
Uskalla Unelmoida, 
rohkene yrittää



Pärjätäkseen tulevaisuuden työelämässä nuorten pitää hallita 
uudenlaisia taitoja. Näiden taitojen opettamisessa koulutuksella on 

nyt mahdollisuus näyttää mihin se kykenee.

Tämä julkaisu syntyi YES goes to lukio -hankeen kahden vuoden työstä. 
Tuloksena kokosimme viisi keskeistä osa-aluetta yrittäjämäisen lukion 
luomiseksi. Koska näitä kokemuksia ja oppeja voi helposti hyödyntää 

myös muilla kouluasteilla, voimme lämpimästä suositella tätä 
julkaisua tueksi yrittäjyyskasvatustyöhön kaikille.

Jokainen meistä varmasti tahtoo, että nuoret ovat aktivisia, 
yritteliäitä ja työelämätaidot hallitsevia. Yrittäjyyskasva-

tusta ei voi jättää yhden opettajan tehtäväksi – vastuu 
kuuluu koko koulun henkilöstölle. Tarvitsemme 

myös päättäjien ja elinkeinoelämän yhteistä 
tahtoa!

hyvä 
yrittäjyyskasvatUksen 

kehittäjä!
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1YRITTÄJÄMÄINEN 
TOIMINTAKULTTUURI 

Yrittäjämäisen toimintakulttuurin luomisesta 
vastaa koko koulu. Tällöin jokainen opettaja on 
sisäistänyt sen, että yrittäjyyskasvatus on osa 
opettajan työtä. Jokainen oppilas ja opiskelija 
puolestaan kokee, miten sisäinen yrittäjyys 
(yhteisön yrittäjämäinen toimintatapa) tukee 
nuoren omaehtoista yrittäjyyttä (yksilön yrittä-
jäminen asenne ja vastuunotto).

Millainen sitten on yhteisön yrittäjämäinen 
toimintatapa eli yrittäjämäinen toiminta-
kulttuuri? Sille ominaisia piirteitä ovat ainakin 
tavoitteellisuus, luovuus, innovatiivisuus ja  
yhteisöllisyys sekä ilmapiiri, joka kannustaa 
uuden kokeilemiseen.  

Olennaista yrittäjämäiselle toimintakulttuu-
rille on myös koulun suhteet sitä ympäröivään 
yhteiskuntaan: koulu tekee yhteistyötä kunnan 
muiden toimijoiden, yritysten ja kolmannen 
sektorin kanssa. 

Näin nuoret saavat tilaisuuden omista 
motiiveistaan lähtevään oppimiseen ja kumppa-
nuuksiin. 

Yrittäjämäisen toimintakulttuurin koulu toimii 
myös aktiivisesti oman alueensa kehittäjänä ja 
luo yhteistyöverkostoja ennakkoluulottomasti.

Koulun arjessa yrittäjämäinen toiminta- 
kulttuuri mahdollistaa sen, että nuoret voivat 
kartuttaa tietojaan ja taitojaan tekemällä 
oppien ja oppijalähtöisesti. Opettajat hyödyn-
tävät pari- ja tiimiopetusta sekä oppiainerajat 
ylittävää yhteistyötä ja rakentavat laajempia 
opintokokonaisuuksia. Koulu panostaa aidosti 
avoimen oppimiskulttuurin rakentamiseen, jota 
ei rajoita aika, paikka tai oppiaine.

Muista, että yrittäjämäinen 
toimintakulttuuri edellyttää 
avointa ja jaettua johtajuutta!

Innostava ilmapiiri on koko koulun asia



suosittelemme:
- avoin johtajuus

- tiimi- ja pariopettajuus
- koulu-yritysyhteistyö

tutustu case-
esimerkkeihin 

(yes-keskus.fi/lukioteesit):
- Kotka svenska samskola - 

yrittäjämäinen lukio 



2YRITTÄJYYSKASVATUKSEN 
PEDAGOGIIKKA

Jokainen oppii omalla tavallaan
Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan keinoin opettaja 
voi kasvattaa nuorta yrittäjämäiseen asenteeseen ja 
toimintaan, jossa jokainen on vastuussa omasta oppimi-
sestaan.

