
 

Yrittäjyyttä edistämässä / 6Aika: 
DuuniPolku Tampere 
6Aika:DuuniPolku Tampereen osahankkeessa kehitettiin ammattiin valmistuvien nuorten 

työllistymisen ja itsensätyöllistämisen taitoja ja mahdollisuuksia sekä vahvistettiin henkilöstön 
työuraohjauksen taitoja.  

Kohderyhmänä olivat toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistuvassa olevat opiskelijat 

sekä nuoret työnhakijat. Erityisenä kohderyhmänä olivat opiskelijat, joilla on vaikeuksia edetä 
opinnoissa ja haasteita työllistymisessä.  

Palveluita on kehitetty yhdessä nuorten, oppilaitoksen ja työllisyyspalveluiden henkilöstön sekä 
työelämän kanssa. 

Sisältö: 

 



• Yrittelijäisyyslähettilästoiminta 

• Itsensä työllistämisen roadshow 

• Itsensä työllistämisen pop-upit 

• Nuoret Itsensätyöllistäjät -video 

• Yrittäjyyssohva 

• Hyvinvointipalveluiden keikkatyöt WorkPilots-sovelluksella 

• 4H -yrittäjyys ja yrittäjyysvalmennus kesätyönä 

• Liekeissä -yrittäjyystapahtuma lukiolaisille ja ammattikoululaisille 

Yrittelijäisyyslähettiläs 

 

http://twitter.com/statuses/988703958028955649 

http://twitter.com/statuses/1069546224775282688 

Tarve Nuorten kiinnostus yrittäjyyteen on vahvistunut samalla, kun erilaisia itsensä työllistämisen 

mahdollisuuksia on tullut lisää. Yrittelijäisyyslähettilästoiminnan avulla on tuotu matalan kynnyksen 

mahdollisuuksia, kuten kevytyrittäjyyttä ja laskutuspalveluita, opiskelijoiden tietoisuuteen. Samalla 
on vahvistettu yrittelijään ja aktiivisen asenteen ja työelämätaitojen oppimista.  

Kuvaus Yrittelijäisyyslähettiläänä toimii opiskelija, jolla on omakohtaista kokemusta yrittäjyydestä ja 

kiinnostusta yrittelijäisyyden edistämiseen opiskelijoiden keskuudessa. Lähettilään voi tilata 



luokkaan, auditorioon tai popup -pisteelle kertomaan opiskelijoille omasta yrittäjän polustaan. 
Esimerkki sisällöstä:  

• miten löysin oman juttuni? 

• mitä teen yrittäjänä tai kevytyrittäjänä? 

• miten aloitin toimintani? 

• mitä käytännössä teen? 

• mitä olen oppinut ja mihin olen matkalla?  

Yrittelijäisyyslähettiläs Aatu Itkonen1 DuuniPolun Instagramissa. 

Itsensä työllistämisen roadshow 

 

                                                                 
1https://www.instagram.com/p/Bh8RjDbH3L-/ 



 

1 - Yrittäjyyden asiantuntija Merja Retkin pitämässä Itsensä työllistämisen roadshowta Sammonkadun toimipisteessä 
keväällä 2018. Paikalla liiketalouden merkonomit. 

 

2 - Santalahdentien Itsensä työllistämisen roadshowlla yrittäjä Paula Kerola Matrocks Oy:stä oli kertomassa omasta 

yrittäjän ja työllistymisen polustaan sekä työelämätaidoista, joita hän työnantajana arvostaa. Oikealla vieressä DuuniPolku 
-hankkeen projektisuunnittelija Annina Kipponen. 

Tarve Työnteon tavat ovat muuttuneet viimeisen vuosikymmenen aikana ja uusia tapoja itsensä 

työllistämiseen on syntynyt. Opiskelijoilla ja henkilökunnalla ei ole tiedossa kaikkia työllistymisen, 

yrittämisen ja itsensä työllistämisen vaihtoehtoja. Myös työttömän työnhakijan velvollisuudet ovat 

muuttuneet useasti viimeisen parin vuoden aikana. Uudelle tiedolle ja ideoille oli oppilaitoksessa 

tarvetta. Tavoitteena oli herättää ajatusta työstä ja työllistymisestä jo hyvissä ajoin ennen 
valmistumista sekä ehkäistä työttömyyttä. 

