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1. TiivisTelmä

Päijät-Hämeessä käynnistettiin loppuvuodesta 2012 yh-
teinen vuoropuhelu yrittäjyyden vahvistamiseksi ja yrit-
täjyyskasvatusosaamisen kehittämiseksi. Yrittäjyyskas-
vatuksen valitseminen maakunnallisesti yhdistäväksi 
kehittämisteemaksi ja koulutuksen järjestäjiä yhdistävik-
si yrittäjyystalkoiksi on aloitettu laatimalla Päijät-Hämeen 
yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma 2014-
2020. Strategiassa määritellään yhteinen yrittäjyyskasva-
tuksen visio ja sitä konkretisoivat tavoitteet. Strategian 
tueksi on laadittu oppilaitoksia koskevat toimenpiteet, 
jotka määrittävät yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita ja toi-
menpiteitä perusasteelta aina korkeakoulutukseen saak-
ka. lisäksi strategiaan on kuvattu tiekartta kuntien toi-
menpiteitä varten.

Pitkäjänteinen verkostoyhteistyö on vasta alullaan, mut-
ta sitä ovat jo vauhdittaneet useat innostavat oppilaiden 
ja opiskelijoiden onnistumiset ammatillisten oppilaitos-
ten, korkeakoulujen sekä yleissivistävän koulutuksen op-
pimisprojekteissa, nY-yrityksissä ja työelämäyhteistyös-
sä. Kehitystä ovat kiihdyttäneet myös etujoukoissa uusia 
menetelmiä, kursseja ja oppimisympäristöjä kokeilevat 
opettajat. YES Päijät-Hämeen rooli verkostotyön koordi-
noinnissa on vahvistunut entisestään. Vahvaa kansallista 
tukea pedagogiseen kehittämiseen on antanut myös tii-
viisti kehittämistyöhön kytketty Yrittäjyyskasvatuksen mit-
taristoTm  -työkalu.

päijät-hämeen yrittäjyyskasvatuksen 
visio 2020

päijät-hämeen strategiset painopisteet 
yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä

1.  Yrittäjyyskasvatuksen pysyvän kehittämisverkos-
ton synnyttäminen ja johtaminen 

2.  jokaisen kunnan jokaisen oppilaitoksen sitoutta-
minen mukaan

3.  Voimaantumisen, innostumisen ja positiivisen yrit-
täjyysilmapiirin kehittäminen

Tavoitteet kuntatason ja oppilaitosten 
kehittämiseksi 

1.  Yrittäjyyskasvatuksen johtaminen on tavoitteellista

2.  oppilaitosten johtamisen kehittäminen

3.  oppilaitosten toimintakulttuurin radikaali kehittä-
minen

4.  opettajien osaamisen kehittäminen

intoudumme elämään

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä ohjaa laajin mahdolli-
nen tulkinta yrittäjyyden olemuksesta. Yhteisenä tavoit-
teenamme on saada lapset ja nuoret innostumaan ja 
osallistumaan voimallisemmin oman elämän rakentami-
seen. Kun ”koko kylä” kasvattaa innostavaan elämään 
ja osaavaan tulevaisuuteen se vahvistaa myös tärkeitä 
elämänhallinnan taitoja. Strategia nojaa tulevaisuuden 
avaintaitojen syvälliseen ymmärtämiseen ja niiden vah-
vistamiseen yrittäjyyskasvatuksen keinoin. näin jokainen 
kasvattaja voi auttaa jokaista oppijaa luomaan omaa tu-
levaisuutta tänään.

maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimin-
taohjelma on laadittu osallistavana ja yhteisöllisenä pro-
sessina. Se on jakaantunut kehittämistiimin ja kouluaste-
kohtaisten opettajatiimien työskentelyyn sekä Villinikkarit 
oy:n asiantuntijatyöhön. maakunnallisen strategiatyön si-
sällön rakentamisessa hyödynnettiin YES-keskuksen ver-
kostoja ja pilotointityötä tekevien opettajien osaamista ja 
kokemuksia. myös elinkeinoelämän edustajien panos on 
ollut merkittävä. Strategiaprosessiin osallistuneet tahot 
on lueteltu lähteissä.
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2. yhTeisKunnan TulevaisuusKuva

2.1  suomalainen yrittäjyysyhteiskunta   
 2030

Valtioneuvosto valmistelee parhaillaan tämän vaalikau-
den tulevaisuusselontekoa eduskunnalle. Se on asiantun-
tijoiden ja poliitikkojen muodostama oy Suomi ab:n vi-
rallinen käsitys Suomen tulevaisuuden mahdollisuuksista 
ja haasteista. Selonteon väliraportti on otsikoitu Suomen 
kestävä kasvu ja kansalaisten hyvinvointi 2030.

Tulevaisuusselonteon osana on toteutettu laaja osallista-
va ja vuorovaikutteinen ennakointiprosessi. Ennakoinnin 

2.2 metropolialueen tulevaisuustarkastelu

Uudenmaan, Hämeen ja Päijät-Hämeen liitot toteuttivat 
syksyn 2012 aikana laajan metropolialueen tulevaisuus-
tarkastelun nimeltään Siivet ja juuret. noin 700 päättäjän 
ja asiantuntijan voimin koottiin Etelä-Suomen maakun-
tien yhteiset kehittämisteemat ja toimenpide-ehdotukset 
lähes kahden miljoonan asukkaan alueelle.

Tulevaisuustarkastelussa yhteisiksi kehittämisteemoiksi 
nousivat kestävä arki ja kansainvälinen kilpailukyky. Yh-
teisten ohjelmien ja projektien teemoiksi valittiin seuraa-
vat kokonaisuudet: luonnonvarojen kestävä hyödyntä-

mihin 
muuTos 
TähTää?

millaisTa 
suomea 
TavoiTTelemme 
2030?

miTKä ovaT 
muuToKsen 
lähTöKohdaT?

Globaali 
suomi 
 

Työn ja 
oppimisen 
liitto 

Ketterä 
suomi 
 

digitaalinen 
talous 

pohjoisen 
osaaminen 

vastuullisuus 
ja kestävyys 
 

Suomi on hyvä 
paikka kaikkien asua

avoimen tiedon ja 
tehokkuuden maa

 Hyvinvoivat 
 kansalaiset, 
 mielekäs elämä

  monitaitois-  
  ten osaajien   
  maa

Kansalaisten 
hyvinvointi ja 
osallisuus

hallinto 
mahdollis-
tajana

uusi 
pohjoisen 
maantiede

niukkuuden
mahdolli-
suudet

Yksilöityä 
työelämää

lähityö ja 
globaali työ

maailman paras 
koulutusjärjestelmä

Työvoima liikkuu 
alueellisesti ja 
ammatillisesti

Elämän hallinta 
on verkossa

Tulevaisuuden 
työelämä

maailman paras
toimintaympäristö
edelläkävijäyrityksille

 globaalien 
 arvoverkostojen 
 hallinta maailman
 parasta

    Yrittäjyys on 
    helppoa, arvostettua  
    ja suosittua

yritysten 
uudistuminen

suomi 2030?

näkökulmina ovat olleet hallinto mahdollistajana, kansa-
laisten hyvinvointi ja osallisuus, tulevaisuuden työelämä, 
yritysten uudistuminen, uusi pohjoinen maantiede sekä 
niukkuuden mahdollisuudet. Päijät-Hämeen yrittäjyyskas-
vatuksen strategian valmistelussa on peilattu koulutuksen 
kehittämistä ja tavoitteita erityisesti työelämän ja yritys-
ten uudistumiseen liittyviin tulevaisuuskuviin.

minen, Kestävä elämäntapa eri aluevyöhykkeillä, Sujuvat 
ja älykkäät matka- ja kuljetusketjut, Cleantech-klusterin 
liiketoimintaohjelma sekä Venäjän osaamisen ja liiketoi-
minnan ohjelma. 

Valittujen teemojen mukaan tiivistettynä ”Vuonna 2040 
laajan metropolialueen arki on kestävää ja laaja metro-
polialue on kansainvälisesti kilpailukykyinen”. Sisältö-
kysymysten lisäksi myös vuorovaikutteisuus päättäjien, 
asiantuntijoiden ja asukkaiden yhteisen tulevaisuuden 
rakentamisen menetelmänä nousi tärkeäksi kehittäväk-
si asiaksi.
 

osaaminen, työ ja koulutus kytkeytyvät yhä tiiviimmin toisiinsa. Korkeakouluilla ja 
yliopistoilla on tärkeä rooli ja tiiviit yhteydet työelämään. Työn tekeminen muuttuu 
yhä joustavammaksi ja edellyttää elinikäistä oppimista. Korkealaatuinen perusopetus 
muodostaa perustan osaamisen ylläpidolle. joustavat, työelämän kanssa rakennetut 
oppimispolut tuovat uusia mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen rakentamiseen.

missä, millä välineellä 
ja millaisissa työyhtei-
söissä työtä tehdään?

mitkä uudet 
osaamistarpeet 
nousevat esiin?

miten koulutusjärjestelmä
vastaa työn muutoksiin?

minkälaisia oppilaitosten ja 
työelämän yhteistyön muotoja 
on käytössä??

oppilaitosten ja työpaikkojen yhteistyö 
alkaa jo yläkoulusta ja jatkuu yliopistoi-
hin saakka.

Työpaikat tiiviisti mukana harjoitteluiden 
ja työssäoppimisen suunnittelussa.

oppivelvollisuusikä on nostettu 18 vuo-
teen sisältäen toisen asteen koulutuksen.

Koulujen eriytyminen on pysäytetty eroja 
tasaavin toimenpitein (kouluvalinnan ra-
joittaminen ja huonompien koulujen
tukeminen rahoituksella).

Suomea markkinoidaan laajasti ulkomailla 
kansainvälisille osaajille ja työvoimalle, 
englanninkielisen koulutuksen määrää 
kasvatetaan.

mentorointijärjestelmä laajasti käytössä: 
eläköityvät toimivat nuorempien työnteki-
jöiden mentoreina, tietotaito leviää nuo-
remmille sukupolville.

polku visioon

Esimerkkejä
visiot 
toteutuneet

2016   2020   2030   2040

monialaisuus koulutuksessa tuottaa mo-
nialaisia tiimejä työelämään, jotka koos-
tuvat eri alojen asiantuntijoista.

Elinkeinoelämä aktiivisessa roolissa kou-
lutuskokonaisuuksia suunniteltaessa.

Etäopiskelu on laajasti käytetty elin-
ikäisen oppimisen väline peruskoulus-
ta lähtien. 

iCT-opinnot kuuluvat lähes kaikkiin kou-
lutusaloihin.

