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Moderföreningen för
företagsamhet har
siktet långt i framtiden
Moderföreningen för företagsamhet och
aktiva arbetstagare fyller 15 år. Den idag
tonåriga verksamheten fungerar smidigt i
förändringarna i det omgivande samhället
och den globala världsekonomin.
Under de gångna åren har fler än 35 000 ungdomar
identifierat och förstärkt sina egna färdigheter, sin
kunskap om arbetslivet och presenterat sina egna
idéer genom UF Ett år som företagare-programmet.
Sammanlagt har UF Företagsutbildning under sin
verksamhetstid involverat hundratusentals ungdomar.
Det har känts fint att fira jubileumsåret med tidernas
största Våga vara företagsam-final, den allra första
Pikkuyrittäjät-finalen och den Europeiska Start Up
-tävlingen för högskolor, här i Finland.
De främsta känslorna man får uppleva i arbetet med
ungdomar i olika åldrar är glädje och entusiasm.
Genom de skapande aktiviteterna föds en känsla
och en upplevelse av att var och en har möjligheten
att påverka genom sina egna handlingar. De synliga
resultaten förstärker den inre känslan av ägande.
Detta skapar i sin tur motivation och en önskan om
att försöka mer. I slutet av år 2017 publiceras en stor
UF-studie, i vilken fler än 7 000 ungdomar från fem
europeiska länder har deltagit. Enligt de preliminära
resultaten hos de unga som har varit involverade i
UF Ett år som företagare, är beslutsfattandet och
förmågan att uppträda, planeringen av det egna
arbetet och det egna initiativtagandet betydande
slutresultat.
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Resultat som uppstår då en ung får tillbringa
tillräckligt med tid i företagsutbildning.
Vårt jubileumsår kulminerar igen med UF Job
Shadow-dagen, då ungdomar och finländska
företagsledare inspirerar varandra. De företag som
verkligen är intresserade av ungdomar och vill
lyssna på dem, kommer i kontakt med framtidens
diamanter.
Överallt hörs uttalanden om behovet av förändringar
inom arbetslivet. Forskningen påvisar också en
snabb förändring och de politiska linjedragningarna
bekräftar behovet av att agera snabbt. Alltför många
unga upplever ändå fortfarande att de har bristande
kunskaper vad gäller arbetslivet. De ungas mod att
möta dessa utmaningar är beroende av att de får
möjligheten att öva upp sina färdigheter och ta dem
i bruk — genom handling. Detta är själva hjärtat av
UF-verksamheten.
Under årets lopp har fler och fler unga människor
kontaktat oss. Deltagandet i Ung Företagsamhet
rf:s verksamhet har varit så betydelsefullt, att man
har velat dela med sig av berättelser, lärdomar och
erfarenheter med andra. Under det närmaste året
kommer ett nätverk av UF-ambassadörer byggas
upp i Finland. De besöker landets skolor för att
informera om olika möjligheter inom UF.
Låt oss nu föra det goda vidare och lita på de unga.
Virpi Utriainen
verksamhetsledare
Ung Företagsamhet rf

@VirpiUtriainen

UF-verksamhetens
påverkan
Över 38 000 unga med i
UF-verksamheten läsåret
2016-2017

11 000

38 000

Ett rekordår för Pikkuyrittäjät
med över 11 000
lågstadieelever

Programmet UF Ett år som företagare hade 4 400 niondeklassister och andra gradens studerande

450

över

4 400

Programmet UF Start Up
hade 450 högskolestuderande

På UF-läger (6H, 12H och 24H)
3 500 unga

3 500

@NuoriYrittajyys
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UF-unga
Pielavesi-Keitele 24.

Vantaan -Asukaslehti

8.2016

13.8.2016

Merikarvialehti 17

Mtv 3 11.4.2016

Helsingin-Sanomat

13.10.2016

Vasablad

Luoteisuusimaa 1.12.2016
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#pikkuyrittäjät

