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Vi stöder företagsamhetsfostran,
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– och lära sig genom att göra.
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Hurra för inlärning och ungdomar
– ett århundrade av ekonomisk
kunskap, arbetsfärdigheter och
företagsamhet
Ung Företagsamhet rf:s (UF) internationella takorganisation, Junior Achievement, grundades
för snart hundra år sedan. Den föddes ur behovet att föra företagsamhet och sysselsättningsfärdigheter till en del av utbildningssystemet.
JA Worldwide är idag med sitt pionjärarbete ett globalt,
ideellt nätverk, som årligen har inverkan på över tio miljoner unga. Där syskonorganisationerna verkar från små
byar i Peru till Hong Kong, har vi i Finland med unga från
Pargas till Kolari och från Imatra ända till Enare.
Ungdomar som deltar i UF-program lär sig ekonomiska
kunskaper, arbetslivsfärdigheter och företagsamhet
genom att göra. Allt började med UF Ett år som företagare -programmet som även i Finland täcker en betydlig
del av läroanstalter på andra stadiet. Att sätta upp mål,
initiativförmåga, ledande av eget arbete och ansvarstagande, kreativitet, teamwork, ihärdighet, påhittighet och
självförmåga är färdigheter som i en stor internationell
undersökning (ICEE 2018) konstaterades som programmets inverkan på unga.

En företagsam attityd hör till oss alla. Förändringarna i
arbetslivet och ekosystemen förutsätter anpassningsförmåga, ihärdighet och tro på att dessa vingar bär. Dessa
aspekter för även Ung Företagsamhet -verksamheten
framåt.
Tack för att du är med.

Virpi Utriainen
verksamhetsledare
Ung Företagsamhet rf

I Finland firar vi ungas inlärning dagligen. De Nationella
Våga Vara Företagsam- och Pikkuyrittäjät -finalerna gör
de ungas entusiasm synlig för alla. Föreningens kalenderår 2017 nådde sin höjdpunkt på 15-årsfestens UF
Job Shadow -dagen, som var en ömsesidig erfarenhet
för unga och arbetslivets influerare.
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@VirpiUtriainen

57 000 unga, ett UF
Vår verksamhet nådde under läsåret ut till rekordantalet 57 600 unga inom våra program,
lärmiljöer och evenemang.

UF Jag + du = vi
(förskolan och åk 1—3):

UF Egen grej
(åk 7—9 ):

UF 24h -läger

5 500

3 800

4 800

UF Vad gör människor
– vad händer i
samhället? (åk 4—6):

UF Egen ekonomi
– nycklarna till
arbetslivet! (åk 7—
9 ): 4 500

6 100
Pikkuyrittäjät (åk 4—6):

11 300
Mini-Zaldo – nätbaserad lärplattform för
hantering av ekonomin
(åk 4—6):

UF Ett år som företagare
(andra stadiet och åk 9):

4 500

Zaldo – nätbaserad lärplattform för
hantering av ekonomin (åk 7—9):

I programmet UF Start
Up för högskolor (17
yrkeshögskolor och tre
universitet deltar):

8 900 ungdomar

680 studenter
Semifinaler (15 st.):
2 500 ungdomar deltar.
Final: 500 ungdomar.
Cirka 15 000 besökare.

7 700

@NuoriYrittajyys
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Puuroboi ger inte
lätt upp
”Vi blev bekanta i gymnasiet med varandra och med UF Ett år som företagare -programmet.
Snart fick vi idén att börja tillverka och sälja egna rågrötssorter, vilka just då hade blivit trendmat.”
Puuroboi UF -företagets historia är ett modellexempel
på fördelarna med företagsamhetsfostran. De fem gymnasiekillarna var inte alls säkra på vad de sist och slutligen skulle lära sig av Ett år som företagare -programmet. Det visade sig att de lärde sig ganska mycket.
En företagsam attityd betyder att man inte ens tänker
tanken på att ge upp när den första företagsidén visar
sig för krånglig. Såsom det visade sig med Esbo-killarnas tanke om en mobilapplikation.
När företagets produkt hade förädlats till rågröt fick inte
pojkarna kalla kårar när de gav sig iväg och sålde gröt
i morgonrusningen i Helsingfors centrum, i 15 graders
kyla. Ihärdighet och teamwork lärde de sig dagligen i
samarbetet i kvintetten.

