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Yrittäjämäinen asenne ja 
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Kainuun ammattiopiston 
kulttuurialan, luonnonvara-
alan ja liiketalouden alan osaa-
misalueella, eli tuttavallisem-
min YritysAmiksessa toteute-
taan 1.8.2015 voimaan tulleita 
osaamisperusteisia opetus-
suunnitelmia yrittämällä oppi-
misen pedagogiikalla.

Koulutusjohtaja Maarit Tar-
tia-Kallion mukaan osaamisen 
hankkiminen YritysAmiksessa 
perustuu yrittämällä oppimi-
sen malliin. Taustalla on tam-
mikuussa 2015 alkanut Amis-
yrityksessä oppiminen -hanke, 
jonka rahoitus tulee Euroopan 
sosiaalirahastosta.

- YritysAmis ei ole markki-
noilla kilpaileva yritys eikä 
siellä varsinaisesti kouluteta 
yrittäjiä, kertoo Tartia-Kallio 
uudesta mallista.

- Kysymys on pedagogiikas-
ta, uudenlaisesta tavasta järjes-
tää tutkinnon perusteiden
mukaista opetusta. Toiminta-
mallilla kehitetään työelämä-
valmiuksia, jatkaa hän.

Tasavertainen mahdollisuus

Tartia-Kallion mukaan Amis-
yritys-pedagogiikka lisää yh-
teistyötaitoja ja yrittäjämäistä 
asennetta sekä helpottaa 

työelämään siirtymistä joko 
toisen palvelukseen tai itsensä 
työllistämiseen yrittäjänä.

- Malli mahdollistaa erilais-
ten oppijoiden yksilölliset ta-
vat oppia ja parantaa sekä 
opiskelijoiden että henkilökun-
nan viihtyvyyttä, muistuttaa 
Tartia-Kallio.

- Tämä toimintatapa ei 
korosta oppijoiden kyvyistä, 
taustasta tai sukupuolesta 
johtuvia eroja, vaan antaa 
jokaiselle mahdollisuuden 
edetä opinnoissaan tasaver-

taisena, omien valmiuksiensa 
ja tavoitteidensa mukaan, hän 
huomauttaa.

Amisyritys-pedagogiikalla 
vähennetään opiskelun kou-
lumaisuutta ja lisätään opiske-
lijoiden omaa päätösvaltaa ja 
vastuuta. Toimiessaan erilaisis-
sa työtehtävissä ja työelämää 
vastaavissa rooleissa, he hank-
kivat opetussuunnitelmassa 
määriteltyä osaamista. Peda-
gogisilla ratkaisuilla edetään 
tiimimäiseen yrittämällä oppi-
miseen.

Koulutusjohtaja Maarit Tartia-Kallio pitää tärkeänä sitä, että YritysAmiksen 
fyysiset oppimisympäristöt muistuttavat yritysympäristöjä.



Kainuun ammattiopiston 
YritysAmiksessa kulttuuri-
alalla, luonnonvara- alalla ja 
liiketalouden alalla jokainen 
opiskelija hankkii oman alansa 
osaamista amisyrityksissä.

Näissä yritysmäisissä oppi-
misympäristöissä työskennel-
lään samaan tapaan kuin oi-
keissa yrityksissä. Opettaja
-ohjaajat ohjaavat amisyri-
tysten toimintaa.

YritysAmis on kulttuurialan, 
luonnonvara-alan ja liiketalou-
den alan tapa toteuttaa 
1.8.2015 voimaan astuneita 
valtakunnallisia osaamispe-
rusteisia ammatillisten tutkin-
tojen perusteita.

Amisyritys-pedagogiikkaa 

pilotoidaan kaksivuotisessa 
hankkeessa, jonka päämäärä 
häämöttää vuoden 2016 
lopussa. Luonnollisesti hank-
keen päättyminen on vain yksi 
välietappia, josta eteenpäinkin 
kehittämistyö jatkuu valittujen 
polkujen mukaisesti.

Pilotteina toimivat liiket-
alouden alalta PisnesAmis, 
Luonnonvara-alalta Puutar-
haAmis sekä kulttuurialalta 
SisustamoAmis, PeliAmis ja 
MediaAmis.