et 03.02. 20

a i media
Maaseudun Tu

7.11.2016

levaisuus 20

.4. 2017

1. 2016
Iltalehti 7.1

UF:s tweets fick
700 000 träffar
under ett läsår

Turun- Sanomat 23.3.2017

017
Vantaan Sanomat 25.3.2017

1700 följare

#UFEttårsomföretagare
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UF Job Shadow —
UF Job Shadow sammanförde i
november 29 finländska ledare på
toppnivå och lika många företagsamma
unga. Varje chef fick en finländsk
ungdom som sällskap under en
arbetsdag.
De unga var aktivt med i chefernas möten, och
dialogen under dagen var mycket interaktiv.
UF-alumnerna som deltog i UF Job Shadowdagen kommer från olika delar av Finland, i
åldern 16—23 år, har alla deltag i UF Ett år som
företagare eller UF Start Up -programmen i sina
skolor. De har brainstormat och med riktiga
pengar grundat ett fungerande UF-företag som
drivs under läsåret.
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I UF Job Shadow -dagen deltog följande:
Aktia
Amcham Finland
ELO
Euroclear Finland
Finansbranschens
Centralförbund
Finlayson
Finnkino
GE
Hanken
Helsingfors stad
Henki-Fennia
Hill & Knowlton
Köpcentret Kampen

#UFJobShadow

Kemijoki
Liikesivistysrahasto
Lundia
Microsoft Abp
OAJ
Picnic
PwC Suomi
SAK
Sitra
Finlands Nyföretagscentrum
Finlands Företagare
Taaleri Abp
Arbets- och näringsministeriet
Vincit CoOp Ab

— En dag som chef

#UFJobShadow
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Våga vara f
Ung Företagsamhet rf ordnade i april den största Våga vara företagsam-finalen i historien.
Finalen var en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum. Finalen sammanförde
112 UF-företag, över 330 unga och över 150 lärare och företagsamhetsuppfostrare. För
första gången deltog UF-företag från grundskolor till högskolor, och finalen fungerade som
SM-tävling för programmen UF Ett år som företagare och UF Start UP.
Resan till finalen inleddes i december 2016 med
de första semifinalerna, och via 15 semifinaler
valdes de bästa UF-företagen i Finland ut till finalen
i Helsingfors. Vinnarna i finalen valdes än en gång
av en jury från affärslivet, med representanter från
bland annat Citi, Undervisnings- och kulturministeriet,
McDonald’s i Finland och Roschier. Finalens mässa
ordnades för tredje gången i köpcentret Kampen.
För lärare ordnades samtidigt för första gången ett
forum för kontaktskapande där de kunde utbyta tankar
med varandra och lyssna på föredrag av bland annat
Saku Tuominen från Hundred och Denis Cepun från
Microsoft.
Under finalen kunde man lyssna på inspirerande ord
bland annat av Youtube-profilen Lakko, UF-alumnen
Joonas Ahola, näringsminister Mika Lintilä och
Supercells grundare Ilkka Paananen.
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#Våga vara företagsam

företagsam

#Våga vara företagsam
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Ett riktigt rekordår
Läsåret för Pikkuyrittäjät, som riktar sig till lågstadier, var fartfyllt och fullt av fina stunder.
Ett rekordstort antal barn runt om i landet deltog i programmet i skolorna, över 11 000!
I september valdes Pikkuyrittäjät till Europas
bästa program för företagsfostran vid International
Partnership Network Award i Oslo.
Verksamheten fick internationella fläktar på
många olika sätt. Programmet presenterades i
New York vid Amcham Finlands evenemang, och
Pikkuyrittäjät valdes ut som Finlands representant
till EU-kommissionens SME Week-evenemang i
Bratislava. På hösten erövrade de blå skjortorna
också den spanska solkusten under en vecka av
Pikkuyrittäjät-programmet, och på våren stod Costa
Blancas skandinaviska skola i tur.
Under företagardagens gala mötte Pikkuyrittäjät
republikens president Sauli Niinistö, och under Slush
hade de företagsamma barnen en egen avdelning.
Läsåret nådde sin kulmen i tävlingen årets
Pikkuyrittäjä och i finalen som ägde rum på
Borgbacken i maj.
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#pikkuyrittäjät

r för Pikkuyrittäjät

#ideoillesiivet
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UF Sta
Programmet UF Start Up på högskolenivå fortsatte växa drastiskt. Under de senaste tre åren
har antalet studerande som deltagit i programmet fördubblats varje år.
I programmet deltog 450 deltagare från 18
högskolor runtom i landet. De studerande grundade
sammanlagt 100 övningsföretag varav ett tjugotal
fortsatte sin verksamhet efter kursen.

Årets höjdpunkter var finalen i Våga vara företagsam,
där de 18 bästa UF Start Up -teamen från hela
landet deltog, samt tävlingen JA Europe Enterprise
Challenge som arrangerades i Helsingfors.

