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VärderIngar
Vi litar på de ungas förmågor.

Vi uppskattar olika färdigheter och synvinklar samt kreativitet.

Vi tror på utbildningens betydelse och lärande genom erfarenhet.

Vi uppskattar samarbete och gemensamma projekt.

Vi utför vårt arbete med passion.

Vårt arbete är betydelsefullt.

MIssIOn
Vi hjälper utbildare att 

genomföra företagsamhets-, 

arbetslivs- och ekonomi-

utbildning med våra 

studieprogram.

VIsIOn
Vi är Finlands ledande aktör 

inom företagsamhetsfostran. 

Alla läroanstalter, från 

förskolor till högskolor, 

använder våra program.

Alla barn och unga har en 

jämlik möjlighet att delta 

i Ung Företagsamhet rf:s 

program och verksamhet.

http://ungforetagsamhet.fi
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VERKSAMHETSLEDARENS ÖVERSIKT

Vad KOMMer dU att tänKa 
På aV Ordet FÖRETAGARE?
En av våra favoritfrågor till barn och 
unga är: ”Vad kommer du att tänka på 
av ordet företagare?”

• En företagare hittar på en idé och börjar 
använda den.

• En företagare jobbar och är uthållig.
• En företagare är en som startar en butik.

Under förra läsåret hade företagandet motvind i 
många branscher, men det bromsade inte nämn-
värt verksamheten för barnen och ungdomarna i 
Ung Företagsamhet-programmen. Pandemin fick de 
unga att tänka ut ännu uppfinningsrikare lösningar 
än förut; hur man kan nå kunder, sälja och mark-
nadsföra på nätet samt hur man kommer överens 
om interna spelregler i företaget.

Trots de speciella förhållandena deltog över 4 000 
studerande, de flesta av dem i åldern 14–24 år, i det 
ett år långa Ett år som företagare-programmet. I 
deltagarresponsen uppgav 73 % av respondenterna 
att de insett hur viktig en företagsam attityd är. Så 
många som 14 % sa att de tänkte grunda ett eget 
företag efter programmet och 30 % upplevde att 
programmet gjorde deras yrkes- och karriärplaner 
klarare.

Den här perioden har vi fått nya samarbetspartners 
som vill främja företagarfärdigheter, ekonomiska 
färdigheter och arbetslivsfärdigheter. Tillsammans 
med våra gamla och nya partners tog vi ett rejält 
kliv mot vårt ambitiösa mål att år 2025 erbjuda alla 
barn och unga i Finland en jämlik möjlighet att lära 
sig framtidsfärdigheter i Ung Företagsamhet rf:s 
populära program.

Med företagsamhet kan vi lösa problem i Finland 
och i världen, vi kan skapa välfärd och arbete i hela 
Finland.

Alla behöver inte bli företagare, men initiativför-
måga, självständighet, aktivitet och kreativitet är 
förmågor som behövs livet igenom. En företagsam 
attityd behövs i allt arbete och det kan vara bra att 
förstå företagarens och arbetsgivarens perspektiv 
och utmaningar, även om man skulle arbeta hela 
sin karriär som anställd i den privata eller offentliga 
sektorn.

Enligt Sitras arbetsgrupp Kompetensens tid har Fin-
land världens bästa förutsättningar för att lära till-
sammans i nätverk, förnya kompetensen och främja 
innovationer.

I framtiden blir metafärdigheter som hjälper oss 
hantera förändringar allt viktigare. De är färdighe-
ter som problemlösning, självstyrning, läraktighet, 
utveckling och styrning av den personliga kompe-
tensen samt utvärdering av information.

Vi på UF vill tillsammans med vårt stora nätverk av 
experter inom företagsamhetsfostran stärka barns 
och ungas självtilltro. Vi vill stärka regionernas livs-
kraft och dragningskraft genom att skapa forum där 
dagens arbetsliv och framtidens arbetskraft kan 
mötas.

Ett hjärtligt tack för förra perioden till alla part-
ners, intressentgrupper och supertyperna i vårt 
team!

Nu sträcker vi oss till-
sammans mot vårt 
ambitiösa mål och för 
att nå det, behöver vi 
ta i bruk alla tänkbara 
goda idéer.

Virpi Utriainen
verksamhetsledare
Ung Företagsamhet rf

Innovationsläger: På lägren 
provar och övar man kreati-
vitet, grupparbete och före-
tagande. 
Åk 5–9, andra stadiet och 
högskolor.

Ett år som företagare – 
andra stadiet och högskole-

nivå: Ett företagarprogram 
med riktiga pengar som 
pågår under ett läsår. 
Andra stadiet och högskolor.

Miniföretagarna: En helhet 
med nio teman där barnen 
hittar på och driver ett eget 
miniföretag. 
Åk 4–6.

Koll på ekonomin: I pro-
grammet lär sig studerande 
planera sin ekonomi och 
bedöma ekonomiska risker. 
Andra stadiet.

Job Shadow-dagen: Ungdo-
mar i 16–21-årsåldern som haft 
ett UF-företag får följa en före-
tagsledare på arbetet en dag. 
Åk 9 och andra stadiet.

Mitt jobb: En helhet med 
fem teman där ungdomarna 
lär sig identifiera sina styr-
kor, övar arbetslivsfärdighe-
ter och planerar sin fram-
tida karriär. 
Åk 9 och andra stadiet.

Ett år som företagare – 
grundskolan: Ett företagar-
program med riktiga pengar 
som pågår under ett läsår. 
Åk 9 och andra stadiet.

Egen ekonomi: En helhet 
med fem teman där ungdomarna 
övar ekonomiska färdigheter, lär 
sig delaktighet och lär sig förstå 
hur de kan göra val som främjar 
hållbar utveckling. 
Åk 7–9 samt andra stadiet med 
anpassningar.

UF stIgen FÖr FÖretagsaMhetsFOstran
Företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap

från förskola till högskola.

Förskolan Lågstadiet Högstadiet Andra stadiet Högskolenivå

Framtidens färdigheter lär man sig genom aktivitet och långvarig övning. Programmen som 
främjar företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap är lätta att ta i bruk. Vi utbil-
dar lärarna i att använda programmen och stöder skolorna i deras arbete.

Program som främjar företagsamhet, 
arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap

nuoriyrittajyys.fi/sv/program
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https://nuoriyrittajyys.fi/sv/program/
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Ung FÖretagsaMhet rF:s 
VerKsaMhet I sIFFrOr 2020–2021

Ja WOrldWIde-nätVerKet

ngO advisor 7:e plats
JA Worldwide valdes 2021 med på Top 
200 NGO Advisor-listan. Vårt globala 
nätverk kom på sjunde plats.

NGO Advisor är en oberoende mediaor-
ganisation i Geneve som undersöker och 
bedömer ideella organisationers inno-
vationer, effekt och administration och 
betonar nya idéer och god praxis.

Junior Achievement är den 
största organisationen i världen 
som erbjuder företagsamhets- 
och konsumentfostran för unga. 
Nätverket når årligen över 10 
miljoner elever i 100 länder.

jaworldwide.org

49 000
barn och unga 

deltog i UF-program

6 850 
lärare använde 

UF-program

15 000 
barn och unga 

deltog i webbevenemang

5 500 
lärare deltog 

i lärarutbildning

956
skolor använde 

UF-program

3 950 
volontärer deltog 
i verksamheten

Verksamheten i siffror 2020
10,5+ miljoner lärandeupplevelser
278 000+ lärare och utbildare
92 500+ skolor
190,4+ miljoner timmar kontakt
312 000+ volontärer
3 300+ JA-anställda

JA USA

3 036 125

elever har nåtts

JA AMERICAS

1 387 419 

elever har nåtts

JA EUROPE

3 864 575

elever har nåtts

JA AFRICA

218 970

elever har nåtts

INJAZ AL-ARAB 

JA MENA

254 863

elever har nåtts

JA ASIA PACIFIC

1 746 085

elever har nåtts

JA WORLDWIDE
10 500 000+

elever har nåtts

https://www.jaworldwide.org/
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regIOnCheFer ger stÖd åt lärare I hela FInland
Ung Företagsamhet började för några år sedan bygga ett 
regionalt nätverk, med exempel från andra nordiska länder.

