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Tuemme yrittäjyyskasvatusta, 

jossa tavoitteemme on saada 

nuoret tunnistamaan ja 

hyödyntämään omat kykynsä 

– tekemällä oppien.
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Hurraa oppiminen ja nuoret 
– vuosisata taloustaitoja, 
työelämän valmiuksia ja 
yrittäjyyttä
Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) kansainvälinen kattojärjestö, Junior Achievement, perustettiin 

vuosisata sitten tarpeesta tuoda yrittäjyys ja työllistymisen taidot osaksi koulutusjärjestelmää.

JA Worldwide on tänä päivänä pioneerityön tehneenä 
maailmanlaajuinen, voittoa tavoittelematon verkosto, 
joka vaikuttaa vuosittain kymmeniin miljooniin nuoriin. 
Siinä missä sisarjärjestöt vaikuttavat pienistä perulai-
sista kylistä Hong Kongiin, meillä Suomessa mukana 
on nuoria Paraisilta Kolariin ja Imatralta aina Inariin asti. 

NY-ohjelmiin osallistuvat nuoret oppivat taloustaitoja, 
työelämän valmiuksia ja yrittäjyyttä tekemällä. Kaikki 
alkoi Vuosi yrittäjänä -ohjelmasta, joka myös Suo-
messa kattaa merkittävän osan toisen asteen oppi-
laitoksista. Tavoitteen asettaminen, aloitteellisuus, 
oman työn johtaminen ja vastuunottaminen, luovuus, 
tiimityö, sisukkuus, neuvokkuus ja minäpystyvyys 
ovat taitoja, jotka suuressa kansainvälisessä tutki-
muksessa (ICEE 2018) todettiin ohjelman vaikutuk-
sena nuoriin. 

Suomessa juhlimme nuorten oppimista joka päivä. 
Kansalliset Uskalla Yrittää - ja Pikkuyrittäjät-finaalit 
tuovat nuorten innostuksen kaikkien nähtäville. Kan-
sainvälinen European Enterprise Challenge yhdisti 
parinkymmentä vanhan mantereen maata verkostoi-
tumaan ja oppimaan. 

Yhdistyksen kalenterivuosi 2017 huipentui 15-vuo-
tisjuhlaan NY Job Shadow -päivässä, joka oli vasta-
vuoroinen kokemus nuorille ja työelämän vaikuttajille. 
Yrittäjämäinen asenne kuuluu meille kaikille. Työelä-
män ja ekosysteemien muutos edellyttävät sopeu-
tumiskykyä, sinnikkyyttä ja uskoa siihen, että siivet 
kantavat. Nämä asiat kantavat myös Nuori Yrittäjyys-
toimintaa eteenpäin. Kiitos, että olet mukana. 

Virpi Utriainen
toiminnanjohtaja
Nuori Yrittäjyys ry 



@NuoriYrittajyys@NuoriYrittajyys
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57 000 nuorta, yksi NY
Toimintamme tavoitti lukuvuoden aikana ennätyksellisesti 57 600 nuorta ohjelmissamme, oppi-

misympäristöissä ja tapahtumissamme.

NY Minä + Sinä = Me 
(esiopetus ja 1.—3. 
luokka)

NY Mitä ihmiset tekevät 
– mitä yhteiskunnassa 
tapahtuu? 
(3.—6. luokka)

Pikkuyrittäjät 
(4.—6. luokka)

Mini-Zaldo – talous 
hallussa verkko-
oppimisympäristö
(4.—6. luokka)

NY Oma juttu 
– ideat käyttöön! 
(7.—9. luokka)

NY Oma talous 
– avaimet 
työelämään! 
(7.—9. luokka)

Zaldo – talous 
hallussa verkko-
oppimisympäristö 
(7.—9. luokka)

NY Vuosi yrittäjänä
(toinen aste ja 
9. luokka)

NY 24h -leiri

Korkea-asteen NY Start Up 
-ohjelmassa (mukana 17 
ammattikorkeakoulua ja 
3 yliopistoa)

Semifinaalit (15 kpl):

nuoria mukana 2 500.
Finaali: nuoria 500.
Vierailijoita arviolta 15 000.
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Puuroboi ei pienistä 
lannistu
”Tutustuimme lukiossa toisiimme sekä NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelmaan. Pian syntyi idea 

alkaa valmistamaan ja myymään omia tuorepuuroja, jotka olivat juuri nousseet trendiruo-

kien joukkoon.”

