi.
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Hankkeen internetsivut
yrittäjyyskasvatuksen
materiaalipankkina
Kasvu yrittäjyyteen -sivuilta löydät muun muassa seuraavia
yrittäjyyskasvatuksen työkaluja:
Yrittäjyyskasvatus opetussuunnitelmissa
Kasvu yrittäjyyteen -hankkeessa mukana olleiden yläkoulujen, lukioiden, ammattiopistojen
ja ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmia.
Tietoa ja linkkejä.
Opetushallituksen ohjeistus yläasteen, lukioiden ja ammattiopistojen yrittäjyyskasvatukseen.
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston,
Arene ry:n, suositus ammattikorkeakoulujen
yrittäjyyskasvatukseen.
Materiaalia voi tulostaa osoitteesta www.
vaske.fi/kasvuyrittajyyteen.

KenkäBisnes-lautapeli
Kasvu yrittäjyyteen -hankkeessa kehitetty lautapeli lukioihin ja ammattiopistoille. Pelejä voi
tilata Yes-keskuksista (www.yes-keskus.fi). Yhtä
lautaa kohti 5 pelaajaa. Peli kestää n. 75 min.
Maksuton.

Ammattikorkeakouluopiskelijan yrittäjyysaikomusten mittaaminen
Seinäjoen ammattikorkeakoulun Kasvu yrittäjyyteen -hankkeessa kehittämä menetelmä tutkia ammattikorkeakouluopiskelijan yrittäjyysaikomuksia.

Yrittäjätarinat
Yrittäjyyskasvatuksen oppimateriaalia

Miten heistä tuli yrittäjiä? Yli 10 tarinaa.

Kasvu yrittäjyyteen -hankkeessa mukana olleiden koulujen luomaa yrittäjyyden oppimateriaalia.
Materiaalia voi tulostaa osoitteesta www.
vaske.fi/kasvuyrittajyyteen.

Oppilaat kysyvät yrittäjyydestä

Opetuksen yrityspalat -kirja
Kasvu yrittäjyyteen -hankkeessa kokeiltujen
yrittäjyyskasvatuksen toimintamallien kuvaukset, 65 mallia. 200-sivuisen kirjan voi tulostaa
osoitteesta www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
tai tilata Yes-keskuksista (www.yes-keskus.fi).
Maksuton.

Lukio-opiskelijoiden keskeiset kysymykset yrittäjyydestä ja asiantuntijoiden vastaukset niihin.

Yrittäjyyskasvatuksen opetusmalleja
Yli 20 linkkiä erilaisiin yrittäjyyskasvatuksen
opetusmalleihin.

Yrittäjyyspelit
Erilaisia pelejä yrittäjyysopintoihin.

Yrittäjyyskasvatuksen kirjallisuutta
Mittava yrittäjyyskasvatuksen kirjallisuusluettelo ja lyhyt seloste sisällöstä.

Aineopintojen yrityspalat
Kasvu yrittäjyyteen -hankkeessa kehitetty yrittäjyyden oppimateriaali yläkouluille, lukioille
ja ammattiopistoille. Yrittäjyyden tehtäviä eri
oppiaineisiin liittyen. Materiaalin voi tulostaa
osoitteesta www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen
tai tilata Yes-keskuksista (www.yes-keskus.fi).
Maksuton.
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Tietoa yrittäjyydestä
Keskeiset organisaatiot ja sivustot, joista saa tietoa yrittäjyydestä. Noin 30 linkkiä.

Tietoa yrittäjyyskasvatuksesta
Sivustoja, joilta saa tietoa yrittäjyyskasvatuksesta. Noin 30 linkkiä.

WWW.VASKE.FI/KASVUYRITTAJYYTEEN
TYÖKALUJA YRITTÄJYYSKASVATUKSEEN JA YRITTÄJYYDEN OPETUKSEEN
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Yrittäjyyskasvatuksen
verkostoa
Kasvu yrittäjyyteen -hanke kiittää yhteistyöstä seuraavia:

YES-keskus

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo

YES on yrittäjyyskasvatuksen resurssi opettajille.
YES tarjoaa tukipalveluja yrittäjyyskasvatuksen
koulutukseen, yrittäjyyden kehittämiseen koulussa ja koulu-yritysyhteistyöhön.
www.yes-keskus.fi

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo on opettajan itsearviointityökalu, jonka avulla voit seurata yrittäjyyskasvatuksen toteutumista opetuksessasi.
Työkalu antaa vinkkejä ja ideoita opetuksen kehittämiseen. www.lut.fi/mittaristo