Yrittäjyyskasvatuksessa olennaista on motivoida ja 
innostaa nuoria. Näin heissä syntyy halu kokeilla ja 
toteuttaa omia ideoita, ja luottamus omiin taitohin ja 
mahdollisuuksiin kasvaa. Ei liene yllätys, että moni 
nuori oppii parhaiten aitojen ongelmien parissa ja itse 
tekemällä. Oppiminen on ilmiöpohjaista. Motivaatio 
kasvaa, kun nuori saa itse keksiä koulutöiden ja 
tehtävien aihepiirit.  

Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka luo yrittäjämäistä 
oppimista. Se on taitoa kehittää itseään ja omaa 
osaamistaan, epäonnistumisen tunteen hyväksymistä 
ja pelkojen voittamista, ongelmaratkaisua, luovuutta, 
mahdollisuuksiin tarttumista ja vastuun kantoa. 

Yrittäjämäinen pedagogiikka onnistuu parhaiten, kun 
sitä toteutetaan vuorovaikutuksessa toisten  
nuorten ja koulua ympäröivän yhteiskunnan kanssa. 

yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka 
noudattaa seuraavia periaatteita:

•	toiminnallisuus ja kokemuksellisuus - 
tekemällä oppiminen

•	oppijalähtöisyys - oppijan vastuu

•	minäpystyvyys - usko omiin kykyihin

•	vuorovaikutus ja yhteisöllisyys - yhdessä 
oppiminen, vertaisoppiminen

•	työelämäyhteistyö - aidot ongelmat

•	kokonaisvaltainen oppiminen - 
henkilökohtaisten ominaisuuksien ja 
oppimisympäristön merkitys, oppiminen 
kasvuna

•	ongelmaperusteinen ja tutkiva oppiminen

•	kokeilut - virheistä oppiminen ja riskien 
ottaminen

•	uteliaisuus ja luovuus - mahdollisuuksiin 
tarttuminen ja uuden synnyttäminen

•	nuoren itsetutkiskelu - oman osaamisen ja 
oppimisen tunnistaminen



suosittelemme:
- työpajat

- harjoitusyritykset
- osuuskuntatoiminta

- lukupiirit

tutustu case-
esimerkkeihin 

(yes-keskus.fi/lukioteesit):
- lukiolaiset NY Vuosi  

 yrittäjänä -ohjelmassa
- Järvenpään lukion  

yhteistyö Ylen kanssa
- Ressun lukion Pönttöpäät NY



Nuoren työelämään 
valmentaminen kuuluu 
kaikille 
Nuorten yrittäjyys- ja työelämätietouden lisää-
minen ei ole vain opojen tehtävä, vaan se kuuluu 
jokaisen opettajan työhön. Siksi opettajien tulee 
tiedostaa, millaisia taitoja ja tietoja nyt ja tulevai-
suudessa tarvitaan työelämässä. Opettajan on 
osattava esitellä erilaisia urapolkuja ja ohjata 
nuoria oikeanlaisiin jatko-opintoihin.

Yrittäjämäisessä toimintakulttuurissa jokaisella 
opettajalla on perustiedot alueen elinkeino- ja 
työllisyysrakenteesta ja työllistymismahdolli-
suuksista. Opettajat ymmärtävät yrittäjyyden 
perusteet ja näkevät yrittäjyyden yhtenä työllisty-
misvaihtoehtona.

Koulun johdon ja kunnan sivistys- tai koulu-
toimenjohdon tehtävänä on mahdollistaa 
opettajien kouluttautuminen ja osallistuminen 
esimerkiksi OpeTET:iin.

3OPETTAJIEN YRITTÄJYYS- 
JA TYÖELÄMÄOSAAMINEN

keinot opettajien yrittäjyys- ja 
työelämäosaamisen lisäämiseksi:

•	Opettajien osaaminen varmistetaan 
koulutuksella.

