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YES-Katalogi

Hyvät käytänteet



YES

KouluYritYS-
YhtEiStYö

Nuori YrittäjYYS- 
aluEtoimiSto-

palvElut

opS-SiSältöjEN 
KEhittämiS-

palvElut

YrittäjYYS-
KaSvatuKSEN
matEriaalit

opEttajiEN
KoulutuKSEt

YES on yrittäjyyskasvatuksen resurssi opettajille, joka tarjoaa tukipal-
veluja yrittäjyyskasvatuksen koulutukseen, yrittäjyyden kehittämiseen 
koulussa sekä koulu-yritysyhteistyöhön. YES-aluepäällikön tehtävänä 
on auttaa kouluja, oppilaitoksia ja yrityksiä löytämään hyviä käytäntöjä 
opetuksen ja koulutuksen kehittämiseen. YES tekee käytännön työtä 
koulujen ja yritysten parissa järjestäen tapahtumia, tilaisuuksia ja kou-
lutuksia alueellisesti ja kansallisesti.

YES-palvelut ovat pääosin maksuttomia ja niiden tavoitteena on aut-
taa kouluja ja oppilaitoksia yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa.

YES-aluetoimistosta saat yrittäjyyskasvatuksen neuvontapalveluita hel-
posti ja nopeasti. Yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme:
www.yes-keskus.fi.

YES toimintaa on rakennettu vuosina 2008-2011 yhteistyös-
sä Opetushallituksen (ESR), ELY-keskusverkoston ja kansallisten 
sekä alueellisten yhteistyökumppaneiden tuella.

miKSi muKaaN YES?

YES-toiminnalla vaikutetaan työelämävalmiuksiin ja taitoihin. Nuorten 
aktivoiminen ja yhteinen tekeminen yhdessä opettajien ja koulun ul-
kopuolisten työelämänasiantuntijoiden kanssa sitoo nuoret osaksi lähi-
ympäristöä ja yhteiskuntaa. YES tarjoaa työkaluja ja kollegaverkoston 
opettajille koulutuksen tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi. 

tervetuloa mukaan!

kustantaja: valtakunnallinen yeS ry, Helsinki 2011
toimitus: virpi Utriainen ja Sanna Lehtonen
Ulkoasu ja taitto: Petteri Mero ja Anne Jokisaari
käännös: Johan engström
Lisätietoja: www.yes-keskus.fi



SiSällYSluEttElo

YhtEiStYöKumppaNiNäKöKulma
Liisa Tenhunen-Ruotsalainen ja 
Markku Tenkamaa, TAT ...................4

YhtEiStYöKumppaNiNäKöKulma
Tiina Rytkölä, Kerhokeskus – 
koulutyön tuki ry .............................5

CaSE 1
Toimintatori .....................................6

CaSE 2
Haminavälähdyksiä  .........................8

CaSE 3
Business-kerho ..............................10

CaSE 4
Live Lainasto .................................12

CaSE 5
Värityskirja yrityksen järjestämään koko 
perheen tapahtumaan ........................14

CaSE 6
KEKE- brändi ......................................16

CaSE 7
Hulluista ideoista hyviä toteutuksia ....18

CaSE 8
4H Ajokortti työelämään-kurssi ........  20

CaSE 9
YES-kierrätyspaja ..............................  22

CaSE 10
Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo – 
itsearviointityökalu opettajan työn 
tueksi .................................................  24

ESipuhE

Sinulla on kädessäsi YES –verkoston toi-
nen Hyvät käytänteet -katalogi, joka esitte-
lee hyviä yrittäjyyskasvatuksen käytänteitä ja 
malleja eri puolilta maata. Katalogi sisältää 
opetustuokioita ja -kokonaisuuksia, jotka on 
todettu hyviksi ja käteviksi toteuttaa. 

Tässä toisessa katalogissa esitellään mm. 
toimintatori, Business-kerho, Live Lainas-
to, keke-brändi sekä Haminavälähdyksiä. 
Kukin esimerkeistä kannustaa kokeilemaan 
rohkeasti yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä 
ja löytämään kehittämismahdollisuuksia ute-
liaalla ja ennakkoluulottomalla asenteella. 

Katalogin sivuilta voit tutustua myös ajan-
kohtaisiin asiantuntijanäkökulmiin. Tässä ka-
talogissa vieraskynään ovat tarttuneet Ker-
hokeskuksen Tiina Rytkölä ja Taloudellisen 
tiedotustoimiston Liisa Tenhunen-Ruotsalai-
nen ja Markku Tenkamaa. 
Yrittäjyyskasvatus on parhaimmillaan koko-
naisvaltaista, koulussa opittua tietoa käytän-
töön kokeilevaa toimintaa. Suomi on uusien 
haasteiden edessä. 

Tarvitsemme aktiivisia, osallistuvia tekijöitä, 
jotka ottavat vastuuta, toimivat itseohjautu-
vasti hyvässä vuorovaikutuksessa ja kykene-
vät päätöksentekoon. Yrittäjyyskasvatus tu-
kee tulevaisuuden työelämätaitojen, uuden 
ajan kansalaistaitojen ja yrittäjyysominai-
suuksien vahvistumista.

Yrittäjämäisesti toimivassa oppilaitoksessa 
opettaja voi käyttää omia vahvuusalueitaan 
oman työn eteenpäin viemiseksi. Esimerkki-
en ja kokemusten perusteella yhteistyö kol-
legoiden kanssa helpottaa arjen haasteiden 
ratkaisemista ja luo eheyttävää ilmapiiriä. 
Yrittäjyyskasvatus tarjoaa siis monenlaisia 
mahdollisuuksia pedagogiseen kehittämi-
seen ja työhyvinvoinnin lisäämiseen niin op-
pilaiden kuin opettajien näkökulmasta.

Toivomme käytänteiden rohkaisevan Sinua 
kokeilemaan uusia asioita omassa opetukses-
sasi. Teemme yhdessä tulevaisuuden tähtiä! 

yeS- katalogitiimi
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YhtEiStYöKumppaNiNäKöKulma

tAt- ja yeS-yhteistyö tiivistyy entisestään

Taloudellinen tiedotustoimisto on suomalai-
sen elinkeinoelämän tiedotustoimisto, joka 
seuraa ja tutkii yritysten toimintaympäristös-
sä ja nuorten asenteissa tapahtuvia muutok-
sia. 

Taloudellinen tiedotustoimisto vastaa elin-
keinoelämän koulutus- ja uravalintoja tu-
kevasta viestinnästä ja tarjoaa yrityksille ja 
kouluille tutkittuun ja testattuun tietoon pe-
rustuvia välineitä koulu-yritysyhteistyöhön ja 
nuorisoviestintään.

