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YES-Katalogi 
Koulu-yritysyhteistyö



Koulu-yritys-
yhteistyö

Nuori yrittäjyys 
aluepalvelut

strategiat ja 
suuNNitelmat

materiaalit ja 
toimiNtamallit

KoulutuKset

yrittäjyysKasvatuKseN 
palveluja - lähellä siNua!
hyvä opettaja,

Sinulla on kädessäsi YES-verkoston toinen katalogi, johon olemme  
keränneet parhaita yrittäjyyskasvatuksen esimerkkejä eri kouluasteilta. 
Katalogissa esitellään mm. innovaatiotreffit, myö ja työ -messut, 
yes-kummit, Kiva Duuni sekä yrittäjyysrastit. 

Kaikki katalogin esimerkit tukevat opettajien ja elinkeinoelämän välis-
tä yhteistyötä. Koulu-yritys -yhteistyöllä oppilaat saavat tietoa työelä-
mästä ja luovat kontakteja lähiympäristönsä elinkeinoelämään ja yh-
teiskuntaan. Yrittäjä puolestaan saa yhteistyön kautta tietoa nuorten 
näkökulmasta ja tutustuu ehkä tulevaisuuden työntekijäänsä, kuten 
parista tämän katalogin esimerkistä huomaa. 

Toivomme katalogien mallien tempaavan Sinut mukaan hedelmälli-
seen koulu-yritys -yhteistyöhön. Apua toteutuksiin saat YES-verkostol-
ta. Tarjoamme tukea yrittäjyyskasvatukseen, koulu-yritysyhteistyöhön 
ja yrittäjyyden kehittämiseen koulussasi sekä yrittäjyyskasvatuksen kol-
legaverkoston. Aluetoimistomme järjestävät tapahtumia sekä koulu-
tuksia alueellisesti ja kansallisesti. 

 
tervetuloa mukaan!

YES-toimintaa on rakennettu vuosina 2008-2012 yhteistyös-
sä Opetushallituksen (ESR), ELY-keskusverkoston ja kansallisten 
sekä alueellisten yhteistyökumppaneiden tuella.

2. painos
Kustantaja: Valtakunnallinen yes ry, helsinki 2012
toimitus: Virpi utriainen ja sanna lehtonen
ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari
lisätiedot: www.yes-keskus.fi
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’Opetuksen tavoitteena on tukea aktiivista kan-
salaisuutta ja antaa oppilaille valmiuksia yhteis-
kunnalliseen ajatteluun ja toimintaan sekä kestä-
vän kehityksen edistämiseen. Lisäksi opetuksen 
tulee vahvistaa oppilaiden eettistä ajattelua ja 
toimintakykyä ja vahvistaa heidän kansalaisval-
miuksiaan ja tietojaan työelämästä ja yrittäjyy-
destä.’

Ote valtioneuvoston asetuksesta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisis-
ta tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012), 2 luku 3 §.
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Perheyritysten liitto ry haluaa olla mukana 
edistämässä suomalaista yrittäjyyskasvatus-
ta. Suomi tarvitsee uusia yrittäjiä, perheyri-
tysten jatkajia ja yrittäjyysasenteen omaa-
via aktiivisia kansalaisia, jotka osaamisellaan 
rakentavat tulevaisuuden hyvinvointia. Siksi 
olemme mukana YES-verkostossa. 

On ollut hienoa havaita, miten YES on vah-
vistanut yrittäjyyskasvatuksen käytäntöjen 
leviämistä ja hyödyntämistä valtakunnallisel-
la, alueellisella ja paikallisella tasolla. Upean 
työn loistavat saavutukset näkyvät mm. sii-
nä, että yrittäjyyskasvatus on nykyistä vah-
vemmin mukana koulujen ja oppilaitosten 
opetussuunnitelmissa sekä kuntien koulu- ja 
elinkeinotoimen strategioissa. Työsarkaa täs-
sä kuitenkin vielä riittää.

Yrittäjyyskasvatuksessa pidämme erityisen 
tärkeänä opettajien, yrittäjien ja elinkeino-
elämän kohtaamista. YES mahdollistaa erin-
omaisesti koulu-yritysyhteistyön edistämi-
sen. Koulun tiivis vuorovaikutus yritysten 
kanssa auttaa oppilaita mieltämään yritys-
maailman odotuksia ja tarpeita. Yrittäjät ja 
yritykset taas saavat nuorten kautta uusia, 
tuoreita näkökulmia toimintaansa. Koulu-
yritysyhteistyöhön osallistuminen on yrityk-
sille myös oiva yhteiskuntavastuutoiminnan 
muoto.

Olemme innolla yhdessä YES-verkoston 
kanssa luomassa yrittäjäystävällisempää Suo-
mea!

Krista elo-Pärssinen
Asiantuntija
Perheyritysten liitto ry
www.perheyritystenliitto.fi 

yhteistyöKumppaNiNäKöKulma
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yhteistyöKumppaNiNäKöKulma

Nuoren kasvun tukeminen oma-aloitteiseksi, 
itsestään ja toisista huolta pitäväksi, uteliaak-
si, tiedonhaluiseksi, osaavaksi yksilöksi, unel-
miaan toteuttavaksi ja yritteliääksi yhteis-
kunnan jäseneksi ovat koulun keskeisimpiä 
tavoitteita. Näihin tavoitteisiin pyritään myös 
toiminnallisin opetusmenetelmin toteutetta-
vassa yrittäjyyskasvatuksessa.

Oppilaat pitävät opiskelusta, jossa saa käyt-
tää omaa mielikuvitusta ja tehdä asioita yh-
dessä muiden kanssa. Tärkeää on myös, että 
voi päästä tekemään asioita välillä koulun ul-
kopuolelle. Mukavaa on myös nauraa omille 
ja kaverin pikku mokille, mutta myös onnis-
tumille.

Yrittäjyysopetuksen avulla opettajat voi-
vat yhdistää eri oppiaineiden tietoainesta 
ja tuoda opiskeluun esimerkkejä opitun so-
veltamisesta arkielämään. Yrittäjämäinen ja 
ulospäin suuntautuva toimintakulttuuri lisää 
myös opettajien välistä ja koulun ulkopuo-
lelle suuntautuvaa yhteistyötä. 

