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Terveiset suomalaisen yrittäjyyskasvatuksen paalu- 
paikalta! Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä on tärkeää 
oivaltaa, millaisessa maailmassa olemme nyt ja mihin 
olemme menossa. Yhteiskunta ja työelämä muuttuvat hen-
gästyttävällä vauhdilla. Teknologian kehittymisen ohessa 
myös globaalit haasteet vaikuttavat työelämään ja yrittä-
jyyteen. Kaiken keskellä on syytä miettiä, kuka on se, joka 
tulevaisuudessa tekee töitä ja luo uusia työpaikkoja? 

Kuusi tai 16 vuotta ajassa eteenpäin ei ole loppujen 
lopuksi kovin pitkä aika. Tämän päivän kahdeksas-
luokkalainen on työelämän kynnyksellä 2020-luvulla. 
Ekaluokkalaiset ovat parhaassa työiässä vuonna 2030. 
Tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa NYT. 

NY-ohjelmat haastavat nuoret tekemään. Innostunut 
nuori pysyy pyörteessä mukana, löytää omat  vahvuu-
tensa ja ottaa ne käyttöön. 

Suomessa yritysten vapaaehtoistoiminta on ilahdut-
tavasti kasvamassa. Olen kysynyt usealta yrittäjältä, 
haluaisiko hän käyttää muutaman joutavan työtunnin 
johonkin merkitykselliseen tulevana vuonna. Vastaus on 
ollut poikkeuksetta myönteinen. Nuorten pariin jalkau-
tuminen kolmen tunnin ajaksi kollegojen kesken voi olla 
oman työyhteisön ja yrityksen kehittämisen kannalta 
antoisampaa kuin kolmen päivän moottoriurheilusafari. 

Nuori Yrittäjyys tarjoaa mahdollisuuden osallistua. 
Vastuu on meillä kaikilla, mihin Sinä haluat vaikuttaa? 
NY toteuttaa nuorisotakuuta ennaltaehkäisevästi, innok-
kaasti ja onnistuneesti  – lämmin kiitos siitä kuuluu taus-
talla oleville kumppaneille ja suomalaisille opettajille. 

Tervetuloa mukaan!

Virpi Utriainen
Toiminnanjohtaja, Nuori Yrittäjyys ry

Yrittäjyys on yksilön kykyä  
ottaa ideat käyttöön
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Lähitulevaisuuden työntekijät ja 
yrittäjät istuvat koulunpenkillä nyt. 
Minkälaisia taitoja he oppivat, jotta he 
pärjäävät elämässään? 

Me tahdomme kannustaa nuoria oma-aloitteiseen 
työotteeseen läpi elämän. Edistämällä yrittäjä-
mäistä asennetta ja aktiivista toimintaa nuorten 
keskuudessa autamme heitä löytämään ja kehittä-
mään taitojaan ja vahvuuksiaan.

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku tarjoaa yrittä-
jyys- ja kuluttajakasvatusta 7–25 -vuotiaille nuo-
rille koulujen, oppilaitosten ja yliopistojen kautta. 

Haastamme nuoret oppimaan tiimityöskentelyä, 
ongelmanratkaisua ja vastuunottamista omasta 
työstä. Annamme nuorille myös mahdollisuuden 
ideoida, innostua ja testata omia ideoitaan.

Yrittäjyyskasvatuksen polku valmistaa nuor
aktiivisia oman elämänsä menesty

NY Minä 
+ sinä = me

NY Oma talous

NY Mitä ihmiset 
tekevät?

NY 6h-leiri

NY 12h -leiri

NY 6h -leiri
Päivän mittainen 
oman tuotteen inno-
vaatio- ja toteuttamis-
malli, jossa opitaan 
aktiivisesti ryhmässä. 
Leiri toteutetaan 
yhteistyössä ylä- 
koulun kanssa.

NY 12h -leiri
Päivän mittainen 
oman lähiympäristön 
ja koulutyöskentelyn 
kehittämismalli, 
jossa opitaan yrittä-
jämäisesti yhdessä. 
Leiri toteutetaan 
yhteistyössä ylemmän 
vuosiluokan tai 2. 
asteen oppilaitoksen 
kanssa. 

NY Menestyksen 
avaimet – oma talous 
hallussa!
Kahdeksan teeman 
kokonaisuus, joka 
käsittelee omia vah-
vuuksia, työelämäval-
miuksia, urahaaveita 
ja rahan käyttöä.

Sisältö sopii käytettä-
väksi Zaldo.fi- 
materiaalin kanssa. 

www.zaldo.fi

NY Minä + sinä = me
Kolmen teeman 
kokonaisuus omien 
taitojen ja vahvuuk-
sien löytämiseen 
ja hyödyntämiseen 
yhdessä tekemisen 
kautta. Malli sopii 
myös esiopetukseen. 

NY Mitä ihmiset 
tekevät?
Viiden teeman 
kokonaisuus, jossa 
tutustutaan lähi-
yhteiskunnan 
toimintaan. Teemat 
käsittelevät kansa-
laisvaikuttamista, 
äänestämistä, 
yksityisen ja julkisen 
sektorin ammatteja 
ja eroja sekä talouden 
kiertokulkua yhteis-
kunnassa.

Perusasteen alaluokat

Perusasteen yläluokat



5Vuosikertomus 2012-2013

aa nuorista
ä menestyjiä

NY Vuosi 
yrittäjänä

NY Job Shadow

NY 24h -leiri

NY Start Up

NY Next Steps

NY Next Steps
Vinkkejä alkavalle 
nuorelle yrittäjälle. 

NY Vuosi yrittäjänä
Lukuvuoden kestävä 
yrittäjyysohjelma, 
jossa perustetaan 
oikealla rahalla  
toimiva NY-yritys.  

Ohjelma soveltuu 
perus- ja toisen asteen 
koulutukseen.

www.ny-yritys.fi 

NY 24h -leiri
Vuorokauden mittai-
nen innovaatioleiri, 
jossa harjoitellaan 
yritystoimintaa 
yhdessä ryhmän 
kanssa vapaavalin-
taisen tai yhteistyö-
kumppanin antaman 
teeman perusteella.  

