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YES -KATALOGI

KOULU-YRITYSYHTEISTYÖ
YES -keskus | www.yes-keskus.fi

YES -keskus?
YES -keskus on yrittäjyyskasvatuksen, aktiivisen ja osallistuvan kansalaisuuden ja ammatillisen osaamisen kehitystukea kouluille tarjoava
keskus. YES -keskuksessa työskentelee projektipäällikkö, jonka tehtävänä on auttaa kouluja, oppilaitoksia ja yrityksiä löytämään hyviä käytöntöjä opetuksen ja koulutuksen työelämärelevanssin kehittämiseen.
YES -keskus tekee käytännön työtä koulujen ja yritysten parissa järjestäen tapahtumia, tilaisuuksia ja koulutuksia omalla toimialueellaan.
YES -keskusten palvelut ovat pääosin maksuttomia ja niiden tarkoituksena on auttaa kouluja ja oppilaitoksia yrittäjyyskasvatustyön toteuttamisessa koulussa.
Kun haluat yrittäjyyskasvatuksen neuvontapalveluita helposti ja nopeasti ota yhteyttä alueelliseen YES -keskukseen. Yhteystiedot löytyvät
www-sivuiltamme.

www.yes-keskus.fi

ESIPUHE
Onnittelut oivallisesta valinnasta! Sinulla on
kädessäsi YES -keskuksen koulu-yritysyhteistyön motoriikkaa ja innostavaa TUNNETTA
eri puolilla maata kuvaava katalogi. Katalogi
esittelee toimintamalleja, jotka on todettu
toimiviksi ja käteviksi toteuttaa koulu-yritysyhteistyössä. Tässä ensimmäisessä katalogissa esitellään mm. Duunisuunnistus, Paras
Idea -kilpailu, Lukiolaisten roadshow sekä liikuntaan ja liikuntayrittäjyyteen liittyvä teemapäivä. Kukin malleista tukee oppilaiden,
opettajien ja yrittäjien välistä yhteistyötä eri
tavoin. Mallien loppuun on koottu toteuttamista edistävät askeleet vaiheittain.

ta tietoa nuorten näkökulmasta ja tutustuu
samalla ehkäpä tulevaisuuden työntekijäänsä. Yhteiskunnan ja yrittäjien näkökulmasta
itseensä luottava, omat taidot tiedostava ja
ammattitaidostaan ja osaamisestaan itsevarma yksilö voi hyvin ja kykenee toimimaan erilaisissa suhdanteissa.

Katalogin sivuilta voit tutustua myös ajankohtaisiin asiantuntijanäkökulmiin. Tässä katalogissa vieraskynään ovat tarttuneet koulutusasiamies Veli-Matti Lamppu Suomen Yrittäjistä
asiantuntijanäkökulmasta ja johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalaisen Taloudellisesta tiedotustoimistosta yhteistyökumppaninäkökulmasta.

Toivomme katalogien case´n tempaavan Sinut mukaan hedelmällisen ja eteenpäin vievän koulu-yritysyhteistyön TUNTEESEEN.

Elinkeinoelämä on kiinnostunut siitä, miten
saadaan yhteiskuntaan tuottavuutta, joka lisää
hyvinvointia, kilpailukykyä ja lisäksi edistetään
uusien innovaatioiden syntymistä. Näiden näkökulmien valossa koulu-yritysyhteistyön tulisi
syventyä tavoitteelliseksi toiminnaksi.

Hyviä yhteisiä koulu-yritysyhteistyön hetkiä
teille kaikille!
YES -katalogitiimi

Koulu-yritysyhteistyön tulisi olla luonnollinen ja säännöllinen osa oppilaitosten arkea.
Hyvät käytännöt antavat oppilaille tietoa eri
sektoreiden työelämävaatimuksista ja opettajat päivittävät omaa tietoaan ajankohtaisista teemoista. Yrittäjä saa yhteistyön kaut-
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Asiantuntijanäkökulma
Yhteistyö innostaa oppimaan
Oppilaat pitävät usein sellaisesta opiskelusta, jossa saa käyttää omaa mielikuvitusta ja
tehdä asioita yhdessä muiden kanssa. Tärkeää on myös, että voi päästä tekemään asioita
välillä koulun ulkopuolelle. Mukavaa on myös
nauraa omille ja kaverin pikku mokille, mutta myös onnistumisesta. Kaikkea tätä tarjoaa
parhaimmillaan toiminnallisin opetusmenetelmin toteutettu yrittäjyyskasvatus.
On tärkeää, että nuori saa mahdollisuuden
kasvaa itsenäiseksi, oma-aloitteiseksi, tavoitteelliseksi ja toiset ihmiset huomioon ottavaksi. Tällaisen kasvun tukeminen on koulutuksen keskeinen tehtävä. Yksi keskeinen
väline toteuttaa näitä arvoja on yrittäjyyskasvatus. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toimintatapa ovat kansalaisvalmiuksia.
Yrittäjyysopetuksen avulla opettajat voivat yhdistää eri oppiaineiden tietoainesta ja tuoda
opiskeluun esimerkkejä opitun soveltamisesta
arkielämään. Yrittäjämäinen ja ulospäin suuntautuva toimintakulttuuri lisää myös opettajien
välistä sekä koulun ulkopuolelle suuntautuvaa
yhteistyötä. Monet yrittäjät ja paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat usein kiinnostuneita yhdessä toteutettavista projekteista.