Nu har föreningen 11 regionkontor vars mål är att ta programmen för företag-
samhet, arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap ännu närmare lärarna och 
svara på regionernas olika behov.

Med regionaktörernas arbete vill Ung Företagsamhet försäkra sig om att barn 
och unga i hela landet jämlikt får de färdigheter de behöver för framtiden.

Vi ställde några frågor till regionaktörerna som kommit igång otroligt fint med 
sitt arbete runtom i landet.

Vad inspirerar dig i ditt arbete?

ditt bästa minne från UF

Maarit Koverola, 
Kymmenedalens 
regionkontor:

Till de bästa minnena hör live-
teammöten, Våga vara före-
tagsam-finalerna i Helsingfors 
och våra egna regionala semi-
finaler och forum för företag-
samhetsfostran. Ivriga och 
aktiva människor är det bästa 
- vare sig de är barn, unga, 
lärare, företagare eller före-
tagsamhetspedagoger.

Nina Ingves, Österbot-
tens regionkontor:
Jag har många härliga 

minnen, men från det senaste året 
kommer jag särskilt att tänka på ett 
UF-företag som jag vet att jag kom-
mer att minnas. Vi fick träffa ung-
domarna redan när de funderade 
på idéer och vi följde med hur en idé 
utvecklades från prototyp till täv-
lingsfinal och topplaceringar i flera 
kategorier. Företaget visar tydligt 
vad programmet kan ge de unga: 
tillväxt och personlig utveckling.

hurdana målsättningar har du för ditt arbete?

Sanna Räty, region-
chef i Norra Karelen:
Jag skulle vilja sam-

arbeta med allt fler lärare för att 
främja barns och ungas välbe-
finnande. Jag vill ge lärarna så 
mycket stöd och bra program som 
möjligt från förskolan till högsko-
lestadiet, så att eleverna och stu-
derandena får de färdigheter och 
den psykiska styrka de behöver 
för att bygga sitt liv och sin kar-
riär, som företagare eller i avlönat 
arbete eller båda. Jag hoppas att 
vi tillsammans kan främja en före-
tagsam och ansvarsfull attityd hos 
alla lärande.

Jari Ukkonen, regionchef i Norra 
Savolax:
Det bästa är att se de ungas entusi-

asm och lärandets glädje t.ex. på UF-läger eller 
i Våga vara företagsam-tävlingen. Barnens 
spontana respons, t.ex. från Miniföretagarna, 
ger mycket energi i det här arbetet. Jag hoppas 
att jag snart får träffa fler lärare och elever i 
skolorna. Inte ens bästa möjliga distanskontakt 
ersätter personliga möten.

Ritva Oravuo, regionchef i Imatra:
Att utveckla något nytt i trevligt 
sällskap är inspirerande, och så bar-
nen och ungdomarna!

Noora Bergroth, regionchef i Birka-
land:
Jag inspireras i arbetet av de unga, 

deras energi, iver och fräscha världssyn. Och 
det att jag med mitt arbete kan påverka de 
ungas liv helt konkret. Det är väldigt viktigt för 
mig. Vetskapen om det hjälper mig att gång 
på gång hitta på nya sätt att förmedla företag-
samhetsfostrans glädjebudskap. Jag får jobba 
tillsammans med entusiastiska kolleger och 
samarbetspartners som helhjärtat arbetar för 
de unga, vilket ger mycket styrka. Jag är stolt 
över mitt arbete och vad man kan åstadkomma 
med samarbete.

Minna Tuukkanen och Tiina Vainio, 
Kouvolaregionens regionkontor:
Mest inspirerar de unga, deras smit-

tande entusiasm och optimistiska världssyn. 
Man borde oftare se på världen genom deras 
rosa glasögon och glömma sin cynism. Vår 
påverkan på regionens livskraft på lång sikt är 
också viktig.

Virve Turunen, 
regionchef i Egent-
liga Tavastland:

Det mest oförglömliga var abso-
lut vårens 2021 Våga vara före-
tagsam-semifinal som genom-
fördes virtuellt och i samarbete 
med Birkalands region. Det var 
en fantastisk dag där vi hade 
Arman Alizad som talare och 
otroligt duktiga UF-alumner och 
Miniföretagare på besök. Det är 
alltid lika härligt och sporrande 
att se aktiva barn och unga 
i verksamhet, pitchande och 

berättande om sin entusiasm.

Karolina Wägar, 
Österbottens 
regionkontor:

På toppen av min att göra-lista 
finns flera lärarfortbildningar 
samt skolbesök. Jag hoppas att 
UF-verksamheten etableras på 
alla skolstadier och i alla kom-
muner och att lärarna känner 
att de får stöd och hjälp av oss 
på UF. Forskning finns också 
på listan! Vi står i startgro-
parna för ett mångårigt forsk-
ningsprojekt som rör företag-
samhetsfostran.

Sanna Carp, regionchef 
i Mellersta Finland:
Ett av målen hösten 

2021 är att fortsätta samarbetet 
med lärarna i de läroanstalter där 
våra program redan används. Till-
sammans ska vi ge företagsam-
hetsfostran en god start detta 
läsår. Jag planerar också att närma 
mig och nå skolor där våra pro-
gram och material ännu inte hit-
tat sin plats. På lång sikt tänker jag 
att det vore fint om varje förskola 
och skola i Mellersta Finland hade 
sin egen UF-materialbank i företag-
samhetsfostran, som pedagoger 
och lärare kunde använda.
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nYtt seMInarIeKOnCePt 
InsPIrerar Unga I ett år 
sOM FÖretagare 
På hösten ordnade UF tre virtuella 
Våga vara företagsam-seminarier i 
samarbete med Yksityisyrittäjäin sää-
tiö, MySpeaker och OP.

I seminarierna deltog över 400 tittare - studerande, 
skolklasser, lärare och regionaktörer inom företag-
samhetsfostran.

Målet med seminarierna, som byggdes kring det 
välbekanta Våga vara företagsam-temat, var att 
erbjuda unga och lärare en inblick i företagandets 
värld. Inspelningar av seminarierna finns på UF:s 
webbplats och hjälper intresserade att orientera sig 
i Ett år som företagare-programmet och Våga vara 
företagsam-evenemangen!

Talare var bl.a. teknologiföretagare Nelli Såger, Tik-
Tak-gruppens Petra Gargano, triathlonisten Robson 
Lindberg, Tomi Kaukinen - en erfaren företagare 
som titulerar sig officiell misslyckare, Jungle Juice 
Bar-kedjans grundare Noora Fagerström och Ivana 
Helsinkis grundare Paola Suhonen.

Vår alumn och evenemangets konferencier Kalle Ulff intervju-

ade Robson Lindberg på distans vid det svenskspråkiga semi-
nariet i oktober.

Unga OCh CheFer 
MÖttes Under 
JOb shadOW-dagen
De unga kommer att förändra chef-
skapet, ansåg cheferna under Job 
Shadow-dagen.

Job Shadow-dagen förde samman 18 par unga och 
chefer för att lära om arbetsliv och chefskap av var-
andra. Det här skedde virtuellt under pandemiåret. 
Dagen gav de unga inblick i chefernas arbete och 
arbetsplats och gav dem möjlighet att individuellt 
sparra sådant som är viktigt för dem.

Tillsammans med cheferna får de unga delta i 
möten och se vad som hör till chefens ansvarsom-
råde, hur saker hanteras på arbetsplatsen och hur-
dana färdigheter som förväntas av chefen.

Nina Bergholm och Mika Wilen, Manpower samt Sara Åstrand, 
UF-alumn.

