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Ammatillinen osaaminen



Tilaisuuden tavoitteet

• Kertoa kehittämisen lähtökohdista ja tavoitteista

• Esitellä uudet tutkinnon perusteet

• Keskustella toimeenpanon tuesta
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Uudistamisen lähtökohdat

• Työelämän ja yhteiskunnan tarpeet 

• Erilaiset yrittäjyyden näkökulmat

• Vastuullinen yritystoiminta, digitaalisuus, yrityskaupat

• Tutkintorakenneasetuksen muutos  https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200542

• Kansallinen osaamisen viitekehys  https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

• Osaamisperusteisuus 

• Tutkintorakenteen monipuolinen hyödyntäminen (liiketoiminnan ammatti- ja 
erikoisammattitutkinto)

• Tutkinnon muodostumisen joustavuus 
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Projektiryhmä, sparrausryhmä ja kaikki asiasta 
kiinnostuneet
Projektiryhmä

• Suomen yrittäjäopisto Oy: sanna.moller-aaltonen@syo.fi, paivi.makinen@syo.fi

• Rastor-instituutti: kaija.lehtinen@rastorinst.fi

• Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia: marjoriitta.kauppinen@gradia.fi

• Opetushallitus (koordinointi): tuija.laukkanen@oph.fi

Sparrausryhmä:

• Kutsuttiin noin 30 henkilöä erilaisista yrityksistä ja organisaatioista

• Sparrausryhmältä toivottiin palautetta ja kehittämisehdotuksia työn edetessä 

Kaikki kiinnostuneet:

• 9.10.2020 info- ja ideointiwebinaari, webropol-kysely 12/2020, lausuntokierros kevättalvi 2021 (lausuntopalvelu.fi)
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Kenelle tutkinto on tarkoitettu?

• Henkilöille, joiden tavoitteena on yrityksen perustaminen tai yrityksen 
ostaminen

• Henkilöille, jotka perustavat yrityksen tutkinnon suorittamisen aikana

• Henkilöille, jotka haluavat kehittää yritystoimintaansa eri tavoin
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Tutkinnon muodostuminen, uusia tutkinnon osia
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• https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7547772/reformi/rakenne

• Läpileikkaavina teemoina vastuullisuus ja digitaalisuus

• Uusia tutkinnon osia:

• Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen

• Työn organisointi ja johtaminen

• Yrityskaupan suunnittelu ja toteuttaminen

• Verkkokaupan perustaminen ja kehittäminen

• Yritysneuvonta



Näkökulmia yritysneuvontaan
• Yritysneuvojana voidaan toimia erilaisista lähtökohdista: 

• Aloittava yritysneuvoja

• Yrittäjänä toimiva yritysneuvoja

• Kokenut yritysneuvoja 

• Yritysneuvonta on osa toimenkuvaa jne.

• Opiskelijalle voi soveltua yrittäjyyden ammattitutkinto, liiketoiminnan ammatti-
tai erikoisammattitutkinto

• Tutkintojen muodostuminen mahdollistaa tutkinnon osien erilaiset ristiin 
valinnat
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Suomen Yrittäjäopisto



Yrittäjyyden ammattitutkinto 
– toimialakohtaisia sovelluksia

• Toimialakohtaiseen tarpeeseen painotus

• Valinnaiset tutkinnon osat mahdollistavat koulutuspolkujen räätälöinnin

• Tutkinnon osia sopivasti muista tutkinnoista

Remontoitu koti – Toimiva yritys

Kaunis koti – Toimiva yritys

Istuvat housut – Toimiva yritys

Maatilan Yrittäjäkoulutus



Yrittäjyyden ammattitutkinto 
– yritysneuvonta osaksi yritystoimintaa

Markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen

Yritysneuvonta (YAT) 

Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

Yritysneuvonta

Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen

Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjyyden 
AT

Liike-
toiminnan 

EAT

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto
– asiantuntija yritysneuvojana



Gradia



Opintojen polutus ja mahdollisuudet
(Yrittäjyyden ammattitutkinto)

• Eri tutkintojen välinen yhteistyö 
helpottuu

• Koulutustarjonta laajenee

• Useita ja uusia tutkinnon osia tarjolla

• Itsenäiset verkko-opintojaksot joustavilla 
aloitusajankohdilla (jatkuva haku!)

• Asiakaslähtöisyys keskiössä 
sisällönsuunnittelussa (valt./alueel./paik.)

• Henkilöstön välinen osaamisen 
jakaminen ja synergian parantaminen



Haasteet ja kehityskohteet 
ammatillisen koulutuksen kentällä 
(Yrittäjyyden ammattitutkinto)

- Onko opetukseen käytettävä pedagogiikka 
oppilaitoksissa ajantasainen?

- Minkälainen on henkilökunnan 
opetusteknologinen osaaminen?

(oppimisympäristöt, ohjelmistot, sovellukset)

- Jos tarvitsee täydennyskoulutusta niin missä sitä 
tarjotaan ja kuka tarjoaa? Onko resursseja?

Positiivinen paine motivoi 
myös opetushenkilökunnan osaamisen 
päivittämistä!



Toimeenpano
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MITEN VARMISTAMME TOIMEENPANON 
LAADUN?

MINKÄLAISTA TOIMEENPANON TUKEA 
TARVITAAN?

LT(1



Dia 14

LT(1 Laukkanen Tuija (OPH); 18.8.2021



KIITOS!