Yrittäjille mukana olo yrittäjyyskasvatuksen
toteuttamisessa on tärkeää. Yrittäjät kokevat,
että hyvinvoinnille on tärkeää, että nuoret viihtyvät asuinalueellaan ja ovat valmiita myös tulevaisuudessa elämään, työskentelemään ja
yrittämään kotiseudullaan. Yrittäjyysopetus
antaa valmiuksia, joita tarvitaan kaikessa elämässä. Lisäksi yrittäjyyskasvatus on yrittäjille
luonteva tapa tehdä kouluyhteistyötä, myös
usein itse koululaisten vanhempina.
Yrittäjyyskasvatusta ei opettajan kannata toteuttaa yksin. Yrittäjyys on verkostoitumista.
Kannattaa tutustua eri organisaatioiden tarjoamaan apuun. Yrittäjäyhteistyön lisäksi esimerkiksi Nuori Yrittäjyys ry (NY) ja paikallinen
4h-toiminta tarjoavat erinomaisia toiminnallisia menetelmiä opetuksen toteuttamiseen.
Eri organisaatioiden materiaalit ja tuki opettajille on keskistetty yhä kattavammin alueellisiin YES -keskuksiin.
Veli-Matti Lamppu
Koulutusasiamies
Suomen Yrittäjät
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Yhteistyökumppaninäkökulma
Taloudellinen tiedotustoimisto on suomalaisen elinkeinoelämän tiedotustoimisto,
joka seuraa yritysten toimintaympäristössä
ja nuorten asenteissa tapahtuvia muutoksia.
Taloudellinen tiedotustoimisto vastaa elinkeinoelämän koulutus- ja uravalintoja tukevasta viestinnästä ja tarjoaa yrityksille ja kouluille välineitä nuorisoviestintään. Taloudellisen
tiedotustoimiston omistavat Elinkeinoelämän
keskusliitto EK ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton TT-säätiö. Taloudellinen tiedotustoimisto on perustettu vuonna 1947.
Taloudellinen tiedotustoimisto kuuluu TATryhmään, johon kuuluvat myös Finnfacts, Infor Oy ja T-Media.
Taloudellinen tiedotustoimisto koordinoin
elinkeinoelämän Nuoriso-ohjelmaa, jonka
keskeisin tavoite ohjelmakaudelle 2009–2011
on rehtoreiden, opettajien, opinto-ohjaajien
sekä opettajankouluttajien työelämätuntemuksen ja yrittäjyyden tuntemuksen lisääminen. Erityistä painoa asetetaan sille, että kaikki
opettajat saavat tietoa siitä, miten nämä kaksi
tärkeää teemaa on yhdistettävissä oman oppiaineen opetukseen. Käytännön keinoina Nuoriso-ohjelman koulu-coachit järjestävät opettajille Ope-TET jaksoja ja rehtoreille Rexi-TET
jaksoja. Opetuksesta päättäville sekä opettajan kouluttajille järjestetään Johtaja-TET jaksoja. Toiminnassa käytetään hyväksi coachien
vankkaa elinkeinoelämän tuntemusta.

Yrityskylä tarjoaa kouluille käytännönläheisen tavan tutustuttaa nuoria työelämän, yhteiskunnan, yritysten ja talouden toimintaan.
Yrityskylä on oppimisympäristö, johon konkreettisesti on rakennettu 14 yrityksen pienoismallit. Kohderyhmänä ovat alakoulun 5.
ja 6. luokkalaiset eli 12–13-vuotiaat. Yrityskylä-ohjelman sisältö kehittää tulevaisuuden
työelämätaitoja ja se on rakennettu yhdessä
Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa.
Toivomme tulevaisuudessa yhteistyön erityisesti alakoulujen opettajille suunnatun yrittäjyyskasvatuskoulutuksen ja Yrityskyläviestinnän saroilla yhdistyvän YES -keskusten
kanssa entisestään.
Liisa Tenhunen-Ruotsalainen
ja Markku Tenkamaa
Johtaja ja koulupalvelun päällikkö
Taloudellinen tiedotustoimisto
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CASE 1
Alue: Koillis-Suomi
Nimi: Duunisuunnistus
Kenelle: Perusopetuksen ylä- ja
alakoulut sekä lähialueen yritykset

”Oli upeaa nähdä keltaliiviset
seiskaluokkalaiset ohjaamassa kutosia
juoksujalkaa rastilta rastille. Olipa pojalla
kasvoillaan löytämisen riemua, kun
Seppälän hyllyjen välistä löytyi tehtävän
edellyttämät mustat stringit kokoa 46.
Ysit kantoivat vastuunsa hienosti.”

”Oli mukavaa,
mutta kävely oli
hirveetä rääkkiä.”

Duunisuunnistus edistää
yhtenäiskouluideologiaa.
Haasteena ja riskinä on
liikenneturvallisuus, johon
pitää kiinnittää huomiota
koko ajan.

Mitä
Duunisuunnistuksessa 5.–8. luokkalaiset suunnistavat pienryhmissä kävellen tai pyöräillen
kartasta valitsemilleen työpaikoille, jossa 9.
luokkalaisista valikoituneet ohjaajat antavat
heille tehtävän (työpaikka, ammattiala, työelämätaito). Ohjaajat suunnittelevat tehtävänsä yhteistyössä kunkin työpaikan vastuuhenkilön kanssa. Tehtävän suoritettuaan ryhmä saa
merkinnän rastipassiin ja voi jatkaa seuraavalle
rastille. Ryhmät keräävät rastipassiinsa vähintään kuusi merkintää. Kunkin ryhmän ensimmäinen rasti on ennakkoon määrätty, mutta
seuraavat rastit he voivat valita itse.

Miksi
Duunisuunnistus liittyy perusopetuksen opetussuunnitelman Osallistuva kansalaisuus ja
yrittäjyys -aihekokonaisuuteen, jonka päämääränä on auttaa oppilasta hahmottamaan
yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista ja
kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Tapahtumassa toteutuu ongelmanratkaisuun perustuva yhteisöllinen oppiminen
ja yhtenäisen perusopetuksen käytäntö.

Näin toteutat
1.

Perehdy valmiiseen Duunisuunnistusmateriaaliin, joka löytyy osoitteesta www.
yes-keskus.fi -> YES -keskusten palvelut
-> Yrittäjyyskasvatuksen oppimateriaalit
-> Duunisuunnistus.
2. Esittele malli koulujen johdolle ja opettajakunnalle. Motivoi käyttämällä hyviä kokemuksia ja nostamalla hyöty esiin.
3. Hanki ja sitouta koululta tiimi, jonka kanssa Duunisuunnistus toteutetaan.
4. Pidä info 9. luokkalaisille, perehdytä vapaaehtoiset ohjaajat, anna heille rastin
valmistelua koskeva ohjeistus.
5. Tarkista laaditut rastikortit, ohjaa samankaltaisten rastien stilisointi, piirrä ja kopioi kartat ja rastipassit turvaohjeineen.
6. Pidä info 5.–8. luokkalaisille. (Duunisuunnistuksen kulku, pelisäännöt, turvallisuusohjeistus)
7. Jaa henkilökunnan tehtävät: lähettäjät,
”liikennepoliisit”, rastien ”piilovalvojat”,
maalit.
8. Hanki palkintoja.
9. Korosta oppilaiden vastuuta koko ajan,
pidä vakavamielinen liikenneturvallisuuspuheenvuoro.
10. Kiertele rasteilla ja pidä koko joukolle yhteinen keskustelu- ja palautetuokio.
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CASE 2
Alue: Kotkan-Haminan seutu
Nimi: Yrittäjyysteemapäivä: ”Hyvinvointia
ja liikuntaa”
Kohderyhmä: Perusopetuksen oppilaat

”Kapteenin ja kapteeniparin rooli on
erittäin keskeinen, joten heidän ohjaaminen
ja vastuuttaminen ennakkoon on hyvin
tärkeää. Kokonaisuutena päivä oli
onnistunut ja toimiva. Oppilaat innostuivat
muotinäytöksestä ja ammattiopiston
opiskelijoista oli mukava kammata oikeita
ihmisiä muovipäiden sijaan.”

