
         

 

Hei sinä ihmistieteiden tohtorikoulutettava tai tohtori:  

Haluaisitko työllistää itsesi? Nyt on oikea aika tarttua 

tilaisuuteen! 

 

 

Oletko ikinä miettinyt, mihin asiantuntijuutesi ja osaamisesi voisi taipua ja miten sitä voisi 

käyttää uusilla ja luovilla tavoilla yliopiston ulkopuolella? Nyt sinulle on tarjolla koulutusta, 

jonka tuella voit hyödyntää ja tuotteistaa omaa osaamistasi, markkinoida asiantuntijuuttasi ja 

työllistää itse itsesi – turvallinen keino kokeilla oman osaamisen erilaisia mahdollisuuksia!  

Yrittäjäksi Yliopistosta -ESR-hankkeessa voi kokeilla turvallisella alustalla oman osaamisen 

hyödyntämistä yrittäjämäisesti: koulutettaville tarjotaan mahdollisuus perustaa osuuskunta, 

jolloin yrittäjyyttä voi kokeilla sivutoimisena ilman varsinaista yrittäjän statusta. Hanke tarjoaa 

tiimiyrittäjyyteen perustuvan koulutuskokonaisuuden kahdelle noin 15 hengen ryhmälle. 

Ensimmäinen ryhmä valittiin syksyllä 2010, ja nyt haetaan koulutettavia toiseen ryhmään.  



MIKÄ KOULUTUS, MISSÄ JA MILLOIN? Yrittäjäksi Yliopistosta -hankkeen tavoitteena on 

auttaa ihmistieteiden tohtoreita hahmottamaan työelämäosaamisensa ja -mahdollisuutensa 

luovasti ja innovatiivisesti sekä edistää tohtoreiden työllistymistä aiempaa laajemmalle kentälle. 

Tarjolla oleva yrittäjyyskoulutuspaketti koostuu viidestä intensiivisestä lähijaksosta, joista 

ensimmäinen järjestetään heti alkuvuodesta 2012 ja viimeinen alkuvuodesta 2013. Lähijaksot 

kestävät kolme päivää ja ajankohdat sovitaan yhdessä ryhmän kanssa. Lähijaksojen välillä 

koulutettavat jaetaan soluihin, joissa työstetään omaan osaamiseen ja työllistymis-

mahdollisuuksiin liittyviä ideoita. Opintopisteinä laskettuna koulutuksen laajuus on noin 15–20 op. 

Koulutus on maksuton. Hanke maksaa koulutettaville lähijaksojen majoitukset, ja kuljetukset 

lähijaksoille on järjestelty kimppakyydein. Lähijaksojen lounas- ja illalliskulut ovat omakustanteisia. 

KENELLE KOULUTUS ON TARKOITETTU? Koulutus on suunnattu kaikille ihmistieteiden eli 

humanistisen, yhteiskuntatieteellisen, kasvatustieteellisen sekä liikunta- ja terveystieteiden 

tiedekuntien tohtorikoulutettaville ja jo tohtoroituneille henkilöille. Koulutukseen otetaan noin 

15–20 henkeä, ja koulutettavien valinnassa otetaan huomioon motivaatio ja kiinnostus sekä 

sitoutuminen läsnäoloon lähijaksoilla ja solutapaamisissa. 

Kiinnostuitko? Ilmoittaudu tai kysy lisää! 

MITEN HAEN KOULUTUKSEEN? Hakemuksena toimii 1-2 sivun motivaatiokirje, jossa kerrot  

- tämänhetkisestä tilanteestasi, omasta osaamisestasi, tulevaisuudensuunnitelmistasi ja 

erityisesti siitä, miksi juuri tämä koulutus on sinua varten. Miksi tartuit tähän ilmoitukseen 

– miksi kiinnostuit – mikä tässä vetoaa – miksi tämä on tärkeä juuri sinulle? 

- muista nimi, tiedekunta/laitos/oppiaine, yhteystiedot, oletko missä vaiheessa 

tohtorikoulutusta vai jo tohtoroitunut henkilö. 

- Hakuaika alkaa 1.9.2011. Lähetä hakemuksesi viimeistään 15.10.2011 projektipäällikkö Heli 

Niskaselle (yhteystiedot alla), jolta voit myös kysyä lisätietoja koulutuksesta. 

HALUATKO TIETÄÄ AIHEESTA LISÄÄ? Hanke järjestää myös laajemmalle ryhmälle avoimia 

kaksipäiväisiä koulutustilaisuuksia sekä mahdollisuuksien mukaan oman osaamisen tunnistamista 

ja hyödyntämistä käsitteleviä info- ja keskustelutilaisuuksia. Jos haluat saada tietoa näistä 

tilaisuuksista, lähetä viesti projektipäällikölle ja kerro kuka olet ja miksi tämä asia kiinnostaa sinua. 

MIKÄ ON YRITTÄJÄKSI YLIOPISTOSTA -HANKE? Keski-Suomen ELY-keskuksen 

rahoittamassa Euroopan Unionin / Euroopan Sosiaalirahaston hankkeessa edistetään ajatusta 

yrittäjämäisestä toiminnasta ja yrittäjyyden eri muodoista todellisena työllistymisvaihtoehtona.  

 

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta: 

Projektipäällikkö Heli Niskanen 

heli.m.niskanen(at)jyu.fi, 0400-248083 

Hankkeen verkkosivut: http://yrittajaksiyliopistosta.jyu.fi/ 

 