Taloudellisen tiedotustoimiston omistavat 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Teollisuu-
den ja Työnantajain Keskusliiton TT-säätiö. 
Taloudellinen tiedotustoimisto on perustet-
tu vuonna 1947.

Taloudellinen tiedotustoimisto kuuluu TAT-
ryhmään, johon kuuluvat myös Finnfacts, In-
for Oy ja T-Media.

elinkeinoelämän nuoriso-ohjelma

Taloudellinen tiedotustoimisto koordinoi 
Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelmaa, jon-
ka keskeisin tavoite ohjelmakaudelle 2009 
– 2011 on rehtoreiden, opettajien, opinto-
ohjaajien sekä opettajaksi koulutettavien 
työelämätuntemuksen ja yrittäjyyden tunte-
muksen lisääminen. Vuoden 2012 alusta toi-
minta kohdistuu aiempaa painokkaammin 
yrityksiin. 

Tavoitteena on, että kaikki opettajat ja yri-
tysten edustajat saavat käsityksen siitä, mi-
ten koulujen ja yritysten välistä yhteistyötä 
kehittämällä eri oppiaineiden sisällöt näkyvät 
käytännön työelämässä ja miten nämä teh-

dään nuorille näkyviksi. Nuoriso-ohjelmaan 
mukaan tulevia yrityksiä valmennetaan koh-
taamaan sekä opetushenkilöstöä että nuo-
ria. Käytännön keinoina nuoriso-ohjelman 
koulu-coachit järjestävät opettajille OpeTET 
jaksoja ja rehtoreille RexiTET jaksoja. Ope-
tuksesta päättäville sekä opettajan koulutta-
jille järjestetään JohtajaTET jaksoja. Nuoret 
tulevat jatkossa toimintaan mukaan. Heille 
järjestämme yrityksiin yritysvierailuja, opin-
tokäyntejä ja TehoTET-jaksoja. Toiminnassa 
käytetään hyväksi coachien vankkaa elinkei-
noelämän tuntemusta ja YES-aluetoimijoi-
den kouluyhteyksiä.

yrityskylä

Yrityskylä tarjoaa kouluille käytännönlähei-
sen tavan tutustuttaa nuoria työelämän, yh-
teiskunnan, yritysten ja talouden toimintaan.
Yrityskylä on oppimisympäristö noin 400 ne-
liömetrin tila, johon konkreettisesti on raken-
nettu 14 yrityksen pienoismallit. Kohderyh-
mänä ovat alakoulun 5. – ja 6. – luokkalaiset 
eli 12 – 13 -vuotiaat. Yrityskylä-ohjelman si-
sältö kehittää tulevaisuuden työelämätaitoja 
ja se on rakennettu yhdessä Nuori Yrittäjyys 
ry:n kanssa. 

Uskomme tulevaisuudessa yhteistyön koulu-
yritysyhteistyön, ja erityisesti yrittäjyyskasva-
tuksen saralla YES-verkoston ja Taloudellisen 
tiedotustoimiston koulu-coachien välillä en-
tisestään tiivistyvän. Yhteiset tavoitteemme 
yritteliäämmän ja paremman Suomen raken-
tamiseksi antavan tähän oivat mahdollisuudet.

Liisa tenhunen-Ruotsalainen ja 
Markku tenkamaa
Johtaja ja koulupalvelun päällikkö
taloudellinen tiedotustoimisto
www.tat.fi
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YhtEiStYöKumppaNiNäKöKulma

Kerhokeskus – koulutyön tuki ry on jäsen-
järjestöjensä muodostama lapsi- ja nuoriso-
työn järjestö. Tavoitteenamme on lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja teem-
me vahvasti työtä sen eteen, että myös tu-
levaisuuden koulussa oppijat voivat hyvin. 
Haluamme olla mukana rakentamassa osal-
listavaa ja yrittäjämäistä koulua ja siksi yrittä-
jyyskasvatus ja sen kehittäminen ovat meil-
le tärkeitä. Näemme, että yrittäjyyskasvatus 
tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden rikastaa 
oppimisympäristöjä, monipuolistaa opetus-
menetelmiä, vahvistaa lapsilähtöistä peda-
gogiikkaa ja ehkäistä syrjäytymistä. 

YES ry:hyn liityimme alkuvuodesta 2011 ja 
haluamme osaltamme olla rakentamassa val-
takunnallista YES-verkostoa, jonka tarjoamat 
palvelut tavoittavat koko maan opettajat ja 
heidän oppijansa. 

YES:n vahvuutena on koota oman alueen 
yrittäjyyskasvatustoimijat yhteisen sateen-
varjon alle ja muodostaa toimivia yhteistyön 
siltoja koulun ja ympäröivän yhteiskunnan 
välille. 

YES voi toimia alueen opettajille koulutuksen 
tarjoajana, elävänä materiaalipankkina ja ai-
tona yhteistyökumppanina. 

Hienoa YES:n toiminnassa onkin, että se pe-
rustuu käyttäjälähtöisyyteen – opettajasta 
lähtevään tarpeeseen. YES-keskuksista löy-
tyy vaikkapa yhteistyökumppaneiden laa-
dukkaita sisältömateriaaleja ja työkaluja, 
YES:n omia räätälöityjä koulutuksia ja hen-
kilö koulu-yritysyhteistyön käynnistämiseen. 
Kannattaakin tutustua lähimpään YES-kes-
kukseen ja YES-palveluihin ja hyödyntää nii-
tä omassa opetustyössä ja kouluyhteisössä! 

Myös Kerhokeskuksen tuottamat maksutto-
mat oppimateriaalit ja kilpailut löytyvät siel-
tä.
  
tiina Rytkölä
suunnittelija, yrittäjyyskasvatus
kerhokeskus – koulutyön tuki ry
www.kerhokeskus.fi 
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lisätietoja: Pirkko Korhonen 
pirkko.korhonen@salo.fi

CaSE 1

aluE: VARSinAiS-SuoMi
Nimi: toimintatori
KohdErYhmä: PErniön alaKoulujEn 5. 
ja 6. luoKKalaiSEt SEKä YhtEiSKoulun 7. 
luoKKalaiSEt KErholaiSina. ohjaajina 8. 
ja 9. luoKKiEn oPPilaat
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Peruskoulun alakoulun ja yläkoulun välillä 
oleva nivelvaihe on joillekin oppilaille haas-
teellinen. Pienistä alakouluista siirrytään isoi-
hin opetusryhmiin ja uuteen oppimisympä-
ristöön. Yläkouluun siirtyminen aiheuttaa 
monille pelkoa ja epävarmuutta. Miten pär-
jään? Miten tutustun uusiin opettajiin ja op-
pilaisiin? saanko uudessa koulussa kavereita? 
hyväksytäänkö minut uusiin kaveriporukoi-
hin? Osaanko toimia uusissa tilanteissa?

