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Etelä-Savossa nousi tarve yrittäjyyskasva-
tusstrategialle aihepiirin sidosryhmien 
keskuudessa. Kuten muissakin maakun-

nissa, yhteisen strategian haluttiin kuvaavan 
yrittäjyyskasvatuksen ekosysteemin alueen ja 
sen parissa toimivat tahot sekä ottavan kantaa 
heidän vastuualueisiinsa. Strategia tähtää yrittä-
jyyskasvatuksen vahvistamiseen ja jalkauttami-
seen maakunnan oppilaitoksissa.

Etelä-Savon yrittäjyyskasvatuksen strategi-
aa tehtiin prosessimaisesti yhdessä laajan ete-
läsavolaisten toimijoiden konsortion kanssa. 
Konsortiossa mukana olivat Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulu BScBA-ohjelma ja Pienyri-
tyskeskus, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Etelä-
Savon ammattiopisto, Mikkelin lukio, Kalevan-
kankaan koulu, Urheilupuiston koulu, MAMOK, 
Probba, IPIK Design Oy, Observis Oy, Suur-Sa-
von Osuuspankki, Luxhammar Oy, Mohmi Oy, 
Tmi Saaraliu, Miktech Oy, MikkeliES, Miset Oy, 
Uusyrityskeskus, Etelä-Savon Kauppakamari, 
Mikkelin Yrittäjät ja Etelä- Savon Yrittäjät. 

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyri-
tyskeskus katsottiin Etelä-Savossa oikeaksi ta-
hoksi vetämään strategian kirjoitusprosessia, 
koska Pienyrityskeskuksella on yli 30 vuoden 
kokemus yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen 
kehittämisestä, kouluttamisesta ja tutkimuk-
sesta. Työskentely sidottiin osaksi Etelä-Savon 
Maakuntaliiton rahoittamaa Kimmoke-hanket-
ta, jonka tarkoituksena oli edistää yrittäjyyttä ja 
kehittää innovaatiotoimintaa seudullisesti. 

Poikkeuksellista Etelä-Savon yrittäjyyskas-
vatusstrategian kirjoitusprosessissa on ollut 
ketterän kehityksen metodin hyödyntäminen 
strategiaprosessissa ja yrittäjyyskasvatuksen is-
tuttaminen osaksi koulujen arkea, eikä erillisenä 
teemana. 

Hyvän strategian luominen on hyvin haasteellis-
ta. Erityisen haasteellista on luoda toimiva stra-
tegia yli organisaatiorajojen ja saada sidosryhmät 
sitoutumaan ilman organisatorista mandaattia. 
Näiden lisäksi yrittäjyyskasvatus aiheena on 
edelleen melko abstrakti, etenkin kysyttäessä 
mitä kaikkea termi käsittää. Näistä syistä stra-
tegiatyöskentely vaiheistettiin ja sidottiin osaksi 
suurempaa hanketta sekä koottiin laaja joukko 
sidosryhmiä työskentelyyn alusta alkaen. 

Tarve luoda maakunnallisia yrittäjyyskasvatus-
strategioita perustuu OKM:n julkaisuun ”Yrittä-
jyyskasvatuksen suuntaviivat”, joka linjasi yrit-
täjyyskasvatuksen tavoitteensa ja tahtotilansa 
vuoteen 2015 mennessä. Päätavoitteena minis-
teriöllä oli vahvistaa yksilöiden yrittäjämäistä 
asennetta ja lisätä yrittäjyyden houkuttelevuutta 
yhtenä uravaihtoehtona sekä yrittäjyyden vah-
vistamisen näkyminen läpi koko koulutusjärjes-
telmän¹. Ministeriö linjasi myös tavoitteita, joi-
den tulisi olla täytetty vuoteen 2015 mennessä. 
Nämä tavoitteet sisälsivät muun muassa:
1.) Yrittäjyyskasvatuksen eri toimijoiden ver-
kostoyhteistyön vahvistumisen kansainvälisellä, 
valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla, 
2.) yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen liittyvi-
en toimintojen painopisteen alue- ja paikallisläh-
töisyyden, 
3.) yrittäjyyskasvatuksen sisällyttämisen nykyis-
tä vahvemmin osaksi kuntien koulu- ja elinkei-
notoimen strategioita ja kehittämissuunnitelmia 
sekä 
4.) yrittäjyyskasvatuksen nykyistä vahvemman 
sisällyttämisen uudistuviin opetussuunnitelmi-
en perusteisiin ja osaksi koulujen ja oppilaitos-
ten omia opetussuunnitelmia. 

