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YES-Katalogi

YRITTÄJYYTTÄ LUKIOON!

koulutukset

Yrittäjyyskasvatuksen
palveluja – lähellä sinua!
Hyvä opettaja,
luet parhaillaan YES-verkoston neljättä katalogia, johon olemme keränneet
parhaita yrittäjyyskasvatuksen esimerkkejä ympäri Suomea. Tutustu, innostu,
matki ja kehitä! Olemme pyrkineet tuomaan esille onnistumisia ja haasteita
ja antamaan hyödyllisiä vinkkejä toteutukseen niille opettajille, jotka tahtovat kokeilla samoja malleja omassa opetuksessaan.
Tänä vuonna olemme keskittyneet erityisesti lukioihin vuoden 2013
lopussa päättyvän YES goes to lukio -hankkeen tiimoilta. Lukioiden yrittäjyyskasvatus onkin ollut nosteessa viime aikoina: YES goes to lukio -hankkeen
lisäksi yrittäjämäisiä toimintatapoja lukiolaisille ja lukioiden opetushenkilökunnalle tarjoavat muun muassa viime syksynä käynnistynyt valtakunnallinen
Innolukio sekä Y-loveverkostohanke. Löydät tästä katalogista myös hieman
tietoa näistä hankkeista ja muusta YES:n toiminnasta.

Strategiat ja
suunnitelmat

materiaalit ja
Toimintamallit

Apua yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen saat YES-verkostolta – tunnetko
jo oman YES-aluetoimijasi? Lähimmän YES:n yhteystiedot löydät osoitteesta
yes-keskus.fi. Tarjoamme tukea koulu-yritysyhteistyöhön ja yrittäjyyden kehittämiseen koulussa, koulutuksia ja tapahtumia sekä aktiivisen ja innostavan
yrittäjyyskasvatuksen kollegaverkoston. Muista, että opettaja ei ole yksin!
Tervetuloa mukaan!

”

Se, kuinka nuoret
innostettiin rakentamaan
tätä tapahtumaa, oli huikeaa.

Koulu-yritysyhteistyö

Yrittäjän mielipide casesta nro 2. Lue lisää sivulta 10!

Kustantaja: Valtakunnallinen YES ry, Helsinki 2013
Toimitus: Leea Simola, Nita Junnila, Sanna Lehtonen ja Virpi Utriainen
Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari
Lisätiedot: www.yes-keskus.fi

Nuori Yrittäjyys
aluepalvelut

”
”

Nuorten työelämävalmiuksia pidetään huonoina. Nuoret
itse vastaavat kritiikkiin, että kuinka he voivat tietää
asioista, joita heiltä odotetaan, kun heillä on hyvin vähän
mahdollisuuksia hankkia työkokemusta.
Nuoret haluavat tukea työelämän kohtaamiseen jo
koulussa. Työelämän kannalta hyödyllisiä taitoja toivotaan
opittavan monipuolisesti koulussa niin, että opitun asian
liittymäkohta työhön nähdään jo kouluaikana.
Nuoret ja työelämä 2012 – kaksi eri maailmaa? -raportti
Taloudellinen tiedotustoimisto (TAT) 2012
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Opettaja, tunnetko YES-aluetoimijasi?
Mikä on mielestäsi tärkein
asia, jonka opettaja saa
YES-yhteistyöstä?

Maarit Koverola verkostoineen
tuo uutta virtaa opetukseen
Kymenlaaksossa.
Mitä YES-aluepäällikkö tekee?
YES-aluepäällikkö toimii yrittäjyyskasvatuksen verkottajana. Hän suunnittelee ja
järjestää erilaisia yrittäjyyskasvatuksen tapahtumia ja koulutuksia, valmentaa NY-ohjelmiin
ja on mukana alueellisissa ja kansallisissa
yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyöryhmissä.
Pienellä alueella toimimisessa on se hyvä
puoli, että ehdin toisinaan myös ideoimaan
ja toteuttamaan koulujen ja oppilaitosten
omia yrittäjyysteemapäiviä ja olemaan esim.
NY-leireillä mukana.

Miten opettaja voi
aloittaa YES-yhteistyön?
Osallistumalla koulutuksiin ja tapahtumiin,
joissa YES on esillä, kuten ope-yrittäjätreffeille tai NY-aluemessuille. Mukaan
pääsee myös osallistumalla opinto- ja
tutustumismatkoille yrityksiin, oppilaitoksiin
ja yrittäjyyskasvatuksen tapahtumiin. Yhteistyön voi aloittaa luonnollisesti perinteiseen
tapaan ottamalla yhteyttä suoraan minuun.
Kannattaa kurkata myös YES:in ja NY:n
verkkosivuille säännöllisesti.

Innostamista, kannustamista, uusia ideoita ja
ajatuksia, kokemuksia ja konkreettista tukea,
malleja ja vinkkejä opetukseen. YES-yhteistyö
parhaimmillaan tuo opettajalle piristystä, uutta virtaa, halua kokeilla ja tehdä opetustyötä
rohkealla ja uudella tavalla aktiivisessa yhteistyössä ympärillä olevien tahojen kanssa.

Mikä merkitys yrityksillä on
koulu-yritysyhteistyössä?
Koulu-yritysyhteistyö on antoisaa toimintaa yrittäjänkin näkökulmasta. Mukanaolo
osoittaa, että yritys/yrittäjä on aktiivinen, kiinnostunut asioihin vaikuttamisesta ja nuorten
asioista, sekä ylipäänsä yhteiskunnallisesti
tärkeistä asioista. Meidän alueella on erityisen tärkeää, että nuoret haluavat opiskelun
jälkeen palata takaisin kotiseudulle ja asua,
tehdä töitä ja yrittää omalla kotiseudullaan.

Mikä on mieleenpainuvin
kokemus omasta työstäsi?
On vaikeaa nimetä vain yksi helmi, opettajan
syttyminen yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen on aina upeaa nähdä! Palkitsevinta
on ehkä kuitenkin nähdä lapsen tai nuoren
innostuvan ja löytävän sen oman jutun, kiinnostuksen kohteen ja innostuksen lähteen.
Esimerkkinä vaikkapa NY VY-ohjelmassa
mukana olleen nuoren huikean kasvu- ja
oppimisprosessin ”toukasta perhoseksi”
seuraaminen on parasta palautetta ja tulosta!
YES Kotka-Haminan alueen case löytyy sivulta 16.
YES Kotka-Haminassa ideoidaan parhaillaan myös
yrittäjyyskasvatuksen maakunnallista strategiaa,
joista voit lukea lisää sivulta 32.
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Puheenvuoro
Yrittäjyyskasvatuksessa katse
olemassa oleviin yrityksiin			
ajan ja vastaavia pieniä koulukohtaisia
tempauksia on paljon. Osa näistä työmuodoista antaa kuvaa ehkä enemmän
työelämästä kuin itse yrittäjyydestä. Ne ovat
kaksi eri asiaa.

Yrittäjyyskasvatus on kaikkea muuta kuin
helppoa. Kun olen vieraillut kouluilla havaitsee helposti sekä sen, että uteliasta
kiinnostusta yrittäjyyteen on, mutta kyllä teema myös jakaa nuorisoa paljon. Lukioikäiset
ottavat jo orastavia yhteiskunnallisia kantoja
ja suhtautuminen julkiseen ja yksityiseen,
talouskasvuun ja nollakasvuun ja vastaaviin
asetelmiin saattaa olla hyvinkin jyrkkää.
Perheyritysten liitossa on oma nuorisotoimintansa – Next generation -toiminta,
jonka työmetodit ovat osoittautuneet toimiviksi. Kyse on vertaisryhmätoiminnasta,
jossa samantyyppisiä asioita kokeneet jakavat
kokemuksiaan ja pohtivat yhdessä. Jokaisessa suomalaisessa luokkahuoneessa on
yhdestä kolmeen yrittäjäperheen jäsentä.
Osalle heistä yrittäjyys näyttäytyy vain
vanhempien työkiireinä ja taloudellisina
haasteina – osalle se taas avautuu tulevaisuuden mahdollisuutena. Näitä kokemuksia
kannattaa hyödyntää.
Varmasti parhaita yrittäjyyskasvatuksen
muotoja ovat osallistuvat menetelmät.
Peruskoululaisten
kuudesluokkalaisille
suunnattu yrityskylä-toiminta laajenee koko
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Itse toivoisin, että oman firman – start-upin
rinnalla enemmän korostettaisiin sitä, että
meillä kymmenet tuhannet olemassa olevat
yritykset odottavat jatkajaa. Ylivoimainen
enemmistö näistä on perheyrityksiä, joista
nuoren olisi halutessaan mahdollisuus saada ura itselleen. 40 000 yritystä odottaa
lähimmän viiden vuoden kuluessa sukupolvenvaihdosta. Eli firman perustamisen sijaan
kannattaa rohkaista olemassa olevan firman
jatkamiseen. Yhteiskuntamme hyvinvoinnin
kannalta onkin valtavan suuri asia se, kuinka
tämä suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen myös yrittäjäpuolella onnistuu.