Puuroboi UF vann i den regionala semifinalen en plats
i Våga Vara Företagsam -finalen och killarna har sedan
dess berättat sin historia för flera nationella medier,
representerat på Team Finland -evenemanget, träffat
ministrar, osv. Visserligen är dessa priser endast grädden på tårtan.
Enligt verkställande direktören Kalle har han “gjort saker
som han inte skulle trott att han kan” såsom ringt försäljningssamtal, träffat kunder. Tillsammans med kompisarna haft igång ett företag samtidigt som han förbereder sig för studentskrivningarna.
Så går det när man vågar vara företagsam.

Ungdomarna arbetade för företaget i mycket högre grad
än vad skolans program förutsatte. Entusiasmen gav
flow. Allt började falla på plats. För första gången kändes skolarbete på egen tid inte alls tråkigt. Var och en
började hitta sina styrkor.
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#UFEttårsomföretagare

www.nyvuosiyrittajana.fi
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Zaldo tämjer
finansmonstret
I början av läsåret öppnade vi Mini-Zaldo som vi tillsammans med Finans Finland och FINE
Försäkrings- och finansieringsrådgivning utvecklat till stöd för lågstadieelevers ekonomiundervisning. På Zaldo.fi -webbplatsen finns även kostnadsfritt material för högstadiets ekonomiärenden. Sitra har finansierat utvecklingen av Zaldo och Mini-Zaldo.
Mini-Zaldo -lärmiljön är ett välkommet tillägg till ekonomiundervisningen för årsklasserna 4-6.

Zaldo.fi -sidorna besöktes av 230 000 besökare. De
klasser som klarade sig bäst belönades runt om i Finland i tävlingar både med penningpriser och med resa
till Bryssel till europeisk ekonomikunskapstävling.

Utbildningsstyrelsens generaldirektör
Olli-Pekka Heinonen
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www.zaldo.fi

Fartfull start
Vi inledde under vårterminen UF-ambassadörsverksamheten.
UF-ambassadörerna är unga,
som med UF Ett år som företagare -programmet börjat
bygga upp sin egen framtid
och karriär. De har utbildats
för att presentera sin historia
och sina erfarenheter. Genast
under våren fick 2 500 öronpar
runt om i Finland höra om UFambassadörernas erfarenheter.

WWW.NYVUOSIYRITTAJANA.FI/NYLAHETTILAAT
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VUOSI YRITTÄJÄNÄ
-ALUMNIA

76
NY-lähettiläät

KOULUVIERAILUA

Rohkeutta ja innostusta oman
tulevaisuuden rakentamiseen
tarinoiden kautta

5920
HENKILÖÄ TAVOITETTU

TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS
MAALISKUU - SYYSKUU 2018

33
ERI KUNNASSA VIERAILTU

@UF-alumner
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Tvåvägskommunikation
På vår förenings 15-årsdag, 30.10.2017, fick hela 50 ledare var och en sin egen “skugga” i form
av en UF-alumn. Det kan dock vara att under UF Job Shadow var det cheferna som kanske
lärde sig mer än ungdomarna!
Det här fungerar som tvåvägsmentorskap i sin bästa form.
Rekommenderar åt alla chefer!
Timo Katajisto, Elisa Abp
För en ung kan möjligheten att få följa en chef på nära
håll till och med vara en avgörande erfarenhet för val av
framtida karriär. Chefen får en unik chans att bekanta
sig med ungas syn på arbetslivet, och företaget möjligheten att bära sitt strå till stacken beträffande samhällsansvar.
I slutet av dagen samlades deltagarna till en gemensam
avslutning på SEB:s nya kontorsutrymmen i Helsingfors
centrum. Det bjöds även på födelsedagstårta...
För hösten 2018 UF Job Shadow -dag beslöt vi oss för
att eftersträva hundra chefer och hundra unga!
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#UFJobShadow