ALKUSANAT 

¹Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat, 2009



Yrittäjyys

OKM määrittelee yrittäjyyden seuraavasti: yrit-
täjyys on yksilön kykyä muuttaa ideat toimin-
naksi. Se sisältää luovuuden, innovaatiokyvyn 
ja riskinoton, samoin kuin kyvyn suunnitella ja 
johtaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Nämä ominaisuudet tukevat yksilön jokapäiväis-
tä elämää koulutuksessa, työssä, vapaa aikana ja 
muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa. Omi-
naisuuksia tarvitaan yritystoiminnassa, mutta 
ne lisäävät myös työntekijän tietoisuutta työs-
tään ja auttavat tarttumaan mahdollisuuksiin².

Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyyskasvatuksen OKM on määritellyt ole-
van ”pääasiassa opetushallinnon alalla tehtävää 
laaja-alaista työtä yrittäjyyden vahvistamiseksi³. 
Yrittäjyyskasvatusta tekevät ja toimintaa tukevat 
myös useat työelämätahot ja järjestöt. Käytän-
nön toimenpiteiden tavoitteina ovat myönteisten 
asenteiden lisääminen, yrittäjyyteen liittyvien 
tietojen ja taitojen kehittäminen, uuden yrittä-
jyyden aikaansaaminen, yrittäjien ja yrityksis-
sä olevan henkilöstön osaamisen kehittäminen 
sekä yrittäjämäinen toimintatapa työpaikoilla 
ja kaikessa muussakin toiminnassa. Ongelmaksi 
yrittäjyyskasvatuksessa tutkijat ovat havainneet 
opettajien puutteelliset kyvyt yhdistää yrittä-
jyyskasvatuksen tavoitteita ja tuloksia koulun 
toimintaan⁴ ja mieltävän yrittäjyyskasvatuksen 
enemmän asennekasvatuksena, joka keskittyy 
kehittämään oppilaiden yritteliäisyyttä⁵.

Sisäinen ja ulkoinen   
yrittäjyys

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys ovat termeinä 
oleellisia tälle strategialle. Ulkoinen yrittäjyys 
määritellään yrityksen perustamiseksi, yrittäjän 
toimesta ja käytännön toiminnaksi yrityksessä⁶. 
Sisäisen yrittäjyyden kuvaus ei kuitenkaan ole 
yhtä yksiselitteinen, vaan rönsyilee kirjallisuu-
dessa työntekijän tai tiimin yrittäjämäisestä toi-
mintatavasta taipumukseen innovoida ja tehdä 
tiimityötä⁷. Voidaan todeta myös että ulkoinen 
yrittäjyys on ollut ns. dominoiva käsitys yrittä-
jyydestä ja yrittäjyyskasvatuksesta, kun taas si-
säinen yrittäjyys on kasvattanut suosiotaan vii-
me vuosina.

Strategia

Strategia-termin käyttö liiketaloudessa vakiintui 
teollistumisen jälkeen 1960-luvulla, jolloin kil-
pailu vapailla markkinoilla kansainvälisten suur-
yritysten välillä alkoi ja kysynnän kasvu edellytti 
pidempijänteisiä suunnitelmia liikkeenjohdol-
ta⁸. Tarvittiin siis johtamista ja suunnitelmia 
halutusta toiminnasta markkinaosuuksien voit-
tamiseksi.

Strategia kuvaa siis tapoja toteuttaa tavoitteet. 
Alkupisteenä toimii nykytila, johon halutaan teh-
dä muutos, jotta saavutettaisiin uusi tavoite. Ta-
voitteet kuvataan usein kriteerinomaisina, jotka 
auttavat havainnoimaan milloin tavoite on saa-
vutettu. Tapa tai tavat, joilla muutos toteutetaan, 
on strategia. Mikäli strategiaa noudatetaan ja 
tavoitteet saavutetaan, on organisaatiolla hyvät 
mahdollisuudet päästä lähemmäksi myös visio-
taan,  joka on toivottu kuva tulevaisuuden tilasta. 

