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yrittäjyyskasVatusta 
elinikäisen oppimisen 
tiellä
Välillä kuulee kysyttävän, miten voisin auttaa nuo-

ria. Yksinkertaisuudessaan nuoret tarvitsevat kan-

nustusta ja rohkaisua, läsnäoloa, kiinnostusta ja 

tunnetta siitä, että heidän jutullaan on merkitystä, 
eikö?

Nuori Yrittäjyys -toiminnassa ei ole kyse pelkästään 
yrittäjyydestä vaan siitä, että eskarista korkeakou-

luun ulottuva NY-polku antaa eri-ikäisille nuorille 
mahdollisuuden harjoitella vuorovaikutustaitoja, 

ongelmanratkaisua, pettymysten sietämistä, vie-

raille ihmisille puhumista, oman työn johtamista 

ja samalla mm. luovuus, työelämän resilienssi ja 

sinnikkyys ovat vahvistuneet. Kansainvälisen katto-

järjestömme nimi Junior Achievement kuvaa ehkä 

parhaiten toimintamme ydintä. Toimintamme tukee 

nuoria menestymään omalla polulla.

Vuonna 2019 olemme juhlineet JA Worldwiden 
kanssa globaalisti järjestömme 100-vuotisjuhlaa. 
Tänäkin vuonna miljoonat nuoret ovat oppineet 

tunnistamaan ja tunnustamaan omat vahvuutensa, 

oppineet taloustaitoja ja löytäneet parhaimmillaan 

suunnan tulevaisuudelle.

Oman toiminnan kautta oppiminen ja uusien asi-
oiden omaksuminen käytännön tekemisen kautta 
lisää omistajuuden tuntua, jota ruokkii merkityk-

sellinen tekeminen. Seurauksena on motivaatio 
ja oppiminen — myöhemmin fiilis: minä pystyn. 
Tavoitteemme on luoda pohja elinikäiselle oppimi-
selle.

Yrittäjyyskasvatus on yrittäjyyden ja työelämäasen-

teen juniorityötä. Yrittäjyyskasvatus vahvistaa ver-
kostoja ja yhteisöllisyyttä, jossa iloitaan omasta ja 
toisen menestyksestä. Yrittäjyyskasvatuksen kautta 
syntyy työelämämuutoksessa tarvittavia taitoja ja 
maailman paras osaaminen saa siivet. Kun nuori 

luottaa itseensä, hän uskaltaa luottaa myös muihin 
— ja muut uskaltavat luottaa häneen. 

Sydämellinen kiitos kaikille kumppaneille!

Virpi Utriainen

toiminnanjohtaja

Nuori Yrittäjyys ry
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VaikuttaVaa toimintaa 
lasten ja nuorten hyVäksi
Lukuvuoden 2018-2019 aikana Nuori Yrittäjyys ry:n 
ohjelmissa, oppimisympäristöissä ja tapahtumissa 

oli mukana 70 500 lasta ja nuorta. Siis liki 200 uutta 
nuorta joka päivä ”altistui” NY-toiminnalle. 

Osa toiminnastamme on yhden päivän aikana järjes-

tettäviä leirejä, työpajoja tai vaikkapa pelillisiä oppi-
miskokemuksia verkossa. Laajimmat ohjelmamme 

innostavat nuoria läpi lukuvuoden, kesästä kesään.

lukuvuonna 2018-2019 
tavoitimme

70 500
lasta ja nuorta.
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suomen tärkein VoimaVara oVat lapset ja 
nuoret – työelämäValmiuksia milleniaaleille

Itseensä uskovat ja osaavat nuoret osallistuvat aktiivisesti menestyvän 

yhteiskunnan rakentamiseen. Milleniaalit ovat työelämässä, luovat 

työpaikkoja ja perustavat yrityksiä vielä 2060-luvulla. 

Yrittäjyyskasvatus antaa valmiudet työelämän muutokseen, 

vahvistaa taloustaitoja sekä luo kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Nuori Yrittäjyys ry (NY) toimii opettajien ja koulutuksen järjestäjien tukena opetussuunnitelman toteut-
tamisessa. Lukuvuonna 2018-2019 NY-toimintaan osallistui 70 500 nuorta. Haasteena on muihin Pohjois-

maihin verrattuna mm. rahoituksen pirstaleisuus ja lyhytaikaisiin kehittämishankkeisiin sidottu toiminta, 
joiden toteuttamiseen kuluu kohtuuttomasti aikaa. 