Nuori Yrittäjyys ry

Kerhokeskus – Koulutyön tuki ry

Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta tukevia opinto-ohjelmia nuorille.
Käytännönläheiset ohjelmat haastavat oppimaan oman toiminnan kautta tiimityöskentelyä, ongelmanratkaisua, omien ideoiden kokeilua ja toteuttamista sekä vastuunottamista
omasta työstä. www.nuoriyrittajyys.fi

Kerhokeskus edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Se turvaa lasten ja nuorten mahdollisuuksia kasvaa henkisesti ehyiksi ja itsetuntoisiksi, ajatteleviksi, kriittisiksi ja ongelmanratkaisukykyisiksi ihmisiksi, joilla on edellytykset
ja mahdollisuus osallistua ja tulla kuulluiksi aina
itseään koskevissa asioissa ikäkautensa mukaisesti. www.kerhokeskus.fi

YVI
YVI-sivuille on koottu yrittäjyyskasvatusta tukevaa materiaalia lähinnä opettajille, muille kouluttajille, yrittäjille ja eri järjestöjen edustajille,
jotka ovat kiinnostuneet yrittäjyyskasvatuksesta. YVI auttaa yrittäjyyskasvatuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. www.yvi.fi

4H
4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti
vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. 4H kehittää ihmistä kokonaisuutena. Tätä kuvaavat neljän H:n perustana olevat sanat Head, Hands,
Heart ja Health, suomeksi harkinta, harjaannus,
hyvyys ja hyvinvointi. www.4h.fi

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura
ry (Vetenskapliga Samfundet för Företagsamhetsfostran r.f, Scientiﬁc Association for Entrepreneurship Education)
Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseuran tarkoituksena on edistää yrittäjyyskasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja sen käytäntöön soveltamista. Yhdistys tukee yrittäjyyskasvatuksen tutkimusta, tutkijoiden ja toimijoiden keskinäistä
kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä, järjestää konferensseja sekä edistää ja harjoittaa alan
julkaisutoimintaa. www.yktt.fi
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Nuori yrittäjyys ry
NY Yrittäjyyskasvatuksen polku
WWW.NUOrIYrITTAjYYS.fI

NY OMA YrITYS
EWB
NY 24H-lEIrI

NY vUOSI
YrITTÄjÄNÄ

NY 12H-lEIrI

NY OMA TAlOUS

YrITYSKYlÄ

NY 6H-lEIrI

NY MITÄ
IHMISET
TEKEvÄT
NY MINÄ
+ SINÄ = ME

Nuori Yrittäjyys tarjoaa yrittäjyysja kuluttajakasvatusta tukevia
opetusmalleja esiopetuksesta
korkea-asteelle.

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT
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YHTEISTYÖKUMPPANIT

PErUSTAjAT

YES-keskus
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YVI-hanke
YVI on Yrittäjyyskasvatuksen virtuaalinen oppimisympäristö, joka levittää hyviä käytänteitä ja tarjoaa ajankohtaista tietoa yrittäjyyskasvatuksesta. Tämän ainutlaatuisen oppimisympäristön kehittäminen aloitettiin vuonna 2010 ja se päivittyy viimeiseen versioonsa vuoden 2013 aikana. Nykyinen,
ensimmäinen raakaversio, vaihtuu toiseen kehitysvaiheeseensa syyskuussa 2011. Verkkoympäristöön kerätään käyttäjäryhmäkohtaisesti jäsennettyä yrittäjyyskasvatuksen materiaalia sekä luodaan
puitteet vuorovaikutteisen verkostoyhteistyön kehittämiseen.