Yrittäjyyskasvatusta ei opettajan kannata to-
teuttaa yksin. Yrittäjyys on verkostoitumista. 
Kannattaa tutustua eri organisaatioiden tar-
joamaan apuun. Eri organisaatioiden materi-
aalit ja tuki opettajille on keskistetty yhä kat-
tavammin alueellisiin YES -keskuksiin.     
      
Yrittäjille mukana olo yrittäjyyskasvatuksen 
toteuttamisessa on tärkeää. Yrittäjät koke-
vat, että hyvinvoinnille on tärkeää, että nuo-
ret viihtyvät asuinalueellaan ja ovat valmiita 
myös tulevaisuudessa elämään, työskente-
lemään ja yrittämään kotiseudullaan.  Yrittä-
jyysopetus antaa valmiuksia, joita tarvitaan 
kaikessa elämässä. Lisäksi yrittäjyyskasvatus 
on yrittäjille luonteva  tapa tehdä kouluyh-
teistyötä, myös usein itse koululaisten van-
hempina.

Veli-Matti lamppu
Koulutusasioiden päällikkö
suomen yrittäjät
www.yrittajat.fi
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Case 1

alue: KouVoLa
Nimi: innovaatiotrEffit - toiminnallinen työpaja 
nuorille, päättäjille ja yrittäjille
KohDeryhmä: luKio (nuoret, poliittiset päättäjät, 
yrittäjät)

”teemapäivän jälkeen 
lähetin kaikille koulun ulkopuolisille 

osallistujille palautekysymyksiä. 
Palautteista, valokuvista ja työryhmien 
töiden tuloksista koostin power point 
–esityksen. Yhteistyökumppanimme 

veivät tuotosta yrittäjäjärjestöille, 
kaupunginvaltuustoon ja -hallitukseen 
sekä kaupunginjohtajalle. Mielestäni 

saimme mukavasti lehdistönäkyvyyttä 
ja edistettyä yhteiskuntavastuuta.”

”Päivän tärkeintä antia 
olivat keskustelut ja 
innovointi yrittäjän 

johdolla työpajoissa.”
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mitä

Innovaatiotreffit on toiminnallinen työpaja 
nuorille, päättäjille ja yrittäjille.
Tavoitteena on saada liikkeelle alueen mer-
kittäviä vaikuttajia politiikasta ja yrityksistä, 
jotta päivästä muotoutuisi verkostoitumista-
pahtuma.
Päivä alkaa yhteisellä alkutilaisuudella 
(motivointi ja tehtävänanto), jatkuen työ-
pajatyöskentelyllä ja loppuen yhteiseen 
päätöstilaisuuteen (tuloksien esittelyt ja pa-
neelikeskustelu). 

Tavoitteena on haastaa alueen eri tahot yh-
teiskunnalliseen vaikuttamiseen, oman alu-
een kehittämiseen ja positiiviseen vuoro-
vaikutukseen. Nuorelle tarjoutuu tilaisuus 
harjoitella positiivista vaikuttamista, mahdol-
lisuus keskustella päättäjän/yrittäjän kanssa 
sekä ratkoa yhteistä ongelmaa.  Yrittäjä saa 
tilaisuuden kohdata alueen nuoria, saada 
ideoita omaan yritystoimintaan ja tietoa alu-
een nuorten ajatuksista sekä toiveista. Päät-
täjälle tarjotaan ”nuoruuskylpy”, suoran kon-
taktin nuoriin ja heidän toiveisiinsa.. 

miteN

1. Tartutaan yhteiskunnalliseen ongelmaan. 
Kouvolassa tämä oli ”Positiivista sykettä 
Kouvolaan.  Miten kehitämme Kouvolasta 
paremman paikan asua, elää ja yrittää?”

2. Oppilaskunnan tai opiskelijaryhmän si-
touttaminen yhteiseen ideaan. Työnjaos-
sa tärkeää opiskelijoiden osallistuminen 
järjestelyihin, opettajan/opettajaryhmän 
ohjauksessa. 

3. Teemapäivän ajankohdan päättäminen. 
Päivän ohjelman laatiminen. Tiedotteen 
teko.

4. Yhteydenotot yrittäjäjärjestöihin, yhteis-
työkumppaneihin, poliittisiin päättäjiin.  
Tiedottaminen omille opiskelijoille ja etu-
käteismotivointi. Lehdistötiedote. 

5. Toteutus (Organisoi, varmista ja tarkista 
kaikki yksityiskohdat!) 

6. Jälkityöt (Palautekysely, aineiston koosta-
minen ja lähettäminen osallistujille)   

miKsi

NäiN toteutat

teeMAPäiVän ohJelMA:

innovaation alkusysäys:

Opiskelijoiden kriittisiä ajatuksia Kouvolasta 
-videon ensiesitys;, opiskelijan puheenvuo-
ro (oppilaskunta, nuorisovaltuusto), yhteis-
työtahon puheenvuoro (YES-aluetoimisto) ja 
opettajan ohjeet työskentelyyn. 30 min. 

työpajatyöskentely (1h-1,5h):

1. Lämmittelytehtävä: esim. runo omasta 
paikkakunnasta. Kilpailutehtävä, 1-3 pa-
rasta esitetään myöhemmin auditoriossa, 
pieni palkinto ryhmälle. (Runo Kouvolasta)

2. Keskustelun herättäjänä paikkakunnan 
SWOT. Tästä tuotoksena A4-paperilla ne-
likenttään vahvuudet, heikkoudet, mah-
dollisuudet, uhat. (Kouvola SWOT)

3. Työryhmän päätehtävänä innovoida ke-
hittämisideoita posterille (tai sähköises-
ti). Tässä työryhmän vetäjän ammattitaito 
ja elämänkokemus saavat ohjata ryhmän 
ajattelua. Lopuksi ryhmä valitsee kolme 
parasta ideaa, jotka esitellään yhteistilai-
suudessa.  

yhteistilaisuus auditoriossa: 

