
         

 

Osaamisesta teoiksi – yrittäjyystarinoita oman osaamisen 

hyödyntämisestä  
 

Tohtorikoulutettavien ja tutkijoiden osaaminen ja asiantuntijuus taipuu moneen – siksi sitä kannattaa myös 

hyödyntää eri tavoin. Oman osaamisen tuotteistamisesta ja kaupallistamisesta puhutaan monessa 

yhteydessä, mutta mitä se tarkoittaa tohtorikoulutettavan kohdalla? Miten tohtoroituva voi hyödyntää 

omaa osaamistaan eri tavoin, myös yliopiston ulkopuolella?  

Koulutustilaisuuden tavoitteena on herättää pohtimaan oman osaamisen ja asiantuntijuuden 

hyödyntämistä joustavasti ja luovasti. Tilaisuudessa käsitellään sitä, mitä oman osaamisen tuotteistaminen 

tarkoittaa ja miten omaa osaamista voi yhdistää toisten tieteenalojen osaamiseen. Tilaisuudessa kuulet 

myös erilaisia esimerkkejä siitä, miten eri tieteenalojen osaamista on hyödynnetty ja tuotteistettu. Samalla 

pohditaan mitä tarkoittaa yrittäjämäinen asenne ja toiminta eli miten omaa osaamista voi hyödyntää 

ennakkoluulottomasti ja aktiivisesti yhdessä muiden kanssa.  

Koulutustilaisuus on avoin Jyväskylän yliopiston kaikkien tiedekuntien tohtorikoulutettaville ja jo 

tohtoroituneille henkilöille.  

Koulutustilaisuus on osa Yrittäjäksi Yliopistosta -hanketta, jonka tavoitteisiin kuuluu kehittää ihmistieteiden 

tohtorikoulutusta vastaamaan paremmin työelämän tarpeita, edistää tutkimusyrittäjyyttä ja vähentää 

yrittäjyyttä kohtaan tunnettujen ennakkoluuloja tohtoreiden keskuudessa. Yrittäjäksi Yliopistosta -hanke on 

Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittama Euroopan Unionin/Euroopan sosiaalirahaston (Vipuvoimaa EU:lta 

2007–2013) hanke. Lue lisää hankkeesta: http://yrittajaksiyliopistosta.jyu.fi/ Koulutustilaisuus järjestetään 

yhteistyössä Ihmiskeskeisten ratkaisujen ja palveluiden kaupallistaminen -hankkeen kanssa. 

Ilmoittautuminen Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=128258  

Suoritustavat: koodille HTKJ312 Oman osaamisen tuotteistaminen tai muutoin sovittavalle koodille: 

- 2 op: ennakkotehtävä, osallistuminen 12.–13.3.2012 järjestettävään kahden päivän 

aloitusseminaariin ja lopputehtävänä pohdintatehtävä oman osaamisen hyödyntämisestä 

tulevaisuudessa (4–5 s.)  

- TAI 3 op: edellä mainittujen lisäksi osallistuminen ainakin 2 yrittäjyystarinaluennolle tai 

loppuseminaariin ja näitä käsitelevän oppimispäiväkirjan kirjoittaminen (3–5 s.)  

Ennakkotehtävä: Kiteytä ennen kurssin alkua oma osaamisesi paperille 3-5 ydinkohtaan. Pohdi näitä: mitä 

osaan tehdä ja missä olen hyvä? Mitä teen mielelläni? Mistä olen saanut hyvää palautetta? Mistä 

tiedoistani tai taidoistani muut ovat olleet kiinnostuneita? Ennakkotehtävän pituus on 2-3 sivua. Lähetä 

ennakkotehtävä viimeistään ke 7.3.2012 Heli Niskaselle (heli.m.niskanen@jyu.fi).  

Lopputehtävä: aloitusseminaarin annin pohjalta tehtävän, 4–5 sivun oman osaamisen hyödyntämistä 

käsittelevän pohdintatehtävän tarkempi ohjeistus annetaan aloitusseminaarissa.  



