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1. Tiivistelmä 
 
Varsinais-Suomi on edelläkävijä suomalaisen yrittäjyyskasvatusosaamisen kehittämisessä. 
Pitkäjänteinen työ yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseksi maakunnan eri kouluasteilla on ollut usean 
toimijan saumattoman yhteistyön tulosta. Yrittäjyyskasvatusosaamisen vahvistamiseksi on laadittu 
Varsinais-Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma 2020. Asiakirjassa 
määritellään yrittäjyyskasvatuksen maakunnallinen visio ja sitä konkretisoivat kehittämistavoitteet. 
Strategian tueksi on laadittu tiivis kouluastekohtainen toimintaohjelma, joka konkretisoi 
yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita ja toimenpiteitä. 
 

Maakunnan yrittäjyyskasvatuksen visio 2020 
”Yrittäjyyskasvatus on Varsinais-Suomen yrittäjyyden ja hyvinvoinnin kehittämisen perusta. 
Maakunnan yrittäjyyskasvatuksen Ehjä polku perusasteelta korkea-asteelle rakentuu 
kumppanuudelle, avoimuudelle ja verkostoyhteistyölle.” 
 

Maakunnan hyvinvoinnin ja yrittäjyyden kehittämistavoitteet 
• Yksilöt ovat taitavia ajattelijoita, intohimoisia toimijoita. 

• Yrittäjyyskasvatus on sisällytetty jokaisen varsinaissuomalaisen kunnan kuntastrategiaan. 

• Toimijoiden maakunnallinen verkostoyhteistyö on aitoa ja avointa. 

• Työyhteisöissä on yrittäjyyttä arvostava toimintakulttuuri. 

• Yrittäjyys on hyvä ja tunnustettu uravaihtoehto. 

 

Oppilaitosten yhteiset yrittäjyyskasvatuksen 
kehittämistavoitteet 
Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka 

• Oppijassa syntyy intohimo itsensä kehittämiseen ja uuden oppimiseen 
yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan kautta.  

• Oppijalähtöiset, toiminnalliset ja yhdessä oppimiseen perustuvat oppimismenetelmät ovat 
osa arkea perusasteelta korkea-asteelle. 

• Oppijan ”oman jutun” löytäminen, tukeminen ja ohjaaminen ovat jokaisen opettajan 
tehtäviä. 
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Opettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatusosaaminen 
• Opettajilla on ajantasainen tietous maakunnan elinkeino- ja työllisyysrakenteesta sekä 

oppijoiden mahdollisuuksista työllistyä omaan kotimaakuntaan. 

• Opettajien ja rehtorien koulutus tarjoaa välineitä työelämälähtöisen oppimisen 
toteuttamiseksi ja työelämäosaamisen kehittämiseksi.  

• Opetushenkilöstön yrittäjyyskasvatusosaamista arvioidaan kerran vuodessa 
Lappeenrannan teknillisen yliopiston kehittämällä Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo -
arviointivälineellä.  

 
Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristö 

• Oivaltamisen ilo, vastuunottaminen ja yhdessä tekeminen ovat oppilaitosten innovatiivisten 
yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöjen kulmakiviä. 

• Pari- ja tiimiopettajuus ovat työelämälähtöisen oppimisen ja oppimisympäristöjen toiminnan 
arkea. 

• Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt kuvataan oppilaitoksien opetussuunnitelmiin tai 
erillisiin oppilaitoksien yrittäjyyskasvatusstrategioihin. 

 
Oppiminen työelämän kanssa 

• Jokaisessa oppilaitoksessa on nimetty työelämävastaava ja jokaisessa yrittäjäjärjestön 
paikallisyhdistyksessä on nimetty yrittäjyyskasvatusvastaava. 

• Oppilaitoskohtainen työelämäyhteistyön vuosikello rakentuu paikallisyhdistyksen, 
työelämänedustajien ja opetushenkilöstön dialogina ja yhteistyönä. 

• Ope-yrittäjätreffit ja YES kummitoiminta ovat käytössä perusasteelta korkea-asteelle. 

 

Kouluastekohtaiset yrittäjyyskasvatuksen kehittämistavoitteet 
Perusaste 
Oppijoita autetaan uskomaan omiin kykyihinsä ja vahvuuksiinsa. Heitä kannustetaan käyttämään 
rohkeasti taitojaan. Virheitä ei pelätä, vaan niistä otetaan opiksi. Oppijat osallistetaan 
suunnittelemaan, rakentamaan ja kantamaan vastuuta koulun arjesta. Työelämäyhteistyötä 
kehitetään erityisesti oppijalähtöisen projektioppimisen keinoin. Opettajien tehtävänä on 
oppimiseen innostaminen ja oppimisen tukeminen. Pedagogisesti mahdollistuu yhdessä oppiminen 
ja tekeminen. Koulu on jäsenilleen yhteisöllinen kohtaamispaikka. 
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Toinen aste 
Oppijalla on vastuu omasta oppimisesta ja tekemisestä. Oppiminen on mahdollista yksilöllisillä 
opinpoluilla. Yrittäjäksi haluaville luodaan aito mahdollisuus aloittaa yritystoiminta opintojen aikana. 
Oppimista tapahtuu aktiivisesti luokkahuoneen ulkopuolella yhteistyössä työelämän kanssa. 
Yhteisöllinen oppiminen mahdollistaa sosiaalisten taitojen ja työelämäosaamisen kehittymisen. 
Oppilaiden ja opettajien Intohimo oppimiseen synnyttää uusia ajatuksia ja toimintamalleja. Se 
innostaa vahvistamaan yksilöiden omaa osaamista ja työyhteisöjen yritteliästä toimintakulttuuria. 
 
Korkea-aste 
Korkea-asteella on oma yrittäjyyskasvatusstrategia. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on 
synnyttää eri alojen innovatiivisia ja yrittäjähenkisiä osaajia sekä kannustaa omaehtoiseen 
yrittäjyyteen. Opiskelija voi alasta riippumatta suorittaa yrittäjyyskasvatus- ja yrittäjyysopintoja 
korkea-asteen opintojensa aikana. Yrittäjyys koskettaa kaikkia opiskelijoita opintojen jossain 
vaiheessa. Yrittäjyyskasvatusta ja sitä tukevaa laaja-alaista tutkimusta toteutetaan yhteistyössä 
korkeakoulujen sisällä, korkeakoulujen kesken, yli toimialarajojen sekä työelämän ja sidosryhmien 
kanssa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

7 

 

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN 
STRATEGIA JA  TOIMINTAOHJELMA 2020 

 
 

 
 

 

2. Kehittyvä toimintaympäristö 
 

2.1 Hyvinvoiva Suomi 2030 

Tulevaisuusselonteko on kerran vaalikaudessa valtioneuvostossa eduskunnalle tehtävä asiakirja, 
jossa pohditaan Suomen tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Pääministeri Jyrki Kataisen 
hallituksen tulevaisuusselonteon teemana on Suomen kestävä kasvu ja kansalaisten hyvinvointi 
2030. Varsinaista tulevaisuusselontekoa on edeltänyt laaja osallistava ja vuorovaikutteinen 
ennakointiprosessi. Sen tuloksena on syntynyt verkkoraportti, jossa suomalaisen yhteiskunnan 
kehityksen lähtökohdiksi on nostettu hallinto mahdollistajana, kansalaisten hyvinvointi ja osallisuus, 
tulevaisuuden työelämä, yritysten uudistuminen, uusi pohjoinen maantiede sekä niukkuuden 
mahdollisuudet. (Tulevaisuus 2030) 
 
 

 
Kuva 1. Suomen tulevaisuuden muutoksen lähtökohdat, tavoitteet ja lopputulemat 

 
 

2.2 Varsinais-Suomen maakunta 

Varsinais-Suomen maakunnan visiona on ”Varsinais-Suomessa elämisen laatu on Suomen 
parasta.” Voimassaolevan maakuntastrategian painopisteet ovat monipuolinen osaaminen ja 
kilpailukykyiset elinkeinot, eheä yhdyskuntarakenne ja vetovoimainen toimintaympäristö sekä 
kattavat hyvinvointipalvelut ja turvallinen elämä. (Kompassi tulevaisuuteen) 
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Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ määrittää maakunnan koulutuksen visioksi ”Kestävää 
kilpailukykyä ja aktiivista osaamista jokaiselle”. Tämä toteutuu siten, että Varsinais-Suomen 
ennakoiva, osuva ja verkostoitunut koulutusjärjestelmä varmistaa asukkaiden ja työelämän 
osaamisen, tukee hyvinvointia sekä toimii valtakunnallisesti merkittävänä, reagointiherkkänä 
vaikuttajana. Strategisesti yhtenä tärkeänä kehittämiskohteena on työelämä- ja yritysyhteistyö 
sekä yrittäjyyskasvatus. (Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+) 
 
Varsinais-Suomen Yrittäjien vuodelle 2013 tehdyssä toimintasuunnitelmassa yrittäjyyskasvatuksen 
kehittäminen on yksi vaikuttamistyön kohde. Toimintasuunnitelma määrittää, että tavoitteena on 
yrittäjyyden vahvistaminen koko koulutusjärjestelmässä aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin 
saakka. Lähtökohtana on vahvistaa sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joita tarvitaan 
opiskeluaikana sekä myöhemmin työelämässä riippumatta siitä, työskenteleekö henkilö 
itsenäisenä yrittäjänä vai toisen palveluksessa. Maakunnallisella tasolla yrittäjyyskasvatustyössä 
painotetaan eri koulutusasteiden, työ- ja elinkeinoelämän, järjestöjen, hallinnollisten ja poliittisten 
päätöksentekijöiden kanssa tehtävää verkostoyhteistyötä. (Varsinais-Suomen Yrittäjät 2013) 
 
