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Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma on Helsingin 
kaupungin, oppilaitosten ja elinkeinoelämän sekä muiden 
sidosryhmien yhteinen näkemys yrittäjyyskasvatuksen kehit-
tämisestä. 

Yrittäjyyskasvatuksen lähtökohtana on oppija, joka rakentaa 
omaa unelmatulevaisuuttaan ja hankkii yrittäjämäisesti osaa-
mista sen toteuttamiseen. 

Esitteeseen on koottu visio ja keskeiset tavoitteet, joiden 
avulla rakennetaan yhtenäistä yrittäjyyskasvatuksen ehjää 
polkua perusopetuksesta korkea-asteelle.  

Ohjelma on laadittu johtamisen tueksi ja yrittäjyyskasvatuk-
sen toteuttamisen ohjenuoraksi oppilaitoksissa. Yrittäjyyskas-
vatuksen yhteiskunnalliset perusteet, teorettinen viitekehys  
sekä toisen asteen tavoitteita konkretisoivat toimenpiteet on 
koottu osoitteeseen www.metropoli.yes-keskus.fi.

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen tavoitteena on, että 
jokainen oppilaitos asettaa omat kehittämisen painopisteet 
ohjelmassa esiteltävän yrittäjyyskasvatuksen PUU-mallin 
(EnTree-model®) avulla.

Yrittäjyyskasvatuksen ohjelma on osa laajempaa strategista 
kehittämistä. Ohjelmaan on konkretisoitu oppilaitosten nä-
kökulmasta Helsingin kaupungin tavoite olla Suomen yritys-
myönteisin kaupunki vuonna 2016. 

Helsingin 
yrittäjyyskasvatuksen 

ohjelma

http://www.metropoli.yes-keskus.fi
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Mitä yrittäjyyskasvatus 
on?

Yrittäjyyskasvatuksessa on kysymys niin yrittäjyydestä kuin kasvatuk-
sestakin. Yrittäjyyskasvatus on monitieteistä: se on sekä ihmistiedettä 
että taloustiedettä. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on hyvän ja mer-
kityksellisen elämän edistäminen yhteiskunnassa. Sen myötä ihmisten 
hyvinvointi ja yhteiskunnan elinvoimaisuus kasvavat ja kykenemme 
synnyttämään myös uutta liiketoimintaa. 

Tässä ohjelmassa yrittäjyys nähdään ajattelu-, toiminta- ja suhtautumista-
pana elämään. Yrittäjyys voi ilmetä yksilön yritteliäänä käyttäytymisenä ja 
yhteisön kollektiivisena yrittäjämäisenä toimintatapana. Yksilön yritteliäs 
käyttäytyminen on lähtökohta ja edellytys kaikelle yrittäjyydelle, myös 
liiketoiminnan käynnistämiselle ja harjoittamiselle. 
 

•	Yrittäjyys on ihmisen luonnollinen tapa ajatella, olla, toimia ja 
vaikuttaa maailmassa 

•	Yrittäjyys on kesyttämätöntä alkuvoimaa, joka etsii aina uusia 
näyttämöitä ja toiminnan muotoja

•	Yrittäjyys on tarttuvaa – yritteliäs yksilö levittää energiaa 
ympärilleen ja saa toisetkin toimimaan

•	Yrittäjämäinen ihminen ei lannistu, ei pelkää epäonnistumisia,  
eikä vertaile itseään toisiin

•	Yrittäjyys on palvelutehtävä ja yrittäjyyden flow syntyy siitä,  
kun voi tehdä toisille hyvää ja eettisesti kestävää

•	Yrittäjyys luo ja kehittää uutta ja kekseliästä liiketoimintaa  
sekä kasvua

•	Yrittäjyyskasvatus on kasvattamista hyvään ja eettisesti 
vastuulliseen elämään

•	Yrittäjyyskasvatus on kestävän kehityksen luomista niin yksilön, 
yhteisön kuin yhteiskunnankin näkökulmista katsottuna
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Yrittäjyyskasvatuksen  
PUU-malli

Yrittäjyyskasvatuksen PUU-malli kokoaa yrittäjyys-
kasvatuksen eri ulottuvuudet systeemiseksi kokonaisuu-
deksi (Hägg & Peltonen   /   EnTree-model® 2013). Malli tarjoaa 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan yrittäjyyskasvatuksen 
toteuttamiseksi. 

