Yrittäjyyskasvatuksen

työkirja
Opettajille, rehtoreille ja työelämän yhteistyökumppaneille

Tämän Yrittäjyyskasvatuksen työkirjan tavoitteena on tehdä
yrittäjyyskasvatuksesta arkea jokaisessa oppilaitoksessa, jotta

jokainen suomalainen nuori saa yrittäjyyskasvatusta kouluasteesta ja paikkakunnasta
riippumatta ja että jokaisella opettajalla on
valmiudet toteuttaa yrittäjyyskasvatusta
omassa työssään.
Työkirja perustuu Yritteliäs ja hyvinvoiva Varsinais-Suomi -hankkeessa
tehtyyn Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirjaan, ja on siitä
kehitetty valtakunnallinen versio.

3. painos
Tekijät: Sanna Lehtonen / YES ry, Leea Simola / YES ry,
Johanna Vainio / YES Varsinais-Suomi ja Tapu Nieminen / Villinikkarit Oy
Julkaisija: Valtakunnallinen YES ry
Graafinen suunnittelu ja taitto: Anne Jokisaari / Ad Express
Valokuvat: Avedia, YES ry, Juho Vainio, Nuori Yrittäjyys ry, kuvapankit

Yrittäjyyskasvatus on
elämässä tarvittavien
tietojen, taitojen
ja valmiuksien
oppimista.

Hei koulutuksen uudistaja!
Koulutus on avainasemassa, kun kehitämme
elinvoimaista yhteiskuntaa.
Työelämän muutosten edessä suomalaista koulutusjärjestelmää
haastaa tarvittavien työelämätaitojen hallinta. Tarvitsemme
valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja muutokseen. Tarvitsemme
uusia yrityksiä ja olemassa olevien yritysten jatkajia, mutta etenkin
tekijöitä, jotka osaavat työskennellä yrittäjämäisesti missä tahansa.
Me YES-verkostossa tahdomme, että koulutus tukee yrittäjämäisen
asenteen kehittymistä. Yrittäjyyskasvatus kuuluu oppilaitokseen.
Tavoitteenamme on, että oppilaitoksista valmistuu yritteliäitä,
oma-aloitteisia nuoria, joilla on aktiivinen elämänasenne ja jotka
hallitsevat tulevaisuuden elämässä ja työelämässä tarvittavat
taidot.
Yrittäjyyskasvatus on väline kehittää opetusta ja koko oppilaitosta.
Tämä yrittäjyyskasvatuksen työkirja on apunasi. Miten sinä lähdet
tekemään entistä parempaa koulua?

Oletko sinä
yrittäjyyskasvattaja?
Kyllä, jos edistät seuraavia taitoja:

1.

myönteinen ja yritteliäs asenne
tulevaisuuteen

2.

yhdessä tekeminen ja kokeminen,
kokeilemalla oppiminen

3. rohkeus ja kyky nähdä mahdollisuuksia
työelämätaidot, tiimityötaidot, itsensä
4. johtaminen
5. verkostojen rakentaminen
kyky saada aikaan uutta liiketoimintaa,
6. kestävää
yrittäjyyttä ja yhteisön
elinvoimaisuutta.

Työkirjan sähköiset työkalut voit ladata
osoitteesta yesverkosto.fi/tyokirja.
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Näin käytät työkirjaa

s. 08

s. 22

s. 12

s. 40

Arvioi

Nojaa näihin

Kehitä yhdessä

Ota käyttöön nämä

Tästä osiosta saat työkaluja
yrittäjyyskasvatuksen arviointiin.

Tämä osio muistuttaa, mitkä ovat
yhteiset tavoitteet kehittämiselle.

Tämä osio auttaa sinua suunnittelemaan
ja kehittämään yrittäjyyskasvatusta.

Yrittäjyyskasvatuksen
toteuttamiseen on olemassa
hyviä ohjelmia, malleja ja
työkaluja.

..
..
..

Tee testi: Missä menemme nyt?
Muista yrittäjyyskasvatuksen
arviointi.
Hyödynnä yrittäjyyskasvatuksen
mittaristoa.

..
..
..

Miten yrittäjyyskasvatuksella
toteutetaan opetussuunnitelmia.
OKM:n yrittäjyyslinjaukset
(2017) näyttävät suunnan
yrittäjyyskasvatukseen.
Yrittäjyyskasvatuksen strategiat
tuovat eri toimijat yhteistyöhön.

..
..
..
..
..
..
..
..

Rakenna yrittäjyyskasvatuksen Ehjä
polku.
Laadi yrittäjämäisen oppilaitoksen
rakennuspiirrokset.
Kutsu koolle kehittämistiimi.
Työelämän toimija, miten osallistut?
Pohdi: mikä on oma roolisi
yrittäjyyskasvatuksessa?
Suunnittele yrittäjyyskasvatuksen
vuosikello.
Johda yrittäjyyskasvatuksen
kehittämistä.

..
..
..

YES-työkalut yrittäjämäisen
oppilaitoksen rakentamiseksi.
Tralla.fi kokoaa yhteen Suomen
yrittäjyyskasvatuksen ja
-koulutuksen toimijat ja palvelut.
Nuori Yrittäjyys -ohjelmat,
Yrityskylä ja muut TATin palvelut,
Opinkirjo, Perheyritysten liitto,
4H, Suomen Yrittäjät, MTK,
Elinkeinoelämän keskusliitto EK,
OAJ.

Tee toiminta näkyväksi.
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Tee testi: Missä menemme nyt?
Onko oppilaitoksessasi tavoitteet yrittäjyyskasvatukselle ja saavatko opettajat
tukea ja täydennyskoulutusta sen toteuttamiseen? Onko oppilaitoksessasi
yrittäjämäinen toimintakulttuuri?

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.
Jos sait vähiten rasteja tähän kohtaan, tutustu erityisesti työkirjan Nojaa
näihin -osioon ja lähde rakentamaan yrittäjämäisempää toimintakulttuuria
koko oppilaitokseen.
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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.
Jos sait vähiten rasteja tähän kohtaan, tutustu erityisesti työkirjan Kehitä yhdessä
-osioon ja lähde tekemään yrittäjyyskasvatuksesta suunnitelmallisempaa.

Yrittäjyyskasvatuksen
työkalut ja yhteistyö

Yrittäjämäinen
toimintakulttuuri

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

Yrittäjyyskasvatuksen
suunnittelu ja arviointi

Arvioi

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.
Jos sait vähiten rasteja tähän kohtaan, tutustu erityisesti työkirjan Ota käyttöön
nämä -osioon ja lähde rakentamaan omaa yrittäjämäistä oppilaitosta
valmiiden mallien ja työkalujen avulla.
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Arvioi

Arvioi yrittäjyyskasvatusta säännöllisesti

Yrittäjyyskasvatuksen arviointivälineet

Yrittäjyyskasvatusta on hyvä arvioida kahdella tasolla, yksilön
(oppijan arviointi ja opettajan itsearviointi) sekä oppilaitoksen tasolla.

Opettajien itsearviointivälineiden perhe kattaa kaikki koulutustasot.
Arviointivälineet on luotu yhdessä opettajien kanssa vankalla
tutkimusorientaatiolla. Kokeile ja tee itsearviointi – saat välittömästi
sähköpostiisi kuvauksen toiminnastasi, vinkkejä kehittämiseen sekä vertailun
suhteessa muihin vastaajiin. Tutustu!

Oppijan näkökulmasta arviointi on luonnollinen osa oppimista.
Yrittäjyyskasvatuksessa on tärkeää arvioida koko oppimisprosessia, ei
vain lopputulosta. Käytä arvioinnissa monipuolisesti eri menetelmiä kuten
itsearviointia, vertaisarviointia, arviointikeskustelua ja esim. portfolio- tai
oppimispäiväkirjaa, jossa oppija reflektoi omaa tekemistään.
Yrittäjyyskasvatuksessa tulisi arvioida
ensisijaisesti prosessia sekä oppijan
sitoutumista, tahtoa ja motivaatiota. Sen
jälkeen tulisi arvioida oppijan aktiivisuutta,
innostuneisuutta ja omatoimisuutta ja
viimeiseksi oppimistuloksia.
Opettajan ja oppijan lisäksi arviointiin
kannattaa ottaa mukaan vanhemmat,
yrittäjät ja koko oppijaryhmä.

