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The purpose of this thesis was to collect information, which students need to 
achieve adequate skills for entrepreneurship? The aim of the thesis was to find 
new perspectives for the developing process of Starttaamo-concept started at 
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu. The choice of the topic was based on 
the author’s own interest and her background work as an entrepreneur. This 
thesis was carried out as an assignment to Tredu Pyynikki Campus. 
 
This thesis was a practice-based study and it was conducted as a development 
project during Starttaamo-concept’s designing- and piloting period in 2019. The 
theorical framework consisted of entrepreneurship and entrepreneurship in voca-
tional education and research findings. This thesis studied the concept during the 
development process and aimed to bring up new development proposals. 
 
The topic of the thesis was relevant, because the changes in work-life will 
change the job descriptions and working as an entrepreneur or self-employed is 
a strong option in the future. Students will need qualified teaching in a versatile 
learning environment and through varied implementation to achieve good skills 
in etrepreneurship. Students need extensive coaching and councelling in addi-
tion to possibilities and encouragement to practical experiment during studies. 
 
Various ideas were presented as development propositions to stabilise the con-
cept such as setting up goals, indicators, a feedback system and utilising online 
studies. Also founding a larger Starttaamo team and confirming the resources in 
the organization were suggested. Students’ entrepreneurial path during studies 
was brought up as a further research topic. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyö käsittelee aihetta ”Yrittäjyysosaamista ammatillisesta koulutuk-

sesta – Case: Starttaamo -konsepti Tredu”. Opinnäytetyö on toteutettu kehittä-

misprojektina Starttaamo-yrittäjyyskonseptin suunnittelu- ja pilotointivaiheessa 

vuoden 2019 aikana. Opinnäytetyössä tarkastellaan konseptia sen kehittämisvai-

heessa sekä tuodaan esille kehitysehdotuksia, joiden avulla opiskelijoiden yrittä-

jyysosaamista ja -valmiuksia voitaisiin vahvistaa. 

 

Tampereen seudun ammattiopistossa Tredussa määriteltiin syksyllä 2018 yrittä-

jyyden edistäminen yhdeksi strategisen ohjelman (2019-2022) painopistealu-

eeksi. Ajatus opinnäytetyön aiheesta lähti tekijän omasta yrittäjyystaustasta ja 

kiinnostuksesta aiheeseen. Lähtöajatuksena on koota yhteen kehitysideat ja aja-

tukset siitä, millainen yrittäjyyden oppimisympäristö voisi olla Tampereen seudun 

ammattiopisto Tredussa tulevaisuudessa. Yrittäjyys, yrittäjän työkenttä sekä yrit-

täjyysverkostoissa toimiminen ovat tekijälle yrittäjän näkökulmasta tekijälle tuttuja 

asioita. Toimeksiannosta tähän strategiseen painopisteeseen liittyen sovittiin yh-

dessä Tredun Pyynikin kampuksen kanssa. 

 

Yrittäjyys ja yrittäjyyden oppimisympäristöjen tarkastelu on aiheena ajankohtai-

nen, sillä työelämän murros tulee muuttamaan työnkuvia ja tulevaisuudessa yrit-

täjyys ja itsensä työllistäminen joko osittain tai kokonaan on yksi vahva työelämän 

vaihtoehto. Opinnäytetyön aihe on siis relevantti ja opiskelijoiden osaamisen ke-

hittämisen näkökulmasta tärkeä. Yrittäjyysosaamisen vahvistamiseen on kiinnos-

tusta sekä oppilaitoksilla että opiskelijoilla itsellään. 

 

 

1.1 Opinnäytetyön lähtökohdat 

 

Opinnäytetyössä teoreettisena viitekehyksenä toimii yrittäjyyden ja yrittäjyyskas-

vatuksen käsitteet ja tutkimustulokset sekä Kansallisen koulutuksen arviointikes-

kuksen (Karvi) toteuttama tutkimus ja arviointiraportti (2017-2018) yrittäjyysopin-

noista ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa. Taustatietona toimii 
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myös opetus- ja kulttuuriministeriön yrittäjyyskasvatuksen linjaukset (2009, 

2017). 

 

Lisäksi kehittämistyön taustatietona toimii Marita Viljasen YAMK-opinnäytetyö 

”Yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen edistäminen Tredussa”, jossa on tarkas-

teltu yrittäjyyskasvatusta Tredussa pedagogisesta näkökulmasta. Taustatietona 

on käytetty myös syksyllä 2018 opiskelijoille toteutettua yrittäjyysopintoja koske-

vaa kyselyä, jonka ovat toteuttaneet lehtorit Sanna Kattelus ja Seppo Pylvänäi-

nen. Kyselyn aineistoa ei ole erikseen julkaistu, mutta sen käyttöön opinnäyte-

työn taustatietona on tekijöiden lupa. 

 

Lukuvuoden 2018-2019 aikana Tredussa lähdettiin strategisen ohjelman mukai-

sesti uudistamaan yrittäjyyden painopistealuetta. Tähän on keskitetty resursseja 

myös valtakunnallisen 365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hankkeen 

puitteissa ja Pyynikin kampuksella päätettiin lähteä kehittämään ja pilotoimaan 

uudenlaista yrittäjyyden oppimisympäristöä ja Starttaamo-konseptia.  

 

 

1.2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa, mitä opiskelijat tarvitsevat saadak-

seen hyviä valmiuksia yrittäjyyteen ja työelämään? Opinnäytetyön tutkimuskysy-

mykseksi muotoutui: ”Mitä opiskelijat tarvitsevat opinnoissaan (oppimisympäristö 

ja opetus/valmennus) saadakseen hyvät valmiudet yrittäjyysosaamiseen?”. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on löytää uusia näkökulmia yrittäjyyden oppimiseen ja 

opettamiseen sekä tuoda kehittämisehdotuksia Tredussa käynnistettyyn Start-

taamo-yrittäjyyskonseptin kehitysprosessiin. Opinnäytetyöprosessin kautta on 

osallistuttu konseptin kehittämiseen sekä pohdittu toimenpiteitä konseptin vakiin-

nuttamiseen osana Tredun yrittäjyyden oppimisympäristöä. Starttaamon kehitys-

työssä on keskiössä opiskelijan näkökulma ja valmentava yrittäjyyskasvatus. Työ 

rajattiin Starttaamon suunnittelu- ja pilotointivaiheen prosessiin. Opinnäytetyössä 

ei tarkastella eri koulutusalojen toteutuksia ja erityispiirteitä, vaan käsitellään yrit-

täjyysosaamisen vahvistumista opintojen aikana yleisellä tasolla. 
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1.3 Opinnäytetyön sisältö 

 

Opinnäytetyö on luonteeltaan toiminnallinen opinnäytetyö, joka toteutetaan työ-

elämälähtöisenä kehittämisprojektina. Toiminnallinen opinnäytetyö on usein käy-

tännönläheinen ja työelämälähtöinen toimeksianto, joka voi olla käytännön toi-

minnan ohjeistamista, opastamista, toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä. Se 

voi olla esimerkiksi ammatilliseen käytäntöön suunnattu ohjeistus tai opas, esi-

merkiksi turvallisuusohjeistus, tai esimerkiksi tapahtuman suunnittelu ja toteutus. 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) 

 

Opinnäytetyön kirjallisessa raportissa käydään läpi kehitysprojektin taustaa: toi-

meksiantajan esittely, yrittäjyyskasvatus ammatillisessa koulutuksessa sekä tut-

kimuslöydöksiä. Tämän jälkeen kuvaillaan Starttaamo -konseptin suunnittelu- ja 

käynnistymisvaiheen lähtötilanne. Opinnäytetyö on toteutettu kehittämisprojek-

tina, jossa analysoidaan Starttaamo-konseptia, sen suunnittelu- ja pilotointivai-

hetta, sekä esitetään kehittämisehdotuksia ja toimintasuunnitelmaluonnos. Toi-

mintasuunnitelmassa esitettään ehdotuksia, miten konseptia juurrutetaan käy-

täntöön strategiakaudella 2019-2022. 

 

Alla olevassa kuviossa on jäsenneltynä opinnäytetyön sisältö (kuvio 1). 

 

 

 

KUVIO 1. Opinnäytetyön sisältö 
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2 KEHITYSPROJEKTIN TAUSTAA 

 

 

2.1 Yrittäjyyden käsite 

 

Yrittäjyyden käsite jaetaan yleensä alakäsitteisiin sisäinen (myös omaehtoinen) 

ja ulkoinen yrittäjyys, jotka tuovat esiin yrittäjyyden erilaiset ajattelu- ja toiminta- / 

toteutustavat. Ulkoinen yrittäjyys käsittää konkreettisen toimimisen yrittäjänä ja 

omistajana ja yritystoiminnasta vastaamisen. Sisäinen yrittäjyys käsittää henkilön 

oma-aloitteisen toimintatavan ja yrittäjämäisen elämänasenteeseen, vaikka hän 

olisi palkkatyössä tai ei koskaan perustaisi omaa yritystä. Ulkoinen yrittäjyys viit-

taa enemminkin statukseen ja rooliin yhteiskunnan elinkeinorakenteessa ja sisäi-

nen yrittäjyys heijastaa yrittäjämäistä suhtautumis- ja toimintatapaa asioihin. (Iko-

nen 2006, 26-27.) 

 

Juha Kansikas (2007, 62) kuvaa kirjassaan ”Kasva yrittäjyyteen” sisäisen yrittä-

jyyden omaavaa työntekijää seuraavilla ominaisuuksilla: 

- yritteliäs, innostunut, aloitekykyinen ja asialle omistautuva suunnittelu- ja 

työskentelytapa 

- ideoiva ja visioiva ajattelu 

- psykologinen omistajuus eli tunne siitä, että kuuluu yritykseen ja että ha-

luaa vaikuttaa ja osallistua aktiivisesti sen työhön 

- sosiaaliset taidot 

- vastuun kantaminen sekä muiden huomioiminen, joka parhaimmillaan 

vahvistaa yhteisöllisyyttä 

- uskallus ehdottaa ja toteuttaa parannuksia työntekotapoihin ja organisaa-

tion muuhun toimintaan.  

 

Yrittäjänä toimiva henkilö tarvitsee työssään oman ammattitaitonsa ja asiantunti-

juutensa lisäksi myös valmiuksia ja osaamista yrittäjyyteen. Yrittäjyys on vahvaa 

sitoutumista oman työnsä eteenpäin viemiseen ja lisäksi vaaditaan myös ver-

kosto- ja liiketoimintaosaamista. On tunnettava oman toimialan toimintakenttä 

sekä mahdollisesti alaa sekä yritystoimintaa säätelevät lait ja asetukset. Sisäisen 

yrittäjyyden ominaisuuksia tarvitsee sekä yrittäjänä että palkkatyössä toimiva 
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henkilö. Yrittäjäksi kasvaminen vaatii tietojen ja taitojen lisäksi henkistä pää-

omaa. (TAMK 2014, 194-195.) 