Kurssin ohjelma 
 

Aloitusseminaari 12.-13.3.2012 

Ma 12.3.2012 klo 9-15, paikkana C1 

9.00 – 9.15 Vararehtori Jaakko Pehkonen: avauspuhe  

9.15 – 9.45  Kurssin esittely ja kurssin suoritustavat 

9.45 – 11.15 Yliassistentti Tanja Kontinen (Kauppakorkeakoulu): Oman osaamisen hyödyntäminen, 

yrittäjämäinen asenne ja yrittäjyys 

11.15 – 12.15 Lounastauko (omakustanteinen) 

12.15 – 15.15 Tutkijatohtori Mari Suoranta (Kauppakorkeakoulu): Yrittäjämäinen markkinointi 

 (iltapäivän aikana myös lyhyt tauko) 

Ti 13.3.2012 klo 8-14, paikkana C1 

8.30 – 10.00  Osaamisen tuotteistamisen mahdollisuudet:  

Tohtoriyrittäjä, lehtori Jari Hoffrén (HUMAK): Ihmistieteet ja kulttuuriosaaminen 

Yliopettaja Jouni Huotari (JAMK): Teknologiaosaaminen 

10.00 – 11.30 Projektitutkija Aki Soudunsaari: Monitieteinen tiimiyrittäjyys 

11.30 – 12.30 Lounastauko (omakustanteinen)  

12.30 – 14.00 Tutkimus- ja innovaatiopalvelut: Yliopiston tuki matkalla yrittäjyyteen  

 

Yrittäjyystarinat  

16.3.2012 Mikko Huhtiniemi & Aki Soudunsaari / PedaSport: Opiskelukaveruudesta akateemiseen 

yrittäjyyteen   

19.3.2012 Mikko Markkanen / Business Arena Oy: Yrittäminen elämäntapana ja itsensä 

toteuttamisen välineenä   

SEKÄ Pekka T. Järvinen / Balentor Oy: Yrittäjästä kasvuyrityksen johtajaksi 

23.3.2012 Hans-Peter Siefen / Nordic Business Forum Oy: Myynnin oppiminen avain 

menestykseen yrittäjänä 

26.3.2012 Janne Jukarainen / Aarresaari-päiväkodit: Ideasta yritykseksi – Tarina luennon 

takarivillä syntyneen liikeidean jalostumisesta tuotteeksi   

30.3.2012 Sami Kettunen /  Samcom Oy: Kasvuyrityksen luominen ja johtaminen   

13.4.2012 Hanna Markuksela / Hyvinvointivalmennus Avalonia: Yrittäjyys – Mahdollisuus oman, 

ainutlaatuisen ammattitaidon ilmaisemiseen   

16.4.2012 Jari Hoffrén / Astor & Amadeus Production & Consulting: Tohtoriyrittäjyys - 

teoriahemmon yleisistä valmiuksista yrittäjäosaamisen käytäntöihin 

20.4.2012 Suvi Tuominiemi / Tanssikoulu SalsaStudio: Intohimosta liikeideaksi   

23.4.2012 Risto Heikkinen / Analyysitoimisto Statisti Oy: Tuoreen yrittäjän ensiaskeleet 

 SEKÄ Minna Haapsaari / Viestintä Haapsaari: Moderni työnkuva: hattu vaihtuu 

Loppuseminaari: pe 27.4.2012 klo 9 – 12  

 

Yrittäjyystarinoiden ja loppuseminaarin tarkempi ohjelma ja paikat löytyvät Korpista. Mahdollisista 

muutoksista ja tarkennuksista ohjelmaan tiedotetaan myös Korpissa. Lisätietoja:  

Projektipäällikkö Heli Niskanen  

Yrittäjäksi Yliopistosta -ESR-hanke, humanistinen tiedekunta 

http://yrittajaksiyliopistosta.jyu.fi/ 


