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Keski-Suomi on perustanut kehittämisensä talou-
den eri alueilla kilpailukykynsä vahvistamiseen. 
Kyvyn perustana on osaaminen ja sivistys. Tälle 
luontaisen perustan on luonut suomalaisen kou-
lutuksen ja koulutusjärjestelmän juuret Jyväsky-
lässä. Laadukas opettajuus, opetus ja oppimisen 
voima ovat löytäneet tiensä myös koulutusvien-
nin kautta maailmalle. 

Kasvu kansalaisena, koulutus ja sivistys tarjoavat 
ihmisille elinikäisen kasvun alustan. Yhteiskunta 
ja toimintaympäristö puolestaan antavat mahdol-
lisuuden uraan niin työntekijänä kuin yrittäjänä. 
Tämä mahdollisuus tulee olla aito ja aktivoiva. Pe-
rustana on osaaminen, joka ”On ihmisen kykyä ja 
tahtoa suorittaa tehtävät/työ tietojaan ja taitojaan 
soveltamalla”. 

Keski-Suomi on poikkeuksellisella tavalla otta-
nut kaiken kehittämisen voimaksi oppimisen ja 
osaamisen. Tämä on tarkoittanut tietoa ja tai-
toa muuttua sekä myös vaikuttaa alati muuttu-
vaan toimintaympäristöön ja sen rakenteisiin 
oppivan alueen toimijaverkostojen yhteistyöllä.   

Oppiva alue on perustunut alueen aitoon identi-
teettiin, tunnistettuihin vahvuuksiin ja heikkouk-
siin, joita uudistavat kehittymisen ja kehittämisen 
prosessit. 

Yksi keskeinen kehittämisen kohde on ollut yrittä-
jyys. Tarvitaan yrittäjiä, yrityksiä, liiketoimintaa ja 
kasvua luova yritysympäristö. Tavoite luoda Keski-
Suomesta maailman yrittäjyysaktiivisin maakunta 
on luonut toimintatavan Y4 - Yrittäjyys, Ylös, Yhteis-
kunnassa, Yhteistyöllä. Tämä on tarkoittanut myös 
koulutuksen ja työelämän yhteistyön vahvistu-
mista sekä koulutusorganisaatioiden opetuksen ja 
sisältöjen kehittämistä. Tähän työhön kaikki kes-
kisuomalaiset koulutustoimijat ovat sitoutuneet. 

Tuli aika yhdistää tätä toimijoiden työtä yrittäjyys-
kasvatuksen alueella. Niin kansainväliset kuin kan-
sallisetkin viestit opetuksen ja yritystoiminnan 
alueilla tukivat ajatusta. Yrittäjyysajattelu- ja osaa-
minen sekä koulutus yhdistyivät luontevasti yrittä-
jyyskasvatuksessa kasvun ajatuksiin inhimillisen, 
sosiaalisen ja talouden pääomia yhdistelemällä. 

Esipuhe 
KASVUA YRITTÄJYYTEEN YRITTÄJYYSKASVATUKSESTA
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Kysymykseksi muotoutui miten suomalaisen kou-
lutusjärjestelmän eri tasoilla tietojen ja taitojen 
opetus muodostavat katkeamattoman ketjun; lap-
sen, nuoren, opiskelijan ja opettajien sekä yrittäji-
en kannalta tunnistettavan EHJÄN POLUN. 

Työskentelyn tulokset, yhteiset linjaukset kehittä-
mistoimenpiteistä sekä mielenkiintoiset esimerk-
kikuvaukset toimintatavoista on koottu julkaisuksi. 
Toimijat ovat osoittaneet vahvaa tarvetta kehittyä 
yhdessä, kykyä rajat ylittävään yhteistyöhön, 
joustavuutta ajattelussa ja työtavoissa. Näin on 
kuvattu yhteisesti hyväksyttävä kehittämisen 
suunta. Pääasiallisiksi kehittämisen teemoiksi on 
sovittu; Johtajuus ja vaikuttaminen, Yhteistyöver-
koston ja toimintakulttuurin kehittäminen, Oppi-
misympäristöt, Opettajuus ja opetusmenetelmät, 
Koulutusta opettajille ja kehittäjille sekä Yrittäjyys 
ja yritysten toimintaympäristö. Teemojen toimen-
pitein vahvistetaan yrittäjyyskasvatuksen ehjää 
polkua sekä ihmisten kyvykkyyksiä, jotka luovat 
mahdollisuudet toimia yrittelijäänä työntekijänä 
tai yrittäjänä. 

Suomen hallitus on linjannut omassa hallitusoh-
jelmassaan ”Koulutuksen työelämäyhteyksiä se-
kä tietoa kansalaisen, työntekijän ja yrittäjän 
oikeuksista ja velvollisuuksista antavaa työelä-
mä- ja yrittäjyyskasvatusta vahvistetaan kaikilla 
koulutusasteilla.” Keskisuomalaiset koulutustoi-
mijat ja asiantuntijat ovat tätä työtä tehneet kii-
tettävällä vakavuudella määrittäen Keski-Suomen 
Yrittäjyyskasvatuksen Ehjän Polun. Ohjausryh-
män puheenjohtajana esitän parhaat kiitokset kai-
kille toimintaan osallistuneille. Samalla toivon, että 
nämä kokemukset auttavat sekä kansallista että 
kansainvälistä kehittämistyötä koulutusta ja osaa-
mista uudistettaessa sekä yrittäjyyttä ja kilpailu-
kykyä vahvistettaessa. 

Jyväskylässä 1.9.2011

Rauli Sorvari 
VTM, TCI Global Network johtaja



6

Tämä Keski-Suomen maakunnallinen yrittäjyys-
kasvatuksen kehittämisohjelma sisältää tavoitteet 
ja suuntaviivat maakunnalliselle yrittäjyyskasva-
tukselle vuosille 2011 – 2015. Kehittämisohjelman 
kohderyhmänä ovat erityisesti eri koulutusastei-
den opetushenkilöstö sekä päätöksentekijät, mut-
ta myös yhteistyöhön oppilaitosten ulkopuolisten 
yrittäjyyskasvatustoimijoiden kanssa kiinnitetään 
huomiota.

Kyseessä ei ole yrittäjyyskasvatuksen tai yrittä-
jyyden opaskirja. Ohjelmassa ei myöskään pyritä 
määrittelemään yrittäjyyskasvatukselle tiukkoja 
rajoitteita, vaan kuvataan suuntaviivoja ja tavoittei-
ta yrittäjyyskasvatukselle Keski-Suomessa sekä 
mallinnetaan yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua. 
Ohjelma kuvaa yrittäjyyskasvatuksen monipuo-
lista kenttää ja sen moninaisia mahdollisuuksia 
ja rakentaa kehittämispolkuja tuleville vuosille. 

Ohjelman tavoitteena on rohkaista ja motivoi-
da toimijoita yrittäjyyskasvatuksen polulle. 
Tämä tapahtuu kartoittamalla maakunnan tah-
totilaa ja tekemistä sekä sovittamalla niitä yrit-
täjyyskasvatuksen kansallisiin ja globaaleihin 
kehityskulkuihin. Tätä kautta muodostuu yrittä-
jyyskasvatuksen keskisuomalainen malli, jota toi-
mijat voivat mukauttaa omaan perustoimintaansa. 

1. JOHDANTO

Jokainen pienikin yrittäjyyskasvatusteko on tär-
keä askel kohti yritteliästä maakuntaa, jossa yrit-
täjyys on vilkasta, yrittäjyysosaaminen korkealla 
tasolla, palkkatyö entistä tuottavampaa ja jossa 
kansalaiset ovat aktiivisia eikä yhteiskunnasta 
syrjäytyneitä ole. 

