
    Hyvä käytäntö -lomake  1 (4) 
-  

 
    19.12.2018 
 
 

 
 

 
 

Osahanke/Aluekokeilu: 
 
1. Nimeä hyvä käytäntö ja lisää sille avainsanat: 
 
Yrittäjyysleiri yhteisenä oppimisympäristönä 
 
Avainsanat: Yrittäjyys, yrittäjyyskasvatus, yrittäjyysopetus, pedagogiikka, ammatillisen toisen asteen 
oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun yhteistyö. 
 
2. Valitse hyvän käytännöt tyyppi (koulutus, materiaali/julkaisu/opas vai menetelmä/toimintatapa): 
 
Menetelmä/toimintatapa 
 
3. Käytännön nettisivut (max 3); nimi ja nettisivun osoite: 
 
Jatkoväylä -hankkeen loppujulkaisun pysyvä osoite on  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-110-1 
 (sivulta 92 alkaen case-kuvaus yrittäjyysleiri yhteisenä oppimisympäristönä).  
 
4. Hyvän käytännön vaatimat resurssit (taloudelliset, henkilöstöresurssit, aikaresurssit): 
 
Huomioitava eri oppilaitosten tahoilla suunnittelun resurssoinnissa yhteistyön rakentamiseen ja koor-
dinointiin tarvittava aika. Yrittäjyysleirin 24 h toteutuksessa huomioitava järjestämisbudjetissa opiske-
lijoiden matka- ja ruokailukulut. 
 
 

5. Hyvän käy-
tännön kuvaami-
nen 
 

Hyrian, Keudan, Haaga-Helian StartUp Schoolin ja ammatillisen opettajakor-
keakoulun 
yhteistä yrittäjyysleiriä on rakennettu seuraavista tavoitteista:  
tarjotaan opiskelijoille näköala yrittäjyyden polkuun ja opintojen jatkuvuuteen 
ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun 
kokeillaan miten leiri voi toimia yhteisenä oppimisympäristönä ammatillisen 
ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille 
tarjotaan ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajaksi opiskeleville autentti-
nen 
ympäristö tehdä opetusharjoittelua, tutustua ammatilliseen koulutukseen ja 
ohjata yrittäjyyden opinnoissa eri alan opiskelijoita. 
 
Leirille tulevat toisen asteen opiskelijat ovat eri vaiheissa yrittäjyyden opin-
noissa 
ja heidän opintojensa edistymistä palvelee se, että ohjaavat opettajat muo-
dostavat tiimit jo etukäteen. Samasta syystä on linjattu, että eri oppilaitosten 
opiskelijoita ei 
sekoiteta samoihin tiimeihin. Tarkoituksena on, että opiskelijat tutustuvat 
toisiinsa leirillä järjestettävän muun yhteisen tekemisen kautta.  
 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-110-1
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Leirin suunnittelu (sis. tavoitteet, hyöty eri osapuolille, roolit, sisältö, aikataulu 
ja käytännön asiat) on aloitettava hyvissä ajoin, jotta on käytettävissä riittävä-
si informaatiota markkinointiin osallistujille. 
 
Kaikille yhteinen leirihaaste on liikeidean työstäminen ja sen esittäminen leirin 
lopuksi. Apuna on Business Model Canvas, jota työstetään Haaga-Helian 
opettajaopiskelijoiden ja SUS-opiskelijoiden ohjauksessa eteenpäin: osa leiri-
läisistä voi aloittaa  
tyhjästä, ja osalla voi olla jotain jo valmiina. Leirin alkuun sijoitetaan yritys-
neuvojan puheenvuoro antamaan ideoita liikeidean eri vaiheisiin. Ohjelmassa 
on mukana myös ”maistiaisia” ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta, toisel-
ta asteelta ammattikorkeakouluun siirtyneen opiskelijan tarina sekä opiskeli-
joiden ajatuksia ja kokemuksia yrittäjyysopinnoista ammatillisessa koulutuk-
sessa. Mukana on myös StartUp Schoolin opintotarjontaa, joka konkretisoi 
ammatillisen koulutuksen opiskelijoille yrittäjyyden opintoja ammattikorkea-
koulussa. Leirillä StartUp School järjestää omille opiskelijoille Pitching Camp -
opintojakson, johon ammatillisen koulutuksen opiskelijat saavat osallistua ver-
taisarvioijina ja josta he saavat valmiuksia omaan leirin päätteeksi pidettä-
vään esitykseensä. 
 
Leiriin sisällytetään lisäksi pieni kilpailullinen elementti siten, että tiimit kisaa-
vat toisiaan 
vastaan parhaalla liikeidealla ja eniten leirin aikana edistyneellä ja kehitty-
neimmällä 
tiimitoiminnalla (niin sanottu tsempparitiimi). Liikeideoiden ja tiimien 
arviointi jaetaan kahteen ryhmään, liikeideassaan jo ennen leiriä edistyneim-
pien ja vasta-alkajien kategorioihin. Kummastakin ryhmästä palkitaan paras 
liikeidea ja niin 
sanottu tsempparitiimi. 
 