Matti Vanhanen
Perheyritysten liiton toimitusjohtaja

Puheenvuoro
Haastetaan suomalaisten
lukiolaisten osaaminen 		
vuonna mahdollisuus ratkaista yhä erilaisempia haasteita yksinkertaisemmalla tavalla ja
mikä parasta, täysin maksutta. Kehitämme
Innolukiota
uuden
työskentelyalustan,
monipuolisemman viestinnän sekä opettajille
ja opiskelijoille suunnatun konkreettisemman
tuen avulla.

Lukioissa piilee valtava käyttämätön potentiaali: lukiolaisten omat ideat ja unelmat!
Kuinka voimme valjastaa tämän potentiaalin
energiaksi, joka ravisuttaa koko lukiomaailmaa aina rehtoreista oppilaisiin ja leviää
koko valtakunnan laajuiseksi ilmiöksi?
Innolukio on valtakunnallinen lukiolaisille
suunnattu idea- ja innovaatiokilpailu, jossa
lukiolaiset pääsevät ratkomaan työelämän
yhteistyökumppaneiden asettamia haasteita
ja tehtäviä, sekä kehittämään omia ideoitaan. Innolukio pyrkii avaamaan lukiolaisten
unelma- ja idea-arkut!
Haluamme auttaa lukiolaisia tunnistamaan
ja kehittämään tulevaisuudessa tarvittavia
työtaitoja ja rohkaista heitä luomaan kontakteja haastavalla, mutta hauskalla tavalla.
Haluamme osoittaa, että suuretkin ideat
alkavat pienistä iduista ja haastaa lukiolaiset
kehittämään ja kasvattamaan juuri näitä ituja
omatoimisesti!
Viime vuoden kokemukset olivat positiivisia
ja Innolukio on herättänyt laajaa kiinnostusta
myös tänä vuonna. Innolukion haasteeseen
tarttuu yhä useampi lukio, lukiolainen ja
yhteistyökumppani. Lukiolaisilla onkin tänä

Me uskomme Innolukion tulevaisuuteen
suomalaisessa lukiossa. Innolukio haastaa lukiolaiset kehittämään nimenomaan
niitä työelämän taitoja, jotka ovat heidän
tulevaisuudessaan avainasemassa. Olemme
aloittaneet suomalaisen lukion uudistamisen
yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.
Seuraa Innolukion kilpailutoimintaa osoitteessa www.innolukio.fi.
Haaste on heitetty, miten lukiomaailma
vastaa?

Innostavaa syksyä toivottaen
Innokampus Oy:n toiminnanjohtaja
Rami Saarniaho & Innolukiotiimi

Moni YGL-lukio osallistuu Innolukion kilpailuihin.
Lue lisää YES goes to lukiosta sivulta 34!
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Lukio ja työelämä: Missä on
mahdollisuus työharjoitteluun?
Kaipaisitko lisää työelämään
liittyvää tietoa ja opastusta?
On se aina hyväksi. Lukiossa sitä ei ole kauheasti. Terveystiedon tunnilla oli puhumassa
WWF:n tyyppi, jolta sai oikeasti tietoa. Eli
kyllä, lisää tällaista!

Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan
Suomen lukioissa eri tavoin.
Miten asian kokee itse opiskelija?
YES kysyi yrittäjyyskasvatuksesta
Järvenpään lukion abiturientilta
Nenna Salokankaalta.
Nenna, tarjoaako lukiosi
yrittäjyyskasvatusta?
Meillä on tarjolla yksittäisiä kursseja ja
NY 24h -leiri yhteistyössä Keravan lukion
kanssa. Lisäksi on valinnainen yrittäjyyskurssi,
joka on suunnattu niille, jotka tulevat joskus
perustamaan yrityksen. Yrittäjyyspäivinä
lukiossamme on käynyt yrittäjiä kertomassa
toiminnastaan. Meillä on myös yksittäisiä
päiviä ja puuhapäiviä, esimerkiksi NY-messut
Järvenpään talolla. En tiedä, onko koulullamme kummiyrityksiä.

Entä minkälaista apua koulusi
on tarjonnut työnhaussa?
Sekä yrittäjät että koulun entiset opettajat
ovat käyneet kertomassa toiminnastaan
ja niistä mahdollisuuksista, joita on lukion
jälkeen. Esimerkiksi Järvenpään Backstagetatuointiliikeen johtaja kävi pitämässä
ammattiesittelyn. Saamme myös Wilmaan
viestejä avoimista työpaikoista. Itse löysin
työpaikan tätä kautta.
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Onko koulusi yrittäjyyskasvatuksesta ollut hyötyä
tulevaisuutta ajatellen?
Jatko-opintoihin valmennetaan hyvin, eli on
ollut. Itse en ole ollut yrittäjyyskurssilla, tai
aloitin, mutta lopetin, koska se ei mahtunut
opintosuunnitelmaani.

Minkälaista työelämäopetusta
tahdot koulultasi?
Kaipaisin ehkä enemmän perustietoa
siitä, mitä pitäisi tietää ensimmäisessä työpaikassa, kuten työhakemuksen tekeminen
ja miten palkkalaskelma tarkistetaan. Koulussa ei käydä tätä mitenkään läpi. Ja mitä pitää
työhakemuksessa olla, jotta tuleva pomo saa
hyvän kuvan ja sinut otetaan töihin.

Tahtoisitko koulun kautta
työharjoittelupaikan?
Joo, olisi helpompaa jos koulun kautta saisi
harjoittelupaikan. Amiksestahan mennään
työharjoitteluun ja lukiosta ei. Olisi hyvä, että
nuoret saisivat lyhyttä työkokemusta. Tämän
pitäisi olla mahdollisuus!

Työharjoittelua lukiolaisille tarjoaa ainakin
Naantalin lukio, lue lisää casesta sivulta 12.
Lue myös Järvenpään lukion oma case, upea
vaalikeskustelutempaus sivulta 10!

CASE 1

ROBO-puulaaki
haastaa lukiolaiset
robottiinsinööreiksi
Kohderyhmä: lukiolaiset
alue: YES Etelä-Pohjanmaa

Oli paljon haastavampaa
kuin oletin, mutta on mukavaa,
että on tällainen mahdollisuus
käytännön toimintaan teoriapitoisen
opiskelun ohella. Meidän ryhmä
on toiminut hyvin ja pystyimme
toteuttamaan robotin ohjelmointia
hyvin vapaa-aikanakin.
lukiolainen
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Olen itse
vähän peukalo keskellä
kämmentä näiden tekniikkaasioiden kanssa, mutta onhan
puulaaki kyllä ainakin avartanut
mielikuvaa tekniikasta ja
tekniikan alasta.
lukiolainen

Olen iloinen, että
varsinkin tytöt kiinnostuivat
ROBO-puulaakista. Olin kuvitellut
– stereotyyppisesti – että pojat
osallistuvat puulaakiin ja yllätyin
myönteisesti siitä, että tytöt
lähtivät täällä joukolla mukaan.
kummiyrityksen edustaja

Etelä-Pohjanmaan lukiolaiset saavat ensikäden oppia teknologiasta ja kontakteja
alalle kokoamalla ja kouluttamalla oman,
kummiyrityksen sponsoroiman robotin.
Tavoitteet

Miten case
onnistui?

Tavoitteena on luoda lukiolaisille positiivisia
mielikuvia tekniikan alan töistä ja innostaa
heitä hakeutumaan alan opintoihin. Puulaakin avulla lukiolaiset oppivat myös
projekti- ja työelämätaitoja sekä luovat
verkostoja.

Toteutus
ROBO-puulaakin aluksi lukiolaiset saavat koota itse ryhmittäin kummiyrityksen
sponsoroiman robotin. He suunnittelevat
robotille liikkeitä ja työstävät sille tanssiesityksen. Puulaaki huipentuu kilpailuun,
jossa ryhmät esittelevät robottitanssinsa ja
kummiyrityksensä. Alkukarsinnat käydään
lukioissa, ja voittajaesitys edustaa lukiotaan
loppukilpailussa.
Kilpailun voittaja palkitaan Etelä-Pohjanmaan
robomestarin tittelillä. Voittajaryhmän tanssi
kopioidaan muihin robotteihin, jolloin kaikki
robotit esittävät loppukilpailussa saman
tanssin.
Puulaaki on Etelä-Pohjanmaan lukioiden,
Seinäjoen ammattikorkeakoulun (Tekniikan
yksikkö) ja teknologiayritysten yhteinen
projekti. Vuonna 2013 mukana oli 15 lukiota,
135 oppilasta ja 36 yritystä.
Puulaakin kuuluu kaksi tapamista SeAMK:n
ohjaajan kanssa ja yritysvierailu. Lukiolaiset
ovat itse yhteydessä kummiyrityksiinsä ja
sopivat itsenäisesti yritysvierailuista. Vierailulla he oppivat, mitä yrityksen työntekijät
ovat opiskelleet ja minkälaisia työtehtäviä
teknologiayrityksistä löytyy.
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Niin lukiolaiset, ohjaajat kuin yritysten
edustajatkin ovat olleet tyytyväisiä projektiin,
ja hyvä motivaatio on tehnyt siitä mielenkiintoisen ja opettavaisen kokemuksen kaikille
osapuolille. Opiskelijat panostivat esityksiin ja
käyttivät niihin runsaasti aikaa. Eri menetelmiä
ja teemoja kehitetään jatkuvasti, jotta ROBOpuulaakista saataisiin vuosittainen kilpailu
Etelä-Pohjanmaan lukioihin.