YVIä kehitetään kahden hankkeen yhteistyönä:
Yvistä energiaa yrittäjyyskasvatukseen! -hanke (2009–2012) on alueellinen ESR- kehittämisprojekti. Sen rahoittajaviranomaisena toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus. Lisäksi hanketta rahoittavat
Pellervo-Seura, Osuustoiminnan neuvottelukunta ja Turun Seudun Kehittämiskeskus.
YVI -hanke (2010–2013) on valtakunnallinen ESR -kehittämisprojekti ja siinä kehitetään yrittäjyyskasvatusta sekä ammatillisessa että yleissivistävässä opettajankoulutuksessa. Hankkeen rahoittajaviranomaisena toimii Opetushallitus. Lisäksi hanketta rahoittavat Kerhokeskus – Koulutyön tuki
ry., Turun Seudun Kehittämiskeskus ja Työ- ja elinkeinoministeriö: Työn, yrittämisen ja työelämän
politiikkaohjelma.
Lisätietoja hankkeista:
Projektijohtaja Jaana Seikkula-Leino
jaana.seikkula-leino@utu.fi
Projektisuunnittelija Anne Tiikkala
anne.tiikkala@utu.fi
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Yrittäjyyskasvatuksen
tutkimusseura ry
YRITTÄJYYSKASVATUKSEN
TUTKIMUSSEURA RY
Yrittäjyyskasvatuksen  Tutkimusseuran  tarkoituksena  
on  edistää  yrittäjyyskasvatuksen  monitieteistä  
tutkimusta  ja  sen  käytäntöön  soveltamista.  
Yhdistys   tukee   yrittäjyyskasvatuksen  
tutkimusta,   tutkijoiden   ja   toimijoiden  
keskinäistä  kansallista  ja  kansain-
keskinäistä  kansallista  ja  kansain
välistä  yhteistyötä,  järjestää  kon-
on
ferensseja  sekä  edistää  ja  har-
ferensseja  sekä  edistää  ja  har
joittaa  alan  julkaisutoimintaa.  
Yrittäjyyskasvatuksen   tutki-
tutki
musseura   voi   myös   antaa  
lausuntoja   ja   edistää   ta-
ta
voitteidensa   toteuttamista  
erilaisissa   kansallisissa   ja  
kansainvälisissä   yhteisöis-
yhteisöis
sä  ja  yhteistyöelimissä.
Seuraan   kuuluu   yrittäjyys-
yrittäjyys
kasvatuksen  tutkijoita,  opetta-
kasvatuksen  tutkijoita,  opetta
jia,  yrittäjiä  ja  vaikuttajia  ympäri  
Suomen.  Tervetuloa  mukaan!
Halutessasi   saat   lisätietoja   yhdis-
yhdis
tyksestä   puheenjohtaja   Paula   Kyröltä  
      
663)  tai  sihteeri  Elena  Ruskovaaralta
  


Kiinnostaisiko

Sinua  tulla  mukaan  seuran  toimintaan?

Haluaisitko
liittyä  jäseneksi?

WWW.YKTT.FI

183

Yrittäjyyskasvatuksen
mittaristo – itsearviointityökalu
opettajan työn tueksi
Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo on maailman laajuisesti ensimmäinen perus- ja toisen asteen
opettajille ja rehtoreille suunnattu työkalu yrittäjyyskasvatuksen itsearviointiin. Mittariston löytyy
osoitteesta www.lut.fi/mittaristo.
Mittaristo on helppokäyttöinen ja maksuton työkalu, jonka avulla käyttäjä voi arvioida opetuksen sisältöjä, toimintatapoja ja menetelmiä. Mittaristo auttaa kehittämään omaa yrittäjyyskasvatusta ja sitä voi hyödyntää koko kouluyhteisön kehittämisessä. Käyttäjä saa Mittaristosta
välittömästi palautteen, joka nostaa esiin vahvuudet ja kehittämiskohteet. Palaute sisältää myös
käytännönvinkkejä opetukseen.
Yrittäjyyskasvatusta tarkastellaan Mittaristossa laaja-alaisesti – se pitää sisällään sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden, oppijoita aktivoivat työtavat, oppimisympäristöjen rikastamisen, monipuolisen
verkostoyhteistyön sekä yrittäjämäisen toimintakulttuurin. Opetussuunnitelman perusteet ovat
ohjanneet rakentamistyötä.

