
Uus ia  r e i t t e j ä  t y ö e l ämään !

YRITTÄJYYS-
PALVELUT



Totta se on, yhdellä sisäänpääsyllä kolmen koulun ovet auki! 
3AMK on pääkaupunkiseudun kolmen suurimman ammattikorkeakoulun, 

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittouma. 
Olemme tiivistäneet yhteistyötämme ja nyt sinulla on käytössäsi myös 

yrittäjyystarjontamme parhaita paloja. Tämä tarkoittaa mahtavaa määrää 
kursseja, projekteja, valmennuksia, yrityspalveluita ja yhteistyökumppaneita 

antamassa vauhtia matkallesi kohti yrittäjyyttä.

Tule rohkeasti tapahtumiimme pölyttymään, hyvä pöhinä tarttuu! 
Kaada ennakkoluuloja, tapaa eri alojen opiskelijoita ja asiantuntijoita, 
laajenna verkostoja ja osaamistasi. Odotamme innolla, mitä kaikkea 

yhteiset projektimme versovat.

Löydät meidät kampuksilta, netistä ja somesta, nähdään pian!

Kolme korkeakou lua yhde l lä  i sku l la !



Katso yr i t tä j yy t tä  uus in  s i lm in
Yrittäjyys merkitsee meille jokaiselle hieman eri 
asioita. Moderni yrittäjyys venyttää perinteisen 
työnteon malleja ja kattaa useita erilaisia 
vaihtoehtoja - kerromme niistä sinulle tässä lisää.

Osaatko kaupallistaa osaamisesi? Tiedätkö mitä 
on kevytyrittäjyys? Miten voisi perustaa start up -
yrityksen? Yrittäjämäinen asenne myös on yksi 
tulevaisuuden työelämätaito, oletko sinä 
itseohjautuva, utelias tai ketterä verkostoituja? 

Meidän tehtävämme on avata näitä monenlaisia 
mahdollisuuksia ja auttaa sinua kohti tulevaa 
työelämää. Tutustu uusiin yrittäjyyden muotoihin 
ja aloita oma yrittäjätarinasi 3AMK:n siivittämänä!



Yrittäjyyden
monet muodot

Kuva mukaeltu, Sekki & Härkönen (2020) 
Kevytyrittäjyys - opas sivutoimiseen yrittäjyyteen

Tulevaisuuden työelämä vaatii uudenlaista osaamista ja joustavuutta työntekijöiltä. Yrittäjällä on
erilaisia vaihtoehtoja sovittaa palkkatyötä ja laskutettavaa tekemistä tilanteen mukaan.
Yrittäjyystaitojen vahvistaminen ja omien rajojen kokeilu turvallisessa opiskeluympäristössä auttaa
löytämään juuri sinulle sopivan tavan toteuttaa itseäsi ja myös varmistaa toimeentulo. 3AMK
tarjoaa tietoa, kursseja, projekteja, verkostoja ja ohjausta kaikkiin näihin yrittäjyyden osa-alueisiin.



Pyrimme jatkuvasti ymmärtämään työelämässä ja
yrittäjyydessä tapahtuvia muutoksia ja rakentamaan
yrittäjyysopetuksen sisällöt sen mukaisiksi. Tämän hetken
signaalit antavat ymmärtää, että tulevaisuuden työelämä
rakentuu freelance-yrittäjyyden pariin. Tutkijat ovat
ennustaneet, että 2030-luvun loppuun mennessä jopa 60 %
suomalaisesta työvoimasta on yrittäjiä tai freelancereita ja
vain 40 % perinteisiä palkansaajia.

Jokaisen opiskelijan onkin tärkeätä ymmärtää yrittäjyyden
perusteet ja tulevaisuuden työelämän tarpeet. Laurean
yrittäjyysopetus alkaa perusasioiden ymmärtämisestä:

1) Oman osaamisen tunnistaminen ja jatkuva 
kehittäminen.
2) Oman osaamisen hinnoittelu ja kustannusten 
seuranta yhdenkertaisen kirjanpidon kautta.
3) Oman osaamisen brändäys ja myynti oikean 
kokoisissa palasissa sopivalle kohderyhmälle.

Ohjaamme sinua kohti yrittäjyyden kiinnostavaa maailmaa
helppojen ensiaskeleiden kautta, yrittäjyys on luonteva ja
tärkeä osa omaa uraa. Tutustu ja innostu osoitteessa
laurea.fi.

