
Yrittäjyys-
kasvatustarjotin

Mitä on tarjolla? 
Mistä materiaalit löytyvät? 

Minkä ikäisille ne soveltuvat?

Koonnut Leader Viisarin Bisnes Lande-hanke



Tarjotin on koottu
helpottamaan

yrittäjyyskasvatuksen
aloittamista ja
toteuttamista. 



Osallistujien ikä:  0-6 v.         7-12 v.       13-16 v.     17-19 v.          19+

Nuori 
yrittäjyys

TAT

4H

YesTarjoamme näkemyksiä, tukea ja työkaluja yrittäjyys-
kasvatuksen  kehittämiseen yksilöille ja organisaatioille

Yrittäjyyskasvatustoimijat 
Pohjoisessa Keski-Suomessa

Annamme lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Luomme
harrastuksen kautta polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen.

Tavoitteenamme on, että j okainen nuori innostuu työelämästä,  hallitsee
omaa talouttaan ja tahtoo toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä

Tarjoamme pitkäkestoisen polun materiaaleineen yrittäjyyskasvatuksen tueksi kaikilla
kouluasteilla.
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Valtakunnallinen YES ry, YES-verkosto
Näkemyksiä, tukea ja työkaluja yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen yksilöille ja organisaatioille

 
Kenelle?  Kohderyhmänä opetushenkilöstö, oppilaitokset ja muut yrittäjyyskentässä toimivat organisaatiot sekä kunnat ja työelämätoimijat
Millaista toimintanne on käytännössä? Konkreettisia työkaluja oppijoille: "mun juttu" ja "mun maailma" -materiaalit peruskoululaisille,  tulevaisuuspäiviä,
ammatillisen koulutuksen yrityspäiviä ja yrityspäiviä lukiokoulutuksiin. On tarjolla 10 opintopisteen kokonaisuus yrittäjyys-, työelämä- ja korkeakouluaiheille
sekä julkisen keskustelun paikkoja. Kunnille on tarjolla myös työkalupaketti, jonka avulla kunta voi lähteä rakentamaan yrittäjyyskasvatusta. Saatetaan
ihmisiä yhteen. Meillä on myös yrittäjyyskasvatuksen tiimi ja konkreettisia työkaluja oppijoille. Halutaan muistuttaa, että kaikki oppiminen ei tapahdu
koulussa.
Minkä ikäisille ohjelmat, materiaalit tai toiminta on suunnattu? "Mun maailma" on alakoululaisille, "Mun juttu" yläkoululaisille ja jopo-luokkalaisille,
myös lukiokoulutukseen on työkaluja.
Vaatiiko materiaalien tai ohjelmien käyttöönotto työntekijäresursseja oppilaitoksesta tai muulta toimijalta ja jos niin millaista?  Opettajalla on
käytössään materiaalipankki, josta hän voi valita ne materiaalit, mitkä haluaa ottaa haltuun ja viedä omaan työhönsä.  YES myös tulee ja pitää koulutuksia ja
antaa tukea materiaalien käyttöönoton kanssa.
Hinta? Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä, myös digityökaluihin vapaa pääsy. Ne kunnat, jotka rahoittavat YES:iä tai ovat jäseniä saavat kaikki YES:in
palvelut ilman lisäkuluja. Muutoin otetaan pieni korvaus esim. veso-päivistä tai jos rakennetaan kunnan kanssa laajempaa kehittämispakettia, on se
maksullista.
Onko materiaaleista olemassa tuotekortteja? On, YES:in sivuilla ja osoitteessa https://tralla.fi/tekija/yes-verkosto/
Parhaat onnistumiset? Uuden yrittäjyyskasvatuksen verkoston rakentaminen, ja alueelliset yrittäjyyskasvatuksen tiimit, joissa on saatu yhteistä
keskustelua ja ihmisiä yhteen pohtimaan, kehittämään ja asettamaan tavoitteita.
Mistä saa lisätietoa? yesverkosto.fi ja tralla.fi
Muuta? YES:n voi liittyä myös jäseneksi. Jäsenyys voi olla henkilökohtainen tai myös yhteisö, kunta, yritys tai oppilaitos voi olla jäsen. Yhteisöjäsenyys
maksaa 500€/vuosi ja henkilöjäsenyys 40€/vuosi. Henkilöjäsenille järjestetään innostumispaikkoja ja voimaantumispaikkoja eri teemojen parissa.
Lisäksi: On asia tai tarve mikä tahansa, voi soittaa ihan kenelle tahansa YES-verkostosta, ohjataan aiheen mukaan 
oikealle ihmiselle. Rohkeasti mukaan toimintaan ja ottamaan yhteyttä! Ollaan avoimia kaikelle yhteistyölle!