#UFJobShadow
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Vårens årliga
höjdpunkt
I Våga vara företagsam -finalen i april belönade vi Finlands bästa unga företag. Via 15
regionala semifinaler utsågs 220 unga, och de 81 UF-företagen som de grundat, till slutfinalen.
I Kamp i Helsingfors var det full fart på i två dagar.
I UF Ett år som företagare -programmet hade de unga
under ett år igång egna UF-företag med riktiga pengar, på
grundskolan 9. klass eller på andra stadiet (gymnasium
och yrkesskola). I högskolorna är det motsvarande programmet UF Start Up. Finalen är Finlands-mästerskapet
för för båda serierna.
Juryn som bestod av trettio experter från arbetslivet (bl.a.
från Microsoft, Taaleri, Elo och Fennia) följde, intervjuade
och bedömde de ungas företag noggrant.
På lärarseminariet presenterades tankar om framtidens
arbetslivsfärdigheter och -former samt om att våga av bl.a.
representanter för Manpower Group och OP och läraren
Pekka Peura.
Under sommaren nådde Finlands båda representanter
vinstnivån på UF-företagarnas EM-tävlingar. Bugman´s
Best från Esbo fick EM-brons i andra stadiets huvudserie
och är numera ett riktigt aktiebolag.
I högskolornas motsvarande UF Start Up -tävling vann
Bulletin.ai som utvecklar artificiell intelligens för nyhetsbyråer priset Accenture Innovation.

12

www.uskallayrittaa.fi

@UskallaYrittaa
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Uppskattning
åt lärarna
Lärarna är en oersättlig bro mellan de unga och arbetslivserfarenhet.
Varje år funderar vi tillsammans med det regionala YESnätverket, och ger utmärkelse åt en liten del av de inspiratörer inom företagsamhetsfostran som utfört ett värdefullt arbete för att främja ungas arbetslivsfärdigheter och
ekonomiska kunnande.

Denna lärare har de senaste två
åren målmedvetet utvecklat och
koordinerat företagsamhetsstigen
på sin skola.
Handleder med beaktande av
elevens kunskaper.
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#NuoriYrittäjyys

Stor undersökning
avslöjade fördelarna med
företagsamhetsfostran
Unga som deltagit i det ett läsår långa UF Ett
år som företagare -programmet upplever att
deras arbetslivsfärdigheter och motivation
till skolgången förstärktes. Det stärker i sin
tur inlärningsresultaten.
I den tvååriga ICEE2018-undersökningen som publicerades i vintras deltog 12 000 informanter från fem länder
(Belgien, Italien, Lettland, Finland och Estland). Undersökningen som vår takorganisation JA Europe gjorde
utfördes i samarbete med utbildningsministerierna.
Av informanterna var 2 400 från Finland. Skillnaden
mellan unga som deltagit i företagsamhetsfostran och
jämförelsegruppen var i Finland tydligt större än annars
i Europa:
• inom mångvetenskapligt kunnande

Resultat

(Unga i Finland inom programmet UF Ett år som företagare)

Övergripande kompetens

Högt UF

*Projektledning

13%

*Kreativitet

12%
7%

*Självförmåga

6%

Lagarbete
3,3

3,4

3,5

Lågt UF

3,6

Högt UF

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

Inte UF

* = betydande korrelation på 0,01-nivå

Nyckelkompetenser

Högt UF

*Muntlig kommunikation på modersmålet

15%

*Skriftlig kommunikation på modersmålet

14%

*Lära att lära

14%

*Kommunikation på främmande språk

14%

*Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer

13%

*Vetenskaplig och teknisk kompetens

13%

*Matematiskt kunnande

12%

* Initiativförmåga och företagaranda

11%

*Social kompetens

10%

• arbetslivsfärdigheter
• studieframgång

*Medborgarkompetens

8%

Digital kompetens

Undersökningen avslöjade även att unga som deltagit i
UF Ett år som företagare -programmet allmänt uppfattade bättre nyttan av olika läroämnen än de unga som
inte deltagit i programmet.

5%
0

0,5
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Lågt UF

1,5
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Högt UF

2,5

3

3,5

4

4,5

Inte UF

* = betydande korrelation på 0,01-nivå

Motivation och prestation

Högt UF

2%

*Studiemotivation

Studieinsats

5%

1
+
1
5

*Skolprestation

0

12%
0,5

Lågt UF

1

Högt UF

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Inte UF

* = betydande korrelation på 0,01-nivå

@NYVuosiyrittajana
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Pikkuyrittäjät bara
fortsätter att växa
I Ung Företagsamhet rf:s program Pikkuyrittäjät har man haft nära
25 000 barn med runt om i Finland.
Läsåret har många höjdpunkter.
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På Teknos för målarjobb och för att bekanta sig
med fabriken.

I MTV:s Huomenta Suomi-sändning.
(http://bit.ly/2Akc3T6)

Intervjuat republiken Finlands president Sauli Niinistö vid Finlandia-huset.

Testning av mobilapplikation.