NY Job shadow – 
päivä johtajana
Päivän mittainen 
tutustumis- 
mahdollisuus  
työelämään ja  
johtajuuteen.  
Alumniohjelma. 

Nuori tarvitsee tietoa työelämästä 
ja kontakteja jo kouluaikana. Siksi 
tahdomme kannustaa ja tukea 
oppilaitoksia avaamaan ovensa 
ympäröivään yhteiskuntaan. 
Ohjelmiimme sisäänkirjoitetut 
liike-elämän vapaaehtoisten roolit 
helpottavat yhteistyön rakenta-
mista koulujen ja yritysten välille.

Pyrimme lisäämään nuorten

yrittäjämäistä asennetta,

työelämävalmiuksia

ja oman talouden hallintaa.

NY Start Up
Yrittäjyysohjelma 
korkea-asteelle.

jastartup.com

Toinen aste (ammatillin
en ja lukio)

Korkea-aste
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juljafinland.com

rikuco.com

fashionflashfinland.com

avedia.net

urhony.fi
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Hallituksen puheenjohtaja:
Mikko Kauppinen
Financial Controller
GE

Hallituksen varapuheenjohtaja:
Kari Laukkanen
maajohtaja
Citibank

Jäsenet:

Veli-Matti Lamppu
johtaja
Suomen Yrittäjät

Martin Lindell
professori
Svenska Handelshögskolan

Matti Suominen
professori
Alto-yliopisto

Kari Björklöv
johtaja
Fennia

Pia Backman
toimitusjohtaja
Suomen Uusyrityskeskukset ry

Tarja Kallonen
tutkimuspäällikkö
Finanssialan Keskusliitto

Elmar Paananen 
toimitusjohtaja
Troll Capital Oy

Nuoria yrityksiä
Innokkaimmat NY-nuoret jatkavat yritystoimintaa 
NY Vuosi yrittäjänä- ja NY Oma yritys- ohjelmien 
jälkeenkin. Netistä löydät ainakin seuraavat 
orastavat yrittäjyystarinat:

Nuori Yrittäjyys 
ry:n hallitus 2013
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Ensimmäinen vuosikymmen takana
Nuori Yrittäjyys ry:n perustamisesta tuli 
kuluneeksi lokakuussa 2012 kymmenen 
vuotta. 
Tiesitkö, että nuorten työelämätaidoista kannettiin huolta 
jo lähes vuosisata sitten? Vuonna 1919 Yhdysvalloissa perus-
tettu Boys’ and Girls’ Bureau of the Eastern States League 
pyrki auttamaan kaupunkeihin muuttavia nuoria pärjää-
mään yritysmaailman pyörteissä. Myöhemmin järjestö 
vaihtoi nimekseen Junior Achievement ja sen toiminta kas-
voi maailmanlaajuiseksi. 

Suomessa kiinnostus heräsi 90-luvun puolivälissä. Aluksi 
JA:n ohjelmia toteutti Hanken, kunnes Nuori Yrittäjyys 
ry perustettiin vuonna 2002. Perustamisvuonna NY:n  
ainoaan, NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan osallistui 550 
oppilasta, jotka perustivat 150 NY-yritystä. 

Yhdestä ohjelmasta on vähitellen kasvanut kokonainen 
Yrittäjyyskasvatuksen polku, jonka kymmenen ohjelmaa 
seuraavat nuorten opintietä esiopetuksesta korkea-asteelle. 
Pelkästään NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa oppilaita oli 
lukuvuonna 2012–2013 lähes 4 000 ja yrityksiä perustettiin 
yli 1 200.

NY:n kymmenvuotista taivalta juhlittiin lokakuussa 2012 
hotelli Seurahuoneella Helsingissä, jossa lavan valtasivat 
uudet ja vanhat NY-nuoret. Yleisö sai kuulla omakohtaisia 
tarinoita siitä, miten NY on vaikuttanut nuorten asentei-
siin, tavoitteisiin ja urapolkuihin. 

Tästä on hyvä lähteä rakentamaan 
seuraavaa NY-vuosikymmentä.



9/20128/2012

10/2012

11/2012

2/2013

Kaikkien aikojen ensim-
mäinen Innolukio starttaa. 
NY kuuluu hankkeen kehit-

täjäyhteisöön.

NY Minicamp Suomen Liikemiesten kauppaopis-
tossa saa sparraajikseen seitsemän GE:n vapaaeh-

toista. Tämä on ensimmäinen kerta, 
kun NY-leirille jalkautuu useampi 

vapaaehtoinen yhdellä kertaa.
______

NY:n GEP-kumppaneiden KONEen ja Siemensin 
vapaaehtoiset kiertävät vuoden aikana kouluissa 
pitämässä globalisaatioluentoja. Vuoden 2012 
alussa käynnistynyt kolmivuotinen hanke tarjoaa 

vapaaehtoisia myös NY-yritysohjelmiin 
neuvonantajiksi.

NY täyttää kymmenen vuotta!
______

Entinen NY-nuori Laura Lindvall 
on yksi 40 nuoresta ympäri maail-

maa, jotka osallistuvat JA-YE 
Europen “Leaders for a day” 
-tapahtumaan Brysselissä.

Zaldo.fi -oppimisympäristö palkitaan yhteis-
kunnallisesta vaikuttavuudestaan. NY on osal-
listunut FK:n kampanjan sisällön suunnitteluun 

ja käyttää sitä NY-ohjelmien tukena.
______

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma rikkoo käyttäjä-
ennätyksen, kun lukuvuoden 1000:s NY-yritys 

perustetaan Kuopiossa. 
______

NY-aluemessukausi käynnistyy. Aluemessuja 
pidetään ympäri Suomea aina helmikuulle asti, 

ja parhaat NY-yritykset valitaan 
kansalliseen finaaliin.

NY-ohjelmat mainitaan tasaval-
lan presidentin käynnistämän 
Ihan tavallisia asiota -kampanjan 
nettisivuilla yhtenä keinona yri-
tysten osallistua nuorten yrittä-
jyyskasvatukseen.