Kuvaus Työllisyyspalvelut kiersi Tredun Tampereen toimipisteissä kertomassa opintojen aikaisista ja 

valmistumisen jälkeisistä itsensä työllistämisen mahdollisuuksista, työn uusista alustapalveluista, 

kevytyrittäjyydestä ja laskutuspalveluista sekä työttömän työnhakijan velvollisuuksista näiden 

palveluiden  käyttäjinä. Alasta ja tilaisuudesta riippuen mukaan oli kutsuttu yrittäjiä, 

keikkatyösovellusten esittelijöitä ja yhteistyökumppaneita kertomaan heidän palveluistaan tai 
yrittäjän kokemuksistaan.  



Tilaisuudet pidettiin auditorioissa ja ne kestivät noin kaksi oppituntia. Opettajat toivat ryhmänsä 
auditorioon osana opetusta.  



Itsensä työllistämisen ja työnhaun PopUpit 



 



 

3 - Yritysasiantuntija Merja Retkin (oik.) Tampereen kaupungin työllisyyspalveluista ja Annina Kipponen DuuniPolku -
hankkeesta (vas.) pitämässä PopUpia Hepolamminkadun Kohtaamossa. 

Tarve Työnteon tavat ovat muuttuneet viimeisen vuosikymmenen aikana ja uusia tapoja itsensä 

työllistämiseen ja työllistymiseen on syntynyt. Opiskelijoilla ja henkilökunnalla ei ole tiedossa kaikkia 

työllistymisen, yrittämisen ja itsensä työllistämisen vaihtoehtoja. Myös työttömän työnhakijan 

velvollisuudet ovat muuttuneet useasti viimeisen parin vuoden aikana. Uudelle tiedolle ja ideoille oli 

oppilaitoksessa tarvetta. Tavoitteena oli herättää ajatusta työstä ja työllistymisestä jo hyvissä ajoin 
ennen valmistumista sekä ehkäistä työttömyyttä. 

Kuvaus Itsensä työllistämisen ja työnhaun PopUpeja järjestettiin Tampereen seudun ammattiopisto 

Tredun Kohtaamoissa, rekrytointitilaisuuksissa ja käytävillä. Paikalla oli Tampereen kaupungin 

työllisyyspalveluiden, DuuniPolku -hankkeen ja Te-palveluiden asiantuntijoita antamassa 

henkilökohtaista ohjausta työnhakuun, itsensä työllistämiseen ja yrittäjyyteen sekä omien 

vahvuuksien ja osaamisen tunnistamiseen ja markkinoimiseen. PopUpilla sai vinkkejä ja ideoita 

oman jutun työstämiseen ja kehittämiseen sekä tietoa siitä, miten valmistuminen ja mahdollinen 

Työttömäksi työnhakijaksi -ilmoittautuminen vaikuttavat alkavan yrittäjän tai itsensä työllistäjän 
polkuun. PopUpille sai tulla ilman ajanvarausta ja neuvonta oli maksutonta ja avointa kaikille.  

PopUpit kestivät noin 2-4 tuntia ja ne oli sijoitettu lounasajan ympärille. 



Nuoret Itsensätyöllistäjät -video 

 

 

https://youtu.be/IY7JXyzs7qM 

Tarve Nuorilta tuli toive kuulla yrittäjyystarinoita vertaisen kertomana. Toisaalta uudet tavat 

työllistää itsensä eivät olleet vielä tuttuja. Yhdistimme tarpeet ja loimme Nuoret Itsensätyöllistäjät -
videon yhdessä Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa. 

Kuvaus Videolla kolme nuorta kertoo, miten on työllistänyt itsensä uudella tavalla, esimerkiksi 
käyttämällä WorkPilots -keikkatyösovellusta.  Tarinoissa kuullaan seuraavia asioita: 

• Mitä työtä teen ja miten? 

• Mistä kaikki alkoi? 

• Miten pääsin alkuun? 

• Mitä olen tästä saanut? 



Videon lisäksi on tehty neuvoa antava linkkilista siitä, miten orastavasta innostuksesta voi ottaa 

seuraavan askeleen kohti itsensä työllistämistä. Videoa ja linkkilistaa voi käyttää opetuksessa ja 

itsenäisesti. 

