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Yrittäjyys kannattaa 
Suomea
Yrittäjyyden merkitys Suomen tulevaisuudelle on muodostunut vii-
meisen kymmenen vuoden aikana tärkeimmäksi yhteiskunnalliseksi 
keskusteluteemaksi. Pienten yritysten rooli uusien työpaikkojen luojana 
on työllisyyden uusi selkänoja. Uusien alojen kasvavien ja kansainvälis-
tyvien yritysten merkitys taas on lisääntynyt ja on yhä välttämättömämpi 
kansantalouden kannalta vanhojen toimialojen rinnalla. Yrittäjyydellä 
nähdään olevan myös keskeinen rooli tähän asti pääosin julkisesti tuotet-
tujen hyvinvointipalveluiden toimintatapojen ja joustavampien palvelu-
mallien kehittämisessä.  Yrittäjyysyhteiskunnasta on tullut siten yhteinen 
tahtotila, mihin uskotaan niin politiikassa kuin julkisella sektorilla jokai-
sessa organisaatiossa. Uuden yrittäjyyden edellytysten luomisesta on 
tullut siten myös koulutuksen kehittämisen avainkysymys - kouluasteesta 
riippumatta.

Kaakko uskoo yrittäjyyteen 
ja kansainvälisyyteen
Alueen strategiat pohjautuvat talouskasvun ja menestymisen tavoitte-
luun yrittäjyyden, osaamisen ja kansainvälisyyden keinoin. Niiden nähdään 
olevan väline perimmäiselle tavoitteelle eli ihmisten hyvinvoinnille ja 
elämän laadulle. Maakuntasuunnittelun kiteytetty viesti on uudistumisen 
tarve. Se ei tarkoita nykyisen väheksymistä saati hylkäämistä vaan Kaakon 
ihmisissä, organisaatiossa ja yrityksissä olevan potentiaalin hyödyntä-
mistä. Potentiaali on käyttämätöntä pääomaa, joista inhimillinen pääoma 
kehittyy erityisesti koulutuksen keinoin. Maakunnan tulevaisuuden ja 
elinkeinojen kehittämisen vahvan pohjan luovat koulutusorganisaatiot. 
Laajamittaisella ja tavoitteellisella yrittäjyyskasvatuksella sekä kielitai-
dolla vaikutetaan siten suoraan maakunnan tulevaisuuteen. Konkreettinen 
kasvun ja uuden liiketoiminna lähde on Venäjä, unohtamatta muuta 
globaalia markkinaa. Kehittyvät mahdollisuudet ovat niin kaupan ja 
matkailun asiakasvirroissa kuin viennin ja uusien yritysyhteistyön paikkojen 
löytämisessä.

1. Tausta
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Yrittäjyys ja osaamisen 
tarve ovat muutoksessa
Teknologian yhä nopeampi kehittyminen sekä globaalit markkinat vai-
kuttavat vahvasti tarvittavaan osaamiseen. Useiden kansallisten ja kan-
sainvälisten arvioiden mukaan jopa kolmasosa nykyisistä ammateista 
katoaa 10-20 vuoden sisällä. Osaamisen tarve on niin suuressa muutok-
sessa, että sitä on vaikea ennakoida. Yhteiskuntana olemme siirtyneet 
teollisuusyhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan. Tällä on erityisen suuret 
vaikutukset ja paineet opetuksen kehittämiseen. Koulun opetussuunnitelma-
uudistuksessa keskeisen pohjan muodostavat laaja-alaisen osaamisen 
taidot. Yksittäisten aineiden ja faktojen oppimisen paradigma on selvästi 
väistymässä. Osaamisen tarpeen muuttaminen haastaa oppilaitokset 
pohtimaan oppimisen peruskysymyksiä ja tuloksellisen oppimisen 
menetelmiä. Ilmiöpohjaisuus, kokonaisvaltainen kokemuksellinen oppiminen 
ja pelillisyys kasvavat pedagogisina valintoina.

Osaamisen muutos vaikuttaa myös yrittäjyyteen. Suurin yrittämisen 
muutos lienee yksinyrittäjyyden aikakaudesta siirtyminen yhteisölliseen 
tiimi- tai verkostoyrittäjyyteen. Yhä useammin uuteen yritykseen liittyy 
myös teknologian hyödyntämistä heti yrityksen alkuvaiheesta alkaen, 
vähintäänkin liiketoiminnan tukiprosesseissa. Moni nuorten perustama 
yritys pohjautuu korkeaan osaamiseen. Myös kansainväliset markkinat 
ovat lähtökohtana yhä useamman yritysidean taustalla. 

Pohdi

Millaisena minä näen tulevaisuuden? 

Mikä on meidän organisaatiomme tulevaisuuskuva,
jonka pohjalle kehitämme omaa toimintaamme?



Mitä yrittäjyys merkitsee minulle? 

Mitä yrittäjyyskasvatus tarkoittaameidän  organisaatiossamme?

Pohdi



Yrittäjyyskasvatuksella tarkoitetaan kaikilla kasvatus- ja opetushal-
linnon aloilla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle tehtävää laaja-alaista 
työtä, jolla pyritään vahvistamaan eri-ikäisten oppijoiden (oppilaat, opis-
kelijat) yritteliäisyyttä, yrittävyyttä ja yrittäjyyttä. Yrittäjyyskasvatuksen 
tavoitteena ovat myönteisten asenteiden lisääminen, yrittäjyyteen liittyvien 
tietojen ja taitojen kehittäminen, uuden yrittäjyyden aikaansaaminen, 
yrittäjien ja yrityksissä olevan henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä 
yrittäjämäinen toimintatapa työpaikoilla ja kaikessa muussakin toiminnassa.
 