Tämän tavoitteen toteuttamisessa jokaisen toimi-
jan – opettajan, kuntapäättäjän, aluekehittäjän, 
yrittäjän, vanhempien ja kaikkien nuorten kanssa 
toimivien – työ on arvokasta. Ohjelman tavoittee-
na on luoda yhteinen toimintamalli, jonka mukaan 
organisaatiot ja yksittäiset toimijat voivat mu-
kauttaa omaa toimintaansa ja määritellä oman 
tapansa toteuttaa yrittäjyyskasvatusta.
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Kehittämisohjelman sisällön tuottamiseen ovat 
osallistuneet kymmenet toimijat useista eri orga-
nisaatioista. Ohjelmassa esitetyt suuntaviivat ja 
tavoitteet on koottu haastattelemalla alueen yrittä-
jyyskasvatustoimijoita (hanketoimijoita, opettajia, 
rehtoreita, aluekehittäjiä) sekä toimijoiden yhtei-
sissä workshopeissa. Ohjelman tavoitteita käsitel-
leet workshopit järjestettiin 28.4.2010 Juhlatalo 
Majakoskella ja 8.3.2011 Priimuksessa. Ensimmäi-
nen workshop keräsi 40 toimijaa työstämään ideoi-
ta ja toinen workshop 27 osallistujaa kirkastamaan 
tavoitteita tuleville vuosille. 

Lisäksi ohjelman tavoitteita on käsitelty koulutus-
organisaatioiden johdon kierroksella. Ohjelmatyön 
tuotoksena on syntynyt myös toinen julkaisu, joka 
esittelee Keski-Suomessa tehtyä yrittäjyyskasva-
tustyötä ja toimintamalleja  (Jyväskylän koulutus-
kuntayhtymä, 2011). 

Paljon on jo meneillään, mutta kehityksen tueksi 
tarvitaan uusien toimijoiden mukaantuloa sekä jo 
käynnissä olevan toiminnan kehittämistä ja kir-
kastamista tulevina vuosina.

 
Keski-Suomen maakunnallinen yrittäjyyskasva-
tuksen kehittämisohjelma on osa Yrittäjyyskasva-
tuksen ehjä polku -hanketta, jonka toteuttajia ovat 
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Huma-
nistinen ammattikorkeakoulu ja Pohjoisen Keski-
Suomen oppimiskeskus. 

Projektilla pyritään yrittäjyyskasvatuksen syste-
maattiseen ja johdonmukaiseen kehittämistyöhön 
sekä yrittäjyyskasvattajien toimivan verkoston ra-
kentamiseen Keski-Suomessa. 

Tavoitteena on saada yrittäjyyskasvatuksen oppi-
mismenetelmät ja -ympäristöt keskisuomalaisten 
käyttöön ja muodostaa oppimismahdollisuuksi-
en kokonaisuus niitä edelleen kehittämällä. Yrit-
täjyyskasvattajien verkostoa rakennettaessa 
huomioidaan myös muiden toimijoiden, esim. kol-
mannen sektorin, yrittäjyyskasvatustyö. 
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2. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN SUUNTAVIIVAT

2.1 KANSAINVÄLISET SUUNTAVIIVAT
 
Euroopan laajuista yrittäjyyskasvatusta ohjaa ”Os-
lon agenda yrittäjyyskasvatukselle” (EC, 2006). 
Agenda sisältää viiden tyyppisiä toimenpiteitä, joi-
ta voidaan toteuttaa seitsemällä eri tasolla yrittäjä-
mäisen kulttuurin edistämiseksi yhteiskunnassa. 
Maakunnallisesti tarkastellen näistä relevantteja 
toimijatahoja ovat alueelliset viranomaiset, oppilai-
tokset, välittäjäorganisaatiot sekä yritykset. Agen-
dan alueellisesti tärkeimmät toiminnot ja roolit 
yrittäjyyskasvatuksessa on soveltuvin osin ja mu-
kautetusti kuvattu sivulla 9.

2.2 KANSALLISET SUUNTAVIIVAT 2011-2015
 
Kansallisella tasolla tärkein yrittäjyyskasvatus-
toimintaa tulevaisuudessa ohjaava asiakirja on 
Opetusministeriön (nyk. Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön, OKM) Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat 
(OPM, 2009), jonka varaan maakunnallinen kehit-
tämistyö on luontevaa ja kaukokatseista rakentaa. 
Yrittäjyyskasvatus saanee enemmän painoarvoa 
kansallisessa politiikassa tulevina vuosina, koska 
Kataisen hallitusohjelma huomioi yrittäjyyskasva-
tuksen asettamalla tavoitteeksi, että ”Koulutuksen 
työelämäyhteyksiä sekä tietoa kansalaisen, työn-
tekijän ja yrittäjän oikeuksista ja velvollisuuksista 
antavaa työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta vahvis-
tetaan kaikilla koulutusasteilla” (Valtioneuvoston 
kanslia, 2011).  

OKM:n määritelmä yrittäjyyskasvatuksesta huo-
mioi käsitteen koko kirjon sisäisestä yrittäjyydes-
tä ulkoisen yrittäjyyden tukemiseen sekä ilmapiirin 
kehittämiseen. Näin ollen edellytykset näiden kaik-
kien osa-alueiden kehittämiseen saman sateenvar-
jon alla ovat olemassa. Nyt olisikin tärkeää pohtia 
mitä opetus- ja kulttuuriministeriön määritelmä yrit-
täjyyskasvatuksesta tarkoittaa kunkin toimijan nä-
kökulmasta ja soveltaa sitä omassa toiminnassa. 
Ministeriö määrittelee yrittäjyyden ja yrittäjyyskas-
vatuksen seuraavasti:

Yrittäjyys on yksilön kykyä muuttaa ideat toiminnaksi.  
Se sisältää luovuuden, innovaatiokyvyn ja riskinoton, sa-
moin kuin kyvyn suunnitella ja johtaa toimintaa tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Nämä ominaisuudet tukevat 
yksilön jokapäiväistä elämää, koulutuksessa, työssä, va-
paa aikana ja muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa. 
Näitä ominaisuuksia tarvitaan yritystoiminnassa, mutta 
ne lisäävät myös työntekijän tietoisuutta työstään ja aut-
tavat tarttumaan mahdollisuuksiin.

Yrittäjyyskasvatuksella tarkoitetaan pääasiassa opetus-
hallinnon alalla tehtävää laaja-alaista työtä yrittäjyyden 
vahvistamiseksi. Yrittäjyyskasvatusta tekevät ja toimin-
taa tukevat myös useat työelämätahot ja järjestöt. Käy-
tännön toimenpiteiden tavoitteena ovat myönteisten 
asenteiden lisääminen, yrittäjyyteen liittyvien tietojen 
ja taitojen kehittäminen, uuden yrittäjyyden aikaansaa-
minen, yrittäjien ja yrityksissä olevan henkilöstön osaa-
misen kehittäminen sekä yrittäjämäinen toimintatapa 
työpaikoilla ja kaikessa muussakin toiminnassa. Yrittä-
jyyskasvatus perustuu elinikäiseen oppimiseen ja ver-
kostomaiseen toimintatapaan.
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•  projektit, joilla tuetaan nuorten omista ideoista ja aloitteista syntyvää toimintaa  
•  alueellisten yrittäjyyskeskusten kokoaminen, joiden tehtävänä tukea kouluja ja opettajia sekä muita yrittäjyyskasvattajia,  
     luoda linkkejä koulutusorganisaatioiden ja yritysten välille sekä tiedottaa paikallisesti yrittäjyyskasvatuksesta

•  korkein alueellinen tuki ja sitoutuminen yrittäjyyskasvatukseen  
•  ohjelmat ja tuki-instrumentit yrittäjyyskasvatustoimijoiden verkostoitumiseen  
•  nuoryritysohjelmien pitkäkestoinen tukeminen ja niiden sisällyttäminen alueellisiin strategioihin  
•  innovatiivisten pilottiprojektien tukeminen kouluissa 
•  ohjelmien ja toimintojen arviointi vaikuttavuuden lisäämiseksi  
•  kouluyhteistyö 
•  yrittäjien pedagogisten valmiuksien kehittäminen  
•  yritysmyönteisten oppilaitosten ja koulumyönteisten yritysten palkitseminen

•  yrittäjyyskasvatuksen sisällyttäminen opetusohjelmiin (sekä yrittäjämäisen ajattelun että yrittäjyystaitojen kautta)  
•  nuoryritysten tukeminen  
•  opettajien koulutus innovatiivisin menetelmien (käytännön projektien kautta, opettajien yritysprojektit)  
•  opettajien kannustaminen ja palkitseminen innovatiivisten pedagogisten menetelmien käytöstä  
•  opettajien liikkuvuuden tukeminen (kansainvälisesti ja myös yrityssektorille)  
•  ohjelmien ja toimintojen arviointi vaikuttavuuden lisäämiseksi sekä tiedon kerääminen yrittäjyyskasvatuksen vaikutuksista       
      nuorten uravalintoihin ja -menestykseen