 

 

2.2 Yrittäjyyskasvatus 

 

Yrittäjyyskasvatuksen käsite on ollut mukana opetuksessa ja tutkimuksessa jo 

1980 -luvulta lähtien. Nykypäivänä yrittäjyyskasvatus on huomioitu opetussuun-

nitelmissa kaikilla kouluasteilla. Opetuksessa on siirrytty yrittäjyysopetuksesta 

yrittäjyyskasvatuksen käsitteeseen, joka kattaa näkemyksen siitä, että yrittäjäksi 

kasvetaan ja yrittäjyysvalmiuksia voidaan kehittää. (Kyrö, Lehtonen & Ristimäki 

2007, 14-15.) 

 

Yrittäjyyden erilaisia muotoja on useita: 1) yksilön yrittäjämäinen toimintatapa, 2) 

ulkoinen yrittäjyys eli esimerkiksi yrityksen omistaminen ja johtaminen, 3) organi-

saatioyrittäjyys eli organisaation kollektiivinen toimintatapa ja 4) sisäinen yrittä-

jyys eli yksilön yrittäjämäinen toimintatapa, ovat kaikki vuorovaikutuksessa tois-

tensa kanssa. Yhteiskunnan muutos vaikuttaa siten, että yrittäjyyden eri muodot 

vaikuttavat ja muovaavat toisiaan. Yrittäjyyskasvatus huomioi ja sisältää nämä 

kaikki ja niiden vuorovaikutuksen. (Kyrö ym. 2007, 18.) 

 

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on oppia ymmärtämän yrittäjyyttä, oppia yrittä-

jämäistä toimintatapaa ja oppia yrittäjäksi. Yrittäjämäisen kulttuurin kehittymisen 

mahdollistaa se, että opiskelijat oppivat toimimaan yrittäjämäisesti ympäristössä, 

joka kannustaa yrittäjyyteen ja tukee yrittäjämäistä käyttäytymistä. Tulevaisuu-

dessa tarvitaan uskallusta muuttaa opetustapoja ja tavoitteita sekä näkemystä 

oppimisympäristöstä ja oppivan yhteisön kehittämisestä. (Kyrö & Ripatti 2006, 

22-23.) 

 

Mikkelin ammattikorkeakoulun julkaisussa ”Näkökulmia yrittäjyyteen ja yritysyh-

teistoimintaan” (2012) on kiteytetty seuraavasti yrittäjyysosaamisen vahvistami-

sesta opintojen aikana:  

 

Yrittäjyyden sisäistäminen opintojen aikana on tärkeää henkilökoh-
taisen kehityksen ja elinikäisen oppimisen kannalta. Yritteliäisyys 
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auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme ja valjastamaan omia hen-
kilökohtaisia ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä käyttöömme uudella 
tavalla. Saamme testata omia rajojamme ja haastaa itsemme ja työ-
ympäristömme toimimaan erilaisten lähtökohtien mukaisesti. (Torni-
ainen & Honkaniemi 2012, 14.) 

 

 

2.3 Yrittäjyyskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) määritelmä yrittäjyyskasvatuksesta:  

Yrittäjyyskasvatuksella tarkoitetaan pääasiassa opetushallinnon 
alalla tehtävä laaja-alaista työtä yrittäjyyden vahvistamiseksi. Yrittä-
jyyskasvatusta tekevät ja toimintaa tukevat myös useat työelämäta-
hot ja järjestöt. Käytännön toimenpiteiden tavoitteena ovat myönteis-
ten asenteiden lisääminen, yrittäjyyteen liittyvien tietojen ja taitojen 
kehittäminen, uuden yrittäjyyden aikaansaaminen, yrittäjien ja yrityk-
sissä olevan henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä yrittäjämäi-
nen toimintatapa työpaikoilla ja kaikessa muussakin toiminnassa. 
Yrittäjyyskasvatus perustuu elinikäiseen oppimiseen ja verkostomai-
seen toimintatapaan.  (OKM 2009, 11.) 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen yrittäjyyslinjauksen (2017) tavoitteena 

on, että koulutuksessa kaikilla opintoasteilla huomioitaisiin työelämän tulevaisuu-

den osaamistarpeet sekä kehitettäisiin työelämän ja yritysten sekä koulutuksen 

yhteistyötä. Linjauksessa on huomioitu tavoitteet ja toimenpiteet strategisella ta-

solla ja johtamisessa, opetuksessa, yrittäjyyttä tukevassa koulutuksessa sekä op-

pimisympäristöjen näkökulmasta. (OKM 2017.)  

 

OKM:n koulutuksen yrittäjyyslinjaukset (2017) nostavat myös esiin kysymykset 

henkilöstön riittävästä osaamisesta ja valmiudesta yrittäjyysopetukseen, resurs-

sien riittävyydestä, yritys- ja työelämäyhteistyön aktivoinnista, koulutusala sekä -

asterajojen ylittävästä yhteistyöstä, monipuolisista oppimisympäristöistä sekä 

yrittäjyyskoulutuksen saatavuudesta. Kaikilla opiskelijoilla tulisi olla mahdollisuus 

kehittää yrittäjyysosaamista ja -taitoja ja siten kehittää työelämävalmiuksiaan. 

(OKM 2017.) 

 

Sitran Uusi koulutus -foorumin -julkaisussa todetaan, että tulevaisuudessa opet-

tajien tulisi tehdä työtään tiimeissä, opettaa yhdessä ja yhdistää osaamistaan il-
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miöiden opiskelussa. Opetustyö on yhä vähemmän riippuvaista ajasta ja pai-

kasta, mutta tämä vaatii opetuksen ja oppimisen kehittämistä. Opettajien täyden-

nyskoulutuksen on ennakoitava tulevaisuutta. (Sitra 2015.) 

 

 

2.4 Yrittäjyys ammatillisessa koulutuksessa 

 

Yrittäjyysopetus ja -kasvatus on huomioitu opetussuunnitelmissa kaikilla opetus-

asteilla varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Opetus- ja kulttuuriministeriön jul-

kaisussa ”Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat” todetaan, että työelämässä ja yri-

tystoiminnassa vaadittava osaamistaso kasvaa, joten yrittäjyysosaamisen kehit-

täminen koulutuksessa on tärkeä asia tulevaisuuden työelämän kehityksen kan-

nalta. Tavoitteena on, että yrittäjyyskasvatus vahvistaa yritteliäisyyttä kaikilla yh-

teiskunnan tasoilla sekä vahvistaa ja lisää yritystoimintaa. (OKM 2009.) 

 

Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Ammatilli-

sissa opinnoissa kaikille pakollisia yrittäjyysopintoja sisältyy yhteisiin tutkinnon 

osiin, josta löytyy esimerkiksi ”yhteiskunta- ja työelämäosaaminen” -opintokoko-

naisuus 9 osp ja sen alta ”yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta” 1 osp. Lisäksi am-

matillisissa tutkintokokonaisuuksissa on valinnaisina tutkinnonosina valittavissa 

kaksi eri yrittäjyyden tutkinnon osaa ”yritystoiminnan suunnittelu” 15 osp sekä 

”yrityksessä toimiminen” 15 osp. (Opintopolku 2019.) Alla olevassa kuvassa on 

esitetty ammatillisten perustutkintojen yrittäjyyden tutkinnon osien ammattitaito-

vaatimukset (kuva 1).  

 

 

 

KUVA 1. Tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset (Opintopolku 2019) 
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2.5 Tutkimustuloksia yrittäjyyskasvatuksesta 

 

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) vuosina 2017-2018 tekemän ar-

viointiraportin mukaan yrittäjyys kiinnostaa ammatillisen koulutuksen opiskeli-

joita, mutta he kokivat oppineensa niitä koulutuksen aikana melko vähän. Karvin 

laajan arviointitutkimukseen osallistui yhteensä 13 088 opiskelijaa, joista 7 818 

oli ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita, 2 810 ammatillisen näyttötutkin-

non opiskelijoita, 1 464 ammattikorkeakouluopiskelijaa ja 996 yliopisto-opiskeli-

jaa. Lisäksi teemaryhmähaastatteluihin osallistui 272 henkilöä ja Yhdessä yrittä-

mään! -tilaisuuksiin noin 200 henkilöä. (Karvi 2018, 3-5.) 

 

Karvin (2018) arviointikysymykset olivat: 

- Miten opiskelijat kokivat oppineensa yrittäjyyttä nykyisten opintojensa ai-

kana? 

- Miten yrittäjyyttä opetettiin? 

- Miten ammatillisen koulutuksen järjestäjän tai korkeakoulun toimintakult-

tuuri tuki yrittäjyyden oppimista? 

- Mitkä tekijät edistivät oppimista? 

 

Arviointiraportin kehittämisehdotukset koskien ammatillisen koulutuksen yrittä-

jyysopintoja liittyvät yrittäjyyden tukemiseen, opettamiseen sekä yrittäjämäistä 

toimintatapaa tukevan toimintakulttuurin luomiseen. Opiskelijat kokivat tärkeäksi 

sen, että heitä informoidaan ajoissa ja riittävästi yrittäjyysopinnoista, ja että opet-

tajien oma yrittäjyyskokemus ja innostus asiaan motivoivat myös opiskelijoita. 

Opiskelijat toivoivat käytännönläheisiä toteutuksia, esimerkiksi tiimi- tai projekti-

työskentelyä, ja kokivat myös aidot yrittäjien tarinat ja yrityselämäyhteistyön tär-

keäksi osaksi yrittäjyysopintoja. (Karvi 2018, 74-78.) 

 

Karvin raportin kehittämisehdotuksissa todetaan, että koulutuksen järjestäjien on 

tärkeää panostaa yrittäjämäisen toimintakulttuurin luomiseen, mikä vahvistaisi 

sekä opiskelijoiden yrittäjämäistä toimintatapaa että lisäisi yrittäjyyttä. Karvin suo-

situs on, että koulutuksen järjestäjä mahdollistaa yrittäjyyden monipuolisen ja in-

nostavan opetuksen seuraavat kohdat huomioiden: 

• riittävä resurssointi 

• sopivat opetustilat 
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• muodostetaan yrittäjyystiimi 

• yrittäjyyteen nimetään vastuuhenkilö 

• varmistetaan, että yrittäjyyden opettamiseen liittyvät hyvät käytännöt, oh-

jeet ja tiedot yhteistyöverkostosta ovat helposti henkilöstön saatavilla 

• toimiva viestintä, joka tavoittaa opiskelijat, henkilökunnan ja eri sidosryh-

mät. (Karvi 2018, 74-78.) 