YES Varsinais-Suomi on mukana yrittäjyyskasvatuksen aktiivisena toimijana ja kehittäjäpartnerina 
niin seutu- kuin paikallistason toiminnassa. (YES Varsinais-Suomi) 
  
Yrittäjyyskasvatuksen maakunnallisessa strategiatyössä mukana olleiden opettaja- ja 
kehittäjätiimien jäsenet määrittivät maakunnan hyvinvoinnin ja menestyksen rakentuvan 
seuraaville tekijöille: 
 

• Yksilön vahva ja eheä itsetunto 

• Yksilön ja yhteisön kokema onnellisuus 

• Dialogisuus ja vapautunut keskustelukulttuuri 

• Yhteisöllisyys ja osallisuus 

• Aidosti toisistaan välittävä kulttuuri 

• Yhteistoiminnallinen oppiminen ja johtaminen 

• Rajoja ylittävä yhteinen tekeminen 

• Tekemisen luovuus ja rohkeus 

• Elinvoimainen ja kilpailukykyinen yrittäjyys
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3. Tulevaisuuden työelämä ja 
osaaminen 
 

3.1 Tulevaisuuden työ ja yrittäjyys 

Työ pilkkoutuu tulevaisuudessa yhä pienempiin osiin ja asiantuntijatyötä automatisoidaan. 
Työmarkkinat eriytyvät globaalisti kilpailtuun työhön ja paikalliseen, läsnäoloa edellyttävään 
työhön. Projektimainen työ vaatii kykyä sietää epävarmuutta ja jatkuvia muutoksia. Työelämä vaatii 
yhä enemmän henkilökohtaista vastuunottamista ja itsensä johtamista. Yrittäjämäinen asenne, 
ajattelutapa ja työote korostuvat kaikessa työssä.  
 
Myös urapolut muuttuvat. Yksilöllä on elämän aikana monta uraa ja ne voivat olla toisistaan hyvin 
erilaisia. Elinikäisen oppimisen taidot mahdollistavat eri-ikäisille oppijoille uusien taitojen ja tietojen 
oppimisen. Tietotyön tuottavuus syntyy työntekijöiden innostuksen ja hyvinvoinnin pohjalta. Yksilöä 
arvostava johtaminen ja toisaalta yksilöiden vastuunotto asenteistaan ja tunteistaan ovat työnilon 
perusta. (Tulevaisuuden työelämä) 
 
 
Yrittäjyyden ydin on siinä, että uskaltaa yrittää! 
Suomessa yrittäjyys on alkanut kiinnostaa eri-
ikäisiä ja eritaustaisia ihmisiä. Suomessa on 
ravinteikas ja stimuloiva yrittämisen maaperä, 
josta versoo kaiken aikaa uutta liiketoimintaa. 
Yrittäjyyteen kannustetaan tekemällä siitä 
yksinkertaisempaa, kannattavampaa ja 
turvallisempaa. Yritysten toimialarakenne on 
monipuolinen: tuotantoa, palveluja, osaamista ja 
näiden yhdistelmiä. Suomeen syntyy kiihtyvällä 
tahdilla uusia yrityksiä, jotka kehittyvät, kasvavat 
ja muuttavat muotoaan. Myös epäonnistuminen 
on osa yrityksen kehityskulkua ja sulautuminen 
osaksi kasvavaa yritystä voi luoda merkittävästi 
arvoa.  
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Jo nyt suomalaiset työpaikat syntyvät mikro- ja pk-yrityksiin. Tämän kokoluokan yrityksissä 
korostuu entisestään yrittäjämäisen asenteen ja toimintatavan merkitys. Suomeen on myös 
syntymässä uusia yritystoiminnan malleja, jotka helpottavat yrittäjän roolin yhdistämistä muihin 
toimeentulon lähteisiin. Yrittäjyys on siis sekä tekemisen asenne sekä tapa työllistyä. (Yritysten 
uudistuminen)
 
”Yrittäjyyden ihme ei ole ylivertaisessa liikeideassa vaan rohkeudessa toteuttaa se. Yrittäjyys 
tarjoaa ihmiselle mahdollisuuden elää hyvä, haastava ja onnellinen työelämä.” (Muuttuva yrittäjyys) 
  

3.2 Tulevaisuuden osaaminen 

Yritysten tarvitsema osaaminen 
Yritystoimintaan kohdistuvien muutospaineiden vuoksi yritysten on lähivuosina kehitettävä 
olemassa olevaa osaamistaan ja hankittava kokonaan uutta osaamista. Toimintaympäristön 
jatkuvassa muutoksessa joustavuus, monitaitoisuus, kustannustietoisuus ja yrittäjyys ovat 
osaamista, jota yritykset arvostavat entistä enemmän.  
 
Aloitekyky ja ongelmanratkaisutaidot kuuluvat tärkeisiin yleisosaamisen alueisiin kaikilla 
koulutusasteilla. Ammatillisen koulutuksen tehtävissä korostuvat aloitteellisuuden lisäksi 
asiakaspalvelutaidot ja tiimityöskentelytaidot. Myös ammattikorkeakoulusta valmistuvilta odotetaan 
aloitekykyä sekä ongelmanratkaisuun ja asiakaspalveluun liittyviä taitoja. Yliopistokoulutettujen 
kohdalla korostuvat eniten esimiestaidot, liiketoimintaosaaminen ja ongelmanratkaisutaidot. 
(Kauppakamarin osaamisselvitys) 
 
Yritysten työntekijöiltään peräänkuuluttamat taidot liittyvät eniten siihen, miten ollaan tekemisissä 
tiedon ja toisten ihmisten kanssa. Tietoihin liittyvät taidot kulminoituvat mm. havainnointiin, 
kyselemiseen, assosiointiin sekä tietojen kriittiseen tarkasteluun ja soveltamiseen. Keskeiseksi 
menestystekijäksi nousee se, että osataanko yrityksissä työskennellä uudella tavalla niin, että 
saadaan aikaan uudistumista sekä uudistettuja ja uusia tuotteita ja palveluja.  
 
Elinikäisen oppimisen taidot mahdollistavat jatkuvan oppimisen niin opintojen kuin työuran aikana. 
Työelämässä monitaitajuus ja huippuosaajuus syntyvät tiimien ja verkostojen toinen toiselta 
oppimisen tuloksena. Siksi on olennaista keskittyä sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Sosiaalisiin 
taitoihin kuuluvat mm. kyky solmia kontakteja ihmisten kanssa monikulttuurisissa verkostoissa, 
taito keskustella, ymmärtää toisten näkökulmia sekä kuunnella. (Oivallus loppuraportti) 
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Yksilön tarvitsema osaaminen 
Phoenixin yliopiston tulevaisuusyksikkö on tutkinut tulevaisuuden työssä tarvittavia osaamisalueita. 
Keskeisenä osaamisena on esille noussut mm. merkityksellistäminen, sosiaalinen älykkyys, luova, 
uudistava ja sopeutuva ajattelu sekä design-ajattelu. (Future Works Skills 2020) 
 
Merkityksellistäminen. Kyky nähdä asioiden ja ilmausten merkitys ja kulttuurinen konteksti. Taito 
soveltaa kykyä käytännön työhön. Kaiken luovan työn perustaito. 
 
Sosiaalinen älykkyys. Kyky muodostaa ihmisiin suora ja välitön yhteys. Kyky aistia tunnetiloja ja 
stimuloida reaktioita sekä luoda yhteyksiä ja toivottua ilmapiiriä ihmisten välille.  
 
Luova, uudistava ja sopeutuva ajattelu. Kyky siirtyä mekaanisista rutiineista ja totunnaisista 
säännöistä vapaaseen, itsenäiseen ja tuoreeseen ajatteluun. 
 
Kulttuurienvälisyys. Kyky toimia erilaisissa kulttuurisissa ympäristöissä ja viitekehyksissä. 
 
Laskennallinen ajattelu ja tiedonkäsittelykyvyt. Kyky muuntaa ja koostaa valtavia datamääriä 
abstrakteiksi käsitteiksi ja ymmärtää tietokantoihin ja raakadataan perustuvaa päättelyä.  
 
Uusmedialukutaito. Kyky arvioida ja kehittää uusien mediamuotojen sisältöä sekä jalostaa ja 
hyödyntää näitä innostavaan ja stimuloivaan kommunikaatioon ja tiedonvälitykseen. 
 
Alojenvälisyys. Kyky ymmärtää eri alojen ja ”kenttien” kieltä ja käsitteitä. 
 
Design-ajattelu. Kyky suunnitella ja kehittää työympäristöä, työtehtäviä ja -prosesseja jatkuvasti 
siten, että ne palvelevat parhaiten kussakin tehtävässä vaadittavaa ajattelua ja työskentelytapaa. 
 
Informaatioähkyn hallinta. Kyky suodattaa esiin tärkeä informaatio eri työkalujen ja tekniikoiden 
avulla. Kyky hahmottaa kokonaisuuksia informaatiotulvasta. 
 
Virtuaalisen yhteistyön taidot. Kyky työskennellä tuottavasti, edistää sitoutumista ja 
osallistumista sekä olla läsnä virtuaalisessa tiimissä.  
 