•  innovatiivisten pedagogisten menetelmien hyödyntäminen kaikissa oppiaineissa yritteliään ilmapiiirin luomiseksi   
•  yritteliäisyyden elementtien lisääminen kullekin koulutusasteelle soveltuvien menetelmien kautta  
•  yritysten ja yrittäjyyden merkityksen esiintuominen  
•  yrittäjyyden imagon rakentaminen menestystarinoiden kautta 
•  yritteliäisyyden testaus (”yritteliäisyysajokortti”)  
•  opiskelija- ja nuoryritysten kannustaminen ja valmentaminen  
•  kannustaminen opiskelijoiden omiin aloitteisiin ja projekteihin  
•  erityisryhmien (syrjäytymisvaarassa olevat, koulupudokkaat ym.) tukeminen tekemällä oppimisen -menetelmillä  
•  yrittäjyyskasvatustoimintojen vaikutusten systemaattinen arviointi. Erityisesti korkea-asteella: yrittäjyys integroituna kaikkiin  
      koulutusohjelmiin  
•  yrittäjyysprojektit yhdessä yrittäjien kanssa  
•  kansainväliset projektit sekä kannustaminen osaamiskeskeiseen yritystoimintaan (tuomalla yhteen välittäjäorganisaatiot,  
      rahoittajat ja mentorit)

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TOIMIJAT JA TEHTÄVÄT 

OPETTAJAT 

OPPILAITOKSET / KOULUTUSORGANISAATIOT 

•  kouluyhteistyö 
•  nuoryritysten mentorointi sekä työntekijöiden kannustaminen kouluopetukseen osallistumiseen 
•  yrittäjyyskasvatusosaamisen kehittäminen liiketoiminnan näkökulmasta

YRITYKSET 

ALUETOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ (ml. kolmas sektori)

ALUEELLISET VIRANOMAISET JA VÄLITTÄJÄORGANISAATIOT
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OKM:n tavoitteena on vahvistaa yksilöiden yrittä-
jämäistä asennetta ja lisätä yrittäjyyden houkut-
televuutta yhtenä uravaihtoehtona. Yrittäjyyden 
vahvistaminen kattaa koko koulutusjärjestelmän. 
Opetusministeriön toimialalla yrittäjyyskasvatuk-
sella tavoitellaan:

• osallistuvan ja aktiivisen kansalaisuuden kehittä-
mistä, luovuuden ja innovaatiotoiminnan vahvista-
mista koulutuksessa, vapaa-ajalla sekä työelämässä

• valtakunnallisesti ja alueellisesti myönteisen yrit-
täjyyskulttuurin ja asenneilmapiirin kehittämistä

• uuden yritystoiminnan käynnistämistä, toimivi-
en yrittäjien ja heidän yritystensä kehittämistä sekä 
omistajanvaihdosten tukemista.

Opetusministeriön suuntaviivojen ja laajan tutkimus-
tiedon pohjalta ollaan kehittämässä yrittäjyyskas-
vatuksen mittaristoa sekä sitä tukevaa opaskirjaa. 
Lappeenrannan teknillisen yliopiston koordinoimas-
sa ESR-rahoitteisessa hankkeessa rakennetaan 
yrittäjyyskasvatukselle mittari, jonka avulla perus-
asteen ja toisen asteen opettajat, rehtorit ja koulu-
tuspäättäjät voivat internetpohjaisesti arvioida ja 
kehittää omia yrittäjyyskasvatustoimia. Mittarin 
käyttöönotolla tähdätään yrittäjyyden ymmärryk-
sen kasvuun ja yrittäjyyskasvatuksen näkymiseen 
opetuksessa sisältönä ja menetelmänä entistä 
vahvemmin.

2.3 MAAKUNNALLINEN KEHITTÄMISTYÖ
 
Keski-Suomessa yrittäjyyskasvatuksella on varsin 
pitkät perinteet. Suomessa työ yrittäjyyskasvatuk-
sen parissa alkoi kehittyä 1990-luvun puolessa vä-
lissä (OPM, 2009) ja maakunnassa työtä on tehty 
alusta lähtien. Useat toimijatahot eri puolilla maa-
kuntaa ovat luoneet edellytyksiä yrittäjyyskasva-
tuksen toteuttamiseen omista lähtökohdistaan. 
Esimerkiksi Jämsän seudun yrittäjyyskasvatuk-
sen pilottihanketta on kuvattu Yrittävän elämisen 
malli -julkaisussa (Hakala, 2004). Verkoston raken-
taminen ja yhdessä tekeminen ovat viime vuosina 
useiden hankkeiden kautta tiivistyneet. Maakun-
nassa tehtävää laajaa yrittäjyyskasvatustyötä on 
esimerkein kuvattu tarkemmin julkaisussa: ”Yrit-
täjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: 
kuvauksia Keski-Suomesta” (Jyväskylän koulu-
tuskuntayhtymä, 2011).

Vahva tahtotila uuden yrittäjyyden ja yrittäjyys-
kasvatuksen kehittämiseen näkyy myös maa-
kunnan strategisesti valituissa painopisteissä. 
Keski-Suomen maakuntasuunnitelman 2030 
mukaisesti alueen strategiana on ”Yhteistyön, 
yrittäjyyden ja osaamisen Keski-Suomi”. Maakun-
taohjelman mukaan yrittäjyyskasvatuksella tulee 
luoda myönteistä asennetta yrittäjyyttä kohtaan. 
Samalla tulee vahvistaa toimintatapoja, joilla vaiku-
tetaan nuorten yrittäjyyteen.
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Maakuntasuunnitelman toteutusta tukeva Toimivat 
työmarkkinat -kehittämisohjelma nostaa uuden yrit-
täjyyden keskeiseksi kehittämisteemaksi vuosille 
2009–2013. Osana teemaa korostuu yrittäjyyskas-
vatuksen rooli yrittäjämäistä ajattelun ja toiminnan 
edistämiseksi mahdollisimman varhaisesta kehi-
tysasteesta lähtien. Oppilaitoksilta vaaditaan yrittä-
jyyskoulutusta osana ammattiin kouluttautumista, 
sekä valmennusta ammattimaiseen yrittäjyyteen ja 
yrittäjänä toimimiseen. (Keski-Suomen liitto, 2010a; 
2010b) 

Yrittäjyyskasvatus nostetaan keskeiseksi toimen-
piteeksi myös Lasten ja nuorten Keski-Suomi-maa-
kunnallisessa hyvinvointiohjelmassa, jonka mukaan 
yrittäjyyskasvatuksella tulee vahvistaa lasten ja 
nuorten osallisuutta sekä vastuuta omasta elämäs-
tä. Yhdessä toimimalla kehitetään lasten ja nuor-
ten itsetuntemusta ja osaamista. Ohjelma korostaa 
yritysten ja yrittäjäjärjestöjen osallistumista yrit-
täjyyskasvatuksen edistämiseen. (Keski-Suomen 
liitto, 2009)

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisohjelman edelli-
nen versio julkaistiin loppuvuodesta 2007. Ohjelman 
taustalla oli menestyksellinen ja palkittu Y4 (Yrittä-
jyys, Ylös, Yhteiskunnassa, Yhteistyöllä) -ideologia, 
joka perustui oppilaitosten ja elinkeinoelämän tiivii-
seen vuosia kestäneeseen yhteistyöhön.  

Y4-toimintamallin tavoitteena oli ja on edelleen teh-
dä Keski-Suomesta maailman yrittäjäaktiivisin maa-
kunta. Toiminnan pohjan muodostavat sisäistä ja 
ulkoista yrittäjyyttä sekä yritystoimintaa edistävä 
tahtotila, toimiva ja tiivis yhteistyöverkosto ja eri-
laiset yrittäjyyden oppimisympäristöt. Kehittämis-
työn ja siihen käytettävien resurssien suunnittelu 
tapahtuu yhdessä, jolloin yhteiset voimavarat mah-
dollistavat hankkeita, joihin kukaan ei pysty yksin 
(Ahlroth ym., 2006). 