 

Myös Talous ja nuoret TAT:n vuoden 2018 ”Nuoren tulevaisuusraportin” tulosten 

mukaan yrittäjyys kiinnostaa nuoria, mutta sen opetukseen kaivattaisiin lisäpa-

nostusta. Raportin yhteenvetotuloksissa todetaan, että jos yrittäjyysosaamista ja 

yrittäjähenkeä halutaan vahvistaa, niin nuorten itseluottamusta täytyy tukea sekä 

tarjota mahdollisuuksia oppia yrittäjyyttä ja taloustaitoja. (TAT 2018.) 

 

Kansainvälinen Innovation Cluster for Entrepreneurship Education (ICEE) -hanke 

toteutti laajan kaksivuotisen tutkimuksen koskien yrittäjyyskasvatuksen vaikutuk-

sia. Tutkimuksen mukaan yrittäjyyskasvatus parantaa eri tavoin nuorten oppimis-

tuloksia. ICEE -tutkimukseen osallistui 12 000 vastaajaa viidestä maasta: Belgia, 

Italia, Latvia, Suomi ja Viro. Suomesta vastaajia oli 2 400, jotka kaikki olivat osal-

listuneet Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan opintojensa aikana. 

(ENRI 2018.) 

 

Erilaiset avaintaidot kehittyivät Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan 

osallistuneilla opiskelijoilla verrattuna ei ohjelmaan osallistuneihin opiskelijoihin 

(kuva 2). 

 

 

KUVA 2. Avaintaitojen kehitys (Nuori Yrittäjyys ry 2019) 
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Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemian toimesta toteutettiin Voimala -

hanke vuosina 2008-2012, jonka toiminta-ajatuksena oli edistää nuorten yrittä-

jyyttä Pirkanmaalla. Voimala -hankkeessa toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin, 

millainen olisi opiskelijoiden unelmien yrittäjyyskurssi. Tärkeimmiksi asioiksi nuo-

ret kokivat sen, että pääsevät itse tekemään, ja että kurssin toteutus on monipuo-

linen. He kokivat mielekkäiksi toteutuksiksi yrityssimulaatiot, yrittäjien elämään ja 

tarinoihin perustuvat sisällöt sekä yhdessä tekemisen. He toivoivat, että kurssin 

pääpaino olisi tekemällä oppimisessa, esimerkiksi oman yrittäjyysprojektin suun-

nitteleminen ja toteuttaminen tai esimerkiksi yrityksen toimeksiannon toteuttami-

nen. Voimala -hankeen tutkimuksen johtopäätöksenä todettiin, että toisella as-

teella on hyvä ajankohta toteuttaa yrittäjyyskasvatusta, mutta se vaatii muutosta 

kurssivalikoimaan ja opetusmenetelmiin. (TAMK 2012, 19-20.) 

 

 

2.6 Yrittäjyyskasvatus Tredussa / tutkimustuloksia 

 

Marita Viljasen YAMK-opinnäytetyö 

Marita Viljanen on tarkastellut YAMK-opinnäytetyössään ”Yrittäjyyskasvatuksen 

ja yrittäjyyden edistäminen Tredussa” (2017) yrittäjyyskasvatusta Tredussa pe-

dagogisesta näkökulmasta. Opinnäytetyössä on pyritty löytämään yrittäjyyskas-

vatuksen edistämisen haasteita ja mahdollisuuksia sekä tarkasteltu aihetta erityi-

sesti opetuksen näkökulmasta. 

 

Kyseisen opinnäytetyön tutkimuksessa pyrittiin saamaan vastauksia opetushen-

kilöstön näkökulmasta oppilaitoksen toimintaympäristöstä, yrittäjyyskasvatuk-

sesta, yrittäjyydestä ja työelämäverkostosta. Tutkimustulokset osoittivat, että ke-

hittämistä kaivataan ja opetushenkilöstö kokee myös opetussuunnitelman yrittä-

jyyskasvatuksen tavoitteet ja sisältöjen määritelmät jonkin verran haasteellisina. 

Opettajan oma asiantuntijuus, asenne, kokemus sekä verkostojen hyödyntämi-

nen nähtiin tärkeänä opiskelijoiden näkökulmasta. Tutkimustulokset osoittivat, 

että opetushenkilöstö on kiinnostunut itsensä kehittämisestä ja tiimityöskente-

lystä. (Viljanen 2017.) 
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Marita Viljasen opinnäytetyön kehittämisehdotuksissa nostetaan esiin kysymys, 

millaisilla ratkaisuilla voidaan parhaiten edistää yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyy-

den tilaa Tredussa? Kehittämisehdotuksena tähän tuodaan esiin esimerkiksi 

opettajien työelämäjaksot sekä aktiviinen oppilaitos-yritysyhteistyön suunnitel-

mallinen toteuttaminen. Työssä tuodaan esiin myös eri koulutusalojen aktiivi-

sempi yhteistyö ja jaetun asiantuntijuuden hyödyntäminen ja merkitys. Lisäksi 

osuuskuntamallin ja NY (Nuori Yrittäjyys) -toimintamallin aktiivinen hyödyntämi-

nen nostetaan esiin kehityskohteena. (Viljanen 2017, 99-105.) 

 

Viljanen on tuonut opinnäytetyönsä kehittämisehdotuksissa myös esiin ehdotuk-

sen, että oppilaitoksen sisällä voitaisiin rakentaa uusi toimintamalli ”Yrittä-

jyysTreenaamo”, joka mahdollistaisi tiimioppimisen yhdessä sekä yrittäjämäisten 

taitojen harjaantumista. YrittäjyysTreenaamon toimintamallissa siellä toteutet-

tava opinnot voisivat olla yrittäjyysopintoja tai esimerkiksi osa työssäoppimisjak-

soja. (Viljanen 2017, 105-107.) 

 

Kuvassa 3 on esitetty YrittäjyysTreenaamon toimintamalli, joka on toiminut Start-

taamon kehittämisen lähtöajatuksena: 

 

 

 

KUVA 3 YrittäjyysTreenaamo (Viljanen 2017) 

 

Kysely Tredun opiskelijoille 2018 

Syksyllä 2018 Tredussa toteutettiin vuonna 2017 opintonsa aloittaneille opiskeli-

joille kysely koskien yrittäjyysopintoja. Kyselyn ovat toteuttaneet lehtorit Sanna 
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Kattelus ja Seppo Pylvänäinen ja yhteenveto kyselystä opinnäytetyön löytyy opin-

näytetyön liitteenä (liite 1). Kyselyyn vastasi yhteensä 217 opiskelijaa, kuudelta 

eri koulutusalalta: autoala, HotRaCa (hotelli-, ravintola- ja cateringala), liiketa-

lous, media-ala, rakennus- ja talotekniikka ja sosiaali- ja terveysala. Vastaajista 

79 % oli 16-20 -vuotiaita Tredun opiskelijoita ja vastaajista 66 %:lla oli omassa 

lähipiirissä joku yrittäjä. 

 

Kysely sisälsi avoimia kysymyksiä, joista saatiin kattavasti esiin opiskelijoiden 

omakohtaista näkökulmaa yrittäjyyteen ja yrittäjyysopintoihin. Yhteenvedon pe-

rusteella koulutusaloilla oli jonkin verran hajontaa siinä, kokivatko opiskelijat, että 

yrittäjyyden mahdollisuuksista on kerrottu ja siihen on kannustettu. Yrittäjyysopin-

toja oli toteutettu ja tarjolla kaikilla koulutusaloilla, mutta mahdollisuudesta ko-

keilla tai toimia yrittäjänä opintojen aikana ei ollut monen opiskelijan mielestä in-

formoitu. 

 

Kyselyn kysymykset 7. Onko sinulle kerrottu missään vaiheessa mahdollisuu-

desta suuntautua yrittäjäksi opintojen aikana? ja 8. Koetko, että sinua on kannus-

tettu pohtimaan itsesi työllistymisen/yrittäjyyden eri vaihtoehtoja opiskelusi ai-

kana? vastaukset jakaantuivat hyvin tasaisesti kyllä- ja ei -vastauksiin (kuva 4). 

Tämä osoittaa, että hajontaa on paljon ja nostaa esiin selkeän kehityskohteen. 

 

 

 

KUVA 4. Kyselyvastaukset, kysymykset 7 ja 8 (Tredu 2018) 



17 

 

Kyselyn kysymys 9. Oletko koskaan ajatellut, että voisit joskus tulevaisuudessa 

toimia yrittäjänä? vastauksista 60 % oli yrittäjyysmyönteisiä (kuva 5). Myös avoin-

ten kysymysten vastauksista löytyi kiinnostusta ja myönteistä suhtautumista yrit-

täjyyteen. Yrittäjyyden vapaus ja mahdollisuudet kiinnostivat opiskelijoita, mutta 

vastaavasti myös yrittäjyyteen liittyvä vastuu, talousasiat, stressi ja omien taitojen 

riittävyys herättivät pohdintaa. 

 

 

 

KUVA 5. Kyselyvastaus, kysymys 9 (Tredu 2018) 
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3 KEHITYSPROJEKTI 

 

 

3.1 Toimeksiantajan esittely 

 

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on Suomen toiseksi suurin ammatillisen 

koulutuksen järjestäjä, joka toimii kahdeksan eri kunnan alueella. Toimipisteitä 

on yhteensä 15 ja niitä on Tampereella, Ylöjärvellä, Nokialla, Pirkkalassa, Kan-

gasalla, Lempäälässä, Orivedellä ja Virroilla. (Tredu 2019.) 

 

Opiskelijoita on Tredussa vuosittain noin 17 000. Ammatilliseen koulukseen ha-

keutuu sekä nuoria että aikuisia opiskelijoita yhteishaun ja myös jatkuvan haun 

kautta. Koulutustarjonnassa on 26 perustutkintoa, 21 ammattitutkintoa ja 9 eri-

koisammattitutkintoa. Lisäksi kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin voi opiskella myös 

oppisopimuksella. Tarjolla on myös yrityksille ja työelämälle suunnattuja koulu-

tuksia, kansainvälisiä opintopolkuja sekä VALMA-koulutusta. Tredussa voi myös 

suorittaa joitain tutkintoja englanniksi sekä suorittaa ammatillisia yhdistelmätut-

kintoja sekä ammatillisten ja lukio-opintojen yhdistelmiä. (Tredu 2019.) 