Työpajojen kehittämisideoiden esittelyt 
(45min). Paneelikeskustelu (30min), yhteisen 
ongelman käsittelyä ja tärkeimpänä pohdin-
tana:  ”Miten aiomme viedä esitettyjä ideoi-
ta eteenpäin?”. Päättäjien, yrittäjien ja nuor-
ten sitouttaminen toimintaan.

tarvittavat materiaalit:

Paperia, posteripahvia, kyniä tai tietokoneet 
työryhmille. Paljon työpisteitä (Kouvolassa 
15), jonne materiaalit on valmiiksi varattu. 
Sähköinen työskentely helpottaa jälkikoos-
tamista.

yhteistyökumppanit : 

Poliittisia päättäjiä ja yrittäjiä. Kouvolassa oli 
15 koulun ulkopuolista asiantuntijaa: kaksi 
kansanedustajaa, kaksi kaupunginhallituksen 
jäsentä, yksi kaupunginvaltuutettu, Kouvolan 
ja Valkealan yrittäjäjärjestöjen edustajat sekä 
muita alueen yrittäjiä ja järjestöihmisiä.  Apu-
na käytettiin koulun perinteisiä yhteistyöta-
hoja ja opiskelijoiden vanhempia.  
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”oppilaat ovat taitavia 
etsimään toisistaan 

erityislahjakkuudet – 
joku osaa maalata ja 

joku on hyvä hiomaan.”

”Koska me taas 
aloitetaan tekeen 

myyjäisiä?”

Case 2

alue: SaTaKuNTa
Nimi: KYläKouluKahvila
KohDeryhmä: alaKoulun oPPilaat

”Ens vuonna mä 
oon jo niin iso, että 
saan kaataa kahvia 

asiakkaille ihan itse.”
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Alakoulun oppilaiden ylläpitämä kyläkoulu-
kahvila on avoinna kahdesti vuodessa.  Op-
pilaat vastaavat kahvilassa myytävien tuot-
teiden suunnittelusta, valmistamisesta, 
hinnoittelusta, markkinoinnista ja myymi-
sestä. Myynnissä on leivonnaisia ja kauteen 
liittyviä, pääosin puusta valmistettuja, koris-
te-esineitä.  Kahvilassa tuodaan mahdolli-
suuksien mukaan esiin myös oppilaiden eri-
tyistaitoja esimerkiksi musiikkinäytöksin.

Kyläkoulukahvilan tavoitteena on yrittäjyys-
kasvatus, ryhmäyttäminen, vertaisoppiminen 
ja toiminnallinen oppiminen. Tehtävä vahvis-
taa itsetuntoa ja yhteenkuuluvuuden tunnet-
ta sekä harjoittaa vastuunkantoa ja rahan 
arvon tuntemista. Tapahtuman tuotto käyte-
tään leirikoulun rahoittamiseen.

tarvittavat materiaalit tai yhteistyökumppanit:

Myytävien tuotteiden materiaalit lahjoituk-
sina lähialueen yrittäjiltä. Yhteistyökumppa-
neina  kotikouluyhdistys ja lähialueen yrittäjät.

1. Oppilaat yhdessä opettajan kanssa suun-
nittelevat valmistettavat tuotteet käytettä-
vissä olevien materiaalien pohjalta. 

2. Tuotteet valmistetaan vaihetyönä, jossa 
jokaisella oppilaalla on vastuullinen roo-
linsa. 

3. Oppilaat hinnoittelevat valmiit tuotteet 
käytettyjen materiaalien ja työtuntien mu-
kaan. 

4. Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat ta-
pahtuman markkinoinnin (flaijerit, ilmoi-
tukset myymälöissä, tienvarsimainokset). 

5. Oppilaat tekevät tapahtumaan työvuoro-
listan. 

6. Oppilaat suorittavat kahvilan jälkisiivouk-
sen.

7. Oppilaat yhdessä opettajan kanssa teke-
vät loppuarvioinnin. 

Oppilaat ovat ylläpitäneet kyläkoulukah-
vilaa vuodesta 1997 lähtien. Joulun alla 
järjestettävää kahvilaa on ryhdytty valmis-
telemaan heti syysloman jälkeen. Toinen 
kahvila ajoittuu pääsiäisen tienoille. Kaikki 
oppilaat osallistuvat järjestelyihin sekä en-
nen tapahtumaa että sen aikana. Järjestelyt 
tehdään normaalin koulupäivän ja opinto-
suunnitelman puitteissa. Oppilaat ovat in-
nostuneita ja sitoutuneita projektiin. 

mitä

miteN

miKsi

NäiN toteutat

muuta
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Esimerkkejä yhteistyöstä 
Muuramelaisten yrittäjien kanssa :

tänä vuonna järjestettiin mm. 
pihakirpputori paikallisen K-Marketin 
kanssa, avajaiset nosturifirman uuteen 
pesuhalliin, mainosvideo paikalliselle 

kuntosaliyrittäjälle, osallistuttiin 
sosiaalisen yrityksen vapputanssien 
järjestelyihin sekä itse tansseihin, 
näytelmä puuteollisuusyrityksen 

tuotantoketjusta eri 
ammattien kautta…

Case 3

alue: KESKI-SuoMI
Nimi: KuMMiYritYKSEn antaMan 
toiMEKSiannon totEuttaMinEn
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mitä

Oppilaat ideoivat kummiyritykselle esim. lii-
keidean, tuotteen tai mainoksen. Kummiyri-
tys osallistuu ideointiin.

Harjoitellaan yrityksen tarpeisiin soveltuvan 
uuden idean kehittämistä aidossa tilantees-
sa. Harjoitellaan aktiivista toimintatapaa, ta-
voitteiden saavuttamista yhdessä muiden 
oppilaiden ja yrityksen kanssa, vastuun otta-
mista omasta ja ryhmän tekemisestä, lupauk-
sien pitämistä ja innovointikykyä.

miteN

Valmistelut

Luokalla on kummiyritys eli yritys, joka on lu-
pautunut työskentelemään oppilaiden kans-
sa. Kummiyritys on hankittu yhdessä paikal-
lisen yrittäjäyhdistyksen kanssa. Opettaja  
on valmistellut projektia siten, että yrittäjät 
tietävät oppilaiden yhteydenotoista, mutta 
muuten kaikki toimii pääsääntöisesti luokan 
ja yrittäjän kesken. 

miKsi

NäiN toteutat

1. Opettaja kertoo, että oppilaiden tehtävä 
on ideoida yhdessä kummiyrityksen kans-
sa esimerkiksi liikeidea, tuote tai mainos 
kumiyritykselle. Opettaja kertoo työn ku-
lun pääpiirteittäin.

