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Valmennuksen kulku:
• Näkökulmia: Miksi yrittäjyyttä ei voi sivuuttaa 

opiskelijoiden ohjauksessa?
– Harjoitus: Yrittäjyys omassa työssäni nyt

• Näkökulmia: Yrittäjyys kasvatuksessa ja 
koulutuksessa
– Harjoitus: Yrittäjyys – ohjauksen ja ohjaajan rooli

• Tiedoksi: Yrittäjyysosaamisen kehittämistä 
oppilaitosyhteistyössä – mahdollisuuksia keväälle 
2016



MIKSI YRITTÄJYYTTÄ EI VOI 
SIVUUTTAA OPISKELIJOIDEN 
OHJAUKSESSA?

Näkökulmia:



1. Työelämä muuttuu: 
Uusi, itse luotu työ

• ”Uusi työ on ainakin joustavaa, monimuotoista, mahdollistavaa, 
verkottunutta, kokeilevaa ja purskeista ja sitä tehdään monessa 
roolissa yhtä aikaa. Uutta työtä syntyy jos uskallamme paremmin 
yrittää ja myös välillä epäonnistua. -- Työelämässä tarvitaankin 
tulevaisuudessa yhä enemmän yrittäjämäistä asennetta ja 
työnteon tapaa.” (Sitra)

• ”Työn on ennustettu muuttuvan globalisaation ja digitalisaation
myötä projektiluonteiseksi, pitkäaikaiset urat jäävät historiaan. 
Yrittäjyys ja itsensä työllistäminen yleistyvät. Työ muuttuu 
liikkuvaksi entisten aikaan ja paikkaan sidottujen työsuhteiden 
sijaan. Kuukausipalkka on yhä harvempien etuoikeus, muut 
kokoavat ansionsa pienistä puroista.” (HS 24.8.2015)



2. Talous- ja työllisyyskriisi 

• ”Keski-Suomen työttömyys jatkoi nousuaan syyskuussa [2015] 
viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Työ- ja elinkeinoministeriön 
työnvälitystilaston mukaan maakunnassa oli syyskuun lopussa 
20 664 työtöntä työnhakijaa, 848 enemmän kuin vuosi sitten. --
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa 
Keski-Suomessa 16,1 prosenttia. Maakunta jatkoi valtakunnan 
vaikeimpana työttömyysalueena.” (KSML 20.10.2015)

• ”Suomen talous ja työllisyys kyetään kääntämään kasvuun vain 
yrittäjyyden ja työn tekemisen kautta. -- Koulutuksen uudistaminen 
ottaa huomioon työelämän osaamisen tarpeet ja lähentää 
koulutusta ja työelämää toisiinsa.” 
(Hallitusohjelma: Yritysten, yrittäjyyden ja omistajuuden 
vahvistaminen)



3. Yrittäjyys on Keski-Suomessa 
strategisesti keskeinen teema

• Keski-Suomen strategia 2040:
– Tulevaisuuden osaamistaloudessa kaikki koulutusasteet 

läpäisevä yrittäjyysosaaminen on erityisen keskeistä ja 
yrittäjyysopinnot ovat osa tutkintoja

• Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän 
koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston 
yhteinen yrittäjyysstrategia (2014):
– Alueen oppilaitokset toimivat aktiivisesti 800 uuden 

yrityksen ja 2000 työpaikan luomiseksi Keski-Suomeen 
vuoden 2018 loppuun mennessä

– Käynnistetään yhteiset ja avoimet yrittäjyysvalmennukset. 
Oppilaitosten oma koulutus avoimeksi



”Yrittäjyydessä näyttää olevan paljon 
hyviä puolia, jotka minua kiehtovat. 

Yrittäjä esimerkiksi saa päättää 
työaikansa itse – hän on töissä silloin 

kuin tarvitsee, mutta turhaan ei 
työpaikalla tarvitse olla, toisin kuin 

palkkatyössä joutuu. Työn saa 
määritellä itse ja päättää, mitä tekee 

milloinkin. ”

”Yrittäjyys on tapa työllistää itsensä, ja 
parhaassa tapauksessa useita muita, 

juuri sillä sektorilla minkä kokee itselleen 
hyväksi. Lisäksi yrittäjyys on upea 

mahdollisuus luoda 
organisaatiokulttuuria itselle ja

työyhteisölle parhaiten soveltuvilla 
keinoilla.” 