 
 
 
 
 
 



  
12 

 

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN 
STRATEGIA JA  TOIMINTAOHJELMA 2020 

 
 

 
 

 

Työssä ja yrittäjyydessä tarvittavat pääomat 
Fred Luthans on nostanut osaamiskeskusteluun psykologisen, sosiaalisen ja inhimillisen pääoman 
käsitteet. Yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisen kautta vahvistetaan oppijan kyvykkyyttä vastata 
erityisesti kysymyksiin kuka olen, kenet tunnen ja mitä osaan. 
 
Psykologisen pääoman näkökulmasta keskeistä on toiveikkuuden, itseluottamuksen, sinnikkyyden 
sekä optimismin vahvistaminen. Tämän lisäksi on tärkeää yksilön tulevaisuususkon, onnellisuuden 
ja tahdonvoiman kehittäminen. Sosiaalisen pääoman vahvistamisessa korostuvat vuorovaikutus- ja 
yhteistyötaidot, vastavuoroisuus, luottamus sekä taito toimia yhteiseksi hyväksi. Inhimillisen 
pääoman näkökulmasta olennaista osaamista on ammatillisen osaamisen ohessa itsensä 
johtamisen taidot, yritteliäisyys, työelämätaidot sekä luovuus.  
(Villinikkarit Oy, mukaillen Luthans F., Luthans K.W. & Luthans B.C.) 
 

 
Kuva 2. Työssä ja yrittäjyydessä tarvittavat pääomat 
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Taitava ajattelija, intohimoinen toimija 
Yrittäjämäisen asenteen kulmakivet; uskallus, kokeileminen ja luovuus sekä toisilta oppiminen, 
ovat taitoja. Strategiatyöhön osallistuneet opettaja- ja kehittämistiimien jäsenet määrittivät 
työelämässä tarvittavaa osaamista seuraavasti. 

• Aloitteellisuus 
• Avarakatseisuus 
• Avun pyytämisen taidot 
• Herkkyys tunnistaa toisen tunteita ja 

tarpeita 
• Hyvä itsensä tuntija 
• Itsenäisyys, itseohjautuvuus 
• Itsestäänselvyyksien murtaminen 
• Kokonaisuuksien hahmottamisen taito 
• Kriittisyys 
• Luovuus 
• Mahdollisuuksiin tarttumisen taito 
• Oman mukavuusalueen ylittämisen 

taidot 

• Omien vahvuuksien tunnistaminen 
• Oman osaamisen tuotteistaminen 
• Positiivinen uteliaisuus 
• Rohkeus kokeilla 
• Sisukkuus 
• Tiedon ja taidon jano, intohimo kehittyä 
• Toisen hyväksyminen sellaisena kuin on 
• Uskallus, uskallus epäonnistua 
• Yhdessä tekemisen taidot, yhteisöllisyys 

ja verkosto-osaaminen 
• Vastuullisuus 
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4. Yrittäjyyskasvatus 
pähkinänkuoressa 
 

4.1 Yrittäjyyskasvatuksen käsite ja tavoitteet 
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Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet 
Omaehtoisen yrittäjyyden taitojen tavoitteena on auttaa yksilöä oppimaan yritteliästä asennetta, 
ajattelu- ja toimintatapaa. Näiden taitojen avulla oppija osaa paremmin johtaa itseään, toimia 
vastuullisena ja aktiivisena kansalaisena. 
 
Sisäisen yrittäjyyden osaamisen tavoitteena on lisätä oppijoiden yhdessä ajattelemisen, 
tekemisen ja oppimisen taitoja. Näiden kykyjen avulla opitaan työskentelemään yritteliäästi ja 
vastuullisesti yhdessä toisten kanssa yhteisten tavoitteiden aikaansaamiseksi. 
 
Ulkoisen yrittäjyyden kykyjen tavoitteena on antaa oppijalle tietoja ja taitoja yrityksen 
perustamiseen, johtamiseen ja omistamiseen liittyen. Nämä tiedot ja taidot auttavat oppijaa 
ymmärtämään yrittäjyyttä ammattina sekä mahdollisuutena toteuttaa omia intohimoja ja osaamista. 
 
Yhteiskunnallisesti tarkasteltuna yksi yrittäjyyskasvatuksen tärkeää tavoite on se, että oppija 
ymmärtää yrittäjyyden merkityksen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäjänä ja työpaikkoja luovana 
rakenteena. (Paasio K. & Nurmi P.) 
 

4.2 Yrittäjyyskasvatuksen Ehjä polku -toimintamalli 

Yrittäjyyskasvatus on pitkäjänteistä työtä, jonka parhaat tulokset syntyvät eri toimijoiden 
saumattoman yhteistyön kautta. Mikäli oppija saa omalla opinpolullaan osakseen 
yrittäjyyskasvatuksen sisältöjen ja tavoitteiden mukaisia oppimiskokemuksia, kehittyvät hänen 
yrittävä asenteensa, yrittäjyyskasvatuksen tietonsa ja taitonsa ikävuosien karttuessa. 
 
Varsinais-Suomella on vahva tahto kehittää ja toteuttaa yrittäjyyskasvatusta maakunnallisena 
verkostoyhteistyönä. Tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen liittyvä 
keskustelu lisääntyy sekä kouluasteiden sisällä että erityisesti niiden nivelvaiheissa.  
 
Keskustelussa ovat oppilaitosten kanssa aktiivisesti mukana niin kotien, vapaan sivistystoimen, 
nuorisojärjestöjen, nuorisotoimen kuin työelämän edustajat. Alla olevassa kuviossa esitetään 
esimerkinomaisesti se, miten Ehjä polku -toimintamallissa yksilön osaaminen vahvistuu eri 
yrittäjyyden muodoissa ikävuosien karttumisen myötä. 
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Kuva 3: Yrittäjyyskasvatuksen Ehjä polku 

 
 
Turun ja Salon seudun 
yrittäjyyskasvatuksen polut 
Konkreettisina esimerkkeinä 
yrittäjyyskasvatuksen Ehjä polku -
toimintamallista on maakunnassa 
tehty kaksi yrittäjyyskasvatuksen polku 
-kuvausta. Toinen löytyy Turusta 
(Turun Yrittäjyyspolku) ja toinen Salon 
seudulta (Salon seudun 
yrittäjyyskasvatuksen polku). Oman 
paikkakunnan tai seudun 
yrittäjyyskasvatuksen Ehjä polku -
toimintamallin kuvaaminen on yksi 
konkreettinen teko tämän strategian 
toteuttamiseksi. 
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4.3 Yrittäjyyskasvatus oppilaitoksen arjessa 

Yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen oppilaitoksen arjessa on hyvin moninaista. Seuraavaksi 
kuvataan erilaisia konkreettisia tapoja toteuttaa yrittäjyyskasvatusta käytännössä. Mitä 
useammasta kategoriasta on olemassa käytännön toteutuksia ja mitä useampi opettaja kokee 
toimivansa yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan mukaisesti, sitä vahvemmin yrittäjyyskasvatus elää 
ja kehittyy oppilaitoksen arjessa. 
 
1. Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka 
Jokainen opettaja voi omassa opetustyössään käyttää yksilön omaehtoista toimintaa ja ryhmän 
yhdessä oppimista tukevia pedagogisia menetelmiä. Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan kolme 
avainkäsitettä ovat oppijalähtöisyys, yhteisöllisyys ja toiminnallisuus.  
 
Oppija on vastuussa omasta oppimisestaan ja työskentely tapahtuu aitojen ongelmien parissa. 
Yrittäjämäiseen asenteeseen ja työskentelytapaan kasvaminen tapahtuu parhaiten 
vuorovaikutuksessa toisten oppijoiden ja oppimisympäristöä ympäröivän yhteiskunnan kanssa.  
Yrittäjyyteen valmentava oppiminen sisältää vuorovaikutustaitojen omaksumista, epäonnistumisen 
tunteen hyväksymistä ja pelkojen voittamista, ongelmaratkaisua, luovuutta, mahdollisuuksien 
näkemistä ja niihin tarttumista. Mahdollisuusajattelu, halu kokeilla ja toteuttaa, siis ratkaista asioita, 
ovat yrittäjyyttä synnyttävän oppimisen kulmakiviä. 
 
Esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan tunnuspiirteistä 

• Toiminnallisuus - oikea tekeminen 
• Oppijalähtöisyys - oppijan vastuullisuus 
• Vuorovaikutus - rikastava dialogi 
• Yhteisöllisyys - yhdessä oppiminen 
• Työelämäyhteistyö - aidot ongelmat 
• Kokonaisvaltaisuus - oppimisen prosessimaisuus 
• Kokeilut - virheistä oppiminen ja riskien ottaminen 
• Luovuus - uuden synnyttäminen 
• Uteliaisuus - mahdollisuuksiin tarttuminen 
• Itsereflektio - osaamisen ja oppimisen tunnistaminen  
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2. Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt 
Oppimisympäristön elementit jaetaan tyypillisesti sosiaaliseen, fyysiseen, emotionaaliseen ja 
virtuaaliseen. Ne kattavat toiminnan, rakenteet sekä kaikki välineet, joita käytetään oppimisen 
tukena. Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöllä tarkoitetaan yksittäistä oppiainetta laajempaa 
kokonaisuutta, jossa oppija suorittaa opintoja yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden mukaisesti.  
 
