
Tee testi: Missä menemme nyt? 

Onko  oppilaitoksessasi tavoitteet yrittäjyyskasvatukselle ja saavatko opettajat tukea ja 
täydennyskoulutusta sen toteuttamiseen? Onko oppilaitoksessasi yrittäjämäinen toimintakulttuuri?

Tehkää testi esimerkiksi opettajankokouksessa lähtölaukauksena yrittäjyyskasvatuksen kehittämiselle. Tehkää testi 
uudelleen, kun työkirjan opit ovat käytössä.

Opetuksemme on oppijalähtöistä ja se kannustaa yrittäjämäiseen otteeseen.

Tuemme riskinottoa ja uudistumista sekä sallimme epäonnistumisia. 

Oppilaitoksessamme on erilaisia oppimisympäristöjä.

Oppilaitoksessamme on monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Kaikki meidän oppilaitoksessamme tietävät, mitä yrittäjyyskasvatus tarkoittaa ja miksi se on 
tärkeää.

Opettajat osaavat miettä ja heitä rohkaistaan miettimään omaa työtään yrittäjyyskasvatuksen 
näkökulmasta.

Opettajilla on osaamista toteuttaa ja kehittää yrittäjyyskasvatusta omassa opetuksessaan.

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyö saa samanlaista arvoa kuin muu oppilaitoksen kehittämistyö.
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Jos sait vähiten rasteja tähän kohtaan, tutustu erityisesti työkirjan (yesverkosto.fi/tyokirja) Nojaa 
näihin -osioon ja lähde rakentamaan yrittäjämäisempää toimintakulttuuria koko oppilaitokseen.

Teemme säännöllisesti koulu-yritysyhteistyötä.

Oppilaitoksessamme on työelämäkummeja, kuten YES Kummeja.

Aikataulutamme yrittäjyyskasvatuksen ja koulu-yritysyhteistyön tulevalle lukuvuodelle 
(yrittäjyyskasvatuksen vuosikello).

Oppilaitoksemme opettajat voivat osallistua opettajien työelämäjaksoon.

Oppilaitoksemme rehtori on suorittanut työelämään tutustumisjakson.

Oppilaitoksessamme on yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintatapaa tukevia ohjelmia (esim. NY:n, 
TATin ja Opinkirjon ohjelmat).

Oppilaitoksessamme on harjoitusyritystoimintaa, osuuskuntatoimintaa  tai koulun oma yritys.
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Jos sait vähiten rasteja tähän kohtaan, tutustu erityisesti työkirjan (yesverkosto.fi/tyokirja) 
Ota käyttöön nämä -osioon ja lähde rakentamaan omaa yrittäjämäistä oppilaitosta valmiiden 
mallien ja työkalujen avulla. 

Olemme määritelleet yhteiset tavoitteet yrittäjyyskasvatukselle.

Olemme suunnitelleet yhteiset toimenpiteet yrittäjyyskasvatukselle.

Opettajat saavat riittävästi tukea ja apua yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyöhön.

Opettajat tuntevat lähiympäristön yrittäjiä ja elinkeinoelämän toimijoita ja tekevät heidän 
kanssaan yhteistyötä.

Oppilaat ja opiskelijat saavat tietoa työelämästä ja heitä rohkaistaan löytämään oma juttunsa.

Oppilaitoksessamme on yrittäjyyskasvatuksen kehittämistiimi tai resurssiopettaja.

Arvioimme säännöllisesti yrittäjyyskasvatuksen toteutumista.

Käytämme Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoa.
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Jos sait vähiten rasteja tähän kohtaan, tutustu erityisesti työkirjan (yesverkosto.fi/tyokirja) 
Kehitä yhdessä -osioon ja lähde tekemään yrittäjyyskasvatuksesta suunnitelmallisempaa.

Intohimona yrittäjyyskasvatus!
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