@Pikkuyrittajat

Karvian yhtenäiskoulus elever donerade 800
euro åt servicehemmet.

På första sidan i Aamulehti.

Pikkuyrittäjät besökte OP. (https://bit.ly/2Ox1tPL)

Årets Pikkuyrittäjät-tävling på Borgbacken.

Vi donerade ett idrottsredskapsset till Sammun koulu i Huittinen.

Pikkuyrittäjät på Salon Seudun Sanomat.

www.pikkuyrittajat.fi
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Puine – 100 000
euros historia
UF Start Up -programmet har under sina första år utöver att ha spridit sig runt om
i Finland, även gett upphov till många fina historier. Här kort en av dem.
Studerande Jasmiina Kolehmainen upptäckte den
laserskärare som kommit till Lahden Ammattikorkeakoulu och började på eget initiativ undersöka hur den
fungerar. Som näst fick hon höra om UF Start Up -programmet och anmälde sig med. Jasmiina knåpade “Allt
möjligt underbart av inhemsk björkfanér” och förstod att
nu börjar det hända.
Inom programmet grundade Jasmiina Puine UF -företaget med två andra personer, men till slut fortsatte hon
med verksamheten ensam. Hon började få saker sålda,
så Jasmiina grundade ett kommanditbolag, utvecklade
och utvecklades hela tiden mer, anställde en arbetare till
sitt företag – och lärde sig genom att göra.
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Första årets omsättning var cirka 100 000 euro.
Etthundratusen. Trots att Jasmiina i början tänkte att
hon tillverkar fanérprydnader bara åt sig själv och sitt
barn. UF Start Up gav henne en plattform för att förädla
sin idé och samtidigt den första karriären i arbetslivet.
Det lönar sig inte att bara drömma, det lönar sig att även
sätta igång.

#UFStartUp

www.nystartup.fi
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YES-nätverket hjälper
YES är ett 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.

yesverkosto.fi
facebook.com/yesverkosto
@yesverkosto

YES erbjuder också YES-faddrar, det vill
säga frivilliga för UF-programmen och övriga
samarbeten mellan skola och företag.
yeskummit.fi.
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www.yesverkosto.fi

UF:s styrelse
Ordförande:

Vice ordförande:

Max Mickelsson
Microsoft

Kari Björklöv
Fennia

Medlemmar:

Jyri Lindén
Nordic Business Forum

Tarja Kallonen
Finans Finland

Jukka Honkaniemi
SEB

Johanna Flythström
Roschier

Teemu Kokko
Haaga-Helia

Kari Laukkanen
Entreprenör

Aicha Manai
Foretagarna i Finland rf

Jari Jokilampi
Suomen Uusyrityskeskukset ry

www.ungforetagsamhet.fi
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Flickor i
teknologins charm
I UF vill vi uppmuntra unga att hitta sina egna stigar. Många vet inte var de ska söka.
Vi vill hjälpa med det.
Vi har arrangerat flera Girlz in Tech -evenemang i
samarbete med Microsoft. Teknologi är ännu en mycket
starkt maskulin bransch. Delvis på grund av felaktiga
fördomar.
Girlz in Tech samlade förra våren femtio flickor till Microsofts utrymmen för att bl.a. koda webbplatser, bekanta
sig med hur man gör datorspel, för att lära sig grunderna
för youtubing och för att få handledning av experter för
hur teknologi kan användas i dagens skol- och arbetsliv.

För att vi även i framtiden ska
kunna skapa program, system
och verktyg som fungerar för alla
människor, måste vi ha diversitet bland dem
som skapar system och verktyg.
Maria Fonsell, Microsoft

Detta har säkert vidgat deras vy
för framtiden.

Vi vill uppmuntra och inspirera 14-18 år gamla tjejer att
intressera sig för de möjligheter som ICT-branschen
erbjuder i arbetslivet.

lärare Tuija Heikkilä
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#GirlzinTech

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

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Partners

Supportrar

UF är i med

• Wihurin rahasto

• Innovation Cluster for
Entrepreneurship Education (ICEE)

• Liikesivistysrahasto
• Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö
• Jane och Aatos Erkkos stiftelse

• Central Baltic Student Enterprises
without Borders (CBEwB)
• Tunne työ — suunnittele ura -projekt
• Migrants Empowerment for Change

www.ungforetagsamhet.fi
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ungforetagsamhet.fi

@nuoriyrittajyys