Opetusministeriön Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat -julkaisussa oppimisympäristö määritellään 
seuraavasti: ”Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristössä annetaan vastuuta oppijalle, 
kannustetaan tekemään itse, ohjataan oppijaa havaitsemaan mahdollisuuksia ja tuetaan niihin 
tarttumista, vahvistetaan oivaltavaa ja keksivää oppimista, tuetaan luottamusta omiin kykyihin, 
suodaan mahdollisuuksia riskien ottamiseen sekä ohjataan tavoitteelliseen työskentelyyn toisten 
kanssa.” (Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat) 
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Esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöistä

 
Y-love, yrittäjyyslukioverkosto 
24 lukion yhteisessä Y-love yrittäjyysverkostossa on kehitetty lukioiden opettajien 
yrittäjyyskasvatuksen osaamista, oppilaitosrajat ylittäviä yhteistoimintamalleja ja oppilaitosten 
yrittäjämäistä toimintakulttuuria. Y-love verkoston lukiot tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden 
opiskella monipuolisissa oppimisympäristöissä. Yrittäjyyslukioverkostoon kuuluvilta lukioilta 
edellytetään, että lukio tarjoaa vähintään yhden yrittäjyyskurssin jokaisesta kolmesta teemasta: 
 
1. Projektioppiminen  
2. Yrittäjämäinen toiminta ja luovuus 
3. Ammattina yrittäjä 
 
(Yrittäjyyslukioverkosto Y-love) 
 
Turun ammattikorkeakoulun BisnesAkatemia 
BisnesAkatemiassa opiskellaan projektiluontoisesti jatkuvassa vuorovaikutuksessa yritysten ja 
organisaatioiden kanssa. Opiskelemalla BisnesAkatemiassa oppija saa elintärkeitä projekti- ja 
tiimityötaitoja sekä halutessaan valmiuden toimia yrittäjänä. Akatemiayritykset ovat opiskelijoiden 
perustamia osuuskuntamuotoisia yrityksiä.  
 
Jokainen BisnesAkatemian akatemiayrityksistä tekee oikeita asiakasprojekteja paikallisille 
yrityksille. Akatemiayritykset tarjoavat erilaisia palveluita kuten: www-toteutukset, graafinen 
suunnittelu, tutkimukset, sosiaalisen median hyödyntäminen liiketoiminnassa ja promootiot.  
(BisnesAkatemia) 
 
3. Yrittäjyyskasvatus aineopetuksessa ja erillisinä 
opintokokonaisuuksina 
Yrittäjyyskasvatuksen oppimistavoitteita ja -sisältöjä voidaan sisällyttää osaksi jokaista opetettavaa 
oppiainetta. Yritteliään asenteen, ajattelu- ja toimintatavan valmentaminen pitää olla kaiken 
koulutuksen läpileikkaava lähtökohta. Yrittäjyyttä ei tule ymmärtää kapeasti vain yrittäjäksi 
kasvattamiseksi tai erillisiksi kursseiksi tai oppiaineiksi. Se tulee ymmärtää laajasti yritteliään 
asenteen tukemiseksi ja kasvattamiseksi.  
 
Oppilaitoksessa toteuttavan yrittäjyyskasvatuksen vahvistamiseksi on hyvä tarjota myös erillisiä 
pakollisia tai vapaavalintaisia yrittäjyyskasvatuksen opintokokonaisuuksia. Parhaimmillaan erilliset 
yrittäjyyskasvatuksen opintokokonaisuudet synnyttävät yrittäjyyden oppimispolun. (Oivallus 
loppuraportti) 
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Esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisesta osana opintoja 

 
Aineopintojen yrittäjyyspalat 
Aineopintojen yrittäjyyspalat -oppimateriaaliin on yläkoululaisille ja lukiolaisille poimittu tietoa 
yrittäjyydestä, yrittäjänä toimimisesta ja yrityksistä eri oppiaineiden näkökulmasta. Yrityspaloja voi 
hyödyntää eri oppiaineiden opetuksessa itsenäisinä kokonaisuuksina tai niitä voidaan käyttää 
monen oppiaineen yhteistyönä. (Aineopintojen yrittäjyyspalat) 
 
NY Yrittäjyyskasvatuksen polku 
Nuori yrittäjyys ry on rakentanut oman NY Yrittäjyyskasvatuksen polun. Polku tarjoaa 
käytännönläheiset yrittäjyyskasvatuksen ohjelmat alakoululle, yläkouluille, toiselle asteelle sekä 
korkea-asteelle. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on yksi suosituimmista ohjelmista. Se on käytössä 
sekä perusopetuksen että toisen asteen koulutuksessa. Yrittäjyyskasvatuksen polun leiriohjelmat 
(NY 6H, NY 12H ja NY 24H -leirit) mahdollistavat oppijoiden keskinäisen yhteistyön koulutuksen 
nivelvaiheessa. (NY Yrittäjyyskasvatuksen polku) 

 
Kuva 4. NY Yrittäjyyskasvatuksen polku 

 
 
4. Oppilaitoksen yrittävä toimintakulttuuri 
Jokainen organisaatio voi kehittää ja ylläpitää yrittäjämäistä asennetta sekä toimintatapaa 
arvostavaa kulttuuria. Yritteliäs organisaatiokulttuuri tarkoittaa koko työyhteisön tapaa ajatella ja 
toimia yrittäjämäisesti. Se kannustaa jokaista yksilöä toimimaan yritteliäästi, luovasti ja 
vastuullisesti yksin sekä yhdessä toisten kanssa.  
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Yritteliäässä toimintakulttuurissa työhön ja oppimiseen tunnetaan vahvaa omistajuuden tunnetta. 
Yrittävässä oppilaitoksessa yrittäjyys on nostettu yhdeksi oppilaitoksen toimintatapaa kuvaavaksi 
tavaksi ja arvoksi sekä toiminnan kehittämisen näkökulmaksi. Yrittävässä oppilaitoksessa jokainen 
opettaja on sisäistänyt sen, että yrittäjyyskasvatus on osa opettajan työtä. Oppilaitoksen yrittävä 
toimintakulttuuri toimii esimerkkinä oppijoille siitä, mitä parhaimmillaan tarkoittavat omaehtoinen ja 
sisäinen yrittäjyys työelämässä. Yrittävä toimintakulttuuri kannustaa jokaista tekemään parhaansa 
yhteiseksi hyväksi. 
 
5. Yrittäjyyskasvatuksen työelämäyhteistyö 
Yrittäjyyskasvatuksen johdonmukainen ja laadukas toteuttaminen edellyttävät yhteistyötä, jossa on 
parhaillaan mukana monia nuoriin, yrittäjyyteen ja työelämään liittyviä toimijoita. Yhteistyö kodin, 
yritysten, julkisen sektorin, yrittäjyyttä kehittävien organisaatioiden, järjestöjen ja toisten 
oppilaitosten kanssa mahdollistaa maakunnallisen yrittäjyyskasvatusosaamisen kasvun. 
Yhteistyön avulla opitaan toisilta parhaista yrittäjyyskasvatuksen käytännöistä sekä luodaan uusia 
toimivia malleja. Yhteistyön avulla ylläpidetään ajantasaista tietoa yrittäjyys- ja 
työelämäosaamisesta, koulutusmahdollisuuksista sekä elinkeinorakenteesta. Yhdessä tekeminen 
mahdollistaa verkostoitumisen ja suhteiden luomisen oppilaitosten ja työelämän kesken. Yhdessä 
oppimisen kautta hyödynnetään eri toimijoiden osaaminen yksilöiden, organisaatioiden ja 
maakunnan parhaaksi. Yhteistyössä on tärkeää olla mukana sekä aikuisia että nuoria. 
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5. Maakunnallinen 
yrittäjyyskasvatuksen strategia 
 

5.1 Yrittäjyyskasvatuksen visio 

”Yrittäjyyskasvatus on Varsinais-Suomen yrittäjyyden ja hyvinvoinnin kehittämisen 
perusta. Maakunnan yrittäjyyskasvatuksen Ehjä polku perusasteelta korkea-asteelle 
rakentuu kumppanuudelle, avoimuudelle ja verkostoyhteistyölle.” 
 
Yrittäjyyskasvatus on yksi väline lisätä maakunnan yrittäjyyttä, hyvinvointia ja siten kilpailukykyä. 
Yrittäjyyskasvatuksen avulla vahvistetaan yksilöiden ja yhteisöjen positiivista uskoa tulevaan sekä 
taitoa tarttua mahdollisuuksiin. Se vahvistaa osaltaan toimijan psykologista, sosiaalista ja 
inhimillistä osaamista. Näiden osaamisten kehittyminen parantaa nuorten 
työllistymismahdollisuuksia opintojen päättymisen jälkeen. Yksilön elämähallinnantaitojen, itsensä 
johtamisosaamisen, vastuullisuuden ja omatoimisuuden kasvun myötä vähentyy myös pitkällä 
aikajänteellä nuorten syrjäytyminen.  
 
Yrittäjyyskasvatuksen ideana on löytää jokaiselle oppijalle ”oma juttunsa”. Asia tai tekemisen 
kohde, jonka tekemisestä oppija on aidosti innostunut ja kiinnostunut, jopa ammatiksi asti. Oman 
jutun löytäminen on prosessi, joka opettaa ja vahvistaa uravalintoja myös myöhemmässä 
elämänvaiheessa. Yrittäjyyskasvatus lisää omalta osaltaan laatua oppijoiden jatko-opinto- ja 
uraohjaukseen. 
 