Cheferna upptäckte att de unga är mycket mer redo 
för arbetslivet än vad cheferna själva var i motsva-
rande ålder. Ungdomarna har en vidare världssyn 
och har redan i ett tidigare skede börjat inhämta 
kunskaper som behövs för att klara sig i framtiden. 
Under dagen blev det framför allt tydligt att de unga 
har mod att ifrågasätta och att presentera sina egna 
åsikter. På basen av diskussionerna förutspår che-
ferna att de unga kommer att förändra chefskapet 
och dess former i framtidens arbetsliv.

De unga märkte för sin del att arbetet som chef krä-
ver många olika färdigheter och egenskaper. En chef 
borde komma överens med alla slags människor och 
måste kunna lyssna på andra. Chefen har det viktiga 
ansvaret att sätta ihop ett fungerande team med så 
många olika förmågor som möjligt. Chefen måste 
också kunna motivera personalen. Förmågan att 
kontrollera stora helheter var något som de unga 
upplevde särskilt viktigt i chefens vardag.

Det största tacket för dagen går till samarbetsor-
ganisationerna som bjöd ungdomarna på en oför-
glömlig upplevelse. I Job Shadow-dagen deltog Citi, 
Danske Bank, Elo, Euroclear Finland, Fennia, Han-
delsbanken, HP Suomi, Kuntarahoitus, Manpower-
Group Finland, OAJ, OP, SEB, Företagarna i Finland, 
Taaleri och TEM.

Som avslutning på Job Shadow-dagen samlades alla 
chefer och unga till en gemensam avslutning där 
de i små grupper funderade på vad dagen lärt dem 
om chefskap. Det var många som lagt märke till lik-
nande saker.

Nästa Job Shadow-dag är i oktober 2021.

Hanna Länsivuori, Fennia och Elsa-Maria Oksanen, UF-alumn.

Manpowers ReadyForWork 
pre-event ordnades redan för 
fjärde gången.
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alUMner VId FOrUM FÖr 
UtbIldnIngsledare
”De ungas perspektiv och erfarenheter 

borde beaktas i planering och utveck-

ling av företagsamhetsfostran.”

För vem görs egentligen 
företagsamhetsfostran?

Den livliga diskussionen och berättelserna ur det 
riktiga livet visade att de ungas perspektiv och erfa-
renheter borde beaktas i planeringen och utveck-
lingen av företagsamhetsfostran.

Så här kan man beskriva stämningen när UF-alum-
nerna erövrade hjärtan och sinnen vid forumet för 
utbildningsledare den 10 februari i en paneldiskus-
sion, där de talade om sin syn på företagsamhets-
fostran. De ungas mål var att påminna dem som fat-
tar beslut inom utbildning - rektorer, utbildnings-
chefer, undervisningsutvecklare och sakkunniga 
inom företagsamhetsfostran - om att företagsam-
hetsfostran görs för de unga.

Ungdomarna framhöll genom sina erfarenheter hur 
stor betydelse företagsamhetsfostran har för hur 
eleverna mår och klarar sig och för deras framtid. 
De ansåg att företagsamhetsfostran kan vara en 
nyckel till att skolan känns meningsfull och att alla 
ungdomar hålls i skolan.

Friheten att skapa och äga sitt projekt själv kan 
sporra en elev som har svårigheter med matematik 
och fysik till att hitta sin potential, kanske hela sin 
framtidsgrej, när hen får uppmuntran i ett praktiskt 
inriktat program för företagsamhetsfostran.

Att öva företagande under studierna kan främja en 
målinriktad attityd i vilket sammanhang som helst, 
tyckte de unga. ”Många kanske tänker att det bara 
är fråga om affärsverksamhet, men det innehåller 
egentligen så mycket mer, sånt som har att göra 
med vardags- och arbetslivsfärdigheter!”

Budskapet till beslutsfattarna är att lärarna borde 
uppmuntras att ännu mer och konkretare sporra de 
unga till företagarstudier.

I paneldiskussionen vid forumet för företagsledare, 
som ordnades av Företagarna i Finland, deltog Atso 
Jaakkola, Jenna Korpi, Eerika Nissilä, Valtteri Salmi-
järvi och Eemi Vaherlehto. Alla i panelen inklusive 
ordförande Otto Rantanen är erfarna deltagare i 
UF:s program, företagare och förespråkare för före-
tagande. De unga studerar just nu i gymnasier eller 
yrkesskolor på andra stadiet på olika håll i Finland.

Under OP-dagen Får de 
Unga tIPs FÖr FraMtIden
Sexton unga och tre banker deltog i 
november i Opin OP:laiselta-dagen 
som genomfördes virtuellt. Bankerna 
var OP i Norra Savolax, Uleåborg och 
Tammerfors.

Under dagen fick ungdomarna höra flera sakkun-
niga, ställa knepiga frågor och komma med idéer i 
workshops.

Under OP-dagen kan de unga nätverka, lära sig om 
OP-anställdas karriär, arbete och uppgifter samt 
kompetenskrav för olika arbetsuppgifter. De lär sig 
också om finansbranschen som arbetsplats och dis-
kuterar framtidens arbetslivsfärdigheter. Anställda 
vid OP får för sin del svara på knepiga frågor och får 
chans att lära av de unga och fråga dem hur de ser 
på saker. Ungdomarna som deltog i dagen deltog 
också i Ett år som företagare-programmet.

de unga fick sin röst hörd

Novemberdagen var givande för både bankerna och 
ungdomarna. Enligt feedbacken lärde sig nästan 
alla något nytt under dagen, både om finansbran-
schen och företagande och om ekonomi. De unga 
berömde både presentationerna och workshops. I 
de senare kom de också själva till tals: ”Jag tyckte 
om allt och särskilt workshopparna, där man fick 
påverka och dela åsikter. Det kändes som att man 
fick sin röst hörd!” De flesta sade också att de skulle 
delta i en liknande dag igen.

Tack till OP för inspirerande presentationer och till 
de unga för aktivt deltagande!

I bilden till vänster Pirjo Koponen från OP, domare i Nylands Våga vara företagsam -semifinal i köpcentret Kaari under våren 2020.
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Ung FÖretagsaMhet rF 
belÖnades Med tJ bata 
QUalItY aWard
TJ Bata Quality Award är ett kvalitets-
pris som delats ut sedan 2009 som ett 
årligt erkännande till en medlemsor-
ganisation som verkar långsiktigt med 
hög standard och främjar JA Europes 
strategiska mål på ett betydande sätt.

Till väljarkommittén för TJ Bata Quality Award 
hörde i år Batas globala marknadsföringschef Tho-
mas A. Bata samt ängelinvesteraren Irene Cervel-
lera Micheli. Valet stod mellan organisationer i tio 
europeiska länder.

Finlands Ung Företagsamhet rf fyllde enligt 
domarna ”mer än alla kriterier för erkännandet”, 
bland annat ökat studerandeantal, utbredning i sko-
lor, engagerade alumner och volontärarbete samt 
deltagande i det europeiska nätverket.
 

UF har fått Model Organisation-erkännandet sex 
gånger och vann nu för första gången TJ Bata Qua-
lity Award. Trots den svåra situationen orsakad 
av COVID-19-pandemin lyckades organisationen 
utvecklas på alla delområden.

UF:s tillväxt och partnerskap 
övertygade domarna

Domarna var särskilt imponerade av UF:s starka 
fokus på både extern och intern strategi, eftersom 
personalen ökat explosionsartat under de senaste 
fem åren. Organisationen har flera långvariga sam-
arbetspartner och har dessutom lyckats få under-
visnings- och kulturministeriet samt arbets- och 
näringsministeriet att stöda sin verksamhet. Därtill 
är UF aktiv medlem i JA Nordic-nätverket och star-
tade ett nytt Erasmus +-program tillsammans med 
Estland och Lettland. Programmet fokuserar på FN:s 
mål och företagsprogram för hållbar utveckling. UF 
var också värd och ekonomisk understödjare för JA 
Europe Entrepreneurial School (TES) Awards-gala i 
Helsingfors 2019.

nYtt reKOrd: 
10 000 besÖKare På  
Våga Vara FÖretagsaM-
seMIFInaltUrnÉn
Ung Företagsamhet ordnade i febru-
ari-mars nio virtuella Våga vara före-
tagsam-semifinaler. I semifinalturnéns 
evenemang deltog sammanlagt nästan 
400 UF-företag och över 1000 företagare.  