 

http://yesverkosto.fi/
http://tralla.fi/




Kenelle? Opettajille ja oppilaitoksille työvälineitä kaikille kouluasteille esikoulusta korkeakouluihin. Pääkohderyhmänä ovat 7-29-vuotiaiden parissa
toimivat, mutta myös vanhempien oppilaiden kanssa voi hyödyntää materiaaleja.
Millaista toimintanne on käytännössä? Opettajat voivat tilata maksuttomat materiaalit käyttöönsä itse joko aluetoimiston tai NY:n nettisivujen kautta. 
 Painetut materiaalit postitetaan, digimateriaalit saa käyttöön heti. Opettajat voivat osallistua kansallisiin koulutuksiin materiaalin käyttöön liittyen. 
Oppimateriaaleja on kaikille koulutusasteille ja ne alkavat jo esi- ja alkuopetuksesta, eli jopa 5-6-vuotiaille on oppimateriaaleja.
Vaatiiko materiaalien tai ohjelmien käyttöönotto työntekijäresursseja oppilaitoksesta tai muulta toimijalta ja jos niin millaista? Ei vaadi,
materiaalit tukevat opetussuunnitelmaa. Vain käyttöönotto vaatii perehtymistä kuten minkä tahansa oppimateriaalin tai kirjan käyttöönotto. 
Hinta? Oppimateriaalit ja ohjelmat ovat kaikille maksuttomia. Myös koulutukset ovat ilmaisia. Laajemmat kehittämis- ja koulutuspalvelut, joita voidaan
tehdä kunnan kanssa, ovat maksullisia. Tässä tavoitteena on, että kunnat sitoutuisivat yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen. Tällöin hinta määräytyy
oppilasmäärien mukaan kuntakohtaisesti, riippuen siitä mitä kunta haluaa sisällyttää pakettiin. On olemassa kaksi eri pakettia, laajempi ja suppeampi. 
Onko materiaaleista olemassa tuotekortteja? Kyllä: nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat. Mahdollista saada esitteitä myös painettuina. 
Parhaat onnistumiset? Keski-Suomalainen nuori voitti NY yritys suomenmestaruuden ja pääsi edustamaan Suomea yrittäjyyden EM-kisoihin. Parhaita
onnistumisia ovat kuitenkin ne tarinat, kun kuulee että joku lapsi tai nuori on yrittäjyyskasvatusohjelmien kautta löytänyt suunnan omalle polulleen.
Myös se on suuri onnistuminen, kun saa saa opettajan innostumaan yrittäjyyskasvatuksesta.
Mistä saa lisätietoa? www.nuoriyrittajyys.fi, www.vuosiyrittajana.fi, www.pikkuyrittajat.fi, www.uskallayrittaa.fi, https://nuoriyrittajyys.fi/keski-suomi/
Muuta? Keski-Suomessa on oma aluetoimisto, joten käytännönläheistä apua on tarjolla mataalla kynnyksellä. Voi olla yhteydessä, vaikka kunnalla ei
olisikaan sopimusta. Myös veso-päivät opettajille yhteistyössä Yrityskylän kanssa järjestyvät.

Nuori Yrittäjyys ry
Tarjoamme pitkäkestoisen polun materiaaleineen yrittäjyyskasvatuksen tueksi kaikilla kouluasteilla.

http://www.nuoriyrittajyys.fi/
http://www.vuosiyrittajana.fi/
http://www.pikkuyrittajat.fi/
http://www.uskallayrittaa.fi/
https://nuoriyrittajyys.fi/keski-suomi/


valmiit oppimateriaalit kaikkiin ohjelmiin 
tukea ja maksuttoman koulutuksen ohjelmien toteuttamiseen 
uusia verkostoja koulutuksen kentällä ja työelämässä

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku tarjoaa opettajalle työvälineitä yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen opetukseen.
Polun ohjelmat tukevat monialaisuutta ja tekemällä oppimista. Ohjelmat kannustavat opittujen taitojen
soveltamista koulussa ja vapaa-ajalla.
NY-ohjelmat tukevat opetussuunnitelmien laaja-alaisen osaamisen tavoitteita eri kouluasteilla.
Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa opettajalle

Ohjelmat ovat maksuttomia.