KESKEISET KÄSITTEET 



 ²OPM 2009, myös YKOONTI
 ³OPM 2009, myös Gustafsson-Pesonen & Kiuru: ”Ideoita ja oivalluksia yrittäjyyskasvatukseen, YKOONTI 2012
 ⁴Seikkula–Leino ym., 2010; Ruskovaara ym., 2011, myös YKOONTI
 ⁵Esim. Backström–Widjeskog, 2010; Lepistö, 2011; Ristimäki, 1998; Ruskovaara ym., 2011, YKOONTI
 ⁶Ristimäki, 1998; Ristimäki, 2004
 ⁷Antoncic & Hisrich, 2003; Sharma & Chrisman, 1999; Stevenson & Jarillo, 1990
 ⁸Ghemawat 2002, 37–74

5

On tärkeää kuitenkin muistaa, että strategiaa ei 
toteuteta tyhjiössä, vaan aina suhteessa toimin-
taympäristöön. 

Nykypäivänä mikä tahansa toimintaympäristö 
on altistuneena jatkuvalle muutokselle, joka luo 
myös tarpeen tarkastella tavoitteita säännöllisin 
väliajoin ja tarvittaessa muokata strategiaa.

Siirrettäessä sama ajatus yrittäjyyskasvatuk-
seen ja strategiatyöhön Etelä-Savossa: nykytila 
voidaan nähdä kuvaavan yrittäjyyskasvatuksen 
levinneisyyttä alueen oppilaitoksiin ja sidos-
ryhmiin ja tavoitteet onnistumisen kriteereinä, 
jolloin tiedämme yrittäjyyskasvatuksen olevan 
jalkautettu. Strategia kuvaa niitä käytännön toi-
menpiteitä, joita alueen toimijat ja sidosryhmät 
tekevät jalkauttaakseen yrittäjyyskasvatuksen. 

Sokerina pohjalla strategiatyön visio kuvaa mitä 
seuraa strategian noudattamisesta ja tavoittei-
den saavuttamisesta pitkällä aikavälillä, mikäli 
ratkaisevia muutoksia ei elementtien välillä ta-
pahdu. Kuten kuitenkin jo aiemmin todettiin, 
ei strategiaa toteuteta tyhjiössä ja siitä syystä 
Etelä-Savon yrittäjyyskasvatusstrategian työs-
tö päätettiin toteuttaa toimintaympäristöä seu-
raten ja sen muutoksiin mukautuen. Täten tuli 
ajankohtaiseksi ketterän kehittämisen malli.

Ketterä kehittäminen 

Ketterä kehitys on ohjelmistokehittämisen maa-
ilmassa esiin noussut toimintamallien joukko, 
joille ominaista on iteratiivinen ja inkrementaa-
linen työskentely. Lähtökohtaisesti kehityksen 
kohdetta ei ketterässä mallissa rakenneta pala 
kerrallaan valmiiksi, vaan testikelpoista koko-
naisuutta muodostetaan heti alkumetreiltä asti. 
Tämä mahdollistaa testauksen aloittamisen jo 
aikaisessa vaiheessa, jolloin luonnollisesti asia-
kas on mukana kehityksessä koko projektin kehi-
tyskaaren ajan. Myös kyky reagoida muutospai-
neisiin luetaan ketterän kehityksen hyötyihin. 
Toimintatapana tämäntyyppinen lähestyminen 
soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa lopputulos 
on projektin alkuvaiheessa epäselvä, tai sitä ei 
haluta liian tarkasti määritellä suunnitteluvai-
heessa. 

Koululaitosta tulisi lähestyä enemmänkin ver-
kostona kuin hierarkiana, jolloin toimiva keino 
sitouttaa opettajia mukaan yrittäjyyskasvatuk-
seen on saada heidät tunnistamaan tavoitteiden 
yhteneväisyys ja innostumaan osallistumaan 
myös strategian kehitystyöhön. Tällöin samalla 
pelataan pois niitä ongelmatilanteita, jotka syn-
tyvät tavoitteiden ja toimenpiteiden vahingon-
omaisista törmäyksistä arkirealismin kanssa.

Nykytila     Strategia Tavoite         Visio 



VISIO  

Opin

Otan 
vastuun

Yhdessä 

Yrittäen 

Onnistun 
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• Oppia ikä kaikki, kertoo vanha sanonta. Omaksun jo varhain halun oppia uutta ja hyödyntää 
osaamistani eri tilanteissa. 

• Oppiminen on elinikäinen prosessi, jossa tavoitteena on kehittyä niin oppijana, opettajana, per-
heenjäsenenä kuin yhteiskunnan jäsenenäkin. Pyrin siis etsimään erilaisia tapoja oppia niin hy-
vin ja paljon kuin mahdollista. 