Miten yhteistyö
sujui?
Yritykset ottivat lukiolaiset hyvin vastaan ja
ovat mielellään olleet mukana innostamassa
nuoria tekniikan pariin. Laajan verkoston
ylläpitäminen vaatii jatkuvaa yhteydenpitoa
osapuolten välillä. Haasteena projektissa on
muun muassa aikataulujen yhteensovittaminen . ROBO-puulaaki pyritään siksi pitämään
myös hauskana kokemuksena, joka tuo vaihtelua normaaliin arkeen. Tavoitteena on, että
yhteistyö Seinäjoen ammattikorkeakoulun,
lukioiden ja yritysten välillä kehittyy edelleen. Työtä tehdään jatkuvasti sen eteen,
että projekti olisi antoisa kokemus kaikille
osallisille.

Kiinnostuitko?
Ota yhteys YES Etelä-Pohjamaahan
ja kysy lisää: Tiina Jokela-Lyly,
p. 040 830 2130,
tiina.jokela-lyly@sedu.fi.

CASE 2

Yhteiskunnallista
yhteistyötä YLEn
kanssa
Kohderyhmä: lukiolaiset
alue: YES Uusimaa

Se, miten nuoret
innostettiin rakentamaan
tätä tapahtumaa, oli huikeaa.
Yrittäjien ylpeys Järvenpään
lukiosta kasvoi taas hurjasti.
yrittäjä

Yksittäisistä
vastoinkäymisistä huolimatta
– joita useimmat eivät saaneet
edes nähdä – pidämme tapahtumaa
erittäin onnistuneena! Helpotuksen
huokaus oli paikallaan kun viimeinenkin
televisiokamera oli sammunut ja
lähetys virallisesti lopussa.
lukiolainen
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Järvenpään lukion Yhteiskunnallisen
vaikuttamisen kurssilaiset toteuttivat
yhdessä Ylen kanssa Suuren presidentinvaalikeskustelun, joka esitettiin suorana
lähetyksenä televisiossa.
Tavoitteet

Miten case
onnistui?

Tavoitteena oli herättää nuorten kiinnostus
politiikkaan
ja
presidenttiehdokkaiden
väliseen kilpailuun ja sitä kautta edistää
opiskelijoiden yhteiskunnallista aktiivisuutta
ja työelämässä tarvittavia taitoja kuten projektityöskentely- ja verkostoyhteistyötaitoja,
vastuunottoa, epävarmuuden sietämistä ja
riskinottoa. Samalla tarkoituksena oli tehdä
jotakin uutta ja ennen toteuttamatonta.

Toteutus
Toteutuksen
ydinryhmän
muodostivat
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen -kurssin
opiskelijat, jotka jaettiin jo varhain ryhmiin.
Ryhmät saivat kukin vastuulleen osan järjesteyistä: toiminta- ja turvallisuussuunnitelman,
markkinoinnin tai tiedotuksen. Myöhemmässä vaiheessa jaettiin vastuut myös tapahtuman sisällöstä ja ulkoasusta. Yle huolehti
tapahtuman televisiointiin liittyvistä seikoista.
Toteutukseen osallistui myös kaupungin
yksiköitä, ulkopuolisia yrityksiä ja tahoja.
Suuri presidentinvaalikeskustelu pidettiin
tammikuussa 2012 ja siihen osallistuivat kaikki presidentinvaaliehdokkaat. Lähetyksessä
olivat mukana myös lähes kaikki Järvenpään
lukion opiskelijat, koko henkilökunta ja
kutsuvieraita. Presidentinvaalikeskustelun
kohderyhmänä oli muita keskusteluja korostuneemmin nuoret, mitä korosti lukiolaisten
läsnäolo tapahtumassa.
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Tapahtuma vaati suurta panosta oppilaitokselta ja tapahtumaan sitoutuneilta
opettajilta. Luottamus nuoriin ja heidän
pärjäämiseensä antoi mukana olleille nuorille
lisäpotkua tekemiseen. Nuorten sitouttaminen mukaan jo alusta alkaen on hyvä tapa
antaa heille kokemusta. Ulkopuolisilta tuli
myös erinomaista palautetta.
Opiskelijoiden blogi tapahtumasta löytyy
osoitteesta vaalikeskustelu2012.blogspot.fi.

Miten yhteistyö
sujui?
Yhteistyöpalaverien kokoonpanot vaihtelivat
riippuen siitä, kenen vastuulle asia kuului.
Jokaisen mukana olleen nuoren rooli oli
tärkeä ja yhteistyön sujuvuus eri tahojen
kanssa välttämätöntä. Projekti kasvoi
hankkeen edetessä. Vaikka kaikkea ei voi etukäteen suunnitella, hyvä suunnitelma sietää
pienet säädöt viime tipassakin. Jälkipuinti
jatkui vielä järjestäneen porukan kesken,
jolloin seurattiin herännyttä keskustelua ja
pohdittiin onnistumisen tasoa.

Kiinnostuitko?
Ota yhteys YES Uusimaahan ja kysy
lisää: Heli Koskenniemi,
p. 040 1745 469,
heli.koskenniemi@keuda.fi.

CASE 3

Lukion
matkailuopinnot
valmentavat alalle
Kohderyhmä: Naantalin lukion
matkailuopintojen opiskelijat
alue: YES Varsinais-Suomi

Yhteistyön kautta sain
hankittua kesätyöpaikan sekä
nyt että viime kesänä. Opinnot
ovat innostaneet myös matkailun
AMK-opintoihin. Hienoa, että
koulu hyväksilukee kesätyöt
matkailukursseina!
oppilas

Naantali tarvitsee
osaajia, jotka jo aikaisessa
vaiheessa alkavat kouluttaa itseään
matkailun vaativiin tehtäviin. Vierailut
ja luennot toteutettuna paikallisten
matkailuyritysten kanssa antaa hyvän
alkusykäyksen uralle ja realistisen kuvan
siitä, miten käytännössä työtehtäviä hoidetaan.
Toivottavasti saamme jatkossakin olla
mukana kehittämässä tätä tärkeää työtä.
Naantalin matkailun
toimitusjohtaja
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Naantalin lukion matkailuopinnot ovat
antaneet jo reilun vuosikymmenen ajan
opiskelijoille mahdollisuuden oman
kiinnostuksensa suuntaamiseen sekä
eväitä käytännön työelämään.
Tavoitteet

Miten case
onnistui?

Matkailuopintojen tavoitteena on antaa
opiskelijalle perustietoa matkailuelinkeinosta niin teoriassa kuin käytännössäkin.
Matkailuopintojen suoritus myös lasketaan
opiskelijalle eduksi jos hän hakee Turun
ammatti-instituutin matkailualan opintoihin,
joten tavoitteena on myös auttaa opiskelijaa
jatko-opiskelupaikan saamisessa. Lisäksi
harjoittelupaikka mahdollistaa yhteistyöyrityksille hyviä kesätyöntekijöitä ja lukiolaisille mieleisen kesätyöpaikan.

Toteutus
Matkailuopintojen parinkymmenen opiskelijan ryhmä koottiin matkailualasta
kiinnostuneista, kielellisesti lahjakkaista ja
reippaista nuorista. Matkailuopintoja on
suoritettavana koko lukion ajan, jolloin
opiskelijat sitoutuvat opintokokonaisuuteen.
Kokonaisuudesta on valittava vähintään
10 kurssia. Opintoihin sisältyy muun
muassa puheviestintää, yrittäjyyttä, englannin suullista kielitaitoa, matkailuvenäjää,
kulttuuriopintoja,
talousmatematiikkaa,
mediaopintoja, alueiden maantietoa ja
Naantalin paikallistuntemusta. Opinnoissa
tehdään yhteistyötä monien ulkopuolisten
tahojen kuten naantalilaisten matkailuyritysten kanssa. Yhteistyökumppanina toimii
myös Turun ammatti-instituutti, joka tarjoaa
asiantuntija-apua ja mahdollisuuden oppilasvierailuihin.
Tärkeänä osana matkailuopintoja on käytännön harjoittelujakso, joka suoritetaan kesällä
varsinaisen kouluajan ulkopuolella. Kuukauden harjoitteluajalta maksetaan opiskelijalle
palkkaa, ja harjoittelija laatii työstään raportin.
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Yrityksiltä
on
saatu
upeita
yritysesittelyjä, joissa on päästy kuulemaan
yritysten taustasta, henkilöstöstä ja toiminnasta
sekä
kiertämään
yrityksen
tiloissa. Näin on päästy tutustumaan erilaisiin
matkailualan työpaikkoihin ja niiden
vaatimuksiin. Matkailuopinnot edesauttavat
myös lukiolaisten työn saantia, sillä monet
matkailualan yritykset ovat ottaneet kesätyöhön matkailua opiskelevia lukiolaisia.

Miten yhteistyö
sujui?
Naantalin matkailu on tehnyt yhteistyötä
Naantalin lukion matkailulinjan kanssa jo
vuosikausia. Yrittäjien palaute opiskelijoiden suorittamasta kesätyöstä on ollut lähes
poikkeuksetta hyvin positiivista. Se kertoo
siitä, että matkailuopintoihin hakeutuu alasta
kiinnostuneita ja alalle sopivia opiskelijoita
ja myös siitä, että haastatteluun perustuva
valintaprosessi toimii.