Yrittäjyyskasvatus on osa organisaation strategista kehittämistä ja se on 
suunniteltua, arvioitua sekä resursoitua toimintaa, josta vastaa ylin johto. 
Rehtorit voivat vaikuttaa siihen, että yrittäjyyskasvatus nostetaan kehit-
tämisen kärkien joukkoon oppilaitoksissa.  Kaakon yrittäjyyskasvatus- 
strategia ja kuntakohtaiset elinkeinopoliittiset linjaukset mahdollistavat 
vahvan selkänojan toimintakulttuurin kehittämiseen yrittäjyyskasvatuksen 
ollessa painopisteenä.

Opettajalla on tärkeä rooli yrittäjyyskasvattajana, sillä hänellä on mah-
dollisuus valita ne työtavat, menetelmät, opetussisällöt sekä oppimisym-
päristöt, joiden avulla yrittäjyyskasvatus tulee osaksi opetusta. Käytännön 
toteutuksessa oppijalähtöinen toiminta motivoi oppijoita parhaiten.

Yrittäjyyskasvatus perustuu yhdessä tekemiseen, elinikäiseen oppimi-
seen ja verkostomaiseen toimintatapaan. Kasvatus- ja opetustoimijoiden 
lisäksi yrittäjyyskasvatusta tekevät ja toimintaa tukevat useat työelämä-
tahot ja järjestöt. Kaakon tahot muodostavat yhdessä yrittäjyyskas-
vatuksen ekosysteemin, jonka yhtenä osana ovat myös kansainväliset 
kumppanit.

2. Yrittäjyyskasvatuksen määritelmä
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Yrittäjyyskasvatus 
virtaa Kaakossa 
- ihmisissä ja organisaatioissa, 
sanoissa ja teoissa

Yrittäjyyskasvatus on koko Kaakon yhteinen asia ja jokainen voi edistää 
sitä. Jokaisella on mahdollisuus toteuttaa yrittäjyyskasvatusta Kaakkois-
Suomen kylissä, kaupungeissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Osallistava 
yrittäjyysekosysteemi synnyttää liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja.

3. Visio
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Pohdi

Miten minä voin omalla tekemiselläni edistää 
vision toteutumista?

Miten voin itse haastaa omia verkostojani 
yrittäjyyden edistämiseen?

Visio on Kaakon yhteinen 
unelma tulevaisuudesta

Visiomme yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa pysäyttää jokaisen 
kysymään mitä visio minulle tarkoittaa ja miten minä voin toteuttaa visiota 
omassa arjessani?

Vision avulla tavoitellaan avointa oppimisympäristöä, missä oppijat ovat 
keskiössä, itseohjautuvuus mahdollistuu ja oppiminen on joustavaa. Kaa-
kon yrittäjyyden oppimisympäristö  antaa jokaiselle mahdollisuuden 
olla ja tavoitella sitä, mitä hän haluaa. Oppijat ohjaavat itse oppimistaan.

Kaakon yrittäjyyskasvattajat auttavat jokaista oppijaa löytämään 
oman väylän yrittäjyyteen. Projektimaiset työskentelytavat tukevat op-
pijoiden intohimoista suhtautumista oman osaamisen hankkimiseen ja 
kehittämiseen.

Tavoitteena on yrittäjyyskasvatuksen  eurooppalainen malliekosysteemi, 
joka laajentuu koko Suomenlahden alueelle.



Strategiset painopisteet koskettavat kaikkia koulutusasteita, oppilaitoksia 
ja sidosryhmiä. Painopisteet tulee täsmentää konkreettisiksi toimenpi-
teiksi kussakin organisaatiossa. Painopisteet ottavat kantaa toimintakult-
tuuriin, pedagogiseen näkemykseen, yhdessä tekemiseen ja johtamiseen.

4. Kaakon yrittäjyyskasvatuksen  
 strategiset painopisteet

2. LUOTSAAMME YKSILÖITÄ 
 ITSETUNNON VAHVISTAMISEEN 
• Yhteisenä tavoitteena ovat vahvat tulevaisuudessa pärjäävät osaajat
• Osallistamme oppimiseen ja tunnistamme sekä tuemme yksilöiden   
 omia vahvuuksia
• Jokaisella on myös vastuu omasta yritteliäisyydestä
• Panostamme oppijoiden osallistamiseen ja yhteistoiminnallisuuteen

Miten vahvistan oppijan itsetuntoa? 
Miten tunnistamme yksilöiden vahvuudet? 
Miten lisätään oppijoiden yhteisöllisyyttä?

VASTUU: opettajat, oppilaitosten työyhteisöt, vanhemmat, 
oppijat kykyjensä mukaisesti

 

1. RAKENNAMME AKTIIVISESTI UUTTA OPPIMIS- JA 
 TYÖELÄMÄKULTTUURIA
• Yhteisenä tavoitteena on oppimisen ja työn tekemisen uudistaminen
• Asenneilmapiiri muuttuu yrittäjyyskasvatukselle myönteiseksi
 johtamisessa ja kasvatus- sekä opetustyössä
•  Suotuisassa yrittämisen ilmastossa vallitsee työnteon ja yrittämisen ilo

Mitä on minun työni? 
Miten minä luon positiivista ilmapiiriä yrittäjyyteen? 

