
2018–2019
Företagarattityd     Kontroll över ekonomin     Arbetslivsfärdigheter

Årsberättelse



Ung Företagsamhet rf påverkar genom sin 

verksamhet barns och ungas kunskaper om 

företagsamhet, arbetsliv och ekonomi. Vi är en 

samarbetspartner mellan utbildningsanordnare, 

beslutsfattare, företagsliv och unga.  

#arbetslivskunskaper
#vågavaraföretagsam
#takontrollöverekonomin



InnehÅll
Verksamhetsledarens hälsning ...................................................... 4

UF-verksamhetens slagkraft .......................................................... 5

Mål 2020 ........................................................................................ 6

I lära hos Andelsbanken ................................................................. 8

Citi ................................................................................................. 9

Circula® ........................................................................................ 10

Lapplandsturné ............................................................................ 11

UF Job Shadow – skugga chefen .................................................. 12

Aktia med i UF-verksamheten ..................................................... 14

Taaleri blev huvudsamarbetspartner ........................................... 15

I am JA – UF-alumner ................................................................... 16

Tillsammans med Euroclear ......................................................... 17

Ett nytt program: Koll på ekonomin ............................................. 18

Våga vara företagsam-final .......................................................... 20

Erkännande för arbetet som gjorts ............................................. 22

Årets UF-lärare ............................................................................ 23

Miniföretagarna ........................................................................... 24

UF:s styrelse ................................................................................ 26

Våra partners ............................................................................... 27

Förläggare: Ung Företagsamhet rf, Helsingfors 2019
Redaktion: UF-arbetsgruppen
Tilläggsuppgifter: ungforetagsamhet.fi



4

Fostran tIll 
Företagsamhet pÅ det 
lIvslÅnga lärandets väg
Ibland hör man folk fråga hur de kan hjälpa unga. 
Unga behöver helt enkelt uppmuntran och stöd, 
närvaro, intresse och en känsla av att det de sysslar 
med har betydelse, eller hur?

Ung Företagsamhets verksamhet handlar inte 
endast om företagsamhet, utan UF-stigen erbju-
der unga i olika åldrar, från förskola till högskola, en 
möjlighet att öva på sin interaktionsförmåga och sin 
problemlösningsförmåga, att stå ut med besvikel-
ser, att tala inför främmande människor och att leda 
det egna arbetet, samtidigt som bland annat krea-
tiviteten, resiliensen i arbetslivet och uthålligheten 
stärks. Namnet på vår internationella takorganisa-
tion Junior Achievement beskriver kanske bäst kär-
nan i vår verksamhet. Vår verksamhet stöder unga 
att nå framgång på sin egen stig.

2019 har vi tillsammans med JA Worldwide globalt 
firat vår organisations 100-årsjubileum. Också i år 
har miljoner unga lärt sig identifiera och uppskatta 
sina styrkor, fått kunskaper om ekonomi och i bästa 
fall hittat en riktning för framtiden.

Att lära sig genom den egna verksamheten och till-
ägna sig nya saker genom att göra i praktiken ökar 
känslan av ägarskap, vilket stärks av att göra något 
betydelsefullt. Följden är motivation och lärande – 
senare en känsla av att jag kan. Vårt mål är att lägga 
grunden för ett livslångt lärande.

Fostran till företagsamhet är juniorarbete i före-
tagsamhet och i attityder till arbetslivet. Fostran till 
företagsamhet stärker nätverk och gemenskaper i 
vilka man gläds åt sin egen och andras framgång. 
Genom fostran till företagsamhet föds de färdig-
heter som behövs i arbetslivets förändring och 
världens bästa kunnande får vingar. När den unga 
tror på sig själv, vågar hen också tro på andra – och 
andra vågar tro på den unga. 

Ett hjärtligt tack till alla samarbetspartners!

Virpi Utriainen
verksamhetsledare
Ung Företagsamhet rf
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slagkraFtIg verksamhet För 
barns och ungas bästa
Under läsåret 2018–2019 deltog 70 000 barn och 
unga i Ung Företagsamhet rf:s program, lärmiljöer 
och evenemang. Med andra ord blev nästan 200 
nya unga ”exponerade” för UF-verksamheten varje 
dag. 

