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Rocket 2020 – Rohkeasti Amis

• TAVOITE 1

• Yli tutkintorajojen ja koulutusmuotojen välisen joustavuuden 
lisääminen 

• TAVOITE 2

• Vaihtoehtoisten oppimisen mahdollisuuksien tarjoaminen ja 
lisääminen opiskelijoille



Yrittäjän taidot

Oman 
ammattialan 

taidot

Yrittäjämäinen 
työtapa

Tiimissä 
työskenteleminen

Oman työn 
ymmärtäminen

Mitä yrittäjyyskasvatus 
voi opettaa? 



Millaista tukea 
tarvitaan?

Oma 
yritys-

toiminta

Tilat, välineet, 
ohjelmistot, 

luvat, 
markkinointi

Ohjaus/tuki 
arjessa 

(omalla alalla)

Opetus (lähi-
tai verkko-)

Valmennukset, 
pajat, ideointi, 
työstäminen



Oman 
ammatin 

oppiminen

Yrittäjyyden 
oppiminen

Yhdessä 
tekeminen

Yrittäjyys ruokkii
oman ammatin oppimista



Yrittäjyyskasvatus ja yksilölliset 
oppimispolut

• Luento-opetusta vaikeampi toteuttaa/kohdistaa

• Eriaikaisuus vaikeuttaa myös oman ryhmän kanssa toimimista

• Yhdessä tekeminen ja tiimioppiminen suuri vahvuus yrittäjyydessä

• Ohjauksen ja opetuksen resursointi vaatii uutta ajattelua

• Yritysalustan kautta oppiminen tuo joustoa ja valinnan mahdollisuuksia (esim. valittavien 
tuotteiden/palveluiden/suuntautumisten kautta)

• Tuen saatavuus oikeaan aikaan välttämätöntä!

• Sähköiset materiaalit osaratkaisuna



Kuka/mikä ohjaa ja tukee opiskelijaa?

• Oma ammatin opettaja: tuki käytännön työssä esim. NY-yrityksen keikkojen/tuotteiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa, ammatillisten opintojen ohjaus ja arviointi

• Taitovalmentaja: erityisopiskelijan tukena, resurssina arjen työskentelyssä

• YTO-opettaja: apuna esim. viestinnässä, laskennassa, tvt-taidoissa –> tehdyn työn 
opinnollistaminen ja arviointi

• Yrittäjyysopettaja (?): yrittäjyysvalmennusten toteutus, yrittäjien mentorointi, 
yrittäjyyden tutkinnon osien arviointi (yhdessä ammatin opettajan kanssa), 
”yrittäjyyspajat” tai –klinikat, joissa ratkotaan yrittämiseen liittyviä käytännön ongelmia

• Verkkomateriaalit: hyvät ohjaavat materiaalit/verkkokurssit esim. tarvittavasta 
kirjanpidosta, laskutuksesta, tarjouksen tekemisestä, hinnoittelusta, 
liiketoimintasuunnitelmasta

• Vertaistuki: Muut yrittäjyydestä kiinnostuneet (NY- ja OSK-verkosto)



Mitä opintoja yrittäjyyden kautta?

Yrityksessä toimiminen 15 osp

tai 

Yritystoiminnan suunnittelu 15 
osp

Oman tutkinnon yrittäjyys X osp

Omat ammatilliset 
tutkinnon osat (pakolliset 

+ valinnaiset)

YTO-opinnot (yrittäjyys ja 
yrittäjämäinen toiminta 1 

osp + 0-9 osp, 
matematiikka, tvt, 

viestintä ja vuorovaikutus 
jne.)



Miten nämä opinnot saa suoritettua?