Kiinnostuitko?
Ota yhteys YES Varsinais-Suomeen
ja kysy lisää: Johanna Vainio,
p. 050 358 8409,
johanna.vainio@yrittajat.fi.

CASE 4

Sisäinen yrittäjyys
lukion ohjenuorana
Kohderyhmä: lukiolaiset
alue: YES Pohjois-Pohjanmaa
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Pyhäjoen lukio on panostanut yrittäjyyskasvatukseen jo vuodesta 1987 lähtien. Lukion
yrittäjyysmalli johdattaa oppilaan ulkopuolelta
säädetystä ”palkkatyöstä” itsenäiseen työhön,
jota koko kouluyhteisö tukee.
Tavoitteet
Ajatus yrittäjähenkisestä lukiosta heräsi jo
lukion perustamisvaiheessa. Paino oli silloin
ulkoisessa yrittäjyydessä, mutta käytännön
työtä tehneiden pedagogien johdolla paino
on siirtynyt enemmän sisäiseen yrittäjyyteen.
Tavoite on sama, mikä on sittemmin siilautunut myös valtakunnallisiin OPS-perusteisiin
aktiivisen kansalaisuuden ja yrittäjyyden aihekokonaisuutena.

Toteutus
Pyhäjoen lukiolle tehtiin yrittäjyysmalli eli
periaatteet, joiden mukaan oppimista johdetaan. Sisäisen yrittäjyyden lisäksi malliin liittyy
myös ulkoinen yrittäjyys. NY Vuosi Yrittäjänä
-ohjelman lisäksi etenkin Pyhäjoen messut
-tapahtuma sekä Pyhäjoen Kuulumiset -lehti
tuovat omaleimaisimmin esiin lukion yrittäjyysilmeen.
Lukiolaiset tuottavat sisällön ja saattavat
painoasuun kunnan virallisen ilmoituslehden,
Pyhäjoen Kuulumiset -ilmaisjakelun. He
kantavat suuren vastuun ja heiltä edellytetään yrittäjämäisiä ominaisuuksia: luovuutta,
rohkeutta, itsenäisyyttä ja vastuunottokykyä.
Lehden tekoon osallistuvat opiskelijat saavat
kurssisuorituksia, ja toimintaan liittyy myös
taloudellinen kannustin.
Lukion toisen vuosikurssin opiskelijat vastaavat syksyisin pidettävien Pyhäjoen Messujen
suunnittelusta, organisoinnista ja toteutuksesta. He oppivat projektin toteuttamisen alusta
loppuun ja kantavat vastuun ensimmäisestä
suunnittelukokouksesta messujen purkamiseen ja projektin loppuun saattamiseen.
Lisäksi opiskelijat toimittavat ja taittavat
painosmäärältään 17 000 kappaleen messulehden, johon he myös hankkivat mainoksia.
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Yrittäjyyskasvatus täydentyy leirikouluissa,
joita rahoitetaan syysmessujen tuotolla.
Tärkeää on, että opintomatkan aikana
opitaan uusia asioita ja että koulu todella
siirtyy ulkomaille: opiskellaan, etsitään tietoa
ja vastauksia.

Miten case
onnistui?
Opiskelijoilta tiedustellaan vuosittaisessa
arviointikyselyssä, miten he suhtautuvat
yrittäjyysmalliin ja onko se hyvä ja kehittyvä.
Vastaukset ovat olleet myönteisiä. Myös
opettajat ovat kokeneet mallin luonnolliseksi
osaksi toimintaansa. Koulun ulkopuolella
malli on myös tunnettu ja se on herättänyt
myönteistä huomiota ja kiinnostusta.

Miten yhteistyö
sujui?
Messuhankkeen
keskeisimpiä
yheistyökumppaneita ovat olleet messuille osallistuneet yrittäjät ja Kuulumiset -lehden osalta
ilmoitus- ja mainostilan ostajat, jotka ovat pääosin paikallisia mutta myös muita yrittäjiä,
julkisia toimijoita ja järjestöjä. Molemmissa
pitkäikäisissä ja jatkuvissa tapauksissa yhteistyön muodot ovat hioutuneet joustaviksi ja
toimiviksi.

Kiinnostuitko?
Ota yhteys YES Pohjois-Pohjanmaahan ja kysy lisää: Jukka Saarela,
p. 040 312 0425,
jukka.saarela@jedu.fi.

CASE 5

Kansalaisoikeusteemapäivä
Kohderyhmä: lukiolaiset
alue: YES Kotka-Hamina

Keskustelu opiskelijoiden
kanssa oli itsellekin piristävää, sillä ei
näitä asioita pitkään yrittäjänä toiminut
jatkuvasti enää pohdiskele. Oman esimerkin
kautta pystyn antamaan nuorille vinkkejä
ja kertomaan niistä kompastuskivistä ja
ongelmista, joihin itse törmäsin yrittäjyyden
alkutaipaleella.
yrittäjä
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EU:n kansalaisten teemavuoden 2013
nimissä Haminan lukio järjesti yhteistyökumppanien kanssa teemapäivän, jonka
aikana nuoret pääsivät työskentelemään
aiheen parissa ja haastattelemaan yrittäjiä.
Tavoitteet

Miten case
onnistui?

Teemapäivän tavoitteena oli avata nuorille konkreettisesti, mitä ovat kansalaisen
oikeudet ja velvollisuudet heidän omassa
elämässään tai työelämässä ja laittaa heidät
pohtimaan, mitä esimerkiksi velvollisuudet
ympäristöä, yhteiskuntaa ja kanssaihmisiä
kohtaan tarkoittavat.

Toteutus
Päivä koostui kaikille yhteisistä tilaisuuksista
ja pienryhmille suunnatuista tietoiskuista
tai toiminnallisista teemapajoista. Se toteutettiin yhteistyössä opettajien, yhdistysten,
teatterin, paikallisen yrittäjäjärjestön, yrittäjien ja YES Kotka-Haminan kanssa.
Päivä alkoi kaikille yhteisellä rap-muusikko
Palefacen luennolla. Sen jälkeen opiskelijat jakautuivat noin 25 minuutin mittaisiin
teemapajoihin, jotka he olivat valinneet
oman kiinnostuksensa mukaan. Valittavana
oli esimerkiksi kierrätysaskartelua, ekoaseammuntaa, tikkupullan paistoa sekä
draamatyöpaja kiusaamisesta. Lisäksi opiskelijat haastattelivat eri alojen yrittäjiä, joille
he olivat etukäteen miettineet kysymyksiä.
Joukossa oli sekä vasta yritystoimintansa
aloittaneita että kokeneita paikallisia yrittäjiä.
Päivän lopuksi oli tietoisku tekijänoikeuksista
ja kahden kirjailijan puheenvuorot omasta
työstään.

Opettajakunta oli tyytyväinen pävän kulkuun:
vierailijat herättivät lukiolaisissa kiinnostusta
ja teemaa avattiin monesta näkökulmasta.
Päivän päätteeksi lukion opettajien ja YES
Kotka-Haminan kanssa järjestettiin palaute- ja
koontitilaisuus, jossa mietittiin kehitysideoita.
Jatkossa opiskelijat voitaisiin ottaa enemmän
mukaan teemapäivien ja tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen, jolloin vastuu lisäisi
nuorten oma-aloitteisuutta ja sitoutumista
tapahtumaan. Teema- tai tapahtumapäivästä
voisi myös tehdä itsenäisen lukiokurssin.

Miten yhteistyö
sujui?
Teemapäivää oli suunnittelemassa opettajia
seitsemästä eri aineesta ja työnjako oli melko epätasaista. Tehtävien jakoon pitäisikin
kiinnittää jatkossa enemmän huomiota.
Esimerkiksi kontaktit vierailijoihin vaativat
melkoisesti töitä. Yhteistyö vierailijoiden
kanssa sujui kuitenkin hyvin ja tapahtuman
jälkeen heiltä saadut kommentit olivat pääsääntöisesti positiivisia.

Kiinnostuitko?
Ota yhteys YES Kotka-Haminaan ja
kysy lisää: Maarit Koverola,
p. 040 190 2545,
maarit.koverola@cursor.fi.
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CASE 6

Miniklinikka:
Yrittäjäkonkarit
sparraavat 				
NY-yrittäjiä
Kohderyhmä: lukiolaiset
alue: YES Keski-Suomi

Oli mukava päästä
esittelemään idea kokeneemmille
yrittäjille ja myös kuulla palautetta ideasta.
Palaute sai pohtimaan monia asioita uudelta
kantilta ja kehittämään ideaa. Esittelyssä
tuli esille monia asioita, mitä ei ollut itse
tajunnut ottaa huomioon.
opiskelija
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Sepän lukion NY-yrittäjät pääsivät testaamaan
liikeideoitaan kokeneilla yrityskummeilla ja
muilla yrityselämän asiantuntijoilla.
Tavoitteet

Miten case
onnistui?

Miniklinikka on opiskelijayritysten liikeideoiden
testaus- ja palautepaja, jonka tavoitteena on
edistää oppilastiimien ideoiden jalostamista
ja antaa heille mahdollisuus esiintymistaitojen
kehittämiseen. Yrittäjien palautteella on sekä
kannustava että ohjaava tehtävä.