Kv-osaajien määrä on moninkertaistunut 
oppilaitoksissa ja työelämässä.

robottien käyttö suorittavissa töissä 
aloitettu, mm. hoiva- ja siivousaloilla.

Virtuaaliset ja globaalit työ- ja oppimis-
ympäristöt, kansainväliset koulutusvyö-
hykkeet.

Yksilölliset, joustavat ja monialaiset kou-
lutuspolut estävät syrjäytymistä, jokainen 
löytää itseään kiinnostavan alan tehok-
kaan opinto-ohjauksen, työelämäyhteis-
työn ja elinikäisen oppimisen ansiosta.

iCT:tä yhdistetään entistä laajemmin ja 
luovemmin muihin aloihin työelämässä.

robotit hoitavat raskaat työt mm. hoiva- 
ja siivousaloilla.

Tulevaisuusselonteko 2030, www.2030.fi metropolialueen tulevaisuustarkastelu 2040: miltä tulevaisuus näyttää oppimisen ja osaamisen näkökulmasta?



8 9

2.3  päijät-hämeen maakuntaohjelman   
 valinnat

Päijät-Hämeen voimassa oleva maakuntaohjelma 2011-
2014 toteuttaa maakuntasuunnitelman visiota ja täsmen-
tää sen tavoitteita ohjelmatyön avulla. maakuntaohjel-
massa on todettu maakuntasuunnitelmassa tunnistetut 
globaalit uhkat, energiakustannusten nousu ja mah-
dollinen muuttoliikkeen vahvistuminen. Työ- ja elämän-
tapamuutokset tulevat olemaan välttämättömyyksiä. 
Suurkaupunkikeskuksen elinvoimaisuuden kasvu ja sen 
kuntaympäristön monet mahdollisuudet käytetään hy-
väksi kestävää hyvinvointia tuottavana toimintaympäris-
tönä. maakunnan visiossa painottuvat ympäristöosaa-
misen kokoaminen, arjen palvelutuotannon ratkaisujen 
innovatiiviset toteutukset sekä muotoilun edistämiseen. 
Kestävän kehityksen ratkaisujen avulla menestyminen tuo 
lisää hyvinvointia palveluiden ja teollisuuden tuottami-
seen asukkaiden hyvinvointia lisäten. Yrittäjyyskasvatuk-
sen maakunnallisen strategian laatimisella halutaan tukea 
myös maakunnan nykyisten ja tulevien painopistealojen 
elinkeinojen laaja-alaista ja pitkäkestoista kehittämistä.

päijät-hämeen visio

Päijät-Häme on itämeren alueen ympäristöosaa-
misen kokoaja, jossa arjen palveluiden, vapaa-
ajan ja työn muotoilu mahdollistaa uudenlaisen 
erikoistumisen kansainvälisesti tuottavaan me-
nestymiseen ja asukkaiden hyvinvointiin.

päijät-hämeen missio

muotoilemme elämäämme kestäväksi

”

”

Päijät-Häme eli koko Lahden 
seutukunta tarvitsee yhteistä 

strategiasta johdettua yrittäjyys-
kasvatuksen tahtotilaa. 

Vahvalla yrittäjyydellä ja yritysver-
kostoilla voimme vastata maakunnan 
vision haasteisiin ja olla Itämeren 
alueen ympäristösaamisen kokoaja
 ja tarjota laaja-alaisia palveluita 
erikoistumiseen, työhön ja vapaa-
aikaan. Yhteiskunnan kehittyessä 

yrittäjämäinen toiminta-ajattelu on 
entistä tärkeämpi osa kasvatusta ja 
kestävän hyvinvoinnin rakentamista.

Juha Hertsi, aluekehityspäällikkö, 

Päijät-Hämeen liitto

Kysymyksiä tulevaisuuden ennakointiin 

- mitä Suomen tulevaisuuskuva tarkoittaa minun työs-
säni?

- mistä meidän työyhteisössä tulisi keskustella enem-
män, jotta ymmärrämme tulevaisuuden samalla taval-
la?

- missä ja millä välineillä ja millaisissa työyhteisöissä 
työtä tulevaisuudessa tehdään?

- miten koulutusjärjestelmä vastaa työn muutokseen?

- mitkä uudet osaamistarpeet nousevat esiin?

- millaisia oppilaitosten ja työelämän yhteistyön muo-
toja jatkossa rakennamme?

- millä työkaluilla minä muotoilen omaa elämääni?

- mitä kestävyys minulle tarkoittaa?

- mitä meidän yhdessä pitää valita toisin nykytilantee-
seen verrattuna?
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3. oppimisen ToiminTaympärisTö 

3.1  Tulevaisuuden työ, yrittäjyys ja   
 osaaminen

Työn muutos

Suomi menestyy globaalin talouden toimintaympäris-
tössä, kun tuotamme laadultaan ja hinnaltaan kilpailu-
kykyisiä tuotteita ja palveluita. Tähän pääseminen vaa-
tii suomalaisen työelämän kehittämistä. Työelämä tulee 
muuttumaan jatkuvasti – työtehtäviä, jopa toimialoja, ka-
toaa ja uusia syntyy. muutos koskee myös töiden sisältöä, 
työvälineitä ja töissä tarvittavaa osaamista sekä fyysistä, 
henkistä ja älyllistä toimintakykyä. (Tulevaisuus 2030)

Tulevaisuuden Suomessa tehdään teollisen työn sijas-
ta enenevässä määrin tietotyötä. Työpaikkojen kannalta 
työn tuottavuuden lisääminen on erittäin tärkeää. Tieto-
totyössä tuottavuus ei synny lisäämällä työtunteja vaan 
uusista erilaisista toimintatavoista, hyvästä johtajuudesta, 
vastuullisuudesta omaan työhön sekä positiivisesta työ-
ilmapiiristä. Kun yksilöt kokevat työn merkitykselliseksi, 
ovat motivoituneita ja kun he saavat itse valita tavan mi-
ten toteuttavat työnsä, syntyy työniloa ja tuloksia. Hel-
pommin nämä hyvän työn elementit syntyvät yrittäjyy-
dessä, mutta työn mielekkyyden näkökulmasta tällainen 
ajatus työstä on välttämätöntä toimialasta ja työpaikasta 
riippumatta. ihmisellä on yhä useammin elämän aikana 
monta uraa. 

uusiutuva yrittäjyys

Vakavasti otettavan yritystoiminnan voi aloittaa yhä nuo-
rempana mutta myös yhä vanhempana, oman palkkatyö-
uran jälkeen. Korkeakoulutetut nuoret naiset ovat vastoin 
kaikkea aikaisempaa kokemusta nousseet merkittäväksi 
yrittäjäryhmäksi. Kansainvälisyys tuntuu yrittäjyydessä 
kautta linjan ja osa suomalaisista yrityksistä syntyy suo-
raan kansainvälisiksi. Koska työpaikat nyt ja tulevaisuu-
dessa syntyvät mikro- ja pk-yrityksiin, yrittäjyys tarjoaa 
yhä useammalle opiskelijalle,  asiantuntijalle, maahan-
muuttajalle mahdollisuuden suomalaisen unelman ta-
voitteluun.

nuorempien yrittäjien tapa toimia ei seuraa totuttuja 
normeja. Yritysmuodot näyttävät monipuolistuvan kun 
toiminta aloitetaan harjoitusyrityksen jäsenenä, osuus-
kunnan jäsenenä, osakasyrittäjänä tai sivutoimisena 
yrittäjänä. Yhä useammin yrittäjyys voi alkaa opiskelun 
osana, työpaikan menettämisen tai asuinpaikan muuttu-
misen seurauksena. Yrittäjyys ei siis välttämättä ole enää 
elinikäinen ura, vaan se voi olla keino tavoitella parem-
paa elämänlaatua. Se voi tarkoittaa perheen, ihmissuh-
teiden, terveyden ja elämänhallinnan tasapainon säilyt-
tämistä. Yrittäjyys siis monimuotoistuu ja moniarvoistuu 
kiihtyvällä tahdilla. Uudet alat, tavat,  ideat ja arvot kehit-
tyvät ja yrittäjän itsensä toteuttaminen korostuu. 

”Ennen yrittäjyys määritteli ihmisen. nyt yrittäjä määrit-
telee itse, mitä yrittäjyys hänelle tarkoittaa”. (muuttuva 
yrittäjyys)”

”

Työmme kasvattajina on 
rakentaa muutoksen 

mahdollistavia tuulimyllyjä, 
jotka edistävät yksilön 
kasvua yrittäjyyteen 
sekä monipuoliseen 

yhteistyöhön.

Auvo Nieminen, rehtori, aluerehtori
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Työssä ja yrittäjyydessä tarvittavat pääomat

   	 	 	 	 	 	 •	Itseluottamus
	 	 	 	 	 	 	 	 •	Tulevaisuususko
psykologinen        ”Kuka olet?”	 •	Sinnikkyys
pääoma	 	 				 	 	 	 •	Onnellisuus
	 	 	 	 	 	 	 	 •	Tahdonvoima
	 	 	 	 	 	 	 	 •	Optimismi
	 	 	 	 	 	 	 	 •	Toiveikkuus

	 	 	 	 	 	 	 	 •	Vuorovaikutustaidot
	 	 	 	 	 	 	 	 •	Yhteistyötaidot
sosiaalinen            ”Kenet tunnet?”	 •	Vastavuoroisuus
pääoma	 	 	 	 	 	 •	Luottamus
	 	 	 	 	 	 	 	 •	Aktiivinen	toiminta
                  yhteiseksi hyväksi

	 	 	 	 	 	 	 	 •	Ammatillinen	osaaminen
	 	 	 	 	 	 	 	 •	Itsensä	johtaminen
inhimillinen       ”mitä osaat?”	 •	Yrittelijäisyys
pääoma	 	 	 	 	 	 •	Aktiivisuus
	 	 	 	 	 	 	 	 •	Kiinnostus
	 	 	 	 	 	 	 	 •	Ideat
	 	 	 	 	 	 	 	 •	Harrastukset

Villinikkarit oy mukaellen luthans, F. luthans K.W. & luthans B.C, 2004

sense making – merkitysten ja tunteiden tulkinta

social intelligence – sosiaalinen älykkyys

novel and adaptive thinking – uudenlainen ja  sopeutuva ajattelu

Cross cultural competency – monikulttuurinen osaaminen

Computational thinking – käsitteellinen ajattelu

new media literacy – uuden median lukutaito

Transdisciplinarity – taito nähdä ja ratkaista asioita monitieteisesti

design mindset – kyky muokata ja kehittää työtä ja työympäristöä halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi

Cognitive load management – taito erotella ja hyödyntää olennainen tieto

virtual collaboration – virtuaaliset yhteistyötaidot

Työelämässä tarvittava osaaminen

Projektimainen työ vaatii kykyä sietää epävarmuutta ja 
jatkuvia muutoksia. Työelämä vaatii yhä enemmän hen-
kilökohtaista vastuunottamista ja itsensä johtamista. Toi-
mintaympäristön jatkuvassa muutoksessa joustavuus, 
monitaitoisuus, kustannustietoisuus ja yrittäjyys ovat 
osaamista, jota yritykset arvostavat entistä enemmän. 
aloitekyky ja ongelmanratkaisutaidot kuuluvat tärkeisiin 
yleisosaamisen alueisiin kaikilla koulutusasteilla. Työnan-
tajien työntekijöiltään peräänkuuluttamat taidot liittyvät 
siihen, miten ollaan tekemisissä tiedon ja toisten ihmis-
ten kanssa. Tietoihin liittyvät taidot kulminoituvat mm. 
havainnointiin, kyselemiseen, assosiointiin sekä tietojen 
kriittiseen tarkasteluun ja soveltamiseen. Yritystoimintaan 
kohdistuvien muutospaineiden vuoksi yritysten on siten 
lähivuosina kehitettävä olemassa olevaa osaamistaan tai 
hankittava kokonaan uutta osaamista. Uuden osaamisen 
synnyttäminen heijastuu odotuksiin koulutusorganisaati-
oille. 

