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Karelian Yrittäjyysakatemia

HANKKEEN TAUSTA
Karelia-ammattikorkeakoulu on määritellyt yrittäjyyden yhdeksi strategiakauden 20162020 läpileikkaavista teemoista. Yrittäjyyden kehittämissuunnitelmaa laadittaessa havaittiin, että perinteisesti yrittäjyyssuuntautuneilla aloilla, kuten liiketalous, matkailu ja
media, ei ollut opetussuunnitelmaan sisällytettynä yrittäjyystaitojen harjoittamista käytännössä, oikeiden asiakkaiden ja taloudellisen vastuun kanssa. Myös pedagogiset ratkaisut yrittäjyyden osalta kaipasivat uudelleen tarkastelua, joten uuden mallin luominen
Kareliassa nähtiin houkuttelevaksi, ja samalla välttämättömäksi. Monialaisuus ja tiimiyrittäjyys haluttiin nostaa osaksi yrittäjyyspedagogiikkaa.
Tahtotila uudenlaisen yrittäjyyskoulutuksen luomiseen oli ilmeinen ja Karelian johdon
taustatuki antoi siihen rohkaisua. Lisäksi yrittäjyyskoulutukseen liittyviä toiveita tuli myös
alueen yrittäjiltä ja yrittäjäjärjestöiltä, jotka kantoivat huolta uusista yrittäjäsukupolvista
ja Pohjois-Karjalan alueen elinvoimaisuudesta.
Tähän taustaan peilaten, Karelia otti kiitollisena vastaan William ja Ester Otsakorven Säätiön apurahan Karelian Yrittäjyysakatemia -hankkeelle. Se edesauttoi Suomen ensimmäisen korkea-asteen monialaisen tiimiyrittäjyyden opintokokonaisuuden syntymistä Karelia-ammattikorkeakouluun. Hankkeen toteutusaika oli 1.8.2017 – 31.12.2018.
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HANKKEEN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET
Hankkeen avulla toteutettiin seuraavat toimenpiteet, jotka oli kirjattu myös hankkeen tavoitteiksi:

1. Yrittäjyysakatemian oman brändin
luominen ja erilaiset markkinointitoimenpiteet
Karelian Yrittäjyysakatemialle luotiin oma graafinen ilme ja nimi muuttui Y-akatemiaksi. Patentti- ja
rekisterihallitus rekisteröi graafisen suunnittelijan
luoman Y-akatemian tavaramerkin. Lisäksi luotiin
omat Internet-sivut (http://www.y-akatemia.fi) ja
visualisoitiin Karelian yrittäjyyspolku (http://www.
karelia.fi/yrittajyyspolku), joka teki näkyväksi yrittäjyysopinnot ja niihin liittyvät palve-lut. Y-akatemian
markkinointia varten tehtiin flyereita, roll-up ja erilaisia esittelyvideoita (https://www.youtube.com/
watch?v=fco54FvFHxw).

Karelian yrittäjyyspolku.
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2. Opiskelijoiden ja opettajien tutustumiskäynnit ja lisäkouluttautuminen
Karelia-ammattikorkeakoulun opettajat kävivät tutustumisvierailulla Tampereen ProAkatemiassa ja kaksi Y-akatemian valmentajaa perehtyi viikon ajan heidän toimintaansa. Lisäksi eri alojen opettajia osallistui Tiimioppimisen valmennuksiin ja suoritti Tiimiakatemian Tiimimestarin tutkintoja. Suomen Yrittäjät järjestivät opettajille Työelämäläheiseen
yrittäjyyspedagogiikkaan liittyviä koulutuksia Karelia-ammattikorkeakoulun tiloissa, ja
niihinosallistui opettajia eri koulutusaloilta. Opiskelijat saivat myös osallistua tiimipedagogiikan koulutuksiin yhdessä opettajien kanssa.