Verkostossa ovat mukana maakunnan keskeisim-
mät kehittäjä- ja koulutusorganisaatiot, kolmas sek-
tori (erityisesti nuorisojärjestöt) sekä yritykset. Jo 
ohjelman ensimmäisessä versiossa korostui maa-
kunnan tahto olla yrittäjyyskasvatuksen edelläkä-
vijä ja tarjota yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen 
edistyksellisiä oppimisympäristöjä. Perusajatuk-
sena oli yhdessä oppimalla ja monitieteisten tut-
kimushankkeiden avulla kehittää olemassa olevia 
oppimisympäristöjä ja toimintamalleja, yrittäjyys-
kasvatuksen pedagogiikkaa sekä opettajien perus- 
ja täydennyskoulutusta (Väisänen ym., 2007). 
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2.4 YRITTÄJYYDESTÄ JA 
YRITTÄJYYSKASVATUKSESTA

tyksen menestyksestä ja kehityksestä sekä omasta 
kehittymisestään ja työllisyydestään. Tämä edel-
lyttää kannustimia ja tukitoimia yritystoiminnan 
perustamiselle sekä yrittäjyydelle suopean asen-
ne-ilmaston luomista ja yrittäjyysosaamisen edis-
tämistä yksilön kehityksen joka vaiheessa. Samoin 
se edellyttää ihmisiltä taitoja ja kykyjä aktiivisesti it-
se luoda työmahdollisuuksia ja muuttaa ideoita liike-
toiminnaksi. Tällöin jatkuvan yrittäjyyskasvatuksen 
merkitys koulutus- ja työuran aikana korostuu. (Kes-
ki-Suomen liitto, 2010a)

Yrittäjyyteen ja yrittämiseen liittyvä terminolo-
gia sisältää useita merkityksiä. Yrittäjä ammattini-
mikkeenä on suomen kielessä suppeampi käsite 
kuin esimerkiksi ranskalaisperäinen entrepreneu-
er, joka käsitteenä sisältää myös yrittämisen ris-
kin. Ensimmäinen yrittäjän määritelmä on peräisin 
1700-luvulta ja “sen mukaan yrittäjä on jokainen, jon-
ka toiminnan kulut ovat tunnettuja, mutta tulot epä-
varmoja ja tuntemattomia” (Laukka-Sinisalo, 2009). 
Nykyään yrittäjyyden, yrittäjänä olemisen sekä yrit-
täjien moninaisuutta voidaan kuvata oheisella yrittä-
jäavaruutta hahmottavalla kuvalla.

Yrittäjämäinen toimintatapa tarkoittaa innovatii-
visuutta, hallittua riskinottoa ja katalyyttistä toi-
mintatapaa (Ristimäki, 2009). Ei ole olemassa 
yksiselitteistä vastausta kysymykseen: ”Miksi juu-
ri tietyt ihmiset menestyvät yrittäjinä tai perustavat 
yrityksiä?” 

Perustajayrittäjä

Maatalousyrittäjä

Koneurakoitsija
Edustajayrittäjä

Asiantuntijayrittäjä

Liikemies/-nainen
Mahdollisuusyrittäjä

Sijoittajayrittäjä
Kanssayrittäjä

Bisnesenkeli

Kasinoyrittäjä
Pakkoyrittäjä

Tiimiyrittäjä
OsuuskuntayrittäjäKeksijäyrittäjä

Ravintoloitsijayrittäjä

Käsityöläisyrittäjä

Kioskiyrittäjä
Franchising-yrittäjä

Verkostoyrittäjä

Tiedemiesyrittäjä Johtajayrittäjä Sarjayrittäjä

Työnantajayrittäjä

Yksinyrittäjä

Sisäinen yrittäjä

Ulkoinen yrittäjä

Yksityisyrittäjä Omistajayrittäjä Kasvuyrittäjä

Lääkäri
Ammatinharjoittaja

Parturi Kosmetologi
Taksimies

ApteekkariLakimies
Psykologi

Fysioterapeutti

Kuva 1. YRITTÄJÄAVARUUS

Yrittäjyys ja palkkatyö sekoittuvat tulevaisuudessa 
yhä enemmän keskenään ja niiden välimaastoon si-
joittuville joustaville työn muodoille on entistä enem-
män kysyntää. Yrittäjyys ei tulevaisuudessa ole 
enää palkkatyöstä erillinen osa-alue, vaan luonteva 
vaihe yhä useampien ihmisten työuralla. Tulevaisuu-
den yrittäjyys rakentuu yleisesti erilaisten yhteisölli-
sen yrittäjyyden ja joustavan yrittäjyyden muotojen 
varaan. Samaan aikaan yleistyy yrittäjämäinen palk-
katyö, jossa työntekijät voivat itse ottaa vastuuta yri-

Kauppiasyrittäjä Kauppaketjuyrittäjä
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Sen sijaan on löydetty joukko moninaisia yrittäjyyt-
tä määrittäviä ominaisuuksia, joita on listattu kuvaan 
2. Taitojen moninaisuus vahvistaa yrittäjyyden moni-
muotoista luonnetta.

Yrittäjyys ja sen erilaiset muodot ovat siis erittäin 
monimuotoisia ja tästä syystä yrittäjyyskasvatus, 
yrittäjyyden opiskelu ja opettaminen on haasta-
vaa. Kysymys on tietojen, taitojen ja asenteiden yh-
distelmästä. Tärkeää on tietoisuus yrittäjyydestä 
ammatinvalinnan vaihtoehtona osana työ- ja elinkei-
noelämää. Erityyppiset yritykset, erilaiset yrittäjät 
ja yrittäjyystavoitteet, kasvuhalukkuus, kansain-
välistymishalut, halu päästä johtavaan asemaan 
maailmanmarkkinoilla liittyvät yritteliäisyyteen ja 
monimuotoiseen yrittäjyyteen. 

Yrittäjyyskasvatus, pedagogiikka ja käytännön jär-
jestelyt oppilaitoksissa nousevat keskeiseen rooliin 
tavoitteiden edistämisessä. Remes (2003) korostaa 
yrittäjyyskasvatuksen haastavuutta: ”Yrittäjyyskas-
vatuksen opettamisen ja yrittäjyyteen sosiaalis-
tumisen onnistumiseen vaikuttaa se, miten hyvin 
yrittäjyyskasvatukseen osallistuvat opettajat, oppi-
laat, vanhemmat ja kunnallisten päätöksentekoelin-
ten jäsenet ovat tietoisia yrittäjyydelle ominaisesta 
tavasta oppia.” 

Yrittäjyyden oppiminen on paljolti ongelmanratkai-
sua. Remes (2003) jatkaa: ”Yrittäjyydelle luonteen-
omaisten oppimisjärjestelyjen tulee lähteä oppijan 
havaitsemasta toiminnan tarpeesta ympäristös-
sään. Itse asiassa tällöin ollaan myös yrittäjyydelle 
luonteenomaisessa lähtökohdassa, toimintaa vaa-
tivan ongelman ratkaisemisessa. Yrittäjyyskasva-
tus on siis sosiaalista toimintaa, jonka keskiössä on 
oppija itse omine erityispiirteineen. Hän on suuntau-
tunut ympäristöstään löytämänsä ongelman ratkai-
semiseen ja käyttää tässä apunaan ympäristönsä 
resursseja. Yrittäjyyskasvatuksen sisältö voi siis ol-
la muukin kuin yrittäjyys, koska yrittäjyyskasvatus 
on toimimisen tapa, ei ainoastaan opeteltava asiasi-
sältö. ”

Oppilaitosten ja oppimisympäristöjen tulisi tukea si-
tä, että oppilaat oppivat kohtaamaan yrittäjyyteen 
liittyviä haasteita. Mikäli yrittäjyyttä ei opeteta sille 
luonteenomaisella tavalla, on vaarana, että oppijia 
koulutetaan tietämään yrittäjyydestä, mutta heitä 
ei välttämättä sosiaalisteta toimimaan yrittäjyydelle 
luonteenomaisella tavalla. Yrittäjyyden opettaminen 
tuottaa silloin itse asiassa sekä yrittäjyydestä tietä-
viä että sitä vastustavia henkilöitä (Remes, 2003). 