• Harjoitus tekee mestarin. Onnistumiset vaativat aina keskittymistä ja halua satsata aikaa. Jois-
sain asioissa onnistun helpommin, joissain taas epäonnistun, mutta juuri epäonnistumiset aut-
tavat minua löytämään asiat, jotka vaativat vielä harjoitusta. 

• Onnistuminen vaatii kannustusta ja rohkaisua niin kollegoilta, esimiehiltä kuin läheisiltäkin,  
joten muistan kannustaa ja iloita myös muiden onnistuessa.

• Kasvuun kuuluu vapaus tehdä omia valintoja, mutta vapauteen kuuluu aina myös vastuu. Opin 
itseäni ja tulevaisuutta varten. 

• Kannan vastuun omista valinnoistani. 
• Jos kaikki kantavat oman vastuunsa, on yhteinen taakka paljon kevyempi. Jos kuitenkin joku on 

meitä heikompi, eikä jaksa yksin, on meillä voimaa ja halua jakaa taakkaa. Tätä on yhteisvastuu. 

• Porukalla kaikki on hauskempaa. Haasteet on helpompi kohdata yhdessä kuin yksin ja siksi au-
tankin muita samoin kuin he auttavat minua. 

• Kohtelen toisia kuten toivoisin heidän kohtelevan minua ja kannustan heitä onnistumisiin, kos-
ka heidän onnistumisensa on hieno juttu myös minusta. 

• Oppilaitos on yhteisö, jossa kaikkia tarvitaan.

• Haluan ja uskallan muuttaa ajatukset toiminnaksi. Olen aktiivinen, utelias sekä rohkea ja näen 
pulmat mahdollisuutena olla kekseliäs. 

• Asetan itselleni tavoitteita ja pyrin niitä kohti määrätietoisesti. 
• Työyhteisössäni vallitsee kokeilemisen kulttuuri.

Opin

Onnistun 

Otan vastuun 

Yhdessä

Yrittäen 

VISIO KÄYTÄNNÖSSÄ   



TAVOITTEET

Opettaja

• Oppijoita kannustetaan yritteliäisyyteen opinnoissa.
• Kannustaminen näkyy konkreettisina toimenpiteinä ja yritteliäisyys huomioidaan arvioinneis-

sa.
• Oppimisessa näkyy yritteliäisyys mm. ryhmätyöskentelyn, oppimisprojektien ja erilaisten taito-

jen hyödyntämisen muodoissa.
• Opettajat kokeilevat erilaisia yrittäjyyspedagogisia lähestymistapoja lukuvuoden aikana, esim. 

digitaalisuus, pelillisyys ja yritysyhteistyö.
• Oppilaitoksen kehittämistavoitteista yksi liittyy yrittäjyyskasvatukseen ja kouluvuoden aikana 

on vähintään yksi yhteinen yrittäjyyteen liittyvä tapahtuma tai teemapäivä.
• Oppilaitos tukee opetushenkilöstön yrittäjyysosaamisen kehittymistä.

Oppija 

• Ammattini on oppija ja työni on huolehtia tavaroistani, tehtävistäni ja omasta oppimisestani.
• Osaan ja haluan toimia ryhmässä ja olen tiimipelaaja. Ymmärrän että porukalla kaikki onnistuu 

paremmin. Iloitsen myös toisten menestyksestä.
• Kokeilen rohkeasti uusia taitojani ja tiedän, että epäonnistumisiakin tulee välillä. Niistä haluan 

kuitenkin oppia ja yrittää uudelleen.
• Opin asioita omaa tulevaisuuttani varten yhdessä toisten kanssa, kokeilemalla eri asioita löydän 

oman juttuni.
• Vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä, kannan siis vastuun omista päätöksistäni. Otan vastuuta 

myös yhteisestä taakasta ja jos joku on minua heikompi, pyrin auttamaan häntä parhaalla mah-
dollisella tavalla (yhteisvastuu).

• Suhtaudun avoimesti muiden ajattelu- ja toimintatapojen erilaisuuteen, vaikka ne tuntuisivat 
minusta aluksi ristiriitaisilta ja vierailta. Tiedän, että mitään uutta ja mielenkiintoista ei synny 
jos kaikki ajattelevat ja toimivat samalla tavalla.

"Toteutuuko näistä 
jo joku meidän 

koulussa..."?
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Yhteisö 

• Perhe ja läheiset osallistuvat aktiivisesti ja tukevat oppijan kehittymistä kannustaen ja rohkais-
ten (koti).