Malli kuvaa viisi tasoa kooten eri ulottuvuudet yhteen:

1. Yrittäjyyyskasvatuksen 
kontekstuaalisuus ja 
kasvatusfilosofiset sitoumukset

2. Kasvatustietoisuus

3. Yrittäjyyspedagogiikka

4. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet

5. Oppisisällöt, oppimismenetelmät 
ja oppimisympäristöt
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Nykyisissä yrittäjyyskasvatuksen käytänteissä on pää-
sääntöisesti keskitytty käyttämään erilaisia opetus- ja oppi-
mismenetelmiä kenties pohtimatta riittävästi tavoitteita tai 
soveltuvuutta kulloiseenkin kontekstiin. Kuitenkin yrittäjyys-
kasvatuksen tulisi versoa juuristaan ja olla kasvatustietoisuu-
den lävistämä. 

PUU-malli avaa yrittäjyyskasvatuksen eri ulottuvuuksia. 
Mallin avulla opettaja voi arvioida, miten kokonaisvaltaises-
ti hän työssään huomioi edellä mainitut viisi tasoa ja missä 
järjestyksessä. Puuhun on noustava tyvestä, eikä päinvastoin. 
Tarvitsemme ymmärrystä yrittäjyyden olemuksesta ja miten 
voimme yhdistää yrittäjyyden olemuksen harjoittamaamme 
pedagogiikkaan kulloisessakin kontekstissa. Miten hyvin 
olemme tiedostaneet kasvatusfilosofiset sitoumuksemme ja 
kuinka hyvin kykenemme niitä toteuttamaan omassa tehtä-
vässämme, kun edistämme yrittäjämäistä käyttäytymistä. 
(Hägg & Peltonen 2014.)

Yrittäjyys ei anna kahlita itseään 
mihinkään ennalta määrättyyn muottiin. 
Juuri, kun luulet määritelleesi sen, se 
onkin jo jossain muualla. On parempi 
olla naulitsemasta sitä mihinkään 
yhteisesti sovittuun muotoon, kun  
se ei kerta kaikkiaan siihen suostu. 
– Outi Hägg –
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Millainen on meidän 
oppilaitoksen 

yrittäjyyskasvatuksen puu?
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perustuen EnTree-model® / Hägg & Peltonen 2013

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen puu

Helsinki on  
kaupunki, jossa on  
hyvä asua, oppia, 

työskennellä  
ja yrittää.