Perus- ja toisen asteen opettaja ja rehtori: lut.fi/mittaristo
Ammattikorkeakoulun opettaja: lut.fi/yrittajyysmittaristo
Opettajaksi opiskeleva: lut.fi/mittaristo
Opettajankouluttaja: lut.fi/koke/muut/yvi

5 kysymystä ennen arviointia:
Mitä?
Miksi?
Miten?
Kuka?
Milloin?
(Pickford & Brown 2006)

Yrittäjyyskasvatuksen toteutumista organisaatiotasolla voit arvioida
sivulta 8 löytyvällä testillä. Myös OKM:n Yrittäjyyslinjauksissa (sivulla 18)
esitetään arviointikysymyksiä yrittäjyyskasvatuksen toteutuksen tueksi.
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Nojaa näihin
Yrittäjyyskasvatus ja OPS:

Yrittäjyyskasvatus kiinnittää opetuksen
yhteiskunnan ajankohtaisiin teemoihin
Yrittäjyyskasvatus on ollut 1990-luvun puolivälistä lähtien kaikkia
kouluasteita koskevana aihealueena opetussuunnitelmissa. Yrittäjyys
näkyy entistä vahvemmin niin yhteiskunnallisessa keskustelussa,
työelämässä, nuorten asenteissa kuin myös uudistuneissa
opetussuunnitelmissa.
Yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta opetussuunnitelman tavoitteena on saada lapset
ja nuoret innostumaan voimallisemmin oman elämänsä rakentamisesta ja löytämään
oman juttunsa elämässä ja tulevassa työelämässä. Tuloksena on oppija, joka rakentaa
omaa tulevaisuuttaan ja hankkii yrittäjämäisesti osaamista sen toteuttamiseen.
Yrittäjyyskasvatus antaa tulokulman yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseen
oppilaitoksissa. Sen ytimessä on elämänhallinnan, vuorovaikutuksen ja itsensä
johtamisen taidot sekä kyky innovaatioihin ja muutosten kohtaamiseen. Yhdessä
vaikutamme siihen, että yhä useampi lapsi ja nuori löytää yhä nopeammin paikkansa
työelämässä, joko palkansaajana tai yrittäjänä.

Koulun toimintakulttuurin
muutos vaatii yhteistä
tahtoa, aikatauluttamista
ja konkreettisia työkaluja.

Tutustu seuraavilla sivuilla, miten yrittäjyyskasvatus
näkyy opetussuunnitelmissa eri kouluasteilla.
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Nojaa näihin

Yrittäjyyskasvatus perusopetuksessa:
koulun ovet auki työelämään

Yrittäjyyskasvatus lukiossa:
kohti yrittäjämäistä toimintatapaa

Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka tukee hyvin perusopetuksen
opetussuunnitelman ajatusta siitä, että oppilas on aktiivinen,
vastuullinen ja osallinen oppimiseen sekä omaksuu oppimaan
oppimisen taidot ja osaa asettaa tavoitteita.

Lukiokoulutuksen yhtenä tavoitteena on kehittää opiskelijan
jatko-opinto-, työelämä- yrittäjyys- ja yhteiskuntavalmiuksia.
Lukio-opetuksen yleisten tavoitteiden ja ainekohtaisten sisältöjen
lisäksi yrittäjämäisiä taitoja käsitellään opetussuunnitelman
aihekokonaisuuksissa.

Keskeisessä roolissa ovat oppilaan oma itsetuntemus, hyvä itsetunto,
motivoituneisuus, kriittisen ajattelun taito ja ongelmanratkaisutaidot.
Yrittäjyyskasvatus tähtää siihen, että oppilaat oppivat itse tekemällä,
vuorovaikutuksessa muiden kanssa, aitojen ilmiöiden parissa ja monipuolisia
työtapoja hyödyntäen. Opettajat hyödyntävät erilaisia oppimisympäristöjä ja
opetus on eheytynyttä ja monialaista.
Perusopetuksen opetussuunnitelma käsittelee myös koulun toimintakulttuuria.
Sen rakennuspalikat ovat uudenlainen johtajuus ja opettajuus, jaettu vastuu,
vuorovaikutteinen ja muut huomioiva toiminta sekä yhteistyö ympäröivän
yhteiskunnan kanssa. (Tutustu yrittäjämäisen oppilaitoksen rakennuspiirroksiin
sivulla 25.)
Yrittäjyys ja työelämätaidot näkyvät opetussuunnitelmassa erityisesti laajaalaisten osaamiskokonaisuuksien L6:ssa. Sen mukaan perusopetuksessa
oppilaiden tulee saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja
myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Oppilaiden on tärkeää saada
kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen,
yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan
jäsenenä. Oppilaiden tulee voida kartuttaa työelämätuntemustaan ja oppia
yrittäjämäistä toimintatapaa.
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Lukiokoulutuksen oppimiskäsitys, opiskeluympäristöt, menetelmät ja
toimintakulttuuri saavat tukea yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikasta ja
yrittäjämäisestä toiminnasta.
Lukion opetussuunnitelman aihekokonaisuus aktiivinen kansalaisuus,
yrittäjyys ja työelämä tähtää siihen, että opiskelijoilla on tahtoa ja taitoa
toimia aktiivisina kansalaisina ja että heidän työn, työelämän ja yrittäjyyden
tuntemuksensa kasvaa.
Aihekokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijoille oppimiskokemuksia,
jotka kannustavat aloitteellisuuteen, yrittäjämäiseen toimintaan,
yhteistyöhön, vastuullisuuteen sekä rakentavaan ja tietoperustaiseen
kriittisyyteen. Aihekokonaisuuden keskeistä sisältöä ovat myös osallistumis-,
vaikuttamis- ja työkokemukset ja niiden reflektointi.
Opetussuunnitelma kannustaa siihen, että opettajat kehittävät
aihekokonaisuuden toteuttamista tukevia opiskeluympäristöjä yhteistyössä
opiskelijoiden ja muiden toimijoiden, kuten järjestöjen ja yritysten kanssa.
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Nojaa näihin

Yrittäjyyskasvatus ammattioppilaitoksessa:
yrittäjyys osaksi ammattitaitoa
Ammatillisten opintojen opetussuunnitelmassa tutkintojen perusteissa
yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavalla osaamisella on vahva
painotus. Yrittäjyys ja yritystoiminta ovat entistä näkyvämmin mukana.
Opetussuunnitelmassa yrittäjyysosaamiseen ja yrittäjävalmiuksiin liittyvät
opinnot voivat muodostaa oman kokonaisuutensa tai niihin liittyvät
ammattitaitovaatimukset voidaan sisällyttää tutkinnon osien tavoitteisiin.
Tavoitteena on kehittää työelämää yrittäjämäisen toiminnan kautta.
Opetussuunnitelma tähtää siihen, että ammatillinen koulutus vastaa työelämän
osaamistarpeisiin, edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä tukee elinikäistä
oppimista.

Yrittäjyys on
työelämätaito.

Yrittäjyyskasvatus korkeakouluissa: tavoitteena
synnyttää uutta yrittäjyyttä
Yrittäjyyden edistäminen on keskeinen osa korkeakoulujen toimintaa.
Yrittäjämäisen toiminnan edistäminen ei liity yksinomaan koulutuksen
sisältöön, vaan se on kaikkeen korkeakouluopetukseen ja -oppimiseen
liittyvä toimintatapa, menetelmä ja metodi.
Yrittäjähenkisyys on tekoihin tarttumista ilman varmaa tietoa resursseista ja
tuloksista. Korkeakoulu on hyvä ja turvallinen ympäristö koetella ja siirtää rajojaan.
Innovatiivisuus, riskien arviointi ja rohkeus kokeilla muodostavat yrittäjämäisen
toiminnan ytimen. Yrittäjän ominaisuuksiin kuuluu myös vastuun ottaminen
ja kurinalainen tekeminen, jotta ideat, uusi osaaminen ja toimintamallit sekä
liikeideat saadaan vietyä käytäntöön.
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Nojaa näihin

OKM:n yrittäjyyslinjaukset näyttävät suunnan
yrittäjyyskasvatukseen kaikille kouluasteille ja
toimijoille
Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi keväällä 2017 uudet
yrittäjyyslinjaukset koulutukseen. Ne ovat konkreettinen toiminnan
arvioinnin ja kehittämisen apu oppilaitosjohdolle, henkilöstölle ja
muillekin yrittäjyyskasvatustoimijoille. Lisäksi linjaukset antavat
vinkkejä ja suunnittelun tukea käytännön työhön.