 

 

 

 

KUVA 6. Tredu roolit ja vaikuttavuus alueellisesti (Tredu 2019) 
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3.2 Tredun strateginen ohjelma 2019-2022 

 

Syksyllä 2018 Tredulle määriteltiin strateginen ohjelma vuosille 2019-2020, jonka 

visiona on ”Ammatillista etumatkaa – Rohkee, Retee ja Reilu Tredu”. Keskei-

siksi menetystekijöiksi strategisessa ohjelmassa on nostettu seuraavat osa-alu-

eet: työpaikalla tapahtuva oppiminen, työelämävalmiudet, opiskelijakeskei-

syys, henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi sekä yhteistyöverkostot. (Tredu 

2019.) 

 

Tredun missiona on kohottaa ja ylläpitää ammatillista osaamista, mahdollistaa 

yksilölliset opintopolut, kehittää työ- ja elinkeinoelämää sekä vauhdittaa yrittä-

jyyttä. Tredu toimii yhteiskuntavastuullisesti ja edistää hyvää elämää. Strategisen 

ohjelman painopisteiksi määriteltiin: Teknologisesti älykkäämpää tulevaisuutta 

Tredusta, Kestävä elämäntapa Tredusta ja Tulevaisuuden yrittäjyyttä Tredusta. 

(Tredu 2019.) 

 

Tulevaisuuden yrittäjyyttä Tredusta painopisteeseen on kirjattu omat alatavoit-

teet, joissa on huomioitu sekä opiskelijoiden että henkilöstön yrittäjyysosaamisen 

kehittäminen ja verkostojen aktivointi. Opiskelijoita halutaan rohkaista yrittäjyy-

teen sekä yrityspalveluiden käyttämiseen. (Tredu 2019.) 

 

 

 

Kuva 7. Strategisen painopisteen tavoitteet (Tredu 2019) 
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3.3 365/12 -Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hanke 

 

Starttaamon kehittäminen ja pilotointi mahdollistui Tredussa valtakunnallisen 

6Aika -strategiayhteistyön ja sen käynnistämän 365/12 -Aina avoin ammatillinen 

oppilaitos -hankkeen kautta. 6Aika -strategiayhteistyössä ovat mukana Suomen 

6 suurinta kaupunkia: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. 6Aika 

strategiahankkeissa on viime vuosina kehitetty mm. uusia yhteistoimintamalleja, 

palveluita sekä tehty tiivistä yhteistyötä yrityselämän kanssa. (6Aika 2019.) 

 

365/12 -Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hankkeessa kehitetään toimintamal-

lia, jossa opiskelu on aina mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Kehittämi-

sen tavoitteena on entistä nopeampi opintopolku ja työelämään siirtyminen sekä 

mahdollisuus reagoida nopeammin muuttuvissa tilanteissa. Malli on kiteytetty sa-

noihin: nopeammin, paremmin ja ketterämmin. Hankkeessa on tavoitteena kehit-

tää fyysisiä ja virtuaalisia oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat opiskelijoiden 

ja työelämän kohtaamisen ja yhteistyön entistä paremmin. (Koulutustakuu 2019.) 

 

Hankkeen kohderyhmänä ovat toteuttajaorganisaatioiden opiskelijat ja opetus- ja 

ohjaushenkilöstö, yritykset ja niiden henkilöstö, TKI (tutkimus-kehitys-innovaatio) 

-organisaatiot sekä kolmannen sektorin toimijat. Tavoitteena on tehostaa oppilai-

tosten ja yrityselämän välistä yhteistyötä sekä synnyttää uusia innovaatioita ja 

liikeideoita. Lisäksi toimintamallien avulla pyritään parantamaan ammatillisen 

koulutuksen läpäisyä sekä opiskelijoiden, opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työ-

elämän edustajien osaamista. (Koulutustakuu 2019.) 

 

365/12 -Aina avoin ammatillinen oppilaitos hankkeessa pyritään kehittämään uu-

sia oppimisympäristöjä ja 365/12 -malli koostuu seuraavista kehittämisen kärjistä:  

• yritys-oppilaitosyhteistyö uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden 

luojana 

• yrittäjyys vahvana osana opintoja 

• työelämän tarpeista muodostettavat monialaiset opintopolut 

• virtuaaliset ja digitaaliset opinnot osana oppimista 

• osaamiskeskukset opintojen ohjauksen ja opetusmenetelmien tukena 

• työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen kehittäminen digitaalisin 

välinein. (6Aika 2019.) 
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3.4 Kehittämisprojektin taustaa 

 

Yrittäjyys on Tredun yksi strateginen painopiste ja organisaatiossa on määritelty, 

että yrittäjämäistä toimintakulttuuria, henkilöstön yrittäjyysosaamista sekä aktii-

vista verkostojen toimintaa halutaan edistää. Opinnäytetyön käynnistysvai-

heessa tekijä tutustui yrittäjyyden opintokokonaisuuksiin sekä kartoitti näkökul-

mia nykytilanteen yrittäjyysopetukseen. Kartoituksen taustalla toimi keskustelut 

yrittäjyysopettajien, organisaation muun henkilöstön sekä opiskelijoiden kanssa, 

jotka suorittivat parhaillaan yrittäjyyden opintokokonaisuuksia. 

 

Yrittäjyysopintokokonaisuudet ovat osa useita ammatillisia tutkintoja ja opetuk-

sen toteutumista määrittelee opetussuunnitelmassa kirjatut ammattitaitovaati-

mukset ja tavoitteet, joita opettaja voi oman näkemyksensä mukaisesti toteuttaa 

opetuksessaan. Osalla yrittäjyysopettajista on itsellään yrittäjyystaustaa ja lisäksi 

yrittäjyysopetusta peilataan kyseessä olevaan koulutusalaan. Yrittäjyyden tutkin-

non osia on kaksi ”yrityksessä toimiminen” ja ”yritystoiminnan suunnittelu”, joiden 

molempien laajuus on suoritteena 15 osaamispistettä. ”Yritystoiminnan suunnit-

telu” -opintokokonaisuuden toteutuksena on perehtyminen yrittäjyyden käsittei-

siin ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen.  

 

”Yrityksessä toimiminen” -opintokokonaisuuden toteutuksena on mahdollista to-

teuttaa jonkinlainen käytännön projekti ja opiskelijat voivat kokeilla ohjatusti yrit-

täjyyttä esimerkiksi Nuori Yrittäjyys ry:n luoman Vuosi yrittäjänä -ohjelman mu-

kaisesti tai 4H yrittäjinä. Näitä hyödynnetään jonkin verran, erityisesti NY-opiske-

lijayrityksiä on Tredussa perustettu ja hyödynnetty valmista ohjelmaa ”Yrityk-

sessä toimiminen” -tutkinnon osaa suoritettaessa. 

 

Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelma tarjoaa opetuksen tueksi valmiin, 

käytännönläheisen työkalun yrittäjyyden ja työelämätaitojen oppimiseen yhdis-

täen teoriaa ja käytännön tekemistä. Vuosi yrittäjänä -ohjelma tarjoaa eri koulu-

tusasteille omat sisältönsä ja verkko-oppimisympäristön, jossa tarjolla materiaa-

leja, tehtäviä ja seurataan kurssin etenemistä. Vuosi yrittäjänä -ohjelman vaiheet 

ammatillisissa opinnoissa jakaantuvat neljään vaiheeseen (kuva 8). 
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KUVA 8. NY -ohjelma / ammatillinen oppilaitos. (Nuori Yrittäjyys ry 2019.) 

 

Myös valtakunnallinen 4H -järjestö tarjoaa 4H -yhdistysten kautta 13-28 -vuoti-

aille nuorille valmennusta ja ohjausta yrittäjyyteen. Joissakin oppilaitoksissa opis-

kelijat ovat esimerkiksi toimineet kesäyrittäjinä ja yhdistäneet tämän opintoihinsa. 

4H -yrittäjänä toimimisesta voi saada 7 opintopisteen todistuksen, jonka myöntää 

Opintokeskus Sivis, joka on vapaan sivistystyön oppilaitos. (Suomen 4H -liitto 

2019.) 

 

Ammatillinen koulutus on vahvasti yhteydessä työelämään. Työssäoppijaksot 

ovat osa opintoja ja sitä kautta Tredulla on laaja yhteistyöverkosto työ- ja yritys-

elämän kanssa. Syksyllä 2019 Tredun toimesta on avattu myös uusi työssäoppi-

paikkojen ja työpaikkojen löytymistä edistävä osaamisbotin avulla toimiva palvelu 

duuniin.tredu.fi.  

 

Tredussa on tarjolla yrittäjyysopetusta sekä työssäoppipaikkojen kautta on ole-

massa työelämä- ja yritysyhteistyöverkosto. Strategisten tavoitteiden näkökul-

masta organisaatiossa on tahtotila kehittää yrittäjyyden toimintakulttuuria sekä 

edistää opiskelijoiden ja henkilöstön yrittäjyysosaamista. Laadukkaat oppimisym-

päristöt mahdollistavat oppimisen ja opetuksen eri tavoin, mikä tukee myös yrit-

täjyysopetuksen monipuolisia toteutuksia. 
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Selkeää, yhteistä toimintamallia tai käytänteitä yrittäjyysosaamisen edistämiseksi 

oppilaitoksessa laajemmin ei ole strukturoitu, mutta strategiakaudella siihen tul-

laan panostamaan suunnitelmallisesti. Tredussa on yrittäjyydestä innostunutta ja 

osaavaa henkilöstöä sekä laaja yhteistyöverkosto, mikä mahdollistaa yhteiske-

hittämisen ja yrittäjyysosaamisen kasvattamisen. 

 

 

3.5 Starttaamo -konseptin kehitysprosessi 

 

Starttaamon kehitystiimin yhteinen työskentely käynnistyi 365/12 -hankkeen puit-

teissa Pyynikin kampuksella keväällä 2019. Projektipäällikkönä toimii lehtori 

Sanna Kattelus ja vastuuopettajina hius- ja kauneusalan opettajat Marita Viljanen 

ja Mirkka Sahlstedt. Opinnäytetyön tekijä osallistui ensin suunnitteluvaiheeseen 

opinnäytetyöprojektin kautta ja elokuusta 2019 tekijä on toiminut pilotointivai-

heessa Starttaamon ammatillisena ohjaajana. 

 

Käytännön kehityskohteiksi alkuvaiheessa nousivat yrittäjyysopetuksen aktivointi 

esimerkiksi Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -työpaketin hyödyntämiseen 

sekä monipuolisemman yrittäjyyden toimintamallin rakentaminen. Yhdeksi tavoit-

teeksi asetettiin myös yritys- ja työelämän verkostojen ja yhteistyötahojen akti-

vointi, jotta opiskelijoille saadaan kattavasti tietoa ja työvälineitä avuksi eri asian-

tuntijatahoilta. Jo alkuvaiheessa lähdettiin miettimään, mitä erilaisia palveluita, 

ohjausta, tapahtumia ja erilaisia toteutuksia yrittäjyysosaamisen kehittämiseksi ja 

yrittäjyyshengen vahvistamiseksi voitaisiin järjestää.  

