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Alueen oppilaitokset toimivat aktiivisesti 800 uuden yrityksen ja 2000
työpaikan luomiseksi Keski-Suomeen vuoden 2018 loppuun mennessä
Vahvuudet
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Tehtävät
Organisaatioiden yrittäjyyskulttuurin
ja -ilmapiirin kehittäminen

1. Johdon ja esimiesten sitouttaminen yrittäjyyden
edistämiseen
2. Aktiivinen toiminta alueen yrittäjyysyhteistyössä
3. Sisäisen yrittäjyysviestinnän tehostaminen

Oppilaitosten välisen yhteistyön
systematisointi ja vakiinnuttaminen
yrittäjyyden edistämisessä

1. Yrittäjyyden edistämisen seuranta ja arviointi
oppilaitosyhteistyön johtoryhmässä
2. Yrittäjyyttä edistävän yhteistyöelimen toiminnan
käynnistäminen

Resurssien optimaalinen
hyödyntäminen

1. Resurssien yhteiskäyttö
2. Yrittäjyysosaamisen kasvattaminen
3. Siemenvaiheen pääomasijoitusrahasto

Organisaatioiden yrittäjyyskulttuurin ja –ilmapiirin kehittäminen
TEHTÄVÄ:
1. Johdon ja esimiesten sitouttaminen yrittäjyyden edistämiseen ja
mahdollistamiseen
TOIMENPITEET
• Yrittäjyysstrategia on oppilaitosyhteistyön joryn seurannassa ja arvioinnissa.
• Yrittäjyysstrategian toimenpiteistä sovitaan oppilaitoksissa vuosittain.
• Järjestetään henkilöstölle valmennusta yrittäjyydestä ja yrittäjyyskasvatuksesta
TOTEUTTAMINEN
Tehdään vuosittain johtoryhmässä hyväksyttävä
yhteinen strategian toteuttamissuunnitelma
sisältäen
• yhteiset yrittäjyysvalmennukset ja koulutukset
• yhteiset tapahtumat
• yhteiset kehittämishankkeet ja näiden
yhteinen rahoitus sekä muu resursointi

MITTARIT
Tehty suunnitelma ja toteutuneet tapahtumat

Organisaatioiden yrittäjyyskulttuurin ja – ilmapiirin kehittäminen
TEHTÄVÄ
2. Aktiivinen toiminta alueen yrittäjyysyhteistyössä
TOIMENPITEET
• Osallistutaan aktiivisesti Yritystehtaan rakentamiseen ja toimintaan
• Osallistutaan kasvuyrittäjyyden edistämisen alueelliseen yhteistyöhön
TOTEUTTAMINEN
• Organisaatiot vahvistavat osallistumisensa
yritystehtaaseen
• Sovitaan tehtaaseen yhdessä sijoitettava
toiminta ja rahoitus
• Kartoitetaan kunkin laboratorio- ym. resurssit,
joita voidaan tarjota yrityksille
• Määritellään oppilaitosten rooli kasvuyrittäjyyden edistämisessä
• Käynnistetään oppilaitosten yhteinen
yritysyhteistyöfoorumi

MITTARIT
• Allekirjoitettu sopimus
• Oppilaitosyhteistyön joryn päätös
• Tehty kartoitus ja oppilaitosyhteistyön joryn
päätös tarjottavista resursseista
• Yhdessä määritelty rooli
• Toteutettu yhteinen yritysyhteistyöfoorumi

Organisaatioiden yrittäjyyskulttuurin ja – ilmapiirin kehittäminen
TEHTÄVÄ
3. Sisäisen yrittäjyysviestinnän tehostaminen
(organisaatioiden oma sisäinen ja organisaatioiden välinen)
TOIMENPITEET
• Ylläpidetään ja kehitetään sisäisiä yrittäjyysportaaleita
• Järjestetään yrittäjyystilaisuuksia ja yrittäjyysorientaatiota opiskelijoille ja henkilökunnalle
TOTEUTTAMINEN
• Kartoitetaan portaalit ja etsitään
mahdollisuuksia viestintäyhteistyöhön
• Järjestetään kolme yrittäjyystilaisuutta vuoden
aikana. Kiertävä järjestely-vastuu teemoina:
• yrittäjyyskasvatus (AO)
• yritysten tarvelähtöinen
täydennyskoulutus (JAMK)
• pk-yritysten ja oppilaitosten T&K&I
toiminta (JY)

MITTARIT
• Toteutettu portaalikartoitus
• Toteutetut yrittäjyystilaisuudet

Oppilaitosten välisen yhteistyön systematisointi ja
vakiinnuttaminen yrittäjyyden edistämisessä
TEHTÄVÄ
1. Yrittäjyyden edistämisen seuranta ja arviointi oppilaitosyhteistyön
johtoryhmässä
TOIMENPITEET
• Johtoryhmä teettää yrittäjyyskulttuurin ja -ilmapiirin arviointikyselyn opiskelijoille ja
henkilökunnalle. Selvitys kytketään oppilaitosten sidosryhmäkyselyihin
TOTEUTTAMINEN
• Valmistellaan yrittäjyyskulttuurin ja –ilmapiirin yhteinen kysely ja
sovitaan toteuttamisaikataulu

MITTARIT
• Toteutettu kysely

2. TEHTÄVÄ
Perustetaan yrittäjyysyhteistyöryhmä, joka raportoi oppilaitosyhteistyön
johtoryhmälle.
TOIMENPITEET ja TOTEUTTAMINEN
• Arvioidaan ryhmän tarpeellisuus, kokoonpano ja yhteistyö
yritystehtaan kanssa päällekkäisyyksien välttämiseksi.

MITTARIT
• Toteutettu arviointi
• Käynnistetty yhteistyö joko
yritystehtaassa tai omana
ryhmänä

Resurssien optimaalinen hyödyntäminen
1. TEHTÄVÄ
Osallistutaan yritystehtaan toimintamallin rakentamiseen, JYKO- hankkeeseen,
Inkaan ja muihin alueen yhteistyötä edistäviin selvityksiin ja hankkeisiin
TOIMENPITEET ja TOTEUTTAMINEN
• Hankkeiden toteutumista seurataan johtoryhmässä

MITTARIT
• Toteutuneet hankkeet

2. TEHTÄVÄ
Yrittäjyysosaamisen kasvattaminen
TOIMENPITEET ja TOTEUTTAMINEN
• Käynnistetään yhteiset ja avoimet yrittäjyysvalmennukset, ja
toiminta kytketään yritystehtaan toimintaan. Oppilaitosten oma
koulutus avoimeksi.

MITTARIT
• Toteutetut yrittäjyysvalmennukset

3. TEHTÄVÄ
Siemenvaiheen pääomasijoitusrahasto
TOIMENPITEET ja TOTEUTTAMINEN
• Selvitetään mahdollisuus yhteisen pääomasijoitusrahaston
perustamiselle (toiminnan edellytykset ja mahdolliset
yhteistyökumppanit)

MITTARIT
• Toteutettu selvitys
• Tehty päätös
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