Tiimejä sparraa amk-opiskelijat ja Haaga-Helian ammatillisen opettajakorkea-
koulun 
yrittäjätaustaiset/yrityksiä edustavat opettajaopiskelijat. Yksi opettajaopiskeli-
joista vetää osallistujille Löydä oma menestystarinasi -session. Tämä on aja-
teltu erityisesti opiskelijoille, joilla ei liikeideaa vielä ole. Opettajaopiskelijat 
hyödyntävät leirille osallistumisensa ammatillisen opettajan kehittymisohjel-
man opintojaksossa Oma opetus ja ohjaus oppilaitoksissa ja yrityksissä. 
 

6. Tarve, johon 
hyvä käytäntö 
vastaa 

Sujuvat siirtymät edellyttävät yhteistyön rakentamista 2. asteen oppilaitosten 
kesken ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Yhteisen Yrittäjyysleiri-
oppimisympäristön suunnittelu, toteutus ja arviointi rakentaa tätä yhteistyötä. 
2. asteen opiskelijat saavat näköalan yrittäjyyden polkuun ja jatkuvuuteen 
ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun, kontakteja ja tietoa 
mahdollisuuksista jatko-opintoja ajatellen, mukana olevilta yrittäjiltä myös työ-
paikalla oppimisen mahdollisuuksista. Yhteinen yrittäjyysleiri on Amk:lle mah-
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dollisuus tutustua ja rekrytoida 2. asteen yrittäjyydestä kiinnostuneita opiskeli-
joita ja  
2-asteen ja amk-opiskelijoille mahdollisuus yrittäjyysopintojen suorittamiseen 
ja opettajaopiskelijoille opetusharjoitteluun autenttisessa ympäristössä.  

 
7.Ratkaisu: tar-
peiden muunta-
minen tavoitteik-
si, ratkaisujen 
kehittäminen 

Suunniteltiin, toteutettiin ja arvioitiin 2. asteen ja amk:n yhteistyössä Yrittä-
jyysleiri  yhteisenä oppimisympäristönä.  
 

8.Tulokset: ko-
keilut ja arvioinnit 
 
 
 

Tämänkaltainen leiri korostaa tiimityöskentelyn merkitystä niin järjestäjätaho-
jen kuin osallistujien kohdalla. Liikeidean työstämisessä korostuu myös inno-
vointi. 
opiskelijat edistivät omia 2. asteen opintojaan ja amk-opiskelijat ja opettaja-
opiskelijaopiskelijat omiaan 
toiminnallisuutta ja tekemällä oppimista arvostettiin, samoin opiskelijoille an-
nettua vapautta sekä yhteistä tekemistä 
osa opiskelijoista ilmaisi innostuneensa yrittäjyydestä 
17.10. 2018 Mikkelissä Zoomin vertaisarvioinnin työpajassa kokeilu arvioitiin 
seuraavasti: innovatiivisuus 8, voimavaraistaminen 9, soveltuvuus 9, hyödylli-
syys 10, saavutettavuus ja esteettömyys 8. 

9.Pysyvyys ja 
siirrettävyys: 
käytännöksi va-
kiinnuttaminen ja 
malliksi yleistä-
minen 

opiskelijoiden laajempi osallistaminen myös suunnitteluun ja toteutukseen  
tullaan jatkamaan yhteistyötä yli oppilaitosrajojen  
yhteistyöhön kutsutaan mukaan uusia kumppaneita 
yhteistyöneuvotteluja tarvitaan oppilaitosten johdon tasolla 
on hyvä muistaa, että yhteistyötä ja luottamusta rakennetaan ja kehitetään jo-
ka kerta myös uudestaan, koska on tyypillistä, että henkilötkin vaihtuvat mat-
kan varrella 

10.Onnistumisee
n vaikuttavat te-
kijät ja esiin 
nousseet haas-
teet 
 

Kts kohta 9. 
Etukäteis-briefaukseen (tavoitteet, kohderyhmä, mikä on mahdollista aikatau-
lullisesti) on kiinnitettävä huomiota. Liikeidean miettiminen olisi hyvä käynnis-
tää heti päivän alussa ja miettiä tarkemmin ohjelman aikataulutus siirtymisi-
neen. 
johdon tuki 
yhteistyössä tärkeää eri osapuolten tarpeisiin vastaaminen, hyötyjen ja mah-
dollisuuksien kirkastaminen 

11. Lisätietoja Keuda, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Birgit Eskelinen, bir-
git.eskelinen@keuda.fi, 040 174 4432 ja Tiina Rytkölä (äitiyslomalla 
31.5.2019 asti) tiina.rytkola@keuda.fi, 040 174 4432 
 
Hyria koulutus, Anne Miettinen, anne.miettinen@hyria.fi, 050 596 7654  
 
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Marja Brandtberg, mar-
ja.brandtberg@haaga-helia.fi 
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12. Liitteet Jatkoväylä -hankkeen loppujulkaisun pysyvä osoite on  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-110-1 
 
(sivulta 92 alkaen case-kuvaus yrittäjyysleiri yhteisenä oppimisympäristönä).  
 
 

 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-110-1