•	Opettaja osallistuu lukuvuoden 
aikana vähintään kaksi kertaa 
johonkin opettajien yrittäjyyskasvatus- 
ja työelämäosaamista lisäävään 
toimenpiteeseen.

•	Koulut luovat aktiivisesti opettajien ja 
yrittäjien verkostoa YES Kummiportaalin 
ja paikallisten yrittäjyysjärjestöjen avulla. 
Jokainen opettaja luo vuosittain kontakteja 
uusiin työelämäkumppaniin. 

•	Kouluista on opettajaedustus alueellisessa 
YES Tiimissä tai muussa yrittäjyyskasvatuksen 
kehittämistyöryhmässä.

•	Opetushenkilöstön ja johdon yrittäjyys- ja 
työelämäosaamista arvioidaan vuosittain 
LUT:n Yrittäjyyskasvatuksen mittariston avulla.



suosittelemme:
- opettajien koulutukset 
(YES-valmennukset) ja 

yrittäjyyskasvatuksen VESOt 
- YES Ope-yrittäjätreffit

- YES Café
- opettajien yritysvierailut

- YES Kummit ja YES Kummiportaali
- OpeTET ja RexiTET

tutustu case-
esimerkkeihin 

(yes-keskus.fi/lukioteesit):
- Ylöjärven opettajien YES Opediili

- Kokkolan OpeTET
- YES Kummiportaali



Liitä koulu osaksi yhteisöä 
Yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen edellyttää 
yhteistyötä koulun ulkopuolisen työelämän 
kanssa, jolloin nuori osaa yhdistää opiskeltavat 
asiat työelämään. 

Käytännönläheinen työelämäyhteistyö antaa 
nuorelle realistisen kuvan yhteiskunnan 
toiminnasta, elinkeinoelämän rakenteesta, 
yrittäjyydestä ja työelämän vaatimuksista. 
Yhteistyön kautta nuori kehittää 
omia työelämä- ja yrittä-
jyystaitojaan, monipuolistaa 
uravaihtoehtojaan sekä 
parantaa työllistymismahdolli-
suuksiaan tulevaisuudessa. 

4OPPIMINEN TYÖELÄMÄN 
KANSSA 



suosittelemme:
- YES Kummit

- NY Vuosi yrittäjänä 
- NY 24h -leiri

- NY Job shadow 
- opintokäynnit yrityksiin

- TET-jaksot
- yhteistyöprojektit työelämän kanssa

- Lukiodiili
- yrittäjyyskasvatuksen 

vuosikello

tutustu case-
esimerkkeihin 

(yes-keskus.fi/lukioteesit):
- Naantalin lukion matkailuopinnot

- NY Job Shadow  Salon lukiossa 
- Sveitsin lukion yrittäjyyskurssi

oppiminen työelämän kanssa onnistuu 
kouluilta seuraavin ohjein:

•	Koulu yhdistää opetusta työelämään 
työelämän antamien toimeksiantojen avulla. 
Myös oppilaat ja opiskelijat voivat itse 
ideoida projekteja yrityksille.

•	Nuorten työelämään tutustumisjaksot 
ovat säännöllinen osa opintoja. Ne ovat 
suunnitelmallisia ja tavoitteellisia ja tukevat 
nuorten urasuunnittelua.

•	Kouluun nimetään työelämävastaava 
(opetushenkilöstön edustaja), joka toimii 
kiinteässä vuorovaikutuksessa esimerkiksi 
yrittäjäjärjestön yrittäjyyskasvatus- tai 
koulutusvastaavan kanssa.

•	Koulu suunnittelee yrittäjyyskasvatuksen 
vuosikellon yhteistyössä työelämän 
edustajien, yrittäjäjärjestön 
paikallisyhdistyksen ja opetushenkilöstön 
kanssa. Näin oppimisesta työelämän ja 
koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa 
tulee suunnitelmallista ja näkyvää. 
Vuosikello voidaan rakentaa myös koko 
kunnan tasolla.



5YRITTÄJYYSKASVATUKSEN 
OPPIMISYMPÄRISTÖT

Luo innostavia ympäristöjä 
ja tilanteita 
Oppimisympäristöt ovat tiloja, paikkoja, 
yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä, joissa opiskelu 
ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristöön 
kuuluvat myös välineet ja materiaalit, joita 
opiskelussa käytetään.