Mitä
Yrittäjyyspäivässä nuoret tutustuvat monipuolisesti kunnan liikunta- ja urheilupalveluihin sekä niitä tuottaviin yrityksiin. Tapahtuma
lisää oppilaitosten välistä yhteistyötä. Yrittäjyysteema integroituu luontevasti muun muassa äidinkieleen, kuvaamataitoon, terveystietoon ja liikuntaan. Tapahtuma toteutetaan
yhteistyössä paikallisten liikunta- ja hyvinvointialan yrittäjien, liikunta- ja urheiluseurojen sekä ammattiopiston kanssa.

Miksi
Yrittäjyyspäivä liittyy opetussuunnitelman aihekokonaisuuksiin Osallistuva kansalaisuus
ja yrittäjyys sekä Ihmisenä kasvaminen. Päivä
on luonteva tapa tutustuttaa lapsia ja nuoria
paikkakunnan liikuntatarjontaan ja yrittäjiin.
Päivä opettaa lapsille ja nuorille sosiaalistumista ja vanhemmilla oppilaille vastuun ottoa
nuoremmista ja yhteisistä tehtävistä.

Miten
Etukäteisvalmistelut
• Suunnitelkaa päivä huolellisesti yrittäjien
ja urheiluseurojen edustajien sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.
• Laatikaa esim. valinnaisaineen oppilasryhmässä päivän ohjelma ja aikataulu
sekä tarkoituksenmukainen tiedottaminen päivästä (ohjelmaesimerkki alla)
• Ryhmä toteutuu nuorilta nuorille siten,
että vanhemmat oppilaat toimivat nuorempien ohjaajina. Valitkaa ryhmien ohjaajat etukäteen siten, että jokaiselle
ryhmälle tulee ohjaajaksi nimetty ”kapteeni” tai ”kapteenipari”.
• Muodostakaa eri luokka-asteiden oppilaista sekaryhmiä (esim. 30 ryhmää) ja nimetkää jokaiselle ryhmälle kapteeni tai
kapteenipari.

Johdattelu teemapäivään
• Ennen päivää yrittäjyysteemaan virittäydytään teemapäivän mukaisen kirjoituskilpailun kautta. (sarjat 1.–3. luokka, 4.–6.
luokka, 7.–9. luokka.)
• Kirjoituskilpailun tuloksia arvioidaan yrittäjien edustajista koostuvassa raadissa.
Raati päättää voittajat ennen varsinaista
teemapäivää.
• Yrittäjyyspäivän teemasta ”Liikunta ja hyvinvointi” tehdään piirustuksia, jotka ripustetaan teemapäivänä auki olevan taidekahvilan seinille.
• Yrittäjyyspäivän teemaan liittyen valmistellaan muotinäytös. Yhteistyöyritykset
organisoivat sport- vaatteet muotinäytökseen lainaksi. Tapahtuma järjestetään
muotinäytöksen tavoin, jolloin jaetaan
vastuutehtävät juontajille, koreografian
suunnitteluun sekä musiikin ja valojen
ymv. järjestämiseen.
Teemapäivän toteutus
• Aamupäivän aikana toteutetaan yritysvierailu. Yhteistyöyritys antaa tehtävän
esimerkiksi uuden liiketilan markkinointisuunnitelmaan. Tehtävään varataan aikaa yritysvierailun jälkeen.
• Iltapäivän aikana toteutetaan yrittäjien
suunnittelemia toiminnallisia rasteja oppilaiden sekaryhmissä.
• Rastitehtävien jälkeen oppilaat tutustuvat liikunta- ja urheiluseurojen toimintaan, esityksiin ja näytöksiin vapaasti tai
pienryhmässä kapteeniparin opastuksella. (tanssiesitykset, taidekahvila, skeittailunäytös, skeittailuelokuva yms.)
• Teemapäivä huipentuu 40 oppilasmallin
muotinäytökseen ja kirjoituskilpailun tulosten julkistamiseen ja palkitsemiseen.
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Yrittäjyysteemapäivän ohjelma
Aamupäivä klo 9–12.30
• Yrittäjyyspäivän avauspamaus koulun pihalla: kummiyrittäjän avaussanat, aamujumppaa
ja ryhmäytymisleikki.
• Jako ryhmiin (tehdään etukäteen). Ryhmille valitaan kapteenit/kapteeniparit, jotka vastaavat siitä, että ryhmä pysyy koossa ja sovitut tehtävät tehdään. Kapteenit huolehtivat myös
aikataulussa pysymisestä.
a. Osa ryhmistä tutustuu kävellen lähistöllä sijaitsevaan liikunta-areenaan. Koulun kummiyrittäjät esittelevät tilat ja kertovat millaista käyttöä areenalle on suunniteltu.
b. Osa ryhmistä laatii koululla liikunta-areenan markkinointisuunnitelmaa. Ryhmien valmistamat markkinointisuunnitelmat laitetaan esiin koulun yhteisiin tiloihin. Kummiyrittäjät saavat suunnitelmat myöhemmin omakseen ja hyödyntävät haluamallaan
tavalla.
c. Osa ryhmistä työstää ja tutustuu rastipisteisiin paikallisten yrittäjien ja Ekamin opiskelijoiden opastuksella aamupäivän kuluessa.
• Kenttälounas koulun pihalla klo 11–12.30
Iltapäivä klo 12.30–15.00
• Ryhmien työskentelypaikat vaihtuvat porrastetusti siten, että jokainen ryhmä tekee jokaisen päivään suunnitellun osuuden.
• Ryhmätehtävien jälkeen oppilaat tutustuvat liikunta- ja urheiluseurojen tarjontaan; esityksiin ja näytöksiin sekä muuhun järjestettyyn oheistoimintaan: taidekahvila, tanssiesitykset,
skeittielokuva yms.
• Kenttävälipalana letunpaistoa
• Päivä huipentuu muotinäytökseen, kirjoituskilpailun palkintojenjakoon sekä yhteiseen
palautteeseen.
d. Muotinäytös toteutuu koulun juhlasalissa. Muotinäytösyhteistyössä toimivat yrittäjät esittäytyvät ja kertovat yrittäjätarinansa. Muotinäytös etenee oppilasvetoisesti.
Muotinäytöksen mallien kampauksista vastaavat esim. ammattiopiston kampaajaopiskelijat.
e. Kirjoituskilpailun tulokset julkistetaan muotinäytöksen jälkeen. Palkinnot jaetaan sarjoittain. Yläkoulun sarjan voittajalle palkinnoksi annettiin kesätyöpaikka.
f. Päivän päätteeksi pidetään yhteinen palautetuokio. Kummiyrittäjä antaa palautetta
oppilaiden laatimista markkinointisuunnitelmista.
g. Päivä päättyy yhteiseen haasteeseen seuraavasta tapahtumasta.
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CASE 3
Alue: Keski-Uusimaa
Nimi: Mäntsälä mielessäin – kulttuurikävely
kotikunnassa
Kohderyhmä: Perusopetuksen yläkoulu

”Tämä tehtävä on aika haastava
seiskoille, vaatii paljon taustatyötä ja
muistamista sekä esiintymistä. Esittäjien
oma motivaatiotaso on tärkeää. Jos
he eivät ole täysin rinnoin mukana,
kuuntelijat huomaavat heti.”