Aktiivinen opiskelijajärjestö 
Laurea Entrepreneurship Society

virittää yrittäjähenkiset opiskelijat 
samalle taajuudelle ja luo uusia 

mahdollisuuksia verkostojen sekä 
yrittäjyysohjelmien avulla. Tule mukaan 

kasvamaan kanssamme laureaes.fi.

Yrittäjyys osana uraa

https://laureaes.fi
https://www.instagram.com/laureaes/
https://www.linkedin.com/school/laurea-university-of-applied-sciences/
https://www.facebook.com/LaureaUAS/
https://www.facebook.com/laureaes/
https://www.laurea.fi
https://www.instagram.com/laureauas/
https://twitter.com/LaureaES


After discussing with Laurea teacher
I understood how to calculate the 
price for my service.

– Tyshawn Hall-Johnson,
liiketalouden opiskelija, Laurea

“

Hatch incubator on parasta mitä minulle 
on ammatillisesti tapahtunut. Opin ettei 
yrityksen perustaminen ole vain sitä, että 
heitetään jotakin maailmalle ja toivotaan 
että se toimii. Se vaatii kärsivällisyyttä, 
sitkeyttä ja kovaa työtä.

– Rasheed Ataruwa, Laurea



Opiskelijajärjestö Xes Helsinki 
kokoaa yrittäjähenkiset tyypit 
yhteen järjestämällä haasteita, 

tapahtumia ja tutustumisretkiä Suomen 
startup-skeneen. Inspiraatio ja 

yhteisöllisyys ytimessä, liity maksutta 
jäseneksi osoitteessa xeshelsinki.com.

Haaga-Helian käytävillä pörrää palveluliiketoiminnan,
myynnin ja yrittäjyyden tulevaisuudentekijöitä. StartUp
School on Haaga-Helian kuhiseva yrittäjyyspesä, jossa
voit helposti piipahtaa tai osallistua monipuoliseen
tarjontaan. Meillä oman osaamisen tai liikeidean
työstäminen osana opintojasi luo vahvaa pohjaa
tulevaisuuden työelämään ja kerryttää samalla
opintopisteitä. Tukenasi toimivat yrittäjätaustaiset coachit.

Monipuoliset tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä yritys-
yhteistyö laajentavat tarjontaamme entisestään. Ne
avaavat myös sinulle lukuisia uusia ovia yrittäjyyden
maailmaan ja työelämään. Meininkimme on dynaamista ja
kansainvälistä, moderni yrittäjyys alkaa osoitteesta
startupschool.fi.

Rohkaisua ja valmennusta reitillesi

https://www.instagram.com/hhstartupschool/
https://www.instagram.com/xeshelsinki/
https://www.linkedin.com/company/haaga-helia-startup-school/
https://www.linkedin.com/company/xeshelsinki/
https://www.facebook.com/HHStartUpSchool/
https://www.facebook.com/xeshelsinki/
https://startupschool.fi
https://www.xeshelsinki.com


Xes Helsinki's One of Us Challenge gave 
me a wonderful opportunity to work for a 
great company and build my professional 
skills. Overall, Xes organizes a lot of 
different interesting events that I think 
everyone with a business-oriented 
mindset would highly appreciate!

– Elisa, Community member, Xes Helsinki 

“ Ilman StartUp Schoolin innostavaa can do
-asennetta ja konkreettista apua bisnes-
idean ja esitystaitojen suhteen ei minulla 
olisi vahvaa bisnesideaa, jonka kanssa 
työskennellä. Tosi mukavia ja rentoja 
tyyppejä töissä, suosittelen!

– Aurora, liiketalouden opiskelija, 
Haaga-Helia StartUp School



Metropolia Entrepreneurship Society
METES on täynnä innostusta kokeilla 

rajojaan ja tutustua uusiin ihmisiin, ilmiöihin, 
projekteihin ja tietenkin yrittäjyyden tuomiin 
mahdollisuuksiin. ”We greet every idea with

enthusiasm!” Seuraa meitä somessa
@wearemetes

Vauhtia ja verkostovoimaa yrittäjyyteen 
Metropoliassa kasvaa kulttuurin, liiketalouden, sosiaali-
ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja tulevaisuuden
kehittäjiä. Yrityskiihdyttämö Turbiini tarjoaa yrittäjyyden tueksi
asiakas-, tuote- ja ketterän kehittämisen menetelmien
koulutusta, joita voit soveltaa omalla alallasi.