Toteutus
Miniklinikan järjestivät YES Keski-Suomi ja
Jyvässeudun kehittämisyhtiö Jykes Oy. Se
pidettiin syyskuussa, jolloin opiskelijoiden
NY-yritysten
liiketoimintasuunnitelmat
alkoivat hahmottua. Klinikkaa pidettiin Sepän
yrityspajassa eli Jyväskylän ammattiopiston
ja Sepän lukion yhteisessä yrittäjyyden
oppimisympäristössä.
Yrityspajan
neuvottelutilaan
kutsuttiin
kolme paikallista yrittäjää, joiden vastaanotolla kukin tiimi vieraili. Aikaa liikeideoiden
testaamiseen ja palautteen antamiseen
oli varattu noin 20 minuuttia / tiimi. Tiimit
olivat suunnitelleet ja harjoitelleet ideansa
esitystapaa ennen Miniklinikalle saapumista
tiimitapaamisissa.
Miniklinikka liikeidean kehittämisvälineenä
toimi: nuoret joutuivat perustelemaan valintansa ja tiivistämään ideansa olennaiseen.
Yrittäjät, joilla oli aikaisempaa kokemusta
aloittavan yrittäjän sparrauksesta, antoivat
rohkaisevia kommentteja ja pohdintatehtäviä. Liikesalaisuuden korostaminen ja
yrittäjien tuttavallisuus laukaisivat jännitystä.

NY-yrittäjät saivat seuraavan viikon tiimipalavereissa keskustella käynnistä, ja
mielipiteet olivat pääsääntöisesi positiivisia.
Oman esiintymisen arvioinnissa tuli esiin jännitys, unohtelu ja väärä esittämistapa. Yrittäjien
roolin arvioinnissa pohdittiin muun muassa
sitä, miten uskottavaa palaute oli.
Klinikan lopuksi käydyssä yrittäjäpalautekeskustelussa palaute oli jopa odotettua
positiivisempi.

Miten yhteistyö
sujui?
Miniklinikka toimi hyvin opiskelijatiimin ja
yritysmaailman kohtaamispaikkana.
Ennen seuraavaa klinikkaa on syytä miettiä,
miten syventää vuorovaikutusta. Pitäisikö
yrittäjillä olla mahdollisuus paneutua tiimien
liikeideaan etukäteen? Olisiko dialogille
annettava enemmän aikaa? Olisiko yrittäjän mahdollista samalla sitoutua vuodeksi
NY-tiimin YES-kummiksi?

Kiinnostuitko?
Ota yhteys YES Keski-Suomeen ja
kysy lisää: Satu Mursula,
p. 040 341 5208,
satu.mursula@jao.fi.
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CASE 7

YRITTÄJYYSVALMENTAJA
open ideointikaverina
Kohderyhmä: lukiolaiset, ammattiopistolaiset ja
aikuisopistolaiset
alue: YES Pirkanmaa

Täytyy muistaa,
että uudet asiat ja muutos
vievät aikaa, ja asiat tulisi viedä
eteenpäin keskustelemalla eikä uudistaa
kaikkea kerralla yhdessä yössä. Isot
asennemuutokset ottavat aikansa.
Takaiskuja tulee, mutta niistä ei saa
lannistua.
yrittäjyysvalmentaja
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Koulumaailman ulkopuolelta palkattu
yrittäjyysvalmentaja tuo työelämän
näkökulmaa opetukseen Ylöjärvellä.
Tavoitteet

MITEN CASE
ONNISTUI?

Tavoitteena on tuoda työelämä ja oppilaitos
lähemmäksi toisiaan. Yrittäjyysvalmentaja
tuo uusia tapoja ja menetelmiä opetukseen
ja innostaa opiskelijoita kokeilemaan yrittäjyyttä ja projektityöskentelyä.

Toteutus
Yrittäjyysvalmentaja toimii lukiolaisten,
ammattiopistolaisten ja aikuisopistolaisten
parissa. Hän ei tee normaalia opetustyötä
oppilaitoksessa, vaan työskentelee Ylötehtaassa eli koulutuskeskus Valon yrittäjyyden
palvelukeskuksessa.
Yrittäjyysvalmentaja tuo nuorille tietoa yrittäjyydestä ja edesauttaa nuorten innovointia.
Hän toimii osuuskuntatoiminnan käynnistäjänä ja opettajien ideointikaverina tuoden
työelämän näkökulmaa kurssisisältöihin ja
toteutuksiin.
Valmentaja on muun muassa käynyt tunneilla
puhumassa yrittäjänä toimimisesta, ideoinut
opettajien kanssa kursseille uusia sisältöjä,
järjestänyt yritysvierailuja opiskelijoiden
haluamiin yrityksiin ja tuonut vierailijoita
oppitunneille. Valmentaja on ollut nuorten
NY-yritysten tukena ja hän myös valmentaa
osuuskunnan kautta tehtäviä projekteja.
Yrittäjyysvalmentaja osallistuu myös YES
Goes to lukio -hankkeen toteutukseen ja YES
Kummitoimintaan.

Opettajat ja muu henkilökunta ovat
suhtautuneet
innostuneesti
yrittäjyysvalmentajaan, ja malli on herättänyt
kiinnostusta ympäri Suomen.
Työskentely kahdessa eri oppilaitoksessa
on ollut välillä haastavaa. Työtä ei voi
myöskään tehdä yksin, joten yrittäjyysvalmentaja tarvitsee tuekseen sitoutuneen
tiimin. Työn tekoa helpottaa, jos yrittäjyysvalmentajan tehtävänkuva määritellään ennalta
ja sille asetetaan mitattavat tavoitteet.

Miten yhteistyö
sujui?
Opettajat
ovat
olleet
tyytyväisiä
saatuaan kontaktin, joilta he voivat kysyä
yrittäjyyteen liittyviä asioita ja jonka
kanssa keskustella. Valmentaja on tuonut
mukanaan uusia tapoja toimia, ja yhdessä
onkin syntynyt uusia kokeiluja ja menetelmiä
opetukseen. On tärkeää, että yrittäjyysvalmentaja tulee yritysmaailmasta, jolloin
hän tuo työelämän käytännöt ja kontaktit
mukanaan.
Opettajat
ja
opiskelijat
suhtautuvat myös eri tavalla oppilaitoksen
ulkopuolelta tulevaan henkilöön.

Kiinnostuitko?
Ota yhteys YES Pirkanmaahan ja
kysy lisää: Elina Ruuskanen,
p. 040 757 1711,
elina.ruuskanen@ensimetri.fi.

21

CASE 8

lukiolaiset tuottivat
oppihetken
alakouluille
Kohderyhmä: lukiolaiset ja alakoululaiset
alue: YES Satakunta

Fiskarsin Ruukissa on
loistavia pajoja, joita voisi
mielestäni enemmänkin rummuttaa.
Yrittäjyyskasvatuksessa kannattaa etsiä
ympäri Suomea juuri tämän tyyppisiä
toimintamahdollisuuksia!
opettaja
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Nakkilan lukion opiskelijat
hyödynsivät opintokäyntinsä Fiskarsin
Ruukkiin ja toteuttivat kokemuksistaan
multimedia-avusteisen oppimistuokion
lähialueen alakouluille.
Tavoitteet

lukion ryhmänohjausta. Opiskelijat tekivät
merkittävän osuuden työstä oppituntien
ulkoupuolella.

Tavoitteena oli edistää opiskelijoiden
myönteistä asennetta yrittäjyyskulttuuriin ja
kehittää vastuunottoa oman ja ryhmän tekemisestä sekä innostaa oivalluksiin.
Tavoitteena oli myös rakentaa toiminnallinen
kokonaisuus lukion ja alakoulun yhteistyöhön
ja sitä kautta edistää yhteisöllisyyttä kunnan
sisällä.

Toteutus
Nakkilan lukion 2. vuosikurssin opiskelijat
tekivät valtakunnallisena Yrittäjän päivänä
opintokäynnin Fiskarsin Ruukkiin, jossa he tutustuivat yrityksen toimintaan ja osallistuivat
työpajoihin. Ennen vierailua opiskelijoiden
tehtävänä oli tutustua oma-aloitteisesti ruukin toimintaan ja paikan päällä heille kerrottiin
lisää yrityksen nykypäivästä ja historiasta.
Opiskelijat osallistuivat työpajoihin (paperin teko, lasinpuhallus, lusikan takominen),
hankkivat tietoa ja ottivat valokuvia ja videokuvaa etukäteen suunnitellun vastuunjaon
mukaisesti.
Opintokäynnin jälkeen opiskelijat yhdistivät
ryhmittäin hankitun uuden asiantuntemuksensa ja valmistelivat lähialueen alakouluille
oppimistuokion opintokäyntinsä kokemuksista. He editoivat itse kuvaamansa videopätkät
ja käsittelivät valokuvat kuvankäsittelyohjelmalla. He laativat myös tehtäväpaperin,
jonka oppilaat saivat täyttää oppimistuokion
yhteydessä. Alakouluvierailut tehtiin kuuden
hengen ryhmänä.
Projekti liittyi aktiivinen kansalaisuus ja
yrittäjyys- sekä medialukutaidon aihekokonaisuuksiin, ja se toteutettiin osana
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Miten case
onnistui?
Projekti sujui hyvin ja oli opiskelijoille
konkreettinen tutustuminen yrittäjyyteen.
Lukiolaiset pitivät omatoimisesta tekemisestä
ja aitojen yrittäjien tapaamisesta. Myös
alakoulut innostuivat erilaisesta oppimishetkestä, ja etenkin oppilaat pitivät nuorista
”opettajista”.

