
#RAJATONTYÖELÄMÄ
2020-2022



Tampereen lukiokoulutus on ollut osatoteuttajana mukana #rajatontyöelämä ESR 
hankkeessa. Hankkeen puitteissa yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen käynnistettiin 
Tammerkosken ja Hatanpään lukioissa. 

Tampereen osahankkeen tavoitteena oli pyrkiä kehittämään uusia, helposti 
toteutettavia ja koulun toimintakulttuuria tukevia toimintamalleja sekä linkkejä 
lukioiden ja työelämän välille. Tavoitteena oli rakentaa Tampereelle yhteisesti 
koordinoitu työelämäyhteysmalli, jota kukin kaupungin lukiosta itse 
pystyisi ylläpitämään. Tammerkosken ja Hatanpään lukiossa toteutetussa 
osahankkeessa lisäarvona oli tarjota yrittäjyystietoa erityisesti kulttuurin tuottamisesta 
kiinnostuneille taidelukioiden opiskelijoille.

Hankkeessa mukana
#rajatontyöelämä 2020-2022



Hankkeessa tehtyä

Konkreettisia kokeiluja ja pieniä 
tilaisuuksia:

myyjäisiä, konsertteja, 
4H koulutusta, yrittäjäaamukahvit, 

luentoja, RO-tuokioiden infot, 
innovaatioleirejä....

Yrittäjyyden ja 
työelämän 

teemaviikko

vko 36

Opintokokonaisuuden 
kehittäminen moodleen
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”Yritteliäs Tampere” –verkosto

Verkostossa on mukana kaikki kouluasteet 
Tampereelta

Kokonaisuus testattavana



4H-yritys PoP Upp, 
Niina Perkiö, 4H-yrityskoordinaattori

Yrittäjäaamukahvit 18.11.2021,
Juuso Kaari

"Kiertotalous Tampereella tänään" - etäluento

14.12.2021, Pirkko Eteläaho, Business Tampere

Matkalla –konsertt i syksy 2020, Hatanpään lukio



Opettajia tutustumassa luovan alan yrittäjään. 
Kuva: Kirsi Kivimäki, Kirst inkammari

Yrittäjyyden ja työelämän teemaviikko, 
ohjelma syksyllä 2022

Taitopakan kort it , ladattavissa Onni -sovelluksessa

Myyjäiset ….



Askeleita yrittäjyyteen -opintokokonaisuus

Tampereen osahankkeessa 
suunniteltiin ja rakennettiin 
verkkokurssitarjottimelle syksyllä 2022 
avattu opintokokonaisuus, joka antaa 
mahdollisuuden 2-4 opintopisteen 
laajuisen yrittäjyysteemaisen 
kokonaisuuden suorittamiseen.

Moodle- oppimisympäristössä 
olevaopintokokonaisuus 
muodostuu eritasoisista ja kokoisista 
moduuleista, joista opiskelija voi 
kerätä itselleen sopivan 
kokonaisuuden.



Onniapp.fi
#rajatontyöelämä ESR-hankkeen puitteissa on valmistunut Onni-sovellus (onniapp.fi), 
joka helpottaa yritysten ja lukioiden yhteistyön solmimista. Ensisijaisesti se mahdollistaa 
molemmille osapuolille yhteistyökumppanin ja oikean yhteyshenkilön yhteystietojen 
löytämisen. Tämä nopeuttaa yhteistyön solmimista, kun yhteystietoja ei tarvitse etsiä netistä 
ja miettiä, kuka yrityksessä/koulussa olisi sopiva henkilö kontaktoitavaksi yhteistyön tiimoilta. 
Lisäksi organisaation tietojen ilmoittaminen Onnissa kertoo jo itsessään sen, että yhteistyö 
kiinnostaa.

Onni toimii yrityksen näkökulmasta niin, että yritys rekisteröityä käyttäjäksi ja odotella 
mahdollisia yhteydenottoja kiinnostuneilta kouluilta/opettajilta. Aktiivisemmat yritykset 
voivat itsekin ottaa yhteyttä kouluihin. Onnissa on yrityksen mahdollista ilmoittaa omista 
tarjolla olevista projekteista, kuten kesätöistä, innovointihaasteista, TET-paikoista, 
workshopeista jne tai vastaavasti selailla opiskelijoiden tulevia projekteja, joihin haetaan 
yhteistyöyritystä.

Onnin käyttäminen on maksutonta.

https://onniapp.fi/auth/login?p=%2F


Hankkeen jälkeen

Seuraavat myyjäiset ovat opiskelijoilla jo työn alla Tammerkosken lukiolla. 
Hatanpään lukion joulukonsertin käsiohjelma on jo suunnitteilla. Opiskelijat jakavat 
omilla sosiaalisen median kanavillaan omista kevyistä yrityksistään mainoksia ja 
puhuvat ylpeinä oman yrittäjyyspolkunsa ensimetreistä. "Askeleita yrittäjyyteen" -
opintokokonaisuutta testaa joukko opiskelijoita verkkotarjottimella ja seuraavan 
syksyn yrittäjyyden ja työelämän teemaviikkoa ollaan jo puuhamassa laajassa 
yhteistyöverkostossa. Positiivinen asenne yrittäjyyttä ja työelämää kohtaan kuuluu 
ja näkyy koulun arjessa. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Jaana, Jaana, Tuija ja Arto

Tampereen osahankkeen tekijätiimi lokakuussa 2022