VASTUU: oppilaitokset, yritykset, kaikki organisaatiot, jokainen oppija, 
opettaja ja johtaja
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3. PURJEHDIMME YHTEISELLÄ VÄYLÄLLÄ 
• Yhteisenä tavoitteena on yhteisöllinen aluekehittäminen 
 kaikilla eri tasoilla
• Jaamme hyviä käytänteitä verkostoituen aidosti

Miten voin lisätä organisaatioiden välistä osaamisen ja tiedon 
jakamista sekä poikkihallinnollista kehittämistä? 
Miten varmistamme ketteryyden sekä oppija-, asiakas- ja 
työelämälähtöisyyden?

VASTUU: Yrittäjyyskasvatuksen koordinoinnista vastaavat tahot 
(YES-verkosto, maakuntaliitot, ELY-keskus), kuntien sivistystoimi, 
koulutuksen järjestäjät, oppilaitoksen johto

4. JOHDAMME YRITTÄJYYSKASVATUSTA 
• Yhteisenä tavoitteena on hyvä johtaminen ja yrittäjyyskasvatuksen   
 riittävät resurssit
• Raivaamme lisää tilaa yrittäjyyskasvatukselle osana kaikkea oppimista
• Yrittäjyyskasvatuksen koordinointiin ja kehittämiseen varataan pysyvät  
 resurssit kunta- ja oppilaitoskohtaisesti
• Konkreettisia tavoitteita yrittäjyyskasvatuksen organisaatiokohtaiseen   
 toteuttamiseen

Mitkä ovat meidän konkreettiset tavoitteemme yrittäjyyden 
edistämisessä? 
Miten kehittämistyötä johdetaan?

VASTUU: Kuntien sivistystoimi, koulutuksen järjestäjät, 
oppilaitoksen johto

5. KEHITÄMME KANSAINVÄLISYYTTÄ OSANA 
 YRITTÄJYYSKASVATUSTA
• Autamme oppijoita luomaan kansainvälisiä kontakteja 
 rajattomasti ja globaalisti
• Hyödynnämme Suomenlahden alueen erityiset mahdollisuudet 
• Rakennamme yrittäjyyden ekosysteemiä tutkimuksen, kehittämisen ja   
 uuden liiketoiminnan ympärille

Miten näemme ja hyödynnämme paremmin globaalit 
mahdollisuudet? 
Miten rakennamme toimivan ekosysteemin, 
joka hyödyttää oppijoita ja yrityksiä?

VASTUU: Maakuntaliitot, korkeakoulut, elinkeinoyhtiöt, 
jokainen oppilaitos
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Konkreettiset kouluastekohtaiset tavoitteet on jaoteltu perusopetuksen, 
lukiokoulutuksen, 2. asteen ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulujen 
mukaan. Kussakin kategoriassa on lisäksi kolme eri näkökulmaa -  oppijan, 
opettajan ja oppilaitoksen tasot, joille kaikille on asetettu  omat tavoitteet.

Yrittäjyyden ymmärryksellä tarkoitamme niitä asioita, jotka auttavat 
niin oppilaita, opettajia, sidosryhmiä kuin päättäjiäkin näkemään muut-
tuvan yrittäjyyden merkityksen yksilölle ja yhteiskunnalle. Yrittäjyyden 
syvällinen ymmärrys on arvoja, asenteita, riippuvuussuhteita ja käsityk-
siämme oppimisesta, tiedosta, ihmisestä ja yhteiskunnasta.

Yrittäjyyden pedagogiset tavoitteet sisältävät työkaluja ja menetelmiä, 
joiden avulla yrittäjyyskasvatuksen syvempiä tarkoituksia voidaan edistää 
ja saavuttaa.   

Yritystoiminta on pidemmän tavoitteellisen yrittäjyyskasvatuksen 
lopputulos. Yritystoimintaa voidaan harjoitella esimerkiksi projekteissa, 
tekemällä oppien, pedagogisissa yrityksissä sekä toimivissa yrityksissä.

5. Konkreettiset yrittäjyyskasvatuksen 
 kehittämisen tavoitteet Kaakossa
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Pohdi

Miten minä tuen oppijoiden omien ideoiden 
kehittämistä ja itsetunnon vahvistumista?

Miten minä viestin yrittäjyydestä positiivisesti?



Miten minä autan oppijoita näkemääntyöelämässä uusia yrittäjyyden ja työllistymisen 
mahdollisuuksia?

Miten minä hallitsen ajantasaiset tiedot työelämästä?