..
..

Yrittäjyyslinjaukset ovat osa kokonaisuutta
Yrittäjyyslinjauksissa hyödynnettiin aiempia selvityksiä, tutkimuksia ja
keskeisiä EU-asiakirjoja ja ne nojaavat muihin strategisiin asiakirjoihin – kuten
hallitusohjelma sekä maakunnalliset, ylimaakunnalliset, alueelliset ja paikalliset
yrittäjyyskasvatusstrategiat – ja muodostavat niiden kanssa kokonaisuuden. Jos
maakunnassasi/kunnassasi on oma yrittäjyyskasvatusstrategia, tutustu myös siihen
(lue lisää sivulta 20).

Yrittäjyyslinjauksista löydät:
keskeiset käsitteet: yrittäjyys, yrittäjyyskasvatus, 				
yrittäjämäinen toimintakulttuuri ja kokeilukulttuuri
OKM:n linjaukset seuraaviin osa-alueisiin:
–– strateginen taso ja johtaminen
–– kasvatus- ja opetushenkilöstön koulutus

Yrittäjyyslin
jaukset
koulutukseen

–– yrittäjyyttä tukeva koulutus

..
..

–– oppimisympäristöt
kysymyksiä arviontiin ja kehittämiseen
konkreettisia työkaluja toteuttamiseen.

Tutustu yrittäjyyslinjauksiin osoitteessa minedu.fi/yrittajyyskoulutusja-kasvatus ja ota avuksesi. Linjaukset on laadittu muistilistan tyyliseksi,
joten voit kohta kohdalta tarkastaa: toteutuuko tämä meillä? Hyödynnä myös
tukikysymykset ja vinkit.
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Tralla.fi syventää yrittäjyyslinjauksia
Uusi digitaalinen palvelu tralla.fi on jokaisen opettajan työkalu
yrittäjyyskasvatukseen.
Trallasta löydät kaikki Suomen tärkeimmät yrittäjyyskasvatuksen mallit ja
menetelmät, ja palveluun on myös koottu yrittäjyyskasvatuksen teoriaa.
Tralla perustuu yrittäjyyskasvatuslinjauksiin, opetussuunnitelmiin
sekä muihin strategioihin, jotka ohjaavat koulutusta yrittäjyyden
näkökulmasta. Lue lisää Trallasta sivulta 46.
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Nojaa näihin

Onko alueellasi tai organisaatiossasi
yrittäjyyskasvatuksen strategia?
Monella alueella on laadittu yrittäjyyskasvatuksen strategia,
jonka tavoitteena on kuvata paikallinen yrittäjyyskasvatus
ja sen tavoitteet sekä luoda tapoja yrittäjyyskasvatuksen
toteuttamiseksi.
Yhteinen strategia helpottaa yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä ja
yrittäjämäisen toimintakuttuurin luomista. Yrittäjyyskasvatuksesta tulee
osa opetuksen arkea jokaisessa oppilaitoksessa.

Yrittäjyyskasvatus on
elinikäistä oppimista

Yrittäjyyskasvatus on tapa hyvä tehdä yhteistyötä eri toimijoiden
kesken. Strategiatyö kokoaa yhteen kuntapäättäjiä, virkamiehiä kuten
sivistystoimenjohtoa sekä kaupunginjohtoa, paikallisia yrittäjiä ja
yrittäjäyhdistysten edustajia sekä oppilaitosten edustajia eri kouluasteilta.
Kun strategiaa on tehty yhdessä, saadaan sen toteuttamiseen sitoutetuksi
niin oppilaitos, työelämän edustajat kuin kunnan johto.

Euroopan unionin listaamat elinikäisen oppimisen
avaintaidot ovat:

Strategiatyöllä rakennetulla laajamittaisella ja tavoitteellisella
yrittäjyyskasvatuksella vaikutetaan suoraan alueen tulevaisuuteen.
Yrittäjyyskasvatuksen strategiat muodostavat kokonaisuuden muiden
asiakirjojen kanssa. Tutustu OKM:n Yrittäjyyskasvatuksen linjauksiin (tämän
työkirjan sivu 18).
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1. viestintä äidinkielellä
2. viestintä vierailla kielillä
osaaminen ja perusosaaminen
3.matemaattinen
luonnontieteiden ja tekniikan aloilla
4. digitaaliset taidot
5. oppimistaidot
6. sosiaaliset ja kansalaistaidot
7. aloitekyky ja yrittäjyys
tietoisuus kulttuurista ja kulttuurin
8. ilmaisumuodot
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Kehitä yhdessä

Lataa yrittäjyyskasvatuksen Ehjä Polku -pohja:
yesverkosto.fi/tyokirja ja täytä siihen oman opetuksesi tavoitteet.

Rakenna yrittäjyyskasvatuksen Ehjä polku
Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on, että lasten ja nuorten yrittäjämäinen asenne ja osaaminen
kehittyvät ikävuosien karttuessa katkeamattomana polkuna, jossa eri toimijat tietävät, miten
polku toteutuu edellisellä ja seuraavalla kouluasteella.
Tutustu YESin malliin. Miten yrittäjyyskasvatuksen polku toteutuu teidän kunnassa
esiopetuksesta korkea-asteelle? Tiedätkö mitä alemmalla kouluasteella on tehty ja miten otat
sen huomioon omassa opetuksessasi?

Omaehtoinen
yrittäjyys
= näin yritteliäs
asenne kehittyy

Sisäinen
yrittäjyys

= näin yrittäjämäinen
toimintatapa ja
yhteistyötaidot
kasvavat

Ulkoinen
yrittäjyys

= näin yrittäjyysosaaminen
kehittyy
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9-12 v.
0-6 v. 7-8 v.
Positiivinen ja
utelias asenne
elämään

Yhdessä tekemisen
ja leikkimisen riemu

Yritteliäs asenne
oppimiseen
Taito huomioida
muut ja toimia
reiluna kaverina

Vastuu itsestä ja
omasta osaamisesta

13-15 v.
Halu ja kyky kehittyä

Taito toimia ryhmän
vastuullisena jäsenenä

16-19 v.
Kyky rakentaa oma
unelmatulevaisuutensa
Osaaminen kehittää
itseä ja ryhmää

20 v.
Intohimo elinikäiseen
oppimiseen
Kyky rakentaa ja
johtaa tiimejä

Ymmärrys
tiimitaidoista ja
tiimityöstä

Oikea yritystoiminta

Yrityksen johtaminen
ja liiketoiminnan
kehittäminen

Oppijalähtöiset projektit
Projektit
Tavoitteellinen
leikki

Ryhmätyöt
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Kehitä yhdessä
Siirry

Johda

Laadi yrittäjämäisen oppilaitoksen
rakennuspiirrokset
Jotta voimme uudistaa opetusta, meidän pitää uskaltaa muuttaa tapaa tehdä
asioita. Yrittäjämäinen toimintakulttuuri vaatii yhdessä tekemistä, tavoitteiden
asettamista, pedagogisia valintoja ja konkreettisia työkaluja.
Miten yrittäjyyskasvatus toteutuu näillä osa-alueilla oppilaitoksessasi? Mitä
mielestäsi pitäisi kehittää?

opettajasta ohjaajaksi

avoimesti ja yhteisöllisesti, hyödynnä
kaikkien taitoja. Määritä yhdessä
tekemisen suunta strategisella
ja pedagogisella johtajuudella.