Kuva 2. YRITTÄJYYTTÄ MÄÄRITTÄVIÄ OMINAISUUKSIA

Kyky luottaa työntekijöihin 

Tehokkuus

Aggressiivisuus  Havaintokykyisyys 

Rohkeus 

Ystävällisyys  

Kyky oppia virheistä 

Yhteistyökykyisyys 

KaukokatseisuusAvoimuus ehdotuksille ja kritiikille

Positiivinen haasteellisuus

Rehellisyys, oikeamielisyys 

Täsmällisyys

Älykkyys

Aloitteellisuus
Vaikutuskykyisyys

Monipuolisuus, markkina-ja tuotetietoisuus

Optimismi

Kyky ottaa hallittuja riskejä 

Energisyys

Itseluottamus

Sinnikkyys, päättäväisyys   

Herkkyys toisia kohtaanSitoutuneisuus

Kyky viihtymiseen 

Epävarmuuden sietokyky 

Mielikuvitus

Itsekkyys

Vallantaju

Hyötyorientoituneisuus  

Täsmällisyys, perusteellisuus 

Vastuuntuntoisuus Kypsyys, tasapainoisuus 

Itsenäisyys

Päätöksentekokyky

Päämääräorientoituvuus Joustavuus

Kyvykkyys tulla toimeen ihmisten kanssa  

Luovuus  

Saavuttamistarve

Dynaamisuus
Keksiliäisyys



14

3. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN KEHITTÄMINEN  
      KESKI-SUOMESSA 2011-2015

3.1 OHJELMAN TAVOITTEET  

Oppilaitoksilla on omaa perustoimintaansa 
ja keskinäistä yhteistyötä tukevat 

yrittäjyyskasvatusmallit, jotka tunnustavat 
kolmannen sektorin toiminnan.

Yrittäjyyskasvatus on osa koululaisten, 
opiskelijoiden ja opettajien arkea Keski-

Suomessa: kaikki opiskelevat yrittäjyyden 
perusteet ja yrittäjyys integroituu entistä 

enemmän muihin opintoihin.

Opettajien työsuunnitelmat 
mahdollistavat joustavan työajan käytön 

kehittämistoimintaan ja kouluttautumiseen. 

Osaamisen tunnustaminen toimii kattavasti ja 
yrittäjyysopinnot jatkumona.

Toisen asteen kansallinen yrittäjyyden 
erityistehtävä Keski-Suomessa.

Yrittäjämäinen toimintatapa luonnehtii 
Keski-Suomen oppilaitoksien ja niiden 

henkilökunnan toimintaa kokonaisvaltaisesti. 

Yrittäjyyskasvatuksen verkosto kattaa koko 
maakunnan ja siinä toimii myös useita 

yrittäjiä, yrityksiä sekä yrittäjäjärjestöjä.

TAVOITETILA 2015
Jotta ohjelmalla olisi vaikuttavuutta, täytyy sille 
asettaa kunnianhimoiset tavoitteet keskipitkäl-
le ja pitkälle aikavälille. Keskipitkä aikaväli kattaa 
OKM:n suuntaviivojen mukaisesti vuodet 2011-
2015. Tällä aikavälillä ohjelmatyön tavoitteena 
on yhdessä verkostona tehden ja oppien saattaa 
yrittäjyyskasvatus osaksi Keski-Suomen koulu-
laisten, opiskelijoiden ja opettajien arkea kullekin 
ikäkaudelle ja oppilaitokselle luontevalla tavalla. 

Pitkän aikavälin näkymänä on, että yrittäjyys ja 
yritteliäisyys luonnehtisivat työmarkkinoita ja 
tapaa toimia Keski-Suomessa vuonna 2015, mi-
kä näkyy mm. koulujen positiivisena ilmapiirinä, 
yrittäjyysaktiivisuuden ja yritysten keston nou-
suna, aktiivisten kansalaisten määrän kasvuna 
sekä syrjäytymisen vähenemisenä. 

Ideaalissa tapauksessa yrittäjyyskasvatus on 
tehnyt itse itsensä tarpeettomaksi, jolloin yrit-
täjämäinen toiminta on sisäsyntyistä eikä enää 
muusta toiminnasta erillinen osa. Tavoitteiden 
toteutumista arvioidaan myöhemmin täsmen-
nettävillä mittareilla (ks. liite 1). Seurannasta 
ja arvioinnista vastaa yrittäjyyskasvatusverkos-
to, jota johtavat koulutusorganisaatiot ja yrittäjät 
vuorottain.
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TAVOITETILA 2025

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta ovat luonteva ja tunnistettava osa Keski-Suomen 
toimintatapaa, mikä näkyy positiivisena yrittäjyysilmapiirinä, kannustavana ilmapiirinä 

kouluissa, yrittäjyyden arvostuksena, yrittäjyysaktiivisuuden nousuna, yrittäjyyosaamisen 
parantumisena, tuottavuuden nousuna, aktiivisten kansalaisten määrän kasvuna sekä 

syrjäytymisen vähenemisenä.

KESKI-SUOMI ON MAAILMAN YRITTÄJYYSAKTIIVISIN MAAKUNTA!
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5. KOULUTUS 4. OPETUSMENETELMÄT 6. YRITTÄJYYS

3. OPPIMISYMPÄRISTÖT

2. VERKOSTO

1. JOHTAJUUS

3.2 KESKI-SUOMEN 
YRITTÄJYYSKASVATUKSEN EHJÄN POLUN 
KEHITTÄMISTEEMAT 2011-2015

Koulujen ja oppilaitosten kehittyminen aktiivisiksi 
yrittäjyyskasvatustoimijoiksi vaatii vahvaa johta-
mista ja vaikuttamista strategisiin linjauksiin. Näin 
ollen johtajuus on ehdoton edellytys yrittäjyyskas-
vatuksen kehittämiselle ja tähänastisen pohjatyön 
juurruttamiselle.

Johdon tuki mahdollistaa käytännön työn yrittä-
jyyskasvatusverkostossa, jossa verkostomaisen 
toimintatavan ja yhteistyön kautta voidaan edis-
tää yhteisten oppimisympäristöjen rakentamista. 

Näiden ympäristöjen kehittämiseen tarvitaan 
uudenlaisia opetusmenetelmiä ja opettajuutta, 
jatkuvaa kouluttautumista sekä yrittäjyyden integ-
roimista mukaan opintoihin ja oppilaitoksiin. 

Kehittämisohjelman toimen         pide-  ehdotukset 
kiteytyvät näiden kokonaisuuksien alle ja muo-
dostavat loogisen kokonaisuuden ehjän polun 
rakentamiseksi.
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TOIMENPITEET 

1) Yrittäjyyskasvatuksen näkyvyyttä ja laatua 
parannetaan opetussuunnitelmissa. Korkeakou-
luissa opintoihin liitetään yritysyhteistyötä harjoit-
teluiden ja yrittäjämäisten projektien kautta, mikä 
opinnollistetaan opintojaksojen sisältöihin. Yrittä-
jyyskasvatuksen kehittäminen kytketään osaksi 
laajempaa oppilaitosten opetussuunnitelman pe-
rusteiden ja opetussuunnitelman sisällöllistä, pe-
dagogista ja rakenteellista uudistustyötä.

2) Yrittäjyyskasvatus sisällytetään opetussuun-
nitelmiin siten, että kaikki opiskelijat hankkivat 
riittävän yleisosaamisen yrittäjyydestä ja myös 
kokeneemmille on kumuloituvasti tarjolla yrittä-
jyysopintoja opiskelijoiden omien kehittymistar-
peiden mukaisesti.

3) Sisällytetään yrittäjyyskasvatus organisaa-
tioiden (kunnat, koulutusorganisaatiot) linjauk-
siin ja strategioihin. Otetaan opettajat mukaan 
strategiseen suunnitteluun sekä maakunnallis-
ten ja kunnallisten strategioiden jalkauttamiseen. 
Sisällytetään yrittäjyyskasvatus osaksi tehtä-
vänkuvia, jolloin yhteistyö ei ole haavoittuvainen 
henkilömuutoksille.