Pohdi



OPETTAJAT
• Yrittäjyyskasvatuksen täydennyskoulutus mahdolliseksi vuosittain 
• Yrittäjyyden merkitys yhteiskunnassa tutuksi OpeTETin avulla
• Mentoritoiminnan kehittäminen
• Vanhempainyhdistysten sitouttaminen mukaan yrittäjyyskasvatukseen

OPPILAITOS
• Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen ja arviointi pysyväksi 
 Yrittäjyyskasvatuksen mittaristonTM avulla 
• Yrittäjyyskasvatuksen johtamisen täydennyskoulutuksen käynnistäminen
• Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen resursointi ja johdon tuki 
 käytännön kehittämistyölle
• Joustavat oppimisympäristön järjestelyt yrittäjyyden oppimisen 
 mahdollistamiseksi

1. Yrittäjyyden ymmärryksen lisääminen

OPPIJAT
• Halun synnyttäminen oman jutun löytämiseen
• Vastuuntunnon ja itsetunnon kehittäminen systemaattiseksi ja   
 tavoitteelliseksi koko peruskoulun ajan
• Erilaisiin ammatteihin ja työtehtäviin tutustuminen tavoitteelliseksi   
 ja säännölliseksi alaluokilla
• Yrittäjyysymmärrystä lisäävän monipuolisen 
 yrittäjäTET-harjoittelun kehittäminen yläluokille

5.1 Varhaiskasvatuksen ja 
 peruskoulun tavoitteet

Kollega on paras opastaja 
toiselle opettajalle. Yrittäjyys-

kasvatuksen parhaat mallit opitaan 
tiimi- ja pariopettajuuden avulla.”

YrittäjäTETissä oppilaat 
tutustuvat työelämään 

pienyrittäjän toiminnan avulla.”
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2. Yrittäjyyden pedagogiikan kehittäminen

OPPIJAT
• Tekemällä ja kokemalla oppimisen lisääminen projekteissa
• Elämänhallintataitojen oppiminen itsestä huolehtimalla
• Halun synnyttäminen omien mahdollisuuksien löytämiseen
• Kyky asettaa tavoitteita ja oppia riskien hallintaa
• Pienten vastuutehtävien harjoittelu projektien yhteydessä

OPETTAJAT
• Tiimiopettajuus tavaksi opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa 
• Oppijoista löytyvän asiantuntijuuden ja luovuuden hyödyntäminen   
 opetuksessa
• Mahdollisuuksien ja vahvuuksien tukeminen monipuolisesti
• Yrittäjyyskasvatus integroidaan jokaiseen oppiaineeseen

OPPILAITOS
• Kaakon yrittäjyyskasvatusstrategia sisällytetään kuntakohtaisiin
 opetussuunnitelmiin
• Koulun yrittäjyyskasvatus, yhteiset teemapäivät ja 
 yrittäjämäisesti toteutetut tapahtumat suunnitelmalliseksi
• Projektimaiset työskentelytavat mahdolliseksi kaikille
• Yrittäjyys valinnaisaineeksi kaikilla yläluokilla, 
 myös pienissä ryhmissä

 

5.1  Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun tavoitteet

Minulla on unelma 
tulevaisuudesta.Tarvitsen tukea 

tulla siksi, mitä haluan olla. 
Ope, auta minua saavuttamaan unelmani.”

Meidän koulussa on 
yrittäjyyskasvatuksen 

vuosikello. Siitä löytyy tavoitteet lukuvuodelle 
ja teemat ja tapatumat joka kuukaudelle. ”
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3. Yritystoiminnan osaamisen lisääminen

OPPIJAT
• Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö säännölliseksi ja tavoitteelliseksi
• Yrittäjämäisesti ja osallistavasti toteutettu oppilaskunta- ja 
 tukioppilastoiminta kaikkiin kouluihin
• NY-opinto-ohjelmien käyttö ja Yrityskylävierailut osaksi 
 yrittäjyyskasvatuksen toteuttamista
• Oppijoiden ideoiman, yritys- tai työelämälähtöisen projektin 
 toteuttaminen vuosittain 

OPETTAJAT
• Yritys- ja yrittäjävierailut osaksi henkilökohtaisen 
 työelämäosaamisen kehittämistä vähintään kerran vuodessa
• Verkosto-osaamisen hyödyntäminen opetuksen monipuolistamisessa
• Projektimaiset työtavat mukana kaikessa oppimisessa
• Varainhankintaprojektit palvelemaan yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita

OPPILAITOS
• Oppilaitosten välisen yhteistyön lisääminen yrittäjyyskasvatuksessa
• Kokonaisvaltaisen oppimisympäristön rakentaminen yrittäjämäisen
 toiminnan mahdollistamiseksi
• Opettajavaihdon lisääminen osaamisen ja hyvien käytänteiden 
 lisäämiseksi
• Yrittäjyyden teemapäivän toteuttaminen vuosittain

Meillä oppijoiden ideoista 
syntyneet projektit ovat 

muuttaneet oppimista käytännön-
läheisemmäksi. Oppilaiden into ja motivaatio 

oppimiseen heijastuu myös muihin.”

17



18



1. Yrittäjyyden ymmärryksen lisääminen

OPPIJAT
• Valinnaiset yrittäjyyskurssit ja aidot yrittäjyyslinjat mahdollisiksi 
 kaikissa lukioissa
• Oppijat osallistuvat vähintään yhteen yrittäjyystapahtumaan tai 
 vierailuun jokaisen lukuvuoden aikana
• Oppijat seuraavat kerran vuodessa itseään kiinnostavan yrittäjän 
 työpäivää ja jakavat kokemuksensa muille 
• Oman osaamisen markkinoinnin opettelu osana yrittäjyyskasvatusta 

kaikille lukiolaisille

OPETTAJAT
• Yrittäjyyskasvatuksen mittaristonTM hyödyntäminen säännölliseksi 
 työkaluksi jokaiselle opettajalle
• Mittariston yhteisöllinen palaute osaksi työyhteisön kehittämistä 
 1-2 kertaa vuodessa
• Jokainen opettaja toteuttaa yritysvierailun ja/tai yrittäjävierailun
 vähintään kerran vuodessa
• Yhden yrittäjyyteen liittyvän tapahtuman järjestäminen lukuvuodessa