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristössä 
tavoitteena on luoda ympäristö, jossa nuoret 
omaksuvat yrittäjämäistä asennetta tietojen 
ja taitojen oppimisen ohella. Opettaja ei toimi 
tiedon antajana, vaan oppiminen tapahtuu 
oppilaslähtöisesti. Tällöin opettajan rooli 
on toimia valmentajana ja kannustaa nuoria 
vastuulliseen oppimiseen ja aktiiviseen tiedon-
keruuseen. 

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristö 
edellyttää opiskelijoiden ja opettajien riittäviä 
tvt-taitoja. Siksi on huolehdittava, että 
opettajat saavat riittävästi koulutusta, jotta he 
pysyvät teknologian kehityksen mukana. 

yrittäjyyskasvatuksen 
oppimisympäristön piirteitä:

•	Toiminta rakentuu nuoren omalle 
aktiivisuudelle. 

•	Toiminta rakentuu nuorten usein 
itse muotoilemille ongelmille, niiden 
ratkaisuille ja vuorovaikutukselle. 
Ongelmat voivat olla reaalimaailman 
tilanteita tai niiden jäljittelyä.

•	Nuori pääsee hyödyntämään omaa 
osaamistaan yksilönä tai ryhmässä. 

•	Opetustilat ovat joustavia ja 
monipuolisesti hyödynnettäviä ja niissä on 
toimiva tekniikka. Tiloissa voi olla paljon 
erilaisia virikkeitä, kirjoja, materiaaleja, 
huonekaluja ja muita luovuutta edistäviä 
asioita.

•	Oppimisympäristöt ovat avoimia eli aika, 
paikka, menetelmät, toteutustavat ja 
oppimissisällöt ovat mahdollisimman 
joustavia. 

•	Oppimisympäristönä voi olla myös 
virtuaalimaailma.



suosittelemme:
- NY Vuosi yrittäjänä 

- NY 24h -leiri
- NY Job shadow 

- yhteistyöprojektit yritysten kanssa
- TET-jaksot

- oppilaskuntatoiminta
- osuuskuntatoiminta

- koulujen omat yritykset
- virtuaaliset verkostot, esim. 

sosiaalisessa mediassa

tutustu case-
esimerkkeihin 

(yes-keskus.fi/lukioteesit):
- Lukiolaisten TET Jalasjärven 

lukiossa
- Lukioportfolio

- lukiolaisten oma yritys: 
Sulkavan lumo Oy 



Tutustu keskeisiin toimenpiteisiin, jotka 
on kehitetty ja toteutettu YES goes to lukio 
-hankkeessa mukana olleissa lukioissa. 

YES-TYÖKALUT 
YRITTÄJÄMÄISEEN 
KOULUUN

YES Kummit
YES Kummit ovat yrittäjien ja liike-
elämän toimijoiden verkosto, joka 
tuo tietoa työelämästä koulujen 
arkeen. YES Kummi voi kutsua 

nuoria yritysvierailulle, kertoa oman 
yrittäjätarinansa ja antaa vinkkejä 
työelämässä toimimiseen ja ura- 

suunnitteluun. Oman alueen 
kummeja voi hakea osoitteessa 

yeskummit.fi.

YES Café
Koulun ovet auki yhteiskuntaan – 
myös opettajanhuoneen! YES Café 

on opettajakokous, joka järjestetään 
koulun ulkopuolella paikallisessa 
yrityksessä. Uusi ympäristö antaa 

näkökulmia opetustyöhön, ja 
yrityskin pääsee tutustumaan alueen 

koulutukseen ja koulun arkeen.



OpeTET ja RexiTET
Myös opetushenkilöstö voi 

tutustua työelämään samalla 
tavalla kuin opiskelijatkin. 