Toimintatori on perustettu auttamaan op-
pilaiden siirtymistä yläkoulun puolelle. Ker-
honohjaajina toimivat yläluokkalaiset saavat 
arvokasta kokemusta kerhon ohjauksesta ja 
tukihenkilönä olemisesta. 

mitämiKSi

Toimintatori kokoontuu neljästi lukuvuodes-
sa eri kouluilla eri teemoin. Ensimmäisel-
lä kerralla tutustutaan. Muita teemoja ovat 
tänä vuonna olleet sosiaalinen media eli net-
tiin pyrittiin luomaan kerholle oma kokoon-
tumispaikka. 
Kolmas kerta oli joulun juhlintaa. Keväällä ko-
koonnuimme miettimään suvaitsevaisuutta. 
Yhteistyökumppaneina olivat paikallisseu-
rakunta sekä liikunnan opettaja, joka opet-
ti kerholaisille afrikkalaisia tansseja. Lopuksi 
syötiin eksoottinen iltapala eli Suomen par-
haita kebabeja Perniön kebabilta. Keväällä 
kerho huipentuu Eläinten maailmaan. Ker-
holaiset tuovat toritapahtumaan myös omat 
lemmikkinsä.

Kerhon vastuuopettajat ovat yrittäjyyskasva-
tuksen opettaja Pirkko Korhonen ja erityis-
opettaja Reet Rusi.
Rahoitus torille on saatu valtion myöntämis-
tä kerhorahoista, joten kerho ei vie koulun 
omia resursseja.
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lisätietoja:

haminan keskuskoulu

CaSE 2

aluE: KoTKA-HAMinA
Nimi: haminavälähdYKSiä
KohdErYhmä: 6. luoKKalaiSEt
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Uusi, raikas myyntituote/matkamuisto kau-
pungin matkailuun/museolle kaupungin juh-
lavuoden kunniaksi.

Kaupungin juhlavuotta varten tarvittiin uusia 
myyntituotteita/ matkamuistoja.

1. Oppilaille järjestettiin aloitustilaisuus, 
jossa oppilaille kerrottiin sanoin ja kuvin 
mitä Haminassa tapahtui 1808-1809 ja 
miten tapahtumat ovat vaikuttaneet suo-
malaisten elämään. Tilaisuudessa Ha-
minan historiaa esittelivät rauhan juhla-
vuoden projektipäällikkö, vuoden 1809 
”venäläinen sotilas” ja ”empire -pukui-
nen rouva”, jotka kertoivat jo pukeutumi-
sellaan aikakauden tyylistä asusteineen ja 
varusteineen. 

2. Historiaan tutustumisen jälkeen oppilaat 
saivathaasteen: suunnitelkaa kaupungil-
le/museolle kaupunkia olennaisesti esit-
televä ja kuvaava ”Haminavälähdys!

3. Oppilaat hakivat kaupungista tietoja, 
ideoita, kuvia lehdistä, kirjoista ja inter-
netistä. Oppilaat tutustuivat kaupungin 
keskustaan kävellen ja valokuvasivat mie-
lenkiintoisia kohteita.

mitä

mitEN

miKSi

4. Orientaation jälkeen oppilaat ryhtyivät 
suunnittelemaan ja toteuttamaan piirtä-
mällä Haminan rauhan teemaan liittyviä 
”Haminavälähdyksiä”, joista parhaat vali-
taan uusien Hamina -kassien painokuviksi 
ja postikorteiksi.

5. Kaikista oppilastöistä järjestettiin keskus-
koulun aulassa taidenäyttely. Näyttelyn 
yhteydessä oppilaat pitivät taidekahvilaa.

6. Taideseuran jäsenistä koostuva raati arvi-
oi ja valitsi ne välähdykset, jotka päätyi-
vät kassien painokuviksi tai postikorteiksi.

7. Oppilasryhmä, opettajan avustuksella, 
neuvotteli kaupungin/museon edustaji-
en kanssa myyntihinnat kuvien käyttöoi-
keuteen liittyen. Oppilaat kartuttivat leiri-
koulukassaa itse ansaituilla rahoilla.

8. Oppilaat tekivät yritysvierailun painota-
loon ja kirjapainoon, jossa kassit ja kor-
tit painettiin.

9. Tuotteiden valmistuttua pidettiin ”Hamina-
välähdys” kassissa ja kortissa lapsen silmin: 
Uusien Hamina-tuotteiden ”julkistamistilai-
suus” yhteistyötahojen kanssa. Paikalle kut-
suttiin ”taiteilijat”, oppilaiden vanhemmat, 
opettajat, yrittäjiä, kaupungin/museon edus-
tajat ym. yhteistyötahot.

10. Kaikki upeat ”Haminavälähdykset” koot-
tiin koulun aulaan pysyväksi kollaasiksi!

Integraatio: äidinkieli, historia, matematiik-
ka, kuvataide
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lisätietoja:

Sulkavan yläkoulu ja lukio 
hannu heinänen puh. 040-5879610
harri Kautonen puh. 0500-441878

CaSE 3

aluE: ETELä-SAVo
Nimi: BuSinESS-KErho
KohdErYhmä: 8-9 luoKKalaiSEt



11

mitä
Kerhon teemoina ovat tapahtumaorgani-
sointi, roolitus ja motivointi, markkinointi 
ja myynti, asiakaspalvelu, tuotteistaminen, 
oman tehtävän haltuunotto ja vastuualu-
eet, osallistuminen tapahtumaan (esimerkik-
si messuihin), palautekeskustelu.