En del av vår verksamhet är läger, verkstäder eller 
till exempel inlärningsupplevelser i form av webba-
serade spel, som ordnas under en dag. Våra mest 
omfattande program inspirerar unga under hela läs-
året, från en sommar till nästa.

läsåret 2018-2019 nådde vi ut till

70 500
barn och ungdomar.
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FInlands vIktIgaste resurs är barn 
och unga – arbetslIvsFärdIgheter För 
mIllennIegeneratIonen

Unga som tror på sig själva och är kunniga deltar aktivt i att bygga ett 

framgångsrikt samhälle. Millenniegenerationen kommer att delta i 

arbetslivet, skapa arbetsplatser och grunda företag ännu på 2060-talet.

Fostran till företagsamhet ger färdigheter för en förändring 

i arbetslivet, stärker kunskaperna om ekonomi samt skapar 

helhetsmässigt välmående.

Ung Företagsamhet rf (UF) fungerar som stöd för lärare och utbildningsanordnare i att verkställa läro-
planen. Läsåret 2018–2019 deltar 70 000 unga i UF-verksamheten. Utmaningen jämfört med de övriga 
nordiska länderna är bland annat att finansieringen är splittrad och att verksamheten är bunden till kort-
variga utvecklingsprojekt som räcker oskäligt länge att genomföra. 

Forskningsresultat visar effekterna av Ung Företagsamhets verksamhet
Hos de unga som långsiktigt deltog i programmet Ett år som företagare ökade motivationen, skolfram-
gången samt det samhälleliga kunnandet inklusive kunskaperna om ekonomi.

Den tvååriga internationella ICEE-studien (Innovation Cluster for 
Entrepreneurship Education/EU) genomfördes i samarbete med:

• JA Europe (Ung Företagsamhet Europa)

• 5 undervisningsministerier

• 3 forskningsorganisationer 
• 5 UF-organisationer (Finland, Estland, Lettland, Belgien, Italien)

Ökad skolmotivation Arbetslivets 
nyckelkompetenser 

utvecklades

Bättre självförtroende och 
kommunikationsfärdigheter

Skolfrånvaron 
minskade
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Arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskaper från förskola till högskola – 
UF-program för varje skola i Finland

UF-programmen fungerar som arbetsredskap enligt utbildningens mål för utbildningsexperter på alla utbild-
ningsnivåer. Innehållen stärker på ett ämnesövergripande sätt livshanteringskunskaper, arbetslivsfärdigheter, 
ekonomikunskaper och företagande enligt ålder. De unga stärker sin förmåga att hitta på lösningar i vardagen 
och nya innovationer. De här programmen borde vara tillgängliga för varje elev och studerande.

Människors välmående är ett centralt mål för samhället. Att lära sig genom att göra stärker självkänslan och 
hjälper att hitta sin karriärstig. Det är viktigt att unga känner; jag kan. En utslagen ung kostar uppskattnings-
vis 370 000 euro (Sitra/Institutet för hälsa och välfärd 2018). Om 200 unga som löper risk för att bli utslagna 
aktiverar sig i något som motiverar dem sparar det 74 miljoner euro för Finland. 

100 000

Ung Företagsamhet rf främjar 

enligt regeringsprogrammet 

arbetslivs-, företagar- och 

ekonomikunskaper på lång 

sikt och mångsidigt på olika 

utbildningsnivåer. Vårt mål är 

att 2021 nå 100 000 unga.

Lågstadiet Högstadiet Andra stadiet Högskolenivå

UF Stigen för företagsamhetsfostran
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I lära hos andelsbanken
Inför Job Shadow-dagen tjuvstartade en grupp unga hos Åbonejdens Andelsbank i september. Målet 
med dagen Opin OP:laiselta (’I lära hos Andelsbanken’) var att de unga ska nätverka, bekanta sig med 
olika karriärstigar och stärka sina arbetslivskunskaper. Det förverkligades.

Jag tänkte att dagen är ett intressant tillfälle 
att höra vad unga tänker om bankvärlden 

och livet överlag. De yngre generationerna verkar mycket 
sociala, utåtriktade, modiga och ha företagaranda. Jag 
var positivt överraskad.”