Phoenixin yliopiston tulevaisuusyksikkö on analysoinut 
tulevaisuuden työssä tarvittavia osaamisalueita seuraa-
vasti. (Future Works Skills 2020)

Työssä ja yrittäjyydessä tarvittavat pääomat

Fred luthans on nostanut osaamisen keskusteluun psyko-
logisen, sosiaalisen ja inhimillisen pääoman käsitteet. Vil-
linikkarit oy on jalostanut ajatusta työhön ja yrittäjyyteen 
liittyen. Yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisen avulla vah-
vistetaan oppijan kyvykkyyttä vastata kysymyksiin kuka 
olen, kenet tunnen ja mitä osaan? Yrittäjyyskasvatuksen 
näkökulmasta on keskeistä psykologisen pääoman eli it-
seluottamuksen, minäpystyvyyden, tahdonvoiman, tule-
vaisuususkon, sinnikkyyden, optimismin ja toiveikkuuden 
kehittäminen. Sosiaalisen pääoman näkökulmasta koros-
tuvat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, vastavuoroisuus, 
luottamus sekä taito toimia yhteiseksi hyväksi. inhimilli-
sen pääoman näkökulmasta olennaisia osaamisia ovat it-
sensä johtamisen taito, yritteliäisyys sekä luovuus. 
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Suuremmat oppimiskokonaisuudet

Työelämäorientoituneisuus

Positiivinen vuorovaikutus

Hauskuus, yllätyksellisyys ja oppimisen ilo

aito oppijalähtöinen palveleva opettajuus

Vahva näkemyksellisyys ja strateginen ajattelu

luovuus ja totutun kyseenalaistaminen

jaettu johtajuus

Tiimityöskentely ja pariopettajuus

opettajien rohkaisu mukavuusalueen ulkopuolelle

3.2 muodollisen oppimisen nykytila

   
Suomalaisesta oppimiskulttuurista, nuorten motivaatios-
ta oppimiseen ja uusista oppimismenetelmistä on julkais-
tu 2012-2013 useita mielenkiintoisia tutkimuksia, selvi-
tyksiä ja kyselyjä. 

Ehkä kaikista kiinnostavin on nuorten itsensä eli nuorten 
Ääni -toimituksen huhtikuussa 2013 julkaisema kysely lä-
hes tuhannelle yhdeksäsluokkalaiselle. Sen mukaan joka 
toinen peruskoulun päättävä uskoo olevansa opettajan 
mielestä huono oppilas. Se tarkoittaa selkeää haittaa op-
pimiselle ja pahimmassa tapauksessa pysyvää alisuoriu-
tumista. Tällaisilla oppilailla motivaatio ja sitoutuminen 
omaan tulevaisuuteen on muita heikompaa. Seurauksena 
voi olla, että omaa unelma-alaa ei hakeuduta opiskele-
maan, koska ei uskota, että sitä voisi oppia tai kyseisessä 
koulutuksessa pärjätä.

Toukokuussa 2013 julkaistun Koulutuksen tutkimuslai-
toksen interaktiivinen opetus ja oppiminen -hankeen tu-
loksissa peräänkuulutetaan opetuskulttuurin remonttia. 
Kuten aiemmin tässäkin strategiassa on todettu, Suo-
mi tarvitsee luovia ongelmanratkaisijoita, joiden osaa-
minen perustuu vahvaan tietotaitoon, verkostoitumiseen 
ja kykyyn toimia yhdessä. Tällaista osaamista tulee ra-
kentaa saumattomasti eri koulutusasteilla. osaamistavoi-
te voidaan saavuttaa vain uudistamalla opetuskulttuuria 
nykyistä vuorovaikutteisemmaksi ja yhteisöllisemmäk-

si. Tähän päästään rakentamalla uusia vuorovaikuttei-
sia käytäntöjä opetukseen sekä myös opettajien keski-
näiseen yhteistyöhön. Tutkimuksen mukaan opiskelijoille 
vuorovaikutteisempi opetus muun muassa mahdollistaa 
nyky-yhteiskunnassa tarpeellisen yhteisen tiedonraken-
tamisen. myös osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet 
helpottuvat. dialogisessa opetuksessa myös oppimistu-
loksien paranemisesta saatiin viitteitä. opettajille vuoro-
vaikutus toi mukanaan keskinäistä arvostusta ja vertais-
tukea.

Vastikään julkaistujen kansainvälisten PirlS- ja TimSS 
-tutkimusten mukaan oppimisen ilo on hukassa suomalai-
silta oppilailta jo neljännellä luokalla.  Vaikka suomalais-
ten tiedolliset ja taidolliset oppimistulokset ovat edelleen 
kansainvälisesti verrattuna erinomaiset, ei kouluissa ole 
onnistuttu yhtä hyvin oppilaiden asenteisiin ja oppimis-
motivaatioon liittyvien oppimistulosten saavuttamisessa. 

muodollisen oppimisen nykytilaa voidaankin pitää vä-
hintäänkin huolestuttavana näiden tutkimusten valossa. 
Peruskoulun opetustavat kaipaavat siis radikaalia uudis-
tamista. Tulokset kertovat selvästi, ettei valtakunnallisen 
opetussuunnitelman tavoitteessa oppijalähtöisyyden, 
nuorten kiinnostuksesta ja motivaatiosta lähtevässä ope-
tuksessa olla edistytty riittävästi. oppilaat eivät ole sitou-
tuneita opetukseen. 

3.3  unelma oppimisesta ja oppimisen   
 johtamisesta

 

Yrittäjämäisen asenteen kulmakivet uskallus, kokeilemi-
nen ja luovuus sekä toisilta oppiminen ja toisten ideoi-
den päälle rakentaminen, ovat taitoja. Strategiatyöhön 
osallistuneet opettaja- ja kehittämistiimit jäsensivät op-
pimisen ja oppimisen johtamisen unelmatilanteen seu-
raavasti.
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”
”

Kasvuyrittäjyys ja 
verkostoituminen ovat 

hyvinvointialan yritystoiminnan 
suurimpia haasteita lähivuosina. 

Verkostojen perusta luodaan 
usein jo opiskeluvaiheessa. 

Matti Kauppinen, johtaja, 

HAAGA-HEliA:n Vierumäen yksikkö

4. yriTTäjyysKasvaTus pähKinänKuoressa 

4.1  yrittäjyyskasvatuksen käsite ja   
 tavoitteet

Yrittäjyyskasvatuksen käsite voidaan kuvata kolmen yrit-
täjyyden käsitteen kautta

omaehtoinen yrittäjyys

-  Yksilön omatoimisuuden ja aktiivisen vastuunottami-
sen kehittäminen

sisäinen yrittäjyys

-  ryhmän yhteisöllisen ajattelun ja yhdessä tekemisen 
taitojen vahvistaminen

ulkoinen yrittäjyys 

- Yrityksen omistamisen ja johtamisen osaamisen voi-
mistaminen 

(Paula Kyrö)

oppilaitoksessa toteutettavan yrittäjyyskasvatuksen ta-
voitteet voidaan jakaa edellä kuvatun yrittäjyyskasvatuk-
sen käsitteen mukaisesti seuraavasti.

omaehtoisen yrittäjyyden tavoitteena on auttaa yksi-
löä oppimaan yritteliästä ajattelu- ja toimintatapaa, jonka 
avulla oppija osaa paremmin johtaa itseään, toimia vas-
tuullisena ja aktiivisena kansalaisena. 

sisäisen yrittäjyyden tavoitteena on lisätä oppijoiden 
yhdessä tekemisen ja vuorovaikutuksen osaamista. Sen 
avulla opitaan työskentelemään yritteliäästi yhdessä tois-
ten kanssa yhdessä asetettujen tavoitteiden aikaansaa-
miseksi. 

ulkoisen yrittäjyyden tavoitteena on antaa oppijalle 
tietoja ja taitoja yrityksen perustamiseen, johtamiseen 
ja omistamiseen. Se auttaa oppijaa ymmärtämään yrittä-
jyyttä ammattina ja mahdollisuutena toteuttaa omia into-
himojaan ja osaamistaan. 

Yhteiskunnallisesti katsottuna yksi yrittäjyyskasvatuksen 
tärkeää tavoite on se, että oppija ymmärtää yrittäjyyden 
merkityksen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäjänä ja työ-
paikkoja luovana rakenteena. 

(Paasio K. & nurmi P.)
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5. päijäT-hämeen yriTTäjyysKasvaTuKsen visio ja sTraTeGia

Yrittäjyyskasvatus on väline lisätä nuorten tulevaisuus-
valmiuksia, vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja tavoitella 
konkreettisesti maakunnan missiota, oman elämän muo-
toilua kestäväksi itse kullekin. 