• Lasten ja nuorten pärjääminen ja työllistyminen on yhteinen asia, joten sen toteutumisen eteen 
tehdään yhteistyötä laajoissa verkostoissa. Pärjäämistä ja osaamista mitataan seuraamalla työl-
listymistä / opintoihin pääsyä, opinnoissa etenemistä ja tutkintojen suorittamista loppuun sekä 
yritystoiminnan käynnistämistä.

• Alueen yrittäjät näkevät nuoret tulevina työntekijöinä ja haluavat osallistua oikeiden taitojen 
opettamiseen. Tavoitteena on, että kaikilla oppilaitoksilla on yrityskummi (yritys ja työelämä).

• Kolmas sektori tarjoaa oppijoille mahdollisuuksia kartuttaa osaamista ja vaikuttaa positiivisesti 
nuorten tulevaisuuteen (yhdistykset).

• Maakunnassa on lupa tehdä yrittäjyyteen tukevia toimenpiteitä ja ohjelmissa tuetaan yrittäjyys-
kasvatuksen onnistumista (hallinto).

Kohderyhmäkohtaisten tavoitteiden avulla pyrittiin 
rakentamaan osallisuutta kohderyhmissä ja osoit-
tamaan, että yrittäjyyskasvatuksen jalkauttaminen 

ei ole ainoastaan opettajien harteilla, vaan vastuu on myös 
opiskelijoilla itsellään, heidän lähipiirillään, alueen yrittäjil-
lä ja yhdistyksillä sekä päätöksentekijöilläkin. 





11

Tähän on koottu joitain esimerkkejä käytännön toimenpiteistä,  joilla oppilaitokset pääsisivät 
lähemmäksi asetettuja tavoitteita.

 
Jokaisella oppilaitoksella on yrityskummi (kummeja) tai muista yhteisöistä kummeja, jotka vierai-
levat kouluilla vähintään kerran vuodessa eri teemoihin liittyen.

Yksi oppilaitoksen keskeisistä kehittämiskohteista liittyy yrittäjyyskasvatukseen, esim. uudenlai-
sen yrittäjyyspedagogiikan käyttäminen opetuksessa, pelillisyyden tai ryhmätyöskentelyn lisäämi-
nen opetuksessa. 

Oppilaitoksessa on vähintään yksi yhteinen tapahtuma vuodessa, joka liittyy yrittäjyyteen, esim. 
kansallinen yrittäjän päivä 5.9. Tapahtuman aikana oppilaat toimivat yrittäjämäisesti esim. luok-
karetkeä tai pikkujouluja suunnitellen tai  tutustuvat paikallisen yrittäjän              
toimintaan. 

Oppilaat otetaan mukaan lukuvuoden ja koulutyön suunnitteluun. Oppilaat saavat esim. vaikuttaa 
teemapäivien aiheisiin tai liikuntapäivän lajivaihtoehtoihin.

Oppilaitoksen järjestäessä vuosittain liikuntapäivän, pyritään se toteuttamaan paikallisten urhei-
luseurojen tai yhdistysten kanssa yhteistyössä. 

Lisäksi oppilaitoksilla on omia oppilaitoksen näköisiä aktiviteettaja yrittäjyyskasvatuksen toteut-
tamiseen kouluissa yhdessä oppijoiden, opettajien ja yhteisön kanssa.

SEURAAVAT ASKELEET 

"Oppilaitoksissa 
yrittäjyyteen 
liittyvä 
tapahtuma 
vähintään
kerran vuodessa "



Ketterän kehityksen mallia hyödynnettä-
essä on strategiatyöskentely saanut myös 
työskentelyn aikana valmiita sitoutunei-

ta tahoja toimenpiteiden jalkautumiselle. Sekä 
työskentelyyn osallistuneet sidosryhmän jäsenet 
ja sidosryhmätahojen edustajat että strategian 
kohteena olevat opettajat ja opiskelijat on tehty 
jo strategian työstövaiheessa osallisiksi strategi-
aan ja sen osa-alueisiin. Täten molemmat ryhmät 
eivät tunne omistajuutta ainoastaan toimenpi-
teitä kohtaan, vaan myös strategian työskentely-
vaihetta kohtaan, koska he ovat itse osallistuneet 
sen luomiseen. 