Berättade investeringsdirektör Ville Pekkala i 

op.media.  
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cItI och uF 
– helhjärtat
Citi har stött ungas arbetslivsfärdigheter 
via oss redan i över tio år. En grupp unga 
som avlagt programmet Ett år som företa-
gare besökte Citi i Helsingfors centrum på 
internationella kvinnodagen.

På programmet stod utbyte av tankar, 
mycket skratt, engelskspråkiga pitchar 
av UF-företag och Citi-anställdas tips för 
arbetslivet. Ett enkelt recept, en funge-
rande helhet.
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cIrcula®

I början av det nya läsåret släppte vi Circula®, 
en spelbaserad verkstad där unga bekantar 
sig med olika former av cirkulär ekonomi och 
möjligheter till affärsverksamhet. Circula® har 
utvecklats särskilt för yrkesläroanstalter, men 
kan enkelt anpassas för nior i grundskolan, gym-
nasier och yrkeshögskolor.

Vi deltog i utvecklingen av Circula®-spelet till-
sammans med yrkesläroanstalten Suomen 
ympäristöopisto SYKLI samt samkommunerna 
för utbildning Savon koulutuskuntayhtymä 
Sakky och Espoon seudun koulutuskuntayh-
tymä Omnia. Projektet finansierades av Sitra.

Photo © Sonja Rask
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uF goes 
lappland
På hösten besökte vi Lappland! Vi berättade om de 
obestridliga fördelarna av fostran till företagsamhet i 
skolor i Lappland. I skolor på rutten Posio-Sodankylä-
Kittilä-Kolari-Rovaniemi fick personalen utbildning i och 
synvinklar på fostran till företagsamhet.

Vi tjuvstartade vår Lapplandsturné i Äkäslompolo på 
evenemanget Girlz in Tech, där ett femtiotal flickor fick 
bekanta sig med teknologi och äkta förebilder ur arbets-
livet. Dagen ordnades i samarbete med Microsoft.
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skugga ledaren, 
sök lärdom
Vi firade igen vår organisations födelsedag 30.10 med UF Job Shadow-dagen. 
Hela 70 UF-alumner kom till huvudstadsregionen för att skugga sin ledare. 

Det sker lärande i två 
riktningar. Jag lärde 

mig massor av Tommi om vad män-
niskor i hans ålder funderar på.”

JUha-Pekka keiMMo

Grant Thornton Finland
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De ungas och ledarnas gemensamma arbetsdag 
fungerade som en lärdomsresa som gynnar båda 
parterna. Deltagarna var eniga om att det var för-
vånande hur mycket nya synvinklar på sitt jobb och 
sina studier man kan få under en dag. 

Dagen avslutades med en tillställning på Fennias 
huvudkontor i Helsingfors.
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början pÅ ett nytt 
samarbete
Aktia anslöt sig till att understöda vår förening inför jul.  

Som bank är vår uppgift att hjälpa också unga att tänka längre 
framåt i ekonomiska frågor och på så sätt skapa en stabil grund 

för det övriga livet. Styrda av den tanken ville vi hitta partner som delar det 
tankesättet i sin egen verksamhet och är redo att tillsammans bygga ett lång-
siktigt och effektivt ansvarighetssamarbete.” 

Mia BenGTs

aktia
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Kalenderåret 2019 började bra då vi stolt kunde berätta 
att Taaleri Abp blivit vår nya huvudsamarbetspartner. 

Ung Företagsamhet och Taaleri har samarbetat sedan 
2016. 

Taaleri vill bära samhälls-
ansvar genom att visa 

intresse för unga i form av möjlighe-
ter att företaga. Vi bär alla ansvar för 
att ge unga goda förebilder och stöda 
dem att hitta sin egen väg.” 

kaTi LehesMaa

Taaleri

Vid finalen Våga vara företagsam valdes åter fem 
UF-företag till Taaleri Luola. I juli pitchade unga 
sina företagsidéer för domarna framför publiken på 
Suomi Areena i Björneborg. Taaleri belönade vin-
naren med 2 500 euro för att utveckla sitt företag.
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I am ja – InternatIonell 
jubIleumsÅrskampanj 
För alumner
Till äran av vår takorganisation Junior Achievements (JA) hundraårsjubileum ordnades en 
global I am JA-kampanj. Med hjälp av den kan alumnerna som avlagt programmet Ett år 
som företagare knyta kontakter med alumner i andra länder, utbyta idéer och nätverka med 
dagens toppföretagare.