4) Edistetään kansallista yrittäjyyden erityis-
tehtävää  toiselle asteelle Keski-Suomessa.

5) Poistetaan esteitä koulutyön arjessa jousta-
villa lukujärjestyksillä, työsuunnitelmilla sekä 
palkkauksella. 

6)  Brändätään yrittäjyyskasvatusta ja positiivis-
ta mielikuvaa sanoin ja teoin arjessa sekä näky-
mällä mediassa.

7) Otetaan yritys- ja yrittäjyysvaikutusten 
arviointi  (YRVA) soveltuvassa muodossa mukaan 
koulujen päätöksentekoon. 

Vastuutahot 
kuntapäättäjät, sivistystoimenjohtajat, rehtorit ja 
muu koulutusorganisaatioiden johto

1. Johtajuus ja vaikuttaminen

 
Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen vaatii joh-
don tukea, kannustusta sekä johtamista yrit-
täjyyskasvatustyölle ja yrittäjyyskasvatuksen 
sisällyttämistä toimintaa ohjaaviin strategioihin 
ja asiakirjoihin. Opetussuunnitelma voidaan teh-
dä joustavaksi ja opetusta voidaan toteuttaa jous-
tavasti jos näin vain halutaan (lainsäädännöllistä 
tms. estettä tähän ei ole). 

Ensin on toteutettava kevyitä jaksoja, joissa keski-
tytään asenteisiin ja motivaatioon. Vasta kokemus-
ten jälkeen voidaan rakentaa jaksoja, joissa mukaan 
astuvat osuuskunnat ja ulkoinen yrittäjyys. 

Myös koulutuspäätöksiä tehtäessä on otettava 
huomioon vaikutukset yrittäjyyteen. Vaikuttamis-
työllä voidaan vaikuttaa myös yleiseen asenneil-
mapiiriin yrittäjyyttä kohtaan.

 
Johtajuus mahdollistaa tekemisen!
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2. Yhteistyöverkoston ja 
toimintakulttuurin kehittäminen
 

 
Yrittäjyyskasvatusta tulisi tarkastella koko 
maakunnan tasolla organisaatio- ja yksikkö-
rajojen ylitse. Yrittäjyyskasvatuksen kehittä-
minen vaatii perustoimintaan integroidun 
organisaatioiden välisen yhteistyön jatkoa ja tiivis-
tämistä maakunnallisten hankkeiden päätyttyä.  

Yrittäjyyskasvatuksen jatkumo kouluasteel-
ta toiselle ja työelämävastaavuus edellyttävät 
yhteistyötä eri koulutus-, työelämän- ja yrittäjyy-
sorganisaatioiden kanssa. Maakunnallisten toi-
mijoiden tulee toimia verkostona, jota kodin ja 
vanhempien kasvatus tukee. 

Verkostoon kuuluvat oppilaitokset, kolmas sekto-
ri, yrittäjät, nuorisotyö ja aluekehittäjät. Verkoston 
tulee läpäistä kaikki tasot: opettajat, oppilaat, joh-
tajat, asiantuntijat ja hallinto. Verkoston sisäiset 
raja-aidat ovat matalia. Yhteydenpito on helppoa ja 
epämuodollista. 

Verkosto keskustelee aktiivisesti sekä virallises-
ti että epävirallisesti. Toiminta on ratkaisulähtöis-
tä: ongelmia ei nähdä esteiksi eikä niistä syytetä 
olosuhteita tai muita. Toiminnassa on siirryttävä 
suunnittelusta tekemiseen: paljon tekoja ja kokeilu-
ja epäonnistumisia ja virheitä pelkäämättä. Tekemi-
nen tukee suunnittelua, mutta liiallinen suunnittelu 
ei tue tekemistä yrittäjyyskasvatuksen saralla. 

Verkostolla on yhteinen visio ja omaleimainen kult-
tuuri, jotka ruokkivat positiivista ammattiylpeyttä ja 
yhteenkuuluvuutta. Kehittämisestä ja oppimisesta 
tulee tehdä luonteva osa arkea (ei vain yksittäisten 
ihmisten työtä tai irti työstä olevia koulutuksia).
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TOIMENPITEET 

1) Verkoston yhteistyötä kehitetään yhteisessä  
portaalissa: hyödynne  tään YES- keskuksen val-
takunnallisia nettisivuja, jonne organisaatiot toi-
mittavat toimintansa kuvauksen ja pitävät sen 
ajantasaisena. Tavoitteena maan parhaat alueelli-
set YES-keskussivut, joissa:

•  
 
 
•  
 
 
•

• 

 
 
2) Kehitetään verkostona toimimista:

•  
 
 
•

• 

 
 
 
• 

 
• 

•  

 
3) Tunnistetaan kuvausten kautta verkostossa 
hankittu osaaminen ja tunnustetaan se:

• 
 
 
• 

Vastuutahot 
koulutusorganisaatiot, opettajat, aluekehittäjät, 
järjestöt, yritykset, oppilaitokset, kunnat

Mallinnetaan jokaisen organisaation  yrittäjyys- 
kasvatustyö ja yrittäjyyskasvatustarjonta.

Jokaiseen kuntaan luodaan oma malli yrittä-
jyyskasvatuksen kehittämiseen.  
 
Vaihdetaan kokemuksia ja hyviä käytänteitä  
sekä lisätään avoimuutta organisaatioiden 
välillä.

Kuvataan syitä miksi harjoittaa 
yrittäjyyskasvatusta.

Verkostolla on nimetty, säännöllisesti vaihtu-
va koollekutsuja.

Verkosto kokoontuu vähintään kahdesti vuo-
dessa yhteisiin työpajoihin/koulutuspäiviin.

Verkostolla sisäinen tiedotus- ja keskustelu-
alusta (esim. Peda.net) ja säännöllinen 
uutiskirje, jonka kokoamisesta verkoston kool-
lekutsuja vastaa.

Verkostoon otetaan joustavasti mukaan uusia 
toimijoita.

Verkostolla on yhteinen kehittämisohjelmas-
sa kuvattu visio ja ymmärrys tavoitteisiin 
pääsemiseksi.

Verkosto seuraa ja arvioi tavoitteiden 
toteutumista  vuosittain.

kartoitetaan oppilaitosrajojen ja -tasojen nivel-
vaiheet. 
 
kehitetään yrittäjyysosaamisen ”passi”  
(esimerkkinä http://www.virma.fi tai eri 
koulu asteiden nivelvaiheiden tunnistamiseen 
kehitteillä oleva Sedun yrittäjyyspassi: http://
yret.sedu.fi/Yrittajyyspassi.iw3)
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3. Oppimisympäristöt

 
On vahvasti nähtävissä, että yrittäjämäinen toi-
mintakulttuuri nousee yksilöiden mutta myös op-
pilaitosten menestystekijäksi (OPM, 2009). Tämä 
tarkoittaa oppimisympäristöjen avaamista ja nii-
den laajentamista käsittämään alueellinen, kan-
sallinen ja tarvittaessa myös kansainvälinen 
verkosto. Samalla korostuu opettajien oma yrittä-
jämäinen tekeminen kaikessa toiminnassa sekä 
kaikkien oppijoiden aktivoiminen yritteliään yhteis-
hengen luomiseksi. Yrittäjyyskasvua tukeva oppi-
misympäristö tarjoaa eri tyyppisiä tapoja oppia ja 
eri tyyppisiä virikkeitä niin oppilaitoksissa kuin nii-
den ulkopuolellakin.

 
TOIMENPITEET 

1) Rakennetaan oppimisympäristöjä, joissa  
yritteliäs oppiminen mahdollistuu: Kaikki uu-
det oppimisympäristöt tukevat yhteisöllistä oppi-
mista. Vanhojen päivittämistä arvioidaan kaikilla 
koulutusasteilla.

2) Rakennetaan yhteinen yrittäjyyden kohtaa-
mispaikka (poikkitieteellinen koulutusalarajat 
ylittävä yrittäjyys- ja ideointikampus), jossa on 
yhteiset yrittäjyysopinnot, yhteiset nuorille suun-
natut neuvontapalvelut, mahdollisuuksia kokeilla 
yrittäjyyttä ja jossa eri korkeakoulujen ja koulu-
tusalojen opiskelijat kohtaavat ja kehittävät ideoita 
harjoitteluiden, projektien ja oman yritystoiminnan 
(osuuskunnat, NY-mallin vahva hyödyntäminen 
korkea-asteella) kautta. 

