


Uudenmaan aluekokeilun
toteuttajat

Yhteistyökumppanina

Uudenmaan aluekokeilussa
1. keskityttiin yrittäjyysväylän rakentamiseen. Yrittäjyysväylän 

tavoitteena on kokonaisopintoajan lyhentäminen. 
2. mallinnettiin ja kehitettiin ohjausta. 

OHJATUSTI YRITTÄJYYSOSAAJAKSI 
Uudenmaan aluekokeilu

Presenter
Presentation Notes
Hankkeen aikana Hyria ja Keuda tiivistivät kahden ammatillisen oppilaitoksen yhteistyötä Uudellamaalla jaHaaga-Helia toi osaamista, toimintamalleja ja kokemuksia,YES ry toi malleja yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen.Lisäksi; Ohjauksen kehittämisessä Haaga-Helialla oli koordinoiva asiantuntijarooli



Yrittäjyysväylän rakentamisen toteutus

• Ammattiopistot – Keuda ja Hyria - tuottivat ja jakoivat tietoa 
omista koulutuspalveluistaan ja tuotteistaan, liittyen 
yrittäjyyteen ja yritystoimintaan. Vertailtiin yrittäjyysopintojen 
toteutuksia, toimintatapoja ja polutuksia.

Mallinnettiin yhteisen oppimisympäristön pilotointina eri 
oppilaitosten ja oppiasteiden yhteistoteutettu yrittäjyysleiri.
Pilotointiin Keudan kosmetologiopiskelijoiden yrittäjyyden 

väyläopintoja Haaga-Helian Start Up Schoolissa.
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USEITA OPPILAITOKSIA YHTEISTYÖSSÄ
Keuda
Hyria
Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu
Haaga-Helia StartUp School



Yrittäjyysleiri
Johtopäätöksiä

• Suunnittelulle ja toteuttamiselle 
merkityksellistä on yhteistyön 
sujuminen.

• Positiivisessa 
opiskelijapalautteessa korostui 
toisessa koulussa oleminen ja 
yöksi jääminen – sekä hyvä 
ruoka.

• Jatketaan yhteistyötä yli 
oppilaitosrajojen ja eri 
oppiasteiden kanssa.

• Yrittäjyysleiri on hyvä orientaatio 
yrittäjyysopintoihin – madaltaa 
kynnystä yrittäjyyteen.



Opiskelijat Jenna Oravakangas ja Sari Tapio

Johtopäätöksiä
• Opiskelijoiden tuentarve suunniteltava ja resursoitava.
• Vahva yhteistyötarve ammatillisen ja amk-

oppilaitosten välille.
• Osallistuneiden opiskelijoiden ja ohjaavan opettajan 

näkökulmasta opintoa ei koettu ammatillista opintoa 
haastavammaksi tai vaativammaksi.

• Opinto StartUp Schoolissa on erinomainen 
mahdollisuus syventää yrittäjyysosaamista ja tutustua 
erilaiseen oppimisympäristöön.

Presenter
Presentation Notes
Tarina Jennan ja Sarin mukaantulosta, heidän suorituksista: Opiskelivat mm. liikeidean kehittämistä ja pitsausta, myös coachauksen avulla. Opinnon kieli oli englanti.Meillä tunnustettiin Yrityksessä toimiminen opintoon.



Keudan 
väyläopinnot

• Yhteistyö alkanut Laurea-
ammattikorkeakoulun kanssa.

• Keuda tulee jatkamaan ja kehittämään 
väyläopintoyhteistyötä 
ammattikorkeakoulujen kanssa.



Keudan 
väyläopinn
ot



Keudassa kosmetologin opinnot suorittanut Kira kertoo omista 
kokemuksistaan Laurean väyläopinnoissa ja miten päätyi 

opiskelemaan Laureaan.
https://www.youtube.com/watch?v=1Tz0KVive6g (1:46)

https://www.youtube.com/watch?v=1Tz0KVive6g


Kiitos !
Birgit Eskelinen
birgit.eskelinen@keuda.fi

Erja Kärnä
erja.karna@keuda.fi

Tiina Myrsky
tiina.myrsky@keuda.fi

Outi Kari
outi.kari@keuda.fi
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