2. Oppilaat ottavat selville tietoja yritykses-
tä ja sopivat puhelimitse tai sähköpostitse 
tapaamisen kummiyrittäjän kanssa koulul-
le ja vierailun kummiyritykseen.

3. Yrittäjä vierailee koululla ja kertoo luokalle 
yrityksestään ja yrittäjyydestään. Oppilaat 
esittävät kysymyksiä.

4. Oppilaat vierailevat kummiyrityksessä ja 
tutustuvat sen toimintaan käytännössä.

5. Yrittäjä tai luokka, tai yrittäjä ja luokka yh-
dessä ideoivat yhteisen projektin. Oppi-
laat kehittelevät liikeidean, tuotteen tai 
mainoksen yrityksen tarpeisiin.  

 - Oppilaat muodostavat melko vapaasti 
3-4 oppilaan tiimit. Opettaja jakaa op-
pilaille vastuualueet ja jokaisella tiimillä 
on vastuuhenkilö. 

 - Ideointi käynnistetään aivoriihellä. Yrit-
täjällä voi olla idean raakile, josta luokka 
lähtee ideoimaan keskustelemalla. 

 - Yrittäjä on mukana oppilaiden työssä 
koko ajan. Yrittäjä ideoi, kommentoi, 
auttaa ja antaa erilaisia näkökulmia. Yrit-
täjien kiireisen aikataulun vuoksi sähkö-
postittelu on osoittautunut oivaksi kes-
kustelufoorumiksi.

 - Oppilaat työskentelevät pääsääntöisesti 
yhteiskuntaopin tunneilla ja muutamilla 
opinto-ohjauksen tunneilla. Projekti kes-
tää n. kuukauden, mutta kaikkia viikon 
yhteiskuntaopin tunteja (3h) ei käytetä 
tähän vaan työ vaatii myös oppilaiden 
vapaa-ajallakin projektiin panostamista. 

6. Oppilaat kuvaavat ideansa tai tekevät 
esim. valmiin tuotteen kuten mainoksen. 
Idea voidaan kuvata paperilla tai Power-
point-ohjelmalla tai se voi olla elokuva, 
näytelmä tai tuote.

7. Oppilaat esittelevät ideansa yhdessä yri-
tysten kanssa yrityksille ja muille yhdek-
säsluokkalaisille iltapäivägaalassa kukin 
luokka vuorollaan. Työskentelyn päätteek-
si opettaja antaa palautetta kunkin oppi-
laan/tiimin työskentelystä. Myös yrittäjät 
antavat palautetta yhteistyöstä.
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Case 4

alue: KoTKa-HaMINa
Nimi: MYÖ ja tYÖ -MESSut haMinan 
KESKuSKoululla
KohDeryhmä: PEruSaStEEn alaluoKat
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mitä

Mielekäs tapa tutustua omaan osaamiseen, 
mielenkiinnonkohteisiin eri ammatteihin, 
sekä luoda mielikuvaa omasta unelma-am-
matista yrittäjyyskasvatuksen teemapäivässä.

Tavoitteena on auttaa lapsia ja nuoria löytä-
mään omia taitoja ja vahvuuksia sekä vahvis-
taa heidän itsetuntoa. Tavoitteena on myös 
saada tietoa erilaisista työtehtävistä ja am-
mateista ja oppia verkottumista.

miteN

Opettajat ja oppilaat yhteistyössä vapaaeh-
toisien vanhempien tai muiden yhteistyöta-
hojen kanssa järjestävät yrittäjyyskasvatuk-
sen teemapäivän: MYÖ ja TYÖ -messut. 

Päivä jakaantuu kahteen osaan. Koulupäivän 
aikana messuilla tarjotaan oppilaille eri am-
matteihin liittyviä tietoiskuja vanhempien tai 
muiden vapaaehtoisten esittämänä luokissa 
ja pihalla. Illalla kutsutaan vanhemmat tutus-
tumaan oppilaiden tekemään ”aarrearkku-
näyttelyyn”, taidekahvilaan ja salissa pidet-
tävään yhteiseen tilaisuuteen, jossa esim. 
paneelikeskustelu yrittäjyyskasvatuksesta.

miKsi

NäiN toteutat

toiMinto 1 
”Aarrearkut” eli NY Minä+Sinä=Me -laatikot 
(ennen teemapäivää).

oppilaiden toiminnot/vastuut: 
Aarrearkun rakentaminen. 

opettajan toiminnot/vastuut: 
Sopivien laatikoiden hankinta koulun keitti-
östä (maitolaatikot) sekä ohjeistus laatikon 
ideasta ja työstämisestä haluttuun muotoon. 
Laatikon ulkoväri määräytyy oppilaan tule-
vaisuuden ammattia ennakoivan mielikuvan 
mukaan (kysymys numero 3). Laatikko käsi-
tellään niin, että siinä on avattava kansi jo-
hon tulee oppilaan nimi ja luokka. Laatikon 
sivuilla on oppilaan itsensä tekemät selvityk-
set seuraaviin asioihin:

1. Ketä henkilöä ihailen?
2. Minkälaisia asioita haluaisin tehdä aikui-

sena?
3. Missä asioissa minun pitää kehittyä, jotta 

haaveeni toteutuvat? 

Yhteen kylkeen tulee ”Aarrekartta”, jossa 
oppilas kuvaa omien vahvuuksiensa kehitty-

mistä. Laatikon sisäpuoli verhoillaan ja koristel-
laan omien mieltymysten mukaisesti. Laatikon 
sisälle oppilas voi sijoittaa aarteita/dokument-
teja, jotka osoittavat hänen erityisiä vahvuuksi-
aan. Esimerkiksi:

 - hyvä aine
 - onnistunut käsityö
 - urheilusavutus ja siihen liittyvä kuvaus
 - kuva
 - taltiointi
 - kutsu saapua esitykseen yms.