Evenemangen hölls på Howspace-plattformen och 
UF-företagen presenterade sin verksamhet för sam-
manlagt över 10 000 besökare. Från varje semifinal 
valde domarna representanter till Våga vara företag-
sam-finalen i april. Ungdomarna som deltog i tävlingen 
hade utvecklat sina företag inom ramen för Ett år som 
företagare-programmet.

uskallayrittaa.fi/sv/semifinaler

”Vid vårens evenemang fick vi ta del av de ungas 
energi och fördomsfrihet, som bär oss alla. Tack 
till er lärare som sparrat ungdomarna. Tack till 
er rektorer som möjliggjort lärarnas arbete. Tack 
till våra samarbetspartner som möjliggör vårt 
arbete”, sade UF:s verksamhetsledare Virpi Utri-
ainen entusiastiskt vid turnéns sista semifinal i 
Nyland.

https://uskallayrittaa.fi/sv/semifinaler/


1716 Årsberättelse 2020–2021 Årsberättelse 2020–2021

nY stYrelse stÖder 
Ung FÖretagsaMhet rF:s 
MålsättnIngar
Till stöd för Ung Företagsamhet-fören-
ingens verksamhet utnämndes en ny 
styrelse med kompetens inom flera 
branscher och samhällssektorer. Till 
styrelseordförande valdes Christina 
Dahlblom, ED och arbetslivsprofessor.

Ordföranden Christinas tankar

Till UF:s styrelse valdes i december 2020 tio mycket ivriga medlemmar. Sju av oss är nya i 
styrelsen, men gemensamt för oss alla är en stark vilja att öka och främja långsiktig företagsamhets-
fostran i Finlands skolor. Trots coronan hände det också väldigt mycket på UF-fronten våren 2021. Det 
nya regionnätverket fick upp farten, Våga vara företagsam-evenemang genomfördes virtuellt och lock-
ade rekordmånga deltagare och UF fick ett betydande långvarigt tillägg i finansieringen. Ett varmt tack 
till såväl nya som gamla understödjare, partners och UF-vänner för ert stöd och engagemang!

Under det gångna året förbereddes tillväxten som möjliggörs av den långsiktiga finansieringsgrunden 
bl.a. genom att bygga upp organisationen samt genom olika utvecklingsprojekt för system och pro-
gram. Samtidigt fortsatte det intensiva samarbetet med skolor och unga i hela Finland. Jag vill också 
varmt tacka alla våra anställda, som orkat upprätthålla en otrolig energinivå och inspiration även i 
undantagsförhållanden!

Under hösten 2021 kontrollerade vi vår strategi och funderade över hur vi kan genomföra vår mission 
på bästa sätt. Efter coronan behöver Finland ännu mer unga som har företagaranda och goda ekono-
miska färdigheter och arbetslivsfärdigheter. UF är redo att stöda skolor och lärare i att uppnå det här 
på ett långsiktigt och högklassigt sätt.

Till styrelsemedlemmar valdes Mika Aho (Yksityi-
syrittäjäin säätiö), direktör Laura Juvonen (Tekno-
logiateollisuus), rektor Aki Puustinen (Muuramen 
lukio), Jussi Karhunen, sakkunnig (Finans Finland), 
styrelsemedlem Sirkku Soini (Me-säätiö) och fält-
chef Mari Kokko (Företagarna i Finland rf). I sty-
relsen fortsätter Ung Företagsamhet-alumnen och 
företagaren Jyri Lindén (Nordic Business Forum), 
rektor Teemu Kokko (Haaga-Helia) och Business 
Development Executive Camilla Laitinen (SEB).

Mika Aho 

Yksityisyrittäjäin 
säätiö

 Laura Juvonen

Teknologiateollisuus

Aki Puustinen
Muuramen lukio

Jussi Karhunen

Finans Finland

Christina Dahlblom
ED

Mari Kokko

Företagarna i 
Finland rf

Jyri Lindén
Nordic Business 

Forum

Teemu Kokko
Haaga-Helia

Camilla Laitinen
SEB

Sirkku Soini

Me-säätiö

Ung Företagsamhet rf:s styrelse



1918 Årsberättelse 2020–2021 Årsberättelse 2020–2021

I Våga Vara FÖretagsaM-FInalen belÖnades Unga 
FÖretagare I Flera KategOrIer
Förstapriserna i de ungas Våga vara företagsam-täv-
ling delades ut vid det virtuella finalevenemanget i 
april. Vid tvådagarsevenemanget, som ordnades på 
Howspace-plattformen, fick vi se nästan 70 fantas-
tiska och innovativa företag grundade av barn och 
unga. Konferencierer vid finalen som direktsändes 
från Koskenranta-centret i Helsingfors var de ener-
giska UF-alumnerna Sara Åstrand och Aatu Veikkola.

President Sauli Niinistö besökte evenemanget 
under öppningsdagen och gratulerade alla som del-
tagit i Ett år som företagare-programmet. Presiden-
ten diskuterade med fem av tävlingsföretagen från 
olika delar av Finland när han besökte deras virtu-
ella mässavdelningar. Han fick se och höra entusi-
astiska presentationer om bl.a. vedställningar i trä, 
recept på hemgjord glass, miljövänligt diskmedel, 
jazz och trärosetter av masur.

Grundskolans och andra stadiets tävlingskategori 
vanns av DiscRelease NY, från Mankolan yhten-
äiskoulu i Jyväskylä, som köper och säljer använda 
frisbeegolfdiscar. Huvudvinsten var en inbjudan till 
EM-tävlingen i Litauen i juli 2021 samt ett penning-
pris på 1000 euro. Företaget drivs av niondeklassis-
ten Luka Väisänen. I företagets webbutik hittar kun-
derna lätt ett brett sortiment discar för både nybör-
jare och erfarna discgolfare.

Första pris på högskolenivå vanns av Get Lost 

Adventures JA, från yrkeshögskolan Humak i Hel-
singfors. Företaget erbjuder bikepacking-workshop-
par, Skin-based-skidäventyr och utomhusklättring. 
Första priset var ett penningpris på 1000 euro.

Juryn tände på 
Miniföretagarnas tändrosor

Vinnaren av priset Årets Miniföretag valdes bland 
flera högklassiga finalister och blev den här gången 
FiveFire från Pulpin koulu i Villmanstrand. Det vin-
nande miniföretaget tillverkar tändrosor och spänt-
stickor av återvunnet material och packar också pro-
dukterna i återvunnet material. Med sloganen ”Hel-
poin tuli, paras tuli!” (Lättaste elden, bästa elden) 
säljer miniföretaget fantastiskt fina och praktiska 
produkter på sin egen webbsajt. Juryn övetygades 
framför allt av FiveFires produkter, av att företaget 
beaktade cirkulär ekonomi och av de välfungerande 
försäljningskanalerna.

Presidenten gratulerade deltagarna i ett år som företagare-
programmet och tackade UF

Republikens president skickade också en uppmunt-
rande videohälsning till de unga där han framhöll att 
företagande kräver beslutsamhet, engagemang och 
flit, men att det också kan innebära frihet att för-
verkliga sig själv. ”I företagande, som i livet i allmän-
het, är det bra att vara öppen för att lära sig nytt. 
Det är bra att lita på vad man gör. Och kan man inte 
genast, kan man lära sig.”

President Niinistö sade att han med glädje följer 
med de ungas göranden. ”Jag gratulerar er alla för 
att ni varit med i Ett år som företagare-programmet. 
Ert deltagande i programmet betyder att ni redan 
uppnått mycket. Er företagarerfarenhet som varat 
ett läsår når nu sin höjdpunkt. Erfarenheten kommer 
helt säkert att vara till nytta för er i framtiden.”

