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Tarjoamme 7–25-vuotiaiden nuorten 

työelämätaitoja, yrittäjämäistä asennetta 

ja taloudenhallintaa tukevia ohjelmia. 

Ne toteutetaan kouluissa osana opetusta.
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Yrittäjyys- ja työelämätaitojen 

kasvattajaseura tähyää 

tulevaisuuteen 
Yrittäjyyden ja aktiivisten työtekijöiden 

kasvattajaseura täyttää 15 vuotta. Reilusti 

teini-ikäinen toiminta elää ketterästi 

ympärillä olevan yhteiskunnan ja globaalin 

maailmantalouden muutoksessa. 

Näiden vuosien aikana yli 35 000 nuorta on löytänyt 
ja vahvistanut omia taitojaan, työelämäosaamistaan 
ja ottanut omat ideansa käyttöön NY Vuosi 
yrittäjänä -ohjelman kautta. Kaikkiaan NY 
Yrittäjyyskasvatuksen polulla on ollut mukana 
satojatuhansia nuoria toimintamme aikana. 

Juhlavuotta on ollut hienoa juhlistaa kaikkien aikojen 
suurimmalla Uskalla Yrittää -finaalilla, ensimmäisellä 
Pikkuyrittäjät-finaalilla ja Euroopan laajuisella 
korkeakoulujen Start Up- kilpailulla täällä Suomessa. 

Päällimmäisenä tunteena eri-ikäisten nuorten 
parissa vastaan tulee ilo ja innostuneisuus.  
Tekemisen kautta syntyy tunne ja kokemus siitä, 
että omalla toiminnalla voi vaikuttaa. Näkyvät 
tulokset vahvistavat sisäistä omistajuuden tunnetta. 
Tästä syntyy motivaatio ja halu yrittää enemmän. 
Loppuvuodesta 2017 julkistetaan laaja NY-tutkimus, 
jossa oli mukana yli 7000 nuorta viidestä Euroopan 
maasta. Alustavien tulosten mukaan NY Vuosi 
yrittäjänä -ohjelmassa mukana olleiden nuorten 
päätöksenteko- ja esiintymistaidot, oman työn 
suunnittelu ja oma-aloitteisuus ovat keskeisiä 
tuloksia. Vaikuttavuus syntyy, kun nuori saa olla 
riittävän pitkään yrittäjyyskasvatuksen parissa.

Juhlavuotemme huipentuu jälleen NY Job Shadow 
-päivään, jolloin nuoret ja suomalaiset yritysjohtajat 
inspiroituvat toistensa parissa. Ne yritykset, jotka 
aidosti ovat kiinnostuneita nuorista ja haluavat 
kuunnella heitä, saavat näin yhteyden tulevaisuuden 
timantteihin.

Kaikkialla huudetaan nyt työelämän muutostarpeen 
perään. Tutkimuksetkin todentavat nopeaa 
muutosta ja poliittiset linjaukset todentavat sitä, 
että on toimittava nopeasti. Liian moni nuori kokee 
silti jäävänsä ilman tarpeellisia työelämätaitoja. 
Nuorten rohkeus kohdata nämä haasteet syntyy 
siitä, kun saa ensin harjoitella taitoja ja osaamisen 
käyttöönottamista — tekemällä. Tässä ollaan 
NY-toiminnan ytimessä. 

 Tämän vuoden aikana yhä useampi nuori on ottanut 
yhteyttä meihin. Nuori Yrittäjyys ry:n toimintaan 
osallistuminen on koettu niin vaikuttavaksi, että 
omat tarinat, oppiminen ja kokemus halutaan jakaa 
muille. Seuraavan vuoden aikana Suomeen rakentuu 
NY-lähettiläiden verkosto, joka jalkautuu kouluhin 
kertomaan hyvää tarinaa. Annetaan tarinoiden 
kiertää nyt ja uskotaan nuoriin.