I Programmet UF Start Up gjorde man i år ett
framgångsrikt pilotförsök med ett tematiskt
genomförande med speltema. Över 100 studerande
från fem olika högskolor i huvudstadsregionen deltog
i UF Start Up Games! -kursen, och under kursens
gång grundades 20 branschövergripande team som
fokuserade på speldesign.
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#UFStartUp

art Up

www.nystartup.fi

15

EM-tävlingsru
Europas bästa företag i UF Start Up-programmet
samlades i Helsingfors i slutet av juni för att slåss om
EM-titeln i JA Europe Enterprise Challenge.
Ung Företagsamhet rf ordnade det första stora
internationella evenemanget, då JA Europe Enterprise
Challenge förde samman 19 team, närmare 70
högskoleunga och över 70 högskolelärare och övriga
aktiva inom Ung Företagsamhet från 15 länder i
Europa.
Under två dagar presenterade teamen sin verksamhet
för juryn, som bestod av bland annat Sports 1
Marketing-företagets grundare och UF-alumnen Dave
Meltzer och Microsofts ledare för samhällsrelationer
Max Mickelsson.
Evenemanget kröntes av en prismiddag där man
fick lyssna på Europaparlamentarikern Henna
Virkkunen och Andre Noël Chaker, som utsetts till
Årets talare två gånger. Förutom första priset delade
de nationella och internationella understödjarna av
UF-verksamheten också ut egna priser: Av UF:s
partners Roschier, Nordea och Microsoft.
Som det bästa europeiska företaget utsågs INTACT
från Malta, vars INTACT™-system kombinerar en
sensor som fästs vid motorcykelförares hjälm med en
applikation som fungerar för smarttelefoner. Vid en
olycka ringer systemet till förarens närstående och
berättar var olyckan skett. Finlands representant var
Entis UF från Åbo som säljer insektskost, och som
nu som riktigt företag siktar på framtidens växande
livsmedelsmarknad för insektskost.
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#jaEEC17

us i Helsingfors

#jaEEC17
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UF-alumner
De unga som deltagit i UF-programmet är alla framgångsrika
Enligt undersökningar upplever de att deras möjligheter att lyckas
i arbetslivet är goda. UF-alumner har lättare för att hitta jobb, blir i
genomsnitt oftare företagare, stannar längre i arbetslivet och har i
genomsnitt en högre inkomstnivå.

UF Ett år som företagare
-programmet var
jättetufft, eftersom man
fick göra sin egen grej.

Några exempel på UF-alumner som
redan lyckats som företagare:

Joonas Ahola,
MeetingPackage.com
Jenni Parpala,
Kiffel
Mikko Jaatinen och Jyri Lindén,
Nordic Business Forum
Kalle Freese,
Sudden Coffee

Kalle Freese,
snabbkaffeföretagare

Riku Korhonen,
RikuCo och MTRJ Palvelut
Tomi Rytkönen,
Opiskelijayrittajyys.fi
Ida Salo, Patrik Pyöriä, Otto
Korhonen och Helmi Nurkkala,
I’m Blue

Lärare i
företagsamhetsfostran

Volontärsarbete bland
lokala företag

ÅK 1-6

Högklassigt
innehåll

UF-UNGAS
ERFARENHET

ÅK 7-9

ANDRA STADIET

Antti Nuutinen, Iida Hokkanen,
Laura Alajuuri, Jussi Heikkinen
och Samuli Taskila,
Entis

HÖGSKOLAN

INLÄRNINGSRESULTAT
Entreprenörskap

kunskap, färdigheter, inställning

Ekonomiläsfärdigheter

Arbetslivsfärdigheter
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@jalumny

UF Stigen för
företagsamhetsfostran
UF-programmen som Ung Företagsamhet utvecklat stöder fenomenbaserat
tänkande och praktisk inlärning. Learning by doing fun!

För de lägre klasserna
i grundskolan

För de högre klasserna
i grundskolan

UF Egen grej

En helhet bestående av fem
teman för företagsamma
färdigheter, att bolla med
idéer och planera sin egen
framtid.
/ åk 7-9 och tillämpande
på andra stadiet

UF Egen ekonomi

En helhet bestående av åtta
teman för arbetslivsfärdigheter, karriärdrömmar och
träning i att kontrollera sin
ekonomi.
/ åk 7-9 och tillämpande
på andra stadiet

UF Jag + du = vi

En helhet bestående av tre
teman för att identifiera och
utnyttja sina egna och kompisens styrkor.
/ förskolan och åk 1-3

UF Vad gör
människor?