Puuroboi NY -yrityksen tarina on malliesimerkki yrittä-
jyyskasvatuksen hyödyistä. Viisi lukiolaispoikaa eivät 
olleet lainkaan varmoja mitä Vuosi yrittäjänä -ohjel-
masta lopulta oppisi. Kävi ilmi, että aika paljonkin.

Yrittäjämäinen asenne on sitä, ettei lannistuminen käy 
mielessäkään kun ensimmäinen yritysidea osoittautuu 
liian hankalaksi. Kuten kävi espoolaispoikien ajatukselle 
mobiilisovelluksesta.

Kun yrityksen tuotteeksi oli jalostunut tuorepuuro, poi-
kain päätä ei palellut kun he lähtivät myymään puuroa 
Helsingin keskustan aamuruuhkaan, 15 asteen pakka-
sessa. Peräänantamattomuutta ja tiimityötä viisikossa 
toimiminen opetti joka päivä.

Nuorukaiset tekivät töitä yrityksensä eteen paljon enem-
män kuin koulun ohjelma edellytti. Innostus vei porukan 
mukanaan. Homma alkoi toimia. Ensimmäistä kertaa 
koulutyö omalla ajalla ei tuntunutkaan tylsältä. Jokainen 
alkoi löytää omia vahvuuksiaan.

Puuroboi NY voitti alueellisesta semifinaalista paikan 
Uskalla Yrittää -finaaliin ja pojat ovat sittemmin kerto-
neet tarinaansa lukuisissa valtakunnallisissa medioissa, 
edustaneet Team Finland -tapahtumassa, tavanneet 
ministereitä, jne. Tosin nämä palkinnot ovat vain se kir-
sikka kakun päällä.

Toimitusjohtaja Kallen mukaan hän on ”tehnyt asioita, 
joihin ei olisi uskonut pystyvänsä” kuten soittanut myyn-
tipuheluita, kohdannut asiakkaita. Pyörittänyt kaverei-
den kanssa omaa yritystä samaan aikaan kun valmis-
tautuu ylioppilaskirjoituksiin.

Sellaista on kun uskaltaa yrittää.

#NYVuosiyrittäjänä



www.nyvuosiyrittajana.fi
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Zaldo kesyttää 
finanssimörön
Lukuvuoden alussa avasimme yhteistyössä Finanssiala ry:n ja FINE Vakuutus-ja rahoitus-

neuvonnan kanssa kehitetyn Mini-Zaldon tukemaan alakoululaisten talousopetusta. 

Zaldo.fi -verkkosivuilta löytyy  myös  yläkoulujen  maksuton  materiaali  talousasioihin. 

Sitra on rahoittanut Zaldon ja Mini-Zaldon kehittämistä.

Zaldo.fi -sivuilla vieraili 230 000 kävijää. Parhaiten 
pärjänneitä luokkia ympäri Suomea palkittiin kilpai-
luissa sekä rahapalkinnoilla että matkalla Brysseliin 
eurooppalaiseen talousosaamis-kilpailuun.

Mini-Zaldo -oppimisympäristö on 

tervetullut lisä vuosiluokkien 4-6 

talousopetukseen

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen

www.zaldo.fi
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VUOSI YRITTÄJÄNÄ 

-ALUMNIA

W W W . N Y V U O S I Y R I T T A J A N A . F I / N Y L A H E T T I L A A T

NY-lähettiläät

T O I M I N N A N  V A I K U T T A V U U S  
M A A L I S K U U  -  S Y Y S K U U  2 0 1 8

Rohkeutta ja innostusta oman 
tulevaisuuden rakentamiseen 

tarinoiden kautta

76
KOULUVIERAILUA

5920
HENKILÖÄ TAVOITETTU

33
ERI KUNNASSA VIERAILTU
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Vauhdikas aloitus
Käynnistimme kevätlukukaudella NY-lähettilästoiminnan.

NY-lähettiläät ovat nuoria, 
jotka ovat lähteneet NY Vuosi 
yrittäjänä -ohjelman myötä 
rakentamaan omaa tule-
vaisuuttaan ja työuraansa. 
Heidät on koulutettu oman 
tarinansa ja kokemuksiensa 
esittämiseen. Heti kevään 
aikana NY-lähettiläiden koke-
muksia kuunteli 2 500 korva-
paria ympäri Suomea.