Miten yhteistyö
sujui?
Alakoulut ottivat nuoret hyvin vastaan.
Lukion apuna toimi YES Satakunta, joka tuki
opintomatkaa ja oli mukana arvioimassa
oppimistuokiota ja lukiolaisten suullista
esiintymistä. Jatkossa tavoitteena on saada
paikallisia yrittäjiä yhteistyökumppaneiksi ja
sponsoreiksi samantyyppisille projekteille.

Kiinnostuitko?
Ota yhteys YES Satakuntaan ja kysy
lisää: Jenni Rajahalme,
p. 040 7205 755,
jenni.rajahalme@prizz.fi

CASE 9

Kreaktiv
MÅLGRUPP: allmänheten, föräldrar och släktingar
till eleverna i Kristinestads skolor
REGION: YES Österbotten

Man fick också lite guldkant
på tillvaron eftersom man via
försäljningen fick ihop en slant som
skolorna sedan kunde använda t.ex under
skolresan. Det här upplevdes motiverande
bl.a. av många elever.
lärare

Det skulle vara roligt att
samarbeta mera kring dylika
kreativa projekt.
lärare
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Skolorna i Kristinestad genomförde en
endagsmässa, KREAKTIV, med syfte att
synliggöra och marknadsföra företagsamhetsfostran i Kristinestads skolor.
MÅLSÄTTNING

HUR LYCKADES
CASET?

Målet med evenemanget var att lyfta fram
och visa vad Kristinestads grundskolor
jobbat med inom företagsamhetsfostran.
Samtidigt ville man även öka samarbetet
mellan skolorna.

GENOMFÖRANDE
Evenemanget ordnades av alla fem lågstadieskolor samt högstadiet i Kristinestad.
Totalt var ca 250 elever engagerade som
arrangörer. Planeringen sköttes av en arbetsgrupp bestående av fyra lärare som även
skötte informationen till de medverkande
skolorna. Men själva innehållet stod dock
eleverna för själva. KREAKTIV ordnades
vid Ungdomslokalen. Dagen fylldes av ett
digert rullande program, försäljning och
uppträdanden, dans och sång. Bland annat
sålde högstadiets kockgrupp bakverk. En
annan skola hade satsat på tillverkning av
produkter där råmaterialet var returmaterial.
Där fanns även försäljning av fågelholkar
och plantor som eleverna drivit upp själva.
En skola hade hand om caféet och serveringen. Elever som deltagit i UF programmet
”Ett år som företagare” vid högstadiet höll
företagspresentationer och sålde sina egna
produkter. Musiktillvalsgruppen i högstadiet
hade satsat på orkesteruppträdanden, en
annan skola visade upp folkdans. Datagruppen i högstadiet hade utlyst en logotävling
för evenemanget. Arbetsgruppen valde det
vinnande bidraget som trycktes på T-skjortor
och delades ut åt alla medverkande. Kostnaderna sponsorerades av företag.
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Kreaktiv var välbesökt och uppskattat av
Kristinestadsborna. Arrangörerna tyckte att
man lyckades bra med att sprida information
och idéer kring företagsamhetsfostran.

HUR LYCKADES
SAMARBETET?
Att många skolor tillsammans jobbar kring
ett sådant här kreativt projekt skapar sammanhållning både bland lärare och elever.
Här fick eleverna vara med och skapa innehållet för evenemanget. Evenemanget och
själva förarbetet upplevdes som en mycket
trevlig och kreativ process.

BLEV DU
INTRESSERAD?
Ta kontakt med YES Österbotten
och fråga mera: Ritva Södergård,
tel. 040 0871 480,
ritva.soderagard@vaasa.fi

CASE 10

Yrittäjyysviikko
antoi suunnan
koko lukuvuodelle
Kohderyhmä: oppilaat, opiskelijat ja opetushenkilöstö eri kouluasteilla sekä liike-elämän toimijat
alue: YES Länsi-Uusimaa
Sain paljon tietoa
eri kilpailuista ja innostuin
osallistumaan kaikkiin, johon vain
pääsin. Mieleeni jäi että ne nuoret,
jotka olivat leirillä, olivat sitten lähes
kaikki seuraavalla NY 24h -leirin
tuutorikurssilla.
opiskelija, NY 24h -leirikapteeni ja
Business Rastien tuutori

Olen päässyt tapaamaan
nuoria vielä uudestaan Yrittäjyysviikon
jälkeen ja kehitystä on tapahtunut.
Yrittäjyys vaatii rohkeutta tarttua asioihin,
minkä huomasin onnistuneen, kun oppilas soitti
ja kutsui Uskalla Yrittää -finaaliin.
Olin mukana myös NY 24h -leirillä. Sen
jälkeen huomasin, miten lyhyessä ajassa
ryhmähenki ja innostuneisuus oli
lisääntynyt huimasti.
yrittäjä

Yrittäjyysviikolla
tuotiin esille yrittäjyyteen
liittyviä mahdollisuuksia,
jotka mahdollistivat muutaman
opiskelijan lentoon lähdön ja
innostuksen kipinän
opiskeluun!
opettaja
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Länsi-Uudellamaalla toteutettiin Yrittäjän
päivän 5.9. ympärille yrittäjyysviikko, joka
antoi lähtölaukauksen yrittäjämäiseen
lukuvuoteen.
Tavoitteet

MITEN CASE
ONNISTUI?

Tavoitteena oli tuoda Yrittäjän päivä
esille oppilaitoksissa ja näyttää, miten
yrittäjyys on luonteva osa jokaista
oppiainetta. Liike-elämän toimijoita muistutettiin koulu-yritysyhteistyön merkityksestä
ja tutustutettiin heidät tuleviin yrittäjiin ja
työntekijöihin.

Toteutus
Yrittäjyysviikko suunniteltiin opettajien
täydennyskoulutuksen yrittäjyyskurssilla ja
toteutuksesta vastasi YES Länsi-Uusimaa,
paikallinen yrittäjäjärjestö sekä Sipoon
liiketalouden ja tieto- ja viestintätekniikan
opiskelijat.
Suunnittelu aloitettiin edellisenä keväänä,
jolloin sovittiin yhteistyöstä liike-elämän
kanssa ja tiedotettiin kampanjasta.
Viikon
alussa
julkaistiin
lukuvuoden
yrittäjyys- ja ideointikilpailut, kuten NYkilpailut, Taitaja2013-karsinnat, Visio Junior ja
Kerhokeskuksen
kilpailut.
Alkuviikolla
opettajia myös kannustettiin teettämään
luokillaan yrittäjyystestejä. Tiistaina kauppakeskus Lohjantähdessä toimi YES-kahvila
opettajien sekä yrittäjien kohtauspaikkana.
Keskiviikkona ja torstaina opiskelijoille tehtiin
Business Rastit yhteistyössä yrittäjien kanssa.
Loppuviikosta opiskelijat pääsivät ideoimaan
yritysideoita NY 24h- ja NY 12h -leirille.
Yrittäjyysleirien päätösjuhliin kutsuttiin myös
yrittäjiä.
Yrittäjät kiersivät luokissa koko viikon ajan
kertomassa yrittäjätarinoita, joita saatiin myös
videoina Novago Oy:n ja Uudenmaan yrittäjien kautta. Yrittäjyysviikolla opiskelijoille
esiteltiin myös kansainvälisiä yrittäjyyshankkeita, kuten EwB-opiskelijoiden vaihtoviikot.
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Yrittäjyysviikko
muistutti
yrittäjyyden
mahdollisuuksista koko viikon ajan, ja yrittäjätarinat aloittivat oppitunteja monista eri
näkökulmasta. Tutuksi tulivat myös monet
yrittäjyysopetusmenetelmät ja yrittäjyystapahtumat. NY 24h -leiri huipensi viikon ja
yhteistyön. Yrittäjyysviikko aiotaan toteuttaa
uudelleen syksyllä 2013 vielä suuremmalla
näkyvyydellä, ja paikallislehdet on jo saatu
mukaan.

Miten yhteistyö
sujui?
Yrittäjyysviikko toi julkisuutta ja uusia yhteistyöstä kiinnostuneita yrittäjiä. Viikko
poikikin monenlaisia yhteisiä projekteja koko
lukuvuodelle ja yhteistyö jatkuu edelleen.
Esimerkiksi NY-messut suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä kauppakeskus Lohjantähden
kauppiasyhdistyksen kanssa. Myös juuri
startanneet nuorten NY-yritykset pääsivät
osallisiksi järjestelyihin ottaen vastuun pienistä osa-alueista.

Kiinnostuitko?
Ota yhteys YES Länsi-Uusimaahan ja
kysy lisää: Marjut Helvelahti,
p. 044 369 7181,
marjut.helvelahti@luksia.fi.