Kohderyhmän osallisuus strategiatyöskentelys-
sä mahdollisti myös esimerkiksi opettajien oma-
ehtoisen tarkastelun koulunsa arjesta ja siitä, 
miten yrittäjyyskasvatusstrategiaa voisi sinne 
jalkauttaa. Osallisuus ja omaehtoisuus yhdistel-
mänä olivat ainoa tapa mahdollistaa strategia, 
joka sisällyttää yrittäjyyskasvatuksen koulun 
arkeen. Opiskelijoiden osallisuuden rakentami-
sessa aika oli otollinen oppilas- ja opiskelijahuol-
tolain astuessa voimaan strategiatyöskentelyn 
aikana 1.8.2014. Lain tarkoituksena on muun 
muassa ”edistää opiskelijoiden oppimista, terve-
yttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä 
ongelmien syntymistä” sekä ”edistää oppilaitos-
yhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, 
terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, 
yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitok-
sen välistä yhteistyötä”⁹ . 

Laki tarjoaa strategian jalkautukselle ja käytän-
nön toimenpiteille aloituspisteen, josta opetta-
jat, opiskelijat ja kotiväki voivat yhdessä miettiä 
tapoja hyödyntää esimerkiksi sisäistä yrittäjyyt-
tä tai yrittäjämäisiä ominaisuuksia lakia toteut-
taessaan. Samalla se tarjoaa myös niille kouluille, 
joissa osallisuutta ei ole vielä rakennettu, toimin-
non jonka puitteissa yrittäjyyskasvatusta voisi 
alkaa toteuttaa.

⁹http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287

"Opettajat
 ja 
opiskelijat  
otettiin 
mukaan 
strategiatyöhön"

OSALLISUUDEN RAKENTAMINEN
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Osallisuus ja omaehtoisuus yhdistelmänä olivat ainoa 
tapa mahdollistaa strategia, joka sisällyttää yrittäjyys-
kasvatuksen  koulun arkeen. 
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Strategian työstämiseen on osallistunut 
laaja joukko sidosryhmiä, joita yrittäjyys-
kasvatus tavalla tai toisella koskettaa. Op-

pilaitosten rooli työskentelyssä oli ensisijaisen 
tärkeää, jotta strategian toimintaympäristöstä 
saatiin mahdollisimman todenmukainen kuva 
ja löydettiin oikeat tavat edistää yrittäjyyskas-
vatuksen näkymistä oppilaitoksissa. Suurin anti 
tältä sidosryhmältä on ollut oppiastejaottelun 
mukainen palaute, joka toisaalta kertoi perus-
opetusten ja lukion kiireisestä arjesta ja resurssi-
en niukkuudesta. Tästä syystä yrittäjyyskasvatus 
on sidottu osaksi jo olemassa olevaa toimintaa. 
Nyt rohkaistaan oppilaitoksia yrittäjyyskasva-
tuksen erilaisiin kokeiluihin. Toisaalta amma-
tillisella 2. asteella ja korkeakouluissa opetuk-
sen painopiste on ulkoisessa yrittäjyydessä sekä 
yritysten kanssa tehtävän yhteistyön parhaissa 
käytännöissä ja kehityskohteissa. Täten strate-
giatyö huomioi sisäisen yrittäjyyden vahvistami-
sen ja yrityselämän kanssa tehtävän yhteistyön 
kehittämisen. Uusien innovaatioiden leviäminen 
tapahtuu tehokkaimmin innostuksen kautta¹⁰. 
Täten on tärkeää aluksi panostaa niiden toimi-
joiden auttamiseen, joilla on halua ja kykyä viedä 
yrittäjyyskasvatusta eteenpäin. 

Myös liike-elämän sidosryhmät on aktivoitu 
mukaan strategiatyöhön. Yrittäjät toivovat oppi-
laitoksilta selkeämpää kommunikointia opiske-
lijaprojektien mahdollisuuksista, osaamisesta ja 
harjoitustöistä. Yrittäjät pitävät oleellisena opis-
kelijoiden ja vastavalmistuneiden työelämätaito-
ja, motivaatiota työtä kohtaan ja realistista kuvaa 
työelämästä. 

Oleellista on, että yrittäjät näkevät alueen opis-
kelijat tulevana työvoimana, jolloin he haluavat 
kertoa mielipiteensä siitä, millaisia taitoja alu-
een potentiaalisilla työntekijöillä on. Nämä mie-
lipiteet on huomioitu sisäisen yrittäjyyden kaut-
ta strategiatyön tavoitteissa ja toimenpiteissä. 
Liike-elämän edustajat kannustavat opettajien 
tavoin vierailuja yrityksiin tapana aktivoida use-
ampia yrittäjiä mukaan. 