OPPIMISYMPÄRISTÖT

YRITTÄJÄMÄINEN 
OPPIMINEN

YHTEISTYÖ

OPETTAJIEN 
KASVATUSTIETOISUUS

OPPILAITOKSEN 
YRITTÄJÄMÄINEN 

TOIMINTAKULTTUURI

KANSAINVÄLISYYS

MONIMUOTOISUUS

OSALLISUUS

INNOSTUMISEN VAPAUS

YRITTÄJYYDEN 
OLEMUS

LUOVUUS
INNOSTUS

ROHKEUS
POSITIIVINEN ASENNE

HEITTÄYTYMINEN

VASTUUNOTTO

OPPIA YRITTÄJÄNÄ 

JA TYÖNTEKIJÄNÄ

OSAAMISEN 

KEHITTÄMINEN

VASTUU ELINIKÄISESTÄ 

OPPIMISESTA

OPPIA YRITTÄJÄMÄISEN 

TEKEMISEN KAUTTA

YRITTÄJYYTEEN 

POHJAUTUVAT 

OPPIMISKOKEMUKSET

HARRASTUKSET

TYÖELÄMÄ-
YHTEISTYÖ

TYÖPAIKKA OMA YRITYS

OPPIA YRITTÄJYYTTÄ JA 

TYÖELÄMÄÄ VARTEN

OMA JUTTU

AMMATTI-
IDENTITEETTITYÖELÄMÄTAIDOT

OPPIA YRITTÄJYYDESTÄ 

JA TYÖELÄMÄSTÄ

YRITTÄJYYS-
OSAAMINEN

TYÖELÄMÄTIETO JA -OSAAMINEN

PEDAGOGISET 
VALINNAT

TEKEMÄLLÄ OPPIMINEN

ILMIÖPOHJAINEN 

OPPIMINEN

TUTKIVA OTE

KOKEILEVA 

OPPIMINEN

YHTEISÖLLINEN 

OPPIMINEN

YRITTÄJÄMÄINEN 
KÄYTTÄYTYMINEN

YHTEISÖLLISYYS

AVOIMUUS

VASTUULLISUUS

OPPIMISEN ILO
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Visio

Yhdessä oppien teemme 
rohkeaa ja poreilevaa 
yrittäjyyttä Stadiin

Visio on Helsingin yrittäjyyskasvatusverkoston yhteinen 
tahtotila. 

Visio ohjaa yrittäjyyskasvatusta, yrittäjyyteen oppimista ja 
organisaatioiden kehittämistä. 

Visio tukee Helsingin kaupungin tavoitetta olla Suomen 
yritysmyönteisin kaupunki vuonna 2016. 
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•	Yrittäjyyden juurruttaminen oppilaitosten 
toimintakulttuuriin

•	Yhteistyön vahvistaminen

•	Yrittäjämäisen oppimisen kehittäminen

•	Työelämä- ja yrittäjyysosaamisen 
valmentaminen 

Yrittäjyyskasvatuksen 
yhteiset tavoitteet
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1. Yrittäjyyden juurruttaminen oppilaitoksen toimintakulttuuriin
•	Oppilaitos on turvallinen paikka oppijoille olla oma itsensä ja  

löytää omat vahvuutensa.

•	Lukio kehittää toimintakulttuuriaan vahvuuksiensa pohjalle.

•	Toimintakulttuurin muutosta johdetaan rohkeasti juurruttamalla 
yrittäjyyskasvatuksen toimivat kokeilut vallitseviksi käytänteiksi.

•	Lukio osallistuu nykyistä vahvemmin helsinkiläiseen yhteiskuntaan. 

2. Yhteistyön vahvistaminen
•	Yhteistyön ilmapiiriä ja lukion rakenteita kehitetään yhteistyötä 

tukevaksi.

•	Pitkäjänteisiä työelämäkumppanuuksia rakennetaan konkreettisten 
tarpeiden pohjalta. 

•	Yhteistyötä kehitetään helsinkiläisen koulutusmaailman, 
harrastejärjestöjen, kolmannen sektorin, kotien ja yritysten kanssa.

3. Yrittäjämäisen oppimisen kehittäminen
•	Yrittäjämäisen oppimisen lähtökohdaksi otetaan oppijoiden omat 

kokemukset ja harrastukset sekä niistä rakentuvat henkilökohtaiset 
oppimistavoitteet.

•	Lukiossa lisätään oppijalähtöisten ja ongelmanratkaisupohjaisten 
menetelmien käyttöä.

•	Uudenlaista opettajuutta ja oppiaineiden integrointia tuetaan  
ennakkoluulottomilla kokeiluilla.

•	Tieto- ja viestintäteknologian sovelluksia otetaan käyttöön 
oppimisen keskeisinä työkaluina.

4. Työelämä- ja yrittäjyysosaamisen valmentaminen
•	Opettajien ja oppijoiden tietoutta vahvistetaan Helsingin 

työpaikoista ja työelämässä tarvittavasta osaamisesta.

•	Oppijoiden ja opettajien  työelämä- ja yrittäjyysosaamista lisätään 
yhdessä työelämän kanssa.

•	Lukio kehittää käytännönläheistä ja työelämäpohjaista tekemällä 
oppimista.

Lukiokoulutuksen tavoitteet
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1. Yrittäjyyden juurruttaminen oppilaitoksen toimintakulttuuriin 
•	Työelämälähtöisyys, yrittäjyys ja oppijoiden osallisuus otetaan 

vahvemmin oppilaitoksen yhdeksi toiminnan kehittämisen 
lähtökohdaksi.