Lukuvuoden
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3/2013

4/2013

5/2013

7/2013

NY-ohjelmat mainitaan tasaval-
lan presidentin käynnistämän 
Ihan tavallisia asiota -kampanjan 
nettisivuilla yhtenä keinona yri-
tysten osallistua nuorten yrittä-
jyyskasvatukseen.

Vuosittaiset JA-YE Europe Trade Fair 
-messut Riikassa antavat lähes 200 NY-
yrittäjälle ympäri Eurooppaa tilaisuuden 

esitellä tuotteitaan ja luoda 
kansainvälisiä kontakteja. Suomea edus-

tavat Brillo NY ja Lahtelainen NY. 
______

NY aloittaa yhteistyön Pohjoismaiden 
johtavan finanssipalvelukonsernin 

SEB:n kanssa.

Uskalla Yrittää -finaali kokoaa 
Lohjalle aluekarsintojen par-
haat NY-yrittäjät kisaamaan 
Suomen mestaruudesta. ”Yrit-
täjyysoppi vetää nyt nuoria”, 
kertoo Helsingin Sanomat 10.4. 
                                            ______

NY:n yhteistyö Microsoftin kanssa julkistetaan yhteisen Urban 
Challenge @ Turku -innovaatiokilpailun yhteydessä. Microsoft-
yhteistyö ulottuu muun muassa Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan ja 

NY 24h -innovaatioleireille.
                                            ______

650 nuorta kertaa taloustaitojaan Tarkka Fyrkka -tilaisuudessa 
Helsingin Lasipalatsissa. NY on tänä vuonna ensimmäistä kertaa 
mukana Suomen Asiakastieto Oy:n järjestämässä tapahtumassa.

Mäkelänrinteen lukion nuoret edustavat 
Suomea Torinossa GEP European 

Challengessa, kansainvälisessä 
innovaatioworkshopissa.

______

NY Oma yritys -finaalissa valitaan Suo-
men parhaat korkea-asteen NY-yritykset.

Suomen parhaat NY-yritykset 
kisaavat Euroopan mestaruus-

kilpailuissa Lontoossa 
ja Liegessä.

vuoden tähtihetkiä
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NY:n kokonaisvaikuttavuus 
lukuvuonna 2012-2013

yhteensä 

48 253 
NY-kokemusta

35 837 oppilasta ja opiskelijaa

1 690
 liike-eläm

än vapaaehtoista
10
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Me olemme 
Suomen 
NY-verkosto!
Me YES-aluetoimijat pidämme huolta Nuori 
Yrittäjyys ry:n aluepalveluista ympäri Suomea.

Varmistamme, että opettajat saavat koulutuk-
sen NY-ohjelmien toteuttamiseen sekä tukea ja 
neuvontaa ohjelmien aikana. Autamme myös 
liike-elämän vapaaehtoisten löytämisessä NY-
ohjelmiin ja verkotamme kouluja ja ympäröi-
vää yhteiskuntaa. Yhdessä levitämme hyviä 
yrittäjyyskasvatuksen toimintamalleja ja  
tarjoamme valtakunnallisen NY-ohjelmia 
käyttävien opettajien kollegaverkoston.

Vuonna 2013 YES-verkostoon kuuluu  
17 aluetoimistoa.

www.yes-keskus.fi
facebook.com/yesverkosto



NY Minä + sinä = me
NY Mitä ihmiset tekevät 

– mitä kaupungissa tapahtuu? NY 6h -

NY Vuosi yrittäjänä NY ChalNY 24h -leiri 

NY-ohjelmat

Kolmiosainen kokonaisuus rohkai-
see omien taitojen ja vahvuuksien 
löytämiseen ja hyödyntämiseen 
yhdessä tekemällä. Ohjelma sovel-
tuu esi- ja alkuopetukseen.

• 988 oppilasta

Viiden teeman kokonaisuus tutus-
tuttaa lähiyhteiskunnan toimintaan 
tekemällä oppimisen periaatteella ja 
antaa tietoa oman toiminnan mer-
kityksestä. Ohjelma on suunnattu 
alaluokkien 3.-4. luokille.

• 2 653 oppilasta

Koulupäivän mittaisella innovaatio-
leirillä ideoidaan ja toteutetaan oma 
tuote elämysluontoisena tiimityös-
kentelynä. Ohjelma on suunnattu 
alaluokkien 5.-6. luokille ja toteute-
taan yhdessä yläkoulun kanssa.

• 1 625 oppilasta

Lukuvuoden kestävässä yrittäjyys-
ohjelmassa perustetaan oikealla 
rahalla toimiva NY-yritys. Ohjelma 
on suunniteltu 9.-luokkalaisille ja 2. 
asteen koulutukseen.

• 3 924 oppilasta

• 1 218 NY-yritystä

Vuorokauden mittaisella innovaa-
tioleirillä harjoitetaan yritystoimin-
taa yhdessä ryhmän kanssa. NY 24h 
-leiri on suunniteltu ammatilliselle 2. 
asteelle ja lukioon. 

• 2 008 oppilasta

NY Challenge on yhden päivän inno-
vaatiokilpailu opiskelijaryhmille, jossa 
haaste tulee yhteistyöyritykseltä.

• 28 opiskelijaa

12 Nuori Yrittäjyys                      nuoriyrittajyys.fivuotta10 

NY tavoitti ohjelmien, tapahtumien ja kilpailujen kautta yhteensä 
48 253 oppilasta, opettajaa ja liike-elämän edustajaa.



NY Menestyksen avaimet 
– oma talous hallussa!Y 6h -leiri NY 12h -leiri

Y Challenge NY Start Up / NY Oma yritys Enterprise without Borders

hjelmat 2012-2013

Koulupäivän mittaisella innovaatio-
leirillä ideoidaan ja toteutetaan oma 
tuote elämysluontoisena tiimityös-
kentelynä. Ohjelma on suunnattu 
alaluokkien 5.-6. luokille ja toteute-
taan yhdessä yläkoulun kanssa.

• 1 625 oppilasta

Kahdeksanosainen kokonaisuus 
käsittelee nuoren omia vahvuuksia,
urahaaveita, työelämävalmiuksia ja 
rahankäyttöä. Ohjelma on suunni-
teltu perusasteen yläluokille.

