
Yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja 
– tekemällä oppien.

Nuori Yrittäjyys ry
Ung Företagsamhet rf

Junior Achievement (JA Finland)



Nuori Yrittäjyys ry eli NY
• Vahvistaa nuorten yrittäjyys,- työelämä- ja taloustaitoja esikoulusta korkeakouluun.

• Tukee opetuksen tavoitteita, laaja-alaista osaamista ja monialaista oppimista.

• Toimii sillanrakentajana koulun ja ympärillä olevan elinkeinoelämän välillä.

• Saa toimintaansa tukea yrityksiltä, säätiöiltä ja valtiolta.

• On kansallinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, toimintaa kouluissa vuodesta 1995.

• On osa kansainvälistä Junior Achievement (JA) -verkostoa (115 maassa) 
https://www.youtube.com/watch?v=AcRP6VZswhs#action=share

https://www.youtube.com/watch?v=AcRP6VZswhs#action=share


Nuori Yrittäjyys -toiminnan taustalla Suomessa



Koulutuksen sisältö

1. Miksi yrittäjyyskasvatusta?

2. Toiminnallinen oppiminen ja opettajan rooli ohjaajana

3. Resilienssi ja riskinottokyky

4. Verkostoituminen ympäröivään yhteiskuntaan



1. Miksi yrittäjyyskasvatusta?



Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on 

ITSEENSÄ USKOVAT JA OSAAVAT NUORET, 
jotka osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnan rakentamiseen, 
työllistävät itsensä ja muita sekä huolehtivat vastuullisesti 

omasta taloudestaan.
https://www.youtube.com/watch?v=m77auUyP-KI

https://www.youtube.com/watch?v=m77auUyP-KI


OPS ohjaa

Miksi yrittäjyyskasvatusta?

Yhteiskunta 
tarvitsee

Nuoret 
kokevat 

tarvitsevansa



Nuoret tarvitsevat ja haluavat oppia yrittäjyyttä ‒ Nuorisobarometri



Yrittäjyystaitoja ei opi riittävästi ‒ Ysimittari

Koulu on tarjonnut minulle riittävästi tietoa yrittäjyydestä. 
(1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä)

Keskiarvo Vastaajia
Tytöt 3,01 5679
Pojat 3,06 5300
Sukupuoli ei tiedossa 2,76 454
Total 3,02 11433



Lukiolaisilta huonot arvosanat lukiossa annetuille 
työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksille ‒ Lukiolaisten liitto



Yrittäjyys kiinnostaa korkeakouluopiskelijoita

Yrittäjänä haluaisi toimia valmistumisen jälkeen 33 
prosenttia opiskelijoista, mutta vain 14 prosenttia 
opiskelijoista kokee, että opinnot antavat hyvät 
valmiudet toimia yrittäjänä.

Opiskelijasta yrittäjäksi 2019 – Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyys ja 
yrittäjyyshalukkuus – Suomen yrittäjät ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus



Suomi tarvitsee tulevaisuuden osaajia

Hyvinvoiva ja 
elinvoimainen

Suomi.

Ilmastonmuutos, digitalisaatio 
ja teknologian kehitys 
muuttavat työelämää ja 
asettavat vaatimuksia 
oppimiselle ja tulevaisuuden 
osaamiselle.

Tulevaisuuden työelämässä 
korostuvat ongelmanratkaisu-, 
ideointi-, tiimityö- ja 
vuorovaikutustaidot.

Automatisaatio, robotisaatio
ja tekoäly muuttavat 
merkittävästi tulevaisuuden 
työmarkkinoita ja taitojen 
merkitys suhteessa tietoon 
lisääntyy.

Nopeasti muuttuva maailma 
vaatii kykyjä riskien 
ottamiseen, 
epäonnistumisten 
sietämiseen ja niistä 
selviämiseen.



