ammattitaitoa täydentävät valinnaiset tutkinnon osat
tarjonnassa Yritystoiminta 4ov, opiskelijan valinta 0-4ov

Sedu, Ilmajoki, Pappilantie
HOPEosk

Idättämö

osuuskunnassa opiskelevien
opiskelijoiden tukena

osuuskunta

antaa opiskelijoille mahdollisuuden
yrittäjyysvastaava osallistua opinnoissaan yrittäjän
opiskelijoiden perustama
toimintaedellytyksiä parantavaan oma Artesaaniosuuskunta
valmennukseen
Pohjanmaa

ITU

mahdollisuus opiskella yrittäjyyttä tukevia
tutkinnon osia musta perustutkinnoista esim.
liiketalouden perustutkinto tai Yrittäjyän
ammatttutkinto

tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat
siirtymässä alan yrittäjiksi joko
yksityisyrittäjinä, tiimiyrittäjinä tai
osuuskuntina

yrittäjyyteen
opintoja
osuuskuntaympäristössä ja
yrittäjä- ja yritysvierailut,
omaehtoinen opintoihin
messukäynnit, tutustuminen
liittymätön toiminta
yrittäjyyteen
yrittäjyyden infot, tietoiskut ja luennot
kumppanuussopimus
sedun
yrittäjyyden oppimisympäristöjen ja koulutuskeskus
kanssa
menetelmien esittely (TOY, NY,
osuuskunta, Yrittäjyyden Oma polku)
verkostoituminen vierailujen ja
yhteistyöprojektien kautta

yrittäjyyden näkökulman
tehostaminen opetussuunnitelmien
toimeenpanossa ; yrittäjämäisiin
toimintatapoihin ohjaaminen ja
kannustaminen

muut yrittäjyyshankkeet &
yrittäjyyttä tukevat
toimintamallit

TOY
mahdollisuus suorittaa
työssäoppiminen
yrittäjänä (NY,
osuuskunta, toiminimi)
Yrittäjyys 10ov, johon
sisältyy valmennusjakso
tai enemmän
ammatillisia tutkinnon
osia

kaikilla opiskelijoilla
ammatillisissa tutkinnon
osissa

ITUvalmentajat,
HOPEosk-valmentajat &
TOY-valmentajat
ammattialojen opettajat valmentajina
ja opiskelijoiden tukena
vierailevat luennoitsijat :mm.
käsityötuotteen hinnoittelu,
asiakassuhteet ja markkinointi

yrittäjäksi aikovan opiskelijan yksilöllinen
ohjaus ja tuki: liiketoimintaosaamisen ja
tuotekehittelyosaamisen, ohjausta oman
yrityksen käynnistämiseksi
liiketoimintaosaamisen, markkinoinnin,
hinnoittelun ja tuotekehittelyn lisätukea
liiketoimintaosaamisen tukimateriaali
yritystoimintaan liittyvät sopimusmallit eri
ammattialoille
parantaa verkostoitumis- ja
tiimityöskentelytaitoja ja auttamaan
kumppanuuksien löytymisessä
kumppanuuspankki, josta löytyvät
yhteistyökumppanit ja yhteystiedot

NY

maksullinen palvelutoiminta
yhteiset luento- ja reflektointipäivät

aidot asiakastyöt,
tilaustyöt ja projektit
työssäoppiminen
yrittäjänä

Versomo

esihautomo, oman liiketoimintaidean
kypsyttämiseen ja yritystoiminnan
käynnistämiseen

opiskelijalla oma
toiminimi tai muu
soveltuva
yritysmuoto

yksilöllisten yrittäjyysominaisuuksienmahdollisuus tehdä lähes
kaikki ammatilliset tutkinnon
löytäminen jokaiselle suunnitellaan osat
henkilökohtainen opintopolku
osuuskuntaympäristössä
HOPEopet

Riitta Tuokko 2014

opetussuunnitelman perusteissa yrittäjyys on omaehtoisena,
sisäisenä ja ulkoisena yrittäjyytenä

Yrittäjyyden oppimisympäristöt

Yrittäjyyden Oma polku

ammatillisissa tutkinnon osissa
Yrittäjyys 5ov, ammatillisten tutkinnon osien sisällä
Yrittäjyys 10ov, valinnainen tutkinnon osa (opetuspisteen tarjonta),
keskeinen ajatus on, että opiskelija opiskelee yritystoimintaa ja näyttää
osaamisensa ryhmässä toimien
Yritystoiminta 10ov, ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävä
tutkinnon osa, keskeinen ajatus on, että opiskelija tai tutkinnon suorittaja
kehittää omaa yritystä