Business-kerho antaa valmiuksia asiakas-
palveluun ja markkinointiin. Tietoja ja taito-
ja hyödynnetään yrittäjyyteen liittyvissä ta-
pahtumissa esimerkiksi messuilla. Kurssi on 
suunniteltu siten, että sen jälkeen on luon-
tevaa jatkaa lukiossa tai ammatillisessa op-
pilaitoksessa yrittäjyyteen pohjautuvilla kurs-
seilla.

mitEN

N. yksi kerhokerta viikossa yhteensä 20 tun-
tia. Aluksi kerhokertoja joka toinen viikko, 
jatkossa kerran viikossa.
Kerhokerta sisältää käytännönläheisiä luen-
toja, ryhmätöitä ja harjoituksia.
Kerhon ohjaajina toimivat koulun opettajat.

tarvittavat materiaalit: 
Oppituntimateriaalit annetaan koululta

yhteistyökumppanit: 
Kerhot saivat kerhotoimintarahaa

miKSi
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”Päivä elävänä kirjana kannatti! 
Kirjavarastossa lainattavat teokset 
kävivät vilkasta keskustelua omilta 

sivuilta löytyvien kokemustensa mukaan. 
lainatilanteessa oppilaat yllättivät 
kysymyksillään ja kypsyydellään. 

oma työura ja -kokemus selkiytyivät 
tapahtuman kautta itsellekin.” 

CaSE 4

aluE: PoHjoiS-PoHjAnMAA
Nimi: livE lainaSto
KohdErYhmä: PEruSaStEEn YläKoulun 
9. luoKat, luKio
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mitä

Live lainasto on koululla järjestettävä elävä 
kirjasto, josta on saatavilla tietoa, kokemuk-
sia ja tarinoita työelämästä ja erilaisista am-
mattiin johtaneista poluista. 

Tapahtuma on tarkoitettu nuorten amma-
tinvalinnan tueksi. Tapahtumaan kutsutaan 
eri alojen edustajia, jotka ovat valmiita ker-
tomaan nuorille omasta työstään. Oppilaat 
kuulevat erilaisia kokemuksia ja heitä kannus-
tetaan etsimään ”sitä omaa juttuaan”. Live 
Lainasto kehittää myös koulun kirjaston toi-
mintaa.  

Yrittäjät ja työelämän edustajat tuovat kou-
luun tuulahduksen työelämästä – koululaiset 
kiitävät antamalla keskusteluissa takaisin an-
noksen omaa innostustaan ja urahaaveitaan! 

mitEN

Kukin päättöluokka saa vuorollaan tutustua 
kirjastoon yhden oppitunnin ajan. Oppitun-
nin aikana oppilaat saavat tutustua yksin tai 
2-3 hengen ryhmissä haluamaansa ”teok-
seen” 10-15 minuutin ajan ja esittää tälle  
kysymyksiä koulutuksesta, työelämästä jne. 
Yhden oppitunnin aikana oppilaat ehtivät siis 
jututtaa 3-4 eri ammattilaista. 
Lainattavien teosten ei tarvitse valmistautua 
tilaisuuteen millään tavalla, oma innostava 
asenne riittää. 

Lainasto voidaan toteuttaa teemalla yrittä-
jyys, jolloin voidaan esimerkiksi pyrkiä mää-
rittelemään yrittäjyyttä, tehdä vertailua yrit-
täjän ja ”normaalia palkkatyötä” tekevien 
välillä tms. 

miKSi

NäiN totEutat

1. Kerro oppilaille tapahtumasta ja keskus-
telkaa siitä mitä Live Lainastossa voi op-
pia. Pohtikaa esim. miten yrittäjän ja toi-
sen palveluksessa työtä tekevän työ/ura 
eroavat toisistaan, mikä on unelma-am-
mattisi ja miten yrittäminen liittyy siihen, 
ketkä kaikki voidaan laskea yrittäjiksi jne. 

2. Anna tehtäväksi valmistella kysymyksiä, 
joiden kautta lainattavan teoksen kanssa 
käytävää keskustelua viedään eteenpäin. 
Kysymykset ovat kuitenkin vain tuki.

3. Hanki kirjastonhoitajia esim. koulun tuki-
oppilaista, oppilaskunnasta tms. Kirjas-
tonhoitajat järjestävät tilat, ottavat vas-
taan lainauspyynnöt ja noutavat lainatut 
teokset varastosta. 

4. Hanki lainattavat teokset lähialueelta. 
Käytä teosten hankkimisessa apuna mui-
den opettajien ja kouluhenkilökunnan 
kontakteja, paikallisia yrittäjäyhdistyksiä 
ja alueen YES-keskusta.

5. Varaa koulun kirjasto tai vastaava tila, jon-
ne järjestetään sopivat tilat keskusteluil-
le. Varaa myös tila, josta lainat noudetaan 
ja jossa teokset voivat vaihtaa kokemuksi-
aan. Muista pienet virvokkeet.

6. Aikatauluta tapahtuma: Lainastoon osal-
listutaan yksi luokka/ryhmä kerrallaan. Jaa 
luokka ryhmiin niin, että lainattavia teok-
sia on enemmän kuin lainaavia ryhmiä. 
Laina-aika on 15 min. Varaa luokkaa kohti 
aikaa vähintään yksi oppitunti, jonka aika-
na ehtii tehdä kolme lainaa.

7. Ilmoita aikataulu ja tapahtumapaikka ta-
pahtumaan osallistuville eläville kirjoille. 
Ilmoita myös mahdollisesta ruokailusta, 
matkakorvauksista, yhteyshenkilöistä jne.

8. Anna lainaajille vapaus käyttää lainattavia 
teoksia haluamallaan tavalla.

9. Jatkotehtävänä voidaan laatia referaatit 
valituista teoksista. Referaatit voidaan kir-
joittaa ryhmissä, esitellä toisille ja jatkaa 
keskustelua.
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”Yrittäjyyden perusteet opitaan jo 
nuorella iällä, siksi yrittäjyyskasvatuksen 

merkitystä ei voida aliarvioida. Se on 
tärkeä osa tulevaisuuden työvoiman 

kouluttamista. muuttuvassa yhteiskunnassa 
yrittäjyyttä tarvitaan entistä enemmän sekä 

organisaatioiden sisällä että yrityksinä.” 
jonne Sandberg tj 

Kokkolan seudun Kehitys oy

CaSE 5

aluE: KESKi-PoHjAnMAA
Nimi: väritYSKirja YritYKSEn järjEStämään 
taPahtumaan
KohdErYhmä: PEruSoPEtuKSEn YläKoulu, 
luKio



15

mitä
Projektin ideana on suunnitella ja toteuttaa 
värityskirja yrityksen tapahtumapäivään. Op-
pilaat tekevät taustatutkimusta yrityksessä ja 
tapahtumapaikalla. He tutustuvat yrityksen 
toimintaan ja tapahtumapäivän ohjelmaan. 
He kartoittavat mahdollisia kohteita esiteltä-
väksi. Yrityksen edustaja kertoo yrityksen toi-
minnasta ja tapahtuman suunnittelija kertoo 
itse tapahtumasta. Oppilaat tekevät kierrok-
sen aikana muistiinpanoja toiminnasta. Yri-
tyksen toimintaa pyritään esittelemään sel-
keiden kuvien avulla ja mielenkiintoisesti. 