Virpi Utriainen
toiminnanjohtaja
Nuori Yrittäjyys ry 
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NY-toiminnan 
vaikuttavuus

Lukuvuonna 2016-2017 

NY-toiminnassa mukana yli 

38 000 nuorta

yli

38 000

Pikkuyrittäjissä ennätysvuosi, 

yli 11 000 alakoululaista11 000 

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa 

4 400 9.-luokkalaista ja toisen 

asteen opiskelijaa
4 400 

NY Start Up -ohjelmassa 450 

korkeakouluopiskelijaa450

NY-leireillä (6H, 12H ja 24H) 

3500 nuorta 3 500

5



6 #pikkuyrittäjät

Mtv3 11.4.2016

NY-nuoret

Luoteisuusimaa 1.12.2016

Merikarvialehti 17

Vantaan-Asukaslehti 13.8.2016

Vasabladet 03.02.201

Pielavesi-Keitele 24.8.2016

Helsingin-Sanomat 13.10.2016
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Iltalehti 7.11.2016

ret mediassa

NY:n twiiteillä 

700 000 näyttökertaa 

lukuvuoden aikana

1700 seuraajaa

Maaseudun Tulevaisuus 20.4.2017 17.11.2016

Vantaan Sanomat 25.3.2017

Turun-Sanomat 23.3.2017

2017

#NYVuosiyrittäjänä
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NY Job Shadow — P
NY Job Shadow kokosi yhteen 29 

huipputason suomalaisjohtajaa ja 

saman verran yrittäjähenkisiä nuoria 

marraskuussa. Jokainen johtaja sai 

yhden suomalaisnuoren seurakseen 

työpäivänsä ajaksi. 

Nuoret olivat aktiivisesti mukana pomojen 
kokouksissa ja dialogi läpi päivän oli vahvasti 
vuorovaikutteista. NY Job Shadow -päivässä 
mukana olleet NY-alumnit ovat eri puolilta 
Suomea, iältään 16—23-vuotiaita ja he ovat 
kaikki osallistuneet koulussaan NY Vuosi 
yrittäjänä tai NY Start Up -ohjelmaan. He ovat 
ideoineet ja perustaneet oikealla rahalla toimivan 
NY-yrityksen, jota pyöritetään lukuvuoden ajan.

Aktia

Amcham Finland

ELO

Euroclear Finland

Finanssialan 
Keskusliitto

Finlayson

Finnkino

GE

Hanken

Helsingin kaupunki

Henki-Fennia

Hill & Knowlton

Kauppakeskus Kamppi

Kemijoki

Liikesivistysrahasto

Lundia

Microsoft Oyj

OAJ

Picnic

PwC Suomi

SAK

Sitra

Suomen Uusyrityskeskus

Suomen Yrittäjät

Taaleri Oyj

Työ- ja elinkeinoministeriö

Vincit CoOp Oy

NY Job Shadow -päivässä mukana:

#NYJobShadow 
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w — Päivä johtajana

#NYJobShadow 



10

Nuori Yrittäjyys ry järjesti historiansa suurimman Uskalla Yrittää -finaalin huhtikuussa. 

Se oli virallinen osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Finaali keräsi Helsinkiin 112 

NY-yritystä, yli 330 nuorta ja yli 150 opettajaa ja yrittäjyyskasvattajaa. Ensimmäistä 

kertaa mukana oli NY-yrityksiä peruskoulusta korkeakouluun ja finaali toimi NY Vuosi 

yrittäjänä ja NY Start Up -ohjelmien SM-kilpailuna.

Matka finaaliin alkoi joulukuussa 2016 ensimmäisistä 
semifinaaleista ja 15 semifinaalin kautta Helsingin 
finaaliin valikoituivat Suomen parhaat NY-yritykset. 
Finaalin voittajat valitsi jälleen liike-elämän tuomaristo, 
johon kuului edustajia mm. Citiltä, Opetus- ja 
kulttuuriministeriöstä, McDonald’s Suomelta ja 
Roschierilta. Finaalin messut järjestettiin kolmannen 
kerran Kauppakeskus Kampissa.

Opettajille järjestettiin samaan aikaan ensimmäistä 
kertaa verkostoitumisfoorumi, jossa he pääsivät 
vaihtamaan ajatuksia toistensa kanssa ja kuulivat 
puheenvuoroja mm. Hundredin Saku Tuomiselta ja 
USA:n suurlähetystön T.J. Grubishalta.

Finaalin aikana lavalla kuultiin inspiroivia sanoja 
mm. tubettaja Lakolta, NY-alumni Joonas Aholalta, 
elinkeinoministeri Mika Lintilältä ja Supercellin 
perustaja Ilkka Paanaselta.