Hankkeen edetessä ja 
viimeistään sen loppuvaihees-
sa pedagogiikka laajennetaan 
kaikille kulttuurialan, luonnon-
vara-alan ja liiketalouden alan 
osaamisaloille.

Miten YritysAmiksessa 
hankitaan osaamista?

* YritysAmiksessa jokaisel-
la opiskelijalla on oma lähi-
ohjaaja, joka ohjaa opiskelijaa 
hankkimaan osaamista kullekin 
parhaiten sopivilla tavoilla

* Aiemmin opittua ei tarvit-
se opiskella uudelleen, vaan 
voidaan keskittyä puuttuvan 
osaamisen hankkimiseen

* Oman alan perusosaamista 
hankitaan oppilaitoksen amisy-
rityksissä työskentelemällä

* Opiskelijat pohtivat itse 
ratkaisuja eteen tuleviin 
ongelmiin. Kaverit auttavat 
toisiaan ja opettaja-ohjaaja 
neuvoo tarvittaessa. Välillä 
on keskeisiin asioihin liittyviä 
tietoiskuja.

* Osa tehtävistä on ulko-
puolisten asiakkaiden tilaamia 
töitä.

* Yhteiset tutkinnonosat, 
äidinkieli, vieraat kielet ynnä 
muut opiskellaan pitkälle 
ammatillisten työtehtävien 
ohessa.

* Osan asioista voi opiskella 
verkossa tai Nuori Yrittäjyys  
–yrityksessä.

* Opitaan työssä oikeilla 
työpaikoilla.

* Osaamispisteitä voi kertyä 
myös muun muassa viikonlop-
pu- ja kesätöistä sekä harras-
tuksista.

Puuttuvan osaamisen
metsästys

YritysAmiksessa oman alan peru-
sosaamista hankitaan oppilaitoksen 
amisyrityksissä työskentelmällä. 
Toisena vuonna opiskelijat perusta-
vat myös NY-yrityksen ja voivat 
sen jälkeen jatkaa toimintaansa 
osuuskunnan jäseninä.



Elias Salonen
° Kulttuuri

“YritysAmiksen projektit ovat 
vapaampia ja avoimia. Me 
opiskelijat saamme ottaa vas-
tuuta. Tiimityöskentelyn pitää 
olla kunnossa ja voimme tehdä 
yhteistyötä muidenkin, kuin 
vain sen tutun luokan kanssa.”

Irene Kotilainen
° Luonto

“YritysAmiksessa opiskelu on 
joustavaa ja hommia saa tehdä 
itsenäisesti.”

“YritysAmiksessa tuetaan 
opiskelijaa enemmän 
työelämän suuntaan, eikä 
opiskella vain teoriaa. Saamme 
täällä hyvää työkokemusta. Fii-
likset koulusta ovat tosi hyvät. 
Kaikki ovat läheisiä keskenään 
ja mukavia toisillensa.”

Jenny Leinonen
° Liiketalous

Miika Parkkinen
° Luonto

“YritysAmis on onnistunut 
oppilaiden näkökulmasta hyvin 
jo näinkin lyhyen kokemuksen 
perusteella. Olemme päässeet 
tekemään asioita, joilla oikeasti 
on vaikutusta menestymiseen 
niin oppilaitoksen kuin myös 
puutarhan näkökulmasta. 
Minun mielestäni ei ole kuin 
vain positiivista sanomista.”

Salla Korhonen
° Liiketalous

“Olen tykännyt todella paljon 
YritysAmiksesta. Täällä on va-
paampaa kuin peruskoulussa, 
teemme enemmän käytäntöä, 
kuin opiskelisimme kirjoista. 
Kouluun on aina aamulla kiva 
tulla ja opettajat ovat iloisia ja 
ryhmäläiset kivoja.”

Larissa Lento
° Kulttuuri

“YritysAmis tuo opiskelijoille 
paljon itsenäisyyttä. Etenkin 
kun on aikuisopiskelija, on 
mahdollisuus valmistua aikai-
semmin. Täältä saa niin hyvää 
kokemusta, että olen ajatellut 
jatkaa opintoja vielä tämän 
jälkeenkin. Innolla kokeillaan, 
mitä opiskelu tuo tullessaan.”