OPPILAITOS
• Yrittäjyyskasvatuksen resursoinnin lisääminen strategisten 
 valintojen avulla
• Yrittäjyyskasvatus osaksi henkilökohtaisia kehityskeskusteluja
• Yrittäjyyskasvatus näkyväksi ja tavoitteelliseksi osaksi koulun arkea
• Täydennyskoulutus mahdolliseksi vuosittain

5.2 Lukion tavoitteet

Meillä yrittäjyydestä 
uravaihtoehtona ja

pedagogiikkana puhutaan nyt viikoittain. 
Tulevaisuuden yrittäjyys ja uudet 

ideat yhteiskunnan ongelmien 
ratkaisukeinoina synnyttävät 

innostavia oppimishetkiä.”
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3. Yritystoiminnan osaamisen lisääminen

OPPIJAT
• NY-toiminnan käynnistäminen jokaisessa lukiossa
• Yritysyhteistyökumppaneiden ja aitojen asiakastilanteiden lisääminen 

oppimisessa
• Henkilökohtaisen taloudellisen vastuunoton oppiminen osana 
 yrittäjyyden oppimista

OPETTAJAT
• Opettaja toimii eri verkostoissa monipuolistaen 
 yrittäjyyskasvatustoimintaansa
• OpeTETin laajamittainen kehittäminen ja käyttöönotto 
 jokaisessa lukiossa 
• Yrittäjyystiimit ja tykytiimit työkaluksi opettajien oman 
 yrittäjyysosaamisen lisäämisessä
• Vanhempien verkostot hyötykäyttöön yrittäjyyskasvatuksessa

OPPILAITOS
• Aitojen yrittäjyysharjoitusympäristöjen mahdollistaminen kaikille
• Yritysverkoston tavoitteellinen rakentaminen osaksi projektioppimisen 

oppimisympäristöä
• Yrittäjäkummien rekrytointi säännölliseen yhteistyöhön
• Yrittäjyyden teemapäivän toteuttaminen vuosittain jokaisessa lukiossa

5.2  Lukion tavoitteet

2. Yrittäjyyden pedagogiikan kehittäminen

OPPIJAT
• Tavoitteellinen projektioppiminen osaksi lukioiden arkea 
• Oppiaineyhteistyön konkreettinen lisääminen koulun sisällä
• Koulun ulkopuolella tapahtuvaan oppimiseen kannustaminen ja 
 sen hyödyntäminen ja hyväksilukeminen opinnoissa

OPETTAJAT
• Yrittäjyystiimien perustaminen kehittämisen vastuutahoiksi 
 jokaiseen lukioon
• Vastuuopettajien nimeäminen jokaiseen lukioon
• Oppiaineyhteistyön lisääminen tiimiopettajuuden 
 hyödyntämisen avulla
• Oppilaan tuntemiseen ja vahvuuksien löytämiseen panostaminen

OPPILAITOS
• Rehtorin näkyvä pedagoginen johtajuus yrittäjyysilmapiirin kehittäjänä 
• Opettajien sitouttaminen johdon esimerkin kautta
• Koulujen välisen yhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen 
 opettajien yrittäjyystiimien avulla
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1. Yrittäjyyden ymmärrys

OPPIJAT
• Vastuun ottamisen oppiminen systemaattiseksi ja tavoitteelliseksi
• Taloudellisen ajattelun ymmärtäminen osaksi ammattiin oppimista
• Oman osaamisen markkinoinnin opettelu osana yrittäjyyskasvatusta 

jokaiselle koulutusalalle

OPETTAJAT
• Ymmärrys nuorten maailmasta ja muuttuvasta yrittäjyydestä 
 osaksi täydennyskoulutusta
• Opetusresurssit aidosti oppija- ja asiakaslähtöisiksi
• Resurssit joustaviksi kokonaisvaltaisen yrittäjyyden 
 oppimispolun kehittämisessä

OPPILAITOS
• Yrittäjyysyhteiskunnan ymmärtäminen 
 koko toimintakulttuurin kehittämisen perustaksi
• Oppijalähtöisyys uuden oppimiskulttuurin lähtökohtana
• Kokeilujen ja epäonnistumisten salliminen
 yrittäjyyden toimintakulttuurin rakentamisessa 

5.3 Ammatillisen 2. asteen 
 koulutuksen tavoitteet  

2. Yrittäjyyden pedagogiikka

OPPIJAT
• Kokonaisvaltaisten työelämälähtöisten projektien lisääminen
• Työssäoppiminen yrittäjänä omassa tai harjoitusyrityksessä 
 mahdolliseksi
• Kansainväliset työssäoppimisjaksot joustaviksi

OPETTAJAT
• Moniammatillisen tiimiopettajuuden kehittäminen
• Opettajien työelämäjaksojen toteuttaminen
• Asiakas- ja vertaisarvioinnin kehittäminen osaksi toimintakulttuuria

OPPILAITOS
• Avointen yrittäjyyttä tukevien oppimisympäristöjen kehittäminen
• Opettajien palkitseminen onnistuneista projekteista
• Yrittäjyyskasvatuksen mittaristonTM hyödyntäminen 
 kehityskeskusteluissa
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3. Yritystoiminnan osaamisen lisääminen