Uskalla

#UskallaYrittää
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lla Yrittää

#UskallaYrittää
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Pikkuyrittäjillä hur

Syyskuussa Pikkuyrittäjät valittiin Oslossa 
Euroopan parhaaksi yrittäjyyskasvatusohjelmaksi, 
International Partnership Network Award.

Kansainvälisiä tuulahduksia toimintaan tuli 
monellakin tapaa. Ohjelma esittäytyi New Yorkissa 
Amcham Finlandin tapahtumissa ja Pikkuyrittäjät 
valittiin Suomen edustajaksi EU-komission 
SME Week -tapahtumaan Bratislavaan. 
Sinipaidat valloittivat syksyllä myös Espanjan 
Aurinkorannikon viikon mittaisessa Pikkuyrittäjät-
ohjelmassa ja keväällä vuorossa oli Costa Blancan 
Skandinaavinen koulu.

Yrittäjän päivän gaalassa Pikkuyrittäjät jututti 
Tasavallan presidentti Sauli Niinistöä ja Slushissa
innokkailla lapsilla oli oma osasto. 

Lukuvuosi huipentui Vuoden Pikkuyrittäjät-
kilpailuun ja Linnanmäellä käytyyn finaaliin 
toukokuussa.

Alakouluille suunnatun Pikkuyrittäjien lukuvuosi oli vauhdikas ja täynnä hienoja hetkiä. 

Ohjelmaan osallistui kouluissa ympäri Suomea huikea ennätysmäärä lapsia, yli 11 000!



#ideoillesiivet
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 hurja ennätysvuosi
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Ohjelmaan osallistui 450 opiskelijaa ja se oli 
käytössä 18 korkeakoulussa ympäri Suomea. 
Opiskelijat perustivat yhteensä sata harjoitusyritystä, 
joista parikymmentä jatkoi toimintaansa kurssin 
jälkeen. 
 
NY Start Up -ohjelmassa pilotoitiin tänä vuonna 
menestyksellisesti teemallista toteutusta 
peliteemalla. NY Start Up Games! -kurssille osallistui 
yli sata opiskelijaa pääkaupunkiseudulla viidestä 
eri korkeakoulusta ja kurssin aikana perustettiin 
kaksikymmentä monialaista pelienkehittämiseen 
keskittynyttä tiimiä. 
 

NY Sta

#NYStartUp

Korkea-asteen NY Start Up -ohjelma jatkoi huimaa kasvuaan. Viimeiset kolme vuotta 

ohjelmaan osallistuneiden opiskelijoiden lukumäärä on kaksinkertaistunut vuosittain. 

Vuoden huippukohtia olivat Uskalla Yrittää -finaali, 
johon osallistui 18 parasta NY Start Up -tiimiä ympäri 
Suomen sekä Helsingissä järjestetty JA Europe 
Enterprise Challenge -kilpailu. 
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Y Start Up

www.nystartup.fi



#jaEEC17
16

EM-kisahumu

Nuori Yrittäjyys ry järjesti ensimmäisen kansainvälisen 
suurtapahtuman, kun JA Europe Enterprise Challenge 
toi yhteen 19 tiimiä, lähes 70 korkeakoulunuorta ja yli 
70 korkeakouluopettajaa ja Nuori Yrittäjyys -toimijaa 
15 Euroopan maasta.

Kahden päivän aikana tiimit esittelivät toimintaansa 
tuomaristolle, johon kuuluivat muun muassa Sports 
1 Marketing -yrityksen perustaja ja NY-alumni Dave 
Meltzer ja Microsoftin yhteiskuntasuhdejohtaja Max 
Mickelsson.

Tapahtuma huipentui palkintoillalliseen, jossa kuultiin 
europarlamentaarikko Henna Virkkusta ja kahdesti 
Vuoden puhujaksi valittua André Noël Chakeria. 
Pääpalkinnon lisäksi kansainväliset ja kansalliset 
NY-toiminnan tukijat jakoivat omia nimikkopalkintoja: 
NY:n kumppaneista Roschier, Nordea ja Microsoft. 

Euroopan parhaaksi yritykseksi kruunattiin maltalainen 
INTACT, kehittämä INTACT™ järjestelmä yhdistää 
moottoripyöräilijän kypärään kiinnitetyn anturin ja 
älypuhelimessa toimivan sovelluksen. Onnettomuuden 
sattuessa järjestelmä soittaa kuljettajan lähiomaisille 
ja kertoo onnettomuuspaikan. Suomen edustajana 
oli turkulainen hyönteisravintoa myyvä Entis NY, joka 
tähtää nyt oikeana yrityksenä tulevaisuuden kasvaville 
hyönteisravintoon perustuville elintarvikemarkkinoille.