Tarvitaan yrityksiä, jotka haluavat tarjota ta-
pahtumaansa myös perheen pienimmil-
le mielekästä tekemistä. Toimii hyvin, jos 
tapahtumassa on lapsinurkkaus. Oppilaat 
vastaavat materiaalista millä perheen pie-
nimmät saadaan viihtymään muksunurkkauk-
sessa vähän pitempään. Värityskirja voi olla 
myös kiva yrityslahja.

Yritys voi näin esitellä toimintaansa uudella 
mielenkiintoisella tavalla. Yrityksen prosessi 
ja toiminnan eri vaiheet voidaan esitellä hy-
vin. Värityskirjan avulla voi myös käydä läpi 
miten esim. lentokentällä toimitaan, kun ol-

mitEN

1. Sovi yhteistyöprojektista yrityksen tai toi-
mijan kanssa, valitse sopiva luokka tai NY- 
yritys ja aika toteuttamiseen.

2. Sovi tapaaminen oppilaiden ja yrityksen 
edustajan kanssa. Pyydä yrityksestä tieto-
ja (esitteet, www-sivut ym.).

3. Oppilaat lähtevät tutustumiskäynnille yri-
tykseen. He voivat myös sopia mitä vai-
heita toiminnasta halutaan kuvattavan.

4. YES-keskus voi myös auttaa näiden yhte-
yksien hankinnassa – siellä pidetään sil-
mällä eri yritysten tapahtumia ja avoimien 
ovien päiviä.

5. Oppilaat tekevät värityskirjasta luonnok-
set, jotka esitetään tilaajalle.

6. Sovitaan ajankohta, milloin työn pitää olla 
valmis ja mahdollisista korvauksista.

Oppilaiden mielestä tehtävän toteuttaminen 
on oikeaa tekemistä. Oppilaat tutustuvat vä-
rityskirjaa tehdessään yrityksen toimintaan ja 
miettivät toiminnan eri vaiheita. Työn aikana 
painotetaan nimenomaan jokaisen oman si-
säisen yrittäjyyden, luovuuden, sosiaalisuu-
den ja tavoitteellisuuden kehittämistä.
Voidaan toteuttaa koulun teemapäivänä, ku-
vaamataidon tunneilla, yhteiskuntaopintun-
neilla ja NY-valinnaisainetunnilla.

miKSi

KENEllE

Tehtävä sopii hyvin perusopetuksen yläkou-
lun ja lukion opiskelijoille, jotka haluavat 
käyttää omaa luovuuttaan ja pystyvät omilla 
taidoillaan sen hyvin toteuttamaan. Tehtävä 
sopii hyvin myös  NY-yrittäjille. Yhteistyötä 
voidaan tehdä useampien yritysten kanssa 
vuoden mittaan.

laan matkustamassa jonnekin. Perheen pie-
nimmät saavat uutta tietoa helpolla tavalla 
yrityksestä, sen toiminnasta ja eri työtehtä-
vistä. Koulu-yritysyhteistyö laajentaa koulun 
toimintaa ulkopuolisten asiantuntijaryhmien 
kanssa.
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”- hei, tehäänkö meidän koululle joku 
oppilaita yhdistävä juttu? Esim. huppari, 

sillee – amerikan malliin!” 
oppilaskunnan pj ilona vigren

CaSE 6

aluE: KouVoLA
Nimi: KEKE- Brändi
KohdErYhmä: luKiolaiSEt
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mitä

Oppilaat ideioivat ja suunnittelevat koulun 
brändin, joka yhdistää opiskelijoita ja on sa-
malla mahdollisesti tuoteperhe.  Brändi voi 
konkretisoitua useiksi eri tuotteiksi ja se voi 
olla paitsi opiskelijoita yhdistävä oma tuote 
se voi myös olla koulun liike-/PR- lahja.

Koulu tarvitsee oman persoonallisen tuot-
teen/ brändin, jolla koulu voi profiloitua. 
Brändi voidaan tuotteistaa liike-/PR- lahjoik-
si.   Brändin/ tuotteen suunnittelu ja valmis-
tus tukevat yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita 
ja menetelmiä, kun siinä yhdistyvät luovuus, 
tuotteistaminen, tiimityö ja yhteistyö, mah-
dollisesti yrittäjienkin kanssa. 

Tuotteella voi olla myös kaupallista merkitys-
tä ja sen tuotto voidaan ohjata oppilaskun-
nan kautta sen toiminnan tukemiseen.

mitEN

1. Päätetään aika ja päivämäärä koulun 
brändin/logon/tuotteen ideoimiseksi.

2. Tehtävä esitellään ja perustellaan oppi-
laille.

3. Luokka/ oppilaskunta/ yrittäjyysryhmä/ 
ryhmät ideoivat paperille tai digitaali-
seen muotoon logon/ brändin.  Tässä 
vaiheessa valmistusmateriaalit voidaan 
valita vapaasti.

4. Perustellaan kirjallisesti, miten brändi ku-
vaa koulua ja kotipaikkakuntaa.

5. Piirretään paperille tai suunnitellaan di-
gitaaliseen muotoon luonnos brändistä/
logosta.

miKSi

Valkealan lukiossa oppilaskunta ideoi kou-
lunsa markkinoimiseksi KEKE-brändin.  
Keken eli koulun rehtorin Keijo Hulkkosen 
kasvoprofiili työstettiin andywarhol- tyyp-
piseksi kollaasiksi, josta tehtiin tuoteperhe: 
hupparit, T- paidat, mukit.   

Myöhemmin KEKE- brändi on levinnyt You-
Tubeen videoina ja KEKE- muotishow esi-
tettiin KOUahead- koulutusmessuille.  KE-
KE-brändi sai lukiolaisten sarjan parhaan 
palkinnon vuoden 2011 Yritys Hyvä- kirjoi-
tuskilpailussa. 

KEKE- brändin visualisoi koulun abiturientti 
Taavi Tihkan. KEKE- brändi on saanut paikal-
lisesti hyvän suosion.

muuta

6. Valitaan lopullinen brändi/logo joko kou-
lun sisäisenä kilpailuna tai valitaan tuo-
maristo, joka tekee valinnan.

7. Brändiä voidaan lähteä työstämään 
edelleen ja konkretisoida se tuotteiksi 
tarpeen ja mahdollisuuksi mukaan.

8. Selvitettävä kenellä on oikeudet brän-
diin/logoon mahdollista tulevaisuuden 
käyttöä ajatellen.

Parhaat luonnokset laitetaan esille koululle 
tai muihin tiloihin esimerkiksi yhteistyötaho-
jen toimipisteisiin/ tiloihin.