”Oppaat kannattaa
sitouttaa mukaan
rasteille, jolloin
kenellekään ei käy
aika pitkäksi.”

”Tämä sopii
myös 9. lk
valinnaiskurssiksi.”
”Ryhmämuodostamisen
kannalta ajankohta on
valittava huolella. 7. luokan
oppilaat vielä alkusyksystä
vieraita toisilleen.”

Mitä
Kulttuurikävely kotikunnassa.

Miksi
Kulttuurikävely tutustuttaa oppilaat kotikuntansa historiaan ja nähtävyyksiin paremmin.
Yhteistyö laajenee ja vahvistuu koulun ulkopuolisten asiantuntijaryhmien kanssa. Harjoittaa oppilaiden esiintymis- ja ryhmätyötaitoja sekä organisoitumiskykyä. Soveltuu
toteutettavaksi historian, uskonnon ja äidinkielen aineintegraationa.

Miten
Oppilaat tekevät taustatutkimusta koululla paikallisista nähtävyyksistä ja kartoittavat
mahdollisia kohteita esiteltäväksi. Mäntsälä-seuran opas esittelee kotikunnan nähtävyydet oppilaille kävellen. Oppilaat tekevät
kierroksen aikana muistiinpanoja oppaan
puheesta ja kohteista. Kierroksen jälkeen
oppilaat laativat omia rasteja muistiinpanojen pohjalta ja suunnittelevat opastetun kierroksen pienryhmissä. Opastettua kierrosta
harjoitellaan omassa luokassa ja kierroksen
varsinaisena kohderyhmänä toimivat rinnakkaisluokan oppilaat.
Projektin aikana oppilaat kokoavat oppimisestaan ja kokemuksistaan portfolion opintosuorituksena. Kulttuurikävelystä voidaan
tehdä myös kunnan ja koulun vieraille sopiva
kierros ja suunnitella opastus eri kielillä. Näitä
kierroksia voidaan myydä esimerkiksi paikkakunnan yrityksille ja yhteisöille.

Näin toteutat
1.

Sovi yhteistyöprojektista opettajakollegasi kanssa, valitse sopiva ryhmä ja aika
toteuttamiseen.
2. Esittele asia luokan oppilaille. Anna oppilaille kotitehtäväksi selvittää kotikunnan historiaa ja nähtävyyksiä esim. vanhempien tai isovanhempien kertomana.
3. Tutustuta oppilaat oppitunneilla kotikuntaan eri lähteiden avulla. Hyödynnä
eri oppiaineiden tunteja eri kohteiden
osalta tai toteuta malli päivänmittaisena työpajan.
4. Ota yhteyttä kunnan historian ja nähtävyydet tuntevaan tahoon tai henkilöön
ja sovi esittelykierroksesta oppilaille. YES
-keskus voi myös auttaa näiden yhteyksien hankinnassa.
5. Ohjeista oppilaat esittelykierrosta varten
(ns. pelisäännöt ja toimintaohjeet).
6. Osallistukaa yhdessä oppaan vetämälle
esittelykierrokselle.
7. Anna oppilaiden suunnitella oman esittelykierroksen ja rastinsa pienryhmissä
koululla.
8. Harjoitelkaa kierroksen pitämistä ja kohteiden esittelyä luokalle pienryhmissä.
9. Vetäkää esittelykierrokset rinnakkaisluokille.
Vinkki! Esittelykierroksen mielenkiinto on taattu kun luvassa on pieni tietovisa, josta saa palkinnon.
10. Kootkaa casesta portfolio prosessin aikana ja käykää sen avulla palautekeskustelu opitusta.

Vinkkejä!
• Harjoitelkaa äänenkäyttöä ulkona. Ulkona oleva taustamelu tuo
haasteita esiintyjälle ja kuuntelijalle!
• Huomioikaa säävaraus (lämpimät, sateenkestävät vaatteet).
• Sopikaa pelisäännöt kierrokselle (kuunteleminen ja kyseleminen).
• Valmistelkaa kartta ja selkeä reitti valmiiksi, jolloin
suunnistaminen onnistuu paremmin hieman oudommillakin
kotikunnan nurkilla.
• Valmistelkaa myös varasuunnitelma, jos rasteille tulee ruuhkaa.

14 – 15

CASE 4
Alue: Varsinais-Suomi
Nimi: Amazing Business Race -teemapäivä
Kohderyhmä: perusasteen
yläkoulun oppilaat

”Auralaiset yrittäjät lähtivät innoissaan
mukaan tapahtumaan ja palaute on ollut
pelkästään positiivista. Uskon, että näin
kivalla tavalla alueen yritykset tulevat
tutuimmiksi nuorille ja monella nuorella
varmasti herää kiinnostus ennestään
tuntemattomaan toimialaan tai yritykseen.
Lisäksi päivä toimi erinomaisesti
tapakasvatustempauksena”.

”Amazing Business Race -konsepti sai
kiitosta oppilaita ja yrittäjiltä. Oppilaat
saivat erilaisen koulupäivän, jonka aikana
sai tietoa yrityksistä ja ammateista sekä
miten niihin kouluttaudutaan. Yrittäjien
käsitys nuorista muuttui positiivisesti ja
moni sanoikin olevansa jatkossa mielellään
mukana vastaavissa tapahtumissa. Yrittäjät
näkivät päivän hyödyn pitkällä tähtäimellä,
nyt kun taloustilanne on heikko eikä
kesätyöntekijöitä palkata yhtä paljon kuin
ennen, kosketus nuoriin säilyy tällaisten
tapahtumien ansiosta.”

Mitä
Amazing Business Race -teemapäivän aikana tutustutaan oman lähialueen yrityksiin
käytännönläheisten rastitehtävien ja kysymysteemojen kautta. Teemapäivä pohjautuu Taloudellisen tiedotustoimiston Business rastit -malliin.

paljon ns. Vastuuoppilaita, jotka voivat olla
alumneja eli edellisvuonna ABR-tapahtumaan osallistuneita nuoria tai NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana olevia nuoria.

Näin toteutat
1.