Työelämä tarvitsee osaajia, joilla on vahvaa yrittäjyys- ja työelämäosaamista. Kun tällaista 
osaamista vahvistetaan johdonmukaisesti oppijan opinpolun aikana, voi työpaikkojen 
täydennyskoulutus suuntautua aidosti kilpailukykyä tuottavien osaamisalueiden kehittämiseen. 
Yrittäjyyskasvatuksen kautta syntyy yritteliäitä ja vastuullisia työntekijöitä, mutta myös uusia 
yrittäjiä ja yrityksiä. Uusien yritysten perustamisen lisäksi yrittäjyyskasvatus tarjoaa väylän tutustua 
eri tapoihin tulla yrittäjäksi. Suomen Yrittäjien kehittämisohjelma toteaakin. ”Vuonna 2016 
yrittäjyyskasvatus ja -opetus saavat aikaan uutta yrittäjyyttä. Yrittäjyys on nostettu todelliseksi 
uravaihtoehdoksi ja luontaiseksi tavaksi toimia kaikessa koulutuksessa perusopetuksesta korkea-
asteelle”. (Muuttuva yrittäjyys) 
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5.2 Tavoitteet maakunnan yrittäjyyden ja hyvinvoinnin 
kehittymiseksi 

1. Yksilöt ovat taitavia ajattelijoita, intohimoisia toimijoita 
Varsinaissuomalaisen kasvatuksen ja opetuksen tavoitteena on kasvattaa itseensä luottavia, 
vastuullisia, rohkeita ja hyvällä tekemisen asenteella varustettuja tulevaisuuden tekijöitä. Osaajia, 
jotka uskaltavat tarttua mahdollisuuksiin ja jotka eivät pelkää epäonnistumisia.  
 
Kasvatuksen ja opetuksen polku vahvistaa yksilön itsetuntemusta, minäpystyvyyttä, sitkeyttä ja 
optimistisuutta ammatillisen osaamisen ohessa. Yksilöistä kasvaa aktiivisia, sisukkaita ja 
omatoimisia toimijoita, jotka osaavat toimia hyvin sekä yksin että yhdessä.  
 
Yksilöiden osaamista kehitetään abstraktin ajattelun valmentamisen sekä konkreettisten käytännön 
tekemisestä syntyvien oppimiskokemusten kautta. Oppijan osaamista ja vastuuta omasta 
toiminnasta, oppimisesta ja itsensä johtamisesta tehdään näkyväksi. Oppijaa autetaan 
tunnistamaan realistisesti omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Oman osaamisen 
reflektointia harjoitellaan koko opinpolun ajan. Elämässä ja työelämässä tarvittavien valmiuksien ja 
osaamisen valmentamisen kautta mahdollistuu nuorelle onnellisen elämän eväät. Omaksutut tiedot 
ja taidot mahdollistavat myös yrittäjänä toimimisen. 
 
 
2. Yrittäjyyskasvatus on sisällytetty jokaisen varsinaissuomalaisen 
kunnan kuntastrategiaan 
Yrittäjyyskasvatuksella luodaan alueiden hyvinvointia ja yrittäjyyttä ja siksi sen tulee näkyä kunnan 
keskeisissä strategioissa. Konkreettinen tavoite on, että yrittäjyyskasvatus on linkitetty 
kuntastrategiaan jokaisessa varsinaissuomalaisessa kunnassa vuoteen 2020 mennessä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että jokainen kunta on miettinyt kuntakohtaisen yrittäjyyskasvatusstrategian osana 
sivistys- ja opetustoimen strategiaa. Kuntakohtaisesti mietitty ja kirjattu yrittäjyyskasvatuksen 
strategia varmistaa, että kunnan yrittäjyyskasvatuksen Ehjä polku on johdonmukainen, laadukas ja 
toimiva.  
 
Yrittäjyyskasvatusstrategian kautta yrittäjyys on kaikkia koskettava tekemisen asenne ja 
työskentelemisen tapa. Yrittäjyyskasvatusstrategian linkittäminen osaksi kuntastrategiaa vaikuttaa 
myönteisesti kunnan yrittäjyysilmapiiriin ja yrittäjyyden yleiseen arvostuksen nousuun. 
Parhaimmillaan yrittäjyyskasvatus nähdään myös osana kunnan elinvoimapolitiikkaa ja 
elinkeinostrategiaa. 
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3. Toimijoiden maakunnallinen verkostoyhteistyö on aitoa ja avointa 
Maakunnan menestys rakennetaan vahvasti verkostoituneella ja aitoon kumppanuuteen 
perustuvalla yhteistyöllä. Luottamukseen perustuvan yhteistyön avulla jaetaan ideoita ja osaamista 
maakunnan parhaaksi. Yhteistyö synnyttää uusia ajatuksia, tavoitteita ja toimenpiteitä maakunnan 
hyvinvoinnin ja yrittäjyyden edistämiseksi. Parhaimmillaan yhteistyö on monialaista ja erilaisia 
sidosryhmiä yhdistävää toimintaa.  
 
Yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta keskeinen yhdessä oppimisen ja tekemisen tavoite on 
yrittäjyyskasvatuksen Ehjän polun rakentaminen perusasteelta korkea-asteelle. Vuoropuhelu eri 
kouluasteiden, vapaan sivistystoimen, kodin ja työelämän edustajien kanssa mahdollistaa 
tehokkaan, johdonmukaisen ja vaikuttavan yrittäjyyskasvatustyön toteuttamisen. 
Verkostoyhteistyötä kehitetään erilaisten seminaarien, koulutusten, kohtaamisten ja tapahtumien 
avulla. Aito ja toimiva verkostoyhteistyö luo maakuntaan kestävää kilpailukykyä. Maakunnallista 
yrittäjyyskasvatuksen verkostoa johtavat Varsinais-Suomen Yrittäjät ja YES Varsinais-Suomi. 
 
 
4. Työyhteisöissä on yrittäjyyttä arvostava toimintakulttuuri 
Jokainen varsinaissuomalainen organisaatio haastetaan tutkimaan ja kehittämään oman 
työyhteisönsä kulttuuria yrittäväksi ja yrittäjyyttä arvostavaksi toimintakulttuuriksi. Yrittäjämäisesti 
toimivan kulttuurin ominaispiirteitä ovat mm. uteliaisuus ja rajoja rikkova toiminta, oman 
osaamisen, työn tekemisen tapojen ja työyhteisön toiminnan tavoitteellinen kehittäminen, 
yksilöiden vastuullisuus ja omatoimisuus sekä uusien mahdollisuuksien havaitseminen. 
Organisaatiot ovat yksilöille hyviä esimerkkejä siitä, kuinka yrittäjämäinen asenne, ajattelu- ja 
toimintatapa aikaansaa tulosta mielekkäällä ja samalla hyvinvointia lisäävällä tavalla. 
 
Jokainen työntekijä herätetään pohtimaan ja arvioimaan myös omaa asennettaan ja tapaa tehdä 
työtä yksin ja työyhteisön jäsenenä. Yrittäjämäinen asenne ja työn tekemisen tapa nostetaan 
arvokkaaksi ja palkittavaksi asiaksi työyhteisöissä. Vuonna 2020 varsinaissuomalaiset työyhteisöt 
ovat tunnettuja siitä, että niissä vallitsee yritteliäs, utelias ja oppiva toimintakulttuuri. 
 
 
5. Yrittäjyys on tunnustettu, hyvä uravaihtoehto 
Tulevaisuuden työpaikat syntyvät mikro- ja pk-yrityksiin, joissa on tarpeellista toimia 
yrittäjämäisellä asenteella ja työotteella. Työn omistajuutta ja vastuullisuutta opitaan parhaiten 
oikean yritystoiminnan kautta. Toiminta NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman (NY Vuosi yrittäjänä), 4H:n 
miniyrityksen (4H-Yritys) tai opiskelijoiden osuuskunnan kautta kehittävät mikro- ja pk-yrityksissä 
tarvittavaa osaamista. Nämä aidoissa yrittäjyysympäristöissä saadut oppimiskokemukset edistävät 
myös nuorten yritteliäisyyttä vapaa-ajalla ja tukevat nuorten kesä- ja osa-aikatyöllistymistä.  
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Yrittäjyyskasvatus tarjoaa väylän tutustua yrittäjäksi tulemisen eri vaihtoehtoihin. Yrittäjäksi voi tulla 
perustamalla oman yrityksen, ostamalla toimivan yrityksen, jatkamalla suvun yritystä tai perimällä 
yritystoimintaa. Yrittäjäksi voi tulla myös ostamalla osuuden toimivasta yrityksestä tai perustamalla 
franchising-yrityksen. Yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyön myötä yrittäjyys tunnustetaan yhtenä 
tapana työllistää itsensä ja rakentaa hyvää uraa. 
 

5.3 Tavoitteet yrittäjyyskasvatuksen kehittymiseksi 

 Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka 
• Oppijassa syntyy intohimo itsensä kehittämiseen ja uuden oppimiseen 

yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan kautta.  

• Oppijalähtöiset, toiminnalliset ja yhdessä oppimiseen perustuvat oppimismenetelmät ovat 
osa arkea perusasteelta korkea-asteelle.  

• Oppijan ”oman jutun” löytäminen, tukeminen ja ohjaaminen ovat jokaisen opettajan 
tehtäviä. 

 
Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteena on se, että oppijaa ohjataan ja kannustetaan parempaan 
elämänhallintaan, itsensä johtamiseen ja yritteliääseen toimintaan. Oppijalle syntyy kipinä uuden 
oppimiseen yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan kautta yhdessä oppien ja tehden. Oppijalla on lupa 
kokeilla, erehtyä ja tehdä toisin.  
 