@NYalumnit
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Kahden suunnan 
vuorovaikutusta
Yhdistyksemme 15-vuotissyntymäpäivänä, 30.10.2017, peräti 50 johtajaa sai kukin ”varjok-

seen” työpäivänsä ajaksi yhden NY-alumnin. Tosin voi olla, että NY Job Shadow:ssa johtajat 

oppivat jopa enemmän kuin nuoret!

Nuorelle johtajan seuraaminen lähietäisyydeltä voi olla 
jopa ratkaiseva kokemus tulevan työuran kannalta. Joh-
taja saa ainutlaatuisen tilaisuuden nuorten näkemyksiin 
työelämästä, ja yritys mahdollisuuden kantaa kortensa 
kekoon yhteiskuntavastuun suhteen.

Päivän päätteeksi osallistujat kokoontuvat yhteiseen 
päätöstilaisuuteen SEB:n uusiin toimitiloihin Helsingin 
keskustassa. Synttärikakkuakin oli tarjolla...

Syksyn 2018 NY Job Shadow -päivään päätimme tavoi-
tella sataa johtajaa ja sataa nuorta!

Tämä toimii kahden suunnan 

mentorointina parhaimmillaan. 

Suosittelen jokaiselle johtajalle!

Timo Katajisto, Elisa Oyj

#NYJobShadow
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www.uskallayrittaa.fi
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Jokakeväinen 
huipennus
Uskalla Yrittää -finaalissa huhtikuussa palkitsimme Suomen parhaat nuorten yritykset. 

15 alueellisen semifinaalin kautta loppuhuipennukseen valikoitui mukaan 220 nuorta ja 

heidän perustamansa 81 NY-yritystä. Helsingin Kampissa riitti hulinaa kahden päivän ajan.

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa nuoret pyörittävät luku-
vuoden ajan oikealla rahalla toimivia NY-yrityksiään, 
peruskoulun 9. luokalla tai toisella asteella (lukio ja 
ammattiopistot). Korkeakouluissa vastaava ohjelma on NY 
Start Up. Finaali on näiden molempien ohjelmien Suomen 
mestaruuskilpailu.

Kolmestakymmenestä liike-elämän ammattilaisesta (mm. 
Microsoftilta, Taalerilta, Elolta ja Fennialta) koostunut tuo-
maristo seurasi, haastatteli ja arvioi nuorten yrityksiä tar-
kalla silmällä.

Opettajaseminaarissa tulevaisuuden työelämätaidoista ja 
-muodoista sekä uskalluksesta puhuivat mm. Manpower 
Groupin ja OP:n edustajat ja opettaja Pekka Peura.

Kesällä NY-yrittäjien EM-kilpailuissa molemmat suoma-
laisedustajat pääsivät palkinnoille. Hyönteisvälipalaa tar-
joava Bugman’s Best Espoosta sai toisen asteen pääsar-
jassa EM-pronssia ja on nykyään jo oikea osakeyhtiö.

Korkeakoulujen vastaavassa NY Start Up -kilpailussa 
tekoälyä uutistoimituksien hyödyksi kehittävä Bulletin.ai 
voitti Accenture Innovation -palkinnon.



@UskallaYrittaa
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#NuoriYrittäjyys
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Arvostusta 
opettajille
Opettajat ovat korvaamaton silta nuorten ja työelämäkokemusten välillä.

Joka vuosi pohdimme yhdessä alueellisen YES-verkos-
ton kanssa, ja palkitsemme pienen osan niistä yrittäjyys-
kasvatuksen innostajista, jotka ovat tehneet ansiokasta 
työtä nuorten työelämävalmiuksen ja taloudenhallinnan 
edistämiseksi.   

Tämä opettaja on viimeiset kaksi 

vuotta määrätietoisesti kehittänyt 

ja koordinoinut oman koulunsa 

yrittäjyyspolkua.

Ohjaa oppijoiden kyvyt 

huomioiden.