Lopullisen brändin/logon valinnassa voidaan 
käyttää useita eri tapoja

tarvittavat materiaalit tai yhteistyökumppanit: 

 luovuutta, tallennusvälineitä,



18

laukaan lukio

CaSE 7

aluE: KESKi-SuoMi
Nimi: hulluiSta idEoiSta hYviä totEutuKSia
KohdErYhmä: luKiolaiSEt
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mitä

Oppilaat etsivät yhdessä idean (esim. tuote, 
palvelu, liikeidea), jota he kehittelevät myö-
hemmin projektissaan, harjoitusyritykses-
sään, koulun osuuskunnassa toimiessaan tai 
muissa opinnoissa.

 - Oppilaat harjoittelevat ideointia ja kehi-
teltävien ideoiden valitsemista yhdessä 
toistensa kanssa. Huomataan, että hyvä 
idea voi muotoutua aluksi hullulta tuntu-
neesta ajatuksesta ja tulla keneltä tahan-
sa. Huomataan myös, että erilaisten ja eri 
ihmisiltä tulleiden ideoiden törmäyttämi-
nen auttaa uudenlaisten ideoiden synnyt-
tämisessä.

 - Luovuuden tukeminen: Harjoitellaan otta-
maan ”varmistin pois”. 

 - Haliltun riskin ottaminen: Omien ideoiden 
esittämistä harjoitellaan ensin pienessä 
ryhmässä ja sitten suuremmassa ryhmäs-
sä. Idean valinnassa punnitaan yhdessä, 
mitä ideaa kannattaa lähteä kehittämään. 

 - Innovointikyky ja tavoitteellisuus: Ideoita 
kehitellään yhdessä, ideoita markkinoi-
daan ja paras idea valitaan toteuttamista 
varten yhdessä. 

mitEN

Ideointia ennen:
 - Onnistunut tiimiytyminen on perusta ide-

oinnille ja ideoiden karsinnalle suotuisalle 
ilmapiirille!

 - Kerro oppilaille etukäteen, milloin on ide-
oinnin aika ja miten se pääpiirteittäin ta-
pahtuu. Näin he tietävät, mitä on tulossa 
ja voivat myös alustavasti pohtia itsekseen 
ideoita.

 - Valitse vuorovaikutusta tukeva tila, esim. 
luokka jossa pulpetit on aseteltu ryhmiin 
tai kaareen tai poistettu kokonaan, tai va-
litse jokin muu kuin luokkatila, esimerkik-
si laavu.

Idean kehittely ja valinta
1. Aloitus (5 min): 

 - Kerro oppilaille, että on ideoinnin aika. 
Nyt vältetään liiallista järjen käyttöä ja 
keskitytään laadun sijaan määrään! 

miKSi

 - Kerro selkeästi ideointia ohjaava kysymys. 

 - Jos opiskelijat etsivät liikeideaa, kysy-
mys voi olla ”Jos saisit perustaa ihan 
minkä tahansa yrityksen, mitä se tekisi?”

2. Ryhmiin jako (5 min): Jaa opiskelijat noin 
neljän ryhmiin sattumanvaraisesti. Pyydä 
esim. valkosukkaiset yhteen ryhmään, pi-
popäiset toiseen ryhmään jne.

3. Ideointi (20 min): Anna jokaiselle ryhmäl-
le iso paperi ja kynät kaikille opiskelijoille. 
Kertaa ideointikysymys ja kerro että opis-
kelijoiden tehtävä on kertoa toisilleen 
mahdollisimman paljon hullujakin ideoi-
ta ja kirjoittaa ideat paperille.  Tässä vai-
heessa ei saa pohtia ovatko ideat hyviä ja 
voiko niitä toteuttaa. Kannusta opiskelijat 
villiin ideointiin!

4. Oman ryhmän parhaan idean valitseminen 
(n. 10 min): Pyydä opiskelijat valitsemaan 
ryhmänsä paras idea keskustelemalla. 

5. Ideoiden markkinoiminen (ryhmien mää-
rä x n. 3 min): Pyydä ryhmiä kertomaan 
muille opiskelijoille ryhmänsä paras idea 
ja miksi juuri se tulisi toteuttaa.  

6. Tauko: Ulkoilkaa tai ruokailkaa. Voitte 
myös jatkaa vasta seuraavalla tapaamis-
kerralla.  

7. Ideoiden valinta tai jatkoideointi (keskuste-
luaika 15 min. + 20 minuutin jatkoideointi) 

Pyydä oppilaita keskustelemaan, mikä 
ideoista kannattaa viedä eteenpäin. Voit 
ohjata etenkin ensimmäistä kertaa ide-
oimassa olevia opiskelijoita kysymyksin. 
Pyydä oppilaita valitsemaan kehitettävä 
idea tai jatkamaan ideointia:

a) Jos oppilaat innostuvat samasta ideas-
ta, kehitettävä idea on löytynyt. 

a) Jos taas esiin nousee monta hyvää ide-
aa, anna oppilaiden kehittää niitä sa-
moissa tai uusissa ryhmissä 20 minuut-
tia. Ideoiden myllyttäminen kannattaa!

a) Hyvän idean ei ole pakko löytyä ensim-
mäisellä ideointikierroksella.  Jos oppi-
laat eivät innostuneet ideoista, muo-
dosta uudet ryhmät ja anna oppilaiden 
ideoida uusia ideoita 20 minuuttia.

8. Jos opiskelijat jatkoivat ideointia, aloitta-
kaa parhaan idean etsiminen kuten koh-
dassa 4. on kuvattu. 

9. Kun oppilaat ovat valinneet idean, pyydä 
heitä kirjaamaan se muistiin jatkokehitystä 
varten. Onnitelkaa itseänne hyvän idean 
löytymisestä! tms. päätöslausahdus.
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lisätietoja:
www.4h.fi

CaSE 8

aluE: KoKo SuoMi
Nimi: 4h ajoKortti tYöElämään -KurSSi (8t)
KohdErYhmä: PEruSoPEtuKSEn YläKoulu
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mitä

Ajokortti työelämään-kurssi antaa nuorelle 
perustiedot ja –taidot työelämän pelisään-
nöistä.  