3) Levitetään toisen asteen maakunnallista 
yrittäjyyskoulua, joka kattaa maakunnan lukiover-
koston ja ammatillisen koulutuksen. Näin toiselta 
asteelta siirtyy korkeakouluihin yritteliäitä, aktiivi-
sia, luovia ja sinnikkäitä opiskelijoita, jotka osaavat 
vaatia yritteliäisyyttä myös opettajilta.

4) Kehitetään ja otetaan käyttöön yhtenäinen men-
torointimalli ja yrittäjyyskasvatusvalmentajien  
valmennusringit. 

Vastuutahot 
koulutusorganisaatiot, kunnat

4. Opettajuus ja opetusmenetelmät

 
Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen vaatii yrittä-
jyyteen ja yrittäjämäiseen tekemiseen suuntaavien 
pedagogisten opetusmenetelmien hyödyntämistä 
ja niissä olevien mahdollisuuksien näkemistä. Ope-
tuksen tulee siirtää vastuuta oppijalle, tukea oppi-
jan omaa aktiivisuutta ongelmanratkaisun avulla, 
vuorovaikutusta yrittäjyyden kanssa, kannustaa 
tekemään itse, ohjata oppijaa havaitsemaan mah-
dollisuuksia ja tuetaan niihin tarttumista, vah-
vistaa oivaltavaa ja keksivää oppimista, tukea 
luottamusta omiin kykyihin, suoda mahdollisuuk-
sia riskien ottamiseen sekä ohjata tavoitteelliseen 
työskentelyyn toisten kanssa. Samalla opettajan 
rooli muuttuu organisaattoriksi, ohjaajaksi ja suo-
tuisan oppimisympäristön suunnittelijaksi. 

Suuntaviivojen mukaisesti yrittäjyyskasvatus kuu-
luu vuonna 2015 osaksi opetuksen yleisiä tavoittei-
ta ja sisältöjä sekä kaikkien oppiaineiden opetusta. 
Oleellista on, että yrittäjyyskasvatuksen painopis-
teet luodaan eri koulutusasteille oppijoiden kehi-
tysvaihe huomioiden. 
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Yrittäjyyskasvatus ja sen monet menetelmät so-
veltuvat ja toimivat useilla erityisryhmillä, joita ei 
perinteisillä opetusmetodeilla saada ottamaan vas-
tuuta omasta oppimisestaan (EC, 2006). Yrittä-
jyyskasvatuksen toteutus tulisi olla kaikkien – ei 
vain yhden yksittäisen ”yrittäjyyteen erikoistu-
neen opettajan” – vastuulla. 

Oppijasta tulee oman oppimisensa omistaja!

 

TOIMENPITEET

Oppilaitokset

1) Mallinnetaan yrittäjyyskasvatuksen toteutus 
koulu- ja kuntakohtaisesti. Viedään mallit yhteiseen 
Peda.net-verkkoveräjään, jossa vaihdetaan hyviä 
käytäntöjä ja kokemuksia.

2) Kehitetään kunkin kouluasteen opettajuutta 
yrittäjämäiseen yhdessä tekemiseen tiimiyt tämällä 
opettajat ja kehittämällä yhteistä yrittäjyyskasva-
tusta yli oppiaine- ja organisaatiorajojen. Yrittäjyys-
kasvatustiimit levittävät kouluun hyvät käytännöt 
ja kehittävät koulun yrittäjyyskasvatusmallia. To-
teutetaan yrittäjyyskasvatusta työpareina suun-
nittelemalla yrittäjyyskasvatusta tukevaa opetusta 
yhdessä säännöllisesti, sijaistamalla ja vaihtamalla 
kokemuksia. 

3) Lisätään opettajien yhteistyötä ja tietoisuutta 
koulujen välillä yrittäjyyskasvatuksen saralla sään-
nöllisillä kokoontumisilla osana yrittäjyyskasvatuk-
sen verkostoa.

4) Harjoitetaan luontevaa yritysyhteistyötä 
opettajien, opinto-ohjaajien ja oppilaiden työelä-
mäharjoitteluilla sekä yritysvierailuilla

5) Lisätään opinto-ohjaukseen tietoisuut-
ta yrittäjyydestä vaihtoehtona ja opitaan oh-
jaamaan halukkaat yrittäjyyspainotteiseen 
jatkokoulutukseen. 

Opettajat

1) Lisätään lasten ja nuorten osallisuutta päivä-
kotien ja koulun arjessa ja sitä kautta tietoisuut-
ta omista vaikutus- ja toimintamahdollisuuksista 
osana yhteisöä. 

2) Palkitaan oppilaita yritteliäisyydestä, oma-
aloitteisuudesta, aktiivisuudesta, ideoinnista, 
luovuudesta ja sinnikkyydestä.

3) Käytetään Yrittäjyyskasvatuksen mittaris-
toa opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Kyselyn  demo:  https://developmentcentre.lut.fi/
muut/mittaristo/demokysely.aspx

4) Otetaan käyttöön tunnettuja yrittäjyyskas-
vatusmenetelmiä, joilla siirretään vastuuta oppi-
misesta opiskelijoille ja kehitetään opiskelijoiden 
yhdessä oppimisen, opiskelun ja tekemisen val-
miuksia. Näitä yrittäjyyskasvatusmenetelmiä on 
kuvattu esim:

Keskisuomalaisia yrittäjyyskasvatusmalleja: 
http://www.peda.net/veraja/ehjapolku

YVI - yrittäjyyskasvatuksen oppimateriaaleja: 
http://www.yvi.fi/opetus

Koulun kerhokeskus:  
http://www.kerhokeskus.fi/fi/
opettajat_ja_ohjaajat/yrittajyyskasvatus

Valtakunnallinen YES-verkosto:  
http://www.yes-keskus.fi

Vastuutahot 
opettajat, rehtorit, kunnat, oppilaitokset, 
 yritykset, yrittäjäjärjestöt 
 
Vastuunjakaminen keventää opettajan taakkaa!
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5. Koulutusta opettajille ja kehittäjille

 
Yrittäjyyskasvatus on yksi opetusta eheyttävistä 
koulun teemoista. Opettajien koulutuksessa yrit-
täjyyskasvatuksella tulisi kuitenkin olla nykyistä 
näkyvämpi rooli yrittäjyyskasvatuksen kehittäjä-
nä ja edelläkävijänä. Tämä vaatii että yrittäjyys-
kasvatuksen näkökulma otettaisiin huomioon 
laajemmin eri opettajaopintojen kokonaisuuksissa, 
oppiaineita tai aiheita läpileikkaavasti. 

Erillisten kurssien lisäksi nykyistä useamman 
opettajankouluttajan tulisi huomioida yrittäjyys-
kasvatuksen näkökulma opetuksessaan. Lisäksi 
on määriteltävä tarkemmin, mikä rooli yrittäjyys-
kasvatuksella on kaikessa koulun toiminnassa ja 
opettajien koulutuksessa.

Yrittäjyyskasvatuksen laadullinen kehittäminen 
riippuu viimekädessä kaikkien opettajankou-
luttajien asenteesta ja osaamisesta. Yhteisen 
näkemyksen ja toimintatavan luomiseksi kaikkien 
kouluttajien osallistuminen opetussuunnitelman 
kehittämistyöhön mahdollistetaan ja järjestetään 
keskustelua ja koulutusta kytkeytyneenä osaksi 
opetussuunnitelman kehitystyötä. 

Opettajan peruskoulutuksen lisäksi tarvitaan 
säännöllistä yrittäjyyskasvatuksen täydennys-
koulutusta työn ohella. Opetushenkilöstön tulee 
saada koulutusta, jossa heillä on mahdollisuus 
vaihtaa tietämystä ja kokemuksia, saada vertais-
tukea ja rohkaisua sekä suunnitella ja ideoida 
toimintaansa. 