OPPIJAT
• Aitojen yrittäjyysympäristöjen (Nuori Yrittäjyys, osuuskunta)  
 mahdollistaminen kaikille
• Työssäoppiminen yrittäjyyden näkökulmasta 
• Liiketoimintaosaamisen opiskelumenetelmät tukemaan 
 oppijalähtöistä yrittäjyyttä

OPETTAJAT
• Opettajuuden kehittäminen yrittäjyysvalmentajuudeksi
• Oppiminen lähemmäksi asiakkaita ja työelämää
• Opettajien yrittäjyyskasvatusosaamisen vahvistaminen

OPPILAITOS
• Omistajavaihdoksia tukevien oppimisympäristöjen synnyttäminen
• Yrittäjämäisen oppilaitoksen kehittäminen
• Koulutusalojen välinen yhteistyö joustavammaksi

Pohdi

Miten minä kehitän omaa opettajuuttani?

Millä keinoilla luomme yrittäjämäistä oppilaitosta?



1. Yrittäjyyden ymmärrys 

OPPIJAT
• Jokainen oppija tuntee oman yrittäjyyspotentiaalinsa
• Yrittäjyyden rooli työllistäjänä koetaan nykyistä tärkeämpänä
• Yrittäjyyden merkitys talouskasvun lähteenä ja yhteiskunnan 
 uudistajana oivalletaan

OPETTAJAT
• Yrittäjyyskasvatuksen periaatteet (yrittäjyys sisältönä, yrittäjämäisyys 

menetelmänä) on sisäistetty ja osa jokaisen opettajan toimintaa
• Opettajat tuntevat alueen yritykset ja yrityselämän merkityksen alueen 

elinvoimalle ja hyvinvoinnille

5.4 Korkeakoulujen 
 kehittämistavoitteet    

OPPILAITOS
• Oppilaitoksessa kannustetaan ja tuetaan opiskelijoiden 
 start-up toimintaa
• Jokainen oppilaitos toimii aktiivisesti lisäämällä oppilaitoksen 
 vaikutusta yritteliäisyyteen
• Korkeakoulut viestivät yrittäjyydestä ja yritteliäästi
• Korkeakoulu rakentaa kontakteja ja tukee opiskelijoiden kansainvälistä 

verkostoitumista
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2. Yrittäjyyden pedagogiikka

OPPIJAT
• Yhä useampi näkee yrittäjyyden todellisena uravaihtoehtona
• Oppija kykenee innovatiiviseen toimintaan yksin sekä pystyy 
 innostamaan ryhmää muutokseen
• Oppija sietää epävarmuutta ja toimii luovasti ja sinnikkäästi
• Oppija tunnistaa mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan ja 
 kasvuyrittäjyyteen myös kansainvälisesti

OPETTAJAT
• Opettajat sunnittelevat ja toteuttavat yrittäjyyden pedagogiikkaa 
 yhdessä toisten opettajien ja työelämän edustajien kanssa
• Opettajat käyttävät ja kehittävät oppijakeskeisiä ja moninaisia 
 menetelmiä
• Jokainen hyödyntää työn opinnollistamista opiskelijan 
 yksilöllisellä opintopolulla
• Yrittäjyyskasvattajat osallistuvat yrittäjyyden pedagogiikan 
 foorumeille keskustellen, tutkien ja jakaen

OPPILAITOS
• Jokainen korkeakoulu sisällyttää yrittäjyyden pedagogian strategiaan
• Toimintakulttuuri, tutkintopolut ja opetussuunnitelmat 
 rakennetaan joustaviksi
• Korkeakouluissa käynnistetään ja tuetaan yrittäjyyden pedagogiikan 

valmennuksia
• Yrittäjyyttä edistäviä fyysisiä ja sosiaalisia ympäristöjä kehitetään 
• Oppilaitos mahdollistaa työn, oppimisen ja yrittäjyyden 
 yhteensovittamisen

 3. Yritystoiminnan osaamisen lisääminen 

OPPIJAT
• Oppijat synnyttävät uutta kannattavaa liiketoimintaa
• Jokainen osaa hyödyntää yritysneuvonta ja -rahoituspalveluita
• Oppijat ovat valmiita yhteistyöhön toisten kanssa yritystoiminnan 

käynnistämisen arvioimiseksi

OPETTAJAT
• Henkilöstö innostaa ja kannustaa yrityksen perustamiseen, 
 jatkamiseen ja ostamiseen
• Opettaja osaa ohjata yrittäjyyttä edistäviin verkostoihin 
• Opettaja kykenee tukemaan alkavaa yritystoimintaa

OPPILAITOS
• Oppilaitokset edistävät opiskelijayrittäjyyden yhteyksiä 
 yrittäjä- ja elinkeinoelämän järjestöihin, verkostoihin ja rahoittajiin
• Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus kehittää yrittäjyydessä 
 tarvittavia tietoja ja taitoja
• Korkeakoulut mahdollistavat opiskelijayrittäjyyden osana opintoja

Olemme huomanneet, että 
elämys- ja kokemustaloudessa 

tunteet ovat yhä useammin merkittävä osa 
liiketoiminnan kehittämistä. 