Tutkimustuloksia Nuori Yrittäjyys toiminnan vaikutuksista
Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan pitkäkestoisesti osallistuneiden nuorten motivaatio, koulumenestys sekä 
yhteiskunnallinen osaaminen ml. taloustaidot kasvoivat.

Kansainvälinen kaksivuotinen ICEE-tutkimus (Innovation Cluster 
for Entrepreneurship Education/ EU) toteutettiin yhteistyössä:

• JA Europe (Nuori Yrittäjyys Eurooppa)
• 5 opetusministeriötä

• 3 tutkimusorganisaatiota 
• 5 NY-organisaatiota (Suomi, Viro, Latvia, Belgia, Italia)

Koulumotivaatio 
nousi

Työelämän avaintaidot 

kehittyivät
Itseluottamus ja 

viestintätaidot paranivat
Koulupoissaolot 

vähenivät
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Työelämävalmiuksia ja taloustaitoja eskarista korkeakouluun – NY-ohjelmat 
jokaiseen Suomen oppilaitokseen

NY-ohjelmat toimivat koulutuksen tavoitteiden mukaisina työvälineinä koulutuksen ammattilaisilla eri kou-

luasteilla. Sisällöt vahvistavat monialaisesti elämänhallinnantaitoja, työelämävalmiuksia, taloustaitoja ja 
yrittäjyyttä ikäluokan mukaisesti. Nuorten kyky arjen ratkaisuihin ja uusiin innovaatioihin vahvistuu. Näiden 
ohjelmien tulisi olla jokaisen oppijan saatavilla.

Ihmisten hyvinvointi on yhteiskunnan keskeinen päämäärä. Tekemällä oppiminen vahvistaa itsetuntoa ja 
oman urapolun löytämistä. Tärkeä tunne nuorille on; minä pystyn. Yhden syrjäytyvän nuoren hinnaksi on 

arvioitu 370 000€ (Sitra/THL 2018). Jo 200 syrjäytymisuhan alla olevan nuoren osallistaminen motivoivaan 
tekemiseen tuo Suomelle 74M€ säästön. 

100 000
Nuori Yrittäjyys ry edistää 

hallitusohjelman mukaisesti 

eri kouluasteilla työelämä-, 

yrittäjyys- ja taloustaitoja 

pitkäkestoisesti ja laaja-alaisesti. 

Vuonna 2021 tavoitteemme  on 

100 000 nuorta.

Alakoulu Yläkoulu Toinen aste Korkea-aste

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku
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opin op:laiselta
Job Shadow -päivän hengessä joukko nuoria otti varaslähdön syyskuussa OP Turun Seudun 
kanssa. Opin OP:laiselta -päivän tavoitteena oli, että nuoret verkostoituvat, tutustuvat erilaisiin 
urapolkuihin ja vahvistavat työelämätaitojaan. Se toteutui.

Ajattelin, että päivä on mielenkiintoinen tilai-
suus kuulla, mitä nuoret ajattelevat pankki-

maailmasta ja elämästä ylipäätään. Nuoret sukupolvet 
näyttäisivät olevan hyvin sosiaalisia, ulospäinsuuntautu-
neita, rohkeita ja yrittäjähenkisiä. Olin positiivisesti yllät-
tänyt.” 

Sijoitusjohtaja Ville Pekkala kertoi op.media:ssa.
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Cit1 ja ny – suurella 
sydämellä
Citi on tukenut kauttamme nuorten työelä-

mävalmiuksia jo toistakymmentä vuotta. 
Naistenpäivänä ryhmä Vuosi yrittäjänä 
-ohjelman käyneitä nuoria suuntasi Citille 
Helsingin keskustaan.

Ohjelmassa oli ajatusten vaihtoa, paljon 

naurua, englanninkieliset NY-yritysten 

pitchaukset ja citiläisten vinkkejä työelä-

mään. Yksinkertainen resepti, toimiva 
kokonaisuus.
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CirCula®

Uuden lukuvuoden ensimetreillä julkaisimme 

Circula®-pelin. Se on pelillinen työpaja, joka 

tekee tutuksi kiertotalouden eri muotoja ja lii-

ketoimintamahdollisuuksia. Circula® on kehi-

tetty etenkin ammatillisille oppilaitoksille, 
mutta se on hyvin sovellettavissa peruskoulun 
yseille, lukioille ja ammattikorkeakouluille.