I Finland finns det redan tiotusentals UF-alumner och vi vill vara med om att leda dem på den 
gemensamma vägen: erfarenheter som unga delar med varandra är guld värda.
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vägen FrÅn garaget tIll 
världsstjärnorna
Vi vill vara en brobyggare mellan utbildningsanord-
nare, beslutsfattare och företagslivet. En av våra 
värderingar lyder: vi litar på ungas förmågor.

Med det i åtanke ordnade vi på våren tillsammans 
med vår samarbetspartner Euroclear (den natio-
nella värdepapperscentralen i Finland) ett frukost-
evenemang för studerande i gymnasiet Etu-Töölön 
lukio med rubriken Pienestä isoksi – polku autotal-
lista maailmantähtiin (’Från liten till stor – vägen 
från garaget till världsstjärnorna’) 
 
Värden för evenemanget, kommunikationsdirektör 
Pekka Isosomppi, invigde de unga i värdepappers-
världens hemligheter. Morgonstunden gav de unga 
en liten inblick i företagande, ekonomi, finansiering 
och värdepappersfunktioner. 

Det 100 år gamla gymnasiet Etu-Töölön lukio har 
med framgång utnyttjat Ung Företagsamhet-pro-
grammen redan länge.
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koll pÅ ekonomIn
Ung Företagsamhet rf och vår nya 
huvudsamarbetspartner Danske 
Bank har ett viktigt gemensamt mål: 
att skapa Finlands första kostnads-
fria studiehelhet i ekonomifostran, 
som följer grunderna i läroplanen.

Undervisningsprogrammet heter 
Koll på ekonomin och hösten 2019 
gör vi det tillgängligt för alla skolor.

koll på ekonomin
Ekonomikunskap för ungdomar på andra stadiet

1. Förtjäna 2. Använd 3. Spara och placera 4. Låna 5. Skydda dig

Upptäck olika 
inkomstkällor 
och hantera ditt 
pengaflöde.

Använd pengar 
och planera stora 
inköp förnutftigt.

Börja spara för fram-
tiden redan nu.

Överväg noga 
användning 
av lån och 
kreditkort.

Skydda din 
ekonomi genom 
försäkran.
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Vårt nya projekt för ekonomifostran riktar sig till 
skolor på andra stadiet.  De stora stegen mot själv-
ständighet kräver att de unga har goda kunskaper 
om ekonomi. Samtidigt medför en myndig ålder fri-
het och ansvar.

Barn och unga får mycket 
olika kunskaper om eko-

nomi och pengar hemifrån. Det sista 
tillfället att jämna ut utgångslägena 
är precis innan de unga blir självstän-
diga, i utbildningen på andra stadiet.”

Pasi kUoPPaMäki

Danske Bank
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en stÅtlIg FInal vÅga 
vara Företagsam
Höjdpunkten varje vår samlade den här gången 
fler än 200 unga i Helsingfors under två dagar. 
På plats var 74 UF-företag som de unga grun-
dat. 

I programmet Ett år som företagare driver de 
unga under ett läsår UF-företag som fungerar 
med riktiga pengar. Programmet riktar sig till 
unga i årskurs 9 eller på andra stadiet (gymna-
sier och yrkesskolor). Motsvarande program 
för högskolorna är UF Start Up. Finalen är pro-
grammens finländska mästerskap.

Också Republikens president Sauli Niinistö 
besökte finalens mässevenemang för att 
beundra de ungas företag. I år var finalen för 
Miniföretagarna för årskurserna 1–6 en del av 
evenemanget Våga vara företagsam.
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Vinnaren från grundskolan var Avot NY från Tavastehus, 
medan domarna valde Belle Maison NY från Uleåborg till 
vinnare för det andra stadiet och Cuitu NY  från Åbo till vin-
nare för högskolenivå.