Ajokortti työelämään -kurssipäivän sisältö: 

• työnhaku ja työelämän pelisäännöt 

• työnantajan näkökulma 

• asiakaspalvelu 

• erilaiset asiakkaat ja asiakaspalvelijat 

• haasteelliset asiakaspalvelutilanteet 

Ajokortti työelämään -kurssi antaa nuorille 
perustiedot työnhausta ja työelämästä, nä-
kemyksen siitä, mitä työnantajat odottavat 
uusilta, nuorilta työntekijöiltä sekä työkaluja 
ihmissuhdetaitoihin ja asiakaspalveluun.

Tavoitteena on, että kurssin käytyään nuori 
saa rohkeutta, itsevarmuutta ja intoa aloittaa 
työelämä. Soveltuu hyvin ennen ensimmäisiä 
TET-jaksoja tai kesätöitä .

mitEN

Kurssipäivä voidaan järjestää kahdeksan op-
pitunnin pituisena koko päivän kurssina tai 
jakaen päivä kahteen neljän tunnin kurssijak-
soon. Koko ikäluokan koulutukseen soveltuu 
Pysäkkimalli, jossa kurssipäivä on jaettu kol-
meen pysäkkiin; työnhaku, työelämän peli-
säännöt ja asiakaspalvelu sekä ihmissuhde-
taidot. 

Kurssipäivän opetusmenetelmät ovat osal-
listavia. Ryhmätöiden ja draaman avulla tu-
tustutetaan nuoret työelämän pelisääntöihin 
sekä ihmissuhde- ja asiakaspalvelutaitoihin. 
Työnantajan näkökulman kurssipäivään tuo 
paikallinen yrittäjä tai muu nuoria työllistävä 
taho. Hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen 
nuori saa Ajokortti työelämään -kortin ja to-
distuksen osoituksena taidoistaan.

Nuorten kurssien ohjaajina toimivat 4H-liiton 
järjestämän Ajokortti työelämään -koulutta-
jakoulutuksen käyneet henkilöt.

Ajokortti työelämään -kurssin hinta on 30 € 
/ osallistunut nuori. Hinta sisältää kurssin ja 
Ajokortti työelämään -oppaan sekä -kortin ja 
-todistuksen.

miKSi
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CaSE 9

aluE: KESKi-SuoMi
Nimi: YES-KiErrätYSPaja
KohdErYhmä: oPEtuShEnKilöStö



23

mitä

YES-kierrätyspajassa vaihdetaan opettajien yrittäjyyskas-
vatuksen osaamista, parastetaan yrittäjyyskasvatuksen 
käytänteitä ja verkotetaan yrittäjyyskasvatuksesta kiinnos-
tuneita opettajia. YES-kierrätyspaja voidaan suunnata esi-
merkiksi tietyn koulutusasteen opettajille tai kunnan eri 
koulutusasteiden opettajille esiasteelta korkea-asteelle.

Yrittäjyyskasvatusta toteuttaneiden opettajien asiantunte-
mus ja työssään hyväksi havaitsemat käytänteet on tärkeä 
saada muiden opettajien tietoon. Yrittäjyyskasvatuksesta 
kiinnostuneiden opettajien verkottaminen tukee opettaji-
en verkostomaista toimintaa ja kehittää näin yrittäjyyskas-
vatuksen oppimisympäristöä.

YES-kierrätyspajan valmistelu

1. Valitse pajan teema, esimerkiksi ”yläkoulun yrittäjyys-
kasvatuksen oppimisympäristöt” ja sovi pajan järjes-
tämisestä kohderyhmän (esim. yläkoulujen opettajat) 
kanssa. Pyydä 3-4 yrittäjyyskasvatusta toteuttanutta 
opettajaa kertomaan heidän hyväksi havaitsemistaan 
yrittäjyyskasvatuksen käytänteistä teemaan ja kohde-
ryhmälle sopivasti.

2. Tee ideoinnin pohjaksi yksi kysymys. Jos esimerkiksi 
pajan tarkoitus on avata yrittäjyyskasvatuksen oppimis-
ympäristön käsitettä, kysymys voi olla: ”Miten oppija 
haastetaan oppimaan vastuun kantamista, hallitun riskin 
ottamista, innovointikykyä ja tavoitteiden saavuttamista 
yhdessä muiden kanssa?” 

3. Suunnittele tilaisuuden kulku. Tilaisuuden vetäjän huo-
lehtii tilaisuuden kulusta ja aikatauluista, osallistujat 
tuottavan sisällön. Anna puhujien loistaa ja kannusta 
kaikki mukaan työhön!

4. Varaa tila jossa pöydät voi asetella kahvilamuodostel-
maan. 

5. Lähetä YES-kierrätyspajan osallistujille kierrätysteemaan 
sopiva ja yhteiseen ideointiin innostava kutsu.

6. Hanki kierrätysaiheiset palkinnot pajan alussa esiintyvil-
le opettajille, esim. lahjakortti paikallisen kestävään ke-
hitystä kannattava yrittäjän myymälään.

YES-kierrätyspajan kulku

1. tilaisuuden avaus. Avaa teema lyhyesti osallistujien 
yrittäjyyskasvatuksen tuntemus huomioiden. Kerro, että 
osallistujien kaikki teemaan liittämät ajatukset ja ideat 
ovat oikeita. Kesto: n. 5 minuuttia.

2. Ryhmien muodostaminen. Muodosta noin viiden opet-
tajan ryhmät ja ohjaa ryhmät pöytiin. Kesto: n. 5 – 10 
minuuttia.

 - Jos muodostat ryhmät tiettyjen kriteerien mukaan 
(esim. yhteen ryhmään mahdollisimman paljon eri 
koulujen opettajia), auta osallistujia tutustumaan toi-
siinsa pyytämällä heitä kertomaan vieruskaverilleen 
jokin vanha mutta edelleen käyttökelpoinen pajan 

miKSi

mitEN

teemaan liittyvä asia. Esimerkiksi jos teema on yrit-
täjyyskasvatuksen oppimisympäristö, pyydä opettajia 
kertomaan muistonsa parhaasta mahdollisesta oppi-
misympäristöstä.

 - Jos muodostat ryhmät sattumanvaraisesti, vedä kier-
rätyspaperitutustuminen. Revi sanomalehdestä eri 
osastoilta (esim. talousuutiset) uutisia ja laita ne ko-
riin. Pyydä opettajia ottamaan korista yksi uutinen ja 
etsimään uutisista toinen toistensa kanssa keskustele-
malla kaikki ne, jotka saivat samaan osastoon kuuluvat 
uutiset. Näin esim. kaikki talousuutisen saaneet opet-
tajat päätyvät samaan ryhmään.