•	Oppilaitosten johtajuutta kehitetään niin, että se mahdollistaa 
yritteliääksi ja oppivaksi yhteisöksi kehittymisen.

•	Yrittäjyyskasvatusta kehitetään systemaattisesti oppilaitokseen 
nimettävän yrittäjyyden kehittämistiimin avulla. 

2. Yhteistyön vahvistaminen
•	Yhteistyötä kehitetään laajalti helsinkiläisen koulutusmaailman, 

harrastejärjestöjen, kolmannen sektorin, kotien ja yritysten kanssa.

•	Pitkäjänteisiä työelämäkumppanuuksia rakennetaan Helsingin 
yritysten kanssa.

•	Työelämän kanssa toteutetaan oppijan näkökulmasta suunniteltuja 
yrittäjyyteen pohjautuvia oppimiskokonaisuuksia.

3. Yrittäjämäisen oppimisen kehittäminen
•	Oppilaitokset kehittävät monialaisia ja organisaatiorajat ylittäviä 

oppimisympäristöjä.

•	Opetushenkilöstö ottaa käyttöön toiminnallisia ja yhteisöllisiä 
oppimismenetelmiä.

•	Oppilaitoksissa mahdollistetaan uudenlainen opettajuus.

•	Opiskelijoiden ammatillista identiteettiä vahvistetaan.

4. Työelämä- ja yrittäjyysosaamisen valmentaminen
•	Kaikille halukkaille oppijoille mahdollistetaan kokonaisvaltainen 

yrittäjyys-, liiketoiminta- ja johtamisosaamisen kehittyminen.

•	Nuoren innostusta ja oman ammatillisen jutun löytämistä tuetaan 
hyödyntämällä Helsingin erityispiirteitä.

•	Opettajien ja oppijoiden tietoutta vahvistetaan Helsingin työpaikoista 
ja työelämässä tarvittavasta osaamisesta.

Ammatillisen koulutuksen 
tavoitteet
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Korkeakoulutuksen tavoitteet

1. Yrittäjyyden juurruttaminen oppilaitoksen toimintakulttuuriin
•	Yrittäjyys on sisällytetty korkeakoulun strategiaan ja yrittäjyyden 

kehittämistoimet on johdettu ja organisoitu kaikkeen toimintaan. 

•	Korkeakoulut ottavat enemmän vastuuta opiskelijoiden 
työllistymisestä ja opiskelijoilla on valmiudet ja mahdollisuudet 
toteuttaa elämänuraansa.

•	Kehitetään oppimis-, johtamis- ja toimintakulttuuria siten, että se 
mahdollistaa henkilöstön ja opiskelijoiden kehittymisen yritteliääksi, 
oppivaksi ja vastuulliseksi yhteisöksi.

•	Kehittämis- innovaatio- ja tutkimustoimintaa suunnataan 
vahvistamaan myös yrittäjyyttä.

2. Yhteistyön vahvistaminen
•	Yhteistyö eri kouluasteiden ja yritysten välillä valjastetaan 

toimintaan, joka tuottaa uudenlaista ja ennakoivaa osaamista sekä 
tukee opiskelijoiden yrittäjyyttä ja työllistymistä. 

•	Hyödynnetään markkinoilla vapaana oleva potentiaali kuten 
ikääntyvien tietotaito ja tuodaan se oppilaitoksiin sisälle.

•	Tuodaan työ- ja elinkeinopalvelut, yrittäjyysneuvonta ja 
kansainvälistymispalvelut sisälle korkeakouluihin.

•	Kutsutaan opiskelijajärjestöt ja alumnit mukaan luomaan 
kumppanuuksia yrityselämän kanssa ja kehittämään opetusta niin 
kotimaassa kuin kansainvälisestikin. 

3. Yrittäjämäisen oppimisen kehittäminen
•	Opiskelijaa tuetaan rakentamaan tulevaisuuttaan työmarkkinoilla 

ja henkilökohtaisen oppimispolun löytämisessä sekä sen 
toteuttamisessa koko opiskelun ajan.