 

Starttaamon kehittämisprosessissa on pohdittu, mitä opiskelijat tarvitsevat sekä 

mitä voidaan kehittää ja tarjota? Kehittämistyötä on suunnittelu- ja pilotointivai-

heessa viety käytäntöön hyvin asiakaslähtöisesti eli kehittämällä yhdessä opis-

kelijoiden kanssa. Kehittämistyössä taustatietona on hyödynnetty myös opinnäy-

tetyön luvussa 2.6 Yrittäjyyskasvatus Tredussa / tutkimustuloksia esiin tuotuja 

Tredussa toteutettua tutkimusta ja kyselyä. 

 

Kesäkuussa 2019 Pyynikin kampuksella järjestettiin henkilöstön ja opiskelijoiden 

yhteinen työpaja, jossa haluttiin saada esiin erityisesti opiskelijoiden näkemyksiä 
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Starttaamon kehittämiseen. Osallistujille kerrottiin ensin hankkeen avulla käyn-

nistyneestä kehitysprojektista, ja että erityisenä painopisteenä on yrittäjyysosaa-

miseen liittyvän opetuksen ja tarjonnan kehittäminen sekä uusien toimintamuoto-

jen löytäminen. 

 

Työpajassa osallistujat työskentelivät tiimeissä, joissa kaikissa oli mukana sekä 

opiskelijoita että henkilöstön jäseniä. Tiimit keskustelivat kolmesta eri teemasta / 

kysymyksestä: 

1) Miten saadaan yritykset ja työelämä mukaan? 

2) Mikä huolettaa, mitä pitää välttää? 

3) Mitä uutta pitää luoda? 

 

Työpajan lopuksi kysymyksistä keskusteltiin yhteisesti ja tehtiin yhteenvetoa 

esille nousseista näkökulmista. Yritysten ja työelämän aktivoimiseksi yhteistyö-

hön nähtiin aktiivisuus oppilaitoksen suunnalta erittäin tärkeäksi. Tiedon tuli kul-

kea molempiin suuntiin ja yritys- ja työelämään tulisi osata markkinoida sitä, mitä 

lisäarvoa aktiivinen yhteistyö oppilaitoksen kanssa voi synnyttää. Pitäisi siis 

tuoda esiin molemminpuolinen hyötynäkökulma ja rakentaa yhteistyötä niiden yri-

tysten kanssa, jotka haluavat kehittää omaa toimialaa ja ovat aktiivisia.  

 

Keskustelussa nousi esiin, että yrittäjyydessä opiskelijoita huolettaa omien re-

surssien ja oman osaamisen riittävyys. Opintojen näkökulmasta tuli esiin, että 

yrittäjyys- ja työelämätaitoihin liittyvää tietoa on useissa tutkinnon osien sisäl-

löissä ja osittain opinnoissa tulee toistoa ja päällekkäisyyttä. Opiskelijat kaipasi-

vat selkeää tietopakettia ja ohjausta sekä neuvoja myös siihen, mistä löytyy apua 

yrittäjyyteen opintojen jälkeen. Yrittäjyydessä opiskelijoita mietitytti eniten talous-

asioiden hoito, toiminnan kannattavuus ja jatkuvuus. 

 

Kysymykseen ”Mitä uutta pitää luoda?” tuli toiveita siitä, että tarjolla olisi säännöl-

lisesti saatavilla olevaa neuvontaa ja koulutusta. Lisäksi painotettiin edelleen, että 

opiskelijat haluavat selkeitä ohjeita, miten toimia, jos haluavat kokeilla yritystoi-

mintaa opintojen aikana tai lähteä perustamaan oikeaa yritystä. Starttaamolle toi-

vottiin viihtyisiä tiloja, joissa voi työskennellä, sekä toiminnan markkinointia, esi-

merkiksi oppilaitoksen iDiD-näyttötaulujen kautta. Koonti työpajan vastauksista 

opinnäytetyön liitteenä (liite 2). 
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Starttaamon pilotointivaihe käynnistyi Pyynikin kampuksella elokuussa 2019.  

Starttaamotiimi kävi tutustumassa Turun Ammatti-instituutin yrittäjyyden oppimis-

ympäristö Wisioon, josta saatiin edelleen uutta näkökulmaa, miten kehittää Start-

taamo -konseptia jatkossa. Vierailun pohjalta työstettiin Starttaamon toimintamal-

lia sekä päätettiin pilotoida syksyn aikana yrittäjyysleirejä Pyynikin kampuksella. 

 

Opinnäytetyön tekijä aloitti elokuun 2019 alussa työskentelyn Starttaamon am-

matillisena ohjaajana, mikä on mahdollistanut mm. yrittäjyyden ohjauspäivystyk-

sen kampuksella. Lisäksi ohjaaja on vieraillut luokissa puhumassa yrittäjyydestä 

ja kertomassa Starttaamosta, mikä on mahdollistanut vuoropuhelun opiskelijoi-

den kanssa ja heidän ajatustensa ja kysymystensä tuomisen mukaan kehityspro-

sessiin. 

 

 

3.6 Starttaamo -konseptin analysointia 

 

Starttaamon kehittämisprojektin käynnistyttyä keväällä 2019 opinnäytetyöpro-

sessin näkökulmasta oli perusteltua hyödyntää joitakin olemassa olevia analyysi 

työkaluja kehitysprosessin tueksi. Tähän valikoituivat SWOT-nelikenttäanalyysi 

sekä BMC (Business Model Canvas), joka on strateginen liiketoimintamallintami-

sen työkalu. 

 

SWOT-analyysi on nelikenttämuotoinen työkalu, jonka avulla voidaan tarkastella 

sekä yrityksen sisäisiä että ulkoisia tekijöitä. SWOT-analyysiä voidaan käyttää 

liikeidean muotoilemiseen sekä kehittämiseen. Työkalun hyöty syntyy proses-

sissa syntyvien johtopäätösten hyödyntämisestä. (Viitala & Jylhä 2010, 59-60.) 

 

Business Model Canvas (BMC) on visuaalinen, strateginen työkalu, jonka avulla 

voi mallintaa ja kehittää liiketoimintamallia. Mallin on esitellyt ensimmäisenä Ale-

xander Osterwalder vuonna 2008. BMC kuvataan usein taulukkona, jonka yhdek-

sän osa-alueen avulla käydään läpi toiminnan asiakkuudet, arvolupaus, raken-

teet ja taloudellinen toimintakyky. (Onnistu yrittäjänä 2019.) 
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3.6.1 Starttaamon SWOT-analyysi 

 

Tämän opinnäytetyön osana Starttaamon suunnitteluprosessin alkuvaiheessa, 

keväällä 2019, laadittu nelikenttä eli SWOT-analyysi kertoo konseptin vahvuudet 

ja heikkoudet (nykytilanne) sekä mahdollisuudet ja uhat (tulevaisuus) toiminnan 

käynnistämisvaiheessa (kuva 9). Jo vuoden kuluttua tilanne on erilainen ja toi-

mintaa voidaan tarkastella uudelleen eri analyysityökaluilla. Seuraavissa kappa-

leissa käydään läpi ensin nykytilannetekijät ja sen jälkeen tulevaisuustekijät. 

 

Vahvuudet: suunnittelu- ja käynnistämisvaiheessa konseptin vahvuuksina nou-

sivat esiin se, että yrittäjyyden opintokokonaisuudet ovat valmiina tutkinto-ohjel-

missa eli yrittäjyyttä opetetaan jatkuvasti eri koulutusalojen opintokokonaisuuk-

sien sisällä. Starttaamon suunnittelu- ja pilotointivaiheeseen kiinnitettiin hanke-

projektin kautta vastuuopettajat ja kampukselta varattiin Starttaamon toiminnoille 

oma tiimityöskentelytila. Lisäksi toimintamallille luotiin pohjaa jo suunnitteluvai-

heessa. 

 

Heikkoudet: heikkoudet toiminnan käynnistämisvaiheessa olivat siinä, miten 

opiskelijat ja myös opettajat saadaan innostettua yrittäjyyden teemoihin? Opiske-

lijoita tulisi rohkaista kokeilemaan opintojen aikana esimerkiksi NY-yrittäjyyttä eli 

Nuori yrittäjyys ry:n ohjelmaa, jonka toteutuksella voi suorittaa toisen yrittä-

jyysopintokokonaisuuden. Lisäksi esiin nousi kysymys opettajien motivoitumi-

sesta ja valmiuksista yrittäjyysopetukseen eri koulutusaloilla. 

 

Uhat: uhkatekijöinä käynnistämisvaiheessa näyttäytyi osittain resursseihin liitty-

vät tekijä ja kysymykset. Onko esimerkiksi Starttaamon toiminnan käynnistämi-

seen riittävästi resursseja ja aikaa? Konseptin selkeyttämiseen ja tarjonnan laa-

jentamiseen tarvitaan konkreettisesti suunnitteluaikaa. Lisäksi tarvitaan aikaa ja 

resursseja sisäiseen markkinointiin ja viestintään ja sitä kautta konseptin jalkaut-

tamiseen kampuksella ja myöhemmin muissa toimipisteissä. 

 

Mahdollisuudet: Starttaamon mahdollisuudet tulevaisuudessa näyttäytyivät erit-

täin positiivisina, sillä tällä hetkellä yrittäjyysosaamisella on todella tarvetta ja ky-

syntää. Kuten aiemmin on mainittu, yrittäjyysosaamisen vahvistamisella ei tavoi-

tella vain konkreettisesti uusia yrittäjiä vaan myös opiskelijoiden yrittäjämäisen 
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asenteen ja työelämätaitojen vahvistumista. Starttaamon toimintamallin mahdol-

lisuuksia laajentaa myös yhteistyön aktivoituminen verkostojen kautta sekä eri 

koulutusalojen yhteistyö. 

 

 

 

 

KUVA 9. Starttaamon SWOT-analyysi  

 

 

3.6.2 Starttaamon liiketoimintamalli / BMC-analyysi 

 

Opinnäytetyöprosessin sekä Starttaamon suunnittelu- ja käynnistysvaiheen nä-

kökulmasta oli hyödyllistä tarkastella Starttaamo eri työkaluilla, joista SWOT-ana-

lyysin lisäksi valikoitui BMC-liiketoimintamallityökalu. Business Model Canvas on 

strateginen työkalu liiketoimintamallin mallintamiseen ja sen kehittämiseen. Näin 

voidaan yhdessä ”kuvassa” nähdä koko liiketoimintamallin tai konseptin rakentu-

minen ja osa-alueet (kuva 10). 