• 2 888 oppilasta

Päivän mittaisella innovaatioleirillä 
ideoidaan ja opitaan yrittäjämäisesti
yhdessä. Ohjelma on suunnattu 
yläluokille ja toteutetaan yhdessä 
ylemmän vuosiluokan tai 2. asteen 
oppilaitoksen kanssa.

• 114 oppilasta

NY Challenge on yhden päivän inno-
vaatiokilpailu opiskelijaryhmille, jossa 
haaste tulee yhteistyöyritykseltä.

• 28 opiskelijaa

Lukuvuoden kestävässä yrittäjyys-
ohjelmassa perustetaan oikealla 
rahalla toimiva NY-yritys. Ohjelma 
on suunniteltu korkea-asteen opis-
kelijoille.

• 80 opiskelijaa

• 25 NY-yritystä

NY Vuosi yrittäjänä ja NY Oma yritys 
-ohjelmien laajennus, jossa opitaan 
kansainvälisen kaupan perusteita ja 
päästään soveltamaan opittuja tietoja 
ja taitoja käytännössä.

• 217 opiskelijaa

• 31 EwB-yritystä
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NY tavoitti ohjelmien, tapahtumien ja kilpailujen kautta yhteensä 
48 253 oppilasta, opettajaa ja liike-elämän edustajaa.
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Parhaat 201
NY Vuosi yrittäjänä ja NY Oma yritys -ohjelmat tuottivat jälleen 
huikeita yritysideoita, upeita kasvutarinoita ja unohtumattomia 

kokemuksia itsensä voittamisesta ja unelmiensa toteuttamisesta. NY 
kannusti nuoria palkitsemalla parhaat:

Perusasteen paras yritys: 
The Attitude UF
Botby grundskola
Helsinki
liikeidea: kustomoidut puhelimien kuoret

Palkinnoksi The Attitude UF pääsi tutustu-
maan Ruotsin NY:n kansalliseen finaaliin 
Tukholmaan 6.–7.5.2013.

Toisen asteen paras yritys: 
RikuCo NY
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Helsinki
liikeidea: käytetyt konsolipelit

Palkinnoksi RikuCo NY pääsi edustamaan 
Suomea NY-yritysten EM-kilpailuihin Lon-
tooseen 17-19.7.2013. Lue Rikun menestyksestä 
seuraavalta aukeamalta!

Korkea-asteen paras yritys:
Fashion Flash Finland NY
Turun yliopisto, Turku AMK ja Humak
Turku
liikeidea: suomalaista muotia ja suunnitteli-
joita esittelevä verkkopalvelu

Palkinnoksi Fashion Flash Finland NY pääsi 
edustamaan Suomea JA-YE Europe Enterprise 
Challenge -kilpailuun Belgiaan 3.–5.5.2013.
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rhaat 2012-2013
NY Vuosi yrittäjänä ja NY Oma yritys -ohjelmat tuottivat jälleen 
huikeita yritysideoita, upeita kasvutarinoita ja unohtumattomia 

kokemuksia itsensä voittamisesta ja unelmiensa toteuttamisesta. NY 
kannusti nuoria palkitsemalla parhaat:

Muut palkinnot

Hyundain Brilliant Young Entrepreneur -palkinto (15 000 €): JULJA NY
Turun yliopisto, Turku AMK ja Humak
Turku
liikeidea: oma naistenvaatemerkki ja -mallisto

Nordic Business Forumin johtajuus-palkinto: RikuCo NY, Suomen Liikemiesten 
Kauppaopisto (kunniamaininta: The Attitude UF, Botby grundskola)

Paras korkea-asteen yritysesittely: XTCVC YE, Metropolia ammattikorkeakoulu 

Paras toisen asteen yritysesittely: URHO NY, Tampereen Rudolf Steiner -lukio

Paras perusasteen yritysesittely: The Attitude UF, Botby grundskola

Paras messuosasto: Avedia NY, Kainuun ammattiopisto

Paras myyjä: Jesse Myllykoski, Fireteam NY, Porin Lyseon koulu

Messuvieraiden suosikki: Tanssikerho Starlight NY, Luksia Ammattiopisto

Paras tuote: kippausmekanismi mönkijälle, V. Vainio NY, Halikon lukio

Paras palvelu: All Together NY, Seinäjoen yhteiskoulu

Paras webtoteutus (perusaste): Diana Music NY,  Seinäjoen lyseo 

Paras webtoteutus (toinen aste): Avedia NY 

Paras webtoteutus (korkea-aste): JULJA NY 

Paras graafinen ilme (perusaste): Young Dance NY, Kajaanin lukio

Paras graafinen ilme (toinen aste): The Present UF, Ålands yrkesgymnasium

NY Uskalla Yrittää -finaalin järjesti Luksia ammattiopisto ja YES Uusimaa ja se pidet-

tiin Lohjalla 8.-9.4.2013. NY Oma yritys -finaali pidettiin Helsingissä Hanken Svenska 

Handelhögskolanissa 7.5.2013.
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Toisen asteen NY-voittaja 
Riku Korhonen:

”Muiden tuki ja kannustus 
sekä verkostoituminen 
nousivat isoksi tekijäksi 
yrityksessäni”

Vuoden parhaaksi toisen asteen 
NY-yritykseksi 2012–2013 palkitun 
RikuCo NY:n perustajalla on homma 
hanskassa.

Näin se käy: 17-vuotias Riku Korho-
nen perustaa oman NY-yrityksen 
RikuCo NY:n Suomen Liikemiesten 
Kauppaopiston NY Vuosi yrittäjänä 
-ohjelmassa. Seuraa lukuvuosi opette-
lua, kokeilemista, harjoittelua, työtä 
ja aluemessuilta paikka NY Uskalla 
Yrittää -finaaliin, jossa RikuCo NY 
palkitaan parhaana toisen asteen 
yrityksenä. RikuCo NY nappaa finaa-
lissa myös Nordic Business Forumin 
myöntämän erikoispalkinnon par-
haasta johtamisesta. 