Yrittäjyys ‒ myönteisiä vaikutuksia

• Työttömyyteen, nuorisotyöttömyyteen
• Syrjäytymiseen, epätasa-arvoon
• Integraatioon
• Työelämässä jaksamiseen, työkyvyn säilyttämiseen
• Merkitykselliseen työhön
• Arjen talouden hallintaan
• Elinvoimaisen maaseudun säilyttämiseen
• Kilpailukyvyn säilyttämiseen
Monia sosiaalisia, poliittisia ja kansantaloudellisia argumentteja  



Opetussuunnitelmat

• Yrittäjyys mainitaan opetussuunnitelmassa 
1985.

• Käsitteenä yrittäjyyskasvatus 
opetussuunnitelmissa vuodesta 1994.

• Vuoden 2016 opetussuunnitelmasta 
eteenpäin yrittäjyys-, työelämä- ja 
taloustaidot kattavasti laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteissa sekä peruskoulussa 
että toisella asteella.

• Laaja-alaista osaamista tulee harjoitella 
kaikissa oppiaineissa.



PERUSKOULU
Pikkuyrittäjät ja Vuosi yrittäjänä
& OPSin laaja-alainen osaaminen



L1: Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen
• Tutkiva työtapa
• Kriittinen ajattelu
• Luova ajattelu
• Vastuu omasta 

oppimisesta
• Omien vahvuuksien 

löytäminen
• Oman opintopolun 

rakentaminen
• Yhteistyötaidot
• Yhteisöllinen oppiminen

L5: Tieto- ja viestintäteknologia
• Tiedon tuottaminen
• Tiedon hallinta
• Tiedon hankkiminen
• Laitteiden ja ohjelmistojen 

hallinta
• Vastuullisuus, laki ja 

tekijänoikeudet
• Turvallisuus ja riskien hallinta
• TVT-taidot ja 

verkostoituminen
• Ergonomia
• Ohjelmointi ja algoritmit

L2: Kulttuurinen 
osaaminen, vuoro-
vaikutus ja ilmaisu
• Kulttuurisen 

identiteetin 
rakentaminen

• Kulttuurin 
kokeminen ja 
tulkinta

• Itsetuntemus
• Esiintyminen
• Kulttuuriset kanavat 

ja vaikuttaminen

L6: Työelämätaidot ja yrittäjyys
• Globaalissa ympäristössä toimiminen
• Yrittäjämäinen toimintatapa
• Yhteistyö työelämätaitona
• Projektityöskentely
• Verkostoituminen
• Lähialueen elinkeinoelämä ja toimialat
• Yrittäjyys
• Työelämätuntemus ja työkokemukset

L4: Monilukutaito
• Viestinnän muodot ja 

motiivit
• Itsensä ilmaisu 

viestinnässä
• Teknologisen arjen 

hallinta
• Hyvinvointi ja terveys
• Kulttuurisuus ja 

esteettisyys
• Tiedon tuottaminen ja 

tekstilajien tulkitseminen
• Tieteellisyys

L3: Itsestä 
huolehtiminen ja arjen 
taidot
• Ajanhallinta
• Kuluttajataidot
• Teknologisen arjen 

hallinta
• Hyvinvointi ja terveys
• Turvallisuus ja 

vaaratilanteet
• Yksityisyys ja 

henkilökohtaisuus

L7: Osallistuminen, vaikuttaminen 
ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen
• Kouluympäristön kehittäminen
• Toiminta demokraattisessa 

yhteiskunnassa
• Vaikuttaminen koulun 

ulkopuolella
• Vastuullinen päätöksenteko
• Ympäristön suojelu ja kestävä 

tulevaisuus
• Henkilökohtaiset 

tulevaisuusvaihtoehdot
• Säännöt ja sopimukset



2. Toiminnallinen oppiminen ja 
opettajan rooli ohjaajana



Opettaja Oppilas

Ideoi
Suunnittelee
Valitsee toteutettavat ideat
Työskentelee sinnikkäästi
Panee itsensä likoon
Harjoittelee vuorovaikutus- ja 
yhteistyötaitoja
Harjoittelee esiintymistä
Harjoittelee mielipiteen esittämistä ja 
perustelua
Harjoittelee verkostoitumista
Kantaa vastuun tekemisestä

Mikä yrittäjyyskasvatus?