Toteuta tiimi- ja pariopettajuutta.
Ota mentori ja mentoroi muita.
Hyödynnä muita asiantuntijoita.
Anna vastuuta nuorelle.

Arvioi opetusta
Yrittäjyyskasvatuksen
mittaristolla (LUT) ja
seuraa kehitystäsi.

Toteuta näitä:
• yrittäjyyskurssit
• oppiainerajat ylittävät
kokonaisuudet
• tiimioppiminen
• projektit yritysten
kanssa
• TET
• Päivä Johtajana
• teemapäivät/
tapahtumat
• yritysvierailut
• osaamisportfolio

Toteuta yrittäjämäistä

pedagogiikkaa
Anna oppimisen lähteä oppijasta.
Tee oppimisesta tavoitteellista, vuorovaikutteista, tutkivaa ja kokeilevaa.
Hyödynnä aiemmin opittua ja
tee opetuksesta monimuotoista.
Kannusta kriittiseen ja luovaan
ajatteluun ja vahvista elinikäisen
oppimisen taitoja.
Muista työelämälähtöisyys.

OPS

Kaiken perusta on

yrittäjämäinen
toimintakulttuuri.
Sen rakentaminen
kuuluu kaikille.

Hyödynnä näitä:

Yrittäjyyskasvatuksen strategia

• oppilaskuntatoiminta
• NY-ohjelmat
• TATin oppimiskokonaisuudet
• 4H:n toimintamallit
• kunkoululoppuu.fi
• asiantuntijaverkosto.fi
• tralla.fi
• yeskummit.fi

Kehitä omaa
osaamistasi.
YES-valmennukset
opettajille, rehtoreille ja
koko oppilaitokselle.

OKM:n Yrittäjyyslinjaukset
EU:n linjaukset

Lataa täytettävä yrittäjämäinen oppilaitos
-pohja: yesverkosto.fi/tyokirja

Käytä monipuolisia ja innostavia

• yritykset ja muu työelämä
• digitaaliset ja pelilliset
ympäristöt
• harjoitusyritykset
• osuuskunnat
• oppilaitosyritykset

24

Ota avuksesi yrittäjyyskasvatuksen

oppimisympäristöjä:
• monimuotoiset,
motivoivat tilat
• eri oppiaineita
yhdistävät ympäristöt
• sosiaalinen media
• kerhotoiminta

yhteistyöverkostot:

•
•
•
•
•

YES-aluepäällikkö
YES Tiimi
YES Kummit
muut oppilaitokset
yrittäjäjärjestöt

•
•
•
•
•
•

elinkeinoelämän järjestöt
Nuori Yrittäjyys
TAT
Opinkirjo
4H
muut toimijat
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Yrittäjyyskasvatus on elinvoimaisen kunnan
edellytys – kutsu koolle kehittämistiimi
Maakuntauudistuksen jälkeen koulutus nousee yhdeksi tärkeimmäksi
kuntien tehtäväksi. Panostamalla koulutukseen ja osaamisen
kasvattamiseen kunta luo elinvoimaa.

Yrittäjyyskasvatus rohkaisee
yrittäjämäiseen asenteeseen,
oma-aloitteellisuuteen ja
aktiivisuuteen.

Yrittäjyyskasvatuksella on tärkeä rooli. Yrittäjyyskasvatuksen toteuttamista
ja kehittämistä helpottaa, kun eri toimijoiden kanssa on yhteisymmärrys.
Onko kunnassasi YES Tiimiä, yrittäjyyskasvatuksen kehittämistiimiä tai
työryhmää? Jos ei, on aika perustaa!
Kokoa kunta- tai aluekohtainen yrittäjyyskasvatuksen kehittämistiimi,
jossa on laaja edustus päättäjiä, virkamiehiä kuten sivistystoimenjohtoa ja
kaupunginjohtoa, paikallisia yrittäjiä ja yrittäjäyhdistysten edustajia sekä
oppilaitosten edustajia eri kouluasteilta. Tukea antaa alueesi YES-toimija.
Kehittämistiimeissä voitte kartoittaa nykytilaa, suunnitella
yrittäjyyskasvatuksen strategian toteuttamista (s. 20), miettiä
miten yrittäjyyskasvatuksen Ehjä polku toteutuu (s. 22) ja rakentaa
yrittäjyyskasvatuksen vuosikellon (s. 34).

Yrittäjyyskasvatuksen tiimi myös omaan oppilaitokseen
Voit edistää yrittäjyyskasvatusta ja rakentaa yrittäjämäistä
toimintakulttuuria parhaiten, kun perustat myös omaan oppilaitokseen
yrittäjyyskasvatuksen kehittämistiimin. Muista ottaa mukaan oppilaiden
edustus.
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Työelämän toimija, miten osallistut?
Oppilaitokset tarvitsevat verkostoja ympäröivään yhteiskuntaan.
Yrittäjä tai työelämän edustaja, auttaisitko sinä lähikoulujen lapsia
ja nuoria tutustumaan työelämään, yrittäjyyteen ja työelämässä
tarvittaviin taitoihin?

5 syytä tehdä kouluyhteistyötä
1.
2.
3.
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Tutustut tulevaisuuden työntekijöihin. Olet mukana
kehittämässä heidän osaamistaan ja asenteitaan ja parannat
heidän mahdollisuuksiaan työllistyä ja löytää oman juttunsa.
Voit viedä tietoa työelämän tarpeista kouluun – opetetaanko
siellä mielestäsi oikeita asioita?
Saat yritystäsi tai työpaikkaasi tunnetuksi.

4.

Saat tilaisuuden verkostoitua oman kuntasi muiden
yrittäjyyskasvatuksen toimijoiden kanssa ja osallistut kunnan
elinvoimaisuuden kehittämiseen. Luot sosiaalista pääomaa.

5.

Saat lapsilta ja nuorilta tuoretta näkökulmaa ja ideoita oman
toimintasi kehittämiseen.

Lähde YES Kummiksi!
Nuoret kaipaavat tavallisia esimerkkejä erilaisista ammattialoista, koulutusja urapoluista tai vaikkapa mielipidettäsi siitä, minkälaisia taitoja sinun
työssäsi tarvitaan ja miten niitä voisi koulussa harjoitella.

..
..
..
..

Mitä voit YES Kummina tehdä?
Kerro oma yrittäjätarinasi tai
urapolkusi oppilaille.
Kutsu oppilaita vierailuille omalle
työpaikallesi tai tarjoa TET-paikkaa.
Lähde tuomariksi yrittäjyyskilpailuihin
tai ryhdy neuvonantajaksi nuorten
harjoitusyrityksiin.
Osallistu oppilaitosten
työelämäprojekteihin.

YES Kummina sinun ei tarvitse olla
esiintymisen tai pedagogiikan
asiantuntija, toimia itse yrittäjänä
tai puhua täydellistä suomea.
Tärkeintä on, että tahdot neuvoa
lapsia ja nuoria työelämään
liittyvissä asioissa ja kannustaa
heitä löytämään omat
vahvuutensa.

Tee oma profiili:

yeskummit.fi
Voit osallistua yhteistyöhön työsi ja aikataulujesi
ehdoilla – YES Kummiksi rekisteröityminen ei vielä
velvoita sinua mihinkään. Lue vinkit yhteistyöhön:
yeskummit.fi/yes-kummille.
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Yrittäjäjärjestöt ja muut yhteisöt, miten osallistutte?
Oppilaitosyhteistyö aina perusopetuksesta korkea-asteelle on
erilaisille yhteisöille, kuten yrittäjäjärjestöjen ja Nuorkauppakamarien
paikallisyhdistyksille hyvä mahdollisuus edistää lasten ja nuorten
yrittäjyys- ja työelämätaitoja ja luoda elinvoimaisuutta oman kunnan tai
alueen tasolla.
Tekemällä yhteistyötä voitte vaikuttaa tulevaisuuden
työntekijöiden taitoihin ja asenteisiin ja luoda perustaa
uudelle yrittäjyydelle.
Paikallisina toimijoina voitte osallistua koulujen
yrittäjyyskasvatukseen monin tavoin. Suomen Yrittäjät
ovat koonneet omien paikallisyhdistystensä parhaita
käytäntöjä yrittäjyyskasvatuksessa.

a
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Liperin

Yrittäjä

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

Osallistukaa yrittäjyyskasvatustyöhön:
järjestämällä yritysvierailuja
palkitsemalla aktiivisia oppijoita stipendeillä
ottamalla oma kummiluokka
osallistumalla erilaisiin yrittäjyyskasvatuksen teemapäiviin ja -tapahtumiin
kannustamalla jäsenyrittäjiä toimimaan opiskelijoiden yrittäjyysprojekteissa
mentoreina.