CASE 11

Kummioppilaaksi
yritykseen
Kohderyhmä: 9.-luokkalaiset valinnaisen
teknisen työn oppilaat
alue: YES Pohjois-Savo (Iisalmi)

Uskon, että meilläkin on
työmiehen mallia katsottu kovasti
lähellä olleista ammattilaisista, jotka
ovat poikia neuvoneet. Naiskoneistajat
ovat lisäksi kummasti avartaneet
miehiseksi miellettyä metallialaa.
yrittäjä
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Kummioppilastoiminta
alkaa vasta 9. luokalla,
koska silloin oppilailla on
enemmän teknisen työn taitoja
ja vastuullisuutta. Teknisen työn
opettaja valitsee oppilaat, sillä
tunneilla hän näkee, kenellä
on potentiaalia itsenäiseen
toimintaan.
opettaja

Pienyrittäjä ideoi vaihtoehdon kummiluokkatoimintaan: Kummioppilaat! Matin ja Liisan
koulussa Lapinlahdella yhdeksännen luokan
oppilaat voivat suorittaa yhden jakson teknisen
työn tunnit työskentelemällä teknisen alan
yrityksessä.
Tavoitteet

Miten case
onnistui?

Tavoitteena on työelämään tutustuttamisen
(TET) yleisten tavoitteiden lisäksi antaa
nuorille mahdollisuus tutustua monipuolisemmin yritykseen ja työntekoon.
Omakätinen kokemus alan töistä auttaa
nuoria uravalinnan suunnittelussa.

Toteutus
Kummioppilastoiminta on TET-toiminnan ja
ammatillisen koulutuksen työssäoppimisjaksojen välimuoto. Mukana olevat yritykset
ovat metalli- ja puualan yrityksiä.
Kummioppilaiksi valikoidaan vapaaehtoisuuden pohjalta innostuneimmat ja ahkerimmat
oppilaat. Oppilaat tekevät pareittain yrityksen tarjoamia teknisen alan töitä yrityksen
henkilökunnan ohjaamana. Yritykset huolehtivat oppilaille sopivien työtehtävien
etsimisestä ja heidän ohjaamisestaan.
Koulun opinto-ohjaaja ja teknisen työn opettaja pitävät yhteyttä yritykseen työjakson
aikana, ja oppilaat laativat työpäiväkirjan
kummioppilasjaksostaan. Jakson päätyttyä
myös yrityksestä annetaan kirjallinen arviointi
oppilaiden menestymisestä kummioppilaana, mikä huomioidaan teknisen työn
numerossa.

Niin oppilaat, yritykset kuin koulukin on
ollut tyytyväinen toimintaan. Oppilaat ovat
saaneet uusia kokemuksia ja vahvistusta
jatko-opintosuunnitelmiinsa. Monet teknisille
aloille suuntautuneet oppilaat ovat tehneet
työssäoppimisjakson tutussa yrityksessä ja
muutama on saanut vakituisen työpaikan
valmistuttuaan. Ainoastaan työajan lyhyys on
ollut kummioppilastoiminnassa oppilaiden
mielestä harmittava asia.

Miten yhteistyö
sujui?
Kummioppilastoiminta on peruskoulussa
uusi toimintamalli, joka edellyttää rohkeita
yrittäjiä ja koulun puolelta aktiivisuutta,
avointa suhtautumista asiaan sekä tiivistä
yhteistyötä koulun ja mukana olevien yritysten
kesken. Myös rehtorin tuki on tärkeää, sillä
hän antaa mahdollisuuden toimintaan koulun
puolelta.
Lukuvuoden
lopussa
pidetään
aina
palaute- ja suunnittelutilaisuus, jossa on
mukana koulun ja yrityksen edustajat.

Kiinnostuitko?
Ota yhteys YES Pohjois-Savoon ja
kysy lisää: Leena Nissinen
p. 0400 792 797,
leena.nissinen@ysao.fi.
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Oivalluksia LUKIOIDEN
yrittäjyyskasvatukseen: Y-love
Y-loveverkoston jatkohanke loppui kesällä
2013, mutta Puustisen mukaan verkosto jää
kuitenkin elämään omin voimin ja pyrkii jatkossakin kokoontumaan vuosittain. Mukana
on 24 lukiota eri puolilta Suomea.
Seuraavaksi on Puustisen mukaan luvassa
E-love, johon hankerahaa hakee 16 lukiota
Y-loveverkostosta.

Hienoja case-esimerkkejä
lukioiden yrittäjyyskasvatuksesta
voit lukea tämän katalogin lisäksi
Y-loveverkoston julkaisusta
Yrittäjyyslukioverkosto Y-love:
OPS ja parhaat käytännöt.
Julkaisu syntyi Y-loven jatkohankkeen
yhtenä lopputuloksena, ja se on kuvaus
verkoston kokemuksista, parhaista käytännöistä ja Y-loven omasta OPS:ista, jonka
verkosto teki Opetushallituksen toiveesta.

– Uusi hanke tutkii muun muassa tuoreimpia
sähköisiä yrittäjyyden muotoja ja sosiaalista
kuratointia oppimateriaalien ja yrittäjyyskasvatuksen tukena. Tavoitteena on myös tutustua
lukion e-oppikirjoihin ja kokeilla e-kurssikokeita. Lopullisena tavoitteena on sähköinen
ylioppilaskoe 2016, Puustinen kertoo.

Tutustu
Y-loven julkaisu verkossa:
issuu.com/timoilomaki/docs/
a4_y-love-taitto

Y-loveverkoston koordinaattori Aki Puustinen suosittelee lämpimästi tutustumaan
julkaisuun. Entä minkä Puustinen itse nostaa
verkoston tärkeimmäksi saavutukseksi?

Y-lovesta on tehty myös gradu!
Lue tutkimus osoitteessa
issuu.com/timoilomaki/docs/
ylove_pro_gradu_annakaisa_niemela_

– Parasta on ollut verkostomainen malli
työskennellä ja sosiaalisen median läpimurto
lukioissa. Hankkeessa Y-loveverkosto pyrki
hyödyntämään sosiaalista mediaa uudenlaisen yhteisöllisyyden synnyttämisessä.

Lisätiedot
Aki Puustinen, p. 040 761 6178,
aki.puustinen@edu.muurame.fi.
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Mitä YES tekee? TUTUSTU PALVELUIHIMME!
YES kouluttaa opettajia

koulutukset

YES tarjoaa eri pituisia yrittäjyyskasvatuksen koulutuksia opetushenkilöstölle. Näitä ovat
YES Infot, YES Vesot, YES Asiantuntijakoulutukset ja NY-ohjelmakoulutukset.
YES Infoissa käydään läpi yrittäjyyskasvatuksen perusperiaatteita ja hyväksi havaittuja
käytäntöjä. YES Vesot ja YES Asiantuntijakoulutukset tähtäävät yrittäjyyskasvatuksen
kehittämiseen omassa työssä. NY-ohjelmakoulutukset antavat puolestaan valmiudet
NY-ohjelmien toteuttamiseen omassa opetuksessa.

YES on mukana strategiatyössä
Strategiat ja
suunnitelmat

YES osallistuu yrittäjyyskasvatuksen strategioiden kehittämiseen kansallisesti ja
alueellisesti pyrkien näin osaltaan varmistamaan, että yrittäjyyskasvatus näkyy suomalaisessa
koulutuksessa. YES toimii monella alueella strategiatyön alullepanijana ja koordinoijana.
YES tarjoaa tukea oppilaitoksille opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen
ja yrittäjyyskasvatuksen sisällyttämiseen osaksi oppilaitoksen toimintaa.

YES tarjoaa malleja ja materiaaleja
materiaalit ja
Toimintamallit

YES Katalogeihin kootaan vuosittain hyviä käytännön esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksen
toteuttamisesta eri kouluasteilla. Esimerkit rohkaisevat tuomaan yrittäjyyskasvatusta omaan
opetukseen.
YES Helmet ovat lyhyitä nostoja yrittäjyyskasvatuksen parhaista paloista ympäri Suomea.
YES välittää myös muiden yrittäjyyskasvatustoimijoiden materiaaleja ja toimintamalleja.

YES antaa tukea yhteistyöhön koulun ja työelämän välillä
Koulu-yritysyhteistyö

YES Ope-yrittäjätreffeillä opettaja ja yrittäjä pääsevät luomaan uusia kontakteja,
ideoimaan koulu-yritysyhteistyötä ja kuulemaan toimivista yhteistyön malleista.
YES Café vie opettajakokouksen koulun ulkopuolelle ja antaa uusia näkökulmia
koulun omaan arkeen.
YES Kummit ovat yrittäjistä ja liike-elämän toimijoista koostuva verkosto,
joka edistää koulujen yrittäjyyskasvatusta ja työelämätuntemusta.

YES tarjoaa koulutusta Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmiin
Nuori Yrittäjyys
aluepalvelut

Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa toiminnallisia ja innostavia ohjelmia koulujen, oppilaitosten
ja yliopistojen käyttöön. Ohjelmat kannustavat aktiiviseen ja yrittäjämäiseen toimintaan
yhteistyössä yritysten kanssa. Ohjelmat muodostavat NY Yrittäjyyskasvatuksen -polku
-kokonaisuuden, joka on jatkumo esi- ja alkuopetuksesta korkea-asteelle. Kaikki ohjelmat
tukevat opetussuunnitelmien tavoitteita.
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YES:n strategiset vedot
Aluellisena verkottajana
YES:illä on avainrooli yrittäjyyskasvatuksen maakunnallisten
strategioiden laadinnassa.

Yrittäjyyskasvatusstrategioiden tavoitteena
on määritellä mitä yrittäjyyskasvatus tarkoittaa kullakin
kouluasteella ja antaa raamit
siihen, miten yrittäjyyskasvatusta toteutetaan.