Lähde: Opettajan opas yrittäjyyspedagogiikkaan, Suomen Yrittäjät 2020 (muokattu)



Opettajan uusi rooli
• Tarjoaa joustavuutta ja yksilöllistä tukea ja ohjausta 

oppimistilanteisiin.
• Vapautta vastuun kautta, antaa sopivina annoksina 

kontrollin oppijoille  saa aikaan omistautumista.
• Osoittaa ja tekee tietoiseksi riskeistä ja 

epävarmuustekijöistä (seurauksista).
• Sallii oppijoiden tehdä omalla tavallaan, sallii 

virheet ja epäonnistumiset.
• Yhdistää ja integroi ympäröivään yhteiskuntaan.

Oppilailla on yhdenvertainen 
mahdollisuus saada ohjausta 
sekä tukea kehitykseensä ja 
oppimiseensa sekä yksilöinä 

että ryhmän jäseninä.

Yhteisö rohkaisee jokaista 
jäsentään yrittämään ja 

oppimaan myös virheistä. Se 
antaa sopivia haasteita ja tukee 

vahvuuksien löytämistä ja 
hyödyntämistä. OPS16



Parikeskustelu

• Keskustele 5 minuuttia vierustoverin kanssa:
”Miten näette opettajan roolin kehityksen tällä 
hetkellä? Toteutuuko opetussuunnitelman henki?”
”Mitä asian edistämiseksi pitäisi tehdä?”



Työelämä- ja taloustaidot ovat
• Vahvuuksien löytämistä
• Osallisuutta
• Tiimityötaitoja
• Tekemistä
• Urasuunnittelua
• Arjen taloustaitoja
• Suunnittelutaitoja
• Riskien hallintaa
• Kuluttajataitoja
• Kestävän tulevaisuuden 

rakentamista
-> Yrittäjyystaitoja



Yrittäjyystaidot sisältävät myös
• Ongelmanratkaisua
• Vuorovaikutusta
• Yhteistyötä
• Tekemistä
• Keksimistä
• Mahdollisuuksiin tarttumista 
• Riskien ottoa ja resilienssiä
• Epäonnistumisten sietämistä
• Palautetta
• Paineen alla toimimista



3. Resilienssi ja riskinottokyky



Resilienssi eli muutoskyvykkyys
• Miten reagoimme ja toimimme 

muutostilanteissa? 
• Lähtökohtaisesti meillä kaikilla on resilienssiä

(toisilla enemmän kuin toisilla), mutta tulemme 
siitä tietoiseksi vasta, kun meitä koetellaan.

• Tutkijoiden mukaan 90 % kriiseistä johtaa 
resilienssin vahvistumiseen, ei post-
traumaattiseen stressioireyhtymään.

• Kyse on siis taidosta, jota voimme kehittää ja 
toiminnasta, joka tiukan paikan tullen tukee 
sopeutumista ja pärjäämistä.

• Muutoskykyisimpiä eivät ole ne, jotka eivät 
koskaan epäonnistu vaan ne, jotka 
epäonnistuvat ja oppivat sen johdosta!

Uudet alut ovat usein naamioituneet 
kivuliaiksi lopuiksi. ‒ Laotse



Resilienssi & oppiminen
Usko itseensä, 
minäpystyvyys

Oma tekeminen

Kokeilut ja 
epäonnistumiset

Muutoskyvykkyys, 
resilienssi

Onnistumiset

Uusi osaaminen ja 
valmiudet



Riskinottokyky
• Riskinottokyky on yrittäjyyskasvatuksen ytimessä. 

Epävarmuuden sietokyky on askel pois tutusta ja 
turvallisesta.

• Oppimisen tulee sisältää tilanteita, joista ei ennalta tiedä 
lopputulosta ja oppimista.

• Uudet tilanteet johtavat myös epäonnistumisiin, mikä 
kasvattaa resilienssiä ja uuden oppimista.

• Riskinottoon liittyy läheisesti reflektointi eli oman 
toiminnan ja valintojen perusteleminen ja kriittinen 
tarkastelu.

• Kaikki toiminta ja oppiminen perustuu yhteisöllisyyteen: 
hankittua kokemusta jaetaan ja pohditaan yhdessä.