”Ajattelin ennen yrittäjyyttä vain 
markkinoiden kysynnälle vastaamisen 

näkökulmasta, enkä siitä, mitä itse 
haluaisin tehdä kaikista eniten ja mikä 

on se oma intohimon kohde, jonka 
parissa viihtyisin vaikka loppuelämän.” 

”Yrittäjyys kiinnostaa muun muassa
siksi, koska yhteiskunta tarvitsee lisää 

yrittäjiä; olen huolissani Suomen 
tulevaisuudesta. Tällä

hetkellä mielessäni on pyörinyt eräs 
sivutoiminen yrittäjyys -ajatus. Tämä 

olisi riskittömämpi vaihtoehto kokeilla, 
onko ideani hyvä ja olisiko minusta 

yrittäjäksi.”

Vapaus ja vastuu, olla itsensä pomo Itsensä toteuttaminen, intohimo

Itsensä (ja muiden) työllistäminen Yhteiskuntavastuu, EI työttömyydelle
MITÄ TÄSTÄ AJATTELEE OPISKELIJA?



Harjoitus:
Yrittäjyys omassa työssäni nyt

• Itsenäisesti: Pohdi, miten yrittäjyys tällä hetkellä näkyy 
omassa opiskelijoiden ohjaustyössäsi? | 5 min
– Kirjoita ajatuksia, menetelmiä, käytänteitä post-it -lapuille, 

1 asia / lappu
• Ryhmäkeskustelu: Jakakaa lapuille kirjaamanne asiat 

ryhmän kesken. Jalostakaa, yhdistelkää ja ryhmitelkää 
asioita ja valitkaa niistä 5 keskeisintä | 10 min 
– Kirjatkaa nämä uusille lapuille

• Purku: Kukin ryhmä vie valitsemansa asiat fläpille ja 
avaa ne lyhyesti muille, seuraava ryhmä jatkaa 
edellisen ajatuksia tai avaa kokonaan uusia teemoja

• Näihin palataan vielä valmennuksen lopuksi!



YRITTÄJYYS KASVATUKSESSA JA 
KOULUTUKSESSA

Näkökulmia:



Yrittäjyys – mahdollisuus sopeutua 
monimutkaistuvaan maailmaan?

“-- the role of entrepreneurship in society, and 
perhaps the major reason for its current political 
popularity, is that it provides an opportunity for 

individuals and organizations of all kinds and in all 
walks of life to cope with, provoke, and perhaps 

enjoy, an increasingly complex and uncertain 
world.”

(Allan Gibb 2005)



Yrittäjyyskasvatus –
eväitä elämään?

Kyse on elämänhallinnan, vuorovaikutuksen ja 
itsensä johtamisen taidoista, 

kyvystä innovaatioihin ja muutosten kohtaamiseen. 
(OKM, Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat, 2009)

Yrittäjyyskasvatus on elämässä tarvittavien taitojen 
ja valmiuksien oppimista.

(valtakunnallinen YES ry)



Yrittäjyys koulutuksessa –
kirjavia käsityksiä

• = yleisiä (työ)elämävalmiuksia
• = ulkoista yrittäjyyttä, (osakeyhtiömuotoisen) 

yrityksen perustamista ja pyörittämistä
• = liiketoimintaosaamista ja tuotekehitystä
• = ideoiden/innovaatioiden etsimistä, kehittämistä 

ja tuottamista asiakasarvoon perustuen 
• = yritysyhteistyötä, esim. yrityksille tehtäviä 

projekteja, harjoitteluja tai yritysvierailuja



Harjoitus:
Yrittäjyys – ohjauksen ja ohjaajan rooli

• Oppilaitosten (JY, JAMK, ao) yhteinen Yrittäjyys 
yhdistää -tahtotila: 
– Opiskelija tunnistaa yrittäjyyden yhtenä (potentiaalisena) 

työllistymisvaihtoehtona ja ymmärtää, että yrittäjyys on 
yksi tapa luoda ja tehdä työtä – työllistyipä hän toisen 
palvelukseen, omaan yritykseen tai monimuotoisesti 
moneen rooliin

Keskustelkaa ryhmissä tähän peilaten, mikä on:
– Ohjauksen tavoite ja rooli
– Ohjaajan rooli
– Ohjaajan tiedon ja tuen tarve?