 

BMC -työkalu on myös hyödyllinen konseptin kehitysvaiheessa, koska se tuo 

esiin eri kehitettävät osa-alueet ja voi myös tuottaa uusia ideoita ja näkökulmia. 
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Keskeisin osa-alue on arvolupaus, joka tämän opinnäytetyön tutkimuskysymyk-

sen ja Starttaamon kehittämisen näkökulmasta on opiskelija- eli asiakaslähtöi-

syys. Se tarkoittaa relevantteja ja ajantasaisia sisältöjä ja työvälineitä sekä moni-

puolisia opiskelijalähtöisiä toimintamalleja toteutuksissa. Vastatakseen tähän 

opetus- ja ohjaushenkilöstöllä tulee olla asiantuntijuutta sekä myös ajantasaista 

tietotaitoa. 

 

 

 

 

KUVA 10. Starttaamon liiketoimintamalli 

 

Yrittäjyysopintoja suorittavat ja yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat ovat ensi-

sijaisia Starttaamon asiakkaita. Keskiössä tulee olla opiskelijan näkökulma ja ta-

voitteena on siirtyminen opetuksesta valmentamiseen, koska käytännön yrittä-

jyyskokeilut tapahtuvat ohjatusti oppimisympäristöissä tai oppilaitoksen ulkopuo-

lella. Opettaja tai ohjaaja on opiskelijan taustatukena, mutta toimintamallin tulee 

toimia niin, että opiskelija on aktiivinen ja itseohjautuva kuten yrittäjyyteen kasva-

misessa kuuluu.  
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Toimintamallin ajatuksena on, että Starttaamossa annetaan tietoa, tukea ja oh-

jausta, innostetaan, tehdään yhdessä tiimi- ja projektityötä, uskalletaan kokeilla, 

toteutetaan käytännön caseja ja opitaan yhdessä. BMC-mallissa on pohdittu 

myös konseptin sidosryhmiä, kanavia sekä taloudellista näkökulmaa, johon opin-

näytetyön kehitysprojektissa ei tarkemmin oteta kantaa.  
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4 LOPPUPÄÄTELMÄT 

 

 

4.1 Kehittämisprojektin tulokset 

 

Starttaamo-konseptin kehittämiseen tuotu opiskelijoiden ja opetushenkilöstön 

näkökulmat sekä erityisesti huomioitu opiskelijoiden tarpeet. Kehittämisprojektin 

taustalla on pyritty huomioimaan vahvasti myös organisaation tahtotila ja tavoit-

teet. Suunnittelu- ja pilotointivaiheen tuloksena on saatu kehittämistyö hyvin al-

kuun ja esimerkiksi saatu luotua ensimmäinen konseptin toimintamalli. 

 

Osana opinnäytetyöprosessia on tuotettu myös Starttaamon markkinointimateri-

aalia. Starttaamon infografiin on sanallisesti kiteytetty konsepti pilotointivai-

heessa sekä tuotettu ensimmäinen versio visuaalisesta ilmeestä (liite 3). Start-

taamo -konsepti on tässä kehitystyön alkuvaiheessa jaettu neljään osioon - Start-

taamo tarjoaa: 

 

1) Yrittäjyysosaamista – yrittäjyys- ja työelämävalmiuksia 

2) Tiimityötä – keskiössä opiskelijat ja valmentava yrittäjyysopetus 

3) Verkostoja – yritys- ja työelämäyhteistyö 

4) Ohjausta ja valmennusta – yhdessä innostaen ja rohkeasti kokeillen. 

 

Kehitystyötä on edistetty jo pilotointivaiheessa todella kattavasti, mutta Starttaa-

mon vakiinnuttamiseksi ja edelleen kehittämiseksi on vielä paljon huomioitavia 

kehityskohteita. 

 

Konkreettiset kehittämisehdotukset 

Alla listattuna ja avattuna konkreettiset kehittämisehdotukset Starttaamon kehit-

tämiseksi:  

 

• Starttaamon oppimisympäristö (tilat, opetus & ohjaus) 

• Starttaamon omat tavoitteet, mittarit, seuranta ja jatkuva kehittäminen 

• Vuosittain kysely yrittäjyysopinnoista ja yrittäjyyteen kannustamisesta 2. 

lukuvuoden opiskelijoille 

• Kampuksille oma laajennettu Starttaamotiimi (Tredun yrittäjyysheimo)  
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• Oppimisympäristö verkossa / Starttaamon oma moodle ja verkkokurssit 

• henkilöstön osaamisen kehittäminen 

• Starttaamo-konseptin jalkauttaminen ja juurruttaminen 

 

Starttaamon oppimisympäristö (tilat, opetus & ohjaus) 

Kehittämisvaiheessa Starttaamolle on osoitettu Pyynikin kampuksella oma tiimi-

työtila, joka mahdollistaa työpaja- ja tiimityöskentelyn. Lisäksi tiloissa on mahdol-

lisuus järjestää pop up -infoja, pieniä tapahtumia ja luentoja sekä ohjausta. Ti-

lassa on tarkoitus järjestää yrittäjyysleiripäiviä ja lisäksi opettajat voivat tulla sinne 

ryhmänsä kanssa työskentelemään tai vaikkapa yrittäjyysinfoon. 

 

On erittäin tärkeää, että näille toiminnoille on osoitettu oma työtila, mikä helpottaa 

myös näiden palveluiden saatavuutta opiskelijoiden näkökulmasta. Jatkossa ti-

laan on tarkoitus yhdistää myös Tuberoom eli helppokäyttöinen videopaja, jossa 

opiskelijat voivat toteuttaa esimerkiksi video cv:n ja projekteihinsa liittyviä videoita 

tai esimerkiksi tallentaa podcasteja. 

 

Starttaamon omat tavoitteet, mittarit, seuranta ja jatkuva kehittäminen 

Starttaamon ja yrittäjyysopetuksen kehittämistä ajatellen tarvitaan jatkossa toi-

minnalle asetetut tavoitteet, mittarit ja seuranta sekä kehitystiimi. Opiskelijoille 

voitaisiin laatia vielä strukturoidumpi kysely ja toteuttaa sitä vuosittain. Näin saa-

daan pidemmän aikavälin seuranta ja nähdään, miten tulokset muuttuvat. Tulos-

ten perusteella saadaan myös toteutettua jatkuvaa kehitystyötä organisaatiossa, 

mikä takaa opetuksen laatutason ja ajantasaisuuden myös tulevaisuudessa.  

 

Lisäksi Starttaamotiimissä on suunniteltu, että toimintaa mitataan jatkuvasti esi-

merkiksi tapahtumista, ohjauksesta ja yrittäjyysleiripäivistä kerättävien palauttei-

den avulla. Näin toimintaa voidaan kehittää opiskelijalähtöisesti eteenpäin. 

 

Vuosittainen kysely ja seuranta 

Tredun opiskelijoille syksyllä 2018 tehty kysely nosti esiin, että noin 50 % opiske-

lijoista vastasi, että heille on kerrottu yrittäjyyden mahdollisuuksista opintojen ai-

kana. Vastaavasti kysymykseen, että opintojen aikana on kannustettu pohtimaan 

itsensä työllistämisen ja yrittäjyyden vaihtoehtoja, myös noin 50 % opiskelijoista 

vastasi kyllä. Tämä viittaa siihen, että tarvitaan panostusta siihen, että opiskelijat 
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saavat tietoa yrittäjyysopinnoista sekä kannustamista ja opetusta / ohjausta yrit-

täjyyteen ja itsensä työllistämiseen. 

 

Opiskelijoista kuitenkin 60% oli ajatellut voivansa harkita yrittäjyyttä joskus tule-

vaisuudessa eli yrittäjyysosaamiselle on tarvetta ja kysyntää. Starttaamon kon-

septin avulla tähän voidaan nyt löytää uusi toimintamalli ja aktivoida yrittä-

jyysosaamisen kehittämistä opintojen aikana. Opiskelijoiden tulisi saada ajanta-

saista tietoa yrittäjyydestä sekä opetusta ja ohjausta. Lisäksi heitä pitäisi kannus-

taa yrittäjyyskokeiluun ohjatusti opintojen aikana. 

 

Laajennettu Starttaamotiimi 

Tredussa on kokoontunut organisaatiotasolla joitakin kertoja vuodessa ”yrittä-

jyysheimo”, jossa on mukana yrittäjyyden kehittämisestä kiinnostunutta henkilös-

töä. Pyynikin kampuksen Starttaamotiimin työskentelyssä on syntynyt ajatus, että 

kutsumme koolle koko kampuksen laajennetun Starttaamotiimin. Siihen voisi tulla 

mukaan joka koulutusalalta 1-3 henkilöä, jotka toteuttavat yrittäjyysopetusta ja/tai 

ovat innostuneita yrittäjyysosaamisen kehittämisestä. Näin yhdistetään osaami-

nen, ideat ja voimavarat sekä voidaan kehittää ja tehdä työtä yhdessä. Jatkossa 

eri kampusten Starttaamotiimit voivat muodostaa jo syntyneen ”yrittäjyysheimon”, 

jonka avulla toiminnan kehittäminen, laatutaso ja jatkuvuus varmistetaan. 

 

Oppimisympäristö verkossa / Starttaamon oma Moodle ja verkkokurssit 

Starttaamotiimi on syksyn 2019 työskentelyssään suunnitellut pohjaa myös Start-

taamon / yrittäjyysopetuksen omalle verkossa toimivalle oppimisympäristölle tai 

työtilalle, joka toteutettaisiin Tredussa käytössä olevalle Moodle -alustalle. Yrittä-

jyyden opintokokonaisuuksille on opetuksella omat kurssikokonaisuutensa ver-

kossa, mutta Starttaamon omaan työtilaan olisi mahdollista koota yhteiset yrittä-

jyyteen liittyvät materiaalipaketit, informaatiota ja linkkejä. Se toimisi yhteisenä 

digitaalisena työkalupakkina ja työtilaan tulisi omat näkymät erikseen opiskeli-

joille ja opetukselle. Tredun opetushenkilöstöllä on myös käynnissä yhteistyö 

TAT:in (Talous ja nuoret) kanssa, jossa työstetään räätälöityä verkko-opintoko-

konaisuutta yrittäjyysopintojen suorittamiseen. 
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Henkilöstön osaamisen kehittäminen 

Tutkimustulokset ja käytännön kehittämisprosessi ovat nostaneet esiin myös sen, 

että opettajan / ohjaajan omalla osaamisella, asiantuntijuudella, yrittäjyyskoke-

muksella ja innostuksella on suora vaikutus opiskelijan oppimiseen. Opettaja voi 

vaikuttaa suuresti opiskelijan opintoihin sitoutumiseen ja motivoitumiseen opin-

noissa. Starttaamon tavoitteena on tehdä ja innostaa yhdessä ja se voisi palvella 

toimintamuotoineen sekä tarjota konkreettisesti työkaluja, verkostoja sekä ajan-

tasaista tietoa ja materiaalia opetuksen tueksi. 