3. Asiantuntemuksen kierrätys.  Anna puheenvuoro pa-
jassa esiintyville 3-4 opettajalle ja pidä huolta aikatau-
lusta. Aikaa kunkin puhujan esitykseen on 15 minuuttia 
ja kutakin puheenvuoroa seuraaviin osallistujien kysy-
mysiin 5 minuuttia. Kesto: 1 tunti – 1 tunti 20 minuuttia

4. Puhujien kiitäminen. Jaa puhujille kierrätysaiheiset pal-
kinnot.

5. kahvitauko.

6. Asiantuntemuksesta uusia ideoita

 - Pyydä ryhmiä kehittelemään uusia ideoita valitsemasi 
ideointikysymyksen avulla. Kannusta osallistujia kerto-
maan toisilleen hulluiltakin tuntuvia ideoita ja kirjoit-
tamaan mahdollisimman monta ideaa paperille. Lai-
ta kysymys selkeästi näkyville ideoinnin ajaksi. Kesto: 
30 minuuttia.

 - Pyydä osallistujia vaihtamaan ryhmiä siten, että yksi 
ryhmästä jää istumaan samaan pöytään. Pyydä edelli-
sen ryhmänsä pöytään jäänyttä opettajaa kertomaan 
uusille ryhmäläisille edellisen ryhmän ideat. Kesto: 10 
minuuttia

7. Ideoiden lajittelu kierrätystä varten 

Pyydä ryhmien jäseniä lajittelemaan ideat ihastutta-
viin, erittäin hyviin ja täyttä asiaa oleviin ideoihin ja rai-
vostuttaviin ideoihin – ristiriitaisia tunteita herättäväs-
sä ideassakin voi olla jokin hyvä puoli.  Pyydä opettajia 
merkitsemään ideat seuraavilla symboleilla:

- Sydän: aivan ihana idea

- Timantti: erittäin hyvä idea, täyttä asiaa.

- Huutomerkki: raivostuttava idea.

Kullakin opettajalla on käytössään kaksi sydäntä, ti-
manttia ja huutomerkkiä.

Pyydä ryhmää lopuksi laskemaan, eniten sydämiä, ti-
mantteja ja huutomerkkejä saaneet ideat.

Kesto: 10 minuuttia.

8. Ideat uusiokäyttöön. Pyydä kutakin ryhmää esittele-
mään eniten tähtiä, timantteja ja huutomerkkejä saa-
neet ideat. Kirjaa ne näkyviin tähtien, timanttien ja 
sydänten koriin. Kesto: 10 – 20 minuuttia pajan osallis-
tujamäärän mukaan.

9. tilaisuuden päätös. Vedä yhteen kierrätettävät asiat. 
Kerro, että lähetät tilaisuudessa lajitellut ideat (ks. kohta 
8.) osallistujille tilaisuuden jälkeen. Muistuta osallistujia 
myös YES-katalogeista, joiden hyvät käytänteet löytyvät 
YES:n nettisivuilta.

Muista lähettää pajassa tehdyt uudet ideat osallistujille!
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lisätietoja:
Projektipäällikkö Elena ruskovaara

elena.ruskovaara@lut.fi
www.lut.fi/mittaristo 

CaSE 10

aluE: KoKo SuoMi
Nimi: YrittäjYYSKaSvatuKSEn mittariSto – 
itSEarviointitYöKalu oPEttajan tYön tuEKSi
KohdErYhmä: oPEtuShEnKilöStö
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mitä

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo on maailman 
laajuisesti ensimmäinen perus- ja toisen as-
teen opettajille ja rehtoreille suunnattu työ-
kalu yrittäjyyskasvatuksen itsearviointiin. 
Mittariston löytyy osoitteesta :
www.lut.fi/mittaristo.

Mittaristo on helppokäyttöinen ja maksu-
ton työkalu, jonka avulla käyttäjä voi arvi-
oida opetuksen sisältöjä, toimintatapoja ja 
menetelmiä. Mittaristo auttaa kehittämään 
omaa yrittäjyyskasvatusta ja sitä voi hyödyn-
tää koko kouluyhteisön kehittämisessä. Käyt-
täjä saa Mittaristosta välittömästi palautteen, 
joka nostaa esiin vahvuudet ja kehittämis-
kohteet. Palaute sisältää myös käytännön-
vinkkejä opetukseen. 

Yrittäjyyskasvatusta tarkastellaan Mittaristos-
sa laaja-alaisesti – se pitää sisällään sisäisen 
ja ulkoisen yrittäjyyden, oppijoita aktivoivat 
työtavat, oppimisympäristöjen rikastamisen, 
monipuolisen verkostoyhteistyön sekä yrit-
täjämäisen toimintakulttuurin. Opetussuun-
nitelman perusteet ovat ohjanneet rakenta-
mistyötä. 

mitEN

vastaaminen:

 - Luo ensimmäisellä kerralla itsellesi käyt-
täjätunnus 

 - Vastaaminen tapahtuu anonyymisti

 - Mittariston kysymyksiin vastaaminen 
kestää n. 15 min

vastaamisen jälkeen: 

 - Saat (myös sähköpostiin) palautteen eri 
yrittäjyyskasvatuksen teemojen näkymi-
sestä opetuksessasi

 - Näet vertailutietoina miten toimintasi 
yrittäjyyskasvattajana suhteutuu muihin 
käyttäjiin

Uudelleen vastaaminen

 - Vastaa joka puolen vuoden päästä uu-
delleen

 - Aiemmat vastauksesi ovat tallentuneet, 
joten näet ne ja pääset seuraamaan ke-
hitystäsi yrittäjyyskasvattajana

Mittaristoa on kehitetty ESR-kehittämishank-
keena. Rahoittajana ovat Opetushallitus ja 
Yksityisyrittäjäin Säätiö. Sitä ovat kehittäneet 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Ker-
hokeskus – koulutyön tuki ry yhdessä opet-
tajien ja rehtoreiden sekä eri yrittäjyyskasva-
tusta kehittävien tahojen kanssa.

miKSi
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YES-palvelua lähellä Sinua 

www.yes-keskus.fi

YES SataKuNta

YES varSiNaiS-Suomi

YES uuSimaa

YES pohjoiS-pohjaNmaa

YES ouluN EtEläiNEN

YES KESKi-pohjaNmaa

YES EtElä-pohjaNmaa YES pohjoiS-Savo

YES EtElä-Savo

YES KESKi-Suomi

YES KotKa-hamiNa

YES KaNta-hämE

YES pirKaNmaa

YES päijät-hämE

YES Kouvola

YES-vErKoSto Kautta maaN



www.yes-keskus.fi