Miksi
Teemapäivän tavoitteena on lisätä koulujen
ja yritysten välistä yhteistyötä, parantaa oppilaiden yrittäjähenkisyyttä ja yritystietoisuutta
tutustumalla lähiympäristön yrityksiin. ABR:n
kautta sisäisen yrittäjyyden valmiudet ja taidot kuten luovuus, innovatiivisuus, itseohjautuvuus, ryhmätyötaidot, käytöstavat ja ongelmanratkaisu tulevat tutuksi.
Miten ABR edellyttää alueen yritysten sitoutumista yhteiseen toteuttamiseen. Sopivien
yritysten löytämiseen saa apua myös oman
alueen YES -keskuksesta. Jokaisessa yrityksessä on tehtävärasti, joka ideoidaan yhdessä yrityksen kanssa. Vastuuoppilaat ottavat
yhteyttä yrityksiin, esittelivät päivän idean ja
sopivat käytännön järjestelyistä. Rastit suoritettaan yritysten tiloissa ja niitä arvioivat joko
toiset oppilaat, opettajat tai yrityksen edustajat. Oppilaat etenevät rasteilla 3–5 hengen
ryhmissä ja kukin ryhmä suorittaa viisi rastitehtävää, jotka merkittään suorituspassiin.
Rastitehtäviä voivat olla esim. ammattinimikkeiden tietäminen (apteekki), ilmoitushinnan
laskeminen (lehti), hakkuualueen etsiminen
metsätyökoneen hytissä (saha) ja arkistolaatikoiden kokoaminen (tilitoimisto). Päivän
organisoinnissa käytetään mahdollisimman

Kartoittakaa sopivia yrityksiä alueelta ja
sopikaa yhteistyöstä
2. Suunnitelkaa rastitehtävät yhteistyössä
yritysten kanssa
3. Suunnitelkaa ABR:n reitti
4. Jakakaa oppilasryhmät
5. Tehkää aikataulut
6. Tehkää rastipassit
7. Suunnitelkaa yhteistä ohjelmaa päivän
alkuun ja loppuun
8. Hankkikaa kilpailujen palkinnot
9. Toteuttakaa Amazing Business Race
10. Kerätkää palaute opiskelijoilta ja yhteistyökumppaneilta

Vinkki!
• Yritysrastien lisäksi päivään voi kuulua
myös muita luokkakohtaisia yrittäjyysteemoja ja luentoja esim. rahankäytöstä. ABR:n kruunaa loppujuhla, jossa
jaetaan palkintoja ja kunniamainintoja
tehtävistä parhaiten suoriutuneille oppilasryhmille.
• Pyydä mukaan yrityksiä, jotka
ovat nuorille vieraampia kuten
teollisuusyritykset, pankit ja
tilitoimistot.
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CASE 5
Alue: Koillis-Suomi
Nimi: Yrittäjyystuokio yrittäjien seurassa
Kohderyhmä: Perusopetuksen yläkoulun
oppilaat ja henkilökunta sekä alueen
yrittäjät

”Koulun lähikaupassa oli ongelmana
näpistely, mikä kiristi kaupan väen ja
oppilaiden välejä. Kauppias kohtasi
yhden ryhmän, kertoi oman tarinansa
ja heitti haasteen oppilaille. Tehtävänä
oli pienryhmissä pohtia fiktiivisinä
kauppiaina, miten näpistely saataisiin
loppumaan ja mitä tehdä kiinni
joutuneille näpistelijöille.”

”Valmiin suunnitelman avulla on
kohtalaisen helppo houkutella yrittäjiä
koululle. Pienissä ryhmissä tapahtuu aitoa
kohtaamista, jonka vaikuttavuus on isoja
massatapahtumia parempi. Oppilaiden
osallisuus ja aktiivisuus tulee huomioitua.
Oppilaista muodostetut sekaryhmät
rikkovat koulun arkirutiinia, mikä jättää
tehokkaamman muistijäljen ja edistää
yhteisöllisyyttä.”

Mitä
Koulun ja yrittäjien yhteistyössä järjestämiä
yrittäjyystuokioita koulun tiloissa.

Miksi
Yrittäjyystuokio on mainio tapa aloittaa koulu-yritysyhteistyö. Tuokio tuo paikallisen yrittäjän lähelle koulua. Yrittäjyystuokion aikana
yrittäjät jalkautuvat luokkiin jolloin vältytään
isojen ryhmien liikuttamiselta. Yrittäjyystuokio antaa yrittäjille mahdollisuuksia työstää
eteenpäin uusia innovaatioita tai ratkaista haasteita yhteistyössä oppilaiden kautta.
Yrittäjyystuokio edistää yhteisöllisyyttä koulun toimintakulttuurissa. (eri ikäisten oppilaiden sekaryhmät)

ja. Yritystuokion pelisäännöt ja yhteinen käytäntö esitellään oppilaille. Yritystuokio alkaa
kättelyllä ja jatkuu luontevasti Nuori Yrittäjyys ry:n innovaatioleireiltä tuttuun Tapaaminen kellon alla -tehtävään, jonka kautta voidaan nostaa esiin ajankohtaisia keskustelun
aiheita. Yrittäjä kertoo oppilaille oman yrittäjätarinan. Miten minusta tuli minä? Yritystarinan lopuksi yrittäjä esittää ryhmälle haasteen
tai ongelman, johon työstetään pienryhmissä ratkaisuvaihtoehtoja. Yritystuokion lopuksi
pienryhmät esittelevät ratkaisuvaihtoehtonsa
koko ryhmälle.

Näin toteutat
1.
2.

Yrittäjyystuokion aikana opitaan yrittäjyyttä, aktiivisuutta, osallistuvaa kansalaisuutta,
oma-aloitteisuutta, tiimityötä, vuorovaikutustaitoja ja esiintymistä. Mallin tukimateriaali madaltaa yrittäjän sitouttamista kouluyritysyhteistyöhön.