Julkisen sektorin edustajat sidosryhminä ovat 
auttaneet kytkemään strategiatyöskentelyn yh-
teen muihin alueella meneillä oleviin hankkei-
siin ja toimintoihin, jotka koskevat suoraan tai 
välillisesti yrittäjyyskasvatusta. Kimmoke-hank-
keen kanssa samanaikaisesti esimerkiksi Etelä-
Savon ELY-keskus on työstänyt Elinikäisen op-
pimisen ja Nuorisotakuun strategioita, jotka on 
linjattu nyt toisiaan tukeviksi yhdessä yrittäjyys-
kasvatuksen strategian kanssa. Yhteistyö ja kyt-
kös on oleellinen, jotta alueen resurssit saadaan 
mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön ja jotta 
alueen eri toimijat ja hankkeet tukevat toisiaan. 
Myös Pieksämäki on aktiivisesti mukana stra-
tegiassa. Kunnanvaltuustossa on tehty keväällä 
2014 aloite oppisopimusmuotoisen koulutuksen 
edistämisestä ja niin kutsutun Hiekanpään Elä-
mänkaarikylän tukemisesta. Nämä paikalliset 
hankkeet ovat maakunnallista yrittäjyyskasva-
tusstrategiaa tukevia, joten näitä kehitetään yh-
dessä eteenpäin.

  ¹⁰http://verkostojohtaminen.fi/wp-content/uploads/2010/12/Verkostojohtamisen-opas-versio-1-0-30-12-2010.pdf

SIDOSRYHMILTÄ KUULTUA 



Strategian toteutuminen käytännössä vaatii 
paljon niiltä ihmisiltä, jotka toimivat päi-
vittäisessä kosketuksessa oppilaiden kans-

sa. Opetushenkilöstöllä on paineita saada oppiai-
neidensa sisällöt siirtymään menestyksekkäästi 
oppilaiden taidoiksi ja osaamiseksi. Tämän  kai-
ken lisänä yrittäjyyskasvatus on vaarassa ajautua 
asemaan, jossa sitä toteutetaan vain pintapuoli-
sesti. 

Strategiaa laativien tahojen on hyvin helppoa 
hullaantua työstettävän teeman tärkeydestä ja 
olettaa, että sille löytyy vaivattomasti arvoisen-
sa paikka lukujärjestyksistä, kunhan vain ko-
rostetaan kuinka olennaisesta asiasta on kyse 
oppilaiden tulevaisuutta rakennettaessa. Yrittä-
jyyskasvatukseen sisältyvien geneeristen kyvyk-
kyyksien (ongelmanratkaisu, ryhmätyöskentely, 
vuorovaikutus, kommunikointi ja organisointi) 
merkitystä tuskin yksikään opettaja kiistää. Sil-
ti törmätään näkymättömään esteeseen, kun on 
aika päättää, mistä aika yrittäjyyskasvatuksel-
le otetaan. Tämä viesti oli hyvin selkeä kaikissa 
kouluissa, joita prosessissa kuultiin. Aineope-
tuksen ulkopuolisia toimenpiteitä, kuten yritys-
kylää tai yrittäjän päivän yrittäjyystapahtumaa, 
on jo kokeiltu oppilaitoksissa. Pelkästään niiden 
varaan ei voida rakentaa strategiaa odottaen, että 
sen tavoitteet toteutuvat. 

Yrittäjyyskasvatus, erityisesti geneeristen ky-
vykkyyksien osalta, on pystyttävä integroimaan 
aineopetukseen siten, että opetus saa siitä lisäar-
voa. Tässä kohdassa palaamme opetushenkilös-
töön ja siihen, miten paljon strategia heiltä vaatii. 
Opettajien tulee itsekin toimia yrittäjämäisesti 
ja monen kohdalla vieraisiin osaamiskokonai-
suuksiin nojaten, jotta strategian visio on edes 
teoreettisesti realistinen. Täten tukea tarvitsevat 
myös opettajat, eivät pelkästään oppilaat.

"Opettajien 
tulee 
toimia 
yrittäjämäisesti "

OPPILAITOSTEN NÄKÖKULMA 



Strategia on laajan sidosryhmäyhteistyön tu-
los. Samaa työskentelytapaa on hyödynnet-
ty myös monessa muussa maakuntatason 

strategiassa. Tämän strategian ainutlaatuisuus 
ja ydin on ketterän kehityksen periaatteiden mu-
kaisesti strategian versiointi ja jatkuva dialogi. 