Yrittäjyyskasvatuksen systemaattinen ja määrätietoinen 
toteuttaminen vahvistaa maakunnan osaamista monella 
eri tavalla. Sen avulla lisätään lasten ja nuorten positiivis-
ta uskoa tulevaan sekä taitoa tarttua mahdollisuuksiin. 
Yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisen kautta oppijan psy-
kologinen, sosiaalinen ja inhimillinen osaaminen kasvavat 
ja vahvistunut työelämätietous mahdollistaa työllistymi-
sen entistä paremmin. Yksilön itsensä johtamisosaami-
sen, elämähallinnantaitojen, vastuullisuuden ja omatoi-
misuuden kasvun myötä vähentyy nuorten syrjäytyminen 
jatko-opinnoista ja työmarkkinoilta. Yrittäjyyskasvatuksen 
ideana onkin löytää jokaiselle ”oma juttu” - henkilökoh-
tainen kiinnostuksenkohde, jonka tekemisestä oppija on 
aidosti motivoitunut. oman jutun löytämisen tukeminen 
on opetuksen keskeisin tehtävä. 

Työelämä tarvitsee tekijöitä, joilla on vahva asenne ja 
halu oppia lisää. Kun tällaista käytännön osaamista vah-
vistetaan koulutuksessa, ei työpaikkojen tarvitse kou-
luttaa henkilöstöään näissä teemoissa, vaan mahdolli-
nen lisä- ja täydennyskoulutus voidaan suunnata aidosti 
kilpailukykyä tuottaviin ammatillisiin osaamisalueisiin. 
Yrittäjyyskasvatuksen kautta synnytetään yritteliäitä ja 
vastuullisia työntekijöitä, mutta myös uusia yrittäjiä ja yri-
tyksiä. Yrittäjyyskasvatuksen yleiset tavoitteet toteutuvat 
kun yrittäjyys on noussut todelliseksi uravaihtoehdoksi ja 
luontaiseksi tavaksi toimia kaikessa koulutuksessa perus-
opetuksesta korkea-asteelle.

4.3 yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka

jokainen opettaja voi omassa opetustyössään käyttää yk-
silön omaehtoista toimintaa ja ryhmän yhdessä tekemistä 
tukevia pedagogisia oppimismenetelmiä. Yrittäjyyskas-
vatuksen pedagogiikan kaksi avainkäsitettä ovat oppija-
lähtöisyys ja toiminnallisuus. oppija on vastuussa omasta 
oppimisestaan ja työskentely tapahtuu aitojen ongelmi-
en parissa. Yrittäjämäiseen asenteeseen ja työskentelyta-
paan kasvaminen tapahtuu parhaiten vuorovaikutukses-
sa toisten oppijoiden ja oppimisympäristöä ympäröivän 
yhteiskunnan kuten yritysten kanssa. Yrittäjyyteen val-
mentava oppiminen sisältää neuvotteluoppeja, taitojen 
yhdistelmiä, epäonnistumista ja pelkojen voittamista, on-
gelmaratkaisua, luovuutta ja mahdollisuuksien näkemis-
tä. mahdollisuusajattelu sekä halu kokeilla ja toteuttaa, 
siis ratkaista asioita, ovat yrittäjyyttä synnyttävän oppi-
misen kulmakiviä.
 

5.1  yrittäjyyskasvatuksen visio

intoudumme elämään

Päijät-Hämeessä yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä ohjaa 
laajin mahdollinen tulkinta yrittäjyyden olemuksesta. Yh-
teisenä tavoitteenamme on saada lapset ja nuoret innos-
tumaan ja osallistumaan voimallisemmin oman elämän 
rakentamiseen. Kun ”koko kylä” kasvattaa innostavaan 
elämään ja osaavaan tulevaisuuteen se vahvistaa myös 
tärkeitä elämänhallinnan taitoja. Strategia nojaa tulevai-
suuden avaintaitojen syvälliseen ymmärtämiseen ja nii-
den vahvistamiseen yrittäjyyskasvatuksen keinoin. näin 
jokainen kasvattaja voi auttaa jokaista oppijaa luomaan 
omaa tulevaisuutta tänään.

yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan 
tunnuspiirteitä

Toiminnallisuus - oikea tekeminen 
oppijalähtöisyys - oppijan vastuullisuus
Vuorovaikutus - rikastava dialogi
Yhteisöllisyys - yhdessä oppiminen 
Työelämäyhteistyö - aidot ongelmat
Kokonaisvaltaisuus - oppimisen prosessimaisuus
Kokeilut - virheistä oppiminen 
luovuus - uuden synnyttäminen
Uteliaisuus - mahdollisuuksiin tarttuminen
itsereflektio - osaamisen tunnistaminen

4.2 yrittäjyyskasvatus eri ikäkausina

Yrittäjyyskasvatus on pitkäjänteistä työtä, jonka parhaat 
tulokset syntyvät eri toimijoiden saumattoman yhteistyön 
kautta. mikäli oppija saa omalla opinpolullaan osakseen 
yrittäjyyskasvatuksen sisältöjen ja tavoitteiden mukaisia 
oppimiskokemuksia, kehittyvät hänen yrittävä asenteen-
sa, yrittäjyyskasvatuksen tietonsa ja taitonsa ikävuosien 
karttuessa. alla olevassa kuviossa esitetään esimerkin-
omaisesti se, miten yksilön laaja-alainen yrittäjyysosaa-
minen vahvistuu eri yrittäjyyden muodoissa ikävuosien 
karttumisen myötä kodin, kasvattajien, opettajien ja työ-
elämän toimijoiden yhteistyön tuloksena. 

Päijät-Hämeessä on vahva tahto kehittää ja toteuttaa yrit-
täjyyskasvatusta maakunnallisena verkostoyhteistyönä. 
Tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjyyskasvatuksen toteutta-
miseen liittyvää keskustelua lisätään sekä kouluasteiden 
sisällä että niiden nivelvaiheessa. Keskustelussa on tär-
keää olla aktiivisesti mukana myös kotien ja työelämän 
edustajat. 

yrittäjyyskasvatus eri ikäkausina      

0-6 v 7-8 v 9-12 v 13-15 v 16-19 v 20- v

  omaehtoinen
  yrittäjyys

Positiivinen ja
utelias asenne
elämään

Yritteliäs asen-
ne oppimiseen

Vastuu itsestä ja
omasta
osaamisesta

Halu ja kyky
kehittyä

Kyky rakentaa
oma unelmatu-
levaisuutensa

intohimo
elinikäiseen
oppimiseen

  sisäinen
  yrittäjyys

Yhdessä tekemi-
sen ja leikkimi-
sen riemu

Taito huomioida
muut ja toimia
reiluna kaverina

Ymmärrys
tiimitaidoista ja
tiimityöstä

Taito toimia
ryhmän vastuul-
lisena jäsenenä

Taito kehittää
itseä, omaa
osaamista ja
ryhmää

Kyky rakentaa ja
johtaa tiimejä

  ulkoinen
  yrittäjyys

Tavoitteellinen
leikki

ryhmätyöt Projektit oppijalähtöiset
projektit

oikea
yritystoiminta

Yrityksen
johtaminen ja
liiketoiminnan
kehittäminen

Villinikkarit oy, 2013
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5.2  päijät-hämeen yrittäjyyskasvatuksen  
 strategiset painopisteet

Yrittäjyyskasvatuksen strategisten tavoitteiden lähtökoh-
tana ovat koko koulutuksen ja oppimisen maakunnallis-
ta verkostoa koskevat kehittämisen kärjet. nämä paino-
pisteet linjaavat maakunnallisen kehittämistyön suunnan 
ja yrittäjyyskasvatusverkoston koordinoinnin fokuksen. 
maakunnan painopistevalintojen toteutuminen tulee var-
mistaa yhteisten resurssien avulla keskitetysti. Toteutuk-
sesta ja maakunnallisista tukipalveluista vastaa YES Päi-
jät-Häme.

Tämän lisäksi strategiassa on määritelty kuntatason ke-
hittämistavoitteet, oppilaitoskohtaisia tavoitteita, opet-
tajien osaamisen kehittämistä koskevat tavoitteet sekä 
yrittäjyyskasvatuksen pedagogiset painopistevalinnat, 
joiden toteutumista seurataan puolivuosittain Yrittäjyys-
kasvatuksen mittaristonTm  avulla. Kunta- ja koulukoh-
taisten tavoitteiden toteutumisesta vastaavat kunnat ja 
kuntayhtymät. Käytännön yrittäjyyskasvatukseen liittyvi-
en tavoitteiden  ja pedagogisen kehittämisen toteutu-
misesta vastaavat koulutuksenjärjestäjien tuella rehtorit, 
koulujen johtajat ja koulutuspäälliköt.

1. yrittäjyyskasvatuksen kehittämisverkoston 
synnyttäminen ja johtaminen 

Strategian toteuttamisen lähtökohtana on tiivis verkosto-
yhteistyö. Verkostomainen toiminta on väline jatkuvaan 
toimintamallien ja -tapojen kehittämiseen, osaamisen ja-
kamiseen, yhteiseen viestintään ja resurssien tehokkaa-
seen käyttämiseen. maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen 
verkosto on kiinteä osa valtakunnallista ja kansainvälistä 
yrittäjyyskasvatuksen toimijaverkostoa.   Yhteisön sisällä 
on yhteinen käsitys maakunnan yrittäjyyspolusta ja sen eri 
vaiheista. Eri kouluasteiden välinen käytännön toiminta 
muodostaa johdonmukaisen kokonaisuuden konkreetti-
sine tavoitteineen. Tärkeänä verkostoitumisen näkökul-
mana on myös oppilaiden ja opiskelijoiden verkosto. Ver-
koston johtaminen on rakenteiden ja työkalujen luomista 
opettajien keskinäiselle yhteistyölle oman kouluasteen si-
sällä ja eri kouluasteiden välillä. myös yhteistyö työelä-
män kanssa on tavoitteellista ja jatkuvasti lisääntyvää. 