Yrittäjyyssohva 

 

Tarve Itsensä työllistäminen ja yrittäjyys ovat viime vuosina alkaneet kiinnostaa nuoria yhä 

enemmän työllisyyden muotoina. Kuitenkin vanhat stereotypia ja mielikuvat yrittäjyydestä elävät 

edelleen voimakkaina. Itsensä työllistämisen PopUpeilla opiskelijoilta tuli toive keskustella muiden 

nuorten yrittäjien kanssa matalalla kynnyksellä oman idean työstämisestä ja käytännön 

toteutuksista. Ajatuksena oli, että nuorten kanssa oleminen ja kokemusten vaihtaminen on 

rennompaa kuin aikuisen asiantuntijan kanssa keskustelu. Yrittäjyyssohva muotoutui täten 
matalimman kynnyksen alustaksi oman jutun ideoimiseen. 

Kuvaus Yrittäjyyssohvaa kokeiltiin osana Itsensä työllistämisen PopUpia niin, että 

yrittelijäisyyslähettiläät olivat jututettavissa Kohtaamon sohvilla matalalla kynnyksellä. Lähettiläiden 

tapaamismahdollisuudesta kuulutettiin ja viestittiin etukäteen. Yrittäjyyssohvalla voi olla 

oppilaitoksessa opiskelevia, jo yrittäjänä toimivia opiskelijoita, NY-opiskelijoita tai oppilaitoksesta jo 
valmistuneita ja yritystoiminnan aloittaneita henkilöitä. 



Hyvinvointipalveluiden keikkatyöt Work Pilots-sovelluksella 

 

Tarve Suuri osa hyvinvointialojen työstä rakentuu yrittäjyyden varaan. Hiusala, jalkojenhoito ja 

kosmetologipalvelut ovat tällaisia aloja. Toisaalta peruskoulusta tai lukiosta ammattia opiskelemaan 

tulevilla on vähän tai ei lainkaan työkokemusta opintojen alkaessa. Osaamisperusteisessa 

ammatillisessa koulutuksessa halutaan alusta asti tarjota mahdollisuuksia tutustua omaan alaan ja 

työnantajiin. Mahdollistamme tämän keikkatyön avulla. Yrityksissä ja työnantajilla on runsaasti 

työtä, jotka eivät edellytä koulutusta, ja joista alaa opiskeleva voi saada ensimmäisiä aitoja 
työkokemuksia.  

Kuvaus Work Pilots Oy, Tredu ja DuuniPolku kokosivat hyvinvointialojen keikkatyöpoolin. Pilotissa 

työnantaja, kotitalous tai yksityinen asiakas voi tehdä työkeikan nuorelle hyvinvointialojen 

opiskelijalle. Tilaaja saa tarvitsemansa nuoren tekijän ja voi tulla työnantajana lähemmäs opiskelijaa 

ja rakentaa työnantajamielikuvaa hyvissä ajoin. Yksityinen asiakas voi saada apua tai arjen iloa 

nuoren kädentaidoista kotiin tai hoitolaitokseen. Nuori voi saada ensimmäisen työkokemuksen 

CV:hen ja näyttää potentiaalinsa työnantajalle jatkoa varten. 

Miten se toimii? Keikkojen välitys, byrokratia ja maksut tapahtuvat Work Pilots -

keikkatyösovelluksessa, johon työnantaja tai asiakas tekee tilauksen ja suuntaa sen hyvinvointialojen 

opiskelijalle. Poolin opiskelija lukee työnkuvauksen, aikataulun ja tilauspaikan, ilmoittautuu keikalle 

ja menee paikan päälle. Keikan jälkeen nuori kuittaa työn tehdyksi, työnantaja antaa palautteen 
nuorelle ja maksaa keikan sovelluksessa. 



Keikat voivat olla esimerkiksi catering -palveluita, saattopalveluita, ulkoiluapua ja kotitöitä, 

kauneudenhoitoa, lasten- tai eläintenhoitoa ja kaveripalvelua. Lisätietoja sovelluksesta: WorkPilots -

keikkatyösovellus2 . 