Olimme mukana kehittämässä Circula®-peliä 
yhdessä Suomen ympäristöopisto SYKLIn, 

Savon koulutuskuntayhtymä Sakkyn ja Espoon 

seudun koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa.

Hanketta rahoitti Sitra.

Photo © Sonja Rask
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ny goes lappi
Syksyllä lähdimme Lappiin! Kävimme kertomassa yrit-

täjyyskasvatuksen kiistattomista hyödyistä Lapin kou-

luissa. Posio-Sodankylä-Kittilä-Kolari-Rovaniemi -reitin 
varrella koulujen henkilökunta sai koulutusta ja näkö-

kulmia yrittäjyyskasvatukseen.

Varaslähtö Lapin kiertueeseen otettiin Äkäslompolossa 
Girlz in Tech -tapahtumassa, jossa viitisenkymmentä 
tyttöä pääsi tutustumaan teknologiaan ja aitoihin työ-

elämän roolimalleihin. Päivä järjestettiin yhteistyössä 
Microsoftin kanssa.
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johtajan Varjona, 
oppia hakemassa
Juhlimme yhdistyksemme syntymäpäivää 30.10. jälleen NY Job Shadow -päivän merkeissä. 
Peräti 70 NY-alumnia levittäytyi ympäri pääkaupunkiseutua varjostamaan omaa johtajaansa. 

Oppiminen on kak-
sisuuntaista. Opin 

hirveän paljon Tommilta, mitä 
hänen ikäisensä miettivät.”

Juha-Pekka keIMMo

Grant Thornton Finland
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Nuorten ja johtajien yhteinen työpäivä toimi kah-

densuuntaisena oppimismatkana. Osallistujat häm-

mästelivät yhteen ääneen kuinka paljon yhden 

päivän aikana voikaan saada uusia näkökulmia 

omaan työhönsä ja opiskeluunsa. 

Päivän päätöstilaisuus järjestettiin Fennian pääkont-
torilla Helsingissä.
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uuden yhteistyön alku
Aktia liittyi yhdistyksemme tukijoihin joulun alla.  

Pankkina meidän tehtävämme on auttaa myös nuoria ajattele-
maan pidemmälle taloudellisissa kysymyksissä ja luomaan näin 

vakaan pohjan muulle elämälle. Tämän ajatuksen kannattelemana halusimme 
löytää kumppaneita, jotka jakavat saman ajattelutavan omassa toiminnas-
saan ja ovat valmiita rakentamaan yhdessä pitkäjänteistä ja vaikuttavaa vas-
tuullisuusyhteistyötä.” 

MIa BenGTS

aktia
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Kalenterivuosi 2019 alkoi hienosti kun saimme ylpeänä 
kertoa, että Taaleri Oyj:stä tuli uusi pääyhteistyökump-

panimme. 

Nuori Yrittäjyys ja Taaleri ovat tehneet yhteistyötä vuo-

desta 2016 alkaen.

Taaleri haluaa kantaa 
yhteiskuntavastuuta osoit-

tamalla kiinnostusta nuoria kohtaan 
tarjoamalla mahdollisuuksia yrittää. 
Meillä kaikilla on vastuu antaa nuo-
rille hyviä esimerkkejä ja olla tuke-
massa oman tien löytämisessä.” 

kaTI LeheSMaa

Taaleri

Uskalla Yrittää -finaalista valittiin jälleen viisi NY-
yritystä Taaleri Luolaan. Heinäkuussa Suomi Aree-

nassa Porissa nuoret pitchasivat yritysideansa 

tuomaristolle yleisön edessä. Voittaja sai Taalerilta 
2 500 euroa palkintorahaa yrityksensä kehittämi-
seen.
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i am ja – juhlaVuoden 
kansainVälinen kampanja 
alumneille
Junior Achievement (JA) -kattojärjestömme satavuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettiin 
globaali I am JA -kampanja. Sen avulla Vuosi yrittäjänä -ohjelman käyneet alumnit voivat 
muodostaa yhteyden muiden maiden alumnien kanssa, jakaa ideoita ja verkostoitua nyky-

päivän huippuyrittäjien kanssa.

Suomessa on jo kymmeniä tuhansia NY-alumneja ja haluamme olla mukana saattamassa 
heitä yhteiselle asialle: nuorten toisilleen jakamat kokemukset ovat kultaakin kalliimpia.
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polku autotallista 
maailmantähtiin
Haluamme olla sillanrakentaja koulutuksen järjestä-

jien, päätöksentekijöiden ja yrityselämän välillä. Yksi 

arvoistamme kuuluu: Luotamme nuorten kykyihin.