Koulutuksen tulee perustua tieteelliseen näke-
mykseen opetuksesta, oppimisesta ja asian-
tuntijuuden kehittymisestä. Teoreettinen ja 
kokemuksellinen tieto tulee yhdistää. Koulutuk-
sen tulee kehittää niin yksilön kykyjä kuin hänen 
työyhteisöään. Sen tulee olla kytketty osaksi op-
pilaitoksen opetussuunnitelman kehittämistä ja 
strategioita. Koulutusta tulee tarjota eri tavoin eri 
uran vaiheissa oleville oppijoille. (Opetustoimen 
henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta, 2009)

TOIMENPITEET 

1) Sisällytetään yrittäjyyskasvatusopinnot ja 
työelämäyhteydet osaksi opettajankoulutusta. 

2) Kehitetään opettajan    koulutuksen keskinäistä  
yhteistyötä sekä yhteistyötä yrittäjien  kanssa. 

3) Pyritään sisällyttämään yrittäjyyskasvatus 
Keski-Suomen lukiohankkeen sekä Opetustoimen 
täydennyskoulutusta ja työolosuhteiden kehittävän 
Osaava -ohjelman painopisteisiin.

4) Tarjotaan maakunnallisesti koordinoitua täyden-
nyskoulutusta halukkaille opettajille.

5) Integroidaan oppiminen ja kehittäminen luonte-
vaksi osaksi opettajan työtä.

6) Otetaan käyttöön sijaismalli, joka mahdollistaa 
opettajien osallistumisen koulutuksiin työajalla. 
Koulutuksiin osallistuvat opettajat levittävät tietonsa 
työyhteisön käyttöön.

Vastuutahot 
 oppilaitokset, opettajankoulutus, yrittäjäjärjestöt
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6.  Yrittäjyys ja yritysten               
toimintaympäristö

 
Yrittäjyysmaakunnaksi kasvaminen edellyt-
tää dynaamista ja määrätietoista kasvatustyötä 
osaamisen kehittämiseksi sekä suotuisaa toi-
mintaympäristöä. Keski-Suomen työttömyysaste 
on pitkään ollut maamme korkeimpia. Myös kor-
keakoulutettujen työttömien määrä on kasvanut. 
Työpaikat ovat entistä epävarmempia, eikä nuo-
ruudesta eläkkeelle asti samanlaisena ulottuvia 
työtehtäviä tai -uria enää tunneta. Samaan aikaan 
maakunnan elinkeinorakenne on muuttumassa. 

Alkutuotannon ja teollisuuden työpaikat vähene-
vät, kun taas palveluissa avautuu uusia mahdol-
lisuuksia. Väestön ikääntymisen seurauksena 
hoiva- ja terveysala tarvitsee yksityistä yrittäjyyt-
tä. Julkisten palveluiden yksityistäminen avaa lii-
ketoimintamahdollisuuksia myös täysin uusilla 
sektoreilla, esimerkkinä kulttuuripalveluiden ul-
koistaminen kunnista.

 
 
Uusien yritysten kautta on mahdollista synnyttää 
uusia työpaikkoja. Kaikki ja kaikenlaiset yritykset 
ovat tärkeitä, mutta korostetussa roolissa työpaik-
kojen synnyn ja rakennemuutoksen kannalta ovat 
korkean tuottavuuden ja nopean kasvun innovaa-
tioyritykset. Kasvuyritykset luovat ympärilleen 
paikallista palvelujen kysyntää, jolloin kerran-
naisvaikutuksina on mahdollista synnyttää 3−4 
-kertainen määrä työpaikkoja palveluja tarjoaviin 
yrityksiin. 

Koko maan tasolla sukupolvenvaihdos on edessä 
pian kolmasosassa perheyrityksistä, mikä avaa 
nuorelle sukupolvelle suorempia yrittäjyysmah-
dollisuuksia, kun yrittäjyyskasvatuksen ehjäl-
lä polulla on luotu riittävät yrittäjyysvalmiudet ja 
-motivaatio. Samalla voidaan pelastaa kannattavia 
yrityksiä lopetusuhalta ja ehkäistä maakunnan yri-
tyskannan ja palvelutarjonnan pienenemistä. 

TOIMENPITEET

1) Luodaan mahdollisuuksia kokeilla yrittäjyyt-
tä pienin riskein oppilaitosten yhteistyössä esim. 
hyödyntämällä NY-yritysmallia ja yhteisöllisen 
yrittäjyyden muita malleja nykyistä laajemmin. 
Mahdollistetaan osallistuminen myös valmistu-
neille. Lisätään myös korkeasti koulutettujen mah-
dollisuuksia matalan kynnyksen yrittäjyyteen. 

2) Perustetaan koulutusorganisaatioiden yhtei-
nen opiskelija- ja nuoryritysten ohjauskeskus, 
jossa mm. tuetaan opiskelijainnovaatioiden kaupal-
listamista verkostona muiden toimijoiden kanssa.

3) Lisätään yrittäjyysopintoihin tietoa ja tie-
toisuutta liiketoimintamahdollisuuksien tunnis-
tamisesta, kasvuyrittäjyyden merkityksestä ja 
mahdollisuuksista.

4) Sallitaan ja kannustetaan opettajia sivutoimi-
seen yritystoimintaan. 

5) Kehitetään kummiyritystoimintaa, jossa yrit-
täjä valitsee yritykseensä opiskelijan toimimaan 
kesätöissä ja säännöllisesti apuna. Tällöin voi-
daan kasvattaa sitoutuneita ja osaavia jatkajia alu-
een yrityksille. 

6) Kehitetään yrittäjyyskasvatusta liiketoimin-
tana osana alueen koulutusvientiä.

Vastuutahot 
koulutusorganisaatiot, yritykset, opettajat, alue-
kehittäjät 

Toimenpiteiden ohella on tärkeää tukea nuorten  
yrittäjyyttä ostopäätöksillä sekä positiivisilla 
yrittäjyystarinoilla!

 



4. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN EHJÄ POLKU KESKI-SUOMESSA





YRITTÄJYYSKASVATUKSEN EHJÄ POLKU KESKI-SUOMESSA 

Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku kuvaa keskisuomalaisen yrittäjyyskasvatuskentän monipuolista ja ehjää 
kokonaisuutta, joka toimii jatkumona koulutusasteelta toiselle. Samalla ehjä polku kuvaa yksilön moninai-
sia mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa yritteliääksi työntekijäksi tai yrittäjäksi. Polku koostuu kumuloitu-
vista osaamisalueista, joiden kehittymistä tukevat virallisen koulutuksen lisäksi mm. kodin kasvatustyö, 

harrastukset, työpajat, varuskunnat ja myöhemmissä vaiheissa yrityshautomot ja -verkostot.

Yksilön polkua vauhdittavat oikeanlainen ohjaus ja kannustus. Yrittäjäyhteistyö ja tekemällä oppiminen 
ovat yrittäjyyskasvatuksen keskiössä. Ehjään polkuun pääsee joustavasti mukaan myös polun myöhem-

missä vaiheissa. Yritteliäät opettajat vievät polkua eteenpäin seuraaville sukupolville.

Katso lisää tekemisen meininkiä ehjällä polulla:  
http://keski-suomi.yes-keskus.fi/
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Liite 1. Tavoitteiden toteutumisen mittaaminen 

TAVOITETILA 2015

Organisaatio- ja kuntakohtaiset mallit on kuvattu yhteisillä nettisivuilla.

Kaikki opiskelevat yrittäjyyden perusteet jo perusasteella, opinnot toimivat 
jatkumona, mutta mukaan pääsee myös myöhemmin, ts. ehjä polku toimii 

opiskelijan näkökulmasta. 

Yrittäjyyspassi on käytössä. 

Verkostotuloskortin ja verkostokyselyn hyödyntäminen verkoston rakentumisessa 
ja ilmapiirin mittaamisessa. 

Tilastoista todettavat: yrittäjyysaktiivisuuden nousu, yrittäjyyden keston pidentyminen, 
tuottavuuden nousu, työllisyyden nousu, syrjäytymisen väheneminen. 

Verkostotuloskortin ja verkostokyselyn hyödyntäminen verkoston rakentumisessa ja 
ilmapiirin mittaamisessa. 

TAVOITETILA 2025
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