 

DuuniPolku -hankkeen kautta opiskelijat ovat päässeet näyttämään taitonsa ja vaikuttamaan 

työuraohjauksen kehittämiseen ammatillisessa koulutuksessa. Työllisyyspalvelut on maksanut 

kehittämiskeikkoja sekä mahdollistanut nuorten kuulemisen ja työllistämisen. WorkPilots sopii hyvin 

myös nuoria osallistavaan kehittämistyöhön. Emilia on kertonut omasta keikkatyökokemuksestaan 
DuuniPolun kotisivujen blogissa. 

http://twitter.com/statuses/1059358877177860097 

                                                                 
2https://workpilots.fi/ 



4H -yrittäjyys ja yrittäjyysvalmennus kesätyönä 



 



Tarve Yrittäjyys ja itsensä työllistäminen ovat alkaneet kiinnostaa nuoria yhä enemmän viime 

vuosina, mutta niiden kokeilemiseen ei ole ollut matalankynnyksen mahdollisuuksia tai ne ovat 

olleet vain lukuvuoden ajalle. 4H ja Tampereen kaupungin nuorisopalvelut ovat useampana kesänä 

järjestäneet yrittäjyysvalmennusta ja mahdollistaneet oman kesätyön muotoilun oman idean 
ympärille. Valmennuksessa nuori on saanut myös oman mentorin. 

Kuvaus Kokeilimme 4H-kesäyrittäjyyden ja -valmennuksen rantautusta oppilaitokseen ja sovimme 

sen opinnollistamisesta etukäteen. Valmennusta ja kesätyömahdollisuutta yrittäjänä markkinoitiin 
oppilaitoksen infotauluilla, Wilmassa ja henkilöstön kanssa.  

Huomioitavaa on, että oman idean suunnittelun ja yrittäjyyden vaihtoehdon pohtimisen kesäksi 

pitäisi tapahtua hyvissä ajoin, jotta toteutus näyttäisi potentiaaliselta kesätyöhakujen rinnalla. 

Valmennusta ja yrittäjyyttä voi harjoitella 4H:n kautta myös muina ajankohtina kuin kesällä. 

Markkinoinnin ja vaihtoehdon tarjoamisen pitäisikin osua paremmin opiskelijan intoon ja tarpeeseen 
hänelle sopivana ajankohtana. Lisätietoja kesämahdollisuudesta:  

4H-yritys hyvä vaihtoehto tulevalle kesälle, jos ei ole kesätöitä tiedossa (artikkeli)3 

Tampereen 4H-yhdistys, tietoa 4H-yrityksestä4  

 

4 - 4H-kesäyrittäjyyden ja valmennuksen mainos, jota jaettiin mm. sähköisillä IDID-tauluilla. 

                                                                 
3https://tampere.4h.fi/?x156410=564047 
4https://tampere.4h.fi/4h-yritys/ 



Liekeissä -yrittäjyystapahtuma lukiolaisille ja ammattikoululaisille 

 



Tarve Nuorille opiskelijoille on Tampereen alueella melko vähän yhdistävää, yrittäjyyteen ja 

unelmien toteuttamiseen kannustavaa verkostoitumis- ja yhteisötoimintaa. Tammerkosken 

Nuorkauppakamari ry järjestää vuosittain Liekeissä -yrittäjyystapahtuman Tamperelaisille 16-25 -

vuotiaille nuorille. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Tampereen kaupungin elinkeinoyksikön ja 

yhteistyökumppaneiden kanssa. DuuniPolku -hanke oli vuonna 2018 yksi mukana olleista 

yhteistyökumppaneista. Veimme hiusalan opiskelijat tapahtumaan ja opinnollistimme Liekeissä -
päivän oppilaitoksen kanssa. 

Kuvaus Tapahtuma sisältää innostavia puheenvuoroja yrittäjyydestä ja ammatillisten unelmien 

toteuttamisesta, joihin myös nuoret ovat saaneet vaikuttaa puhujatoiveillaan. Puheenvuorojen 

lisäksi tilaisuudessa saa tietoja ja kokemuksia työpajoista sekä näkökulmia muuttuvaan työelämään. 

Ilmoittautuminen:  Opettajat ja ryhmänohjaajat voivat ilmoittaa tapahtumaan luokkia. Lisäksi 

yksittäiset ilmoittautumiset ovat mahdollisia. Tilaisuus on maksuton. Lisätietoja: Liekeissä -
yrittäjyysseminaari nuorille (kotisivu)5 

 

5 - Peter Vesterbacka innostamassa tekemisen meininkiin. Muita puhujia tapahtumassa olivat Ronja Salmi ja Jere Hietala.  

Yhteystiedot 

 

                                                                 
5http://liekeissa.fi/ 



Teksti: Annina Kipponen 

Yhteystiedot: DuuniPolku, yhteystiedot6 

                                                                 
6https://6aikaduunipolku.fi/yhteystiedot/ 