Tuo mielessämme järjestimme keväällä yhteistyö-

kumppanimme Euroclearin (Suomen kansallinen 
arvopaperikeskus) kanssa Etu-Töölön lukiolaisille 
aamiaistilaisuuden Pienestä isoksi – polku autotal-
lista maailmantähtiin. 
 

Tilaisuuden isäntänä viestintäjohtaja Pekka Iso-

somppi avasi nuorille arvopaperimaailman saloja. 

Aamuhetki antoi nuorille pienen kurkistuksen yrit-

täjyyteen, talouteen, rahoitukseen ja arvopaperitoi-

mintoihin. 

100-vuotiaassa Etu-Töölön lukiossa on käytetty 
Nuori Yrittäjyys -ohjelmia jo pitkään menestykselli-
sesti.
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oma talous haltuun
Nuori Yrittäjyys ry:llä ja uudella 
pääyhteistyökumppanillamme 

Danske Bankilla on tärkeä yhteinen 
tavoite: virittää huippuunsa Suomen 
ensimmäinen maksuton talouskas-

vatuksen oppimiskokonaisuus, joka 

on luotu noudattamaan opetussuun-

nitelman perusteita.

Opetusohjelman nimi on Oma talous 

haltuun ja julkaisemme sen kaikkien 

koulujen saataville syksyllä 2019.

oma talous haltuun
Taloustaitoja toisen asteen nuorille

1. Ansaitse 2. Käytä 3. Säästä ja sijoita 4. Lainaa 5. Suojaudu

Tunnista eri 

tulonlähteet 

ja hallitse 

rahavirtojasi.

Käytä rahaa ja tee 

isoja hankintoja 

suunnitelmalli-

sesti  ja järkevästi.

Aloita säästäminen 

tulevaisuuden tavoit-

teitasi varten jo nyt.

Hyödynnä 
lainaa ja 

luottokorttia 
harkitusti.

Suojaa taloutesi 

varautumalla ja 

vakuuttamalla.
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Kohdistamme tässä uudessa talouskasvatushank-

keessamme toiminnan toisen asteen oppilaitok-

siin.  Itsenäistymisen isot askeleet vaativat nuorilta 
hyviä taloustaitoja. Samalla täysi-ikäistyminen tuo 

vapauksia ja vastuuta.

Lapset ja nuoret saa-
vat kotoaan hyvinkin 

erilaiset eväät myös taloustai-
doissa ja rahasuhteessa. Viimei-
nen paikka tasata lähtökohdat 
on juuri ennen itsenäistymistä, 
toisen asteen opetuksessa.”

PaSI kuoPPaMäkI

Danske Bank
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juhlaVa uskalla yrittää 
-finaali
Jokakeväinen kohokohtamme keräsi Helsinkiin 
kahdeksi päiväksi yli 200 nuorta ympäri Suo-

mea. Heidän perustamiaan NY-yrityksiä oli 
paikalla 74. 

Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa nuoret pyörit-
tävät lukuvuoden ajan oikealla rahalla toimi-

via NY-yrityksiään, peruskoulun 9. luokalla 

tai toisella asteella (lukio ja ammattiopistot). 
Korkeakouluissa vastaava ohjelma on NY Start 

Up. Finaali on näiden ohjelmien Suomen mes-

taruuskilpailu.

Myös Tasavallan presidentti Sauli Niinistö 
vieraili finaalin messutapahtumassa ihastele-

massa nuorten yrityksiä. Tänä vuonna alakou-

lulaisten Pikkuyrittäjät -finaali oli osa Uskalla 
Yrittää -tapahtumaa.
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Perusasteen voittajaksi valittiin Avot NY Hämeenlin-

nasta, toisen asteen parhaaksi tuomaristo arvioi Belle 

Maison NY:n Oulusta ja korkea-asteen ykkönen on 

Cuitu NY Turusta.

Cuitu edusti Suomea kesäkuussa NY-yritysten EM-
kisoissa Oslossa. Turkulaiset palkittiin EIT RawMaterials 
Circular Economy -palkinnolla. 17 000 korkeakouluopis-

kelijaa Euroopassa osallistui NY Start Up -ohjelmaan. 

Cuitu oli yksi kuudesta finaalissa palkitusta yrityksestä.