@NYVuosiyrittajana
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Monialainen osaaminen

3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2

Ryhmätyöskentely

*Itseluottamus

*Luovuus

*Projektinhallinta

Matala NY Korkea NY Ei NY

Korkea NY

13%

12%

7%

6%

* = merkitsevä korrelaatio 0,01-tasolla

Tulokset (NY Vuosi yrittäjänä –ohjelman nuoret Suomessa)

Avaintaidot

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Digitaaliset taidot

*Kansalaistaidot

*Sosiaaliset taidot

*Aloitekyky ja yrittäjämäinen ajattelu

*Matemaattinen osaaminen

*Tiede- ja teknologiataidot

*Tietoisuus kulttuurista ja kulttuurin ilmaisumuodot

*Vierailla kielillä viestiminen

*Oppimaan oppiminen

*Kirjallinen viestintä äidinkielellä

*Suullinen viestintä äidinkielellä

Matala NY Korkea NY Ei NY

Korkea NY

15%

14%

14%

14%

13%

13%

12%

11%

10%

8%

5%

* = merkitsevä korrelaatio 0,01-tasolla

Motivaatio ja koulumenestys

1

+

1

5
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

*Koulumenestys

Panostus koulutyöhön

*Opiskelumotivaatio

Matala NY Korkea NY Ei NY

Korkea NY

2%

5%

12% 

* = merkitsevä korrelaatio 0,01-tasolla

Suurtutkimus paljasti 
yrittäjyyskasvatuksen 
hyödyt
Lukuvuoden mittaiseen NY Vuosi yrittäjänä 

-ohjelmaan osallistuneet nuoret kokevat, että 

heidän työelämätaitonsa ja motivaationsa 

koulunkäyntiin vahvistuvat. Se puolestaan 

kohentaa oppimistuloksia.

Talvella julkaistuun, kaksivuotiseen ICEE2018-tutkimuk-
seen osallistui 12 000 vastaajaa viidestä maasta (Bel-
gia, Italia, Latvia, Suomi ja Viro). Kattojärjestömme JA 
Europen tutkimus toteutettiin yhteistyössä opetusminis-
teriöiden kanssa.

Suomesta vastaajia oli 2 400. Yrittäjyyskasvatukseen 
osallistuneiden nuorten ja vertailuryhmän välillä ero 
oli Suomessa selkeästi suurempi kuin muualla Euroo-
passa:

•	 monialaisessa osaamisessa

•	 työelämävalmiuksissa

•	 opiskelumenestyksessä 

Tutkimus paljasti myös, että NY Vuosi yrittäjänä -ohjel-
maan osallistuneet nuoret käsittävät yleisesti eri oppi-
aineiden hyödyn paremmin kuin ne nuoret, jotka eivät 
osallistuneet ohjelmaan. 



@Pikkuyrittajat
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Pikkuyrittäjät 
kasvaa aina vaan
Nuori Yrittäjyys ry:n Pikkuyrittäjät-ohjelmassa on ollut mukana jo liki 

25 000 lasta ympäri Suomea.

Lukuvuodessa oli monia kohokohtia.

MTV:n Huomenta Suomi-lähetyksessä. 
(http://bit.ly/2Akc3T6)

Teknoksella maalaushommissa ja tutustumassa 
tehtaan toimintaan.

Haastattelemassa Suomen tasavallan presidenttiä 
Sauli Niinistöä Finlandia-talolla. Mobiilisovelluksen testausta.



www.pikkuyrittajat.fi
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Karvian yhtenäiskoulun oppilaat lahjoittivat 
800 euroa palvelukodin asukkaille.

Aamulehden kannessa.

Pikkuyrittäjät vierailivat OPssa. (https://bit.ly/2Ox1tPL) Vuoden Pikkuyrittäjät-kilpailu Linnanmäellä.

Lahjoitimme liikuntavälinesetin Sammun koululle Huittisissa Pikkuyrittäjät Salon Seudun Sanomissa.
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Puine – 100 000 
euron tarina
NY Start Up -ohjelma on ensimmäisten vuosiensa aikana paitsi levinnyt ympäri 

Suomea myös synnyttänyt monta hienoa tarinaa. Tässä lyhyesti yksi niistä.

Opiskelija Jasmiina Kolehmainen huomasi Lahden 
Ammattikorkeakoululle ilmaantuneen laserleikkurin ja 
alkoi omatoimisesti tutkia, miten se toimii. Seuraavaksi 
hän sai kuulla NY Start Up -ohjelmasta ja ilmoittautui 
siihen mukaan. Jasmiina väkersi ”Kaikkea ihanaa koti-
maisesta koivuvanerista” ja ymmärsi, että nyt alkaa 
tapahtua.

