
Yrittäjyys osana sote-opintoja

MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

EI TODELLAKAAN

Tiesitkö, että tarvitset 
silti yrittäjämäistä 

osaamista työsuhteissasi?

EN TIEDÄ VIELÄ

Hanki lisää tietoa 
sekä osaamista! 

YRITTÄJYYS 
KIINNOSTAA

Minulla on jo idea ja 
haluan päästä hommiin!

Tule Oamk Yrityshautomoon!

Minulla ei vielä ole 
konkreettista ideaa, mutta 

yrittäjyys kiinnostaa

Osallistumalla erilaisiin 
yrittäjyyteen sekä palveluiden 

kehittämiseen liittyviin 
tilaisuuksiin voit saada ideoita 

ja tietoa, jotka auttavat 
löytämään sisäisen yrittäjäsi!

• Oamk Yrityshautomo 
• OuluHealth
• OuluES
• Tellus

• Business Corner Linnanmaa
• BusinessAsema
• BusinessOulu

YRITTÄJÄMÄISIÄ TAITOJA 
• verkostointitaidot
• halu kehittyä ja vaikuttaa
• luova ajattelu
• tiimityötaidot
• viestintätaidot

Tuttuja taitoja, eikö?
Yrittäjämäiset taidot 
korostuvat myös 

opinnoissa, joten niihin on 
hyvä kiinnittää huomiota

Onko sinulla myös muita 
yrittäjämäisiä taitoja? KARTOITA YRITTÄJYYSOSAAMISESI

YOOP.FI

TERWA-AKATEMIA

YRITTÄJYYDEN 
OPINTOJAKSOT

Johdatus innovaatioihin ja 
yrittäjyyteen (pakollinen)

Tutustu opintojaksoon tästä!

Polku yrittäjyyteen sote-alalla 
(vapaasti valittava)

Tutustu opintojaksoon tästä!

Tulevaisuuden tuotteet ja 
palvelut – testaa ja kehitä 

(vapaasti valittava) 
Tutustu opintojaksoon tästä!

TSEKKAA LISÄTIETOJA SEURAAVALTA SIVULTA!

https://yoop.fi/testaa-yrittajyytesi/
https://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuunnitelmat?koulutus=sos2021sp&lk=s2021&alasivu=opintojakso&oj=YY00CR72_fi
https://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opintojaksohaku?sivu=oj_kuvaus&koodi1=YY00CI08&kieli=&opas=
https://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuunnitelmat?koulutus=sth2020sp&lk=s2020&alasivu=opintojakso&oj=OS00CP99_fi


Terwa-akatemia
Terwa-akatemia on liiketalouden opiskelijoista muodostuva yhteisö ja opintosuuntaus, jossa 
yrittäjyyttä opitaan käytännössä opiskelijoiden perustamissa osuuskunnissa. Opiskelijat tekevät 
projekteja oikeille asiakkaille ja soveltavat teoriaa suoraan käytäntöön. 

Mikäli olet kiinnostunut suorittamaan esim. osan harjoittelustasi Terwa-akatemian projektissa, 
ole yhteydessä opiskelijaosuuskuntiin, esittele itsesi ja hyppää rohkeasti mukaan! Terwa-
akatemian kautta on mahdollista suorittaa 3–15 op. 

Tutustu Terwa-akatemiaan ja osuuskuntiin

Oamk Yrityshautomo
Oulun ammattikorkeakoulun yrityshautomossa voit hyödyntää osaamistasi ja työllistää itsesi tai 
selvittää ideasi bisnespotentiaalin. Yrityshautomossa saat tueksesi yrittäjyysvalmentajan, pääset 
työstämään omaa ideaasi sekä voit osallistua tapahtumiin ja työpajoihin oman osaamisesi 
kehittämiseksi!

• Oamk Yrityshautomon kotisivut
• Yrityshautomon työpajat

Osallistu tapahtumiin!
• Business Corner Linnanmaa
• OuluHealthin tapahtumat
• OuluES
• Tellus-tapahtumat
• BusinessAseman tapahtumat
• BusinessOulu tapahtumakalenteri ja kaikenlaiset alan webinaarit

Jäikö jokin mietityttämään?
Kysy lisätietoja tutoropettajaltasi tai soten yrittäjyysvastaavalta Eija Hautalalta

Haluatko tehdä osaamisesi näkyväksi
ja osoittaa sen työnhaussa?

Hae Yrittäjyysosaaja-osaamismerkkiä!

https://www.oamk.fi/fi/koulutus/ammattikorkeakoulututkinnot/tradenomi-amk-liiketalous-terwa-akatemia
https://oamk.fi/fi/palvelut/muut-palvelut/yrityshautomo
https://oamk.fi/fi/palvelut/muut-palvelut/yrityshautomo/yrityshautomon-tyopajat
https://ouluhealth.fi/events/
https://oulues.com/
https://www.oulu.fi/tellusarena-fi/tellustapahtumat
https://businessasema.com/#kalenteri
https://www.businessoulu.com/fi/tapahtumat.html?cal=2021-08
https://ote.turkuamk.fi/yrittajyysosaaja/
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