Osallistumalla monialaisiin yrittäjyysprojekteihin saat uusia
näkökulmia ja voit löytää tärkeitä osaajia oman liikeideasi
tueksi. Kiidä osoitteeseen turbiini.net ja aloita unelmiesi
yrittäjätiimin kokoaminen!

https://www.instagram.com/wearemetes/
https://www.linkedin.com/company/metropolia-entrepreneurship-society/
https://www.instagram.com/metropolia_uas/
https://www.facebook.com/MetropoliaAMK/
https://www.facebook.com/MetropoliaES/
http://turbiini.net
https://twitter.com/MetropoliaES
https://twitter.com/metropolia


“ Mielestäni 10-Week Sprint Sote Edition on 
ollut todella inspiroiva kokemus. Sprintissä 
on todella joutunut haastamaan itseään ja 
menemään pois omalta mukavuusalueelta. 
Kaikki ovat heittäytyneet!

– Minna, geronomiopiskelija, Metropolia



Cambridge 
Venture Camp 5 op

kotipesä Laurea, 
yhteistyössä

LaureaESin kanssa

Yrittäjyys osana 
uraa 5 op                       

-kurssikokonaisuus 

kotipesä Laurea

Monialainen 
innovaatioprojekti  

10 op

5 projektia vuodessa, 
kesto 8 vkoa

kotipesä 
Metropolia 

Developing
Entrepreneurial
Mindset 5 op 

– löydä oma yrittäjyytesi

kotipesä 
Haaga-Helia

StartUp School

Va l i t s e
j u u r i  s i n u l l e

s o p i v a t !
Lue lisää
3amk.fi

ja ilmoittaudu
mukaan 

Yrittäjyystiimit           
– verkostovoimaa ja 
tukea yrittäjyyteen

kotipesä Metropolia 

Hatch incubator
-ohjelma 5 op

kotipesä Laurea ES,
Laurean kanssa 

yhteistyössä

Workshops
for action 5 op  

– erilaisia työpajoja 
yrittäjyyden ympärillä

kotipesä 
Haaga-Helia

StartUp School

Nuori yrittäjyys 
-projekti 10 op

kotipesä Laurea 
& Haaga-Helia

Reitt i on vapaa!

10 viikon sprintti 
– alakohtainen 

yrittäjyysohjelma 

kotipesä 
Metropolia 

10 Days
100 Challenges

-intensiivitoteutus

3AMK-
yhteisprojekti

Myös 
verkko-opintoja

Po im in t o ja   
tar j onnas tamme

Sinulla ei tarvitse 
olla liikeideaa, 
mukaan vaan!



Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 10days100challenges.fi

3AMK järjestää vuosittain suositun 10 Days 100 Challenges
-intensiivitoteutuksen, jossa opiskelijat ratkovat yritysten
ajankohtaisia haasteita yhdessä yritysten kanssa.

Kahden viikon mittainen tapahtuma kokoaa yhteen aktiiviset
opiskelijat, johtavat innovaatioyritykset ammattilaisineen
sekä inspiroivat valmentajat. Kesäopintoina järjestettävä
projekti kerryttää opintopisteitä (5-10 op), kasvattaa
supertärkeitä verkostoja ja on hieno työnäyte CV:ssä.

I found the 10 days 100 
challenges program 
extremely insightful. It's 

an amazing learning and integrating 
process, where participants get to do 
something meaningful. Furthermore, 
this project helped me expand my 
professional network and take a deep 
look at Finnish businesses.

- Ekaterina Podnebesnikova, 
Metropolia

“

https://10days100challenges.fi


Yhteinen tavoitteemme on tarjota opiskelijoille parempia 
valmiuksia, uusia vaihtoehtoja ja tärkeitä verkostoja kohti 
tulevaa työelämää ja yrittäjyyttä. Tutustu monipuoliseen 
tarjontaamme ja tapahtumiin, laita viestiä tai tule käymään! 

haaga-helia.fi startupschool@haaga-helia.fi
metropolia.fi info@turbiini.net
laurea.fi yrittajaksi@laurea.fi

3amk.fi #3AMKyrittäjyys

Raja t tomat mahdol l i suude t  yr i t tä jyy teen

http://www.haaga-helia.fi/
https://www.metropolia.fi
https://www.laurea.fi
https://www.3amk.fi