3. Y-akatemian käynnistyminen
Y-akatemian opetussuunnitelma laadittiin yhteistyössä eri koulutusalojen opettajien
kanssa. Opintoihin sai hakea 1,5 vuoden perusopintojen jälkeen. Koulutusta esiteltiin
opiskelijoille infotilaisuudessa, jonka jälkeen Y-akatemian opintoihin oli erillinen hakuaika. Monialainen 13 opiskelijan pilottiryhmä aloitti 8.1.2018 Joensuun Tiedepuistolla omissa tiloissaan ja ryhmän ohjauksesta vastasivat kolme tiimivalmentajaa, joista jokainen oli
käynyt tiimimestarivalmennuksen. Opiskelijat olivat liiketalouden, matkailun ja fysioterapian koulutusohjelmista ja he perustivat opintojen ajaksi yhteisen Osuuskunta Bisionin
(http://www.bision.fi). Avoimet ovet pidettiin 22.3.2018 ja Y-akatemian toiminta herätti
paljon kiinnostusta eri alojen opiskelijoissa ja sidosryhmissä saaden kiitettävästi julkisuutta eri tiedostusvälineissä. Y-akatemiaa on esitelty eri yhteyksissä ja se on ollut mieluisa
vierailukohde, esittelyistä ovat vastanneet opiskelijat.
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TULOKSET JA LOPPUPOHDINTA
William ja Ester Otsakorven säätiön tuki mahdollisti Y-akatemian toiminnan suunnittelun ja käynnistämisen, joka vaati uudenlaisen toimintamallin jalkauttamisen henkilöstön
ja opiskelijoiden keskuuteen. Ilman tätä tukea Y-akatemiaa ei olisi syntynyt. Käytännössä
Y-akatemia luotiin täysin tyhjästä, vaikkakin se noudatti tiimioppimisen pedagogiikkaa.
Opintojen rakenne, sisällöt, brändin rakentaminen ja osaamisen kehittäminen vaativat
paljon työtä. Ainutlaatuisen kokonaisuudesta teki sen monialaisuus, joka heti ensi hetkestä lähtien osoittautui onnistuneeksi päätökseksi. Opiskelijat ovat voineet hyödyntää
toistensa osaamista ja monialaisuudesta on kiistatta muodostunut koko koulutuksen rikkaus. Eräänä osoituksena tästä on se, että osa matkailun ja liiketalouden opiskelijoista osti
Rento-kahvilan liiketoiminnan (https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/talous/
item/180201), (http://www.enjoylife.fi/kahvila-rento/). He yhdistivät osaamisensa ja voimansa.
Opiskelijoiden opinnot ovat edenneet Y-akatemiassa erinomaisesti, osa valmistunee jopa
etuajassa. Myönteinen julkisuus on innostanut ammatillisen toisen asteen ja yliopiston
opiskelijoita yrittäjyyteen ja sen myötä Joensuuhun ollaan perustamassa yrittäjyydestä
kiinnostuneiden opiskelijoiden Y-yhteisö Joensuuta. Y-yhteisö Joensuu käynnistyy vuoden
2019 alussa, ja toimintaan on saatu Otsakorven säätiön apuraha. Tämä laajentaa toiminnan koko Joensuuta koskevaksi. Y-akatemian opiskelijat ovat saaneet arvostusta myös
alueen yrittäjien keskuudessa ja toimivat nyt erinomaisina yrittäjyyden lähettiläinä sekä
Karelian sisällä että sen ulkopuolella. He ovat käyneet kertomassa opinnoistaan lukiolaisille ja osallistuneet erilaisiin tapahtumiin (mm. POLKU-yrittäjyysviikko http://polku.es).  
Kiinnostus Y-akatemiaan Karelian sisällä on kasvanut uusilla koulutusaloilla ja vuoden
2019 alussa aloittaa uusi, monialainen ryhmä, jossa on mukana myös tekniikan ja median
opiskelijoita. Aloitusmäärä on tuplaantumassa. Opettajien kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan
on lisääntynyt ja he miettivät erilaisia tapoja hyödyntää Y-akatemiaa ja tiimipedagogiikkaa
toiminnassaan. Y-akatemia on vakiinnuttanut paikkansa erittäin lyhyessä ajassa ja sieltä
valmistuvista opiskelijoista jokainen tulee toimimaan yrittäjämäisesti. Monet heistä myös
yrittäjinä, jollaisina he jo nyt opintojensa aikana ovatkin. Tätä kehitystä on ollut ilo seurata!

Y-akatemian opiskelijat ovat
saaneet arvostusta myös alueen
yrittäjien keskuudessa ja toimivat
nyt erinomaisina yrittäjyyden
lähettiläinä sekä Karelian sisällä
että sen ulkopuolella.
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