Laatikot ryhmitellään väreittäin/ammattialoit-
tain osastoihin koulun luokkiin ja muihin tiloi-
hin. Osastot ovat nimetty värien/ammattialo-
jen mukaan. 

toiMinto 2 
Yrittäjyyskasvatuksen aamupäivä oppilaille klo  
9-12.

oppilaiden toiminnot/vastuut: 
Aarrearkkujen esille asettaminen eri osastoille 
koulun tiloihin. 

opettajan toiminnot/vastuut: 
Tapahtumasta tiedottaminen vanhemmille ja 
vapaaehtoisten vanhempien tai muiden yh-
teistyökumppaneiden etsiminen ammatti- tai 
yritysesittelyyn. Teemaan sopivan esiintyjän/
luennoitsijan hankkiminen.

Oppilaat kiertävät luokittain tutustumassa am-
mattialojen mukaisiin osastoihin, joissa van-
hemmat ovat pitämässä 10 min pituisen esitte-
lyn omasta ammatistaan/yrityksestään. Lisäksi 
juhlasalissa oppitunnin mittainen luento/esitys 
oppilaille esim. yritteliäisyydestä, hyvistä käy-
töstavoista tai ensivaikutelman tärkeydestä.

toiMinto 3 
Yrittäjyyskasvatusilta klo 18-20 oppilaille ja 
vanhemmille.

oppilaiden toiminnot/vastuut: 
Töiden valitseminen ja esille laittaminen taide-
kahvilan taidenäyttelyn. Kahvilan musiikkiesi-
tysten valmistelu ja esittäminen Taidekahvilan 
toiminta oppilaiden vastuulla. Oppilaat esitte-
levät oman laatikkonsa vanhemmilleen. 

opettajan toiminnot/vastuut: 
Tiedottaminen tapahtumasta ja yrittäjyyskasva-
tus-paneelikeskustelun organisointi.
  
Vanhemmat kiertävät ja tutustuvat lastensa 
kanssa eri osastoihin ja voivat käydä taidekah-
vilassa. (noin 1 tunti).

Loppuhuipennus eli yhteistilaisuus salissa, jos-
sa oppilaiden esityksiä sekä paneelikeskustelu 
sopivasta teemasta, esim. yrittäjyyskasvatuk-
sesta. 
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Case 5

alue: PIRKaNMaa
Nimi: Kiva Duuni 
KohDeryhmä: aMMatilliSEn toiSEn 
aStEEn oPiSKElijat

lisätietoja:

Mari virtanen 
mari.virtanen@pirko.fi
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mitä

Kiva Duuni -tapahtuman teemana on yrit-
täjyys, yhteisöllisyys sekä omasta itsestä 
huolehtiminen. Kiva Duuni on osa Taitoka-
tu-projektissa kehitettyä  PIRKOn yrittäjyys-
opintojen polkua.  

Lukuvuoden alussa toteutettava, koko päi-
vän kestävä, Kiva Duuni kokoaa kaikki opis-
kelijat yhteen.  Uudet ja vanhat opiskelijat 
ryhmäytyvät ja tutustuvat toisiinsa sekä hen-
kilökuntaan. Tapahtuma auttaa nuoria opis-
kelijoita huomaamaan, että juuri heillä itsel-
lään on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten 
omat unelmat ja toiveet tulevat todeksi. 
Tämä vaatii yrittäjämäistä asennetta, työnte-
koa ja työelämätaitoja. Yhdessä liikunnallisen 
osion ja luovien pajojen kanssa tapahtuma 
tukee opiskelijoiden terveyttä, turvallisuutta 
ja viihtyvyyttä. 

miteN

Kiva Duuni on koko päivän kestävä tapahtu-
ma kaikille opiskelijoille. Päivä alkaa yhteisel-
lä tilaisuudella ja jatkuu yrittäjyyttä tukevilla 
työpajoilla. Työpajat ovat erikseen 1. , 2. ja 
3. vuoden opiskelijoille. 

miKsi

NäiN toteutat

Malliohjelma Kiva Duuni -tapahtumalle

08.30 - 09.00 Tervetuloa!  Yhteinen aloitus
09.00 - 09.30 Yrittäjätarinat
09.30 - 09.45 Tauko
09.45 - 10.45 Yrittäjyyspajat opettajien 

johdolla. Eri sisältöpainotuk-
sin 1., 2. Ja 3. Vuoden opis-
kelijoille

10.45 - 11.45 Kiva Ateria (lounas)

11.45 - 12.45 Luovat pajat
12.45 - 13.00 Tauko
13.00 - 14.15 Liikuntapajat
14.15 - 14.30 Yhteinen lopetus. 

Ohjelman pajojen järjestystä voi vaihdella.

Yrittäjyystyöpajassa kuullaan YES-kummien 
yrittäjätarinoita sekä NY-yritysten ja opiske-
lijaosuuskuntien esittelyitä.  
Opiskelijat työstävät alustusten pohjalta tee-
maan sopivia tehtäviä opettajan johdolla. 
Kullekin vuosiluokalle on omat tehtävät.  
Liikunnallinen osio toteutetaan paikallisten 
liikunta- ja hyvinvointialojen yrittäjien kans-
sa. Luovien pajojen toteutuksessa on muka-
na kunnan nuorisotoimi.  Henkilöstön ohella 
järjestelyissä on mukana oppilaskunta. 
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Case 6

alue: PIRKaNMaa, ETELä-SaVo, KoTKa-
HaMINa, MYÖHEMMIN MYÖS MuuT YES-aLuEET
Nimi: YES-KuMMit
KohDeryhmä: oPPilaitoStEn oPPilaat, 
oPiSKElijat ja oPEtuShEnKilÖStÖ, Yrittäjät 
ja Muut liiKE-EläMäntoiMijat

lisätietoja:

yes Pirkanmaa   
www.pirkanmaa.yes-keskus.fi

yes etelä-savo  
www.etela-savo.yes-keskus.fi

yes Kotka-hamina 
www.kotka-hamina.yes-keskus.fi
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mitä

YES-kummit on verkosto, joka koostuu yrit-
täjistä ja liike-elämän toimijoista. YES-kum-
mit ovat sitoutuneet toimimaan koulu-yritys-
yhteistyössä.