MAHDOLLISUUKSIA KEVÄÄLLE 
2016

Yrittäjyysosaamisen kehittämistä oppilaitosyhteistyössä



Unelmat+Inspiraatio! -kurssi
• Mitä?

– Pohdiskeletko, millaisia asioita työltäsi haluat, minne olet oikeastaan menossa 
ja miltä työelämä tänä päivänä näyttää? Tällä opintojaksolla oppiminen 
tapahtuu käytännönläheisten oppimistehtävien parissa omia unelmia ja 
työelämän muutoksia pureskellen sekä omista työllistymismahdollisuuksista 
inspiroituen. Kurssilla vierailee joukko inspiroivia yrittäjiä!

• Kenelle?
– Kaikille JY:n, JAMK:n ja ao:n opiskelijoille. Se sopii erityisesti niille, jotka 

pohtivat omaa uraansa ja työllistymistään yleisesti sekä niille, jotka ovat 
valmistumassa ilman selkeää kuvaa tulevasta työstään ja työpaikastaan. 

• Milloin?
– ke 16.3.2016 klo 16–18 Startti
– ke 23.3. 2016 klo 12–19 Unelmat-leiri
– ke 13.4. 2016 klo 12–19 Inspiraatio-leiri
– ke 20.4. 2016 klo 12–16 Finaalitori

• Missä?
– JY:n Ruusupuisto-rakennus, RUU D 104 Helena, Alvar Aallon katu 9

Yrittäjyysinspiraatio

https://www.youtube.com/watch?v=5mdCTAh-8Qc


DreamUp -yrittäjyyspäivä
20.4.2016 klo 12-16

• Mitä?
– Oppilaitosten yhteinen yrittäjyyspäivä, joka järjestetään jatkossa vuosittain. 

Tapahtuma innostaa opiskelijoita pohtimaan yrittäjyyttä yhtenä 
uravaihtoehtona toiminnallisen festarihengen inspiroimana! 

– Pääesiintyjinä tapahtumassa ovat itsensä omien unelmiensa pohjalta 
työllistäneet Riku ja Tunna / Madventures,  Stand up -koomikko Helena 
Pöllänen ja tubettaja Soikku

– Osana tapahtumaa järjestetään mm. ao:n Kasvun Polku -finaali, NY-yritysten 
pitchauskilpailu, yrittäjän apuri-opiskelija -speed-dating sekä 
opiskelijayritysten pop up -tori, jossa on myynti- ja esittelypisteitä

• Kenelle?
– Kaikille JY:n, JAMKin ja ao:n opiskelijoille

• Milloin?
– Ke 20.4.2016 klo 12-16 + jatkot illalla

• Missä?
– Jyväskylän ydinkeskustassa: Kävelykadulla, Torikeskuksessa, Aalto-salilla, 

Freetimessa ja Revolutionissa

Yrittäjyysinspiraatio



Oliko tästä mitään hyötyä?

Siis:

Mitä viette tästä valmennuksesta 
käytäntöön/omaan työhönne?



#yrittajyysyhdistaa
Projektipäällikkö Niina Pitkänen

Jyväskylän yliopisto
niina.pitkanen@jyu.fi

0400 247 465

Projektikoordinaattori Marja Kämppi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

marja.kamppi@jamk.fi
040 630 4069

Projektikoordinaattori Niina Helin
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

niina.helin@jao.fi
040 341 5850

mailto:niina.pitkanen@jyu.fi
mailto:marja.kamppi@jamk.fi
mailto:niina.helin@jao.fi
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