YES-valmennukset
 

Eri pituiset YES-valmennukset  
antavat valmiuksia yrittäjyyskasvatuksen 

kehittämiseen ja toteuttamiseen omassa työssä. 
YES Infoissa käydään läpi yrittäjyyskasvatuksen 

perusperiaatteita ja hyväksi havaittuja käytäntöjä. 
YES -valmennukset tähtäävät opettajan oman 

asiantuntijuuden syventämiseen ja yrittäjyyskas-
vatuksen kehittämiseen omassa työssä. 

YES Ope-yrittäjätreffit
Koulu-yritysyhteistyö on mukavampaa 

kun opettajat ja alueen yrittäjät tuntevat 
toisensa. Käydään siis treffeillä! YES 

Ope-yrittäjätreffit pidetään koulupäivän 
jälkeen ja ne voivat sisältää esimerkiksi 

hyvien mallien läpikäyntiä ja yhdessä 
ideointia tai vaikka minuuttitreffejä, 
joiden aikana on tarkoitus tutustua 

mahdollisimman moneen uuteen 
potentiaaliseen yhteistyökumppaniin.

Kysy lisää YES:in toimintamalleista lähimmältä YES-aluetoimijaltasi: 

www.yes-keskus.fi



KOhTI YRITTÄJYYTTÄ KOTKASSA 
kotkassa yrittäjyyskasvatus lukiossa 
on jo tarhasta alkaneen kehityksen 
päätepiste.
Kotkassa Kotka Svenska Barnträdgård (KSB) ja 
Kotka Svenska Samskola (KSS) muodostavat 
kokonaisuuden, jossa lapsella on mahdollisuus 
opiskella ruotsin kielellä tarhasta aina 
lukion kolmanteen luokkaan asti. Tämä 
kokonaisuusajattelu näkyy myös KSS:n uudessa 
motossa ”från kloster till kluster” – luostarista 
klusteriksi sekä lukuvuoden 2014–2015 
teemassa, joka on yrittäjyys. 

– Meidän on pakko muuttua koulua ympäröivän 
maailman mukana, julistaa Päivi Voima, joka 
vastaa yrittäjyysteeman eteenpäinviemisestä 
koulutusklusterissa. 

koulu osaksi työelämää
Teemavuoden tarkoituksena on juurruttaa 
yrittäjyysajattelu entistä vahvemmaksi osaksi 
tarhan ja koulun kulttuuria. Yrittäjyysteema 
ennakoi myös vuoden 2016 opetussuunnitelma-
uudistusta, jossa yrittäjyys, ongelmalähtöinen 
oppiminen ja yhdessä oppimaan oppiminen 
muodostavat opetusta tukevan punaisen 
langan.

Kotkassa nähdään, että tulevaisuudessa 
oppiminen tapahtuu ekosysteemeissä, jolloin 
koulun pitää mitä suurimmassa määrin nähdä 
itsensä osana työelämää. Opettajan rooli 
muuttuu substanssin tuottajasta oppimisen 
ohjaajaksi, jolla on kyky johtaa oppimista 
erilaisissa oppimisen tiloissa. Koulutuksen 
kyky tuottaa oppimaan oppimisen valmiuksia 
korostuu, ja verkostoituminen on tärkeää. 

Nyt Kotkassa painotetaan ongelmanratkaisu-
kykyä, tiedonhankintataitoja ja luovan ajattelun 
taitoja. 

ei vain puhetta, vaan paljon tekoja
KSS:n lukiolaisille yrittäjyysteema merkitsee 
muutosta oppimistapaan. Syksystä 2014 alkaen 
lukion oppimisalustat siirtyvät osittain pilpipal-
veluun. Lukion ensimmäisen luokan oppilaat 
siirtyvät pitkässä matematiikassa täysin uuteen 
tapaan toimia, kun perinteiset oppikirjat 
katoavat ja oppimisen tila on pitkälti virtuaa-
linen.

– Tulevaisuuden työtehtävät ovat dynaamisia 
ja jatkuvaa ongelmanratkaisukykyä vaativia. 
Osaaminen rakentuu ja juurtuu harvoin yksin. 
Oppiminen on sosiaalinen prosessi ja rakentuu 
suhteessa muihin mikä koulussakin korostaa 
yhdessä tekemisen merkitystä, Voima sanoo.