Yrityksessä toimiminen 15 osp

tai 

Yritystoiminnan suunnittelu 15 
osp

Oman tutkinnon yrittäjyys X osp

Omat ammatilliset 
tutkinnon osat (pakolliset 

+ valinnaiset)

YTO-opinnot (yrittäjyys ja 
yrittäjämäinen toiminta 1 

osp + 0-9 osp, 
matematiikka, tvt, 

viestintä ja vuorovaikutus 
jne)

Opin samat asiat to-jaksolla 
tai esim. verkkokurssilla

Saan tukea ammatin opettajalta ja 
yrittäjyysopettajalta

Täydennän tarvittaessa 
työssäoppimassa tai 
koululla

Osallistun NY24H –leirille  YTO-
yrittäjyys 1 + 1-2 osp

Dokumentoin NY:ssä, OSK:ssa tai 
to-paikassa tekemääni työtä 
arvioidaan näyttönä

Suunnittelen työni 
yrityksessä niin, että 
osaamisvaatimukset 
täyttyvät  näyttö

Teen yrityksessä oikeita 
työtehtäviä  YTO-
opettaja ohjaa ja arvioi
(tai ammatin opettaja 
näytön osana)

Osallistun valmennuksiin ja 
työstän omaa liikeideaa 
opiskeluaikaa tai tulevaisuutta 
varten  arvioidaan näyttönä

Saan tukea ammatin opettajalta ja 
yrittäjyysopettajalta

Verkkomateriaalit apuna

Lähiopetus omalla alalla, 
valmennukset, oma yritys  näyttö

Seppo-peli



Ammatin opettajan näkökulma

• NY-toiminta tai osuuskunnassa työskentely ovat suurimmalle osalle opettajistamme 
vieraita

• Tarvitaan tietoiskuja/koulutusta NY-toiminnasta ja OSK:sta

• Ohjeistuksen ja sopimusten on oltava hyvin selkeät ja helposti saatavilla

• Sekä opettajilla että opiskelijoilla on oltava saatavilla asiantuntijoita, joiden puoleen 
kääntyä vaikeissa kysymyksissä (hyvin tavoitettavissa, aikaa ja taitoa neuvoa)

• Ammattiin kuuluvissa töissä on helppo ohjata, osalle esim. liiketoimintasuunnitelman 
tai hinnoittelun ohjaaminen on vaikeaa

• Toisten, osaavampien konkareiden tukea tarvitaan esim. NY-toiminnan aloittamisessa



Opiskelijoiden näkemyksiä

• Kaikkia ei kiinnosta suorittaa mitään yrittäjyyteen liittyviä opintoja – yritysalusta on 
ammatin oppimisen ja tienaamisen väline

• Kynnys yritystoiminnan aloittamiseen pitää olla tosi matala, että kaikki uskaltavat lähteä 
mukaan

• Teoriaopetustakin pitäisi olla saatavilla

• Koululta/opettajilta kaivataan tukea ja ideoita + käytännön apua (esim. esteiden 
raivaamista)

• Aina ei itse tiedä, millaista apua tarvitsisi tai mitä missäkin vaiheessa pitäisi tajuta tehdä

• Valmennuksissa pitäisi päästä kiinni käytäntöön, ei kierrellä ja kaarrella

• On ärsyttävää, jos kukaan ei osaa neuvoa tai sanoa suoraan, miten asiat voi tehdä 
(esim. yto-valinnaiset)

• Osuuskunnan korkea provisio + kulurakenne mietityttää 



Yrittäjyyskasvatuksen toteutus
Salpauksessa

Perustaidot 
haltuun

NY/TO/OSK    

tms.
OSK, palkkatyö, 

muu yrittäjyys

Opintojen alussa Opintojen aikana Opintojen jälkeen

1. 24H –
leiri: miten 
aloitan 
yrittämisen
ja miten 
opin sen 
kautta

2.Tuotteis-
taminen ja 
asiakkaat

4 pv 
Itsensä ja 
kaverijoh-
taminen

5 pv 
Liiketoi-
minnan
kehittä-
minen, 
yhteistyö, 
verkostot

6 pv 
Oma 
liikeidea ja 
yrittäjyys-
polun jatko

3. 
Hinnoittelu 
ja markki-
noini

Yrittäjyysvalmennukset (sisällöt esim.)