Presidenten uppmärksammade också Ung Före-
tagsamhet rf:s arbete med att främja företagsam-
hetsfostran: ”Jag tackar föreningen Ung Företag-
samhet för ert viktiga arbete. Ni har som mål att 
ge alla barn och unga i Finland en möjlighet att lära 
sig företagande.”

I finalen valde våra partnerföretag också vinnare 
till sina signature-pris.

uskallayrittaa.fi/sv

https://uskallayrittaa.fi/sv/
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PartnerKaMPanJ
Ung Företagsamhet rf backas upp av flera partnerorganisationer som 
möjliggör vårt arbete bland barn och unga. I början av mars lyfte vi 
fram våra partners i kampanjen #tulevaisuudenmahdollistajat, som 
fick god synlighet i sociala medier. Tack till våra partners för ert stöd!

Till de mest synliga formerna av samarbete mellan Fennia och UF 
hör företagartävlingar och evenemang för unga där personer från 
Fennia är med som domare och publik. Samarbetet som varat i 
nästan 20 år skapar en god grund för företagande. Fennia upp-
skattar UF:s sammanförande verkan. ”När de unga får ett positivt 
socialt nätverk omkring sig vågar de modigt utveckla sina idéer. 
Vi kommer helt klart att vara med som UF-partner även i fortsätt-
ningen! På Fennia satsar vi alltid på långvarigt samarbete. Kraf-
terna måste fördelas rätt eftersom främjandet av ungas företag-
samhet inte är någon hundra meters spurt utan ett maratonlopp.”

Elo har varit en huvudsamarbetspart-
ner till Ung Företagsamhet rf redan i 
tio år. Elo och UF påverkar tillsammans 
de ungas företagande och idéer. Elo har 
årligen haft flera deltagare i Job Sha-
dow-dagen och har också varit med om 
att möjliggöra den nationella ambassa-
dörsverksamheten för UF-alumner.

I samarbetet mellan SEB och UF händer mycket under ett skolår. 
Under Job Shadow-dagen får chefer på SEB var sin ung person som 
”skugga” under en arbetsdag. Dagens avslutningsfest har några 
gånger ordnats i SEB:s lokaler i hjärtat av Helsingfors. ”Vi tycker 
det är viktigt att Job Shadow-dagens unga inte blir i skuggan! Vi 
reserverar tid för individuellt sparrande med varje deltagare, där vi 
diskuterar framtidsplaner och vid behov också utvecklingen av ett 
eget företag eller en egen affärsidé. Samtidigt får vi nya idéer av 
de unga. Ungdomarna kan ifrågasätta saker som man själv kanske 
inte kommer att tänka på i sitt arbete.”

En av Ung Företagsamhet rf:s huvud-
samarbetspartner är Danske Bank, som 
tillsammans med UF vill öka de ungas 
tilltro till sina ekonomiska möjligheter. 
Danskes mångåriga projekt Taloudel-
linen mielenrauha samlar och sprider 
viktig information om att ha koll på sin 
ekonomi. Danske stöder Ung Företag-
samhet rf bl.a. i studieprogrammet Koll 
på ekonomin, som skolor och läroan-
stalter kan använda kostnadsfritt.

Manpower är en mångårig samarbetspartner till Ung Företagsam-
het rf i Finland. Fokus ligger på att utveckla de ungas arbetslivsfär-
digheter och främja deras sysselsättning. Tre gånger har det ord-
nats en #readyforwork-eftermiddag där rekryteringsexperter ger 
råd åt de unga om att skriva arbetsansökningar och ger tips om 
bl.a. att göra en LinkedIn-profil. Innan sommarjobben började gav 
Manpower och UF i uppgift åt UF-alumner att fundera på frågor 
som intresserade dem på tröskeln till arbetslivet. Sedan filmades 
videor där Manpowers arbetslivsexperter svarar på de ungas frå-
gor och ger praktiska tips om sådant som arbetsgivare uppskattar 
hos unga arbetstagare och arbetssökande.

OP har varit en huvudsamarbetspartner till Ung Företag-
samhet rf i flera år. Samarbetet har omfattat roliga erfa-
renheter med Miniföretagarna, ömsesidigt lärande under 
Opin OP:laiselta-dagar, skuggande av chefer under Job Sha-
dow-dagen och domaruppgifter vid Våga vara företagsam-
evenemang. Förra hösten delade OP:s frivilliga också med 
sig tips under vår Våga vara företagsam-seminarieturné.

Citi har varit med och förverkligat ungas drömmar ända 
sedan början av vår verksamhet, från och med 2002, och 
på europeisk nivå med takorganisationen JA Europe i näs-
tan 40 års tid. UF:s och Citis kvinnodagsträff har blivit en 
fin årlig tradition. En grupp unga kvinnor som deltog i Våga 
vara företagsam-tävlingen blev på kvinnodagen sparrade 
av Citis personal och fick tips för sitt företagande. Tidigare 
år har de unga rest till Citi i Helsingfors, men nu hölls träf-
fen virtuellt.

Kuntarahoitus har varit Ung Företagsamhet rf:s samar-
betspartner i två år. I samarbetet har ingått bl.a. produk-
tion av läromedel för identifiering av egna förmågor och 
styrkor samt en egen priskategori i Våga vara företag-
sam-tävlingen. För Ung Företagsamhet rf har partnerska-
pet öppnat en väg till det kommunala området. På vintern 
besökte våra UF-alumner och ambassadörer podcasten 
Huomisen talous, där de diskuterade framtiden, föränd-
ringar i arbetslivet, ansvarsfullt företagande och vart Fin-
lands ekonomi är på väg.

Samarbetet med Euroclear har pågått 
länge i Europa och Finland. Målet med 
samarbetet är att stärka företagarfärdig-
heter särskilt bland unga på andra stadiet. 
Euroclears volontärer har varit med på 
många sätt. Personer på kontoret i Helsing-
fors har deltagit i Job Shadow-dagen redan 
fem gånger. HP har varit en viktig partner för föreningen under detta år 

av tillväxt. Nya medlemmar i UF-teamet har under det här 
speciella året fått tillgång till arbetsredskap som möjliggör 
verksamheten trots distansarbete.

Under 2020–21 utarbetade advokatbyrån Roschier och 
UF:s styrelse tillsammans administrations- och ekonomi-
stadgar för föreningen, som en del av sitt partnerskap.
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”VI DELAR UNG FÖRETAGSAMHET RF:S DRÖM ATT ALLA 

FINSKA BARN OCH UNGA SKA FÅ EN MÖJLIGHET ATT PROVA 

PÅ FÖRETAGANDE I SKOLAN”
I ett arbetsliv som förändras med fart har företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och 
ekonomikunskap stor betydelse.

Den här gemensamma visionen fick i början av perioden stöd av kända företagare när Ilkka Paananen, Mikko 
Kodisoja och Risto Siilasmaa kom med som privatpersoner i att understödja vår verksamhet i fem år. Samti-
digt fick vi uppbackning av en ny stiftelse när Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse kom med som understöd-
jare av vår verksamhet. Läs mer: nuoriyrittajyys.fi/sv/2021-sv/ung-foretagsamhet-rf-vill-att-alla-finlands-
barn-och-unga-ska-fa-lara-sig-arbetslivsfardigheter-och-foretagsamhet.

Kommentarer av donatorer

Vi delar UF:s dröm att alla barn och unga i Finland ska få en möjlighet att prova på företa-
gande i skolan. Färdigheterna man lär sig i företagsamhetsfostran är viktiga också om man 
inte själv blir företagare - framför allt att man lär sig samarbeta för ett gemensamt mål. Sam-

tidigt får barnen kompisar och något trevligt att göra”, säger Ilkka Paananen.

Ju fler vi kan lära företagande och företagaranda, desto sannolikare är det att vi får se stora 
framgångsberättelser från det lilla, men ihärdiga Finland”, säger Mikko Kodisoja.

