1.

Matkalla yrittäjäksi
Yri äjyyden huomioiminen HOKS-keskustelussa

HOKS-keskusteluihin avuksi yri äjyyspoten aalin tunnistamiseen:
Onko sinulla tai perheessäsi yritystoimintaa?
Oletko ajatellut toimivasi yri äjänä?
Kiinnostaako sinua vaiku aa omaan työhön ja omaan ansioon (palkkaan)?
Miten suhtaudut ongelma lanteisiin?
Oletko mielestäsi johtohahmo vai tykkäätkö seurailla sivusta?
Uraohjaukseen kuuluu myös yri äjyyden huomioiminen
uravaihtoehtona ja keinona itsensä työllistämiseen.
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Matkalla yrittäjäksi
Yri äjyysopinnot REDUssa

YTO YRITTÄJYYS 1 osp
YTO yri äjyys ja yri äjämäinen toiminta 1 osp on kaikille pakollinen opinto,
jonka aikana opiskelija oppii ymmärtämään yri äjyyden perusasioita ja osaa toimia
yrityksen tavoi eita edistäen.
YKÄ-peli ja alla oleva tehtävävihko ovat osa YTO yri äjyyden opintoja.
Peli: h ps://yka.redu.ﬁ/users/login
Vihko:
h ps://moodle.eoppimispalvelut.ﬁ/pluginﬁle.php/546433/mod_resource/content/6/REDU_Yri %C
3%A4jyys_ja_yri %C3%A4j%C3%A4m%C3%A4inen_toiminta_vihko.pdf
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VALINNAISET AMMATILLISET YRITTÄJYYSOPINNOT
Kiinnostaako yri äjyys? Onko perheessä yritystoimintaa, jota opiskelija on mahdollises jatkamassa?
Voisiko yri äjyys olla vaihtoehto itsensä työllistämiseen? Omaohjaaja o aa tämänkin vaihtoehdon
esille HOKS-keskustelussa. Yri äjyyden valinnaiset opinnot polutetaan opiskelijan opintoihin.

YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU 15 osp
Tavoi eena on kirjoi aa liiketoimintasuunnitelma oman yritysidean mukaan ja
valmistella yrityksen perustamiseen lii yvät asiakirjat. Osaamista hankitaan osallistumalla opetukseen
(etä/lähi) sekä itsenäises suomi.ﬁ/yritykselle -sivuston avulla.
Opetus tulee näkyviin lukujärjestyksessä, kun opiskelija on ilmoi autunut opintoihin. Opetusta on
noin 8 tun a kuukaudessa. Aloitukset syys- ja tammikuussa. Tutkinnon osa suoritetaan muiden
opintojen rinnalla. Liiketoimintasuunnitelman laa misen ohjaukseen varataan henkilökohtaisia
ohjausaikoja (vähintään 4 tun a/opiskelija). Ohjaus voidaan toteu aa joko REDUn toimintayksiköissä
tai Teamsin välityksellä.
Valmis liiketoimintasuunnitelma on näy ö, jonka arvioivat työelämän edustaja ja ope aja.
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VALINNAISET AMMATILLISET YRITTÄJYYSOPINNOT
Kiinnostaako yri äjyys? Onko perheessä yritystoimintaa, jota opiskelija on mahdollises jatkamassa?
Voisiko yri äjyys olla vaihtoehto itsensä työllistämiseen? Omaohjaaja o aa tämänkin vaihtoehdon
esille HOKS-keskustelussa. Yri äjyyden valinnaiset opinnot polutetaan opiskelijan opintoihin.

YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN 15 osp
Tavoi eena on harjoitella yri äjänä toimimista ja tutustua yritystoiminnan perustehtäviin.
Opetuksen (lähi/etä) aikana kehitetään yritystoiminnan ja yri äjyyden osaamista, tammikuu on
harjoi elua. Tutkinnon osa suoritetaan muiden opintojen rinnalla, mu a yksi kuukausi varataan
työelämäjaksolle. Opetusta on noin 8 tun a kuukaudessa. Aloitukset loka- ja helmikuussa.
Yhden kuukauden ajaksi hankitaan koulutussopimuspaikka, johon pääsee yri äjän ”varjoksi”
tutustumaan yri äjän työhön tai toimitaan perheen yrityksessä, omassa yrityksessä tai kevytyri äjänä.
Yri äjämäistä toimintatapaa voi harjoitella myös REDUn Kauppapaikka -myymälässä.
Ensin tehdään taustatyötä lähiopetuksessa ja kuukauden ajan toimitaan yrityksessä.
Näy ö toteutetaan työelämäjaksolla.
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OPPILAITOKSEN OSUUSKUNTA
Lapin koulutuskeskus REDUn opiskelijat voivat käy ää osuuskunta Palveluraitoa laskutuskanavanaan
toteu aessaan opintoihin lii yviä laskute avia projekteja. Opiskelijat tutustuvat projekteja toteu aessaan substanssityön lisäksi mm. myyn työhön, kustannuslaskentaan, laskutukseen ja palkanmaksuun.
Taloushallinnon opiskelijat hoitavat osuuskunnan laskutuksen, palkanmaksun ja kirjanpidon.
Osuuskuntatoiminta tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia amma llisten opintojen yri äjämäiseen
toteu amiseen. Osuuskunnan jäseniä ovat taloushallinnon hoitajat sekä eri alojen projek toimijat.
Osuuskunnan jäsenmäärän tulee aina yli ää 7 jäsentä, jo a perusteet opintotuelle säilyvät.
Jäsenten tulee olla täysi-ikäisiä. Osuusmaksu on 20,- ja se palautetaan jäsenyyden pääty yä.
Osuuskunnan käy äminen laskutuskanavana toimii parhaiten palvelujen lasku amiseen. Laskutettavasta summasta peritään prosen osuus kirjanpitopalkkioita ja muita toimistokuluja varten.
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KAUPPAPAIKKA -MYYMÄLÄ
Kauppapaikka on Jokiväylän toimintayksikössä sijaitseva opiskelijatöiden myymälä.
Myymälän tuo eet valmistuvat harjoitustöinä opiskelun aikana.
Opiskelija voi tehdä myös vapaa-ajallaan tuo eita myyn in,
jolloin hänelle menee tuo o osuuskunnan kau a.
Valikoimaan kuuluu mm. teks ili-, puu- ja metallialan töitä.
Myymälä toimii yri äjämäisenä oppimisympäristönä,
jossa opiskelijat pääsevät harjoi elemaan mm. asiakaspalvelua, myyn työtä,
kassan käy öä, hinnoi elua, kustannuslaskentaa ja tuo eiden esillepanoa.
Omaohjaajat kartoi avat myymälässä työskentelystä kiinnostuneita opiskelijoita
ja kytkevät myymälässä työskentelyn opiskelijoiden HOKSiin.