Vastaaminen pähkinänkuoressa
Vastaaminen:
• Luo ensimmäisellä kerralla itsellesi käyttäjätunnus
• Vastaaminen tapahtuu anonyymisti
• Mittariston kysymyksiin vastaaminen kestää n. 15 min
Vastaamisen jälkeen:
• Saat (myös sähköpostiin) palautteen eri yrittäjyyskasvatuksen teemojen näkymisestä opetuksessasi
• Näet vertailutietoina miten toimintasi yrittäjyyskasvattajana suhteutuu muihin käyttäjiin
Uudelleen vastaaminen
• Vastaa joka puolen vuoden päästä uudelleen
• Aiemmat vastauksesi ovat tallentuneet, joten näet ne ja pääset seuraamaan kehitystäsi yrittäjyyskasvattajana
Mittaristoa on kehitetty ESR-kehittämishankkeena. Rahoittajana ovat Opetushallitus ja Yksityisyrittäjäin Säätiö. Sitä ovat kehittäneet Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Kerhokeskus – koulutyön
tuki ry yhdessä opettajien ja rehtoreiden sekä eri yrittäjyyskasvatusta kehittävien tahojen kanssa.
Mittaamalla kehityt – tervetuloa itsearvioimaan!
Lisätietoja
Projektipäällikkö Elena Ruskovaara, elena.ruskovaara@lut.fi, www.lut.fi/mittaristo
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Yrittäjyyskasvatus on
osa Kerhokeskuksen
ydintoimintaa!
Kerhokeskus – koulutyön tuki ry on jäsenjärjestöjensä muodostama lapsi- ja nuorisotyön järjestö.
Yrittäjyyskasvatus kuuluu järjestön palveluvalikkoon kerhotoiminnan, osallisuus-, tiede- ja mediakasvatuksen ohella.
Tarjoamme pedagogisesti laadukkaita menetelmiä ja sisältömateriaaleja yrittäjyyskasvatuksen
toteuttamiseen. Palvelumme on maksutonta!
Into –yrittäjyyteen! on alakouluun ja Katso kaleidoskooppiin on yläkouluun tarkoitettu yrittäjyyskasvatuksen oppimateriaali, jotka ovat tehty opetussuunnitelman aihekokonaisuuteen Osallistuva/aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys. Yrittäjyyttä tarkastellaan lapsille ja nuorille läheisten ja
kiinnostavien teemojen avulla. Materiaalit tarjoavat mielenkiintoisia oppijoita aktivoivia tehtäviä
ja ne rakentuvat pääsääntöisesti yhdessä tekemiselle. Ne ovat ladattavissa pdf-tiedostoina tai ne
voi tilata omaksi osoitteesta www.kerhokeskus.fi/materiaalit.
Yritys Hyvä on yläkouluun ja toiselle asteelle tarkoitettu yrittäjyysaiheinen kilpailu, johon voi
osallistua joko yksilökirjoituksella tai ryhmätyöllä. Kilpailun halutaan innostaa nuoria pohtimaan
yrittäjyyttä, toteuttamaan yhdessä uusia ja kekseliäitä projekteja ja samalla oppia uusia asioita
yrittäjyydestä. Kilpailu järjestetään vuosittain ja parhaat työt palkitaan rahapalkinnoin.
Yrittäjyyskasvatus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden rikastaa oppimisympäristöjä, monipuolistaa opetusmenetelmiä, vahvistaa lapsilähtöistä pedagogiikkaa ja ehkäistä syrjäytymistä. Haluamme olla mukana rakentamassa osallistavaa ja yrittäjämäistä koulua ja siksi yrittäjyyskasvatus ja
sen pedagoginen kehittäminen ovat meille tärkeitä.
Olemme mukana YVI -hankkeessa, jossa virtuaaliseen oppimisympäristöön kootaan materiaalia
yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen. Tavoitteena on linkkipankin sijaan tehdä vuorovaikutteinen
oppimisalusta, josta opettaja saa toimivaa, vertaisarvioitua materiaalia, joka on suoraan siirrettävissä omaan opetukseen.
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4H-järjestö
Suomen 4H-järjestö tarjoaa lasten ja nuorten yrittäjyyden ja työelämävalmiuksien edistämiseen
juniori-ikäisille kerhotoimintaa ja TOP-tehtäväpankkia (Tekemällä Oppii Parhaiten). Yli 13-vuotiaille
on tarjolla koulutusta, kuten Ajokortti työelämään ja 4H-yrityskurssi, joiden kautta on mahdollisuus
työllistyä tai perustaa oma 4H-Yritys.

KOLME ASKELTA TYÖELÄMÄÄN
BXjmlmXjkllcc`j\bj`aXpi`kk\c`bj`
A OKORTTI
AJ
TYÖELÄMÄÄN 8
 t
t

4H
HKER
H
KERHOT
• yleis- ja teemakerhot
• 3000 kerhoa
• 690 000 kerhokäyntiä

• Työnhaku ja työelämän pelisäännöt

KOULU
L TUKSET 20
LU
 t
t

KILPA
P ILU
PA
L T
LU

•
•
•
•
•
•
•

TOPTE
 HTÄV
TE
TÄVÄ
TÄV
VÄPANKK
P
I
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puutarha ja viherympäristö
Metsä ja luonto
Eläimet
Koti ja keittiö
Taitavat kädet
Teknologia
Kansainvälisyys
Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
Töitä ja omaa rahaa
Ympäristö ja kierrätys

Dogsitter
Lastenhoitaja
Senioripalvelu
Pihataitaja
Taimikonhoitaja
Hevostaituri
Osaava kerhonohjaaja

K RSSIT 4
KU
 t
t
TYÖPA
P IKKA
PA

www.4h.fi/top

• 4H-yhdistykset työllistävät
8 000 nuorta vuosittain

4HYR
4H
 ITYSKU
YR
TYSK RSSI
TYSKU
• Perustiedot yrittämisestä

4HYR
4H
 ITYS
YR

• Nuoren / ryhmän yritys
• Henkilökohtainen ohjaaja
• Myynti 50 - 6 000 €/vuosi
€

Suomen edustaja
Yrittävä Eurooppa
-kilpailussa
vuonna 2010

Bfjb\kljg`ekfaXkp\cdeaXpi`kkappk\\e
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Muistiinpanoja

Muistiinpanoja
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Kasvu yrittäjyyteen
Hankkeessa mukana

