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Agenda

1. Esittelyt ja lyhyt intro LUMAn lumoa 
-hankkeeseen

2. Mitä on yritysyhteistyö 
koulumaailmassa?

3. CASE: Business Meets Luonnontieteet
4. Pienryhmätyöskentely
5. Kiinnostuitko? Osallistu Yritysyhteistyö 

opetuksen ja opinto-ohjauksen tukena 
-verkkokurssille



Jaetaan kokemuksia ja näkemyksiä!

Vastaa Padletiin:

bit.ly/yritysyhteistyö

https://padlet.com/juhohenriktiainen/1-analyysi%20pohja%20verkkokurssilta%20(22min)%20pienryhm%C3%A4ty%C3%B6skentely%20ja


Mitä on yritysyhteistyö koulumaailmassa?

“Pienistä puroista syntyy isompia jokia.”

Vaikuttavat onnistumiset vaativat ensimmäisten askeleiden ottamista, 
esimerkiksi:

- opintokäynti lähialueen yrityksessä
- tet-yritysten laajempi hyödyntäminen
- yritysten edustajien innostavat ja aiheisiin soveltuvat esitykset oppilaitoksissa
- työelämälähtöiset tehtävät (yrityksen “toimeksiannot” oppilaille)

Parhaimmillaan käytäntöjen syntymistä ja pitkäaikaisen yhteistyön juurtumista



Esimerkkejä yritysyhteistyöstä: Case BML 
(Business meets Luonnontieteet)

● Tampereen yliopiston kehittämä kuuden tapaamiskerran kurssikokonaisuus 
8.–9.luokkalaisille sekä 2. asteen opiskelijoille

● Toteutus yhteistyössä paikallisten luonnontiede- ja teknologia-alan yritysten kanssa 
● Kurssi koostuu kuudesta yritysvierailusta, joissa tutustutaan hands on -työskentelyn 

kautta yrityksen toimialaan sekä henkilöstön koulutuspolkuihin ja uratarinoihin
● Mukana yliopiston opiskelija kurssin ohjaajan roolissa
● Pandemia-ajan mausteena podcastit, joissa yliopisto-opiskelijat ja yritysten 

edustajat keskustelevat uratarinoista



Esimerkkejä yritysyhteistyöstä: Case BML 

“Hain kurssille, koska koen, että 
luonnontieteiden ja yritysmaailman 
yhtäläisyyksiä ja rinnakkain kulkemista ei 
tuoda lukiolaisille tarpeeksi esille. On hienoa, 
että luonnontieteisiin ja jatko-opiskelu- sekä 
työmahdollisuuksiin pääsee tutustumaan 
yritysten kautta.”

“ Kurssin aikana oli hienoa, miten yritysten johtoportaista 
lähtien meitä nuoria kannustettiin ja innostettiin opiskelemaan 
ja kokeilemaan lisää. Kurssille osallistuville nuorille painotettiin 
kovasti tieteen ja teknologian suurta työllistävyyttä jo 
nykyhetkessä sekä suurta potentiaalia ratkaista muuttuvan 
maailman globaaleja kysymyksiä. Yrityksessä työskentelevien 
ihmisten kanssa oli mielenkiintoista päästä puhumaan myös 
heidän koulutustaustoistaan sekä, mitä kautta he ovat 
työpaikkaansa päätyneet. Monissa kohtaamisissa kuulimme 
myös yllättäviä polkuja tieteen ja teknologian pariin. “



Pienryhmätyöskentely: SWOT-analyysi
Tehtävänäsi on laatia lyhyt SWOT-analyysi oppimisyhteisösi yritysyhteistyöstä.

Vastaa seuraaviin kysymyksiin oman oppilaitoksesi ja lähialueen yritysyhteistyön toteuttamisesta:

1. Mitkä ovat oppilaitoksesi ja sen lähialueen vahvuudet yritysyhteistyön toteuttamisessa 
(esimerkiksi jo olemassa olevat kontaktit, aiemmat toteutukset, henkilökunnan yhteiset 
näkemykset)?

2. Mitkä ovat oppilaitoksesi ja sen lähialueen heikkoudet yritysyhteistyön toteuttamisessa 
(esimerkiksi sopivan kumppaniyrityksen löytyminen, puutteelliset aikaresurssit)?

3. Mitkä ovat oppilaitoksesi ja sen lähialueen mahdollisuudet yritysyhteistyön toteuttamisessa 
(esimerkiksi uusia mielenkiintoisia yrityksiä alueella)?

4. Mitkä ovat oppilaitoksesi ja lähialueen uhat yritysyhteistyön toteuttamisessa (esimerkiksi 
vähäinen määrä yrityksiä lähialueella)?



Kiinnostuitko?

Liity kurssialustalle, josta saat niin 
tutkimustietoa, käytännön vinkkejä ja 
ideoita kuin vertaistukea 
yritysyhteistyön aloittamiseen! 

bit.ly/luma-DC

 

https://bit.ly/luma-DC


Kiitos! 

Ota yhteyttä!

Juho Tiainen
hankesuunnittelija

Itä-Suomen yliopisto
juho.tiainen@uef.fi 
+358 50 350 5152

luma.uef.fi 

Laura Salkonen
erityisasiantuntija
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