Case: KOTKA



Voiman mukaan Samskolassa yhteiskoulun 
vahvuus on se, että asioita voi tehdä eri 
tavalla. Ensiaskeleet yrittäjyyteen otetaan jo 
esikoulussa, jossa on käytössä Nuori Yrittäjyys 
-opintopolun Minä+Sinä=Me -ohjelma. 
Ohjelmassa eskarilaiset rakentavat ja sisus-
tavat laatikot, jotka kuvaavat heitä itseään. 
Laatikoiden avulla he esittäytyvät tulevan 
yhdysluokan tokaluokkalaisille eskarilaisten 
tutustumispäivässä.

Yrittäjyyskasvatus jatkuu eri luokka-
asteilla muun muassa yrityskylän, 
erilaisten teemapäivien ja koulu-
yritysyhteistyön muodossa. 

– NY Vuosi yrittäjänä 
-ohjelma on ollut käytössä 
pitkään. Opiskelijoiden 
yritysideat ovat aina olleet 
loistavia ja heidän innova-
tiivisuutensa on huomioitu 
NY-aluemessuilla. Vastaan-
tulija on varmasti tullut 
hyvälle tuulelle nähdessään 
teinipoikien ulkoiluttavan 
vanhainkohdin asukkaita, mikä 
muutama vuosi sitten palkittiin parhaana 
yritysideana, Voima kertoo.
 
tärkeintä on liikkeessä pysyminen
Voima muistuttaa, että kaiken ei tarvitse olla 
suurta. 

– Tänäkin lukuvuonna yhteistyö esimerkiksi 
ensimmäisen luokan ja viidennen luokan 
oppilaiden välillä on ollut vahvaa. Oppilaat 
ovat opettaneet toisilleen asioita ja yhdessä 
oppineet näkemään asioita eri näkökulmista. 

Vaikka KSS on jo nyt yrittäjyyshenkinen koulu, 
on perille vielä pitkä matka. 

– Ruotsinkielinen sana ”företagsamhet” 
(yritteliäisyys) kuvaa tavoitteitamme hyvin. 

Yrittäjyys ei ole pelkkää bisnestä 
vaan yrittäjyys on asenne, tapa 

nähdä, kokea ja kohdata 
ympärillä oleva maailma 

aktiivisena toimijana joka 
aina haluaa rakentaa 
uutta. Tuota uutta kohti 
mekin kuljemme. Pienin 
askelin, kuitenkin koko 
ajan liikkeessä pysyen.  

Kotkan alueella yrittäjyys-
kasvatuksen palveluja tarjoaa 

YES Kotka-Hamina projektipääl-
likkö Maarit Koverolan johdolla. YES 

Kotka-Hamina tarjoaa myös tukea yrittä-
jyyskasvatuksen kehittämiseen KSB:n ja KSS:n 
henkilökunnalle. KSS oli mukana YES goes to 
lukio -hankkeessa, jonka aikana se rakensi 
toimintaansa kohti yrittäjämäisyyttä.

”Perille pääsee montaa 
reittiä, minkä tähden luovuus 

ja improvisaatio ovat osa 
menestyksen avaimia.” 

Päivi Voima
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tutustu, itsearvioi ja kehitä!

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo on itse- 
arviointityökalu perus- ja toisen asteen  
opettajalle, opettajaksi opiskelevalle ja  
rehtorille. Sen avulla opettaja voi arvioida ja 
kehittää omaa sekä työyhteisön yrittäjyys-
kasvatusta ja toimintakulttuuria. 

Mittaristoon vastataan verkossa, minkä jälkeen 
opettaja saa sähköpostitse yhteenvedon siitä, 
miten eri yrittäjyyskasvatuksen teemat näkyvät 
hänen opetuksessaan: miten toimissa näkyy 
yrittäjyyskasvatuksen suunnittelu, toteutus 
ja arviointi. Palautteessa saa myös kehittä-
misvinkkejä ja linkkejä lisämateriaaleihin ja 
yhteistyökumppaneihin.