Toimenpiteet

- Kootaan ja tarvittaessa nimetään yhteyshenkilöt eri 
kouluasteiden oppilaitoksista

- järjestetään säännöllisiä tapaamisia alkuun 2 krt. lu-
kukaudessa jatkossa 2 krt. lukuvuodessa

- Vahvistetaan yhteistä koordinoitua viestintää kehittä-
misverkoston toiminnasta, strategian toteutumisesta 
sekä verkoston sisäisestä ja valtakunnallisesta osaami-
sesta

- Hankitaan ja koordinoidaan resursseja toiminnan ke-
hittämiseen, verkoston yrittäjyyskasvatusosaamisen 
jakamiseen ja oppivan verkoston toimintaan  

- Sovitaan verkoston kesken rooleista ja tehtävistä sekä 
pysyvästä resursoinnista

- maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen kehittämistiimi 
kokoontuu säännöllisesti ohjaamaan ja seuraamaan 
strategian toteuttamista

  
Vastuu: YES Päijät-Häme 

”
”

Yrittäjyys on nuorellekin 
mahdollisuus tehdä työelämäs-

tään oman näköisensä. 
Siksi koulujen yrittäjyys-
kasvatukselle on annettava 

tilaa ja resursseja.

outi Hongisto, toimitusjohtaja, 

Päijät-Hämeen yrittäjät
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2. jokaisen kunnan jokaisen oppilaitoksen 
sitouttaminen mukaan

Yrittäjyyskasvatus on maakunnan yhteinen tehtävä. Tär-
kein maakunnallinen tavoite on jokaisen oppilaitoksen 
mukaan saaminen maakunnan yrittäjyyskasvatustalkoi-
siin. EU:n ja oKm:n uusimmat linjaukset vahvistavat yrit-
täjyyskasvatuksen merkitystä yhteiskunnassa entises-
tään. Päijät-Hämeen yrittäjyyskasvatusstrategia kokoaa 
eri kouluasteiden tavoitteet yhteen. Käytännön toteutus 
johdetaan kunnissa ja toteutetaan yksittäisissä kouluissa. 
jokaisen koulun sitouttaminen mukaan edellyttää uusia 
valintoja niin kunnissa kun yksittäisissä oppilaitoksissa. 
Parhaimmillaan kuntien yrittäjyyskasvatuksen kehittämi-
nen on kiinteä osa kuntien elinkeino- ja kuntastrategioita 
sekä yleissivistävän koulutuksen uudistuvien opetussuun-
nitelmien laatimisprosessia.

Toimenpiteet

- Seurataan yrittäjyyskasvatusta toteuttavien kuntien ja 
koulujen määrän kasvua

- järjestetään kohtaamisia kunnissa yrittäjyyskasvatuk-
sen merkityksen vahvistamiseksi, resurssien turvaami-
seksi ja paikallisten verkostojen synnyttämiseksi

- autetaan päättäjiä päättämään, johtajia johtamaan ja 
opettajia mahdollistamaan yrittäjyyteen oppiminen 

- luodaan ja välitetään työkaluja yrittäjyyskasvatuksen 
suunnittelun ja toteutuksen helpottamiseksi

- Kannustetaan kuntia ja oppilaitoksia rakentamaan ja 
päivittämään oma yrittäjyyskasvatuksen strategia/toi-
mintasuunnitelma osana muuta oman toiminnan ke-
hittämisen ja suunnittelun prosessia

Vastuu: YES Päijät-Häme, kuntien sivistystoimet

3. voimaantumisen, innostumisen ja positiivisen 
yrittäjyysilmapiirin kehittäminen

Päijät-Hämeen yrittäjyyskasvatuksen vahvistuminen edel-
lyttää perheiden, työyhteisöjen ja kuntien positiivisen 
yrittäjyysilmapiirin vahvistamista. Tavoitteena on yrittä-
jyydestä innostuva  maakunta, jossa on yrittävä asenne 
ja yrittäjyyttä arvostava työkulttuuri. Yrittäjyyskasvatuksen 
maakunnallisen kehittämistiimiin sitoutuneet organisaa-
tiot voivat olla parhaita esimerkkejä yrittäjämäisen asen-
teen sekä ajattelu- ja toimintatapojen kehittämisestä yh-
dessä asetetun vision suunnassa. Viime kädessä jokainen 
yksilö voi vaikuttaa omalla käyttäytymisellään yrittäjämäi-
sen asenteen ja työnteon arvon nostamiseksi arvokkaaksi 
ja palkittavaksi asiaksi työyhteisöissä ja siten koko maa-
kunnassa.

Toimenpiteet

- Haastetaan johtavissa asemassa olevia henkilöitä ker-
tomaan yrittäjämäisen asenteen ja yrittäjyyden merki-
tyksestä maakunnalle

- otetaan positiivisten yrittäjyystarinoiden ja yrittäjä-
mäisestä toiminnasta innostumisen teemat organi-
saatioiden nykyisiin viestintäkanaviin yhdeksi paino-
pisteeksi

- Kehitetään yrittäjyysilmapiirin vahvistamiseen liittyviä 
huomionosoituksia ja palkitsemiskeinoja 

- Tuotetaan organisaatioihin tutkimuspohjaista tietoa 
positiivisen vuorovaikutuksen vaikutuksesta oppimi-
seen, työn tuottavuuteen ja yksilöiden hyvinvointiin

 
Vastuu: Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisverkoston jä-
senet, YES Päijät-Häme

5.3 Kunta- ja oppilaitostason tavoitteet

1. yrittäjyyskasvatuksen johtaminen on tavoitteellista

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen yhdeksi tärkeimmis-
tä osa-alueista on määritelty kehittämisen johtaminen. 
Päijät-Hämeen strategiatyön aikana on huomattu, että 
käytännön työkaluja ja hyviä malleja yrittäjyyskasvatuk-
sen toteuttamiseen käytännön opetuksessa kouluastees-
ta riippumatta on tarjolla paljon. Toisaalta lyhyenkin tu-
levaisuusorientoituneen keskustelun jälkeen kasvattajien 
keskuudesta löytyy laaja positiivinen tahtotila opetuksen 
kehittämiseen yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta. Tule-
vaisuuden avaintaitojen vahvistaminen nähdään niinikään 
yleisesti tarpeellisena. Kun yrittäjyyden edistäminen näh-
dään laajasti omaehtoisen, sisäisen ja ulkoisen yrittäjyy-
den kehittämisenä, ei sen lisäämiselle ole mitään esteitä. 
oleelliseksi kehittämistavoitteeksi nouseekin tavoittei-
den asettaminen ja niiden mukaan toimiminen koko työ-
yhteisössä. 

Toimenpiteet

- jokainen kunta ja oppilaitos käy strategisen keskuste-
lun ja asettaa yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen stra-
tegisten valintojen joukkoon 

- jokainen kunta ja oppilaitos käy tavoitekeskustelun 
ja määrittää mitä maakunnallisen strategian linjauk-
set tarkoittavat konkreettisesti kunnan/oppilaitoksen 
näkökulmasta

- jokainen kunta ottaa yrittäjyyskasvatuksen säännöl-
lisesti seurattavaksi teemaksi osana sivistystoimen ja 
elinkeinotoimen suunnittelua ja kehittämistä

- jokainen oppilaitos ottaa yrittäjyyskasvatuksen johto-
ryhmässä seurattavaksi teemaksi

mittarit

- Yrittäjyyskasvatukselle on laadittu kunta ja oppilaitos-
kohtaiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit

- Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisestä vastaava henki-
lö tai ryhmä on nimetty kunnassa, oppilaitoksessa ja 
koulutusalalla/-yksikössä

- Yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisesta on laadittu lu-
kuvuosisuunnitelma

Vastuu: Koulutuksen järjestäjät

2. oppilaitosten johtamisen kehittäminen

Yrittäjyyskasvatuksen johtamisen kehittäminen on osa 
oppilaitoksen johtamisen kehittämistä. johtajuuden ke-
hittäminen on osa työ- ja toimintakulttuurin kehittämistä 
asiantuntijaorganisaatiossa. Kulttuurin kehittäminen on 
osa ajattelu- ja toimintatapojen kehittämistä. Toiminta-
tapojen kehittäminen kytkeytyy läheisesti oppilaitoksen 
perustarkoituksen ja valitun arvopohjan mukaiseen toi-
mintaan ja niiden kehittämiseen tulevaisuuden työelä-
män vaatimusten mukaisesti. 

oppilaitosten johtamisen kehittäminen tarkoittaa si-
ten konkreettisesti pedagogisen johtamisen, opettajien 
osaamisen johtamisen, jaettuun johtamisen sekä opetta-
jan ja rehtorin uuden roolin eli opettajuuden muutoksen 
johtamisen kehittämistä.

Toimenpiteet

- Ylin johto toimii esimerkkinä johtajuuden murrokses-
sa ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen keulakuvana

- jaetun johtajuuden systemaattinen kehittäminen eli 
johtajuusvastuun jakaminen jokaiselle opettajalle 
osana työtehtäviä

- Kehittämisen vastuun jakaminen ja muutosnopeu-
den mahdollisuuden lisääminen johtajuuden vastui-
den kierrätyksen ja laajemman johtajuusosaamisen 
kehittymisen avulla

- Yrittäjyyskasvatuksen johtamisvastuun määrittäminen 
ja valtuutuksen saaminen koko työyhteisöltä 

- Yrittäjyyskasvatuksen osaaminen otetaan osaksi opet-
tajien kehityskeskusteluita

mittarit

- oppilaitosten johtajuuden kehittyminen näkyy parem-
pina johtamispalautteina nykyisillä mittareilla mitattuna

- johtajuus- ja kehittämisvastuun jakaminen lisääntyy 
ja nykyistä useampi opettaja on osa- tai päävastuussa 
jostakin koulun strategisen kehittämisen kokonaisuu-
desta

- Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen tuottaa uusia to-
teutusmalleja, kokeiluja ja uutta yrittäjämäistä toimin-
takulttuuria koko koulun työelämälähtöiseen kehittä-
miseen

Vastuu: Koulujen johtajat, rehtorit, koulutuspäälliköt
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3. oppilaitosten toimintakulttuurin radikaali 
kehittäminen

Päijät-Hämeen yrittäjyyskasvatuksen strategiatyön yh-
deksi tavoitteeksi on nostettu toimintakulttuurin radikaali 
kehittäminen. Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen on yksi 
konkreettinen tapa uudistaa koulun toimintakulttuuria. 
Yrittäjämäisesti toimivassa työyhteisössä asetetaan roh-
keasti kehittämisvisioita, kokeillaan uusia oppimis-, ope-
tus-, johtamis- ja vuorovaikutustapoja ja toimitaan aidosti 
oppivana organisaationa.  

Tämä tarve on noussut kehittämistyöhön osallistuneiden 
henkilöiden ja sidosryhmien kautta selkeästi esiin. Toimin-
takulttuurin kehittämisessä erityisen tärkeänä nähdään 
oppijalähtöisyyden lisääminen, laajempien oppimisko-
konaisuuksien kehittäminen, pari- ja tiimiopettajuuden 
kehittäminen sekä aidosti avoimen paikkaan, aikaan ja 
oppiaineeseen riippumattomaan oppimiskulttuurin ra-
kentaminen. avoin oppimisympäristö tarkoittaa lisäänty-
vää yhteistyötä yritysten, järjestöjen ja oppijoiden omis-
ta motiiveista lähtevien kumppanuuksien sekä sähköisen 
maailman tarjoamien välineiden arvostamista ja hyödyn-
tämistä oppimismotivaation vahvistamisessa. myös vah-
va uraohjauksen näkökulma muiden kuin oppilaanohjaa-
jan työhön tai vain valintahetkiin liittyvänä toimintona 
kaipaa ajattelu- ja toimintatapojen muutosta. Tahtotila 
on vahva, mutta muutoksen tekeminen arjessa tuntuu 
haastavalta.