Kaikilla oppilailla ja opiskelijoilla tulee olla
samanlaiset mahdollisuudet saada yrittäjyyskasvatusta. Siksi YES tekee yhteistä
yrittäjyyskasvatuksen strategiatyötä – kunnallisesti, alueellisesti ja seudullisesti.
YES
vie
aktiivisesti
maakunnallista
strategiatyötä eteenpäin verkostonsa avulla.
Valmis maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen
strategia löytyy tällä hetkellä (kesällä 2013)
Satakunnasta, Keski-Suomesta ja VarsinaisSuomesta.
Maakunnallisia
strategioita
puuhataan ahkerasti myös Päijät-Hämeessä,
Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa.
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Tavoitteena on sitouttaa strategiatyöhön
laaja-alaisesti eri maakunnallisia toimijoita,
jolloin eri näkökulmat saadaan hyödynnettyä.
Mukana ovat YES, yrittäjäjärjestöjen edustajia, elinkeinoelämän järjestöjen edustajia,
maakuntaliitosta ja seudullisia kehittämisyhteisöjä, jotka toimivat yrittäjyyden parissa.

KESKI-S

UOMI KA
SVUU

N YHDESS

Ä YRITT
yrittäjyys Keski-Suomen
maa
kasvatuk
sen kehit kunnall
tämisohje
2011 - 20

Tavoitteena on, että kun strategiat saadaan
valmiiksi, niiden vaikutus näkyy kaikilla kouluasteilla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle.
Strategioita voidaan myös hyödyntää päätöksenteossa esimerkiksi tehtäessä valintoja
opetuksen painopistealueissa.

Lue lisää YES:n strategiatyöstä osoitteessa yes-keskus.fi
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Maakunnallisen strategiatyön
uusi tulokas: Kymenlaakso
Yksi alueista, joissa yrittäjyysasvatuksen strategiaa lähdetään
rakentamaan on Kymenlaakso. Siellä verkottajana toimii YES
Kotka-Hamina.
Miksi Kaakkois-Suomeen tarvitaan yrittäjyyskasvatuksen strategiaa,
YES Kotka-Haminan aluepäällikkö Maarit Koverola?

”

Strategialla ja toimintaohjelmalla pyrimme varmistamaan yrittäjyyskasvatuksen
yhtenäisen ketjunn varhaiskasvatuksesta
aikuiskoulutukseen. Tavoitteena on luoda
suuntaviivat, päämäärät ja toteutustavat,
ottaen huomioon alueen ominaispiirteet,
haasteellisen yrittäjyysilmaston sekä
elinkeinorakenteen muutokset. KaakkoisSuomeen tarvitaan yrittävää asennetta ja
uusia, nuoria yrittäjiä perustamaan yrityksiä
tai jatkamaan jo olemassa olevien yritysten
toimintaa yrittäjien siirtyessä eläkkeelle tai
luopuessa yritystoiminnasta!
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Usein strategioissa
on mukana vahvasti
myös elinkeinoelämä. Se on
syntynyt halusta varmistaa,
että alueen elinvoimaisuus
säilyy ja osaavaa
työvoimaa löytyy.

Kymenlaaksossa yrittäjyyskasvatusta on
toteutettu pitkään ja useilla tahoilla, mutta
toteutuksessa on päällekkäisyyttä ja puutteita. Erot koulujen ja oppilaitosten välillä
yrittäjyyskasvatusosaamisessa ovat suuria.
Yrittäjyyskasvatus ei muodosta saumatonta jatkumoa oppilaitoksesta toiseen.

Lue, mitä Maarit kertoo YES-aluetoimijan arjesta Kymenlaaksossa
sivulta 4.
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Tehopaketti työelämämalleja opettajille:

Goes to lukio
Yhdessä syntyy hyviä asioita: Iso
joukko innokkaita opettajia noin
40 lukiosta ympäri Suomea on
YES goes to lukio -hankkeessa
ottanut aimo askeleen kohti yrittäjyyshenkistä oppimiskulttuuria.
Valtakunnalisen YES:n koordinoima YES goes
to lukio -hanke pyörii seitsemällä YES-alueella ympäri Suomea vuoden 2013 loppuun
asti. Hankkeen aikana YES on toteuttanut
opettajille erilaisia koulutuksia kuten yrittäjyyskasvatukseen keskittyviä vesopäiviä.
YES goes to lukio on synnyttänyt huiman
keinovalikoiman opettajien ja lukioiden
työelämäyhteyksiin ja yrittäjyyskasvatuksen
toteuttamiseen. Tutustu ja toteuta:

YES Kummit: yrityselämän
edustajat käytössäsi!
YES Kummit ovat yrittäjistä ja liike-elämän
toimijoista koostuva verkosto. YES Kummi voi
kutsua oppilaita yritysvierailulle, kertoa oman
yrittäjätarinansa koululla, neuvoa nuorten
NY-yrityksiä tai antaa vinkkejä työnhakuun ja
työelämässä toimimiseen. Nuorelle jo YES
Kummin tapaaminen ja hänen esimerkistään
oppiminen saattaa olla merkittävä kokemus!

YES Ope-yrittäjätreffit ja YES Café
rakentavat rennosti yhteistyötä
Koulu-yritysyhteistyö on mukavampaa, kun
opettajat ja alueen yrittäjät tuntevat toisensa. Käydään siis kahvilla ja treffeillä! YES
ope-yrittäjätreffit ja YES Café ovat kummatkin helppo tapa käynnistää yhteistyö lukion
ja alueen elinkeinoelämän välillä.
YES Ope-yrittäjätreffit kestävät noin 2-3
tuntia ja ne pidetään työpäivän jälkeen.
Ohjelman voi suunnitella tilanteen mukaan,
mutta se voi sisältää esimerkiksi case-esimerkkejä koulu-yritysyhteistyöstä, yritysten
puheenvuoroja, yhdessä ideointia ja tekemistä, YES Kummien rekrytointia tai vaikka
minuuttitreffejä, joiden aikana on tarkoitus
tutustua mahdollisimman moneen uuteen
potentiaaliseen yhteistyökumppaniin.
Sama verkostoitumisen idea toteutuu myös
YES Caféssa. YES Cafè on opettajakokous,
joka järjestetään koulun ulkopuolella paikallisessa yrityksessä. Opettajalle YES Café
tarjoaa tietoa yrityksestä ja sen toimialasta
ja antaa näkökulmia koulun omaan arkeen,
yritys puolestaan pääsee esittelemään
toimintaansa ja tutustumaan alueen koulutukseen tutussa toimintaympäristössä.

Uusi YES Kummiportaali on vaivaton tapa yhdistää opettajat ja YES Kummit. Oman alueesi
kummeja voit hakea osoitteessa yeskummit.fi.
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YES goes to lukio -alueet

Voit seurata kehitystäsi
mittaristolla
YES goes to lukio tekee yhteistyötä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Yrittäjyyskasvatuksen mittariston kanssa. Työkalun
avulla voit seurata esimerkiksi puolivuosittain, miten olet kehittynyt yrittäjyyskasvattajana. Ainutlaatuinen mittaristo herättää
positiivista kiinnostusta myös maailmalla,
joten nyt on viimeistään hyvä hetki ottaa
se käyttöön. Mittariston löydät osoitteesta
lut.fi/koke/mittaristo.

Keski-Pohjanmaa (Kokkola)
Etelä-Pohjanmaa (Seinäjoki)
Satakunta (Pori)
Varsinais-Suomi (Turku)
Pirkanmaa (Tampere) mukaan 2013
Uusimaa (Järvenpää)
Kotka-Hamina (Kotka)

Mikä on YES goes to lukio?
YES goes to lukio on opetushallituksen ESR- rahoittama
yrittäjyyskasvatushanke, joka toteutetaan vuosina 2012-2013.
Hankkeen tavoitteena on
parantaa opettajien työelämäja yrittäjyysosaamista ja rakentaa
konkreettisia malleja opettajien
ja lukioiden työelämäyhteyksiin ja
yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen.
Hankkeen aikana opettajille tarjotaan
erilaisia koulutuksia ja hyödynnetään
sidosryhmäyhteistyötä.

YES Pohjois-Pohjanmaa

YES Keski-Pohjanmaa

YES Pohjanmaa
YES Etelä-Pohjanmaa

YES goes to lukiota koordinoi
Valtakunnallinen YES ry.
Yhteistyökumppaneita ovat Lappeenrannan teknillisen yliopiston mittaristohanke, Suomen Yrittäjät, Kerhokeskus,
Perheyritysten liitto, Taloudellinen
tiedotustoimisto, Elinkeinoelämän
keskusliitto, Nuori Yrittäjyys, Suomen
lukiolaisten liitto, Y-loveverkosto sekä
YES:n alueelliset taustaorganisaatiot.
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YES PohjoisKarjala
YES Pohjois-Savo

YES Keski-Suomi
YES Etelä-Savo
YES Pirkanmaa
YES Päijät-Häme
YES SAtakunta YES Kanta-Häme
YES Kouvola
YES Varsinais-Suomi
YES Uusimaa
YES Länsi-uusimaa

YES Kotka-Hamina

YES Metropoli
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PERHEYRITYSTEN LIITTO

Alueelliset kumppanit löydät YES-alueiden nettisivuilta.

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