Cuitu representerade Finland vid UF-företagens final vid 
EM-tävlingen i Oslo i juni. Åboborna belönades med EIT 
RawMaterials Circular Economy priset. 17 000 högskolestu-
derande i Europa deltog i UF Start Up-programmet. Cuitu 
var ett av sex företag som belönades i finalen.

Belle Maison från Uleåborg tävlade vid motsvarande evene-
mang för andra stadiet i Lille i Frankrike i juli. 
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InternatIonellt 
erkännande För arbetet
Ung Företagsamhet rf uppmärksammades i Valletta 
på Malta i december för betydande verksamhet för att 
förbättra ungas företagarattityd, arbetslivsfärdigheter 
och ekonomiskunskap.

UF fick utmärkelsen Model Organisation Award redan 
för fjärde gången. Utmärkelserna utdelas av Euro-
pas största nätverk för fostran till företagsamhet JA 
Europe. UF är en exemplarisk del av den europeiska 
takorganisationen som med sin verksamhet årligen når 
fyra miljoner barn och unga i över 40 länder. Vår fören-
ing har fått samma utmärkelse också åren 2014, 2015 
och 2017.



23

lärarna 
InspIrerar unga
Utan kunniga och passionerade lärare skulle 
UF:s stig för företagsamhetsfostran inte 
fungera. Särskilt i Ett år som företagare och i 
Start Up-programmen har läraren en mycket 
värdefull roll som tränare och handledare för 
de unga.

För första gången samlade vi förslag på meri-
terade lärare direkt från fältet. Vi utnämnde 
tre personer till Årets UF-lärare: 
Anu Pokela från yrkesinstitutet Oulun seu-
dun ammattiopisto, Oskari Ropponen från 
gymnasiet Vihdin lukio och Marjut Helvelahti 
från yrkesinstitutet Riveria ammattiopisto.
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det belönade programmet mInI-
Företagarna motIverar barn
I vårt studieprogram Miniföretagarna för års-
kurserna 1–6 deltog det här läsåret nästan    
12 000 barn runt om i Finland. 

På hösten utnämndes Miniföretagarna till 
Europas bästa program för fostran till före-
tagsamhet med utmärkelsen Gold Global Best 
Award i Houston, USA. 

Under vårterminen tog sig Miniföretagarnas nya spel-
baserade mobilapp till finalen och fick hedersom-
nämnandet Tähtituote i lärcentret eOppimiskeskus 
riksomfattande tävling eEemeli. 
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I Miniföretagare-finalen valdes 
Kajana till Årets stad med den 
bästa Miniföretagare-andan, till 
Årets företagsfaddrar utnämn-
des Sarita Saloheimo och nyfö-
retagarcentret Wäläkky Keski-
Savon Uusyrityskeskus ry och 
till Årets lärare Mikko Liukka 
från skolan Ilpoisten koulu i Åbo 
och Riikka Kononen från skolan 
Kuninkaanhaan koulu i Björne-
borg.

Insatsgruppen för Miniföreta-
garna hann också kvalitetsr-
evidera hos vår partner Teknos. 
Enligt Teknos-personalen med-
förde barnen mycket glädje och 
inspiration till fabriken.
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uF:s styrelse
Ordförande:

Max Mickelsson
Microsoft

Kari Björklöv
Fennia

Vice ordförande:

Medlemmar:

Jyri Lindén
Nordic Business Forum

Johanna Flythström
Roschier

Tarja Kallonen
Finance Finland

Jukka Honkaniemi
SEB

Teemu Kokko
Haaga-Helia

Susanna Kallama
Nyföretagarcentralerna 

i Finland 

Kari Laukkanen
Entreprenör

Aicha Manai
Foretagarna i Finland rf

Joni Tikkanen
Elo

Kati Lehesmaa
Taaleri
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samarbetspartners
Vi erbjuder finländska skolor studieprogram som stöder läroplanerna och med hjälp av dessa 

kan lärarna undervisa framtidens kunskaper från förskolan till högskola. Tack till våra partners!

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Stiftelser

RIITTA JA JORMA J.
TAKASEN SÄÄTIÖ

JANE JA AATOS

ERKON SÄÄTIÖ

Nätverkspartners Institutionella samarbetspartners