Toimenpiteet

-  Kouluissa ja oppilaitoksissa opetellaan paremmin en-
nakoimaan tulevaisuutta ja käymään useammin arvo-
keskustelua toiminnan johtavista ajatuksista

- Koulujen ja oppilaitosten kehittämistyöhön kuten 
oPS-prosesseihin osallistetaan vahvemmin sivistys-
toimialan ulkopuolisia toimijoita tuomaan uusia nä-
kökulmia

- Toimintakulttuuria kehitetään aktiivisesti ja radikaale-
jakin uudistuksia kokeillaan rohkeasti

- Toimintakulttuurin kehittymiselle asetetaan konkreet-
tisia mittareita

mittarit

-  opettajien tulevaisuus- ja työelämäosaamisen kehit-
tyminen

- Yleissivistävän koulutuksen oPS 2016 prosesseihin 
osallistuvien koulun ulkopuolisten toimijoiden määrä

- Toimintakulttuuriin liittyvien uusien radikaalien kokei-
lujen määrä

- Toimintakulttuurin kehittämiseen käytetty aika ja re-
surssit

Vastuu: Koulujen johtajat, rehtorit ja koulutuspäälliköt

5.4  opettajien osaamisen kehittämisen   
 tavoitteet

Yrittäjyyskasvatus on ollut eri muodoissaan osa opetuk-
sen valtakunnallisia kehittämistavoitteita kaikilla kouluas-
teilla 1990-luvun alusta lähtien. Koko tuon ajan täyden-
nyskoulutuksen järjestäjät ovat tarjonneet monipuolisia 
koulutuksia yrittäjyyskasvatusosaamisen kehittämiseen. 
Valtakunnallisesti kuten myös Päijät-Hämeessä osaamis-
taan ovat kehittäneet pääsääntöisesti asialle vihkiytyneet 
ja uuden kehittämisestä kiinnostuneet opettajat ja johta-
jat. Kuitenkin niin yleissivistävän kuin ammatillisen ja kor-
kea-asteen koulutuksen tavoitteissa yrittäjyyskasvatuksen 
kehittäminen nähdään kaikkia aineita, aiheita ja koulutus-
aloja läpileikkaavana ja siten jokaisen opettajan osaami-
seen liittyvänä perustaitona. Tätä taustaa vasten yrittä-
jyyskasvatuksen täydennyskoulutustarve on suuri.

Toimenpiteet

- otetaan yrittäjyyskasvatus YT-tuntien, opettajanko-
kousten ja muiden työyhteisökohtaisten tapaamisten 
agendalle ajankohtaisen yrittäjyystietouden lisäämi-
seksi ja käsitteiden avaamiseksi

- järjestetään koulukohtaisia VESo/VES -päiviä yrittä-
jyyskasvatuksen perusosaamisen kehittämiseksi kun-
nissa ja oppilaitoksissa

- järjestetään yrittäjyyskasvatuksen opinto-ohjelmiin, 
pedagogisiin ratkaisuihin, projektioppimiseen ja kou-
lu-yritys yhteistyöhön liittyviä lyhyitä teemakoulutuk-
sia kunnissa ja oppilaitoksissa

- järjestetään pidempikestoisia valmentavaan opetta-
juuteen liittyviä valmennuksia

- järjestetään yrittäjyyskasvatuksen laajoja opintoko-
konaisuuksia yhteistyössä täydennyskoulutustahojen 
kanssa

mittarit

- järjestettyjen koulutusten määrän kehittyminen

- Valmennuksiin osallistuneiden opettajien määrän ke-
hittyminen

- opettajien osaamisen kehittyminen Yrittäjyyskasva-
tuksen mittaristoTm -kyselyn vastaajien keskuudessa

Vastuu: Koulujen johtajat, rehtorit ja opettajat
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5.5  yrittäjyyskasvatuksen pedagogiset   
 tavoitteet

Yrittäjyyskasvatuksen vahvistumista ja käytännön toteutu-
mista opetuksessa voidaan seurata monilla tavoilla. Päi-
jät-Hämeen maakunnallisessa strategiatyössä mitattavien 
pedagogisten tavoitteiden asettamisessa on hyödyn-
netty lappeenrannan teknillisen yliopiston kehittämää 
Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoTm -työkalua. lähtötilan-
neanalyysi on tehty huhtikuun 2013 loppussa kerätystä 
tilastotiedosta. jatkuvaan seurantaan strategiakaudelle 
on valittu kuusi mitattavaa yrittäjyyspedagogiikan osa-
aluetta. ne ovat yritysyhteistyö, opetuksen luovuuteen 
liittyvät tavoitteet, projektioppiminen, verkostokumppa-
nien hyödyntäminen, kilpailujen ja pelillisyyden hyödyn-
täminen  sekä vastuullisuuteen ohjaaminen.
 
näiden mittareiden avulla seurataan konkreettista yrit-
täjyyskasvatuksen vahvistumista ja voimistumista ope-
tuksessa jatkossa puolivuosittain. osa-alueet on valit-
tu strategiatyön opettajatiimeissä käydyn pedagogisen 
keskustelun, mittariston avulla tehdyn valtakunnallisen 
vertailutiedon perustella sekä asetettu Päijät-Hämeen 
yrittäjyyskasvatuksen visio ja Suomen tulevaisuuskuva 
huomioiden.

verkostoitumisen tavoite: 

 jokainen opettaja tekee vuosittain yhteistyötä   
1-2 yrittäjyyskasvatustoimijan kanssa.

Verkostoituminen tarkoittaa yrittäjyyskasvatuksen yhteis-
työkumppaneiden kuten YES-keskuksen,  Suomen Yrit-
täjien paikallisyhdistysten, Taloudellisen Tiedotustoi-
miston, 4H:n, ladECin, Uusyrityskeskuksen jne. kanssa 
tehtävää operatiivista yhteistyötä opetuksen järjestämi-
sen, oman osaamisen kehittämisen, materiaalien hyödyn-
tämisen tai tapahtumien toteuttamisessa.

miten opettaja voi kehittyä verkostoitumisessa?

- ottamalla suoraan yhteyttä yhteyshenkilöihin omalla 
paikkakunnalla tai maakunnassa

- Hyödyntämällä yrittäjyyskasvatustoimijoiden materi-
aaleja

- Seuraamalla verkostokumppaneiden verkkosivuja 

- osallistumalla käytävään keskusteluun ja seuraamalla 
asiantuntijoita sosiaalisessa mediassa

yritysyhteistyön tavoite:

 jokainen opettaja tekee vuosittain yhteistyötä   
valitsemansa 1-2 yrityksen kanssa.

Yritysyhteistyö tarkoittaa mm. opetusryhmän tai opetta-
jan vierailuja yrityksissä, yrittäjien kutsumista kertomaan 
omia yrittäjätarinoita,  yritysten mukaan ottamista ope-
tuksen järjestämiseen tai minitoimeksiantojen toteutta-
mista yrityksille osana opetusta.

miten opettaja voi löytää yrityskontakteja?

- Hyödyntämällä koulun vanhempainyhdistystä tai suo-
raan oppilaiden vanhempia

- Etsimällä kummeja YES-keskuksen kummirekisteristä

- ottamalla suoraan yhteyttä paikkakunnan yrittäjäjär-
jestöön, kauppakamariin tai mTK:n paikallisiin vastuu-
henkilöihin

- Seuraamalla mediasta yritysten tarpeita sekä työ- ja 
elinkeinoelämän kehittymistä

pelillisyyden ja kilpailujen tavoite:

 opettaja tutustuu yrittäjyyskasvatuksen    
toteuttamisen avuksi luotuihin peleihin ja   
kilpailuihin sekä hyödyntää niitä opetuksessaan   
vuosittain.

Pelillistämisellä tarkoitetaan pelien toimintamallin sovel-
tamista esim. opetuksessa, työelämässä tai www-sivuilla. 
Pelinomaisella toimintalogiikalla voidaan tuoda elämyk-
sellisyyttä ja uudenlaista kokemuksellisuutta uusiin ympä-
ristöihin. Tavoitteena on vahvistaa käyttäjän osallistumis-
ta ja sitoutumista pelimaailmasta tuttujen ominaisuuksien 
avulla. Kilpailujen idea on haastaa oppijat oppimispro-
sessiin ja ylittämään itsensä. Yrittäjyyskasvatukseen liitty-
vien kilpailujen tarkoitus on luoda aito asiakasympäristö 
rajatuksi ajaksi ja siten haastaa käytännön ongelmaratkai-
suun ja toimintamallien parastamiseen.

miten opettaja voi lisätä pelillisyyttä ja kilpailuja osana 
opetusta?

- Tutustumalla pelillistämisen perusajatuksiin ja toimin-
talogiikkaan

- Kehittämällä nykyistä oppimista kytkemällä siihen uu-
sia elementtejä kuten pisteiden keräämistä, edistymi-
sen tasoja ja palkitsemista onnistumisista nykyisissä 
toiminnoissa

- ottamalla osaa sidosryhmien järjestämiin kilpailuihin 
kuten Yritys Hyvä-kirjoituskilpailu, nY Uskalla Yrittää 
kilpailut ja liikeideakilpailut jne.

- Soveltamalla oman oppilaitoksen toiminnassa tai op-
pilaitosten yhteistyönä hyväksi koettuja kilpailullisia 
opetusmuotoja kuten erilaisia diili, amazing race, 
leijonankita sovelluksia vierailujen, liikeideoiden ke-
hittämisen tai yrittäjyyskurssien osana

- Hyödyntämällä webin ja sosiaalisen median sisältö-
jä ja ympäristöjä kuten Khan academy, TEd Talks tai 
app Store sovelluksia

projektioppimiseen liittyvä tavoite:

 jokainen opettaja hyödyntää projekteja oppimisen 
työkaluna lisäten oppijalähtöisyyttä ja ulkoisen ”asi-
akkaan” käyttöä osana projektitoimintaa.

oppijalähtöisellä projektioppimisella tarkoitetaan käy-
tännönläheiseen tekemällä oppimiseen perustuvia oppi-
joiden ideoista tai tilaajan väljistä toimeksiannoista käyn-
nistyviä oppimiskokonaisuuksia. Yrittäjyyskasvatuksen 
projekteissa tunnusomaista on kokonaisvaltainen toteu-
tus, aitojen asiakkaiden (palveluiden kohde, tuotteiden 
ostaja tai tilaajatahon todellinen ratkaistava ongelma) 
kanssa toimiminen sekä prosessikeskeisyys oppimistu-
losten arvioinnissa. Projekteissa opitaan uuden luomi-
sen ja tekemisen taitoja, ongelmanratkaisua, yhteistyötä 
muiden projektitiimin jäsenten ja asiakkaiden kanssa sekä 
projektinhallintaa ja aikataulutusta.

miten opettaja voi lisätä projektioppimista?