Euroopan parhaat NY Start Up -ohjelman yritykset 

kokoontuivat Helsinkiin kesäkuun lopussa kilpailemaan 

EM-tittelistä JA Europe Enterprise Challengessa.



#jaEEC17
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ua Helsingissä 
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NY-alumnit
NY-ohjelmaan osallistuneet nuoret ovat kaikki menestyjiä.

He kokevat tutkitusti mahdollisuutensa menestyä työelämässä 
hyvinä. NY-alumnit työllistyvät helpommin, ryhtyvät keskimääräistä 
useammin yrittäjiksi, toimivat pidempään liike-elämässä ja heillä on 
keskimääräistä korkeampi tulotaso.

ALAKOULU YLÄKOULU TOINEN ASTE KORKEA-ASTE

NY-NUOREN 

KOKEMUS

OPPIMISTULOKSET
tiedot, taidot, asenne

Paikallisten 
yritysten 

vapaaehtoistyö

Yrittäjyyskasvatuksen 
opettajat    

Korkeatasoinen 
sisältö

Talouslukutaidot

Työelämätaidot

Yrittäjyys

NY Vuosi yrittäjänä 

–ohjelmassa oli tosi 

makeeta, kun pääsi 

tekemään omaa juttua.

Kalle Freese, 
pikakahviyrittäjä

Muutamia esimerkkejä yrittäjiksi 
ryhtyneistä NY-alumneista:

Joonas Ahola,  
MeetingPackage.com

Jenni Parpala,   
Kiffel

Mikko Jaatinen ja Jyri Lindén, 
Nordic Business Forum

Kalle Freese,    
Sudden Coffee

Riku Korhonen,    
RikuCo ja MTRJ Palvelut

Tomi Rytkönen,  
Opiskelijayrittajyys.fi

Ida Salo, Patrik Pyöriä, Otto 
Korhonen ja Helmi Nurkkala,  
I’m Blue

Antti Nuutinen, Iida 
Hokkanen, Laura Alajuuri, 
Jussi Heikkinen ja Samuli 
Taskila,    
Entis
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NY Yrittäjyys-
kasvatuksen polku
Nuori Yrittäjyys ry:n kehittämät NY-ohjelmat tukevat ilmiöpohjaisuutta ja tekemällä 

oppimista. Learning by doing fun!

Yläkouluun Toiselle asteelle

NY Oma juttu NY 24h -leiriNY Minä + sinä = me

NY Oma talous

NY 12h -leiri

NY Vuosi yrittäjänä

NY Mitä ihmiset 
tekevät?

Pikkuyrittäjät

NY 6h -leiri

Korkea-asteelle

NY Start Up

NY Vuosi yrittäjänä

Alakouluun

Kolmen teeman kokonaisuus 

omien ja kaverien vahvuuk-

sien tunnistamiseen ja 

hyödyntämiseen.  

/ esiopetus  ja 1.-3. lk

Viiden teeman kokonaisuus 

yrittäjämäisten kykyjen, 

ideionnin ja oman tulevai-

suuden suunnitteluun.  

/ 7.-9. lk ja soveltaen 2. aste

Vuorokauden mittainen  

innovaatioleiri yritystoiminnan 

harjoitteluun vapaavalinnai-

sen tai yhteistyökumppanin 

antaman teeman pohjalta.

Lukuvuoden kestävä 

oikealla rahalla toimiva  

yrittäjyysohjelma.

Lukuvuoden kestävä 

oikealla rahalla toimiva  

yrittäjyysohjelma, joka  

tarjoaa mahdollisuuksia  

kansainväliseen toimintaan. 

12 tunnin mittainen leiri 

kuvitteellisen yrityksen perus-

tamiseen ja leirihaasteen 

ratkaisemiseen. Leiriohjaajina 

toimivat toisen asteen nuoret. 

/ 8.-9. lk

Kahdeksan teeman kokonai-

suus työelämävalmiuksien, 

urahaaveiden ja talouden-

hallinnan harjoitteluun. 

/ 7.-9. lk ja soveltaen 2. aste

Lukuvuoden kestävä  

oikealla rahalla toimiva  

yrittäjyysohjelma. 

