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Amisyrityksessä oppiminen -hanke

• ESR-rahoitteinen kehittämishanke 
• 1.1.2015 - 31.10.2016

• Hankkeessa rakennetaan osaamisperusteinen ja 
työelämätaitoja kehittävä pedagoginen malli sekä 
yritysmäisesti toimivia amisyrityksiä

• Hankkeen projektipäällikkö ja suunnittelijat 
YritysAmiksen henkilökunnasta

• Suunnitteluvastuu tiimeillä



Mitä tehdään toisin?

1. Opiskelija on työntekijä

2. Opiskelija on keskiössä, ei opettaja

3. Oppiminen tapahtuu amisyrityksissä

• YritysAmis Puutarha, YritysAmis Sisustamo

4. AmisYritys on markkinoilla oikeasti toimiva yritys

5. Oppiminen suunnitellaan amisyrityksen töiden 

pohjalta



Mitä tehdään toisin?

6. Ei ole kursseja, ei opintojaksoja, ei 

lukujärjestyksiä, ei ryhmiä

7. Jokainen henkilökohtaistetaan ja jokaisen 

oppimista seurataan henkilökohtaisesti

8. Oppimistavoitteet ovat henkilökohtaisia

9. Opettaja on ohjaaja

10. Ohjaaja on osa tiimiä, ei itsenäinen toimija



YritysAmis Puutarha

Tuotanto:
• ryhmäkasvit
• leikot: valkolilja, inkalilja, tulppaanit, narsissit
• syysryhmäkasvit, äitienpäiväruusut 
• joulutähti ja muut joulukukat

Puutarhamyymälä
• kukkakauppa
• taimet ja kukat 
• tarvikkeet ja työkalut



YritysAmis Puutarha

Viheralan palvelut:

• viherrakentamisen urakointi
• viheralueiden ylläpidon 

urakointi (alueurakointi)
• vihersuunnittelu pieniin 

kohteisiin









Oppimisprojektit

• oikea työkokonaisuus tai työprosessi, ei simulaatio 
• ei edellytä ”teoriaopintoja” pohjalle

• esim. pihaurakka, joulutähden tuotanto, Pop-Up
kukkakauppa, koristelukeikka, pihasuunnitelma, 
NY-projektit…

• tietopuolinen opetus silloin, kun projekti sitä vaatii
• tietoiskut, työpajat

• projektit voidaan tehdä NY-projekteina



Ohjaaja

• ohjaa amisyrityksissä työskentelyä 

• pitää työpajoja 

• ohjaa työssäoppimista 

• seuraa ja dokumentoi omaohjattavien osaamista 

• suunnittelee oppimisprojekteja sidosryhmien ja 

opiskelijoiden kanssa 
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