
OPEN DAY

Toimintamalli 

ja 

tuloksia 5.9.2017 – 15.1.2018



Open day

 idea lähti liikkeelle Etelä-Pohjanmaan yrittäjien 
toimitusjohtaja Heikki Risikon haasteesta sedulaisille tulla 
tutustumaan yrittäjän arkeen

 vierailun teemana
 ammatillisen koulutuksen reformi

 yrittäjyysnäkökulma

 työelämä-oppilaitosyhteistyön kehittämisen mahdollisuudet

 koulutustarpeet

 kannustusta myös Suomen Yrittäjiltä: videotervehdys

 kysymysten laatimisessa mukana Suomen yrittäjien 
hallinnoima Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -hanke, 
Opetushallitus ja Parasta osaamista -verkostohanke. 

 Open day- toimintamallia on syksyn aikana pilotoitu osana 
Parasta osaamista -verkostohanketta



TOIMINTAMALLI

https://www.youtube.com/watch?v=MGz89DWTA0g


Yleistä

• vierailuja on ollut n.140

• Sähköiseen kyselyyn on saatu 82/80 vastausta

• eniten vastauksia kaupan alalta, sosiaali- ja 

terveysalalta ja teollisuudesta



Mitkä ovat mielestäsi ammattiin

valmistuneiden valmiudet työntekoon? 

(1 = heikko, 5 = erinomainen)

Vastaajien määrä: 80

1 2 3 4 5 Keskiarvo

Ammatilliset

valmiudet

3,7% 13,4% 46,3% 32,9% 3,7% 3,20

Halu kehittyä

työssä

1,2% 2,5% 39,5% 46,9% 9,9% 3,62

Yrittäjämäinen

työote

10,0% 37,5% 42,5% 8,8% 1,3% 2,54

Yhteistyötaidot 3,7% 4,9% 49,4% 38,3% 3,7% 3,33

Vuorovaikutustaidot 1,2% 12,4% 48,2% 34,6% 3,7% 3,27

Teknologia-

osaaminen

2,4% 6,1% 50,0% 31,7% 9,8% 3,40



 Työpaikat ovat pääosin valmiita ottamaan 

jatkossakin opiskelijoita oppimaan työpaikalle

 huomoitavaa on, että 39 % vastaajista oli tarve 

rekrytoida tulevaisuudessa 

oppisopimusopiskelijoita tai kouluttaa nykyistä 

henkilöstöä oppisopimuksella



49 % vastaajista oli ollut edistämässä opiskelijoiden 

yrittäjyystietoutta ja -valmiuksia Sedussa



Mitä yrittäjyyttä tukevaa osaamista 

opiskelijan pitäisi mielestäsi hankkia 

ammatillisen koulutuksen aikana?

Yritystoiminnan osaamista:

• yritystoiminnan kokonaiskuva

• yrityksen ja julkisen 

palvelutuottajan eroavaisuudet

• liiketoimintaosaamista: 

kustannustietoisuutta, 

kannattavuuslaskentaa, 

markkinointiosaamista

• yrittäjyyden riskit

• yrittäjyyteen sisältyvät vastuut ja 

velvoitteet

• myyntiosaamista!

• asiakaspalvelutaitoja

• miten luoda omasta osaamisesta 

bisnes?

Yrittäjämäisyyttä:

- ajattele yrittäjän yritystä omanasi

- olet yrityksen käyntikortti

- sitoutumista, vastuunkantoa

- tuloksellisuutta

- omatoimisuutta, uteliaisuutta

- muutoksiin pitäisi oppia 

suhtautumaan "normaalina" eikä 

poikkeuksina

- oman osaamisen 

markkinointitaitoja!

- rohkeutta tuoda omia ideoitaan 

esille ja jalostaa niitä



Miten työpaikalla tapahtuvaa oppimista pitäisi 

mielestäsi kehittää, jotta siitä hyötyisivät sekä 

opiskelija, työpaikka että oppilaitos? 

Minkälaisia uusia työpaikalla tapahtuvan 

oppimisen toimintamalleja voisi 

syntyä työpaikkasi ja Sedun välille?

Keskeisiä vastauksia:

• Joustavat, yrityksen tarpeista lähtevät harjoittelut 

• Oppilaitos opettaa työelämän pelisäännöt ja 

tarvittavat perustaidot opiskelijoille

• Opiskelijan hyvä perehdytys tutkinnon tavoitteisiin

• Opettajat enemmän ohjaamassa ja tukemassa 

työpaikalla!

• Oppilaitoksen tuotava asia riittävän helpoksi 

yrittäjälle



Miten voisimme lisätä yhteistyötä Sedun 

ja työpaikkasi välillä, jotta se toimisi 

tulevaisuudessa entistä 

paremmin? Miten haluaisit osallistua 

koulutuksen kehittämiseen?

TOIVOTAAN

• enemmän kommunikointia koulun ja työssäoppimispaikan 

välillä

• keskusteluyhteys yrityksen ja oppilaitoksen välillä

• ideoiden jakaminen kehityspalavereissa.

• tapaamiset koulun edustajien kanssa

• opettajien aktiivisempi lähestyminen työpaikoille

• oppilaitoksen nopea reagointi työelämän tarpeisiin

• ajankohdat ja määrät

• rekrytointitarpeet



YHTEISTYÖMUOTOJA

• yrityskummitoiminta: yrittäjän vierailut oppilaitoksessa, 
opiskelijoiden vierailut työpaikoilla

• työelämälähtöiset projektit/työelämän toimeksiannot 

• kehittämiskumppanuus

• koulutussisältöjen kehittäminen yrityksen tarpeisiin

• yhteisiä kone- ja laitteistokoulutuksia (robotiikka)

• koulutusyhteistyö esim. SeAMK-Sedu -> kurssitarjotin työelämän 
tarpeisiin

• osa-aikainen yrittäjä opetuksessa mukana esim. päivän viikossa.

• koneiden ja laitteiden mahdollinen yhteiskäyttö/ yhteiset 
laitehankinnat

• paikallisten yritysten ja oppilaitoksen tapaamiset 1-2 x/v: panos 
koulutussisältöihin, alan imagon nostaminen, alan kiinnostavuuden 
lisääminen

• foorumi, jossa yritys voisi esittäytyä top-paikkana ja mahdollisena 
työnantajana



Tulossa

Open day –kyselyn tuloksista ollaan tekemässä 

tarkempaa koostetta ja se julkistetaan Sedun,  

Suomen Yrittäjien sekä Parasta osaamista 

hankkeen kautta.



Tulossa

Open day –toteutuksesta tullaan tekemään 

valtakunnallinen toimintamalli, joka levitetään 

Parasta osaamista –verkostohankkeen kautta 

kaikille Suomen ammatillisen koulutuksen 

järjestäjille.



Kiitos!