/ 9. lk

Kuuden teeman kokonaisuus 

lähiympäristön, äänestämisen, 

eri ammattien ja talouden 

kiertokulun oivaltamiseen.  

/ 4.-6. lk

Yhdeksän teeman koko-

naisuus oman pikkuyrityksen 

ideoimiseen ja toteuttamiseen.  

/ 4.-6. lk

Kuuden tunnin mittainen 

leiri kuvitteellisen yrityksen 

perustamiseen ja tuotteen 

toteuttamiseen. Leiriohjaajina 

toimivat yläkoululaiset. 

/ 5.- 6. lk
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Opettajat keskiössä

Nuori Yrittäjyys ry palkitsee vuosittain ansioituneita yrittäjyyskasvatuksen toimijoita.

Opettajat ovat keskeisessä roolissa NY-ohjelmien toteutuksessa. Opettajan 

innostus tarttuu helposti nuoriin.

Pikkuyrittäjät-ohjelma 

vastaa hyvin uuden 

opetussuunnitelman tavoit-

telemaan laaja-alaiseen osaamiseen. 

Erityisesti ohjelma vastaa tietysti 

työelämätaitojen ja yrittäjyyden 

tavoitteisiin.

Arttu Pätäri, luokanopettaja, Kummun koulu, 
Outokumpu

Vaativaa, pitää mennä oman 

mukavuusalueen ulkopuolelle, olla 

virkeänä oppimaan uutta. Uskaltaa 

heittäytyä kaikesta tavanomaisesta, kokeilla 

itsekin tekemisen kautta. Uskaltaa ottaa iso askel 

taka-alalle ja antaa nuorten tehdä ja kokeilla. On 

palkitsevaa kun nuoret ylittävät itsensä ja oppi-

vat paljon uutta. Itse olen ollut taustalla, lähinnä 

luomassa heille hieman verkostoja.

Mia Kilpinen, opettaja, AO Keuda
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YES-verkosto auttaa 

YES on Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto. 

Se edistää yrittäjyyskasvatuksen toteutumista valmentamalla opettajia, 

kehittämällä koulutusta, rakentamalla koulu-yritysyhteistyötä ja 

tarjoamalla materiaaleja opetukseen.

Alueelliset YES-toimijat toimivat NY-ohjelmien 
yhteystahona. Yhteistyön avulla NY:n ohjelmia 
tukevaa koulutusta ja neuvontaa on saatavilla 
ympäri maata.

YES tarjoaa myös YES Kummeja eli työelämän 
vapaaehtoisia NY-ohjelmiin ja muuhun koulu-
yritysyhteistyöhön: yeskummit.fi.

yesverkosto.fi

   facebook.com/yesverkosto

       @yesverkosto



Max Mickelsson
Microsoft

Kari Björklöv
Fennia

Teemu Kokko
Haaga-Helia

Johanna Flythström
Roschier

Jukka Honkaniemi
SEB

Jari Jokilampi
Suomen 

Uusyrityskeskukset ry

Jyri Lindén
Nordic Business Forum
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NY:n hallitus

www.nuoriyrittajyys.fi

Minulle kävi aikanaan 9.-luokalla valtaisia 

onnenpotku kun pääsin osallistumaan NY 

Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan. Opin vuoden 

aikana todella paljon! Haluan olla mukana edistämässä 

älyttömän tärkeää asiaa ja toivon, että mahdollisimman 

monella koululaisella olisi mahdollisuus kokea sama 

minkä minä koin.

Jyri Lindén, NBF

Hallituksen puheenjohtaja: Hallituksen varapuheenjohtaja:

Hallituksen jäsenet:

Tarja Kallonen
Finanssiala

Kari Laukkanen
Yrittäjä
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Pääyhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

•	 Wihurin rahasto

•	 OLVI-säätiö

•	 Pörssisäätiö

•	 Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö

•	 Erkki Paasikiven säätiö

•	 Liikesivistysrahasto

Toimintaa tukevat säätiöt

Yhteistyökumppanit

www.nuoriyrittajyys.fi

Nuori Yrittäjyys ry on nuorten yrittäjämäisen asenteen, työelämätaitojen ja 

taloudenhallinnan intohimoinen edistäjä. Kiitos kumppaneillemme!



nuoriyrittajyys.fi      @nuoriyrittajyys

http://nuoriyrittajyys.fi/