Erityisen arvokkaaksi opettajat ovat kokeneet 
sen, että palaute on heti käytettävissä kehit-
tämisen tukena: opettaja saa vinkkejä niihin 
teemoihin, joissa näyttäisi olevan erityisesti 
kehitettävää. 

 
Toivottavasti palaute myös tsemppaa toimimaan 
laadukkaasti myös niiden teemojen parissa, 
joissa opettaja on jo huipulla. 

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoon vastaaminen 
kannattaa toistaa puolivuosittain, jotta omaa 
kehittymistä voi seurata hyvin konkreettisella 
tasolla. Palautetta voi hyödyntää opetuksen 
ja lukukauden suunnittelussa, omien pedago-
gisten toimintatapojen rikastamisessa sekä 
kehityskeskusteluiden pohjana.

Maksuton työkalu löytyy osoitteesta 
www.lut.fi/mittaristo. 

MITEN YRITTÄJYYSKASVATUS 
TOTEUTUU TEIDÄN KOULUSSA?



YES Goes to Lukio -alueet

valtakunnallinen verkostoyhteistyö
YES goes to lukio oli opetushallituksen ESR-
rahoittama yrittäjyyskasvatushanke, joka 
toteutettiin vuosina 2012–2014. Hankkeessa 
oli mukana yli 40 lukiota.

Hankkeen tavoitteena oli parantaa opettajien 
työelämä- ja yrittäjyysosaamista sekä 
rakentaa konkreettisia malleja opettajien ja 
lukioiden työelämäyhteyksiin ja yrittäjyyskas-
vatuksen toteuttamiseen. Hankkeen aikana 
opettajille tarjottiin erilaisia koulutuksia ja 
hyödynnettiin sidosryhmäyhteistyötä. 

YES goes to lukio -hanketta koordinoi  
Valtakunnallinen YES ry. Yhteistyökump-
paneina olivat Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston mittaristo-hanke, Suomen Yrittäjät,  
Kehittämiskeskus Opinkirjo, Perheyritysten 
liitto, Taloudellinen tiedotustoimisto, 
 Elinkeinoelämän keskusliitto, Nuori Yrittäjyys 
ry, Suomen lukiolaisten liitto, Y-loveverkosto 
ja YES:n alueelliset taustaorganisaatiot.

Lue lisää: yes-keskus.fi

Tämän julkaisun tekstit sekä lisää tietoa 
case-esimerkeistä löydät sivulta 
yes-keskus.fi/lukioteesit.

YES Satakunta

YES Pohjois-Pohjanmaa

YES Etelä-Savo

YES Keski-Suomi

YES Kanta-Häme

YES Pirkanmaa

YES Kouvola

YES Pohjois-
Karjala

YES Pohjois-Savo
YES Etelä-Pohjanmaa

YES Pohjanmaa
YES Keski-Pohjanmaa

YES Metropoli

YES Uusimaa

YES Länsi-uusimaa

YES Varsinais-Suomi

YES Päijät-Häme

YES Kotka-Hamina

  GOES TO LUKIO



www.yes-keskus.fi
facebook.com/yesverkosto, twitter.com/yesverkosto, instagram.com/yesverkosto

#yrittäjyyskasvatus #yesverkosto #erilainenoppitunti #yeskummit

Intohimona 
yrittäjyyskasvatus!
Yrittäjyyskasvatus on elämässä tarvittavien taitojen ja 
valmiuksien oppimista. YES on yrittäjyyskasvatuksen 
asiantuntijaverkosto, joka valmentaa opetushenkilöstöä, 
kehittää yrittäjyyskasvatusta, rakentaa koulu-
yritysyhteistyötä ja tarjoaa materiaaleja opetukseen.

YES:n toiminta vahvistaa valtakunnallisia  
opetus- ja kulttuuriministeriön asettamia 
yrittäjyyskasvatuksen linjauksia. YES tukee suomalaista 
yrittäjyyskasvatustyötä yhdessä yhteiskunnan muiden 
yrittäjyyskasvatustoimijoiden kanssa.
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