Oululainen Belle Maison puolestaan kilpaili toisen 
asteen vastaavassa tapahtumassa Lillessä, Ranskassa 

heinäkuussa. 
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työlle kansainVälistä 
tunnustusta
Nuori Yrittäjyys ry huomioitiin joulukuussa Maltalla, 
Vallettassa merkittävästä toiminnasta nuorten yrittä-

jyysasenteen, työelämätaitojen ja taloudenhallinnan 

parantamiseksi.

Model Organisation Award osoitettiin NY:lle jo neljättä 
kertaa. Tunnustukset jakaa Euroopan suurin yrittäjyys-

kasvatusta tarjoava verkosto JA Europe. NY on malli-

kelpoinen osa tätä eurooppalaista kattojärjestöä, joka 
tavoittaa toiminnallaan vuosittain peräti neljä miljoo-

naa lasta ja nuorta yli 40:ssä maassa. Yhdistyksemme 
on saanut samaisen tunnustuksen myös vuosina 2014, 
2015 ja 2017.
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opettajat innostaVat 
nuoria
Ilman osaavia ja intohimoisia opettajia ei olisi 
olemassa toimivaa NY Yrittäjyyskasvatuksen 
polkua. Etenkin Vuosi yrittäjänä ja Start Up 
-ohjelmissa opettajan rooli nuorten valmen-

tajana ja ohjaajana on todella arvokas.

Ensimmäistä kertaa keräsimme ehdotuksia 

ansioituneista opettajista suoraan kentältä. 
Vuoden NY-opettaja -tittelillä palkitsimme 
kolme henkilöä: 

Anu Pokela Oulun seudun ammattiopistosta, 
Oskari Ropponen Vihdin lukiosta ja Marjut 
Helvelahti Riveria ammattiopistosta.
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palkittu pikkuyrittäjät 
motiVoi lapsia
Alakoulujen opinto-ohjelmaamme Pikkuyrit-

täjät osallistui tänä lukuvuonna lähes 12 000 
lasta ympäri Suomea. 

Syksyllä Pikkuyrittäjät palkittiin Euroopan par-
haana yrittäjyyskasvatusohjelmana Gold Glo-

bal Best Award -tunnustuksella Houstonissa, 
USA:ssa.

Kevätlukukaudella Pikkuyrittäjien uusi pelillinen mobii-
lisovellus selvisi finaaliin ja palkittiin Tähtituote-kun-

niamaininnalla eOppimiskeskuksen valtakunnallisessa 

eEemeli-kilpailussa. 



Pikkuyrittäjien iskuryhmä ehti 
käydä myös auditoimassa kump-

panillamme Teknoksella. Lapset 

toivat teknoslaisten mukaan teh-

taalle valtavasti iloa ja innostusta.
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Pikkuyrittäjät-finaalissa Vuoden 
Pikkuyrittäjämäisimmäksi kau-

pungiksi valittiin Kajaani, Vuo-

den yrityskummeina palkittiin 
Sarita Saloheimo ja Wäläkky 

Keski-Savon Uusyrityskeskus 
ry ja Vuoden opettajina Mikko 

Liukka Ilpoisten koulusta Turusta 

ja Riikka Kononen Kuninkaan-

haan koulusta Porista.
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ny:n hallitus
Hallituksen puheenjohtaja:

Max Mickelsson

Microsoft
Kari Björklöv

Fennia

Hallituksen varapuheenjohtaja:

Hallituksen jäsenet:

Jyri Lindén

Nordic Business Forum
Johanna Flythström

Roschier

Tarja Kallonen
Finanssiala

Jukka Honkaniemi

SEB

Teemu Kokko

Haaga-Helia
Susanna Kallama

Suomen Uusyrityskeskukset ry

Kari Laukkanen

Yrittäjä
Aicha Manai

Suomen Yrittäjät ry

Joni Tikkanen

Elo

Kati Lehesmaa
Taaleri
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yhteistyökumppanit
Tarjoamme suomalaisille oppilaitoksille opetussuunnitelmia tukevia opinto-ohjelmia, joiden 

avulla opettajat voivat opettaa näitä taitoja esikoulusta korkeakouluun. Kiitos kumppaneillemme!

Pääyhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Säätiöt

RIITTA JA JORMA J.
TAKASEN SÄÄTIÖ

JANE JA AATOS

ERKON SÄÄTIÖ

Verkostokumppanit Institutionaaliset kumppanit




