Metropolia Ammattikorkeakoulu
Yrittäjyysopinnot
• DuuniPolku hankkeen Yrittäjyyskoulutuskokonaisuus (Kuvio 1) sisälsi
opiskelijoiden osaamiskartoitukset, henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat
sekä koulutusosiot; Yrityksen liiketoiminta, osat I ja II (10 op), Yrittäjän arki
(5 op) ja Yrityksen Web sivujen tekeminen ja ylläpito (5 op) sekä
mahdollisuuden suorittaa itsenäisesti suoritettavia verkko-opintoja (10 op).
Koulutus tuki kykyä hyödyntää tietoteknistä osaamista yritystoiminnassa.
• Koulutuskokonaisuus toteutettiin kaksi kertaa, ryhmän I koulutus ajoittui
16.4.-29.10.2019 välille ja ryhmän II 7.11.-29.5.2019. Ryhmät kokoontuivat
kerran viikossa lähiopetukseen. Ryhmällä I mentorointi ajoittui kesäajaksi
moduuli I ja moduuli II väliin ja ryhmällä II se toteutettiin koulutuksesta
erillisenä Mastermind group - toteutuksena moduuli II aikana.
Koulutusrakenne oli molemmilla ryhmillä samanlainen, ainoastaan
mentoroinnin ajoittuminen suhteessa koulutukseen muuttui.
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Moduuli I

WordPress sisällönhallintajärjestelmä (5 op) S
Excel-Perusteet (3 op) S
Excel-jatkokurssi (3 op) S
Tietoturvallisuuden perusteet (3 op) S
IT-palveluiden tuottaminen (6 op) S
Office-ohjelmien kehittynyt hallinta ja käyttö (6 op) S

Kuvio 1. DuuniPolku -hankkeen
Yrittäjyysopintojen koulutuskokonaisuus
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Yrityksen perustaminen
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Projektisuunnitelma

3
Ohjelmoinnin perusteet (Java) (3 op) S
Ohjelmoinnin perusteet (C++) (3 op) S
Olio-ohjelmointi (C++) (3 op) S
SQL-perusteet (3 op) S
Python-ohjelmointi (3 op) S
SQL ja relaatiotietokannat (3 op) S
PHP-ohjelmointi (3 op) S
C-ohjelmointi (3 op) S
Ruby-ohjelmointi (4 op) S
C#-ohjelmoinnin perusteet (4 op) S

Moduuli II
Tiedonhallinnan perusteet (3 op) S, E
Tietoturvaratkaisut (6 op) E
Tilaus- ja toimitusketjun perusteet (3 op) E
Teknologiayrittäjyys (3 op) E
Windows 10 –käyttö ja hallinta (6 op) E
IT-palveluiden myynti ja markkinointi (5 op) E
S = Materiaali suomeksi
E = Materiaali englanniksi
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Hankkeen kohderyhmä
• Hankkeen kohderyhmänä oli korkeakoulutetut maahanmuuttajataustaiset
nuoret, jotka suunnittelivat lähtevänsä yrittäjiksi tai toimivat jo
yrittäjinä. Edellä mainituilla kriteereillä hakijamäärä olisi jäänyt hyvin
pieneksi, siksi sisäänottokriteereitä laajennettiin ikä ja koulutustausta
vaatimuksissa. Hankkeessa koulutetut edustivat hyvin heterogeenistä
opiskelijaryhmää, niin iältään, koulutustaustoiltaan kuin kansallisuuksiltaan.
• Osalla opiskelijoista oli valmis yritysidea, osalla oli jo yritys, mutta he
halusivat lisätä osaamista yritystoiminnasta Suomessa, osa ajatteli joskus
perustavansa yrityksen ja osa opiskelijoista oli työttömiä työnhakijoita.
Koulutuskielenä oli suomen kieli ja tukikielenä käytettiin englannin kieltä.
Opiskelijoille hankittiin myös suomen kieliset Uusyrityskeskuksen
”Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2018”.