Parikeskustelu

• Keskustele 5 minuuttia vierustoverin kanssa:
”Miten oppilaiden resilienssiä voi tukea koulussa?”



Riskinoton pedagogiikka

Opiskelija/opettaja 
oppimistilanteessa

Toiminta/menetelmät
ja tuki

1. Hakee turvallisuutta Tietoperustan opettaminen

2. Uskaltaa olla uusissa tilanteissa, 
sietää epävarmuutta

Vapaus tehdä omalla tavalla, vastuunotto 
tekemisistä, ohjaus ja tuki

3. Yrittää ja erehtyy, sietää 
epäonnistumisia

Aidot ongelmanratkaisuprojektit, tuki ja 
kannustus/palaute tärkeää

4. Hakee haasteita (riskeistä 
huolimatta)

Haastavat projektit, valmentava ote

Lähde: Opettajan opas yrittäjyyspedagogiikkaan, Suomen Yrittäjät 2020 (muokattu)



4. Verkostoituminen ympäröivään 
yhteiskuntaan



Miksi verkostoituminen on tärkeää?

Edistää koulun, ympäröivän 
yhteiskunnan ja yritys- ja 

työelämän välistä yhteistyötä.

Yritys- ja työelämävierailut 
auttavat ymmärtämään 

tiedon ja taitojen 
soveltamisen merkitystä. 

Yhteistyö oppilaitosten 
kesken helpottaa nuorten 

tulevaisuuden koulutuspolun 
suunnittelua.

Kiinteä yhteistyö avaa ovia 
työharjoitteluihin.

Yhteistyö yritysten ja 
työelämän kanssa auttaa 
nuoria urasuunnittelussa.

Yhteiset tapahtumat lisäävät 
keskustelua oppimisen 

suunnasta ja tulevaisuudessa 
tarvittavista taidoista.

Miten NY voisi auttaa?



Oma työ
Löytöretki omien vahvuuksien, työelämä-
ja yrittäjyystaitojen tunnistamiseen ja 
harjoitteluun.

Yläkoulun 7.-9. luokille

Kesto 5 teemaa, joko viikon MOK tai 1-2 h/teema

Laaja-alainen osaaminen L1-L7 monipuolisesti

AI, OPO, YH, KU - eheyttävä



Työnhakuvinkit nuorille
Kolmen videon sarja, jossa opitaan 
tärkeitä vinkkejä esimerkiksi 
kesätyönhakuun.

Näin hiot työhakemuksen ja CV:n kuntoon

Miten valmistaudut työhaastatteluun?

Kohti ekaa työpäivää



Taloudesta, yrittäjyydestä ja työelämästä

Uusi jakso joka maanantai!
Jokaisesta jaksosta löytyy myös valmis PodTask-
oppimateriaali hyödynnettäväksi oppitunneille!

Podcast jakautuu yrittäjätarina-, asiantuntija- ja 
keskustelujaksoihin. Asiantuntijoiden jargon on 
suodatettu nuorille ymmärrettäväksi.

NY-alumnit Aatu Veikkola ja Otto Rantanen keskustelevat mielenkiintoisten 
vieraiden kanssa taloudesta, yrittäjyydestä ja työelämästä – nuorilta nuorille.

uskallayrittaa.fi/podcast #UskallaYrittää #UYPodcast @nuoriyrittajyys

https://open.spotify.com/show/4ByICkuP79xUJt71gTTli7
https://uskallayrittaa.fi/podcast/


Konkreettisia työkaluja 
vahvuuksien hyödyntämiseen 
urasuunnittelussa -työpaja

Työpajassa opitaan tekemisen kautta tiimeissä 
työskennellen:
• Miten hyödyntää VIA-vahvuustestiä ja sen 

tuloksia oppijoiden urasuunnittelussa?
• Miten työstää VIA-vahvuustestin antia 

vertaisryhmissä?
• Miten jalostaa ja työstää tunnistettuja 

vahvuuksia oman ”henkilöbrändin” ja 
urasuunnittelun rakentamiseen?



KIITOS! 
nuoriyrittajyys.fi
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