Alahärmän
yl
kanssa on jä äkoulun ja lukion
rjestetty sä
än
yrittäjyytee
n liittyvää to nöllistä
iminta
Lukiossa pyö
rii edelleen a.
meidän alk
u
matkailuyr un saattama
ittäjyyden k
urssi.
Ala
härmän Yr

ittäjät ry

Mahdollistakaa oppilaitosten yrittäjyyskasvatustyötä:
antamalla omia tiloja nuorten hyödynnettäväksi
maksamalla oppijoiden osallistumismaksut ja bussikyydit Yrityskylään
kannustamalla jäsenistöä aktiivisuuteen ja yhteistyöhön alueen oppilaitosten
kanssa.

Jakakaa kokemuksia ja osaamista yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi:
osallistumalla koulujen opetussuunnitelmien laatimiseen

Otettiin tän
ä vuon
yrittäjyyslu na oma stipendi
yhteistyötä okalle. Tehdään
oppila
käymällä o itoksiin esim.
p
kertomassa on tunnilla
yrittäjyyde
stä.
Siik
alatvan Yr

ittäjät ry
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Voitte muun muassa tehdä seuraavaa:

tuomalla ehdotuksia ja ideoita yrittäjyyskasvatuksen oppiympäristöjen ja
oppisisältöjen suunnitteluun
osallistumalla alueellisiin yrittäjyyskasvatuksen työryhmiin.

Lue lisää hyviä käytäntöjä paikallisyhdistysten tekemästä yrittäjyyskasvatustyöstä
Suomen Yrittäjien nettisivuilla: www.yrittajat.fi/hyvatkaytannot.
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Mikä on oma roolisi yrittäjyyskasvatuksessa?
Yrittäjyyskasvatus tarvitsee ihmisiä, joilla on erilaisia vahvuuksia ja intohimon kohteita.
Pohdi minkälainen rooli on sinun luonteellesi ominainen ja loista tiimissäsi! Ota myös
oppijat mukaan yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen ja vaikuttamaan omaan opetukseensa.

Valmentaja

Olet hyvä innostamaan ja kannustamaan
ihmisiä löytämään omat vahvuutensa ja
yrittämään parhaansa. Ymmärrät, että
epäonnistumiset ja kokeilut ovat tärkeä
tapa oppia.

Olet hyvä tiimipeluri ja yhteishengen luoja
ja tutustut helposti uusiin ihmisiin.

Kehitä yrittäjyyskasvatusta näin:

Luo yrittäjyyskasvatukselle elintärkeitä
verkostoja: Hanki kontakteja ja
yrityskummeja, kehitä kouluyritysyhteistyötä, kutsu koolle
yrittäjyyskasvatuksen kehittämistiimejä
ja järjestä yhteistyötä. Avaa oppilaitoksen
ovia ympäröivään yhteiskuntaan.

Vie käytäntöön uusia asioita: Rakenna
ilmiöpohjaista oppimista, kokeile
rohkeasti erilaisia oppimisympäristöjä ja
malleja sekä hyödynnä tiimiopettajuutta
ja parijohtajuutta.
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Verkottaja

Kehitä yrittäjyyskasvatusta näin:

Tarvitsetko apua? Tee Millainen yrittäjyyskasvattaja
olet? -testi: yesverkosto.fi/testaaitsesi

Asiantuntija

Johtaja

Olet hyvä hahmottamaan laajoja,
monitasoisia kokonaisuuksia ja jäsentämään
niiden merkityksiä omalle työlle. Ymmärrät,
miten yrittäjyyskasvatus on keino toteuttaa
opetussuunnitelmien tavoitteet.

Olet hyvä kokeilemaan ennakkoluulottomasti
uusia asioita ja saat esimerkilläsi myös
muut mukaan. Luot muille mahdollisuuksia
uudistaa opetusta ja toimintakulttuuria.

Kehitä yrittäjyyskasvatusta näin:

Luo yrittäjyyskasvatukselle vankka perusta
ja merkitys: Sinä osaat kertoa miksi asioita
tehdään. Suunnittele yrittäjyyskasvatusta
ja toimi sisällönkehittäjänä. Arvioi myös
tuloksia.

Kehitä yrittäjyyskasvatusta näin:

Ole opetuksen uudistamisen esteiden
purkaja. Visioi isosti ja päätä, mistä
vanhasta voi luopua. Huolehdi, että
kaikilla on yhteinen näkemys, mihin
suuntaan ollaan menossa ja järjestä
resursseja.
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Suunnittele yrittäjyyskasvatuksen vuosikello
Saat yrittäjyyskasvatuksen ja koulu-yritysyhteistyön helpommin sisällytettyä
osaksi opetusta, kun otat mukaan elinkeinoelämän edustajat ja YES Kummit
sekä muut yhteistyökumppanit.

Yrittäjyyskasvatuksen

vuosikello

Laittakaa vuosikelloon yhdessä ylös tärkeät päivämäärät, tempaukset,
vierailut ja yhteistyöprojektit.
TET-viikko

Vuosikellon ulkokehälle voitte laittaa yhteiset asiat, joissa on useita toimijoita.
Vuosikellon sisälle voitte laittaa oppilaitoksen omat asiat, joissa ei ole
yhteistyökumppaneita.
Voitte käyttää vuosikelloa myös oman oppilaitoksen sisäisenä työkaluna, jolloin
sisäkehälle voi laittaa yhden opettajan tai luokan omat asiat ja ulkokehälle
yhteiset projektit, joissa on mukana muita luokkia tai luokka-asteita tai
koko oppilaitos.

Yrittäjyysviikko

11

12

NY 24h -leiri

10

22.9. YES Tiimi

yhteistyö

01

02

5.9. Yrittäjän Päivä

Lataa täytettävä vuosikellopohja:
yesverkosto.fi/tyokirja
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08

22.8.
Yrittäjyyskasvatuksen
kehittämistiimi

1.3. Ope-yrittäjätreffit

oppilaitos

lukuvuosi

09

OpeTET

KESÄLOMA

07

06

03
04

Urapäivä

05
1.5. Ope-yrittäjätreffit
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Johda yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä
Johdon tehtävänä on varmistaa, että koko oppilaitoksen
henkilökunnalla on yhdessä ymmärretty visio siitä, mitä
yrittäjyyskasvatus meillä tarkoittaa ja mihin tähtäämme.
Kannusta ja mahdollista jokaista opettajaa toteuttamaan yrittäjyyskasvatusta
osana omaa opetusta:

..
..

Johda merkitystä: Tärkeille asioille on aikaa ja niille löydetään resursseja.
Varmista, että oppilaitoksessa on aikaa keskusteluille ja yhteisille
suunnitteluhetkille yrittäjyyskasvatuksesta.
Jaa johtajuutta: Rakenna osallistavalla ja kokeilevalla johtamisella
avoimuuteen ja verkostoyhteistyöhön kannustavaa yrittäjämäistä
toimintakulttuuria. Käytä apunasi Yrittäjämäinen oppilaitos -pohjaa (s. 24).
Miten teidän oppilaitos pärjää yrittäjämäisen toimintakulttuurin testissä (s. 8)?

..
..
..

Uskalla unelmoida: Visio, miten opetus uudistuu – mistä vanhasta voi luopua,
jotta uudelle saa tilaa? Pitääkö jostain poisoppia?
Anna mahdollisuus kehittäää osaamista. Myös opettajalla on oikeus jatkuvaan
oppimiseen.