 
Kenelle? Peruskouluikäisille, 1.-9. lk. ja toisen asteen opiskelijoille. 
Millaista toimintanne on käytännössä? Eri ikäluokille on olemassa omat materiaalit, joita oppilaitokset voivat ottaa käyttöönsä: 1. lk: Leikitään taloutta, 2. lk.
Lähialueen ja -piirin työ ja ammatit -oppimiskokonaisuus, 3. lk: Mun elämä, mun vastuu -oppimiskokonaisuus, 4. lk: Taloussankari Junior -paketti, 5. lk:
Vahvuudet ja yrittäjyys -paketti, 6. lk: Yrityskylä Alakoulu, 7. lk: Vahvuudet ja yrittäjyys- oppimiskokonaisuus, 8. lk: Taloussankari -oppimiskokonaisuus,   9 lk:
Yrityskylä Yläkoulu.
Toinen aste: Yrittäjyysosaaminen -opintojakso + Työelämäosaaminen -opintojakso + Oman talouden hallinta -opintojakso + Lukiolaisten sijoittajakoulu +
Duunikoutsi opinto-ohjauksessa. Lisäksi Kesäyrittäjä-ohjelma 17-29 vuotiaille. 
Vaatiiko materiaalien tai ohjelmien käyttöönotto työntekijäresursseja oppilaitoksesta tai muulta toimijalta ja jos niin millaista? Ei Vaadi. TAT
kouluttaa oppilaitosten opettajat materiaalien käyttöön vuosittain. Lisäksi tarjoamme jatkuvaa tukea ja ohjausta kouluille. Yrityskylä-päivien ja Kesäyrittäjä-
ohjelmien organisoinnista vastaamme kunnan ja sen oppilaitosten kanssa yhteisesti. 
Hinta? Materiaalit ovat maksuttomia. Kunnan kanssa tehdään Yrityskylästä ja Kesäyrittäjyydestä yhteistyösopimus, jonka jälkeen koulut saavat käyttöönsä
TATin materiaalit. Alakoulun koulupolku tiivistyy Yrityskylä-päivään 6-luokalla ja Yläkoulun koulupolku puolestaan huipentuu 9-luokkalaisilla Yrityskylän
peliareenalle. Laadukkaiden materiaalien lisäksi TAT järjestää opettajankoulutuksen ja huolehtii, että jokainen kunnan oppilas pääsee osallistumaan
oppimiskokonaisuuteen. 
Onko materiaaleista olemassa tuotekortteja? On. Löytyy osoitteesta https://tralla.fi/tekija/talous-ja-nuoret-tat/
Parhaat onnistumiset? Paras palaute toiminnasta on nähdä lasten ja nuorten into työelämää, yrittäjyyttä ja oman talouden hallintaa kohtaan. On hienoa
nähdä, kuinka nuoret rohkaistuvat kokeilemaan käytännössä millaisia mahdollisuuksia heillä tulevaisuudessa on ja soveltavat tätä osaamista omassa
elämässään. 
Mistä saa lisätietoa? Eri sivustoilta: tat.fi , yrityskyla.fi , tralla.fi Sosiaalisen median kanavat: @TAT (Facebook, Twitter, Instagram, LinkendIn)
Muuta? TAT-Yrityskylä on suomalainen koulutusinnovaatio, joka on palkittu maailman parhaana. 
TATin toiminta ja materiaalit perustuvat opetussuunnitelmaan. 

Talous ja nuoret TAT / Koulupolku
Tavoitteenamme on, että j okainen nuori innostuu työelämästä,  hallitsee omaa talouttaan ja tahtoo

toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä

https://tralla.fi/tekija/talous-ja-nuoret-tat/




4H

Kenelle? 4H:n kohderyhmää ovat 6-29-vuotiaat lapset ja nuoret. Pääpainotus alle 18-vuotiaissa.
Millaista toimintanne on käytännössä?
4H-harrastekerhoissa lapset oppivat monipuolisesti kestävään elämäntapaan liittyviä arjen taitoja sekä yritteliään ihmisen perusvalmiuksia. Leirit, kilpailut
ja kouluyhteistyö tarjoavat lisää mahdollisuuksia ryhmässä toimimiseen, oppimiseen ja harrastamiseen. TOP-tehtäväsivusto on kerhonohjaajille ja
ammattikasvattajille suunnattu, myös lapsille avoin tehtäväpankki. 
4H-akatemia on monipuolinen tekemisen ja oppimisen ympäristö 13 – 28-vuotiaille. Se on osaamisen näkyväksi tekemistä, opintopisteitä ja
osaamismerkkejä. 4H:n kautta jo yli 13-vuotias voi saada ensimmäisen työkokemuksen ja päästä kokeilemaan yrittäjyyttä ohjatusti. Yhdistykset
valmentavat nuoria koulutusjärjestelmänsä, eli erilaisten koulutusten ja valmennusten avulla työtehtäviin ja työllistävät nuoria vastuullisesti. Nuori voi
työllistyä 4H-yhdistykseen, yhdistyksen kautta tai työllistää itsensä perustamalla oman 4H-yrityksen.
Vaatiiko materiaalien tai ohjelmien käyttöönotto työntekijäresursseja oppilaitoksesta tai muulta toimijalta ja jos niin millaista? 4H:n nuorille
suunnatut työelämä -ja yrittäjyyskurssien valmentajana toimii paikallisen 4H-yhdistyksen toimihenkilö, joten näihin ei oppilaitoksista tarvita
työntekijäresursseja. Kerhojen ohjaamisesta vastaa yhdistyksen kouluttamat nuoret kerhonohjaajat. Mikäli opettaja haluaa ottaa käyttöönsä TOP-
tehtäväsivuston materiaaleja, ovat ne vapaasti käytettävissä.
Hinta? 4H-yrittäjän tulee olla 4H-järjestön jäsen, yksilöjäsenmaksu on 35 € vuodessa. Ajokortti työelämään -koulutuksen suositushinta on 40 €/oppilas.
Muut toiminnot sovitaan kunta- ja oppilaitoskohtaisesti.
Onko materiaaleista olemassa tuotekortteja? On. Tuotekortit löytyvät osoitteesta https://tralla.fi/tekija/suomen-4h-liitto/
Parhaat onnistumiset? Parhaita onnistumisia ovat nuorten huikeat yritystarinat, 4H-yrittäjyys on ponnahduslauta useille nuorille kohti täyspäiväistä
yrittäjyyttä. 4H-yrittäjyyden suosio kasvaa joka vuosi ja tänä vuonna (2021) 4H-yrittäjiä on jo yli 1600. 
Mistä saa lisätietoa? Paikallisesta 4H-yhdistyksestä sekä netistä esim. www.4h.fi, www.4h.fi/toita/perusta-oma-yritys/, www.4h.fi/tekemista/4h-
akatemia/, www.toptehtavat.fi/task/theme/14077/hoksaa-bisnes.
Muuta? 4H-yrityskurssin voi käydä nyt myös verkkokurssina. 4H-yrityskurssista ja 4H-yrittäjänä toimimisesta saa myös opintopisteitä (yhteistyössä
Opintokeskus Siviksen kanssa). 
4H-yrityskurssista saa yhden opintopisteen ja yrittäjänä toimimisesta 7 opintopistettä.

4H antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Luomme
harrastuksen kautta  polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen.

https://tralla.fi/tekija/suomen-4h-liitto/
http://www.4h.fi/
http://www.4h.fi/toita/perusta-oma-yritys/
http://www.4h.fi/tekemista/4h-akatemia/
http://www.toptehtavat.fi/task/theme/14077/hoksaa-bisnes


Toteutamme paikallisyhdistyksissämme yrittäjyyskasvatusta Kolme askelta työelämään -mallimme mukaisesti. Malli
sisältää 4H-toiminnalle määritellyt avaintuotteet: Ryhmätoiminta, 4H-akatemia, Työpaikka ja 4H-yritys.



Monenlaista materiaalia yrittäjyystaitojen kehittämiseen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle
Hakukone, jonka avulla materiaalia voi etsiä esimerkiksi oppiainekohtaisesti
Ajankohtaista tietoa yrittäjyyskasvatuksesta ja yrittäjyyskasvatuksen toimijoista
Mahdollisuus jakaa hyviä käytäntöjä ja kerätä omia suosikkeja talteen

Tralla-palvelussa:

Trallasta löytyy eri oppiaineisiin muun muassa erilaisia valmiita tehtäviä, ideoita hyvistä käytännöistä, videoita sekä vinkkejä
erilaisista peleistä ja sovelluksista, jotka kehittävät yrittäjyysosaamista.

Tralla.fi on Yksityisyrittäjäin Säätiön omistama ja Talous ja nuoret TATin sekä Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) ylläpitämä maksuton palvelu
opettajille ja yrittäjyyskasvatuksen toimijoille.
Tralla-palvelu tarjoaa laajan valikoiman materiaaleja, menetelmiä ja työkaluja yrittäjyystaitojen kehittämiseen helposti yhdestä
paikasta. Tralla on helppokäyttöinen ja innostava työkalupakki, joka auttaa valitsemaan hakukoneen avulla oppijoiden ikään ja
valmiustasoon parhaiten soveltuvat menetelmät ja materiaalit.

Tralla.fi
Maksuttomia materiaaleja, malleja ja työkaluja yrittäjyystaitojen

kehittämiseen helposti yhdessä paikassa.

http://www.yksityisyrittajainsaatio.fi/
https://www.tat.fi/
https://nuoriyrittajyys.fi/


Esimerkki Kinnulasta: Toteutetaan yhteistyössä yrittäjyysteemainen ilmiöoppimisen kokonaisuus.

Kerromme
mielellään
tästä lisää.



Yrittäjyyskasvatus
kuuluu kaikille.

 
Kiitos, kun sujuvoitat
nuorten yrittäjyyttä!

 

Materiaali on koottu 6-9/2021