YES-yrityskummitoiminta edistää koulu-yri-
tysyhteistyötä, yrittäjyyskasvatusta ja työ-
elämätuntemusta oppilaitoksissa. Nuoret 
tarvitsevat hyviä esimerkkejä, onnistumi-
sen tunteita, elämänsä hallinnan tunnetta 
ja vaihtoehtoja tulevaisuuteen. YES-kummi-
en toiminta on hyvä väline näihin. Yrittäjälle 
yhteistyö tarjoaa puolestaan tunnettavuutta 
nuorten keskuudessa, ideoita, näkemyksiä 
sekä tuoretta otetta ongelmanratkaisuun tai 
yhteisiin projekteihin.

miteN

yes-kummi:

•	 kutsuu oppilaita yritysvierailuille

•	 kertoo yrittäjätarinaansa kouluilla

•	 toimii neuvonantajina nuorten harjoi-
tusyrityksissä

•	 auttaa asiantuntijan roolissa koulun yrit-
täjyyskasvatuksessa

•	 lisää kokemuksillaan ja esimerkeillään 
työelämätuntemusta

•	 antaa vinkkejä työnhakuun

•	 antaa käytännön projekteja työstettä-
väksi

•	 tai missä tahansa mielekkäässä roolissa 
koulu-yritysyhteistyössä

miKsi
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Case 7

alue: PoHjoIS-SaVo
Nimi: logiStiiKan nY-YritYKSEt
KohDeryhmä: aMMatilliSEn toiSEn 
aStEEn oPiSKElijat

lisätietoja:

risto räsänen, 
puh. 044-7853310, 

risto.a.rasanen(@sakky.fi
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mitä

Kuljetusalan opiskelijat tutustuvat yrittäjyy-
teen konkreettisesta näkökulmasta. Opiske-
lija tekee liikeidean vastaamaan asiakkaan 
tarpeita, esimerkiksi  terminaalityö, kuljet-
tajavuokraus jne. Periaatteena on yhdistää 
opiskelijan opittu ammattitaito asiakkaana 
olevan yrittäjän kulloiseenkin tarpeeseen ra-
hallista korvausta vastaan.

Tarkoituksena on kehittää kuljetusalan koulu-
tuksen opiskelijoille maksullinen tapa tehdä 
yhteistyötä ja tutustua tulevaan toimintaym-
päristöön, sekä hankkia kontakteja mahdol-
lista yrittäjänä toimimista varten opintojen 
päätyttyä.

miteN

Perustetaan logistiikan koulutusalalle NY-yri-
tyksiä, jotka hankkivat asiakkaat itse, suorit-
tavat sopimusneuvottelut, tekevät tarjoukset 
ja solmivat sopimukset asiakkaan kanssa. Toi-
mittaessa näin opiskelija joutuu kantamaan 
vastuun toiminnasta itse.  Tämä tuo realisti-
sen kuvan yrittäjän elämästä pakollisine pa-
peritöineen, tilinpäätöksineen jne.

tarvittavat materiaalit tai yhteistyökumppanit: 

Oma yrittäjyys (NY-yritys) ja ideat, yhteistyö-
kumppaneina alueen kuljetusyritykset.

miKsi

Toimintamalli toi hyvän rahallisen tuloksen. 
Joillakin 8500 € raja tuli nopeasti vastaan, 
mutta tärkeintä olivat positiiviset kokemuk-
set mahdollista omaa yrittäjyyttä varten.
Ongelmana oli kuitenkin vielä asiakkaiden 
tietämättömyys NY-toiminnasta.

muuta
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Case 8

alue: ETELä-PoHjaNMaa
Nimi: YrittäjYYSraStit
KohDeryhmä: Eri KouluaStEiDEn oPPilaat

Esimerkkejä 
rasteista ja toimeksiannoista: 

 - kauppa/ostoskorin hinta, 
 - mainosalan yritys/käyntikortin 
suunnittelu ja tekeminen, 

 - kiinteistönvälitys/
asuntoilmoituksen tekeminen. 

onnistuneimmat rastit voivat 
päätyä osaksi eri aineiden 

opetusmateriaalia.

lisätietoja:

tiina jokela-lyly
tiina.jokela-lyly@sedu.fi

anna granlund
anna.granlund@4h.fi
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KLO  10.45-11.30
 KOONTI

Yritys 5 Yritys 6 Yritys 7 Yritys 8

Yritys 1 Yritys 2 Yritys 3 Yritys 4

KLO

9.50-10.10

10.15-10.35

9.50-10.10

10.15-10.35

9.00-9.20

9.25-9.45

KLO

9.00-9.20

9.25-9.45

Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4

Ryhmä 4 Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3

Ryhmä 3 Ryhmä 4 Ryhmä  1 Ryhmä 2

Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 Ryhmä 1

Seinäjoen 
Yrittäjät

Ryhmä 5 Ryhmä 8 Ryhmä 7 Ryhmä 6

Ryhmä 6 Ryhmä 5 Ryhmä 8 Ryhmä 7

Ryhmä 7 Ryhmä 6 Ryhmä  5 Ryhmä 8

Ryhmä 8 Ryhmä 7 Ryhmä 6 Ryhmä 5

mitä

Yrittäjyysrasteissa yrittäjä teetättää omaan 
toimialaan/yrittäjyyteen liittyviä toiminnalli-
sia tehtäviä ”oppilastiimeille”. Näin oppilaat 
saavat kokemuksia ja uutta käytännön tietoa 
työelämästä ja yrittäjyydestä - tekemällä op-
pimisen idean mukaisesti. Työnantaja/yrittä-
jä saa mahdollisuuden tavata nuoria, tulevai-
suuden työntekijöitä ja kuluttajia.