Yrittäjyys on
kykyä muuttaa
ideat toiminnaksi.

Rakenna kumppanuuksia: Huolehdi, että oppilaitos osallistuu paikkakunnan
yrittäjyyskasvatuksen kehittämistiimin toimintaan (s. 26) ja on mukana kunnan
kehittämisessä. Onko teillä kumppanuuksia paikalliseen elinkeinoelämään?
Hyödynnättekö YES Kummeja?
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Yrittäjyyskasvatus on yhteistyötä
– tee toiminta näkyväksi
Yrittäjyyskasvatus on uuden kokeilua ja ideoiden jakamista. Tee
toiminta näkyväksi kertomalla mitä teidän oppilaitoksessa ja
kunnassa tapahtuu.

..
..
..
..
..

Mieti kenelle viestitään: nuoret, opettajat, rehtorit, vanhemmat, media,
muut koulut, yrittäjät, kuntapäättäjät ja virkamiehet. Mitä heidän on tärkeää
tietää ja miten saat viestin perille?
Tee vuosittainen viestintäsuunnitelma toimintasuunnitelman ja vuosikellon
(s. 34) rinnalle. Sovi rooleista ja vastuista.
Pidä nettisivut ajan tasalla ja ole näkyvästi mukana sosiaalisessa mediassa.
Jaa kokemuksia ja kokeiluja ja kysy miten muualla toimitaan. Lähetä
juttuvinkkejä paikallismediaan.
Ota oppijat mukaan tuottamaan sisältöjä: kannusta esimerkiksi
bloggaamaan, tubettamaan ja muilla tavoin osallistumaan sosiaalisessa
mediassa.

Yrittäjyys on
luovuutta,
yhteisöllisyyttä,
vastuullisuutta ja
riskinottoa.
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Tuo valtakunnalliset ja paikalliset viestit
omaan oppilaitokseen: mitä ne teidän
toiminnassa tarkoittavat?

Verkostoidu ja lue
yrittäjyyskasvatuksen uutisia
YES-verkoston some-tileiltä.
Löydät meidät eri kanavista:
@yesverkosto. Tilaa myös
YES-uutiskirje sähköpostiisi
osoitteesta yesverkosto.fi.
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Ota käyttöön nämä
Yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen on olemassa hyviä ohjelmia,
malleja, työkaluja ja tukea. Seuraavilla sivulla esittelemme
yrittäjyyskasvatuksen toimijoita ja heidän tarjoamiaan palveluja.

YES-verkosto antaa tukea 		
yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen
Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatustoimija YES on asiantuntijaverkosto, joka
tukee ja valmentaa opettajia yrittäjyyskasvatuksessa. Toimimme alueellisen
yrittäjyyskasvatustyön rakentajana ja yhteistyön kehittäjänä.
Edistämällä koulu-yritysyhteistyötä ja yrittäjämäistä toimintakulttuuria
opetuksessa tähtäämme siihen, että kouluista valmistuu yritteliäitä nuoria, jotka
pärjäävät muuttuvassa työelämässä.
Toimimme sekä valtakunnallisesti että alueellisesti, kunkin alueen omista
lähtökohdista käsin. Tavoitteemme on, että jokainen lapsi ja nuori saa
yrittäjyyskasvatusta kouluasteesta ja paikkakunnasta riippumatta ja että jokaisella
opettajalla on valmiudet toteuttaa yrittäjyyskasvatusta omassa työssään.

Tutustu seuraavalla aukeamalla
YESin tarjoamiin palveluihin.
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Nuoren tulevaisuuteen
valmentaminen kuuluu
jokaisen opettajan työhön.
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Ota käyttöön nämä

YES-työkalut yrittäjämäisen oppilaitoksen
rakentamiseksi
YES tarjoaa täydennyskoulutusta ja erilaisia työkaluja
yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.
Lisää tietoa saat omalta YES-aluetoimijaltasi.
YES-valmennukset
Maksuttomat YES-valmennukset antavat opetushenkilöstölle valmiuksia
yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen omassa työssä.
Ne antavat eväitä työelämäyhteistyön rakentamiseen ja rohkaisevat
kehittämään omaa osaamista, uudistamaan opetusta ja muuttamaan koulun
toimintakulttuuria OPSien tavoitteiden mukaisesti.
Tutustu lähelläsi pidettäviin valmennuksiin osoitteessa yesverkosto.fi tai
kysy omalta YES-aluetoimijaltasi. Valmennuksia järjestetään myös tarpeiden
mukaan ja mielellään koko oppilaitoksen työyhteisölle, joten ole yhteydessä
omaan YES-aluetoimijaasi ja kysy lisää.

YES-aluetoimijat
YES-aluetoimijat ovat opettajan tukena yrittäjyyskasvatuksessa eri
puolilla Suomea. Aluetoimijat järjestävät tapahtumia ja valmennuksia,
kehittävät alueellista yrittäjyyskasvatusta, rakentavat kouluyritysyhteistyötä ja verkostoja, tarjoavat NY-aluepalveluja ja antavat tukea
opetussuunnitelmatyöhön.

YES-materiaalit
YES kerää ja levittää hyviä yrittäjyyskasvatuksen malleja ja käytäntöjä sekä
tarjoaa maksuttomia materiaaleja. Tässä työkirjassa esitettyjen työkalujen
lisäksi tutustu myös YESin muihin materiaaleihin osoitteessa yesverkosto.fi.
Uusia YES-materiaaleja
Mun maailma – Laaja-alaisen osaamisen työkirja
Mun maailma on työkirja uuden
opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen
taitojen ymmärtämiseen, kehittämiseen
ja soveltamiseen. Tehtävien avulla oppijat
pohtivat, mitä taidot merkitsevät heidän omassa
elämässään, asettavat itselleen tavoitteita
ja tutkivat tekojen merkitystä tavoitteiden
saavuttamisessa.
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Laaja-alaisen osaamisen
taitokartta
Tulostettava työpohja, jota voit
käyttää oppilaiden kanssa laajaalaisen osaamisen kokonaiskuvan
hahmottamiseksi.
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Nämä ja muut YES-materiaalit voit
ladata itsellesi YESin nettisivuilta.

Materiaalia, valmennuksia ja asiantuntijoita
yrittäjyyskasvatukseen: yesverkosto.fi
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YES-työkaluja koulu-yritysyhteistyöhön

YES Café

YES Kummit

YES Cafè on opettajakokous, joka järjestetään koulun ulkopuolella paikallisessa
yrityksessä.

Yhteistyö YES Kummien kanssa on yhä suositumpi keino tehdä oppimisesta
työelämälähtöisempää. YES Kummit ovat yrittäjiä ja työelämän edustajia, jotka
toimivat vapaaehtoisina oppilaitosten työelämäyhteistyössä. YES Kummi voi
esimerkiksi kutsua nuoria yritysvierailulle, antaa vinkkejä työelämään tai tuoda
oman alan asiantuntemusta oppitunnille. Oman alueesi kummeja voit pyytää
yhteistyöhön osoitteessa yeskummit.fi.

Opettajalle YES Café tarjoaa tietoa yrityksestä ja sen toimialasta ja antaa
työelämän näkökulmaa koulun arkeen. Yritys puolestaan pääsee esittelemään
toimintaansa ja tutustumaan alueen koulutukseen tutussa toimintaympäristössä.

YES Kummivarjostus
YES Kummivarjostuksessa opettaja seuraa päivän ajan YES Kummia eli
yrittäjää tai työelämän edustajaa, joka on toiminut vapaaehtoisena koulujen
työelämäyhteistyössä. Kummivarjostus vahvistaa opettajan työelämä- ja
yrittäjyystietoutta ja antaa näkökulmia yrittäjämäiseen toimintaan.

YES Ope-yrittäjätreffit
Koulu-yritysyhteistyö on mukavampaa, kun opettajat ja alueen yrittäjät tuntevat
toisensa. Käydään siis treffeillä! YES Ope-yrittäjätreffit voivat sisältää esimerkiksi
koulu-yritysyhteistyön ideointia tulevalle lukuvuodelle. Ope-yrittäjätreffejä
järjestävät YES-aluetoimijat, mutta voit myös pistää itse treffit pystyyn paikallisen
yrittäjäyhdistyksen kanssa.