Ohjelmassa Jasmiina perusti Puine NY -yrityksen kah-
den muun tekijän kanssa, mutta lopulta hän jatkoi toi-
mintaa omillaan. Kauppa alkoi käydä, Jasmiina perusti 
kommandiittiyhtiön, kehitti ja kehittyi koko ajan lisää, 
palkkasi työntekijän yritykseensä – tekemällä oppien. 

#NYStartUp

Ensimmäisen vuoden liikevaihto oli n. 100 000 euroa. 

Satatuhatta. Vaikka Jasmiina aluksi ajatteli tekevänsä 
vanerisia koriste-esineitä vain itselleen ja lapselleen. 
NY Start Up antoi hänelle alustan jalostaa ideaansa ja 
samalla elämän ensimmäisen työuran.

Ei kannata pelkästään unelmoida, kannattaa myös ryh-
tyä tuumasta toimeen.



www.nystartup.fi
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YES-verkosto auttaa
YES on yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto Suomessa. Se edistää yrittä-

jyyskasvatuksen toteutumista valmentamalla opettajia, kehittämällä koulutusta, 

rakentamalla koulu-yritysyhteistyötä ja tarjoamalla materiaaleja opetukseen.

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

yesverkosto.fi

   facebook.com/yesverkosto

       @yesverkosto

YES tarjoaa myös YES Kummeja eli työelämän 

vapaaehtoisia NY-ohjelmiin ja muuhun koulu-

yritysyhteistyöhön: yeskummit.fi.
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NY:n hallitus

Max Mickelsson
Microsoft

Hallituksen puheenjohtaja:

Kari Björklöv
Fennia

Hallituksen varapuheenjohtaja:

Johanna Flythström
Roschier

Jukka Honkaniemi
SEB

Jyri Lindén
Nordic Business Forum

Tarja Kallonen
Finanssiala

Teemu Kokko
Haaga-Helia

Jari Jokilampi
Suomen Uusyritys-

keskukset ry

Kari Laukkanen
Yrittäjä

Hallituksen jäsenet:

www.nuoriyrittajyys.fi

Aicha Manai
Suomen Yrittäjät ry



#GirlzinTech
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Tytöt teknologian 
pauloissa
NY:ssä me haluamme rohkaista nuoria löytämään oman polkunsa. Monet eivät tiedä, mistä 

etsiä. Me haluamme auttaa siinä.

Olemme järjestäneet lukuisia Girlz in Tech -tapahtu-
mia yhteistyössä Microsoftin kanssa. Teknologia on 
yhä hyvin vahvasti miehinen ala. Osittain harhaluulojen 
vuoksi.

Girlz in Tech kokosi viimeksi keväällä viitisenkymmentä 
tyttöä Microsoftin tiloihin mm. koodaamaan nettisivuja, 
tutustumaan tietokonepelien tekemiseen, oppimaan 
tubettamisen perusteita ja saamaan asiantuntijoilta 
monenlaista opastusta teknologian käyttömahdollisuuk-
siin tämän päivän koulu- ja työelämässä.

Me haluamme rohkaista ja inspiroida 14-18 -vuotiaita 
nuoria naisia kiinnostumaan ICT-alan tarjoamista vaih-
toehdoista työelämässä.

Varmasti tämä on avartanut 

heidän katsettaan kohti tulevai-

suutta.

Opettaja Tuija Heikkilä

Jotta tulevaisuudessakin voimme 

tehdä ohjelmia, järjestelmiä ja 

työkaluja, jotka toimivat kaikilla 

ihmisillä, meillä pitää olla monipuolisesti teki-

jöitä tekemässä järjestelmiä ja työkaluja.

Maria Fonsell, Microsoft
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Pääyhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

•	 Wihurin rahasto

•	 Liikesivistysrahasto

•	 Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö

•	 Jane ja Aatos Erkon säätiö

•	 Innovation Cluster for 

Entrepreneurship Education (ICEE)

•	 Central Baltic Student Enterprises 

without Borders (CBEwB)

•	 Tunne työ — suunnittele ura -hanke

•	 Migrants Empowerment for Change

Kumppanit

www.nuoriyrittajyys.fi

Nuori Yrittäjyys ry on nuorten yrittäjämäisen asenteen, työelämätaitojen ja talou-

denhallinnan intohimoinen edistäjä. Kiitos kumppaneillemme!

Yhteistyökumppanit

Tukijat NY on mukana seuraavissa hankkeissa



nuoriyrittajyys.fi      @nuoriyrittajyys

http://nuoriyrittajyys.fi/