Yrittäjyysrastien ideana on tuoda yhteen yrit-
täjät ja oppilaat sekä luoda kontakteja ja uut-
ta yhteistyötä yritysten/työelämän ja koulu-
jen välille.

miteN

Rastitapahtuman suunnittelua varten YES- 
alueotoimisto ja 4H-piiri ovat koonneet työ-
ryhmän, jossa mukana rastitapahtumaan 
osallistuva koulu/oppilaitos, paikallinen yrit-
täjäyhdistys ja 4H-alueyhdistys ja isoimmis-
sa tapahtumissa myös Taloudellisen tiedos-
tustoimiston alue-coach.  Yrittäjäyhdistys ja 
4H-alueyhdistys ovat vastanneet yrittäjien in-
formoinnista ja rekrytoinnista tapahtumaan 
.Koulu  on vastannut tapahtuman suunnitte-
lusta ja soveltamisesta omaan kouluun (mm. 
ajankohta, tilat, opettajien sitouttaminen, 
oppilaiden ryhmäjaot).

miKsi

Rastitapahtuman alkuun tai loppuun voidaan 
ottaa yhteinen tilaisuus, jossa yrittäjät esit-
täytyvät ja oppilaat voivat tehdä lisäkysymyk-
siä (esim. paneelin järjestäminen) ja halutta-
essa yrittäjät voivat palkita oman rastinsa 
parhaan tiimin. Myös opettajille ja yrittäjil-
le voi järjestää rastitapahtuman oheen esim. 
ope-yrittäjätreffit.
Kukin rastinpitäjä pitää yhden päivän aika-
na x kpl a 20 min. – 40 min. kestävän rastin.  
Rastilla yrittäjä/työnantaja antaa ryhmille toi-
meksiannon/tehtävän, jota oppilaat työstä-
vät 5 hengen ryhmissä. Oppilasryhmät voi-
vat kiertää rasteilla tai työnantaja voi kiertää 
esim. luokissa. 

ilmoittautuminen:

Työnantaja ilmoittautuu websivuilla olevalla 
lomakkeella tai antaa muuten vastaavat tie-
dot tapahtuman vastuuhenkilöille. 

Rastitapahtuman jälkeen kerätään palaute 
sekä oppilailta, opettajilta että yrittäjiltä.

 Etelä-Pohjanmaalla Yrittäjyysrasteja on to-
teutettu yhdessä  YES:n, yrittäjien paikallis-
yhdistysten, 4H:n, Taloudellisen tiedotus-
toimiston, ala-/yläkoulujen, ammatillisen 
2.asteen  sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Koulu vastaa perusmateriaaleista (kynät, pa-
perit, liimat jne.) työnantaja itse rastiin liitty-
vistä mahdollisista lisämateriaaleista. Samoin 
koulu/oppilaitos vastaa ryhmäjaoista/tiimeis-
tä ja heidän sparraamisesta itse rastitapah-
tumaan.
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näillä uusilla 
oppimisjärjestelyillä pääsemme 

yhteistyöllä monenlaisten haasteiden 
jälkeen hyvään oppimistulokseen 
ja syrjäytyminen pyyhkiytyy pois. 
Yksilöiden vahvuudet nousevat 

esiin, ne huomataan ja niitä voidaan 
positiivisella tavalla vahvistaa. 

oppijoissa saadaan 
käyntiin positiivinen 
muutosprosessi ja 

elinikäinen oppiminen.

oppilaat myivät 
leikkimökkiarpoja 

puolen vuoden ajan. 
arpatuloilla järjestettiin 

kevään leirikoulu varalan 
urheiluopistoon.

Case 9

alue: KESKI-PoHjaNMaa
Nimi: voita lEiKKiMÖKKi
KohDeryhmä: PEruSaStE
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mitä

Tavoitteena on antaa oppilaille itsenäisen 
elämän perustaidot toteuttamalla toiminnal-
lisia ja elämänläheisiä työskentelytapoja sekä 
löytää jokaiselle peruskoulun päättäneelle 
omien vahvuuksien löytymisen kautta suun-
ta omalle elämälle.

Pienluokan oppilaat toteuttavat myös ulkois-
ta yrittäjyyttä hankkimalla varoja luokkaret-
kiä ja leirikoulua varten rakentamalla yhdes-
sä isien kanssa leikkimökin arpajaisvoitoiksi. 
Luokan tytöt suunnittelevat leikkimökin si-
sustuksen.

Yhteistyö tapahtuu yhdessä opettajien, yri-
tyksen ja oppilaiden kanssa toteutettavana 
toimintana ja näin koko koulun sisäisen yrit-
täjyyden, toimintakulttuurin sekä yhteisen te-
kemisen tärkeys kirkastuu yhteisen tekemi-
sen kautta.

Erityisopetuksen tarve ja erityisoppilaiden 
määrä kasvaa koko ajan ja monet nuoret ovat 
vaarassa syrjäytyä. Opetuksen organisoinnil-
la pystytään vaikuttamaan jokaisen oppilaan 
koulumotivaatioon ja sen myötä heidän tu-
levaisuuteensa. 

työsKentelyn KesKeiset eleMentit

1. ryhmän jäsenten keskinäinen positiivi-
nen riippuvuus

•	 tavoite

•	 materiaali

•	 yhteinen palkitseminen

•	 yhmäarviointi

•	 yhteistoiminnallinen palapeli

•	 tehtäväroolit

miKsi

yhteistyötahot:
Kannustalo Oy lahjoitti puutavaran ja muu-
tama muu yritys muuta rakennusmateriaalia.

miteN

2. yksilön vastuu työskentelystä

•	 Ryhmän tulos on riippuvainen siitä, 
kuinka jokainen jäsen hoitaa vastuun-
sa omasta ja toisten oppimisesta.

•	 Jokainen yrittää parhaansa ryhmän 
hyväksi.

•	 Milloin tahansa kuka tahansa voi jou-
tua perustelemaan ja selittämään ryh-
män ratkaisut.

3. Vuorovaikutus

•	 Harjoitellaan sekä tiedollisia että yh-
teistyötaitoja

•	 Suullinen esitystaito ja itseilmaisu ke-
hittyvät

•	 Uusia asioita yhdistetään aiemmin 
opittuun ja opitaan opettamaan toisia.

•	 Autetaan, tuetaan ja kannustetaan!

•	 Oppilaat oppivat tuntemaan toisensa.