YES Business Tour
YES Business Tour on opetushenkilöstölle suunnattu yrityskiertoajelu oman
paikkakunnan tai lähialueen yrityksiin. Vierailuilla opettajat saavat tietoa
paikallisesta elinkeinoelämästä, tutustuvat yrittäjiin ja pääsevät kuulemaan
mitä tarpeita yrityksillä on opetukselle. Vierailuilta voi löytyä myös uusia ideoita
oppilaitosten ja yritysten väliseen yhteistyöhön.
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Yrittäjyyskasvattajan uusi työkalu: tralla.fi
Yrittäjyyskasvatuksen aloittaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa.
Tralla.fi:stä löydät kaikki Suomen tärkeimmät yrittäjyyskasvatuksen
mallit ja menetelmät.
Tralla auttaa sinua valitsemaan oppijoiden ikään ja valmiustasoon parhaiten
soveltuvat yrittäjyyskasvatuksen menetelmät ja oppimisympäristöt. Trallan avulla
kehität oppijoiden yrittäjämäisiä tietoja, taitoja ja asenteita joka kouluasteella.
Sen avulla voit suunnitella sekä oman oppilaitoksen että kunnan tai alueen
yrittäjyyskasvatuksen polun. Näin yrittäjyyskasvatus toteutuu esi- ja
alkuopetuksesta korkea-asteelle.

Tralla.fi on jokaisen opettajan väline suunnitella
ja toteuttaa yrittäjyyskasvatusta sekä oppia lisää.
Monipuolista opetusta
Ota käyttöön hyväksi koetut materiaalit ja mallit. Tutustu
muiden kokeiluihin.
Tralla auttaa toteuttamaan opetussuunnitelmien tavoitteita
ja suunnittelemaan kullekin ikäryhmälle sopivaa toimintaa.

Trallaan on myös koottu yrittäjyyskasvatuksen teoriaa ja avattu sen keskeisiä
käsitteitä. Palvelu perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2017 laatimiin
yrittäjyyskasvatuslinjauksiin, opetussuunnitelmiin sekä muihin strategioihin, jotka
ohjaavat koulutusta yrittäjyyden näkökulmasta.
Tralla.fi -palvelun on tuottanut Yksityisyrittäjäin Säätiö. Sen toteutuksesta ja
jatkokehittämisestä vastaa Valtakunnallinen YES ry.
Kokeile heti: www.tralla.fi.

Kehity yrittäjyyskasvattajana

Kehitä ja verkostoidu

Opi lisää yrittäjyydestä ja
yrittäjyyskasvatuksesta. Syvennä
yrittäjyyskasvatusosaamistasi.

Jaa omia sisältöjä. Anna palautetta.
Löydä uusia toimijoita ja kumppaneita.

Trallaan on koottu yrittäjyyskasvatuksen
teoriaa ja avattu sen keskeisiä
käsitteitä.
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Trallassa voit jakaa omia sisältöjä,
kommentoida muiden sisältöjä,
merkitä itsellesi suosikkeja ja seurata
sinulle sopivaa sisältöä tuottaneita
käyttäjiä.
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Lisää työkaluja yrittäjyyskasvatukseen

TAT tarjoaa nuorelle tietoa ja positiivisia 			
kokemuksia työelämästä

NY-ohjelmissa työelämäkokemuksia
alaluokilta korkea-asteelle

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT toimii siltana tulevaisuuden työelämään.
Toiminnan ytimessä ovat nuorten talous- ja työelämätaidot.

Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) opintoohjelmat tukevat nuoria tunnistamaan ja
hyödyntämään omat tietonsa, taitonsa ja
ideansa. NY-ohjelmat vahvistavat nuorten
yrittäjyysasennetta, taloudenhallintaa ja
työelämätaitoja.

Yrityskylä on peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille suunnattu
yhteiskunnan, talouden, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus, joka
muodostaa yrittäjyyskasvatuksen oppimispolun peruskoulussa. Maailman
parhaana koulutusinnovaationa palkittu oppimiskokonaisuus koostuu
opettajien koulutuksesta, oppimateriaalista sekä vierailusta Yrityskyläoppimisympäristöön.

Lukuvuoden tai -kauden kestäviä ohjelmia
ovat NY Vuosi yrittäjänä ja NY Start Up. Nuoret
perustavat oikealla rahalla toimivia yrityksiä ja
voivat osallistua #uskallayrittää -tapahtumiin.
Supersuosittu 4.–6. -luokkalaisille suunnattu
Pikkuyrittäjät-ohjelma on yhdeksän teeman
kokonaisuus, jossa lapset tutustuvat
leikinomaisesti yrittäjyyteen. Pikkuyrittäjätohjelmassa on ollut mukana jo liki 25 000 lasta.

Kaupallisen osaamisen ja tulevaisuuden työelämätaitojen harjoittelua
jatketaan toisella asteella ilmaisten Bisneskurssien avulla. Digitaalisilla
kursseilla opitaan myyntiä ja markkinointia, vuorovaikutus- ja
neuvottelutaitoja, globaalia kauppaa ja kiertotaloutta, sekä rahoitusta ja
laskentatoimea. Bisneskurssit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
ja käytettävissä niin lukiossa kuin ammatillisella puolella. Kursseja käymällä
nuorilla on mahdollisuus päästä myös Slushiin.

Tutustu NY-ohjelmiin ja tilaa oppimateriaalit
osoitteessa nuoriyrittajyys.fi. Ennen
ohjelmien käyttöönottoa voit osallistua NY:n
tai lähimmän YES-aluetoimijan järjestämään
maksuttomaan ohjelmakoulutukseen. YES
auttaa myös työelämän vapaaehtoisten
löytämisessä ja koulu-yritysyhteistyössä.
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TATin toimintaa ohjaa tutkittu tieto nuorten koulutukseen ja työelämään
liittyvistä asenteista. Osana Kun koulu loppuu -mediaa toteutettava
vuosittainen tutkimus selvittää yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden
ajatuksia tulevaisuuden valinnoista.
Tutustu toimintaamme: www.tat.fi.
Seuraa meitä myös somessa: @TATtalks, @bisneskurssit, @kesaduuni,
@KunKouluLoppuu ja @Yrityskyla.
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Lisää työkaluja yrittäjyyskasvatukseen
Suomen Yrittäjät
Suomen Yrittäjät on yli 115 000 jäsenyrityksen järjestö, jolla on toimintaa
jokaisessa Suomen kunnassa. Se antaa tietoa yrittäjyydestä, tarjoaa tukea
ja palveluita sekä kannustaa yrittäjyyteen. Yrittäjien nettisivuilta löytyy
yrittäjyydestä ja yrityksen perustamisesta paljon tietoa, jota voi hyödyntää
opetuksessa. Nuorille yrittäjille on myös paljon omaa toimintaa. Yrittäjien
jäseneksi voi liittyä jo opiskelijana. Opiskelijajäsenet saavat käyttöönsä
yritystoiminnan aloittamista vauhdittavia etuja ja palveluita. yrittajat.fi.
Lisäksi tarjoamme myös opettajille yrittäjyysopetusta tukevaa tietoa.

www.yrittajat.fi
nuoretyrittajat.fi
nuoretyrittajat.fi/opiskelijaedut
yrittajat.fi/opettajanyrittajyysmateriaali

OAJ
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on ainoa työmarkkinajärjestö, joka
valvoo opetusalan työntekijöiden etuja aina varhaiskasvatuksesta
aikuiskoulutukseen. Järjestön päätehtävä on opetusalan työtekijöiden
työsuhteiden ja -ympäristön kehittäminen. OAJ on myös
vahva koulutuspoliittinen vaikuttaja, joka toimii aktiivisesti koko opetus- ja
kasvatusalan kehittämiseksi.
OAJ:hin kuuluu lastentarhanopettajia, peruskoulun, lukion, ammatillisten
oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, taiteen perusopetuksen ja vapaan
sivistystyön opettajia, koulujen ja oppilaitosten johtajia ja rehtoreita, opetusja sivistystoimen johtajia ja asiantuntijoita sekä yliopistojen lehtoreita.
Jäsenistöön kuuluu myös opettajaksi opiskelevia ja eläkkeelle jääneitä
opettajia.
OAJ haluaa edistää ja tukea yrittäjyyskasvatuksen toteutusta päiväkodeissa,
kouluissa ja oppilaitoksissa, koska se lisää niiden työelämätietoutta ja
-taitoja sekä edistää niiden yhteistyötä muun työelämän kanssa. Samalla
yrittäjyyskasvatus monipuolistaa opettajien työtä tuomalla heille uusia
toimintatapoja ja -ympäristöjä.