- Toteuttamalla aineiden yhteiskursseja ja integroimalla 
opetusta ja opettajaresursseja

- innostamalla oppimisryhmä ideoimaan oppijoiden 
omista tarpeista, kiinnostuksen kohteista tai oppijoi-
den markkinoilla havaitsemistaan puutteista projekti-
aihio

- järjestämällä opetuksen resursseja jaettaessa ope-
tukseen kurssi, jonka tavoite mahdollistaa projekti-
oppimisen prosessiin keskittymisen  ilman opetussi-
sältöön liittyviä paineita

- Kehittämällä omia prosessiohjaajan valmiuksia kokei-
lemalla luovasti valmentavaa opettajuutta

-  ottamalla käyttöön eri ikäsille soveltuvia nY ohjelmia



28 29

luovuuteen liittyvä tavoite:

 jatketaan uusien työtapojen kokeilua ja luovuuden 
ylläpitämästä maakunnallisena vahvuutena kaikessa 
opetuksessa. 

luovuuden kehittämisellä tarkoitetaan uusien työsken-
telytapojen kokeilemista, luovien ideoiden systemaat-
tista keräämistä ja jalostamista oppilaitoksessa niin op-
pilaiden kuin opettajien keskuudessa. luovien ideoiden 
toteuttaminen on oppilaitoksen toimintakulttuurin uudis-
tamista. Toisaalta luovuuden kehittämisellä tarkoitetaan 
ongelmanratkaisu- ja ideointimenetelmien käyttämistä 
eli oppilaiden innovointitaitojen ja luovuusajattelun ke-
hittämistä.

miten opettaja voi lisätä luovan ajattelun, osaamisen ja 
taitojen oppimista?

- Perehtymällä itse alan kirjallisuuteen, luovuusteknii-
koihin ja uudenlaisiin menetelmiin

- rohkaisemalla oppijoita erilaisten ajattelu-, työsken-
tely- ja ideointitekniikoiden käyttämiseen

- integroimalla oppimista rohkeasti yli perinteisten 
aine- ja aiherajojen sekä koulutusalojen

- Sallimalla oppimisen sattumanvaraisuuden ja ei ilmei-
sen kytkeytyvyyden lisääntymisen

- Päätymällä oppimisprosessissa tarkastelemaan ja op-
pimaan yhdessä oppijoiden kanssa muuta kun tark-
kaan suunniteltua opetussuunnitelman tai opetussi-
sällön ennalta suunniteltua tietoa tai taitoa

vastuullisuuteen ohjaamiseen liittyvä tavoite:

 jokainen opettaja lisää tulevaisuuden avaintaitoihin 
liittyvien konkreettisten harjoitteiden ja työkalujen 
käyttöä osana omaa opetusta.

Tulevaisuuden avaintaidoilla tarkoitetaan tavoitteelliseen 
toimintaan ohjaamista, itsetuntemuksen lisäämisen työ-
kalujen harjoittelua, itseluottamuksen vahvistamista,  it-
sensä johtamiseen liittyvien perustyökalujen hallintaa 
sekä omien unelmien ja pienten tavoitteiden suunnassa 
tehtävien henkilökohtaisten kokeilujen lisäämistä. Kes-
keinen osa avaintaitoja ovat myös oman osaamisen laa-
ja-alainen tunnistaminen sekä oman verkoston ja siellä 
olevan osaamisen ja kontaktien tunnistaminen.

miten opettaja voi lisätä opetuksessa tulevaisuuden 
avaintaitojen oppimista?

- Treenaamalla itse säännöllisesti itsensä johtamista 
ja tutustumalla perustyökaluihin oman ammatillisen 
osaamisen tai persoonaosaamisen kehittämisen avul-
la

- Tutustumalla syvällisemmin oppijoiden sisäiseen 
maailmaan ja kiinnostuksenkohteisiin muodollisen 
oppimisen tavoitteiden ulkopuolella

- Käyttämällä avaintaitoihin liittyvä perusharjoituksia 
osana opetusta

- ottamalla tulevaisuuteen ohjauksen näkökulman toi-
seksi tasaveroiseksi lähtökohdaksi oppimisen suunnit-
teluun ja toteutukseen aine- tai sisältö näkökulman 
rinnalle kouluasteesta ja omasta osaamisesta riippu-
matta

”
”

Yrittäjyyskasvatusta on mahdollista 
toteuttaa perinteisestikin luokka-
huoneopetuksena mutta parhaiten 
asia edistyy kun otetaan koulun 
ulkopuolinen maailma mukaan 
tuottamaan tietoa, harjoitteita 

ja hyviä kokemuksia.

timo Pihkala, yrittäjyyden professori

lappeenranna teknillinen yliopisto



30 31

6.  osallisTavan sTraTeGiaTyön jalKauTus

1. mitä tämä tavoite tarkoittaa meidän organisaa-
tion kannalta?

2. onko tavoitteiden toteuttamisen syille ja seu-
rauksille riittävän hyvät perusteet, jotta pys-
tymme sitoutumaan tavoitteen toteuttamiseen 
mahdollisesta vastustuksesta, resurssipulasta 
tai muusta syystä huolimatta?

3. mihin meidän nykyiseen toimintoon tavoite liit-
tyy tai mitä nykyistä ajattelumallia meidän tulee 
muuttaa toteuttaaksemme strategiaa?

4. mikä on meidän nykytilanne tavoitteiden osal-
ta?

5. miten konkretisoimme tavoitteet toimenpi-
teeksi meidän organisaatiossa?

6. Kenen vastuulla toimenpiteen johtaminen entä 
toteuttaminen on?

7. mitä tukea tai resursseja tarvitaan vai riittääkö 
toimintatapojen muuttaminen tavoitteen saa-
vuttamiseen?

8. miten itse seuraamme toteutuksen käynnisty-
mistä ja tavoitteeseen pääsemistä? 

9. miten varmistamme ensimmäiset onnistumi-
set?

10. miten viestimme kaikkia asianosaisia, että ke-
hittämisen suunta pysyy kirkkaana ja epätietoi-
suus olisi mahdollisimman vähäistä?

6.1  strategia sivistystoimen kehittämisen  
 työkaluna

Yleissivistävän koulutuksen osalta jalkautuksen kohderyh-
mät kuntaorganisaatioissa ovat kunnan hallinto sekä op-
pilaitosten johto.

jalkautuksen minimitaso

- Päijät-Hämeen yrittäjyyskasvatusstrategia esitellään 
tiedoksiantona kunnan johtoryhmässä 

- Yrittäjyyskasvatusstrategia käsitellään sivistyslauta-
kunnassa ja linjataan strategian ohjausvaikutuksesta 
oppilaitosten toimintaan

-  Yrittäjyyskasvatusstrategia käsitellään elinkeinoyhtiön 
hallituksessa ja/tai elinkeinojen kehittämisestä vastaa-
vassa kunnan luottamuselimessä

suositeltavat jalkautustoimenpiteet

1.  Päättäjäkohtaamisten järjestäminen 

Päättäjäkohtaaminen on paikkakunnan yrittäjyyskasvatuk-
sen kehittämisfoorumi valtuutetuille, sivistyslautakunnan 
jäsenille, johtaville virkamiehille, oppilaitosten rehtoreil-
le, yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäopettajille sekä paikal-
lisen elinkeinoelämän edustajille kuten yrittäjäjärjestön 
johdolle, oppilaitosten yrityskummeille jne. Päättäjäkoh-
taamisen idea on kohdata ja keskustella Päijät-Hämeen 
yrittäjyyskasvatusstrategian pohjalta yrittäjyyskasvatuk-
sen kehittämisestä paikkakunnalla. Kohtaamisen avulla 
luodaan yhteistä tahtotilaa ja ymmärrystä yrittäjyyskas-
vatuksesta koko kunnan juttuna sekä konkretisoidaan eri 
toimijoiden roolia haluttujen yrittäjyyskasvatustulosten 
aikaansaamisessa.

osana Päijät-Hämeen strategian jalkautusta pilotoidaan 
päättäjäkohtaamisen järjestäminen. Toimintamallia voi-
daan hyödyntää tämän jälkeen kaikissa kunnissa.

2.  Kunnan oman yrittäjyyskasvatuksen toimintaohjelman 
laatiminen

Päijät-Hämeen yrittäjyyskasvatusstrategia antaa hyvän 
pohjan kuntakohtaisten linjausten laatimiseen ja päätök-
sentekoon. Varmin tapa viedä maakunnalliset tavoitteet 
käytäntöön, on laatia kunnan oma yrittäjyyskasvatuksen 

Päijät-Hämeen yrittäjyyskasvatuksen strategia on laadit-
tu yhteisen maakunnallisen näkemyksen synnyttämiseksi. 
Strategian toinen tärkeä tehtävä on toimia organisaati-
oiden ja johtajien sekä yksittäisten työyhteisöjen yrittä-
jyyskasvatuksesta vastaavien henkilöiden johtamisen työ-
kaluna. Yhteinen maakunnallinen toimintaohjelma luo 
selkänojaa myös organisaatiokohtaisten muutosten to-
teuttamiseen. Vaikka strategia on laadittu osallistamalla 
suuri joukko luokanopettajia, aineenopettajia, oppilaan-
ohjaajia, rehtoreita, koulutuspäälliköitä, kehittäjiä ja elin-
keinoelämän edustajia, suurin hyöty strategiaprosessista 
saadaan jatkamalla jalkautusta organisaatio- ja kuntakoh-
taisesti.

Tiivistetysti strategian jalkautus tarkoittaa strategian poh-
jalta käytävien uutta ajattelua ja toimintaa synnyttävien 
vuorovaikutus- ja päätöstilanteiden järjestämistä eri koh-
deryhmille. Parhaiten tahtotila siirtyy toiminnaksi kun jal-
kautusprosessi on kiinteä osa kunnan, koulun ja oppilai-
toksen normaalia suunnittelu- ja kehittämisprosessia. 