Miten
Valmis suunnitelma koulun yrittäjyystuokiosta
löytyy www.yes-keskus.fi -sivuilta.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oppilaat jaetaan etukäteen piensekaryhmiin
ja jokaiselle ryhmälle nimetään vastuuopetta-

Perehdy valmiiseen Peruskoulun yrittäjyystuokio -materiaaliin www.yes-keskus.fi.
Motivoi koulun johto ja opettajat (mieti etukäteen miksi yhteistyö on tärkeää
koulun, kunnan, maakunnan, valtakunnan näkökulmasta tarvittaessa).
Pyydä koulusihteeriä jakamaan oppilaat
sekaryhmiin.
Valmistele yrittäjille jaettava materiaali.
Hanki riittävä määrä yrittäjiä ja valmenna
heidät vetämään yrittäjyystuokio.
Varmista, että jokaisella ryhmällä on vastuuopettaja ja yrittäjä.
Anna ohjeet vastuuopettajille tarvittavista
materiaaleista / havainnollistamisvälineistä.
Suunnittele opettajien ja yrittäjien yhteinen reflektointituokio tarjoiluineen tapahtuman päätteeksi.
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CASE 6
Alue: Keski-Pohjanmaa
Nimi: Maidon tie ruokapöytään
– tutustuminen lähiruokayrityksiin ja
niihin liittyviin ammatteihin
Kohderyhmä: Perusasteen
yläkoulun 8.–9. luokat

”Oppilaat saivat käytännön läheisesti
tietoa lähialueen yrityksistä ja ammateista,
sekä tietoa, miten alan työtehtäviin
kouluttaudutaan. Oppilaille oli tärkeää
huomata, kuinka monta erilaista yrittäjää
on esim. maitoketjussa tilalta meijeriin –
kauppaan – kuluttajille.”

Mitä
Maidon tie ruokapöytään -oppituntien kautta tutustutaan elintarvikealan tuotantoprosessiin maatilayhteistyötä hyödyntäen.

Miksi

2.

3.

4.

Oppilaat tutustuvat elintarvikealan mahdollisuuksiin, lähiruokayritysten tuotteisiin sekä
maatalousalaan liittyviin yritysmuotoihin
omalla seudullaan.
5.

Miten
Tutustuminen toteutetaan yritys- ja/tai oppilaitosvierailuina.

Näin toteutat
1.

Tutustukaa etukäteen elintarvikealaan ja
sen työmahdollisuuksiin. (valtakunnallinen, maakunnallinen, paikallinen)

Kartoittakaa mahdolliset vierailukohteet
ja suunnitelkaa yritysvierailu yhteistyössä
YES -keskuksen kanssa.
Valmistekaa etukäteistiedon pohjalta
sopivia kysymyksiä yritysvierailua varten.
(tuotantoala)
Tehkää tutustumisvierailu.
Vinkki!
- Maaseutuopisto
(koulutus- ja alamahdollisuudet)
- Maitotila (maidon tuotanto)
- Elintarviketeollisuuden yritys
(oman seudun toiminta ja työllisyys)
Käykää kokemus- ja ajatustenvaihtokeskustelua mm. koulu-yritysyhteistyön ja yritysten välisen yhteistyön merkityksestä.

Muistilista opettajalle
• Kartoita koululle saapunut elintarviketeollisuuden materiaali
(videoita, kalvoja, julkaisuja on olemassa).
• Hyödynnä lähialueen yhteistyökumppaneiden apu käytännön
toteuttamisessa.
• Mieti logistiikka vierailupäivänä.
• Varaa aikaa yhteiselle, vapaalle keskustelulle yritysvierailun
yhteydessä
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CASE 7
Alue: Kanta-Häme
Nimi: Paras Idea -kilpailu
Kohderyhmä: Yläkoulun ja
lukion oppilaat

”Toimiva kokonaisuus.
Opiskelijoiden ideoille voidaan
antaa yritysten toimeksiantamana
jokin teema.”

Mitä
Ideakilpailu, jossa luodaan oma idea ryhmässä.

Miksi
Paras idea -kilpailu vahvistaa opiskelijoiden
luovuuden, innovatiivisuuden ja uusien ideoiden hyödyntämistä liikeideoiden työstämiseen. Kilpailu auttaa ymmärtämään ryhmätyöskentelyn ja vuorovaikutustaitojen
merkitystä osana työelämässä menestymistä. Kilpailu tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa esiintymis- ja myyntitaitoja.

Miten
Paras idea -kilpailu toteutuu kolmivaiheisesti. Ideariihi on kaikille halukkaille ryhmille ja
tapahtuu yhdessä isossa tilassa esim. koulun
juhlasalissa. Ideariihen kesto on noin yksi tunti, jonka jälkeen ryhmät palauttavat ideaa kuvaavan paperin. Tämän jälkeen tuomarit valitsevat noin 8–15 parasta ideaa tai ryhmää,
jotka pääsevät jatkohautomoon. Jatkohautomo kestää ½–1 päivää, jonka aikana ryhmät
kehittävät ideaansa eteenpäin. Jatkohautomo päättyy finaaliin, johon kaikki ryhmät valmistelevat mahdollisimman myyvän esityksen
omasta ideastaan. Tuomarit valitsevat esitysten perusteella kolme parasta ideaa, jotka
palkitaan. Myös erityis- tai kunniamainintoja
voidaan jakaa.
Malli toteutuu opettajien ja 3–5 kumppanin
yhteistyönä. Yhteistyökumppanit voivat olla
PK-yrityksiä, pankkeja tai esimerkiksi alueen
kehittämisyhtiö. Heidät pyydetään mukaan
tuomaristoon, joka arvioi ideat. Yritykset voivat halutessaan lahjoittaa rahapalkintoja stipendeinä tai tavarapalkintoja. Opettajat tai
ylemmän vuosikurssin nuoret toimivat tapahtuman vetäjinä ja järjestelyvastaavina.

Näin toteutat
1.

Idea esitellään opetushenkilöstölle ja toteuttamiseen sitoutetaan opettajien lisäksi opiskelijoita, jotka vastaavat päivän kulusta (esim. alumnit).
2. Opiskelijat valmistelevat Paras idea -kilpailusta informatiivisen (aikataulut, ilmoittautuminen ym. markkinointi) julisteen tai flyerit.
3. Kilpailutila valmistellaan etukäteen. Toimiva paikka on esim. juhlasali, jossa on pöytäryhmiä. Pöydille laitetaan tyhjiä papereita,
kyniä ja idealomake.
4. Osallistujat jaetaan/jakaantuvat pienryhmiin ennen kilpailua ja
heille kerrotaan kilpailun pelisäännöt ja kulku.
5. Kilpailu aloitetaan niin, että jokainen joukkueen jäsen ideoi omaan
paperiinsa ideoita noin 5 min. Ryhmän jäsenten ylöskirjaamat ideat kierrätetään vuorotellen jokaisella ryhmän jäsenellä siten, että
kukin kierros kestää noin 5 min. Ryhmän jäsenet voivat jatkaa/jalostaa/kirjata lisähuomioita ryhmän jäsenten ideoiden tueksi.
6. Kun kaikki paperit ovat kiertäneet koko kierroksen, ryhmät valitsevat parhaan idean jatkokehiteltäväksi ja täyttävät tuomareille
annettavan lomakkeen ja ideariihi päättyy.
7. Tuomarit kokoontuvat puimaan ja arvioimaan joukkueiden tuotoksia ja valitsevat parhaat ideat jatkohautomoon (noin 8–15 ideaa sen mukaan kuinka paljon ryhmiä on kisassa mukana).
8. Jatkohautomo toteutuu joko oppilaiden omaehtoisena työskentelynä tai yhteistapahtumana.
a. Yhteisen jatkohautomopäivän johdantona voi olla aiheeseen
liittyvä luento (asiantuntija tai yhteistyökumppaniyritys).
b. Jatkohautomopäivän aikana opiskelijat valmistelevat oman
ideansa finaalissa esitettäväksi. Ideasta tehdään n. 5 min esitys, joissa voidaan hyödyntää AV-välineitä.
9. Finaali toteutuu esim. koulun juhlasalissa ja siihen osallistuu myös
muita koulun oppilaita.
a. Finaalin voivat juontaa esim. koulun yrittäjyysopiskelijat tai
alumnit.
b. Kilpailijat esittelevät ideansa tuomaristolle.
c. Tuomaristo voi tarvittaessa esittää 1–3 tarkentavaa kysymystä
tasapuolisesti kaikille ryhmille.
d. Esitysten jälkeen tuomaristo kokoontuu valitsemaan voittajat.
e. Arviointikriteerit ovat toteutuskelpoisuus, käyttömahdollisuudet, esitystaito ja tekniikka sekä koko ryhmän tiimityö.
f. Opiskelijoille tarjotaan oheisohjelmaa tuomaristotyöskentelyn ajaksi.
10. Finaalin päätteeksi järjestetään palkintojen jako, jossa tuomarit
jakavat palkinnot perustelujen kanssa parhaille ideoille. Tilaisuuteen voidaan pyytää paikalle myös lehdistö