Uskalla Yrittää -tuomariston vakuut-
taa Rikun innokuus, usko omaan asi-
aan ja vahva osaaminen. “Tästä tulee 
hänelle ammatti”, tuomaristo uskoo, 
eikä olekaan aivan väärässä.

Kansainvälistä tunnustusta
Kesällä Riku edustaa Suomea NY-
yrittäjien Euroopan-mestaruuskil-
pailuissa Lontoossa, ja palaa kotiin 
parhaan kansainvälisen kaupan      
palkinto kainalossaan, myyhän 
RikuCo NY käytettyjä konsolipelejä 
ympäri Eurooppaa. 

Innokas nuori huomataan myös medi-
assa, ja Riku saa lisää esintymiskoke-
musta erilaisissa tapahtumissa. Hän 
pääsee puhumaan toisille nuorille ja 
jakamaan omia kokemuksiaan.

Kesällä on aikaa perustaa 
oma yritys
NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman jäl-
keen RikuCo NY vaihtuu myös 
RikuCo Oy:ksi. Harjoittelu saa jäädä 
ja yritystoiminta jatkuu nyt ihan 
tosissaan. Aluksi isä ottaa alaikäisen 
nuoren yrityksen nimiinsä, mutta 
“sukupolvenvaihdos” tapahtuu heti 
heinäkuussa, kun nuori yrittäjä täyt-
tää 18. Syksyllä Riku lunastaa edellis-
kevään lupauksensa ja palkkaa toisen 
nuoren omaan RikuCo Oy -yrityk-
seensä. 

Aikamoinen vuosi. NY saa kiireisen 
yrittäjän kiinni syksyn kynnyksellä. 
Riku Korhonen, nyt kun NY-vuosi on 
ohi, mitä oppeja jäi takaraivoon?

– NY-vuoden aikana opitut taidot ovat 
hyödyttäneet minua arkipäiväisissä 
asioissa, työasioissa oman yritykseni 
kanssa ja myös työntekijänä ulkopuo-
lisen palveluksessa. 

Vastuullisuutta, tiimityöskentelyä, 
verkostoitumista ja omien vahvuuk-
sien toteuttamista käytännössä pys-
tyn hyödyntämään niin arkielämässä 
kuin työelämässä. Vaikka perustin-
kin NY-yrityksen yksin, muiden tuki 
ja kannustus sekä verkostoituminen 
nousivat isoksi tekijäksi yrityksessäni 
ja tämä on myös yritykseni menes-
tyksen salaisuus.

Nordic Business Forumin Mikko Jaa-
tinen ja DealDashin William Wolf-
ram olivat mentoreitasi, oliko heistä 
apua?

– Mentorit olivat NY-vuoden aikana 
ja ovat tälläkin hetkellä iso osa yri-
tystäni. Mentoreilta sain monesti 
hyviä vinkkejä sekä vastauksia kysy-
myksiin, jotka askaruttivat mieltä 
yrityksen asioissa. Toivon että itsekin 
voisin olla mentorina jonain päivänä 
NY-yritykselle tai oikealle yritykselle.

Rikulla on jäljellä viimeinen vuosi 
SLK:ssa ja yritystoiminta jatkuu sen 
ohella. Tästä nuoresta miehestä var-
masti kuullaan vielä. 
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”Ottakaa tulevasta 
NY-vuodesta kaikki irti! 
Kannustakaa toisianne, 

verkostoitukaa sekä 
toteuttakaa itseänne."

Riku Korhosen neuvo NY Vuosi 
yrittäjänä -ohjelmaa aloittaville nuorille

"Tähdätkää isoille 
ulkomaanmarkkinoille 
kuten Yhdysvaltoihin. 
Selvittäkää missä olette 
hyviä ja pysykää sillä 
pätevyyden alalla. 
Tehkää lujasti töitä."
William Wolframin neuvo omaa 
yritystoimintaa aloitteleville nuorille

Mentori kannustaa 
globaaleille 
markkinoille
Riku Korhosen mentori, DealDashin 
16-vuotiaana vuonna 2009 perusta-
nut William Wolfram:

“Riku on nuori ja energinen yrittäjä ja 
hyvä siinä mitä tekee. Hänen yritys-
toimintansa käynnistyi globaalina ja 
on siten hyvänä roolimallina muille 
suomalaisille yrittäjille. Meidän 
tulee pienenä ja korkeasti koulute-
tun työvoiman maana, joka panostaa 
inhimillisiin arvoihin hyödyntää 
vahvuuksiamme ja rakentaa vienti-
lähtöisiä yrityksiä nopeasti kasva-
villa markkinoilla. Riku on tehnyt 
juuri näin.”
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NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan osal-
listuneet nuoret arvostavat vuoden 
aikana saamaansa kokemusta.

Ohjelman aikana nuoret oppivat 
paljon muitakin taitoja kuin yrityk-
sen perustamisen ja siihen liittyviä 
käytännön taitoja. Monille vuosi on 
kokemus, joka vaikuttaa positiivisesti 
itsetuntoon, omien vahvuuksien löy-
tämiseen ja oman elämän hallintaan.

Ohjelmaan osallistuneille oppilaille 
ja opiskelijoille kesällä 2013 tehty 
kysely paljastaa, että: 

50 % tahtoo perustaa yrityksen NY-
vuoden jälkeen,

60 % uskoo, että ohjelma on auttanut 
jatko-opiskelupaikan ja alan valin-
nassa ja

”Opin yrittäjyyshenkisyyttä kaikilla 
muillakin elämän alueilla”

86 % sanoo oppineensa ohjelmassa 
työelämätaitoja.

Yli 80 % vastaajista kertoi oppineensa 
vuoden aikana seuraavia taitoja: 
taloudenhallinta, luovuus, ryhmätyö, 
sitkeys, itseluottamus ja oma-aloittei-
suus. Korkeimman prosenttiluvun sai 
vastuunotto: 

huimat 90,95 % vastaajista kertoi 
oppineensa vuoden aikana vastuun 
ottamista omasta työstä.

NY-yrittäjä ei lepää laakereillaan tai 
tyydy vapaamatkustamiseen: 

vain vajaa 4 % ilmoitti panoksensa 
NY-yrityksen pyörittämiseen vähäi-
seksi tai olemattomaksi, 

40 % teki mielestään ainakin yhtä 
paljon kuin muutkin ja 

55 % piti omaa panostaan NY-yrityk-
sessä todella suurena. 