oaj.fi

50

51

Ota käyttöön nämä

Lisää työkaluja yrittäjyyskasvatukseen
4H
4H on lasten ja nuorten asialla! 4H:n yrittäjyyskasvatuksen Kolme askelta
työelämään -mallissa työelämään ja yrittäjyyteen kasvetaan vähitellen.
13–28 -vuotiaille tarkoitettu 4H-yritys on malli nuorten pienimuotoiseen
yrittäjyyteen. Nuorten 4H-yritys voi toimia lyhimmillään päivän, se voi olla
kesätyö tai pidempiaikaista yrittäjyyttä. 4H-yritys on hyvä tapa kokeilla
omaa liikeideaa, tienata rahaa opiskelujen ohella ja kerryttää arvokasta
työkokemusta. 4H-yrittäjänä toimimisesta on mahdollisuus saada 7
opintopistettä. 4h.fi/yritys
Yläkouluikäisille suunnatulla 0,5 opintopisteen laajuisella Ajokortti
työelämään -kurssilla opetellaan työelämä- ja asiakaspalvelutaitoja.
Todistuksen lisäksi kurssilaiset saavat digitaalisen osaamismerkin (open
badge). Kurssin voi tilata oppilaitokseen paikallisesta 4H-yhdistyksestä.

4h.fi/ajokortti

Kylätaloilla, nuorisotiloissa ja kouluissa viikoittain kokoontuvia
alakouluikäisten 4H-kerhoja on 2 700. Toimintamenetelmänä on tekemällä
oppiminen. Korostamme oppimisessa lapsen omaa tekemistä ja
yhteisöllisyyttä. Esimerkiksi lasten Safkasankarit-yrityskerhossa suunnitellaan
erilaisia ruokaan liittyviä tuotteita ja palveluita sekä herätetään kiinnostusta
yrittäjyyttä kohtaan. TOP-tehtäväsivusto toimii lasten yrittäjyyskasvatuksen
tukena. 4h.fi/kerhot ja toptehtavat.fi

MTK
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK tekee työtä maa- ja metsätalouden
sekä maaseutuyrittäjyyden hyväksi. MTK edistää kouluyhteistyötä ja tarjoaa tukea
ala- ja yläkoulujen tilavierailulle sekä tuottaa maatilan elinkeinotoiminnasta ja
elintarviketuotannosta kertovaa oppimateriaalia ala- ja yläkouluun. Opettajille
suunnattu oppimateriaali kattaa videoita, julkaisuja eläinten hyvinvoinnista ja
maaseudun elinkeinoista: mtk.fi/oppimateriaali.
MTK kouluttaa yrittäjiä ala- ja yläkouluille kertomaan oman yrittäjätarinansa.
Yrittäjät löytyvät YES-kummiportaalista. Oppitunneilla esitellään erilaisia
maatiloja prezi-esityksen avulla: mtk.fi/koululahettilas. MTK tekee kiinteää
yhteistyötä Suomen metsäyhdistyksen kanssa. Monipuolisen tarjonnan
metsällisistä aiheista saa sivustossa metsapuhuu.fi.

www.mtk.fi

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on 27 toimialaliiton keskusjärjestö ja
elinkeinoelämän yhteinen ääni – se edustaa kattavasti Suomen kaikkia yksityisiä
toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä. EK on yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka
rakentaa yrityksille ja yrittäjyydelle parempia toimintaedellytyksiä.
Uskomme EK:ssa voimakkaasti siihen, että nuorissa ja maahanmuuttajissa on
valtavasti potentiaalia yrittäjyyteen. Nuorten ja maahanmuuttajien työllisyyden ja
yrittäjyyden edistäminen onkin läpileikkaava teema EK:ssa. Kierrämme Suomen
kouluja ja vastaanottokeskuksia kertomassa työelämätaidoista ja kannustamassa
yrittäjyyteen.
EK:n nuorisohankkeet: ek.fi/mita-teemme/tyoelama/kesatoita-nuorille
EK:n maahanmuuttajia koskevat hankkeet:

ek.fi/mita-teemme/tyoelama/tyovoima/turvapaikanhakijat-toihin
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Omat verkostot

Lisää työkaluja yrittäjyyskasvatukseen
Perheyritysten liitto

PERHEYRITYSTEN LIITTO

Perheyritysten liittoon kuuluu yli 450 suomalaista perheyritystä. Se
tarjoaa osaamista ja ymmärrystä perheyrittäjyydestä ja tukea kouluyritysyhteistyöhön. Se julkaisee mm. Perheyritys-lehteä.

Tässä työkirjassa mainittujen työkalujen ja yhtestyötahojen lisäksi sinun
kannattaa hyödyntää myös muita kontakteja. Onko sinulla paikallisia
yhteistyökumppaneita tai henkilökohtaisia kontakteja, joiden kanssa voisit
tehdä yhteistyötä yrittäjyyskasvatuksessa?
Omat verkostosi ja kontaktisi:

perheyritys.fi

Opinkirjo
Kehittämiskeskus Opinkirjo on lasten ja nuorten hyvinvointia monipuolisesti
tukeva järjestö. Kehitämme nuoria osallistavaa toimintaa. Järjestämme
koulutuksia ja tuotamme laadukkaita oppimateriaaleja koulunuorisotyöhön
ja opetussuunnitelmien toteuttamiseen.
Yrittäjyyskasvatus on yksi Kehittämiskeskus Opinkirjon painopisteitä. Olemme
valmistaneet alakouluille yrittäjämäisiä valmiuksia vahvistavan maksuttoman
oppimateriaalin Yks, kaks - toimimaan!, joka soveltuu 3–6-luokkien
yhteiskuntaopin oppimateriaaliksi.
Lisäksi tarjoamme lapsille ja nuorille mahdollisuuden esittää osaamistaan ja
ideoitaan Yritys Hyvä -kilpailussa: yrityshyva.opinkirjo.fi.
Opinkirjo tuottaa myös tutkintoon johtavaa koulutusta
opettajankoulutuslaitoksissa. Katso lisää kotisivuiltamme opinkirjo.fi ja ota
yhteyttä Sinun ajatuksistasi! Tehdään tulevaisuus nyt, yhdessä!
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Lopuksi:
pohdi yksin tai yhdessä:
Mitä yrittäjyys minulle merkitsee?

Yrittäjyys on asenne ja
toimintatapa, johon voi kasvaa
itse tekemällä ja kokeilemalla.

Mitä yrittäjyyskasvatus meidän koulussa merkitsee?
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Hyvä yrittäjyyskasvatuksen kehittäjä,
tämä puoli työkirjasta on tarkoitettu sinun täytettäväksesi.
Yrittäjyyskasvatus ei ole vain yksittäisiä tekoja tai valmiita malleja, vaan keino uudistaa
opetusta yhdessä tekemällä, kokemalla ja kokeilemalla, välillä epäonnistumallakin, mutta
kaikesta oppien.
Tämä työkirja ei siksi ole tiukka käsikirja siitä, miten asioita tulee tehdä, vaan tarkoitus on
tarjota tukea ja innostaa sinua ideoimaan ja luomaan uutta. Lähde rohkeasti kehittämään
yrittäjyyskasvatusta omassa työssäsi ja rakentamaan yrittäjämäistä, kokeilemisen
toimintakulttuuria. Aloita täyttämällä seuraavat sivut omilla ideoillasi!

ideat

:n

Intohimona yrittäjyyskasvatus!