Företagande är en av de viktiga fak-
torer som vi kan satsa på för att 
hjälpa mänskligheten att klara av de 

utmaningar vi står inför. I Finland är upprätthål-
landet av välfärdssamhället en betydande 
utmaning. Genom företagande kan vi skapa ett 
massivt mervärde med vilket vi kan finansiera 
allt det vi anser viktigt”, säger Risto Siilasmaa.

Vi tror att företagande i vilken form 
som helst, som privatföretagare, som 
del av ett team, som del av ett större 

företag och varför inte i form av ideell verksam-
het, är en grund för tillväxt och välfärd. Utan 
nytänkande, risktagning, lärande och också miss-
lyckanden utvecklas varken Finland eller världen i 
dag och ännu mindre för morgondagen”, säger 
Alexander Ehrnrooth, styrelsemedlem i Louise 
och Göran Ehrnrooths stiftelse.

Ilkka Paananen, Mikko Kodisoja och miniföretagarna Lotta, Veera, Laila och Siiri.

Risto Siilasmaa och gymnasister från Etu-Töölön lukio.

https://nuoriyrittajyys.fi/sv/2021-sv/ung-foretagsamhet-rf-vill-att-alla-finlands-barn-och-unga-ska-fa-lara-sig-arbetslivsfardigheter-och-foretagsamhet/
https://nuoriyrittajyys.fi/sv/2021-sv/ung-foretagsamhet-rf-vill-att-alla-finlands-barn-och-unga-ska-fa-lara-sig-arbetslivsfardigheter-och-foretagsamhet/
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Våga Vara FÖretagsaM-
POdCasten FÖddes Ur IdÉn 
att InsPIrera andra Unga
Vad händer när två idérika UF-alumner 
sätter i gång på allvar? Otto och Aatu 
har redan inspirerat unga i 10 avsnitt av 
en ny podcast.

”Idén om en podcast hade spökat i våra huvuden i 
flera år, men det var alltid något som stod i vägen, 
antingen tid, geografi eller brist på pengar. Idén kon-
kretiserades i februari 2021 och planeringen av en 
företagarinriktad podcast kunde börja. Efter många 
Teams-möten etablerades namnet Uskalla Yrittää.

Vi planerar alltid avsnittens teman på ett sådant sätt 
att unga ska kunna få ut något av dem, oavsett om 
de behandlar ledarskap, kommunikation, investering 
eller en intressant karriärberättelse. Vårt mål är att 
förmedla sakkunnigas konkreta råd till unga, både 
med tanke på företag som grundas under Ett år som 
företagare-kurser och det dagliga livet.

Vi har blivit förvånade över hur mycket arbete det 
krävs för att få till stånd ett lyckat avsnitt. Utöver 
att prata behöver man planera, göra upp tidtabeller, 
skaffa gäster, skriva manus och editera. Ändå tycker 
vi båda att det här projektet har varit något av det 
roligaste vi gjort på länge. Mest motivation ger det 
när skolkamrater kommer och säger att det var ett 
jätteroligt eller lärorikt avsnitt. Och själv lär man sig 
också något hela tiden!

Under de tre första inspelningarna, som tog ett par 
dagar per gång, har vi haft gästerna Kalle Ulff, Lari 
Raitavuo, Jasmin Hamid, Mikko Alasaarela, Sointu 
Borg, Kati Lehesmaa, Ilkka Paananen, Katleena Kor-
tesuo, Perttu Pölönen och Risto Siilasmaa.”

Författare:
UF-alumnerna 
Otto Rantanen och Aatu Veikkola

uskallayrittaa.fi/podcast

Otto, Ulla Vartiainen på Asennemedia och Aatu.

”TÄNK UT TRE DRÖMMAR FÖR DIN FRAMTID”

neXt steP-eVeneManget 
InsPIrerar tIll nYa 
drÖMMar

UY Next Step-evenemanget var en avslut-
ning på Våga vara företagsam-våren och 
erbjöd konkreta idéer åt alla unga som 
funderade på följande steg i livet.

Målet med evenemanget var att samla unga som 
höll på att avsluta Ett år som företagare-året, men 
anförandena passade alla som ville inspireras inför 
framtiden.

UY Next Step var fullt av inspirerande berättelser 
av UF-alumner som Atso Jaakkola, Emma-Stina 
Vehmanen, Atte Hartikainen och Eerika Nissilä. 
Många av talarna poängterade betydelsen av att ha 
nätverk, be om hjälp och gripa tillfället. Dessutom 
fick man höra en panel som kartlagt följande steg. I 
paneldiskussionen deltog Matilda Tella, Luka Väis-

änen, Susanna Kallama från Uusyrityskeskus och 
Heiju Simola från Företagarna i Finland.

Matilda Tella, som driver ett strandcafé, gav ett tips 
åt alla som grubblar över framtiden: ”Tänk dig tre 
framtidsscenarier. Tänk dig först en utopi där allt går 
helt perfekt. 

Tänk dig sedan ett eftersträvansvärt men vanligt liv 
som du skulle vara nöjd med. Och tänk dig sedan en 
katastrof där allt går åt skogen. Skriv upp dem med 
datum.” Tella var övertygad om att det att man sät-
ter ord på och visualiserar drömmar och skräckbil-
der hjälper en att komma mycket närmare sina mål.

”Om en idé inte fungerar kan 
man alltid prova något annat”

”Om vi talar om företagande, var beredd på att det 
inte fungerar. Och än sen? Idéer kommer och går. 
Om en idé inte fungerar kan man alltid prova något 
annat”, sammanfattade Luka Väisänen från DiscRe-
lease NY i panelen. Vid tiden för UY Next Step förbe-
redde sig Väisänen för sommarens EM-tävling och 
berättade att han fått mycket hjälp av bekanta, både 
i discgolfkretsar och i Ung Företagsamhet rf.

“Den kloke lär sig av sina misstag och den riktigt 
kloke av andras misstag”, konstaterade evenemang-
ets konferencierer Otto Rantanen och Elia Luukko-
nen, båda med glimten i ögat.

I paneldiskussionen: Matilda Tella, Luka Väisänen, Susanna Kallama från Uusyrityskeskus och Heiju Simola från Företagarna i Finland.

Uskalla Yrittää-podcasten har haft 

2 312
lyssningsgånger 

(2021 tre månader / 10 avsnitt)

https://uskallayrittaa.fi/podcast/
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EUROPAMÄSTERSKAPET SOM VIRTUELLT MÄSSEVENEMANG

FInland rePresenterades aV lUKa VäIsänen Från JYVäsKYlä
Europamästerskapet 2021, GEN-E 2021, 
ordnades i juli som virtuellt evenemang 
med en mässa och själva tävlingen. 
Tävlingen organiserades av JA Lithua-
nia och JA Europe.

Finland representerades i tävlingen av Luka Väisä-

nen med sitt företag DiscRelease NY från Jyväskylä, 
som vann Våga vara företagsam-finalen för grund-
skolan och andra stadiet. DiscRelease NY:s förbere-
delser för europamästerskapet började direkt efter 
finalen. Luka sparrades av en grupp sakkunniga från 
Ung Företagsamhet rf samt unga som tidigare del-
tagit i EM-tävlingen.

tävlingsstudio i Yritystehdas 
lokaler

Efter intensivt sparrande och träning inför tävlingen 
byggde man i Yritystehdas-lokaler i anslutning till 
Mellersta Finlands regionkontor en tävlingsstudio 
som möjliggjorde det virtuella deltagandet. Loka-
len förbereddes tillsammans med UF-företagaren 
och arbetsfördelningen var klar: Finalisten Luka 
Väisänen ansvarade för planering och byggande av 
sin mässavdelning så att den passade hans företag, 
medan UF:s regionchef i Mellersta Finland, Sanna 

Carp, ansvarade för koordineringen av tävlingsför-
beredelserna och mässavdelningens teknik; att det 
fanns tillräckligt med ätbart, nätanslutning, ljudåter-
givning och kameror för det virtuella deltagandet.

tävlingen bestod av många 
delområden

Före tävlingen skickade Luka en årsrapport till EM-
tävlingskommittén. Utgående från rapporten och 
sina valkriterier kallade den s.k. Signature-juryn ett 
visst antal företag till intervju.