Kouluissa opitaan yhteisöllisesti ja työelämälähtöisesti tekemällä oppien. Oppijalähtöiset projektit 
ovat osa jokaisen koulun toiminnan arkea. Jokaiselle nuorelle mahdollistetaan opinpolullaan ”oman 
jutun” löytäminen. Oppijan oman jutun tukemisen sekä onnistumiskeskeisen toimintakulttuurin 
kautta yksilön itseluottamus vahvistuu ja hän kokee syvempää oppimisen iloa. 
 
Opetushenkilöstöllä on käytössä laaja kirjo erilaisia yrittäjyyskasvatuksen työmenetelmiä (mm. 
projektit, roolileikit, väittelyt, vierailut, tutkimukset, asiantuntijat, kyselyt). Opetus on kyselevää, 
sokraattista opetusta, jossa hyödynnetään vertaisoppimisen periaatteita. Oppilaiden ideoiden, 
myös ns. heikkojen signaalien, annetaan elää ja viedä opetusta eteenpäin.  
 
Oppijoiden osallisuutta koulun arjessa mahdollistetaan ja tuetaan. Oppijalähtöisyys ja 
toiminnallisuus kuvaavat käytännön toimintaa. Opittavia asioita kytketään lasten ja nuorten 
todellisuuteen. Oppimisessa korostuu oma-aloitteisuus, onnistumiskeskeisyys, lupa kyseenalaistaa 
ja tehdä virheitä, itsensä ylittämisen kokemukset, luovuus ja yksilölliset opinpolut.  
Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan mukaisesti oppiminen on kokonaisvaltaista ja sitä tapahtuu 
myös luokkahuoneen ulkopuolella.
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Opettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatusosaaminen 
• Opettajilla on ajantasainen tietous maakunnan elinkeino- ja työllisyysrakenteesta sekä 

oppijoiden mahdollisuuksista työllistyä omaan kotimaakuntaan. 

 
• Opettajien ja rehtorien koulutus tarjoaa välineitä työelämälähtöisen oppimisen 

toteuttamiseksi ja työelämäosaamisen kehittämiseksi. 

 
• Opetushenkilöstön yrittäjyyskasvatusosaamista arvioidaan kerran vuodessa 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kehittämällä Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo -
arviointivälineellä. (Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo) 

 
Opettajankoulutus ja opettajien sekä rehtorien täydennyskoulutus valjastetaan entistä vahvemmin 
opettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatusosaamisen kehittämiseen. Täydennys- koulutuksen 
rinnalla kehitetään rehtori- ja ope- TET-jaksoja, rehtorien ja opettajien työelämä- ja 
työssäoppimisjaksoja. Oppiaineiden ja työelämän välisiä yhteyksiä pohditaan koko 
opetushenkilöstön voimin. Opettajien ja työelämän edustajien verkostoitumista ja toinen toiselta 
oppimista tuetaan ja uusia yhteistyömuotoja kehitetään aktiivisesti.  
 
Työelämä- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen keskeinen tavoite on se, että opetushenkilöstölle 
syntyy vankka osaaminen maakunnan elinkeino- ja työpaikkarakenteesta nyt ja tulevaisuudessa. 
Opettajien lisääntynyt työelämätietous mahdollistaa oppijoiden laadukkaamman jatko-opinto- ja 
uraohjauksen. Opettajien pari- ja tiimiopettajuus on oppilaitoksen sisäinen tapa kehittää työelämä- 
ja yrittäjyysosaamista. Oppilaitoksessa luodaan aikoja ja paikkoja toinen toiselta oppimiselle, oman 
työelämä- ja yrittäjyysosaamisen jakamiselle sekä uusien ideoiden syntymiselle.  
 
Työelämäyhteistyön ja yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen on työyhteisössä arvostettua ja kiitettyä. 
Oppilaitos kannustaa ja tukee jokaista opettajaa löytämään oman tapansa toteuttaa 
yrittäjyyskasvatusta ja työelämä-lähtöistä oppimista omassa työssään. Opetushenkilöstön 
yrittäjyyskasvatusosaamista arvioidaan avoimesti ja säännöllisesti. Arviointivälineenä käytetään 
Lappeenrannan teknisen yliopiston luomaa Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo -työkalua. 
(Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo) 
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Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt 
• Oivaltamisen ilo, vastuunottaminen ja yhdessä tekeminen ovat oppilaitosten innovatiivisten 

yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöjen kulmakiviä. 

• Pari- ja tiimiopettajuus ovat työelämälähtöisen oppimisen ja oppimisympäristöjen toiminnan 
arkea. 

• Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt kuvataan oppilaitoksien opetussuunnitelmiin tai 
erillisiin oppilaitoksien yrittäjyyskasvatusstrategioihin. 

 
Yrittäjyyskasvatuksen toteutuksen tavoitteena on synnyttää yrittäjyyden oppimisympäristöjä, joissa 
mahdollistuvat ketterät ja luovat työtavat, yksilöllinen ja yhteisöllinen vastuun ottaminen, tekemisen 
ilo, omatoimisuus ja oivaltaminen. Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöissä arvostetaan ja 
edellytetään yrittäjämyönteistä asennetta, ajattelu- ja toimintatapaa. Oppiminen tapahtuu 
kokeilemalla ja erehtymällä, yhdessä ajattelun, tekemisen ja jakamisen kautta. Yrittäjyyden 
oppimisympäristössä onnistumisen ja epäonnistumisen kokemukset kasvattavat yksilön 
psykologista pääomaa. Dialogi ja reflektointi mahdollistavat oppimisen näkyväksi tekemisen. 
Yrittäjyyden oppimisympäristöissä oppija pääsee kokeilemaan yrittäjyyttä myös käytännössä (mm. 
NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma, opiskelijoiden osuuskunnat). 
 
Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt luovat kokonaisvaltaisen oppimiskokemuksen yritteliäästä 
toiminnasta ja yrittäjyydestä. Tärkeää on yksilön vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden 
löytäminen, yhteistoiminta erilaisten oppijoiden kanssa, aito ja oikea tekeminen sekä oppijoiden ja 
ohjaajan välisen luottamusilmapiirin rakentaminen. Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristössä 
opettaja muuttuu opettamisen asiantuntijasta oppimisympäristön luomisen asiantuntijaksi ja 
oppimisen fasilitoijaksi, mahdollistajaksi ja sparraajaksi.  
 
Oppimisympäristössä opettaminen on enemmän tiimityötä, jolloin opettajien oma 
yhteistyöesimerkki kannustaa oppijoita tekemään ja oppimaan yhdessä. Yrittäjyyskasvatuksen 
oppimisympäristössä yhteinen oppiminen viedään ryhmän oppimisesta tiimioppimisen tasolle. 
Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt on kuvattu joko oppilaitoksen omaan strategiaan tai 
opetussuunnitelmaan. 
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Oppiminen työelämän kanssa 
• Jokaisessa oppilaitoksessa on nimetty työelämävastaava ja jokaisessa yrittäjäjärjestön 

paikallisyhdistyksessä on nimetty yrittäjyyskasvatusvastaava. 

• Oppilaitoskohtainen työelämäyhteistyön vuosikello rakentuu paikallisyhdistyksen, 
työelämänedustajien ja opetushenkilöstön dialogina ja yhteistyönä. 

• Ope-yrittäjätreffit ja YES Kummit -toiminta ovat käytössä perusasteelta korkea-asteelle. 

  
Työelämäkasvatuksen tavoitteena on luoda yhteisiä oppimisen paikkoja työelämän edustajien, 
rehtorien, opettajien ja oppilaiden kesken. Yhteistyön avulla on tärkeää oivalluttaa nuorille 
työelämän arkea sekä työelämässä toimimisen pelisääntöjä. Toimivan yhteistyön kautta tulevat 
tutuksi myös erilaiset ammatit ja niissä tarvittava osaaminen.  
 
Työelämäkasvatuksen toteuttamiseksi vahvistetaan oppilaitosten ja työelämän toimijoiden 
verkostoa. Ope-yrittäjätreffien avulla tutustutaan ja luodaan yhteisiä toiminnan tavoitteita. YES 
kummin voi tilata vierailemaan työelämän asiantuntijana koululle vaikkapa osaksi omaa oppiaineen 
opetusta.  
 
Oppilaitosten ja työelämän suhteen tavoitetilaa kuvaa hyvin sana kumppanuus. Toimintaa tehdään 
siten, että se on kaikille osapuolille mielekästä ja hyödyllistä. Alumnit ovat tärkeä resurssi 
oppilaitosten työelämäkasvatuksen toteuttamisessa. Työelämäyhteistyön toteuttamiselle antaa 
ryhtiä se, että jokaisessa oppilaitoksessa on selkeästi nimetty työelämävastaava ja jokaisessa 
paikallisyhdistyksessä yrittäjyyskasvatusvastaava. 
 