Strategian jalkautuksen tavoitteena on käydä vuorovai-
kutteisesti asianosaisten johtajien ja toimeenpanijoiden 
kesken yhdessä läpi strategian pääotsikot seuraavan ky-
symyslistan avulla:

toimintaohjelma. Sen rakentaminen onnistuu helpoiten 
vastaamalla ohessa esitettyihin kysymyksiin paikkakun-
nan yrittäjyyskasvatuksen lähtötaso ja kuntastrategiset 
painopisteet huomioiden. Toimintaohjelman laatimisek-
si on hyvä perustaa operatiivinen ryhmä, jossa on eri op-
pilaitosten sekä elinkeinoelämän edustus. osallistamalla 
toimintaohjelman laadintaan laajempi joukko esim. kaik-
kien oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen vastuuhenkilöt, 
ohjelman toteutus käynnistyy saman tien.

Esimerkkejä kuntakohtaisten yrittäjyyskasvatusstrategi-
oiden laatimisesta löytyy esim. Keski-Suomen kunnista.

3.  Yrittäjyyskasvatuksen liittäminen osaksi oPS 2016 
-prosessia

Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmatyö on valta-
kunnallisesti käynnistynyt. Kaikissa kunnissa omat paikal-
liset prosessit käynnistyvät sen myötä viimeistään vuoden 
2014 aikana. Kuntakohtaisissa oPS-prosesseissa tullaan 
linjaamaan opetuksen arvoperustaa, yleisiä tavoitteita 
ja oppiainekohtaisia tavoitteita. Yksi hyvä mahdollisuus 
yrittäjyyskasvatuksen strategian jalkautukseen on ottaa 
yrittäjyyskasvatus kuntakohtaiseksi painopistealueeksi ja 
konkretisoida kunta- ja koulukohtaiset toimenpiteet oPS-
uudistuksen yhteydessä. 

4.  johtajavalmennuksen järjestäminen 

Päijät-Hämeen yrittäjyyskasvatuksen strategiassa on 
määritelty tavoitteita ja toimenpiteitä organisaation eri 
tasoille. Keskeisessä roolissa strategian toimeenpanossa 
ovat kuitenkin koulujen johtajat ja rehtorit. Yhteisöllinen 
tapa kehittää yrittäjyyskasvatusta koko organisaatiossa 
on käsitellä strategian tavoitteet sivistystoimen järjes-
tämässä johtajavalmennuksessa ja sopia yhteisestä me-
nettelystä valmennuksen päätteeksi. johtamisen tueksi 
on hyvä luoda työkalu- ja materiaalipankki, jonka avulla 
myös vähemmän yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyöhön 
perehtyneet johtajat saavat riittävät eväät opetuksen ke-
hittämiseen ja yrittäjyyskasvatuksen käytännön toimenpi-
teiden johtamiseen omassa oppilaitoksessaan. 

osana Päijät-Hämeen strategian jalkautusta pilotoidaan 
johtajavalmennuksen järjestäminen. Toimintamallia voi-
daan hyödyntää tämän jälkeen kaikissa Päijät-Hämeen 
kunnissa.
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6.2  strategia jatko-opintoja tarjoavien   
 oppilaitosten johtamisen työkaluna 

ammatillisen ja korkeakoulutuksen osalta jalkautuksen 
kohderyhmiä ovat oppilaitosten omistajien edustajat, 
oppilaitosten ylin johto sekä koulutuspäälliköt

jatko-opinnoissa yrittäjyyskasvatuksen rooli on luoda 
yrittäjämäisen oppimisen paikkoja kaikille sekä toisaalta 
auttaa yritystoiminnasta uravaihtoehtona kiinnostuneita 
oppilaita kehittämään omaa ideaa, luomaan jo opinto-
jen aikana asiakaskuntaa sekä kehittämään yritystoimin-
nassa tarvittavaa osaamista osana ammatillisia tai aka-
teemisia opintoja.

jalkautuksen minimitaso

- Päijät-Hämeen yrittäjyyskasvatusstrategia esitellään 
tiedoksiantona oppilaitoksen johtoryhmässä 

- Yrittäjyyskasvatusstrategia käsitellään koulutusaloit-
tain ja päätetään strategian ohjausvaikutuksesta kou-
lutusalojen toimintaan

suositeltavat jalkautustoimenpiteet

1.  oppilaitoksen strategian päivitys yrittäjyyskasvatuk-
sen osalta maakunnallinen strategia ja toimenpiteet 
huomioiden.

2. Koulutuspäälliköiden perehdyttäminen maakunnal-
lisen yrittäjyyskasvatusstrategiaan ja oppilaitoksen 
omiin linjauksiin.

3.  Koulutusalakohtaisten vuosittaisten toimintasuunni-
telmien päivittäminen yrittäjyyskasvatuksen osalta.

4.  Koulutusalakohtaisten henkilökunnan täydennyskou-
lutusten ja strategian jalkauttamisen yhdistäminen 
osaksi työyhteisön muuta kehittämistä.



34 35

7. KehiTTämisTyön miTTariT ja seuranTa

vuosittainen kohtaaminen

Strategiassa on asetettu konkreettisia tavoitteita verkos-
ton kehittämiseksi ja opettajien välisen vuorovaikutuksen 
lisäämiseksi. Vuosittainen huippukohtaaminen on tärkeä 
osa verkoston toimintaa. Yksi tapa seurata strategian to-
teutumista on tehdä verkoston itsearviointia yrittäjyyskas-
vatuksen kehittäjien ja opettajien itsensä toimesta vuosit-
taisessa verkostokohtaamisessa. 

yrittäjyyskasvatuksen mittaristo

oppilaiden ja opiskelijoiden tulevaisuus- ja yrittäjyysval-
miuksien kehittymistä seurataan Yrittäjyyskasvatuksen 
mittaristonTm avulla. rehtorit ja koulutuspäälliköt vastaa-
vat strategian mukaisesti puolivuosittaisesta mittaristoky-
selyn toteuttamisesta. mittariston tuloksia analysoidaan 
opettajien itsearvioinnin lisäksi koulukohtaisesti sekä 
maakunnallisesti kehittämistiimissä.

”

Satsaamalla yrittäjyys-
kasvatukseen nyt, saamme 

2020-luvulla yrittäjyysasen-
teen omaavia moniosaajia 
maakuntamme yrityksiin 
sekä yrittäjiä työpaikkoja 

perustamaan. 

Heidi Hosiokangas, aluepäällikkö,  

yEs Päijät-Häme 

” 7.1 maakunnalliset yhteiset työkalut

yes päijät-häme

Strategiatyön laadinnassa yrittäjyyskasvatuksen kehittä-
misen maakunnallisen koordinointi- ja seurantavastuun 
määrittäminen on nähty keskeisimmäksi strategian jal-
kauttamisen ja onnistuneen toteuttamisen välineeksi. 
YES Päijät-Hämeellä on tässä tehtävässä selkeä rooli ver-
koston kasaamisen alullepanijana ja strategiatyön käyn-
nistäjänä. YES-keskuksen tuleva rooli määrittyy tähän 
strategiaan kirjattujen tavoitteiden edistäjänä. YES Päi-
jät-Hämeen rooli turvataan sopimalla koordinoinnin ra-
hoittamisesta osana strategian lanseerausta. rahoituksen 
varmistaminen on myös ensimmäinen konkreettinen mit-
tari strategiatyön vaikuttavuudesta.

yrittäjyyskasvatuksen pysyvä maakunnallinen 
kehittämistiimi

Strategian toteutumisen sisällön seurannasta vastaa py-
syväksi tiimiksi perustettava yrittäjyyskasvatuksen kehit-
tämistiimi. Kehittämistiimi kokoontuu säännöllisesti 4 krt. 
vuodessa ja sille laaditaan strategian sisältöjä muotoileva 
kokoontumis- ja seuranta-aikataulu. Syksyllä 2013 seura-
taan jalkautumisen käynnistymistä ja keväällä 2014 arvi-
oidaan mittariston ensimmäisen vuoden seurannan tu-
loksia. Syksyllä 2014 seurataan strategian toteutumista 
kunnissa ja oppilaitoksissa ensimmäisen kokonaisen lu-
kuvuoden jälkeen sekä arvioidaan lukumääräisesti mitat-
tavia tavoitteita kuten mukanaolevia oppilaitoksien mää-
rää, täydennyskoulutuksia jne. Keväällä 2015 jatketaan 
jälleen mittariston tulosten analysointia.
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7.2 Kunta- ja oppilaitoskohtaiset työkalut

Strategian eri osiin on koottu toimenpiteiden osalta vas-
tuutahto, tavoitteet sekä keskeisiä seurattavia mittarei-
ta. Tärkeimmäksi yhteiseksi seurannan ja mittaamisen 
välineeksi on sovittu Yrittäjyyskasvatuksen mittaristonTm 
hyödyntäminen. mittariston avulla voidaan seurata niin 
koko maakunnan kun yksittäisen kunnan yrittäjyyskasva-
tuksen kehittymistä. Tämä edellyttää säännöllistä puoli-
vuosittaista koko henkilökunnan keskuudessa toteutet-
tavaa arviointia. 

Kunta- ja oppilaitoskohtaisten omien mittareiden va-
litseminen tukemaan tämän strategian mukaisten toi-
menpiteiden kehittämistä on järkevin tehdä kunta- ja 
oppilaitoskohtaisen oman yrittäjyyskasvatuksen toimin-
taohjelman tai vuosisuunnitelman laatimisen yhteydessä. 
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8. lähTeeT

strategian laatijat

- myllypohjan koulu, metsäkankaan peruskoulu, Erstan 
koulu, myllylän koulu, nuoramoisten koulu, launeen 
koulu, Tiilikankaan koulu, Kalliolan koulu, Padasjoen 
yhtenäiskoulu, orimattilan yhteiskoulu, männistön 
koulu, Kukkasen koulu, Sysmän yhteiskoulu, lahden 
yhteiskoulu, asikkalan lukio, Padasjoen lukio, Kannak-
sen lukio, orimattilan lukio, Sysmän yhteiskoulun lu-
kio, lahden sivistystoimi, Heinolan sivistystoimi

- Koulutuskeskus Salpaus, Haaga-Helia ammattikor-
keakoulu/Vierumäki, lahden ammattikorkeakoulu, 
lappeenrannan teknillinen yliopisto/lahti School of 
innovation

- Päijät-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen Yrittäjät, Hä-
meen ElY-keskus, lahden seudun kehittämisyhtiö la-
dEC, lahden Uusyrityskeskus, lahden seudun yrittä-
jänaiset

- YES Päijät-Häme, Heidi Hosiokangas ja Sari mertsal-
mi

- Villinikkarit oy, Petrikki Tukiainen
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