 

Starttaamo toimii siis opetuksen ja organisaation tukena tarjoamalla valmiita ver-

kostoja yrityselämään, tapahtumia, työpajoja, erilaisia toteutusmahdollisuuksia 

(esimerkiksi yrittäjyysleirit kaikille koulutusaloille) ja myös aktivoimalla koulutus-

alojen yhteistyötä. Starttaamo voisi toimia linkkinä ja luoda uusia toteutusmalleja 

myös muihin kuin yrittäjyyden opintokokonaisuuksiin, esimerkiksi: liiketalouden 

eri tutkinnon osat, myynti- ja asiakaspalvelu ja tapahtumatuotanto, joissa projekti- 

ja tiimioppiminen toimisivat hyvin. 

 

Opetus- ja ohjaushenkilöstölle tulisi tarjota lisää tietoa ja kouluttautumismahdolli-

suuksia, jotta he motivoituisivat innostamaan opiskelijoita yrittäjyysopintoihin ja 

ohjattuihin yrittäjyyskokeiluihin opintojen aikana. Parhaimmillaan myös opetta-

jan/ohjaajan ja opiskelijan työskentely on tiimityötä ja dialogia (kuva 11). 

 

 

 

KUVA 11. Työskentelymalli Starttaamossa 
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Starttaamo-konseptin jalkauttaminen ja juurruttaminen 

Starttaamon kehitysprojektissa on luotu pohja yrittäjyyskonseptille ja toimintamal-

lia sekä suunnitelmaa, miten jalkauttaa toimintaa Tredun käytänteisiin eri toimi-

pisteissä. Kehittämisvaiheessa on vahvasti noussut esiin resurssikysymykset eli 

uusien toimintamallien eteenpäin viemiseksi ja juurruttamiseksi osaksi käytäntöä 

tarvitaan resursseja sekä kehittämiseen että jalkauttamiseen.  

 

Opetushenkilöstö keskittyy opetustehtäväänsä ja voi ottaa uusia toimintatapoja, 

työkaluja ja materiaaleja käyttöön opetuksessa. Muuhun kehittämis-, koordi-

nointi- ja sidosryhmäyhteistyöhön tarvitaan oma resurssinsa kampuskohtaisesti 

sekä Tredun organisaatiossa.  

 

Starttaamon jalkauttamisessa eri kampuksille / toimipisteisiin on huomioitava nii-

den omat käytänteet, koulutusalojen tarpeet, toimipisteen koko ja jo olemassa 

olevat verkostot ja sidosryhmäyhteistyö. Tässä apuna voisi toimia toimipistee-

seen perustettava oma Starttaamotiimi, joka voisi kehittää toimintaa yhteisesti 

siten, että se palvelee toimipisteen toimintaa ja opetusta hyödyntäen organisaa-

tion yhteistä mallia ja tarjontaa. 

 

 

4.2 Tulevaisuuden yrittäjyyttä Tredusta 

 

Tredun strategiassa on yhtenä painopisteenä ”Tulevaisuuden yrittäjyyttä 

Tredussa”, mikä tarkoittaa yrittäjämäisen toimintakulttuurin edistämistä ja opiske-

lijoiden rohkaisemista yrittäjyyteen. Tavoite on edistää myös henkilöstön yrittä-

jyysosaamista ja valmiuksia sekä toimia aktiivisena kumppanina verkostoissa 

yrittäjyyden edistämiseksi. 

 

Tässä opinnäytetyössä on paneuduttu yrittäjyysosaamisen edistämisen näkökul-

miin ja työstetty Starttaamo-konseptia. Alla olevassa kuvassa on hahmoteltu, mi-

ten ja millaisessa toimintaympäristössä Starttamo toimii luodakseen tulevaisuu-

den yrittäjyyttä Tredusta (kuva 12).  
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KUVA 12. Starttaamo -konsepti 

 

Kysymyksiä tulevaisuudessa on, vastaako konsepti riittävästi opiskelijoiden tar-

peisiin tai osataanko sitä toteuttaa ja kehittää siten, että yrittäjyysosaamisen 

hankkiminen ammatillisissa opinnoissa vahvistuu. Parhaimmillaan Starttaamo 

tarjoaa uudenlaisen toimintamallin Treduun ja palvelee yhteisesti opiskelijoita, 

koulutusorganisaatiota sekä sidosryhmiä. Starttaamon hyödyt on kuvattuna alla 

olevassa kuvassa (kuva 13).  
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KUVA 13. Starttaamon hyödyt 

 

 

4.2.1 Starttaamon visio  

 

Kehitysprosessissa on pohdittu toimintaa pitkäjänteisesti huomioiden, että kehi-

tystyö Tredussa jatkuu strategian tavoitteiden mukaisesti. Starttaamotiimi kiteytti 

Starttaamon vision omassa kehitystyössään elokuussa 2019 seuraavasti: ”Start-

taamo tarjoaa monimuotoista, innovatiivista ja laadukasta yrittäjyysval-

mennusta, ohjausta ja yrittäjyys- ja työelämätoimintaa rohkeesti, reteesti ja 

reilusti.” 

 

Käytännön tasolla tämä tarkoittaa, että tehdään yrittäjyyskasvatusta yhdessä roh-

keasti kokeille valmentavalla ohjauksella sekä myös tiimioppimista hyödyntäen. 

Yhdistetään toimipisteiden ja koulutusalojen resursseja sekä hyödynnetään ver-

kosto- ja sidosryhmäyhteistyötä. Näin varmistetaan, että yrittäjyyskasvatuksen 

tarjonta, osaamispohja, resurssit ja anti opiskelijoille on mahdollisimman laaja ja 

kattava. 

 

Ammatillisen koulutuksen on huomioitava tulevaisuuden työelämän osaamistar-

peet ja pyrittävä vastaamaan opiskelijoiden sekä työelämän tarpeisiin. Monipuo-

lisen opetuksen, toteutustapojen ja oppimisympäristön avulla voidaan tarjota laa-

dukasta ja ajantasaista opetusta. 
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4.2.2 Starttaamon toimintasuunnitelmaluonnos 2019-2022 

 

Starttaamotiimi sai myös toimeksiannon pohtia, miten konseptin kehittäminen ja 

jalkauttaminen jatkuu pilotointivaiheen jälkeen. Opinnäytetyön tekijä laati osana 

opinnäytetyöprojektia Starttaamon alustavan toimintasuunnitelmaluonnoksen 

strategiakaudelle 2019-2022 (liite 4). Toimintasuunnitelmaluonnos toimii jatkossa 

Starttaamon kehittämistyön taustamateriaalina. 

 

Toimintasuunnitelmaluonnos on jaettu kolmeen osaan lukukausittain:  

• v. 2019 – 2020: Perustan luominen Starttaamon toiminnalle 

• v. 2020 – 2021: Starttaamon toiminnan vakiinnuttaminen 

• v. 2021 – 2022: Starttaamon toimintojen kehitystyö jatkuu. 

 

Suunnitelma on rakennettu kolmen osion varaan, joissa on huomioitu toiminnan 

käynnistys ja tunnetuksi tekeminen, yhteistyöverkostojen aktivointi ja konkreetti-

set tapahtumat ja toiminnot. Näihin osioihin on kirjattu toimenpiteitä, joita voidaan 

toteuttaa eri lukuvuosina. Nyt ensimmäisenä toimintavuotena rakennetaan pe-

rustaa konseptille ja toiminnalle. Seuraavina vuosina toimintaa voidaan kehittää 

kokeilujen kautta edelleen opiskelijoiden ja opetushenkilöstön kanssa sekä laa-

jentaa yhdessä eri sidosryhmien kanssa yhteistyössä. 
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5 POHDINTA 

 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli löytää uusia näkökulmia yrittäjyysosaami-

sen kehittämiseen Tredussa sekä tuoda kehittämisehdotuksia Starttaamo-yrittä-

jyyskonseptin kehitysprosessiin. Opinnäytetyö lähti liikkeelle kysymyksestä, mi-

ten voisimme kehittää yrittäjyyden oppimisympäristöä Tredussa? Tutkimus-/ke-

hittämiskysymykseksi muotoutui: Mitä opiskelijat tarvitsevat opinnoissaan (oppi-

misympäristö ja opetus/valmennus) saadakseen hyvät valmiudet yrittäjyysosaa-

miseen?  

 

Lähdimme keväällä 2019 kehittämään ja pilotoimaan Starttaamo -yrittäjyyskon-

septia Starttaamotiimin ja opiskelijoiden kanssa. Opinnäytetyön kehittämiskoh-

teeksi muodostui konkreettisesti Starttaamon -yrittäjyyskonseptin rakentaminen 

yhdessä muun kehitystiimin kanssa. Keväällä 2019 Starttaamon konseptia työs-

tettiin Starttaamotiimin työskentelyssä ja sen jälkeen siirryttiin varsinaiseen pilo-

tointivaiheeseen elokuussa 2019. 

 

Starttaamon toiminnan lähtökohtana on opiskelijalähtöisyys eli keskiössä on 

opiskelijan näkökulma ja valmentava yrittäjyyskasvatus, jossa vuoropuhelu toimii 

aktiivisesti. Tavoitteena on tehdä yhdessä rohkeasti kokeillen ja innostaen sekä 

vahvistaen opiskelijoiden yrittäjyysosaamista ja -asennetta. Muutokset työelä-

mässä tulevat vaikuttamaan työn sisältöihin ja organisoitumiseen sekä vaativat 

uudenlaista osaamista ja itseohjautuvuutta. Yrittäjyysosaamisella voimme vah-

vistaa sekä valmiuksia itsensä työllistämiseen, mutta myös vahvistaa yrittäjä-

mäistä asennetta työhön sekä työelämävalmiuksia. 

 

Ammatillisessa koulutuksessa opintojen keskiössä on oman alan substanssi-

osaaminen ja siihen liittyvän taitojen ja tiedon opiskelu. Yrittäjyysopintojen avulla 

opiskelija voi kaikilla koulutusaloilla huomattavasti kasvattaa omaa osaamispää-

omaansa siirtyessään työelämään. Yrittäjyysosaamisen vahvistaminen opintojen 

aikana antaa opiskelijoille valmiuksia yrittämiseen, ymmärrystä liiketoimintaosaa-

misesta sekä luo yrittäjyysasennetta.  
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Yrittäjyyden näkökulma on tänä huomioitu opetussuunnitelmissa kaikilla koulu-

tusasteilla ja ammatillisiin tutkintoihin sisältyy erilaisia yrittäjyysopintoja tai -osi-

oita. Starttaamo -konseptin tavoitteena on koota yhteen ajantasaista yrittäjyystie-

toutta, verkostoja, kehittää yhdessä uusia toimintamalleja ja oppimisympäristöä 

sekä innostaa ja valmentaa opiskelijoita aktiivisemmin yrittäjyyteen oppilaitok-

sessa.  