Vuosi yrittäjänä -ohjelman palaute-
kyselyyn vastasi 231 henkilöä.



NY Vuosi yrittäjänä 
-oppimiskokemuksia 

2012-2013

”Opin joustavuutta, vastuuta 
omasta tekemisestä. Yrityk-

seen kului paljon vapaa-aikaa, 
mutta se oli kaiken arvoista. 
Verkostoituminen on kullan 

arvoista. Opimme, että tavoit-
teet voi saavuttaa asettamalla 

selkeän päämäärän.”

”Opin erilaisten 
tilanteiden 
hallinnan.”

”Messuesiintyminen 
on tuonut rohkeutta ja 
itsevarmuutta vierai-
den ihmisten edessä.”

”Opin yrittäjyyden 
perusteet.  Tämä on 

paras mahdollinen läh-
tökohta tulevaisuutta 

varten jos haaveissa on 
joskus oma yritys.”

”Opin sanoinkuvaamattoman 
paljon oman alan työstä, 

mutta myös yrittäjyydestä, 
ryhmätyöstä, asiakkaiden 

kanssa kommunikoinnista ja 
taloudenhoidosta.”

”Olen oppinut yrittämään, 
minulla on jo nyt oma 
yritys pystyssä kahden 

kaverin kanssa. Jatkoimme 
NY-ideaamme ja saimme 

siitä toimivan liikeidean.”

”Itse omalla innostu-
neella esimerkillä olen 

saanut muihinkin samaa 
yrittämisen paloa ja ensi 

vuonna lupasin auttaa 
alkavia nuoria yrittäjiä.”

”Yrityksen pyörittäminen 
on paljon vaativampaa 

todellisuudessa kuin mitä 
olisi jos leikisti oltaisiin 
pyöritetty yritystä. Tästä 

pääsi oikean yrityksen 
perustamisen jäljille.”

”Kaikki on vapaata, 
mutta kaikki on myös 

omalla vastuulla. 
Pidin tästä.”

”Opin firman pyöri-
tystä toimitusjohtajana, 

ryhmätyöskentelyä, 
taloudenpitoa ja tehtä-

vien jakamista.”
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”Opin vastuuta 
omasta työstä sekä 
luottamista omiin 

taitoihin.”

”Opin rahan 
käytön!”

”Opin miten 
tärkeä on pitää 
sopimuksista 

kiinni.”

”Itseluottamus on 
noussut silmissä, 
uskallan esittää 
omaa taitoani!”
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Yrittäjyyttä
URHO NY Tampereen Steiner-luki-
osta keksi tarjota kiinteistöalan 
palveluja. Innokas poikajoukko pal-
kittiin finaalissa parhaasta yritys-
esittelystä. URHOn  asiakaspäällikkö 
Roope Piippo kertoo, että NY-vuosi 
muutti käsityksiä yrittäjyydestä.
“Ennen tätä ajattelin, että musta 
ei ainakaan tule yrittäjää. Vuoden 
aikana olen oppinut, että yrittäjänä 
riippuu ihan itsestä, onko duunia ja 
mitä tekee.”
URHOn nuoret päättivät jatkaa yri-
tystoimintaa NY-vuoden jälkeen. 
Töitä on riittänyt jopa niin, että yri-
tys on on päässyt rekrytoimaan lisä-
työvoimaa. 

Annetaan lukiolaisten yrittää!

Verkostoja
16-vuotias Annika Liikamaa Ulvi-
lan lukiosta perusti Vuosi Yrittäjänä 
-ohjelmassa Tassukkaat NY:n, joka 
myy Annikan itse suunnittelemia 
koirien suojatossuja. 
Ohjelma innosti ujon tytön oppi-
maan verkostoinnin taidon:  yhteis-
työkumppani tossujen valmistukseen 
löytyi Kankaanpään pitkäaikaistyöt-
tömien työpajasta, ja tutuksi tulivat 
myös Porin yrittäjät.
“Kävin Porin suutareissa ja nahka-
myymälöissä keskustelemassa sopi-
vasta tossumallista, ja sain myös 
tossuni jälleenmyyntiin Porin lem-
mikkikauppoihin ja koirien trim-
mauspisteisiin.”

Lukioilla on vielä kirittävää
Yhä useammalla lukiolaisella on 
mahdollisuus suorittaa käytännön 
yrittäjyyskursseja ja lukioiden yrit-
täjyyskasvatus on kasvussa muun 
muassa Innolukion, YES goes to lukio 
-hankkeen ja Y-love -verkoston tuke-
mana. 

 lukiot 9. luokat amm. 2. aste

oppilasta / 
opiskelijaa   398    964    2 482

perustetut 
NY-yritykset   117    304       800

koulut     39      48       124

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan 
osallistuneet 2012-2013

Innovaatioita
Valtteri Vainio Halikon lukiosta on 
kova poika yrittämään ja ideoimaan. 
Vuosi Yrittäjänä -ohjelmassa syntyi 
yritys V. Vainio NY ja sen tuote: säh-
köinen kippausmekanismi mönkijän 
peräkärrylle. 
V. Vainio NY voitti Uskalla Yrittää 
-finaalissa palkinnon parhaasta tuot-
teesta. 
Valtteri myös haki ja sai keksinnölleen 
hyödyllisyysmallisuojan eli patenttia 
muistuttavan yksinoikeuden.

Työelämässä tarvittavia taitoja on 
hyvä treenata jo kouluaikana. Lukio ei 
ole tästä poikkeus, ja lukiolaiset tart-
tuvat innokkaasti haasteeseen kunhan 
vain saavat siihen tilaisuuden.

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on kas-
vattanut viime vuosina suosiotaan 
myös lukioissa. Ohjelma on hyvä keino 
tuoda lukio-opiskelu lähemmäs työelä-
mää ja tarjota nuorille taitoja, joita he 
tarvitsevat valkolakin saatuaan. 