22 – 23

CASE 8
Alue: Pohjois-Kymenlaakso
Nimi: ”Yrittävät lukiolaiset” -road show
Kohderyhmä: lukion opiskelijat ja
opettajat sekä paikalliset yrittäjät

”Road show on testattu Kouvolan YES
-keskuksen toiminta-alueella tammikuussa
2010 kolmessa lukiossa. Kaikista kouluista
ei välttämättä löydy yrittäviä nuoria sanan
varsinaisessa merkityksessä: urheilijat,
nuorisovaltuutetut ja muusikot voi laskea
yrittäviin nuoriin.
Niihin lukioihin, joissa ei ole omasta takaa
yrittäjänuoria, voidaan käyttää toisen koulun
opiskelijoita esimerkkinä.
Ammattiopistoissa ajatusta voi laajentaa niin,
että road show´hun otetaan mukaan ao. opintolinjalta valmistuneita nuoria, jotka ovat jo
muutaman vuoden toimineet yrittäjinä. Kustannuksia saattaa syntyä juontajan palkkioista
ja/tai yrittäjän ansionmenetyksistä.”

Mitä
Koulun yrittäviä opiskelijoita nostetaan esiin
yhteisen tapahtuman kautta. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä paikallisten yrittäjien
kanssa.

Miksi
Opiskelijat saavat samastumiskohteen, kun
yrittäjiä löytyykin omista opiskelutovereista. Tällä pyritään kannustamaan opiskelijoita
yrittäjyyteen.

Miten
”Yrittävät lukiolaiset” -road show on oppitunnin mittainen tapahtuma koko koululle tai
vaihtoehtoisesti yhdelle ikäluokalle. Tilaisuus
sisältää esimerkiksi oppilasesityksiä, puheenvuoroja ja yritystarinoita sekä kysymyksiä ja
vastauksia. Tilaisuus soveltuu erinomaisesti
esimerkiksi keväällä yrittäjyyskurssin herätteeksi seuraavaa lukuvuotta ajatellen.

Näin toteutat
1.
2.
3.
4.

Kartoita koulusta muutama yrittävä oppilas, jotka uskaltautuvat astumaan framille.
Varaa sopiva tila, jossa paneelikeskustelu
on mahdollista (auditorio/sali)
Mieti ohjelman kulku ja valmistele ohjelma.
Hanki hyvä juontaja.
Vinkki! Paikallinen yrittäjä, julkkis tai
koulun entinen oppilas, joka tietää mistä
yrittäjyyskasvatuksessa on kysymys. Paikallinen juontaja on tärkeä – hänen tehtävänään on sparrata yrittävien nuorten
ideoita/ajatuksia/kokemuksia eteenpäin
hyvien kysymysten kautta.

5.
6.

Sparraa ja valmenna juontaja.
Sparraa tapahtumaan osallistuvat nuoret
yrittävät oppilaat.
7. Lähetä medialle vetävä kutsu.
8. Nosta tunnelmaa ennen tilaisuutta.
Vinkki! Tunnelmaan kannattaa satsata. Hyödynnä musiikkia, valoja ja tehosteita mahdollisuuksien mukaan. Koulun
nuoret muusikot lavalle.
9. Road Show on myös NY-ohjelmien ja
alueen YES -keskuksen mainospaikka
– hyödynnä se.
10. Anna palaa!
Vinkki! Opettaja voi harkintansa mukaan jatkaa aiheen työstämistä teettämällä opiskelijoilla ryhmätöitä tai esitelmiä aiheesta.

Malliohjelma
• Tervetuloa! (musiikkia)
• Koulun yrittäjät estradilla
- lyhyet puheenvuorot, jolloin jokainen
kertoo oman tarinansa juontajan haastattelemana
TAI
- paneelikeskustelu, jolloin juontaja kyselee vuorotellen kysymyksiä, myös
yleisö voi osallistua
• Koulun entinen oppilas, nykyinen yrittäjä
lavalla TAI muu paikallinen yrittäjä
• Kysymyksiä ja vastauksia ”Mitä yrittäjyys
sinulle merkitsee?”
• Innostava ja kannustava lopetus
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CASE 9
Alue: Varsinais-Suomi
Nimi: Vauhtia yrittäjyyteen
-koulutusiltapäivä opettajille
Kohderyhmä: perusopetuksen ja
toisen asteen opettajat, yrittäjät

Opettajat olivat tyytyväisiä
päästessään tapaamaan
paikallisia yrittäjiä ja sopimaan
konkreettisesta yhteistyöstä.

Mitä
Innostava ja käytännön esimerkkejä tarjoava
Vauhtia yrittäjyyteen -koulutusiltapäivä opettajille, jonka jälkeen opettajat ja paikalliset
yrittäjät tapaavat ja sopivat mahdollisesta
kouluyritysyhteistyöstä.

Miksi
Koulutuspäivän tavoitteena on vahvistaa
opettajien tuntemusta yrittäjyyskasvatuksesta ja yrittäjyydestä sekä tuoda esille koulujen
ja yritysten välisiä yhteistyömahdollisuuksia.
Koulutus sopii hyvin VESO-koulutukseksi.