•	 Viihtyvyys lisääntyy

4. sosiaaliset taidot

•	 Jatkuva harjoittelu!

•	 Ryhmän tehokas toiminta edellyttää 
jäseniltä keskustelu-, johtamis-, pää-
töksenteko,- viestintä- , ja ongelman-
ratkaisutaitoja.

•	 Luottamus kasvaa! (kuuntelu, keskus-
telu, päättely jne.)

5. Arviointi

•	 Kohdistuu sekä tiedollisen aineksen  
omaksumiseen että ryhmän toimintaan.

•	 Yksilön ja ryhmän arviointi!

•	 Arviointipalaverit säännöllisesti!

•	 Oppilaat arvioivat! (omaa ja ryhmän 
työtä, toisiaan, myös opettajaa)

•	 Kannustavaa! (Mitkä kolme asiaa onnis-
tuivat hyvin, mitä kehittäisimme?) 
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Case 10

regioN: VaRSINaIS-SuoMI - SaLoN KauPuNKI 
EuRooPPaLaISINE YSTäVYYSKauPuNKEINEEN
Name: intErnational BuSinESS twinning
target auDieNCe: StuDEntS of uPPEr 
SEconDarY School
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»

what

The City of Salo (Finland) and local educa-
tional institutions – three Upper Secondary 
Schools, the Vocational School and the Uni-
versity of Applied Sciences arranged an in-
ternational Business Twinning Conference in 
April 3 – 8, 2011. 

The meeting was hosted by the three up-
per Secondary Schools of Salo. Invited were 
students and teachers and PR-offi cials from 
three EU- twin cities of Salo: Anija (Estonia), 
Elva (Estonia) and Gárdony (Hungary). The 
cooperation includes also one of the non-
EU twin city of Salo: Rzhev (Russia) which was 
also invited to the conference. 

The conference was the fi nal stage of the 
implementation of different educational ac-
tivities in all the cooperation partner towns 
during the school year 2010-2011.In each 
participating town there were organized a 
course about international business and en-
trepreneurship for upper secondary school 
students. 

In the conference all the participants pre-
sented the results of their work during the 
school year. Also a lot of information about 
the companies were disseminated. The con-
ference consisted of seminar days, work-
shops, discussions, company visits and cul-
tural programme. The conference was a 
good opportunity for young people to meet 
and discuss common challenges concerning 
their future as employees and entrepreneurs 
in the more and more competitive world.

The case studies and works of students were 
presented in Salo. This was performed by 
PowerPoint presentations, pictures and talks. 
The presentations took place at schools but 
also one day was totally reserved to the pre-
sentations so that also city offi cials and en-
trepreneurs could attend the event. 
The students had been working already in in-
ternet base platform during the school year 

The conference was a part of the “Young 
people and challenges of the global environ-
ment” – project which started in Salo and in 
four twin towns of Salo in September 2010. 

The aims of the cooperation project is to
•	 create a permanent cooperation model 

among educational institutes and enter-
prises of the region 

•	 create a cooperation tool for the use of 
twinning activities concerning the globali-
sation from the point of view of the young 
people, educational institutes and enter-
prises. 

•	 give an opportunity for companies to get 
to know other companies in partner towns 
and at the same time to offer a possibili-
ty to market the company and its line of 
business. 

 
As a side product the students met young 
people of the same age from different EU 
nationalities and non-EU nation. They also 
participated in the Finnish school routine 
at the schools of Salo. By presenting their 
cases in front of the audience the young 
participants got valuable practise in public 
speaking. It showed the importance of com-
municative language skills.

why

but the conference offered a good chance 
to share and compare the experiences and 
results they had achieved during the months 
of working in the project. 

One of the important achievements was pro-
motion of the tolerance among young peo-
ple towards other European people as well 
as Russians. By spending some time togeth-
er it is easier to understand other nations 
and cultures. 
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The conference of five days was the final sta-
ge. One conference day was especially dedi-
cated to the presentations so that all the city 
officials and entrepreneurs involved could 
receive the information about the project. 
The conference consisted of seminar days, 
workshops, discussions, PowerPoint presen-
tations, pictures,company visits and cultural 
programme.
The schools were informed about the re-
sults and also the project had a internet wor-
king platform and also a facebook site was 
opened to the project. 

Materials and partners:

The City of Salo (Finland) and local educa-
tional institutions – three Upper Secondary 
Schools, the Vocational School and the Uni-
versity of Applied Sciences and students and 
teachers and PR-officials from three EU- twin 
cities of Salo: Anija (Estonia), Elva (Estonia) 
and Gárdony (Hungary) and also non-EU 
twin city of Salo: Rzhev (Russia). 

how

News on the confrerence week were re-
ported in the local newspaper in Salo. 
The project brought new elements for the 
school work, it ameliorated the cooperati-
on between educational institutes and ex-
panded networking between twin towns to-
wards new areas such as entrepreneurship. 
All the participants agreed that this kind of 
cooperation is an efficient tool for twinning 
activities from the point of view point of view 
of the young people, educational institutes 
and enterprises. It was agreed to arrange a 
similar type of event next year in Gárdony, 
Hungary and after that in Estonia. 

Case 10

more iNformatioN
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YES-palvelua lähellä Sinua 

www.yes-keskus.fi

yes-verKosto Kautta maaN

yes sataKuNta

yes varsiNais-suomi

yes pohjois-pohjaNmaa*

yes pohjaNmaa

yes KesKi-pohjaNmaa

yes etelä-pohjaNmaa

yes etelä-savo

yes KesKi-suomi

yes KaNta-häme

yes pirKaNmaa

yes päijät-häme

yes Kouvola

yes varsiNais-suomi

yes metropoli

yes KotKa-hamiNa
yes uusimaa***

yes pohjois-
Karjala

yes pohjois-savo**

* YES Oulu ja YES Oulun eteläinen
** YES Iisalmi ja YES Kuopion seutu
*** YES Uusimaa, YES Länsi-Uusimaa ja YES Itä-Uusimaa



www.yes-keskus.fi 
www.facebook.com/yesverkosto

Alueelliset kumppanit löydät YES-alueiden nettisivuilta.
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