Opettajia kannustetaan tutustumaan ja työskentelemään paikallisissa mikro- ja pk-yrityksissä. Ope-
TET -jaksot luovat paikkoja opetushenkilöstön ja työelämän vuoropuhelulle ja toinen toiselta 
oppimiselle. Jokaiselle halukkaalle opettajalle mahdollistetaan kosketus työelämään (esim. 
yrittäjämentor, vierailut, projektiyhteistyö). Myös nuorten mahdollisuuksia oppia ja toimia yhdessä 
työelämän kanssa kehitetään aktiivisesti. Nuorten osaamisen, luovuuden ja innokkuuden 
valjastaminen varsinaissuomalaisen työelämän parhaaksi toteutuu esimerkiksi case-, projekti- tai 
toimeksiantotyöskentelyllä. Ideaalitilanne on se, että oppijan on kaikissa kouluasteissa ja 
koulutusaloilla mahdollista tutustua työelämään. Opintojen suorittaminen oman yritystoiminnan 
kautta on myös mahdollista. 
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6. Kouluastekohtaiset tavoitteet 
 

6.1 Yrittäjyyskasvatuksen kouluastekohtaiset tavoitteet  

Perusaste 
• Oppijoita autetaan uskomaan omiin kykyihinsä ja vahvuuksiinsa. Heitä kannustetaan 

käyttämään rohkeasti taitojaan. Virheitä ei pelätä, vaan niistä otetaan opiksi.  

• Oppijat osallistetaan suunnittelemaan, rakentamaan ja kantamaan vastuuta koulun arjesta. 
Työelämäyhteistyötä kehitetään erityisesti oppijalähtöisen projektioppimisen keinoin.   

• Opettajien tehtävänä on oppimiseen innostaminen ja oppimisen tukeminen. Pedagogisesti 
mahdollistuu yhdessä oppiminen ja tekeminen. Koulu on jäsenilleen yhteisöllinen 
kohtaamispaikka. 

 
Toinen aste 

• Oppijalla on vastuu omasta oppimisesta ja tekemisestä. Oppiminen on mahdollista 
yksilöllisillä opinpoluilla. Yrittäjäksi haluaville luodaan aito mahdollisuus aloittaa 
yritystoiminta opintojen aikana. 

• Oppimista tapahtuu aktiivisesti luokkahuoneen ulkopuolella yhteistyössä työelämän 
kanssa. Yhteisöllinen oppiminen mahdollistaa sosiaalisten taitojen ja työelämäosaamisen 
kehittymisen. 

• Oppilaiden ja opettajien intohimo oppimiseen synnyttää uusia ajatuksia ja toimintamalleja. 
Se innostaa vahvistamaan yksilöiden omaa osaamista ja työyhteisöjen yritteliästä 
toimintakulttuuria. 

 
Korkea-aste 

• Korkea-asteella on oma yrittäjyyskasvatusstrategia. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on 
synnyttää eri alojen innovatiivisia ja yrittäjähenkisiä osaajia sekä kannustaa omaehtoiseen 
yrittäjyyteen. 

• Opiskelija voi alasta riippumatta suorittaa yrittäjyyskasvatus- ja yrittäjyysopintoja korkea-
asteen opintojensa aikana. Yrittäjyys koskettaa kaikkia opiskelijoita opintojen jossain 
vaiheessa.  

• Yrittäjyyskasvatusta ja sitä tukevaa laaja-alaista tutkimusta toteutetaan yhteistyössä 
korkeakoulujen sisällä, korkeakoulujen kesken, yli toimialarajojen sekä työelämän ja 
sidosryhmien kanssa.  
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6.2 Kouluastekohtaiset konkreettiset toimenpiteet 

Yhteiset toimenpiteet 
 

• Nuori yrittäjyys ry:n rakentaman Yrittäjyyskasvatuksen polun ohjelmat ovat käytössä 
kaikissa varsinaissuomalaisissa oppilaitoksissa. Tämä toimenpide tukee osaltaan paikka-, 
seutu- ja maakunnan yrittäjyyskasvatuksen Ehjän polun syntymistä ja toteuttamista. 

• Jokainen varsinaissuomalainen kunta kuvaa oman kunnan yrittäjyyskasvatuksen Ehjän 
polun Salon seudun (Salon seudun yrittäjyyskasvatuksen polku) tai Turun (Turun 
Yrittäjyyspolku) malleja tarvittaessa soveltaen. Ehjässä polussa on olennaista kuvata 
yrittäjyyskasvatuksen nykytila, mutta myös asettaa konkreettisia tavoitteita sen 
kehittämiseksi 2020.  

 
Perusaste 
 

• Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan tavoitteellisesti ja tietoisesti osana jokaista oppiainetta. 

• Yrittäjyyskasvatuksen pedagogisia työtapoja (mm. projektit, ongelmaperustainen 
oppiminen, yhteisöllinen oppiminen, tapahtumat ja teemaviikot, työpajatyöskentely, 
työelämäyhteistyö, opettajien työparityöskentely) kokeillaan rohkeasti. Saadut kokemukset 
reflektoidaan opettajien yhteisissä kehittämispäivissä. 

• Jokaisessa perusasteen oppilaitoksessa vietetään vuosittain yrittäjyyden päivää 5.9.   

• Yrityskylä - oppimisympäristö on opettajien ja oppilaiden aktiivisessa käytössä. Sen 
antamaa oppimiskokemusta integroidaan osaksi muuta opetusta. 

• Työelämäyhteistyön malleja (mm. vierailut, TET, YES Kummit) kehitetään syventämään 
oppijan työelämä- ja yrittäjyystaitoja.  

 
Toinen aste 
 
Lukio 

• Oppijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa yrittäjyyskasvatuksen erillisiä opintoja. 
Jokaisessa lukiossa on tarjolla Nuori yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä - ohjelma. Lukioissa 
järjestetään myös oppiaine- ja työelämäpäiviä, jolloin oppiaineet linkittyvät työelämässä 
tarvittavaan osaamiseen. 

• Tiimioppimisen avulla lisätään oppijan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Tiimioppimisen 
kautta opitaan asettamaan ja saavuttamaan yhteisiä tavoitteita.  
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• Oppijalähtöisen projektioppimisen avulla lisätään oppijoiden ja työelämän välistä 
vuoropuhelua ja yhteistyötä. Opettajien tiimiopettajuus mahdollistuu projekteissa.  

• Koululla tai luokalla on oma kummiyrityksensä. Työelämäyhteistyötä kehitetään ope-
yrittäjätreffeillä ja TET:n avulla.  

• Lukiossa kehitetään virtuaalisia yrittäjyyden oppimisympäristöjä ja tuodaan akateeminen 
yrittäjyys tutuksi opintojen aikana.  

 
Ammatillinen koulutus 

• Yrittäjyyden opinnot mallinnetaan näkyväksi vuosikelloon soveltaen esim. Salon seudun 
ammattiopiston luomaa Keikkailu oppimisympäristön mallia. (Keikkailu oppimisympäristö) 
Oppijalla on mahdollisuus valita eri ammattialoilta tutkinnon osia, jotka tukevat yrittäjäksi 
kasvua.  

• Tiimioppiminen monialaisissa tiimeissä synnyttää innovaatioita ja yrittäjyyttä. Pedagogiset 
osuuskunnat toimivat yrittäjyyden oppimisympäristöinä.  

• Yrittäjän päivää/viikkoa vietetään kaksi kertaa vuodessa. Oppilaat vastaavat päivien 
toteuttamisesta yhdessä opettajien ja työelämän edustajien kanssa.  

• Oppilaiden ja opettajien työssäoppimisjaksoja kehitetään yrittäjyyttä tukeviksi. 
Työssäoppimisen avulla mahdollistetaan työelämä- ja yrittäjyysosaamisen kasvu sekä 
yrittäjyyteen tutustuminen.  

• Jokaisessa oppilaitoksessa on nimettynä monialainen yrittäjyyden kehittämistiimi. Heidän 
tehtävänä on kehittää ja arvioida oppilaitoksen yrittäjyyskasvatuksen toteuttamista. 
Jokaisessa yksikössä on nimetty yrittäjyyskasvatusvastaava.  

 
Korkea-aste 
 
Ammattikorkeakoulu 

• Monialaisia yrittäjyysopintoja on tarjolla kaikille oppijoille. Yrittäjyysopintojen avulla 
vahvistetaan yksilöiden omaehtoisen ja sisäisen yrittäjyyden osaamista sekä taitoa 
tuotteistaa omaa osaamistaan ja kaupallistaa ideoitaan.  

• Jokainen opiskelija ja opettaja tuntevat henkilökohtaisesti yrittäjän. Käytännön yhteistyö 
erityisesti maakunnan pk-yritysten kanssa on toimivaa ja säännöllistä (esim. työharjoittelu, 
työpajat, casetyöskentely, ope-yrittäjätreffit, projektit).  

• BisnesAkatemian mallia, jossa opitaan yrittäjyyttä tiimioppien opiskelijoiden omassa 
osuuskunnassa oikeita asiakastöitä tehden, sovelletaan kaikille ammattikorkeakoulun 
koulutusaloille. 
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• Opettajuutta kehitetään voimakkaasti valmentajuuden ja tiimiopettajuuden suuntaan. 
Työelämälähtöinen oppiminen projekteissa kasvattaa oppijan työllisyys- ja 
yrittäjyysvalmiuksia.  

• Ammattikorkeakoulussa vallitsee myönteinen ja arvostava suhtautuminen yrittäjyyteen ja 
yrittäjiin.  

 
Yliopisto 

• Jokainen yliopisto-opiskelija suorittaa opintojensa aikana yrittäjyys- tai 
yrittäjyyskasvatusopintoja. 

• Opetushenkilökunnan ja opettajaksi opiskelevien yrittäjyyspedagogisia valmiuksia 
kehitetään. 

• Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt yleistyvät yliopisto-opiskelussa. 