Luka hade ett eget mässbord på den virtuella mäss-
san, där han fick presentera sitt företag i internatio-
nell miljö, för partners och eventuella kunder. Luka 
höll en försäljningspresentation för huvudjuryn, var-
efter juryn intervjuade honom. Alla tävlingens inter-
vjuer och rapporter m.m. gjordes på engelska.

Finalen firades med 
stödtrupperna

EM-tävlingen slutade i en gemensam final och för 
att fira den ordnades i Yritystehdas-lokaler en liten 
fest, med beaktande av pandemibegränsningarna, 
dit tävlanden själv bjudit in viktiga stödtrupper och 
teammedlemmar.

Viktiga lärdomar från 
eM-tävlingen

”Under GEN-E-evenemanget lärde jag mig hurdan 
företagskulturen är annanstans i Europa och hur 
man där uppskattar teamarbete och samarbetsför-
måga. Jag lärde mig också om vikten av nätverk, 
som jag lärt mig mycket om också annars under UF-
året”, berättar Finlands representant Luka Väisänen.

”Utan sparrande hade det varit jättesvårt att förbe-
reda sig för tävlingen. Sparrandet hjälpte mig med 
allt från ekonomirapporten till reklamvideon och 
dessutom fick jag information om tävlingens gång 
och tidtabeller, så att jag inte behövde bekymra mig 
om dem. Jag är jättetacksam för allt det här och för 
att jag aldrig behövde vara ensam med förberedel-
serna eller i själva tävlingen.”

Luka Väisänen och Sanna Carp.
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UF-ALUMNERNAS OcH UF:S SAMARbETE UTVEcKLADES MED STORMSTEG:

en hälsnIng Från alUMn-
stYrelsens OrdFÖrande

År 2020-2021 var ett av huvudmålen för vår styrelse 
att intensifiera och förbättra samarbetet med Ung 
Företagsamhet rf och vi fick också mycket gjort.

Året var speciellt i fråga om verksamheten och i 
stället för på fysiska evenemang satsade vi våra 
resurser på grundläggande utveckling av förenings-
verksamheten. Här visade sig Ung Företagsamhet 
rf:s utbildningsdagar för alumnstyrelsen vara till 
stor hjälp. Där stärktes och utvecklades såväl alum-
nernas internationella verksamhet som samarbe-
tet mellan Ung Företagsamhet rf:s styrelse och UF-
alumnstyrelsen.

Vi hade flera samarbetsevenemang under året, 
bland annat Våga vara företagsam-seminariernas 
eftersnack och Next Step-evenemanget. En viktig 
lärdom från samarbetsevenemangen har varit vik-
ten av att förmedla information i ett tidigt skede i 
båda riktningarna.

alumnerna spelade en 
betydande roll i Våga vara 
företagsam-evenemangen

Vi UF-alumner fick också som vanligt synlighet i 
Våga vara företagsam-semifinalerna och finalen, 
som hör till de viktigaste tillfällena för oss att rekry-
tera nya alumner.

Vi UF-alumner skulle inte finnas utan UF och det viktiga arbete som görs där. Varje 
medlem i vår förening har gått igenom något av UF:s program för företagsam-
hetsfostran och efter det har vi fortsatt nätverka med andra som tänker i liknande 
banor, vi har fortsatt lära genom att göra och vara med och utveckla företagsam-
hetsfostran - därför har vi gått med i UF-alumnerna.

Året var ju speciellt och alumnerna fick lära sig 
hur man skapar en webbplats för ett webbevene-
mang, hur man uppträder i en studio och hur man 
är domare på distans. Eftersom många alumner 
själva tävlat hade vi igen många entusiastiska alum-
ner som ville sporra och dela med sig tips åt årets 
tävlande.

Till de gemensamma projekten har också hört pro-
jekt i sociala medier. I november syntes och hör-
des vi i Ung Företagsamhet rf:s instagramkonto @
nuoriyrittajyys, när vi tog över det i en vecka. Under 
Take Over-veckan berättade vi om UF-alumner-
nas verksamhet, presenterade medlemmarna och 
deras företag och firade framför allt UF-alumnernas 
14-årsjubileum! När vi rapporterade om stämning-
arna i semifinalerna och finalen syntes vi igen i UF:s 
instagramkonto.

Vi ökade också samarbetet med hjälp av vår grupp 
NY-alumnit Task Force. Till gruppen hörde under 
den gångna perioden sammanlagt 17 aktiva UF-
alumner som samarbetade tätt med UF i anslutning 
till olika projekt samt Våga vara företagsam-semifi-
nalerna och utvecklandet av Ett år som företagare-
programmet.

Det aktiva samarbetet har gett våra medlemmar 
många nya möjligheter att utvecklas och vi hoppas 
kunna erbjuda sådana även i fortsättningen. 

Samtidigt har vi fått stöda UF genom att berätta om 
de möjligheter företagsamhetsfostran ger. När det 
gäller alumnverksamheten hoppas vi att den regio-
nala alumnverksamheten i framtiden utvecklas till-
sammans med Ung Företagsamhet rf:s regionkon-
tor!

Vi fortsätter tillsammans att inspirera, lära genom 
att göra och dela berättelser!

På UF-alumnstyrelsens vägnar, ordförande
Maija Pitkänen

Medlemmar i NY-Alumnit ry:s styrelse, från vänster till höger: Sakari Seespuro, Jessica Honkanen, Elsa-Maria Oksanen, 
Maija Pitkänen, Eemi Vaherlehto.

nyalumnit.fi

https://www.nyalumnit.fi/


3130 Årsberättelse 2020–2021 Årsberättelse 2020–2021

UtVeCKlIngsPrOJeKt

eIt raw Materials – en 
internationell fläkt av 
företagande som beaktar 
cirkulär ekonomi

Distansarbetets begränsningar påverkade fören-
ingens projekt, men trots begränsningar i att träf-
fas kände kreativiteten inga gränser när vi i EIT Raw 
Materials-projektet ordnade en dags innovationslä-
ger för universitet och yrkeshögskolor.

Proffs inom företagande och innovation som beak-
tar cirkulär ekonomi, bl.a. från Apila Group Ltd och 
Reroute Oy, var med på lägren och delade med sig 
information och erfarenheter. Dessutom var en 
grupp experter inom cirkulär ekonomi och erfarna 
företagare mentorer för studerandegrupperna, för 
att hjälpa dem komma i gång med att hitta på affärs-
idéer.

Ett av lägren varade i tre dagar och var engelsksprå-
kigt, eftersom det fanns studerande från hela värl-
den på kursen. Företagsidéerna som hittades på 
under lägren hann på grund av lägrens tidpunkter 
inte presenteras i Våga vara företagsam-tävlingarna 
och flera av idéerna utvecklas fortfarande.

Vi har deltagit i olika nationella och internationella utvecklingsprojekt. gOals-projektet för 
tjänstedesign och hållbar 
utveckling

Tillsammans med Estland och Lettland genomförde 
vi ett GOALS-projekt i företagande. Under våren 
ordnades online-workshoppar där gymnasister från 
varje deltagarland fick fördjupa sig i tjänstedesign 
och hållbar utveckling.

Att projektet genomfördes på distans gjorde att pro-
jektteamet fick lösa flera problem och utveckla sin 
verksamhet. Distansgenomförandet möjliggjorde 
också besök av sakkunniga från världens alla hörn 
som hjälpte gymnasisterna att utveckla sina företag 
i ansvarsfull riktning.

gymnasisters 
arbetslivsfärdigheter stärks i 
projektet tunne työ 2.0

I projektet Tunne Työ 2.0 ordnade vi utbildning för 
lärarna som deltog i projektet. Alla projektträffar 
måste hållas virtuellt, vilket onekligen gjorde stäm-
ningen lite tråkigare, även om Teams-träffarna var 
väldigt inspirerande och högklassiga till både inne-
håll och genomförande.