Vuoden 2013 Uskalla Yrittää -finaa-
lissa nähtiin mainioita esimerkkejä 
lukiolaisnuorista, joilla oma-aloittei-
suus tuotti tuloksia:

Vaikka lukiolaisten määrä NY Vuosi 
yrittäjänä -ohjelmassa on yli tuplaan-
tunut vuodesta 2005–2006, on lukio-
laisten osuus kaikista ohjelmaan 
osallistuneista vain 10 %. Peruskoulu 
ja ammatillinen toinen aste vetävät 
toistaiseksi pidemmän korren. Onko 
seuraavaksi lukioiden vuoro näyttää?
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Maakunnissa yrittäjyyskasvatus ja 
NY-ohjelmat kasvattavat suosiotaan. 
Hyvänä esimerkkinä on Pohjois-Savo.

NY-aluetoimija, YES Pohjois-Savon 
Yrjö Olkkonen kertoo, että NY-ohjel-
mien käyttö kasvaa Pohjois-Savossa 
eri oppiasteilla ja on vakiintumassa 
osaksi oppilaitosten toimintaa.

– Esimerkiksi NY Vuosi yrittäjänä 
-ohjelma on lisännyt suosiotaan 
etenkin ammatillisella toisella 
asteella. Ohjelma on Savon koulutus-
kuntayhtymän koulutustarjottimella 
kaikkien opiskelijoiden valitta-
vissa, samoin Ylä-Savon ammatti- ja 
aikuisopistossa. Hienoa työtä on tällä 
saralla tehnyt Ingmannin käsi- ja tai-
deteollinen oppilaitos, joka on kirinyt 
muiden etumatkan hienosti kiinni. 
Myös ammattikorkeakoulun Muotoi-
luakatemia on tullut mukaan yhteis-
työhön. Kuopion Konservatoriollakin 
ja lukiossa perustettiin ensimmäiset 
harjoitusyritykset lukuvuonna 2012-
2013, Olkkonen kertoo.

Olkkosen mukaan kiinnostusta löy-
tyy niin opettajien, yrittäjien kuin 
itse nuorten taholta. 

– NY-opekoulutuksiin ilmoittautuu 
opettajia ja monilla opistoaloilla 
toiminta on jo vakiintunut osaksi 
opintoja. Ilolla on todettava, että 
perusasteeltakin on alkanut tulla 
kysyntää yrittäjyysinfoista.

Myös NY-toimintaan perehtyneet yri-
tykset ovat olleet aktiivisia.

– Jotkut sopivat yhteistyöstä jo edel-
lisenä keväänä. NY-toiminta tukee 
Pohjois-Savon elinkeino- ja yrityselä-
mää ennen kaikkea tiedottamalla 
yrittäjyyden mahdollisuuksista ja 
motivoimalla nuoria yrittäjäksi.

Nuoretkin ymmärtävät harjoitusyri-
tyksen hyödyt.

Lukuvuonna 2012-2013 Vuosi yrit-
täjänä -ohjelmassa perustettujen 
NY-yritysten määrä rikkoi ensim-
mäisen kerran tuhannen rajapyykin, 
ja 1000:s NY-yritys löytyi juuri Kuo-
piosta. Ylen TV1 uutisoi asiasta, ja 
Olkkosen mukaan tv-insertin käyttö 
infojen alussa herättää vieläkin kiin-
nostusta opiskelijoissa.

– Kiinnostus NY Vuosi yrittäjänä 
-ohjelmaan näyttää vain lisääntyvän, 
sillä harjoitusyrittäjyydestä kiinnos-
tuneet opiskelijat ovat liikkeellä heti 
koulun alettua. Viidakkorumpu on 
viestinyt opiskelijoiden joukossa, että 
NY-harjoitusyritystoiminta edesaut-
taa ensimmäisen työpaikan saamista 
opintojen jälkeen.

NY-aluetoimija:

Viidakkorumpu kumisee 
ja verkosto pelaa

Monille nuorille yrittäjyys jatkuu Vuosi 
Yrittäjänä -ohjelman jälkeenkin. 

– Se näkyy selvästi Yrityspalvelu  
Versossa lisääntyvänä vasta opiske-
lunsa päättäneiden alkavien yrittä-
jien määränä, Olkkonen paljastaa.

Yhteisissä tiloissa Verson kanssa toi-
mivat myös NY-aluepalveluja tarjoava 
YES, Uusyrityskeskus, Pro Agria 
ja TE-toimiston starttineuvonta. 
Yhteistyö takaa monipuolisen ja kat-
tavan tiedottamisen aloittaville har-
joitusyrittäjille. 

Olkkonen on ollut mukana NY-toi-
minnassa seitsemän vuotta ja sanoo 
todistaneensa kehityksen pienimuo-
toisesta yrittäjyyden kokeilusta todel-
liseksi toiminnaksi.

– Muutos on suuri ja sitä on erityi-
sesti edesauttanut YES-verkoston 
toiminta, jossa tieto ja kokemukset 
saadaan nopeasti kaikkien käyttöön. 
Suurin muutos on opiskelijoissa, niin 
nuorissa kuin vanhemmissakin. Ver-
kostojen ja yhteistyökuvioiden luo-
minen on nykyisille opiskelijoille 
luontaista. Yrittäjyys koetaan yhdeksi 
suureksi mahdollisuudeksi.

NY-harjoitusyritys-
toiminta edesauttaa 

ensimmäisen työpaikan 
saamista opintojen 

jälkeen.
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NY-kumppanuudella yhteistä vastuuta
Nuori Yrittäjyys ry kiittää läm-
pimästi kaikkia kumppaneitaan 
yhteistyöstä lukuvuonna 2012–2013. 
NY-ohjelmien kasvavat osallistuja-
määrät kertovat, että yhä useampi 
nuori on saanut valmiuksia oman 
elämänsä hallintaan ja oppinut nyt 
ja tulevaisuudessa tarvittavia taitoja: 
yrittäjämäistä asennetta, taloudenlu-
kutaitoja ja työelämätaitoja. 