Miten
Koulutuspäivä toteutetaan kaksivaiheisesti
(molemmat osiot samana päivänä tai vaihtoehtoisesti eri ajankohtina) yhteistyössä
opetustoimen ja yrittäjien paikallisyhdistyksen kanssa. Kouluttajina toimii TAT:n koulucoach, aktiivinen yrittäjyyskasvatusta käyttävä opettaja lukiosta sekä YES -keskuksen
projektipäällikkö. Käytännönjärjestelyt voidaan toteuttaa yhteistyössä opiskelijoiden
kanssa.

Malliohjelma
Vauhtia yrittäjyyteen -koulutusiltapäivä
VAIHE 1
Koulutusosuus opettajille (osallistujina opettajat)
12:00 Virittäytyminen päivään ja tutustuminen
12:30 Yrittäjyyskasvatuksella tulevaisuuden osaajia
- puheenvuoro TAT koulucoach
13:00 Kahvi
13:30 YRITNY – Ideasta käytännön koulutyöhön
14:00 Koulu-yritysyhteistyötä – miten?
-puheenvuoro YES -keskuksen projektipäällikkö
14:30 Kysymykset ja keskustelua
14:45 Porinapöydät
Mitä yrittäjyyskasvatus on omassa aineessani?
Millaisesta yhteistyöstä olen kiinnostunut? (lomake)
15:30 Koulutusosuuden päätös ja yhteenveto
VAIHE 2
Ope–yrittäjä-treffit (osallistujina opettajat ja yrittäjät)
15:30 Ilmoittautuminen
Tutustuminen yrittäjyystoriin
Yrittäjyystorilla on esillä hyviä koulu-yhteistyön caseja
sekä esim. TET-tori, yritysten ständejä ja kontaktipiste.
16:00 Tilaisuuden avaus
 	
Yrittäjäjärjestön edustajan puheenvuoro
16:15 Musiikkiesitys
16:30 Ope–yrittäjä-treffit kumppanuussopimusten merkeissä
18.00 Päivä päättyy
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CASE 10
Alue: Itä-Uusimaa
Nimi: Ope-valmennus
koulu-yritysyhteistyöhön
Kohderyhmä: Perusasteen ja lukion
opetushenkilöstö

”Yläkoulun opettajat vierailivat
taksvärkkipäivänä neljässä pienryhmässä
kahdessa yrityksessä per ryhmä, eli
kaiken kaikkiaan yrityskontakteja syntyi
kahdeksan. Jokainen ryhmä vieraili yhdessä
suuremmassa yrityksessä ja yhdessä
yrittäjävetoisessa ryhmässä. Kokemukset
olivat hyviä ja ohjeistus oli pääosin sujunut
ongelmitta.”

”Lukion opettajat vierailivat pienryhmissä
neljässä eri yrityksessä työhyvinvointiiltapäivän (tyhy) merkeissä. Jälkeenpäin
kokoonnuttiin leirikeskukseen esittelemään
vierailuja ja pohtimaan niiden tuomaa
hyötyä leirinuotion merkeissä. Yhteiselle
vapaamuotoiselle keskustelulle kannattaa
varata aikaa yritysvierailun päätteeksi.”

Mitä

5.

Opettajien yritysvierailu, joka voidaan toteuttaa VESO-päivänä, taksvärkkipäivänä,
oppilaiden TET-jakson aikana, työhyvinvointipäivänä tai yhteissuunnittelun piiriin
kuuluvana kokousaikana. Vierailu sopii koko
opettajakunnalle tai opetuksesta vapaana
olevalle osalle.

Miksi
Opettajien yritysvierailu lisää ja päivittää
koulun ulkopuolisen työelämän tuntemusta,
vahvistaa paikallisen yrityskentän tuntemista
sekä edistää yrityskontaktien luomista kouluyritysyhteistyöhön.
6.

Näin toteutat
1.

2.

3.
4.

Päättäkää ja sopikaa yhteisesti yritysvierailun ajankohta, joka sopii mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman monelle opettajalle.
Tutkikaa, mitä yrityksiä koulun ympäristössä (esim. kahden kilometrin säteellä)
toimii ja miettikää omaa tietämystä alueenne yritysten toiminnasta. Vaihtoehtoisesti voitte lähteä omista tarpeistanne – minkälaisiin yrityksiin haluaisitte olla
yhteydessä ja mitä haluatte vierailun aikana oppia.
Rajatkaa yritykset, jotka kiinnostavat teitä.
Ottakaa yhteys yrityksiin ja selvittäkää
vierailun tavoite ja vierailuun osallistuvan ryhmän koko.

7.

Lähettäkää (mahdollisuuksien mukaan)
yrittäjälle/yrityksen edustajille kysymyksiä, joihin haluatte vastauksia ja jotka helpottavat yritysesittelyä.
Vinkki! Laatikaa kysymykset pienryhmissä. Kannustakaa jokaista miettimään
oman aineen kannalta olennaisia kysymyksiä, jolloin vierailu palvelee opettajan koulun ulkopuolisen työelämätiedon
päivittämiseksi parhaalla mahdollisella
tavalla. Miettikää lisäksi millainen tieto
palvelee oman aineen opetusta.
Apua ja tukea kysymysten laatimiseen
löytyy mm. Suomen yrittäjien ja taloudellisen tiedotustoimiston materiaaleista ja
julkaisuista kuten Yritny (YES -keskus,
2006). Apua saa myös lähimmästä YES
-keskuksesta.
Tehkää vierailut pienryhmissä 1–3 yrityksessä. Kokemuskeskustelu vie ajattelua
eteenpäin.
Vinkki! Ryhmitelkää yrityksen koon
mukaan. Suuryritysvierailulla saa kokonaiskuvan yrityksen toiminnasta/tuotannosta ja vaihtoehtoisesti pienyrittäjä voi
kertoa yrittäjäntarinansa. Suositamme
vierailuja molemmissa yrityksessä, jolloin
vierailuja voi benchmarkata esim. kouluyritysyhteistyön, yrittäjyyden ilmentymisen ja tuotantotavan kautta.
Yrityksille lähetettävät kysymykset
voidaan myös ryhmitellä yrityksen koon,
tuotanto- tai palvelualan mukaan.
Käykää yritysvierailun lopuksi keskustelua
miten yrityskontaktia voisi hyödyntää jatkossa. Mitä pikemmin yrityskontaktia hyödynnetään omassa opetuksessa sitä varmemmin syntyy pitkäkestoinen yhteistyö.
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MUISTIINPANOJA

EHDOTUS SEURAAVAN YES -KATALOGIN CASEKSI

Case studyn YES -katalogiin voit kirjoittaa vastaamalla seuraaviin kysymyksiin.
Lisätietoja osoitteesta www.yes-keskus.fi.
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