Oleellisin anti opiskelijoiden ja opettajien kuu-
lemisesta eri kouluasteilta on ollut oivallus siitä, 
ettei yrittäjyyskasvatusta vietäisi maakunnan 
oppilaitoksiin omana kokonaisuutenaan, joka 
tulisi omaksua. Yrittäjyyskasvatusta työskente-
lytapana tulisi hyödyntää koulun omassa arjessa. 
Etelä-Savon strategian ydin onkin yrittäjyyskas-
vatus osana koulun arkea ja strategian päivittä-
minen kohderyhmänsä tarpeiden mukaisesti.

"Yrittäjyyskasvatus 
osana koulun 
arkea"
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KETTERYYTTÄ VERKOSTOSTA 



Ovatko strategiassa kuvatut tavoitteet opiskelijoille ja opettajille jo hallussa teidän luokallanne? 
Millaisia asioita voisitte asettaa uusiksi tavoitteiksi yhdessä oman luokkanne kanssa? 
Muistathan, että hyvä tavoite on toisaalta haastava, mutta toisaalta myös saavutettavissa.

Listatkaa yhdessä koko luokan kanssa tavoitteita liittyen seuraaviin asioihin:
 
• Ryhmätyöskentely 

• Virheistä oppiminen 

• Itsesi ja toisten kannustaminen 

• Ongelmanratkaisutaito 

• Luovuus

• Oppimiskokeilut (voisiko esimerkiksi kielten opiskelusta tehdä pelin?)  

• Oppiaineiden yhdistely

TEHTÄVÄ
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Yrittäjyyskasvatusstrategian kirjoitusprosessi on ollut 
ketterän kehittämisen metodia hyödyntävää. Koko pro-
sessin ajan strategiaa on pyritty juurruttamaan osaksi 
koulujen arkea.

Tavoitteena on ollut luoda toimiva strategia yli organi-
saatiorajojen ja saada sidosryhmät innostumaan mu-
kaan yrittäjyyden kehittämiseen.

Tarve luoda maakunnallisia yrittäjyyskasvatusstrate-
gioita perustuu OKM:n julkaisuun ”Yrittäjyyskasva-
tuksen suuntaviivat”, joka linjasi tavoitteensa ja tah-
totilansa yrittäjyyskasvatuksen saralla vuoteen 2015 
mennessä. Päätavoitteena ministeriöllä oli vahvistaa 
yksilöiden yrittäjämäistä asennetta ja lisätä yrittäjyy-
den houkuttelevuutta yhtenä uravaihtoehtona sekä 
yrittäjyyden vahvistamisen näkyminen läpi koko kou-
lutusjärjestelmän.

Yrittäjyyden edistäminen ja innovaatiotoiminnan 
kehittäminen seudullisesti 1.1.2013 – 31.12.2014

Yrittäjyyskasvatusstrategian ketterän kehittämisen on 
mahdollistanut Etelä-Savon maakuntaliiton EAKR osa-
rahoittama hanke, KIMMOKE (2013-2014).  Hankkeen 
hallinnoijana on toiminut Aalto-yliopiston kauppakor-
keakoulun Pienyrityskeskus.

Päätavoitteet hankkeelle: 
• kirkastaa osallistujille laaja-alainen ja kokonaisval-

tainen kuva yrittäjyyskasvatuksesta 
• luoda alueellinen yrittäjyyskasvatuksen strategia, 

jotta osapuolilla on selkeät roolit ja tehtävät yrittä-
jyyskasvatuksen kentällä

• edistää oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä 
ja innovaatiotoimintaa.

Kiitämme kaikkia mukana olleita tahoja:
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu BScBA-ohjelma 
ja Pienyrityskeskus, Mikkelin ammattikorkeakoulu, 
Etelä-Savon ammattiopisto, Mikkelin lukio, Kalevan-
kankaan koulu, Urheilupuiston koulu, MAMOK, 
Probba, IPIK Design Oy, Observis Oy, Suur-Savon 
Osuuspankki, Luxhammar Oy,  Mohmi Oy, Tmi Saara-
liu, Miktech Oy, MikkeliES, Miset Oy, Uusyrityskeskus, 
Etelä-Savon Kauppakamari, Mikkelin Yrittäjät, Etelä-
Savon Yrittäjät. 

Lisätietoja: 
anne.gustafsson-pesonen@aalto.fi, 
katri.liekkila@aalto.fi 