 

Yrittäjyysopetus ja Starttaamon toimintamalli tarjoaa parhaimmillaan opiskelijoille 

mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä ja sitä kautta käytännön osaamista ja tietoa 

yrittäjyyteen. Valmiuksien lisäksi haluamme luoda yrittäjähenkeä ja -asennetta, 

joka vahvistaa valmiuksia toimia yrittäjänä tai yrittäjämäisesti työelämässä. Yrit-

täjän ominaisuudet kuten kyky johtaa itseään ja omaa työtään, itseohjautuvuus 

sekä rohkeus tarttua eteen tuleviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin kantavat pit-

källe tulevaisuuden työelämässä. 

 

Tulevaisuudessa monipuoliset oppimisympäristöt tarjoavat mahdollisuuden siir-

tyä sisältökeskeisestä opetuksesta entistä käytännönläheisempään oppimiseen 

ja opintokokonaisuuksien toteutuksiin esimerkiksi projekti- ja tiimioppimisena. 

Yrittäjyyden oppimisympäristössä tämä voi olla yrittäjyyskokeiluja tai esimerkiksi 

yhteistyöyritysten toimeksiantojen toteuttamista, kuten toimii esimerkiksi TAMK:in 

Proakatemian tiimioppimisympäristö ja y-kampus.  

 

Oppimisympäristön tarjoamilla mahdollisuuksilla on myös suuri vaikutus siihen, 

miten erilaiset opintokokonaisuuksien toteutukset ja esimerkiksi yrittäjyyskokeilut 

mahdollistuvat opintojen aikana oppilaitoksessa. Tärkeää olisi myös yrittä-

jyysopetuksessa siirtyä sisältöopetuksesta luokkahuoneessa käytännön toteu-

tuksiin monipuolisessa oppimisympäristössä. Tredussa tämän mahdollistaa esi-

merkiksi Tredun Pyynikin kampuksella Hyvinvointikeskus Tredun Helmessä si-

jaitseva Helmen Satama sekä Starttaamon tiimityötila, jotka tarjoavat monipuoli-

set ja innostavat puitteet erilaisille toteutuksille. 

 

Tässä opinnäytetyössä on tarkasteltu Starttaamo -yrittäjyyskonseptia sen suun-

nittelu- ja käynnistysvaiheessa. Alkuvaiheessa Starttaamotiimi on tehnyt pohja-

työtä uudenlaiselle toimintamallille Tredussa ja konsepti varmasti kehittyy edel-

leen, kun käytäntöön viedyt kokeilut näyttävät suuntaa eteenpäin. Starttaamolle 
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on tässä vaiheessa luotu pohjaa konseptille, vuosikello (liite 5), suunniteltu mark-

kinointia sekä pohjustettu toimintasuunnitelmaa eteenpäin. Lisäksi opiskelijoille 

on tarjottu opetuksen lisäksi infoja, tapahtumia, ohjausta ja tarjolla on syksyn 

2019 aikana yrittäjyysleiripäivät kolmen koulutusalan ryhmälle. Starttaamotiimin 

toimesta on aloitettu myös aktiivisesti yhteistyö yrittäjyysyhteistyötahojen ja yri-

tyskummien verkoston kanssa. 

 

Toiminnan käynnistämisessä ollaan alkumetreillä ja seuraava askel onkin toimin-

nan vakiinnuttaminen ja juurruttaminen käytäntöön. Starttaamon -konseptia on 

rakennettu vastaamaan organisaation tarpeisiin sekä tutkimustuloksista noussei-

siin opiskelijoiden tarpeisiin ja toiveisiin. Toiminnan jatkokehitys riippuu vahvasti 

siitä, miten organisaatiossa käytetään resursseja toiminnan kehittämiseen. 

 

Kehittämiskohteita löytyy edelleen: monipuolisempi ohjelmatarjonta, oppimisym-

päristön kehittäminen sekä tiimi- ja projektityön käytänteiden kehittäminen orga-

nisaatiossa. Oma kehityskohteensa on myös opetushenkilöstön innostaminen 

mukaan sekä heidän osaamisen kehittäminen esimerkiksi opettajuudesta val-

mentajaksi. Opiskelijat tarvitsevat laaja-alaista, valmentavaa opetusta ja oh-

jausta. Esimerkiksi Karvin raportissa nousi selkeästi esiin se, että opettajan/val-

mentajan/ohjaajan omalla osaamisella ja innostuksella yrittäjyyteen on vaikutusta 

ja merkitystä opiskelijoiden oppimiseen, rohkeuteen kokeilla ja motivaatioon. 

 

Starttaamon konseptin kehitystyötä ajatellen jatkokehittämis- tai tutkimuskohde 

olisi esimerkiksi mallintaa tarkemmin opiskelijan opinto- ja palvelupolku (esim. 

opiskelijan yrittäjyyspolku), kun Starttaamon työskentely löytää oman toiminta-

mallinsa. Sen avulla konseptia voidaan kehittää edelleen, vakiinnuttaa toimintaa 

sekä se palvelisi vielä paremmin opiskelijan tarpeita. Jatkokehitystyön pohjana 

voivat toimita Starttaamon toiminnasta, tapahtumista ja yrittäjyysleireistä kerättä-

vät palautteet. Starttaamo toimii kampuksella omana tukipalvelunaan sekä opis-

kelijoille että opetukselle. 

 

Tulevaisuuden työelämässä vaaditaan substanssiosaamisen lisäksi kykyä toimia 

tiimeissä, työskennellä projektiluonteisesti, nopeaa reagointia sekä ongelmanrat-

kaisukykyä. Itsensä työllistäminen on vahva tulevaisuuden vaihtoehto. Haas-

teena yhteiskunnallisesti on se, miten esimerkiksi yksinyrittäjä jaksaa työssään, 
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tai onko yrityksen kasvattaminen palkkaamalla työntekijöitä taloudellisesti mah-

dollista yrittäjälle. Työ tulee olemaan entistä itseohjautuvampaa ja todennäköi-

sesti uusia työtehtäviä ja työnkuvia syntyy huomattavassa määrin. Oppilaitok-

sissa eri asteilla tähän voidaan luoda perusta ja antaa valmiuksia huomioimalla 

ajantasaiset tarpeet opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisessä.  

 

Saatavilla on entistä enemmän tietoa, joten opintojen aikana on opetuksessa an-

nettava vahva pohja ammatilliseen osaamiseen ja lisäksi tarvitaan ohjausta tie-

don lähteille sekä kykyä hyödyntää relevanttia tietoa ja osaamista. Monipuoliset 

oppimisympäristöt ja pedagogiikka antavat mahdollisuuden myös siihen. 

 

Opinnäytetyön tekijän reflektointia 

Opinnäytetyöprosessi on antanut tekijälle laajan näkökulman yrittäjyysopetuksen 

nykytilaan ja kehitystarpeisiin. Yrittäjyystaidot ovat työelämän näkökulmasta opis-

kelijalle ensiarvoisen tärkeitä. Yrittäjyysosaamisen vahvistaminen vahvistaa si-

säistä yrittäjyyttä, itseohjautuvuutta ja luo mahdollisuuksia ja osaamista itsensä 

työllistämiseen ja myös työelämätaitoihin.  

 

Opinnäytetyön painopiste on vahvasti konseptin kehitystyössä, ei niinkään tutki-

muksellinen, vaikka perehtyminen eri lähdemateriaaleihin antoi kyllä kattavan tie-

topohjan sekä monipuolisesti näkökulmia yrittäjyyskasvatukseen. Tavoitteena oli 

löytää uusia näkökulmia yrittäjyysosaamisen vahvistamiseen ja Starttaamon ke-

hitysprosessiin. Osallistuminen myös vahvasti pilotointivaiheeseen oman työnku-

van kautta on tuonut mahdollisuuden myös olla mukana muotoilemassa Start-

taamo -konseptia sen kehittämisvaiheessa sekä käyttää laajasti ja monipuolisesti 

omaa osaamista. 

 

Starttaamo vastaa siis osaltaan Tredun strategian yrittäjyyden painopisteeseen 

ja siitä voidaan edelleen kehittää brändätty toimintamalli, joka on ikään kuin 

Tredun Startup-keskus tai hautomo. Starttaamo tarjoaa apua myös opetukselle 

aktivoimalla eri koulutusalojen yhteistyötä, tarjoamalla ajantasaista tietoa ja työ-

välineitä sekä aktiivisen verkostoyhteistyön ja tätä kautta palvelee opiskelijoiden 

yrittäjyysosaamisen vahvistamista ja kehittämistä. 
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Opinnäytetyöprosessissa on aina myös haasteensa rajaamisen, näkökulmien ja 

aikataulujen kanssa. Tämäkin prosessi koki omat suvantovaiheensa ja aina 

isossa organisaatiossa tieto ei kulje tai uusien toimintamallien käyttöönottoa on 

arvioitava monesta eri näkökulmasta, mikä saattaa osoittaa kehitysprosessille 

uusia suuntia. Onnistumisen iloa on tuonut se, että kuitenkin lyhyellä aikavälillä 

asioita on viety jo monin eri tavoin käytäntöön pilottivaiheessa.  

 

Starttaamotiimi on saanut organisaatiossa kiitosta tehokkaasta työskentelystä ja 

osaltaan opinnäytetyöprosessi on vauhdittanut prosessia toimimalla lisäresurs-

sina. On ollut hienoa olla mukana rakentamassa konseptia ja toimintamallia, joka 

mahdollistaa jatkossa entistä paremmin opiskelijoille ohjatun yrittäjyyden kokei-

lun opintojen aikana sekä antaa valmiuksia yrittäjyysosaamiseen.  

 

Työskentely opiskelijoiden kanssa Starttaamon pilotointivaiheessa alkusyksystä 

2019 on myös nostanut esiin sen, että yrittäjyysosaaminen kiinnostaa opiskeli-

joita tällä hetkellä. Oma yrittäjyystausta teki aiheesta itselleni mielenkiintoisen ja 

merkityksellisen ja haluan olla jatkossakin työelämässä edistämässä sitä, että 

opiskelijat saavat valmiuksia ja työvälineitä yrittämiseen, yrittäjyysasennetta ja -

osaamista sekä työelämätaitoja.  
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