
 

 

Tuotteen nimi:  
Valman yrittäjyyden malli 
 
Valman yrittäjyyden mallin tarkoituksena on tutustuttaa maahanmuuttajaopiskelija jo Valman aikana 
yrittäjyyteen. Yrittäjyyden mallin ajatuksena on tarjota kolmiportainen yrittäjyysvalmennus opiskelijoille. 
Ensimmäisessä vaiheessa kaikille Valman opiskelijoille järjestetään ensin 6h-yrittäjyysleiri ja siihen 
liittyviä tunteja, esim. yrittäjyyden sanaston harjoittelua. Toisessa vaiheessa opiskelijalla on mahdollisuus 
valita yrittäjyyden tutkinnon osa. Kolmannessa vaiheessa opiskelija voi halutessaan osallistua Nuori 
yrittäjyys -yrittäjävuoteen.   
 
Mahdollinen yhteistyökumppani:  
Yhteistyötä tehtiin erityisesti yrittäjyysleirien järjestämisessä Turun ammatti-instituutin yrittäjyyden 
valmennuskeskus Wision kanssa. Yrittäjyysleirin ohjelma on heidän mallinsa. 
 
Kohderyhmä: 
Opiskelijat. Niin maahanmuuttajat kuin kantaväestö.  
 
Tarve: 
Malli kehitettiin, jotta maahanmuuttajille saataisiin jo mahdollisimman aikaisin yrittäjyyden ajatusta sekä 
uudenlaisen tavan käsitellä yrittäjyyttä maahanmuuttajien kanssa.  
 
Toteutus:  
Liitteenä yrittäjyysleirin ohjelma.  
 
Arviointi ja huomioitavaa:  
 
Kokemukset ja palaute  
 
Opiskelijoiden palaute:  
Yrittäjyysleirin palaute oli hyvää ja opiskelijat kokivat, että oppivat paljon päivän aikana. Yrittäjyysleirin 
aikana opetettiin suomen kielen sanoja. Opiskelijat kokivat hyväksi sen, että saivat tehdä ryhmissä ja 
heille tuli onnistumisen tunteita, koska saivat aikaan hienoja yrityksiä. Opiskelijat toivoivat lisää 
vastaavanlaisia päiviä. 
 
Opettajien palaute:  
- Ennen leiriä on hyvä käydä läpi käsitteitä ja yrittäjyyden konseptia.  
- Suomen kielen tason huomioiminen: yksinkertaistaminen ja selkokieli tärkeää. 
- Tiimijaossa kannattaa huomioida, että samassa ryhmässä on vahvempia ja heikompia suomen kielen 
osaajia. 
- Leiriohjaajan merkitys on suuri -> oltava hyvä tyyppi ja EI opettaja.  
- Yrittäjätarina on hyvä miettiä huolella, maahanmuuttajataustaisuus on erityistä plussaa. 
- Yrittäjyysleiri on erinomainen oppimisympäristö, ja toimi hyvin myös ryhmälle, jonka kielitaito on vielä 
aika alkeissa.  



 

 

- Oppimisympäristö ja päivän rakenne tukivat hyvin sanaston opettamista, koska opiskelijat olivat hyvin 
motivoituneita.  
- Opettajan näkökulmasta päivä opetti paljon yrittäjyydestä.  
- Ennakko-orientointi ja keskeisten yrittäjyyskäsitteiden ja -sanastojen avaamisen merkitys päivän 
onnistumiselle on iso. 



   

AboaNova 6h NY-leiri  
 
 
8.00 Ilmoittautuminen ja aamiainen TAITO kampuksella, Lemminkäisenkatu 14-18 A, 20520 
Turku 
 
8.15 Leirin avaus  
Tavoite on  

 oppia yrittäjyyttä,  

 tiimityötaitoja,  

 oppia prosessia ja toisilta.  
 

Tarkoituksena on ideoida ja suunnitella yritys- ja liiketoimintaa. 
 
Leiriohjaajien, ohjelman ja aikataulun esittely  
 
Tehtävänanto; kehittele yritysidea. Ideassa tulee näkyä tiimiläisten omat henkilökohtaiset 
vahvuudet. Mieti liikeideasi kohderyhmä. Mihin ongelmaan liikeidea on ratkaisu? 
 
9.00 Opiskelijat siirtyvät kotipesiin  
Tiimin muodostaminen & tutustuminen  
Tiimin vetäjät tarkentavat annettua tehtävää 

 Tiimin nimeäminen, ketä olemme? 

 Tee SWOT, omista henkilökohtaisista vahvuuksistasi ja heikkouksistasi 

 Tehkää yhteenveto tiimiläisten SWOTeista 

 Toimeksiannon ideointia, mitä enemmän ideoita, sen parempi 

 Työnjako tiimin jäsenten kesken 
 

11.15 Tiimien esittely (nimi) ja toimintaidea 
 
11.30 Ruokailu 
 
12.00 Yrittäjän tarina 
 
12.30 Tehtävärasti:  

1. Liiketoimintasuunnitelma 
2. Yritysesittelyjen valmistelu 

 
  
13.00 Yritysesittelyt, arviointi 
 
14.00 Leirin päätös 
 

 
 

  

 
 

 

 