Amisyrityksessä
oppimisen

pedagogiikka

Hyvän mielen koulu
www.kao.fi  |  www.yritysamis.fi

Amisyrityksessä oppiminen
-hanketta rahoittavat:

* onnistuja
* yksilö

* yritteliäs
* yhteistyö

Sinulla on lupa haaveilla.
Sinulla on lupa onnistua.

Kuva: VIE14

Opiskelijoiden ajatuksia
YritysAmiksessa opiskelusta

Joel Mikola
° Kulttuuri

“Halusin Kehä 3:n ulkopuolelle. 
Kuulin kavereilta tästä paikasta 
ja olen tyytyväinen opetusta-
paan.”



Miten osaamisen
hankkimisesta tehdään
innostavaa kaikille?

YritysAmis on syntynyt 
tarpeeseen. Alkusysäyksenä 
on ollut tarve selvittää, mil-
lainen on se ammatillisen 
koulutuksen malli, joka motivoi 
eri taustoista tulevat ja erilai-
selta lähtötasolta ponnistavat 
opiskelijat pyrkimään omien 
resurssiensa mukaiseen huip-
putulokseen.

YritysAmiksessa kulttuuri-, 
luonto- ja liiketalouden aloilla 
testataan käytännössä, millain-
en malli kehittää yrittäjämäistä 
asennetta ja yhteistyötaitoja, 
mahdollistaa yksilölliset tavat 
oppia ja parantaa oppimistu-
loksia sekä vähentää syrjäyty-
mistä ja antaa kaikkien onnis-
tua.

Myös tutkijat samoilla lin-
joilla YritysAmiksen kanssa

Viime aikoina tutkijat ovat 
nostaneet esille samat asiat, 
mitä YritysAmiksen kehittämis-
en taustalla on ollut.

Helsingin yliopiston tutki-
ja, kasvatustieteen professori 
Kai Hakkarainen kertoo Hels-
ingin Sanomien haastattelussa 
1.10.2015 haluavansa pyyh-
käistä suomalaisten mielistä 
pois lannistavat koulumuistot. 
Tilalle hän iskostaisi ajatuk-
sen, että jokainen meistä voi 
oppia paljon enemmän kuin 
uskomme - ja valtavan paljon 
enemmän kuin koulussa saadut 
numerot antavat ymmärtää.

YritysAmiksessa on päästy 
ja päästetty irti kaavamaisista 
luokkahuoneista, lukujärjestyk-
sistä ja opettajajohtoisesta 
luokan edestä opettamisesta. 

Tilalle ovat tulleet luovuuteen 
innostavat tilat, projektioppi-
minen yritysmaailmaa mukail-
len sekä opiskelijan ja ohjaajan 
rinnakkain kulkeminen kohti 
osaamista.

Professori Kai Hakkarainen 
kertoo Helsingin Sanomien 
haastattelussa, että numeroi-
hin perustuva koulujärjestelmä 
saa ponnistelemaan yksin, 
jolloin toisen menestyksestä 
tulee uhka ja omasta epäonnis-
tumisesta pelottavaa. Oppilai-
ta luokitellessamme meidän 
tulee muistaa, että älykkyys 
ja luovuus ovat itse asiassa 
yhteisön ominaisuuksia. Näin 
ajatellen voimme reilusti 
inspiroitua toisen onnistumis-
esta.

Todellisia haasteita

YritysAmiksessa oppilaille 
annetaan haasteita projek-
tien kautta. Myös professori 
Hakkarainen kiinnittää huo-
miota tähän asiaan ja miettii, 
miten koulusta voisi tehdä 
innostavamman kaikenlaisille 
opiskelijoille.

- Se edellyttää, ettei opiskel-
la opettajien johdolla oppikir-
joissa olevaa tietoa vaan anne-
taan todellisia haasteita, kertoo 
professori Hakkarainen.

- Arvostelu voisi perustua 
tiettyihin kriteereihin, jotka op-
pilaan pitäisi saavuttaa, mutta 
niihin voisi yltää vaikka suurin 
osa oppilaista, hän jatkaa.

Konkreettinen taidonnäyte 
on hyödyllisempi kuin yksikään 
numero todistuksessa.