Kehitämme tapoja tehdä näkyväksi ja 
arvioida myös tunnetaitoja 

osana oppimista.”
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Koulutus lisää oppijoiden valmiuksia työelämää varten

• Nuorten aktiivinen ote työllistymiseen vahvistuu
• Työelämän peruskysymysten hallinta paranee
• Koulutus tarjoaa uusia mahdollisuuksia vastuun 
 kantamisen oppimiseen
• Unelmien asettamista ja saavuttamista harjoitellaan oppimalla työn 

tekemisen merkitys

Oppilaitokset ja työelämä tekevät pitkäjänteistä kehittämistyötä

• Oppilaitokset ja työelämä rakentavat yhdessä innostavaa yrittäjyyden 
kulttuuria Kaakkois-Suomeen

• Yrittäjyyden ja alueen tulevaisuuden mahdollisuuksia markkinoidaan 
oppilaitoksissa yrittäjyyskipinän sytyttämiseksi

• Opiskelijoiden tietoutta yritystoiminnan erilaisista 
 käynnistämistavoista lisätään
• Kakkois-Suomen laajenevasta yrittäjyyskasvatuksen 
 kehittäjäverkostosta viestitään koordinoidusti

5.5 Yritys- ja työelämäyhteistyön 
 tavoitteet

Yrittäjät ja oppijat lisäävät yhteistyötä

• YES-verkoston kummiverkostoa ylläpidetään ja laajennetaan
• Kootaan matalan kynnyksen piensijoittajaverkosto tukemaan 
 ideavaiheessa olevia opiskelijayrittäjiä
• Tunnistetaan yrittäjyyskasvatuksen kanssa tekemisissä olevien 
 tahojen ja henkilöiden osaaminen ja yhteistyömahdollisuudet

Yrittäjyyden oppimisympäristöt tarjoavat 
mahdollisuuden uusiin yhteistyömuotoihin

• Yrityskylän toiminta vakiinnutetaan Kaakkois-Suomeen
• Kesätyöyrittäjyyden konsepti kehitetään oppilaitosten, 
 elinkeinoyhtiöiden, yhdistysten ja kuntien yhteistyönä
• Yrityshautomo tarjoaa yrittäjyyspolun ammattiin opiskelijoille
• Työharjoitteluissa ja työssäoppimisjaksoissa vahvistetaan yrittäjä- ja 

yritysnäkökulmaa
• Yrittäjyyskasvatuksen näkökulma huomioidaan vahvemmin nuorten 

oppisopimuksen sisällön kehittämisessä
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Yrittäjyyskasvatuksen strategia otetaan 
elinkeinopolitiikan työkaluksi

• Strategia käsitellään yrittäjien paikallisyhdistyksissä, 
 elinkeinoelämän muissa järjestöissä ja kehittämisyhtiöissä
• Yrittäjyyskasvatus ja sen resurssit ovat esillä kuntien, kaupunkien ja 

yrittäjäjärjestöjen yhteisissä elinkeinopolitiikan kehittämisfoorumeissa
• Elinkeinoyhtiöt viestivät aktiivisesti yrittäjyyskasvatuksen tavoitteista 

ja haastavat yrityksiä mukaan oppilaitosyhteistyöhön
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Strategian jalkautus on hyvä käynnistää käsittelemällä strategia kuntien 
opetus- ja elinkeinoasioista vastaavissa lautakunnissa sekä oppilaitosten 
ja koulutuksen järjestäjien johtoryhmissä ja hallinnossa. Organisaatio-
kohtaisen tavoitteiden asettamisen ja seurannan mallin laatiminen on 
osa strategiatyön jalkautusta. Strategian jalkautuksen ja seurannan avulla 
yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen kunnissa ja oppilaitoksissa saadaan 
pysyväksi toimintatavaksi.

Strategian säännöllisen seurannan ja mittaamisen avulla varmistetaan 
vision, strategisten painopisteiden sekä kouluastekohtaisten ja työelämä-
yhteistyön tavoitteiden toteutuminen. Strategian toteutumisen arviointia 
tehdään sekä maakunnallisena yrittäjyyskasvatuksen verkostona että 
oppilaitos- ja kuntakohtaisesti.

Johtaminen ja resurssit
Yrittäjyyskasvatus on osa oppilaitoksen strategista kehittämistä ja 
siitä vastaa ylin johto, rehtorit ja johtoryhmä. Oppilaitoksissa tapahtuva 
yrittäjyyskasvatus on tavoitteellista ja johdettua toimintaa, jolloin se on
suunniteltua, arvioitua ja resursoitua. Yrittäjyyskasvatuksella on uusi 
keskeinen rooli mm. lukuvuosisuunnittelussa. Tavoitteiden toteutumista 
arvioidaan säännöllisesti osana organisaation muita suunnittelu- ja 
arviointimekanismeja.

Johtamisen yksi osa-alue ovat resurssit ja niiden kohdentaminen. Yrittä-
jyyskasvatukselle asetetaan ja merkitään resurssit. Minimiresursseja ovat 
oppilaitoskohtaiset, opettajista koostuvat yrittäjyystiimit ja oppilaitoksen 
nimeämä yrittäjyyskasvatuksen koordinaattori tai yhteyshenkilö. Osana 
resurssipäätöksiä varataan opettajille mahdollisuus täydennyskoulu-
tuksiin ja opeTET-jaksoihin. Näin opettajalla on vuosittain mahdollisuus 
päästä kehittämään itseään opettamansa aineen ja yrittäjyyskasvatuksen 
rajapinnassa.