Kiitos myös niille kumppaneille, joi-
den vapaaehtoiset lahjoittavat omaa 
aikaansa, osallistuvat ohjelmiimme 
ja jakavat osaamistaan ja tietojaan 
nuorille. NY Vapaaehtoisten työ on 
tärkeää ja palkitsevaa: nuoret saavat 
roolimalleja, mentorointia sekä kos-
ketuspintaa työelämään ja yhteis-
kuntaan. 

Lisäksi he pääsevät kuulemaan aitoja 
tarinoita työn tekemisestä sekä 
omien taitojen löytämisestä ja hal-
tuunotosta.

Kiitos että olette mukana tekemässä 
aktiivisia tulevaisuuden toimijoita!

Kuvassa SEB:n vapaaehtoisia valmiina jalkautumaan neuvontantajiksi Suomen Liikemiesten Kauppaopiston NY-yrityksiin.



Microsoft-yhteistyö yhdistää 
yrittäjyyden ja teknologian
Nuori Yrittäjyys ja Microsoft 
aloittivat keväällä 2013 yhteis-
työn, jonka tavoitteena on lisätä 
16–25-vuotiaiden nuorten yrit-
täjyystietoa, yrittäjyyskokemuk-
sia, työelämävalmiuksia ja oman 
talouden hallintaa sekä kehittää 
heidän teknologiataitojaan. Yhteis-
työ käynnistyi Urban Challenge@
Turku -innovointitapahtumalla  
19. huhtikuuta, jolloin korkea- 
koulunuoret pääsivät ideoimaan 
monitieteellisiä ratkaisuja Micro-
softin ja Turun kaupungin antamiin 
haasteisiin.  

Yhteistyö jatkuu NY 24h -leireillä, 
joihin koulut voivat hankkia lisäpot-
kua Microsoftin antamalla haasteella 
(NY Microsoft Challenge). Lisäksi 
suunnitteilla on oppimateriaali, joka 
edistää Z-sukupolven osaamista ja 
kilpailukykyä alan nopean kehityk-
sen keskellä. Yhdessä Microsoftin 
kanssa NY haastaa nuoret taklaa-
maan teknologian avulla tämän päi-
vän yhteiskunnallisia ongelmia.

Taloudenhallinnan 
asiantuntemusta SEB:ltä
Nuori Yrittäjyys sai yhteistyökump-
panikseen keväällä 2013 Pohjoismai-
den johtavan finanssipalvelukonserni 
SEB:n (Skandinaviska Enskilda Ban-
ken). Kansainvälisen liikepankin 
vapaaehtoiset tuovat uutta kipinää 
ja taloudenhallinnan peruspilareita 
pankkimaailmasta NY-ohjelmiin. Yli 
20 maassa toimiva SEB tukee aktii-
visesti yrittäjyyttä, ja NY-kumppa-
nuuden punaisena lankana on SEB:n 
mukaan tulevaisuuteen panostami-
nen etenkin yrittäjyyden ja koulutuk-
sen kautta. 

SEB ehti lukuvuonna 2012-2013 
tutustua jo NY Oma yritys -ohjelman 
tuomarointitehtäviin, ja tulevana 
lukuvuotena yrityksen vapaaehtoiset 
jalkautuvat oppilaitoksiin NY-tun-
neille sparraamaan nuoria yrittäjiä ja 
toimimaan neuvonantajina ja tuoma-
riston jäseninä.

NY-kumppaniyhteistyötä 2012-2013:
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Kone ja Siemens haastavat 
pohtimaan globalisaatiota
NY jatkaa vuoden 2012 alussa käyn-
nistynyttä kansainvälistä Global 
Enterprise -projektia (GEP) jonka 
tavoitteena on lisätä nuorten tietä-
mystä globalisaatiosta ja kansainväli-
sestä liike-elämästä. 

Kolmivuotisessa GEPissä on mukana 
11 maata ja 18 suuryritystä. Suomessa 
NY:n yrityskumppaneina toimivat 
lukuvuonna 2012–2013 Kone ja Sie-
mens. Vuosittaisen kansainvälisen 
innovaatiokilpailun lisäksi projekti 
tarjoaa nuorille tilaisuuden oppia 
tulevaisuuden työelämätaitoja yritys-
maailman yhteistyökumppaneiden 
johdolla, kun Koneen ja Siemensin 
vapaaehtoiset pitävät toisen asteen 
oppilaitoksissa toiminnallisia globa-
lisaatioluentoja.  

Lukuvuoden aikana GEP-vapaaeh-
toiset tavoittivat yli 400 nuorta glo-
balisaatioluentojen ääreen, ja osa 
vapaaehtoisista toimi tämän lisäksi 
myös NY-yritysten mentoreina koko 
lukuvuoden ajan. Vuoden 2013 GEP 
European Challenge järjestettiin 
toukokuussa Torinossa, jossa Suomea 
edustivat Mäkelänrinteen lukion 
nuoret.Tutustu kaikkiin 

NY-yhteistyö-
kumppaneihin 

seuraavalla 
sivulla.



Nuori Yrittäjyys ry haluaa omasta ja ohjelmissa mukana olevien nuor-
ten puolesta kiittää seuraavia yrityksiä ja säätiöitä, jotka osaltaan 
mahdollistavat NY-toiminnan Suomessa.

NY on voittoa tavoittelematon yhdis-
tys, ja se kuuluu kansainväliseen 
Junior Achievement Worldwideen. 
Suomessa toiminta alkoi vuonna 1995.

Tutustu toimintaamme myös verkossa:

www.nuoriyrittajyys.fi

facebook.com/nuoriyrittajyys

valokuvia toiminnastamme: 
nuoriyrittajyys.fi/photos

videoita toiminnastamme ja 
opetusvideoita: vimeo.com/
nuoriyrittajyys

Kansainväliset yhteisöt: 

www.ja-ye.org 

www.jaworldwide.org

Haluatko olla mukana tukemassa 
suomalaisia nuoria? Kysy lisää 
yhteistyöstä kanssamme: 
virpi.utriainen@nuoriyrittajyys.fi

www.nuoriyrittajyys.fi

Toimintaa tukevat säätiöt

• Jenny ja Antti Wihurin rahasto

• Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö

Perustajajäsenet

Pääyhteistyökumppanit
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Yhteistyökumppanit
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NY Suomessa!
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