
Yrittäjien viestintähanke vahvistaa yrittäjien 

tuntemusta ammatillisesta koulutuksesta

Suomen Oppisopimusosaajat ry, Kevätseminaari 12.03.2020 

Anne Öhman, Suomen Yrittäjät



”Yhteistyö oppilaitosten ja yrittäjien välillä on vaihtelevaa ja 

siitä puuttuu selkeät tavoitteet. Pitäisi tehdä enemmän 

yhteistyötä, ei voi siiloutua. Oppilaitoksen johdolla ja johdon 

yrityslähtöisellä ajattelulla ja ymmärryksellä suomalaisesta 

elinkeinorakenteesta on tosi iso merkitys.”

Suomen Yrittäjien aluejärjestön edustaja



”Opettajien työelämäosaamista ja roolia on vahvistettava, ja 

yhteistyötä ja vuorovaikutteisuutta kehitettävä työelämän 

suuntaan.”

Riitta Karusaari

Asiakaslähtöisyys osaamisperusteisessa ammatillisessa koulutuksessa –

väitöstutkimus 2020.



Miten yrittäjät haluavat hyödyntää 

ammatillista koulutusta?

Lähde: Vaikuttajafoorumi 2020, Oppilaitosyhtestyörasti
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Valtakunnallinen

viestintä

Vaikuttavimmat keinot, 

tavat ja kanavat

yrittäjien tavoittamiseksi

Tapahtumat ja

tilaisuudet
Toimintamallit

yhteistyön

tiivistämiseksi

Kasvatamme yrittäjien 

tuntemusta ammatillisesta 

koulutuksesta

Sidosryhmät

Suomen Yrittäjäopisto

Ammatilliset oppilaitokset

Yrittäjien aluejärjestöt

Yrittäjien paikallisyhdistykset

Yrittäjien toimialajärjestöt

Tiedotusvälineet

Hankkeen päättyessä

75 % Suomen yrittäjistä tuntee 

ammatillisen koulutuksen 

mahdollisuudet ja monipuoliset palvelut

Toiminta

Autamme syventämään 

yhteistyötä ammatillisten 

oppilaitosten kanssa

Mielikuvan ja arvostuksen

parantaminen

ammatillisesta

koulutuksesta

Kannustamme 

hyödyntämään ammatillista 

koulutusta

Tavoitteet

Kohderyhminä suomalaiset 

yritykset ja työyhteisöt.

Painopisteenä 

mikroyritysten yrittäjät.



Miksi yhteistyö pk-yritysten ja pienten 

yritysten kanssa kannattaa?

Suomi on 

pienten yritysten 

maa

Yritysten määrä 

on kasvanut 

2000-luvulla 

voimakkaasti

Pk-yritykset ja 

pienet yritykset 

ovat merkittäviä 

työllistäjiä

Lähde: Suomen Yrittäjien jäsenrekisteri 2020



Toivomme kilpailutöitä 10.4. mennessä

Lisätietoa viestintäinnovaatiokilpailusta

Ammatillisen 
koulutuksen 
viestintäinnovaatiot: 
näin viestitään 
pk-yrityksille ja yrittäjille 
suunnatuista palveluista

Ammatillisen%20koulutuksen%20viestintäinnovaatiot:%20näin%20viestitään%20pk-yrityksille%20ja%20yrittäjille%20suunnatuista%20palveluista


Tulethan mukaan!

Ilmoittaudu täällä kevään webinaareihin

Webinaarisarja 
hyvistä käytänteistä 
ja toimintamalleista 
yrittäjien ja 
ammatillisten 
oppilaitosten välillä

https://www.lyyti.in/Hyvat_kaytanteet_webinaarisarja


Yhteistyö yrittäjien kanssa kannattaa - tulethan 

mukaan! Meiltä voit kysyä lisätietoa.

Anne Öhman

Projektikoordinaattori

p. 050 356 6024

anne.ohman@yrittajat.fi

Marja Vartiainen

Koulutusasioiden asiantuntija

p. 044 985 5005

marja.vartiainen@yrittajat.fi
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