• Sidosryhmäyhteistyötä kehitetään ja hyödynnetään yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksellisen 
tutkimuksen ja opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

• Yliopiston rakenteet, toimintatavat ja johtaminen tukevat yrittäjyyttä ja yrittäjämäisyyttä 
(yrittäjämäinen yliopisto).
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7. Yrittäjyyskasvatuksen 
kehittämisverkostot 
 

7.1 YES Varsinais-Suomi ja maakunnallinen kehittämistiimi 

Varsinais-Suomen Yrittäjien alaisuudessa toimivan YES Varsinais-Suomen tehtävä on vaikuttaa 
siihen, että yrittäjyyskasvatus tulee luontevaksi osaksi oppilaitosten opetustoimintaa. 
Yrittäjämäinen asenne edistää nuorten kilpailukykyä tulevaisuuden työelämässä. YES Varsinais-
Suomi toimii linkkinä oppilaitosten ja työelämän välillä. Se pyrkii vahvistamaan ja lisäämään 
yrittäjyyskasvatukseen liittyvää osaamista ja yhteistyötä Varsinais-Suomessa.  
 
YES tarjoaa opetushenkilöstölle työkaluja yrittäjyyskasvatuksen ajankohtaisiin teemoihin 
toimimalla koulutusten ja tapahtumien järjestäjänä, materiaalien jakelukanavana, koulu-
yritysyhteistyön verkottajana ja tukena NY-ohjelmien käyttöönottamisessa. YES Varsinais-Suomi 
on osa valtakunnallista YES verkostoa. (YES Varsinais-Suomi) 
 
Maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen YES kehittämistiimi on monialainen tiimi. Sen jäsenet 
edustavat laajasti alueen oppilaitoksia, työelämää ja kehittämisorganisaatioita. Se kokoontuu 
säännöllisesti maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen merkeissä. Kehittämistiimin 
tehtävänä on varmistaa, että syntynyt strategia jalkautuu maakunnan toimijoiden keskuudessa ja, 
että strategian toteutusta arvioidaan säännöllisesti. 
 

7.2 Yrittäjyyskasvatuksen seututiimit 

Varsinais-Suomessa toimii yrittäjyyskasvatuksen seututiimit, joiden tehtävänä on kehittää 
yrittäjyyskasvatusta seudulla. Jokaisella seudulla on oma tapansa ja parhaat käytäntönsä 
yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseksi. (YES Varsinais-Suomi) 
  
Seututiimit 

• Loimaan seudun Loisto-tiimi 

• Salon seudun Sykäys-tiimi 

• Turun seudun Kipinä, Tahto, Liekki ja Itäisten kuntien tiimit  

• Turunmaan seudun Länsi-Turunmaan ja Kemiönmaan tiimit 

• Vakka-Suomen Vauhti-tiimi 
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Maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen strategiatyön prosessin aikana syntyi seututiimien 
yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyötä ohjaamaan kaksi omaa tavoitetta. 
 

• Seututiimit vierailevat enemmän toistensa luona. Oppimisvierailujen avulla jaetaan 
osaamista ja parhaita käytäntöjä yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseksi ja uudistamiseksi. 

• Seututiimit asettavat omat seudulliset yrittäjyyskasvatukseen liittyvät kehittämistavoitteet 
vuoteen 2020 mennessä. Nämä tavoitteet kirjataan ja niiden toteutumista seurataan. 

 

7.3 Strategiatyön tiimit 

Maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma 2020 laadittiin osallistavana ja 
yhteisöllisenä prosessina. Se jakaantui maakunnallisen kehittämistiimin ja kouluastekohtaisten 
opettajatiimien työskentelyyn sekä YES Varsinais-Suomen ja Villinikkarit Oy:n asiantuntijatyöhön. 
Maakunnallisen strategiatyön sisällön rakentamisessa hyödynnettiin myös seudullisia YES-tiimejä. 
Strategian viimeistelyyn osallistui opetushenkilöstön lisäksi lukuisia sidosryhmien edustajia. 
 
Perusasteen tiimi 

Päivi Aalto, Turun yliopisto / opettajankoulutuslaitos 
Riikka Kallio-Nurmi, Puistokadun koulu, Loimaa  
Pirkko Korhonen, Perniön yhteiskoulu  
Heini Korpela, Maskun kunta / Maskun Hemmingin koulu  
Outi Koski, Maskun kunta / Maskun Hemmingin koulu  
Pirkka Leino, Yläneen Yhtenäiskoulu  
Mika Nurmi, Kirkonkylän koulu, Vehmaa  
Pirjo Raitala, Elisenvaaran koulu, Pöytyä  
Susanna Manninen, Elisenvaaran koulu, Pöytyä 
Liisa Ruonti,  Nummenpakan koulu, Turku  
Tuula Rantanen, Topeliuksen koulu, Turku  
Seppo Torikka, Turun seudun kehittämiskeskus 
Jarmo Matala-aho, Taloudellinen tiedotustoimisto 
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Toisen asteen tiimi 

Akseli Salmi, Someron lukio  
Noora Nieminen, Kaarinan lukio 
Seija Kestilä, Raision lukio 
Anne Santamäki, Raision lukio 
Jannika Sarimo, Turun normaalikoulun lukio 
Eija Mäenpää, Salon lukio 
Jouni Ristolainen, Naantalin lukio 
Anna-Maija Lassila, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä / Loimaan ammatti- ja aikuisopisto 
Eveliina Hyytiä, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä / Novida 
Ari Tornberg , RASEKO / Raision kauppaopisto 
Sirpa Kiviharju, RASEKO / Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto  
Jaana Åkerroos, Turun ammatti-instituutti 
Kirsi Hellman-Suominen, Turun ammatti-instituutti 
Niina Aitamurto, Turun ammatti-instituutti 
Mika Helva, Turun kaupunki 
Johanna Rintanen, Salon seudun koulutuskuntayhtymä / Salon seudun ammattiopisto 
Sinikka Peltomäki, Salon seudun koulutuskuntayhtymä / Salon seudun ammattiopisto 
Thomas Byskata, Ammattiopisto Livia 
Jarmo Matala-aho, Taloudellinen tiedotustoimisto 
 
Korkea-asteen tiimi 

Matti Lappalainen, Turun yliopisto  
Jaana Mäki-Tuominen, Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos  
Kirsi Peura, Turun yliopiston innovaatiot ja yrityskehitys  
Vesa Hautala, Turun yliopiston innovaatiot ja yrityskehitys  
Sari Asteljoki, Turun ammattikorkeakoulu  
Hanna Laalo, Turun kauppakorkeakoulu, TSE Entre  
Kari Lindström, Turun ammattikorkeakoulu 
Jukka Rantala, Turun ammattikorkeakoulu  
Mervi Vuolas, Turun ammattikorkeakoulu  
Kari Juhala, Turun ammattikorkeakoulu  
Sinikka Leino, Turun ammattikorkeakoulu  
Anne-Marie Jünger, Turun ammattikorkeakoulu  
Minna Janhonen, NY Oma yritys -ohjaaja / HUMAK, Turun AMK  
Jenny Honka, HUMAK  
Iina-Maria Piilinen, HUMAK  
Jarmo Matala-aho, Taloudellinen tiedotustoimisto  
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Kehittämistiimi 

Esa Buri, Laitilan kaupunki  
Sanna Hirvola, Liedon kunta  
Ollipekka Hoffren, Yrityskolmio / Loimaan seutukunta 
Timo Katajainen, Liedon kunnan Kisällikellari  
Arja Kitola, Tmi Kitola  
Elina Korkeaoja, Salon seudun koulutuskuntayhtymä / Salon seudun ammattiopisto  
Pirkko Kuhmonen, Varsinais-Suomen ELY-keskus  
Hanna Laalo, Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu, TSE Entre  
Jaana Mäki-Tuominen, Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos  
Jarmo Matala-aho, Taloudellinen tiedotustoimisto  
Olli Mertanen, Turun ammattikorkeakoulu  
Hilkka Näse, Lounais-Suomen 4H-piiri  
Pia Setälä, Salon kaupunki, opetustoimi  
Maria Taipale, RASEKO  
Petri Vuorinen, Raision lukio  
Seppo Torikka, Turun seudun kehittämiskeskus   
Johanna Vainio, YES Varsinais-Suomi  
Miia Kaerala, YES Varsinais-Suomi  
Hanna Vuola, MTK Varsinais-Suomi  
Henri Wibom, Varsinais-Suomen Yrittäjät  
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Yrittäjyyskasvatuksen strategian suunnitteluyhteistyö 
 
Villinikkarit Oy on yrittäjyyskasvatuksen, yrittäjyyden ja johtajuuden kehitysyhtiö. Yritys on toiminut 
Varsinais-Suomen YES:n kumppanina maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen strategiatyön 
rakentajana. Villiinikkarit Oy:n vastuulla on ollut maakunnallisen strategian rakentamisen prosessin 
johtaminen ja yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijana toimiminen. Yritys on tuottanut Varsinais-
Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma 2020 -raportin ja vastannut omalta 
osaltaan strategiatyön viestinnästä. Strategian rakentamisen prosessi on toteutettu osallistavassa 
ja monialaisessa yhteistyössä maakunnallisten toimijoiden kanssa. Erityisesti yhteistyö Varsinais-
Suomen YES:n aluepäällikkö Johanna Vainion kanssa on ollut tiivistä ja tuloksellista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarja Nieminen  
KTM, kehittämisasiantuntija 
Puh. 050 5411 753 
tarja.nieminen@villinikkarit.fi 
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