6. Strategian jalkautus
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Seurannan ja mittaamisen 
välineet
Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoTM

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa luotu mittaristo www.lut.fi/mittaristo 
on tärkein yksittäinen työkalu Kaakon yrittäjyyskasvatuksen strategian 
tavoitteden toteutumisen seuraamisessa. Mittaristoa käytetään monipuo-
lisesti alueen kokonaistavoitteiden seuraamisessa, perusopetuksen ja toisen 
asteen tavoitteiden edistymisessä sekä kunta- ja organisaatiokohtaisesti 
pedagogisen johtamisen välineenä. Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoTM 
on itsearviointityökalu, jonka avulla opettajat ja rehtorit saavat syvyyttä 
yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen sekä välittömästi vastaamisen 
jälkeen palautteen ja kehittämisvinkkejä sekä ideoita yrittäjyyskas-
vattajana kehittymiseen.

Koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten sisäinen 
suunnittelu ja arviointi

Kaakon yrittäjyyskasvatuksen strategia linjaa kehittämisen yleiset ta-
voitteet. Jokaisen koulutuksen järjestäjän ja yksittäisen koulun ja op-
pilaitoksen tulee konkretisoida strategian suunnassa omat vuosittaiset 
ja pidemmän aikavälin tavoitteet osana muuta suunnittelua. Johtajien 
vastuulla on varmistaa organisaatiokohtaisten tavoitteiden asettaminen 
ja seuranta. Alueellisesti seurataan yrittäjyyskasvatuksen näkymistä kunta-, 
koulu- ja koulutuksen järjestäjäkohtaisissa opetussuunnitelmissa sekä 
valinnaisten aineiden, kurssien ja opintokokonaisuuksien toteutumisessa.

Kaakon yrittäjyyskasvatuksen strategian vuosittainen seuranta 

Strategiaan kirjattua visiota, strategisten painopisteiden toteutumista 
sekä konkreettisten kouluastekohtaisten tavoitteiden etenemistä seurataan 
verkostona. Yrittäjyyskasvatuksen koordinoinnista vastaavana tahona 
YES-verkosto ja rahoittajina maakuntaliitot ja ELY-keskus kokoavat puoli-
vuosittain verkoston arvioimaan strategian jalkautumista ja toimen-
piteiden etenemistä. Verkostokohtaamisissa päätetään analyyttisen ja 
kokemusperäisen tiedon perusteella strategian toteutumista tukevista 
toimenpiteistä ja yhteisten resurssien suuntaamisesta.

Kovat mittarit

Yrittäjyyskasvatuksen strategian avulla edistetään laajasti yritteliäisyyttä 
ja yrittäjyyttä. Strategian pitkaikaisia vaikutuksia seurataan elinkeino-
politiikan kovilla mittareilla. Yritystoiminnan syntymistä ja päättymistä, 
alueen yritysten taloudellista tilannetta, yrittäjyysilmapiirin kehittymistä 
sekä yritysten suhdanneodotusten muuttumista seurataan olemassa ole-
vien mittareiden avulla. Tällaisia ovat mm. aluekehittämisen suhdanne-
katsaukset, Pk-yritysbarometri, ELPO-mittaus sekä maakuntasuunnit-
telun apuna käytettävä tilastotieto.

29



Lähteitä ja lisälukemista

Entrepreneurship Education in Basic and Upper Secondary 
Education – Measurement and Empirical Evidence, 2014, Elena 
Ruskovaara. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-657-5
 
Etelä-karjalan maakuntaohjelma 2014, 2014, Etelä-Karjalan liitto
www.ekliitto.fi

Future Works Skills 2020, 2011, Institute for the Future for the 
University of Phoenix research institute.
http://www.iftf.org/futureworkskills

Kymenlaakso -ohjelma 2014-2017 - Elinvoimaa pohjoiselta 
kasvuvyöhykkeellä, 2014, Kymenlaakson liitto.
www.kymenlaakso.fi
 
Muuttuva yrittäjyys - Kehittämisohjelma 2016, 2012,  
Suomen Yrittäjät. 
http://www.yrittajat.fi/File/19b7ce6c-bd17-426c-b4b0-01e3b-
06b31d3/SY_kehittamisohjelma_netti.pdf

Nuori Yrittäjyys  -ohjelmat,  http://nuoriyrittajyys.fi

Oivallus loppuraportti, 2011. Elinkeinoelämän keskusliitto.
http://ek.multiedition.fi/oivallus/fi/liitetiedostot/
oivallus_ loppuraportti_web.pdf 

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet, 2014, Opetushallitus.
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/
opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet ja  
http://www.oph.fi/ops2016

Tulevaisuusselonteko 2030, 2013, Valtioneuvoston kansila.
http://www.2030.fi/  ja http://vnk.fi/julkaisukansio/2013/
j18-vn-tuse-fi-19-sv-20-en/PDF/fi.pdf
 
YES-verkosto – yrittäjyyskasvatuksen palveluja 
opetushenkilöstölle.
http://www.yes-keskus.fi

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoTM, www.lut.fi/mittaristo 
 
Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat, Opetusministeriö. 
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/
liitteet/opm07.pdf?lang=fi
 
Yrityskylä, http://yrityskyla.fi/wordpress/

30



31