•	Kehitetään määrätietoisesti monialaisessa yhteistyössä 
oppimisympäristöjä, jotka tuottavat kansainvälisille markkinoille 
osaamista, mikä on kiinnostavaa, osuvaa ja työllistävää. 

•	Mahdollistetaan uudenlainen opettajuus, jossa pedagogista 
osaamista arvotetaan tutkimuksen rinnalla ja opettajia tuetaan ja 
kannustetaan uudenlaisiin ja ennakkoluulottomiin kokeiluihin.
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4. Työelämä- ja yrittäjyysosaamisen valmentaminen
•	Työelämä- ja yrittäjyysosaamiseen valmentaminen kuuluu 

koko koulutusorganisaatiolle ja opetushenkilöstölle. 

•	Kaikille oppijoille mahdollistetaan kokonaisvaltainen 
yrittäjyys-, liiketoiminta- ja johtamisosaamisen kehittyminen.

•	Opiskelijoiden ja opettajien innostusta tuetaan 
verkottamalla heitä kansallisesti ja kansainvälisesti.
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Oppija – omistaa oman oppimisen
•	Tunnista omat vahvuudet ja innostuksen lähteet.

•	Aseta itselle sopivia tavoiteita ja tee töitä niiden 
saavuttamiseksi.

Opettaja – ottaa yrittäjyyskasvatuksen  
omaksi asiakseen 

•	Ota riski ja kokeile uusia yrittäjämäisen oppimisen 
menetelmiä.

•	Kannusta ja rohkaise opiskelijoita toteuttamaan 
ideoita yhdessä.

Oppilaitosjohto – johtaa toimintakulttuurin 
muutosta

•	Huolehdi, että tarjolla on tukea ja valmennusta.

•	Mahdollista erilaisia kokeiluja ja oppiminen niistä.

Työelämä – tarjoaa monipuolisia 
oppimisen paikkoja

•	Tuokaa omat ideanne ja tarpeenne oppilaitos-
työelämäyhteistyön kehittämiseksi. 

•	Olkaa mukana kehittämässä yrittäjyyden 
oppimiskokemuksia.

Vastuut ja tehtävät
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Tavoitteiden  
toteutumisen seuranta

Helsingin oppilaitoksissa otetaan käyttöön 
Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoTM, jonka avulla voidaan 
seurata yrittäjyyskasvatuksen ohjelman tavoitteiden 
edistymistä. 

Mittaristo on Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa kehitetty pe-
dagogisen kehittämisen ja yrittäjyyskasvatuksen johtamisen apuväli-
ne. Helsingin yrittäjyyskasvatuksen verkoston oppilaitosten tavoittee-
na on olla Suomen keskiarvoja parempi kaikilla mittareilla. 

Mittaristo on verkossa www.lut.fi/mittaristo käytettävä itsearviointityö-
kalu, joka auttaa opettajaa hahmottamaan yrittäjämäisen oppimisen 
eri ulottu vuuksia ja antaa palautetta sekä vinkkejä opettajan osaami-
sesta. Haastamme oppilaitoksen johtoa ja opettajia ottamaan mittaris-
ton käyttöön.

Oppilaitokset seuraavat yrittäjyyskasvatuksen ohjelman tavoitteiden 
toteutumista osana muuta toiminnan suunnittelua ja seurantaa. 
Korkeakoulut arvioivat yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen vaikutuksia 
osana korkeakoulujen arviointiprosesseja.

YES Metropoli seuraa ja arvioi yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden ja 
toimenpiteiden toteutumista mittariston perusteella vuosittain.

http://www.lut.fi/mittaristo


22

Haasta itsesi ja lähde 
rohkeasti toteuttamaan 
yrittäjyyskasvatuksen ohjelmaa

•	Valmistaudu huolella.

•	Ota vastaan neuvot sekä kokemukset.

•	Valitse itsellesi sopivan kokoinen haaste.

•	Voita pelkosi ja yritä parhaasi. 

•	Tyyli on vapaa.

•	Iloitse onnistumisesta.

•	Jos epäonnistuit, yritä uudestaan. 

•	Harjoitus tekee mestarin.

•	Nauti matkasta.
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