En helhet bestående av sex
teman för insikt i närsamhället, röstande, olika yrken och
ekonomins kretslopp.
/ åk 4-6

Pikkuyrittäjät

En helhet bestående av nio
teman kring idésprutande och
förverkligande av ett
eget miniföretag.
/ åk 4-6

UF 12h -läger

Ett sex timmar långt läger i att
grunda ett imaginärt företag
samt planera och förverkliga
en tjänst eller en produkt.
Elever i de högre klasserna
fungerar som lägerhandledare.
/ åk 5-6

UF Ett år som
företagare

UF 6h -läger

Ett 12 timmars läger i att
grunda ett imaginärt företag
och lösa lägerutmaningen.
Unga från andra stadiet
fungerar som lägerhandledare.
/ åk 8-9

Andra stadiet

UF 24h -läger

Ett dygnslångt innovationsläger för träning av
företagsverksamhet baserat
på ett fritt valbart eller av
samarbetspart givet tema.

UF Ett år som
företagare

Ett företagsprogram som
fungerar med riktiga pengar
och varar i ett läsår och
erbjuder en möjlighet till
internationell verksamhet.

Högskolenivå

UF Start Up

Ett företagsprogram som
varar i ett läsår och som
fungerar med riktiga pengar.

Ett företagsprogram som
fungerar med riktiga pengar
och varar i ett läsår.
/ åk 9

@NuoriYrittajyys
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Lärare i fokus
Lärarna har en central roll i genomförandet av UF-programmen. En lärares iver
smittar lätt av sig på de unga.
Man måste gå bortom det egna
bekvämlighetsområdet och vara pigg
på att lära sig nytt. Våga kasta sig
bort från allt det vanliga, och själv pröva på.
Våga ta ett stort steg tillbaka och låta de unga
göra och pröva. Det är belönande då de unga
överträffar sig själva och lär sig mycket nytt.
Själv har jag stått i bakgrunden och främst
skapat en del nätverk för dem.

Programmet Pikkuyrittäjät
motsvarar väl den nya
läroplanens mål för ett brett
kunnande. Programmet motsvarar
förstås i synnerhet målen gällande
arbetslivsfärdigheter och företagsamhet.
Arttu Pätäri, klasslärare, Kummun koulu,
Outokumpu

Mia Kilpinen, lärare, VU Keuda

Ung Företagsamhet rf delar varje år ut pris till välförtjänta aktörer inom företagsfostran.
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@nuoriyrittäjyys

YES-nätverket hjälper
YES är det mest betydande expertnätverket för företagsfostran i Finland.
Det främjar genomförandet av företagsfostran genom att handleda
lärare, utveckla utbildningen, bygga samarbeten mellan skola och företag
samt erbjuda material för undervisningen.
De regionala YES-aktörerna är en samverkande
instans för UF-programmen. Med hjälp av
samarbetet finns det utbildning och rådgivning om
UF-programmen över hela landet.
YES erbjuder också YES-faddrar, det vill
säga frivilliga för UF-programmen och övriga
samarbeten mellan skola och företag.
yeskummit.fi.

yesverkosto.fi
facebook.com/yesverkosto
@yesverkosto

www.yesverkosto.fi
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UF:s styrelse
Ordförande:

Vice ordförande:

Max Mickelsson
Microsoft

Kari Björklöv
Fennia

Jyri Lindén
Nordic Business Forum

Medlemmar:

Tarja Kallonen
Finans Finland

Teemu Kokko
Haaga-Helia

Jukka Honkaniemi
SEB

Kari Laukkanen
Entreprenör

Jag fick en enorm lyckospark då jag på
nionde klass fick delta i programmet UF Ett
år som företagare. Jag lärde mig verkligt
mycket under det året! Jag vill vara med och främja
denna otroligt viktiga sak, och jag hoppas att så många
skolelever som möjligt skulle få möjlighet att pröva på
samma sak som jag fick.
Jyri Lindén, NBF
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www.ungforetagsamhet.fi

Johanna Flythström
Roschier

Jari Jokilampi
Suomen
Uusyrityskeskukset ry

Samarbetspartner
Ung Företagsamhet rf är en passionerad representant för ungas företagsamhetsattityd,
arbetslivsfärdigheter och kontroll över ekonomin. Tack till våra partners!

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Fonder och stiftelser som stöder verksamheten
• Wihurin rahasto
• OLVI-säätiö
• Börsstiftelsen

• Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö
• Erkki Paasikiven säätiö
• Liikesivistysrahasto

www.ungforetagsamhet.fi
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@nuoriyrittajyys