Projektet omfattade både utbildning och friare 
morgonkaffeträffar, där man delade med sig av 
bra metoder och idéer kring aktiviteter som skulle 
kunna användas i gymnasier för att stärka arbets-
livsfärdigheterna. Avslutningsseminariet hölls på 
Howspace-plattformen, som möjliggjorde ett intres-
sant evenemang för deltagarna och även en interak-
tiv arbetsdel.

I den övre bilden berättar 
Jenni Nurmi  från Rerout Oy 
för studerande om cirkulär 

ekonomi och de affärsmöj-
ligheter som den medför.  

I de nedre bilderna online-
versionen av Circula-spelet 

som lämpar sig för virtuellt 

spelande.
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Även om behovet av företagsamhets-
fostran är allmänt känt har effekterna av 
företagsamhetsfostran inte undersökts 
mycket i Finland. Vuokko Salins pro 
gradu-studie om Miniföretagarna-pro-
grammet ger ny information i ämnet.

Coronapandemin har påverkat många barns och 
ungas välbefinnande. Flera studier visar att ensam-
heten har ökat på grund av begränsningarna i skol-
arbetet och hobbyverksamheter. Vuokko Salin, som 
studerar vid pedagogiska fakulteten vid Jyväskylä 
universitet och ska bli klasslärare och speciallärare, 
tog sig an utmaningen trots undantagsläget och 
genomförde en studie om Miniföretagarna-pro-
grammet genom att intervjua 10-11-åriga miniföre-
tagare.

Programmet främjar 
samarbetsförmåga och 
kreativitet och ökar kunskaperna 
om företagande.

Enligt studiens resultat bedömer de som deltagit i 
Miniföretagarna-programmet att deras samarbets-
förmåga är bättre än de som inte deltagit. De som 
deltagit i programmet var också nöjdare med den 
företagsamhetsfostran skolan erbjöd.

Det långvariga Miniföretagarna-programmet 
ökar också enligt studien kunskaperna om företa-
gande och arbetsliv. De som deltagit i programmet 
bedömde att de förstod bättre än de som inte delta-
git vad företag behövs för och hur de fungerar. Stu-
diens öppna svar stödde resultatet; de som deltagit 
i programmet sade att Miniföretagarna ökat deras 
kännedom om arbetslivet och hjälpt dem att inse 
företagandets betydelse, som till exempel hur det 
är att jobba och hur mycket jobb en företagare har.

PRO GRADU OM FÖRETAGSAMHETSFOSTRAN I LåGSTADIET:

saMarbetsFÖrMåga 
OCh KreatIVItet

MInIFÖretagarna 
I sIFFrOr 2020–2021

Läsåret 2020–2021 deltog

13 500
elever

Sammanlagt har över 

700
skolor deltagit

Sammanlagt har över 

70 000
elever deltagit

nuoriyrittajyys.fi/pikkuyrittajat/pro-gradu-yritta-

jyyskasvatus-alakoulussa

https://nuoriyrittajyys.fi/pikkuyrittajat/pro-gradu-yrittajyyskasvatus-alakoulussa/
https://nuoriyrittajyys.fi/pikkuyrittajat/pro-gradu-yrittajyyskasvatus-alakoulussa/
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Howspace gör det möjligt att delta i 
UF-verksamhet i allt från byar till stora 
städer.

Ung Företagsamhet rf fick i april en ny partner till 
stöd för sin verksamhet, när det finska tillväxtföre-
taget Howspace Oy kom med för att främja fören-
ingens målsättning att ge alla barn och unga tillgång 
till UF-programmen och evenemangen.

Partnernas gemensamma mission är att bygga nät-
verk och främja de ungas lärande och sociala sam-
hörighet. Howspaces digitala, sociala plattform stär-
ker samarbetet med barn och ungdomar samt med 
de nätverk som arbetar med dem.

Coronaårets sammankomstbegränsningar försvå-
rade interaktionen och lärandet tillsammans med 
kompisar, som är en viktig del av UF-programmen. 
Med hjälp av Howspaces plattform blev de ungas 
evenemang i samband med Våga vara företagsam-
semifinalturnén ändå inspirerande och interaktiva.

”Serien med nio virtuella semifinaler lyckades över 
förväntan på den tydliga och lättanvända plattfor-
men. Evenemanget lockade närmare 10 000 besö-
kare, vilket gav oss idén till ytterligare samarbete”, 
berättar UF:s verksamhetsledare Virpi Utriainen.

”Det digitala genomförandet av vårens final fick 
också beröm av ungdomarna och lärarna, även om 
särskilt lärarna hade goda minnen av det traditio-
nella fysiska evenemanget i Kampen. Även republi-
kens president Sauli Niinistö besökte de ungas mäss-
savdelningar under finalen.”

Howspaces VD Ilkka Mäkitalo gläds över partner-
skapet: ”Det är viktigt för oss att dra vårt strå till 
stacken för att ungdomar ska få förverkliga sina 
drömmar. Företagande kräver mod att se och 
utveckla nya och annorlunda affärsidéer. Genom 
vårt samarbete kan vi vara med i att förverkliga de 
ungas drömmar och göra gott. I framtidens arbets-
liv behövs företagarattityd, så det är fint att arbets-
livsfärdigheter kan utvecklas också vid sådana här 
evenemang.”

”Dessutom är det beaktansvärt att de flesta unga 
inte tävlar individuellt utan skapar team kring sina 
idéer och jobbar tillsammans i grupp för ett gemen-
samt mål. Det här är också en av Howspaces vik-
tigaste verksamhetsidéer; samarbete ger det bästa 
slutresultatet.”

UF tror att sättet att arbeta aldrig kommer att bli 
likadant som före coronan. Därför genomför Ung 
Företagsamhet också det här läsåret många av sina 
lärarutbildningar och semnarier på Howspace-platt-
formen. Målet är att erbjuda allt fler lärare en möj-
lighet att få veta mer om programmen och komma 
med i UF-verksamheten.

hOWsPaCe bleV Partner

MINIFÖRETAGARNA-PRISER DELADES UT

Som Årets Miniföretagarna-lärare belönades i år Eini Mäntylä från 
Hämeenlinnan yhteiskoulu och Miia Laakso från Otalammen koulu. Kri-
terier för att få utmärkelsen är bl.a. att läraren engagerar vårdnadsha-
vare och lokala företagare samt genomför programmet på ett aktivt sätt.

Med priset Årets Miniföretagarna-fadder vill man tacka någon som verkat aktivt 
i sitt område och ökat samarbetet mellan skola och näringsliv. Priset gick till Tytti 
Valkeapää från Karesuando.

Vasa belönades som Årets Miniföretagarna-kommun. Alla svenskspråkiga skolor i 
Vasa har tagit i bruk Miniföretagarna-programmet från och med hösten 2020. Sta-
den och UF samarbetade i att ordna utbildning för lärarna i att använda programmet.

MInIFÖretagarna-FInalen
Miniföretagarna-finalen är en oförglöm-
lig upplevelse som kan leda bland annat 
till en pratstund med presidenten.

I Miniföretagarna-finalen, som hölls virtuellt 
21–22.4, fick läsårets bästa miniföretag presentera 
sina produkter och tjänster och hålla försäljnings-
presentationer. Domare i tävlingarna Årets Minifö-
retag och Årets bästa försäljningspresentation var 
Ilkka Paananen, youtubaren Pinja “Pinkku Pinsku” 
Sanaksenaho och MySpeaker Forums styrelseord-
förande Andre Noël Chaker.

Villmanstrands mångåriga 
satsning på teman hållbar 
utveckling och cirkulär eko-
nomi märktes i att första pri-
set i Miniföretagarna-tävlingen 
gick till Pulpin koulu

De påhittiga och fantastiskt genomförda miniföreta-
gen gladde med sina affärsidéer, som var anpassade 
till undantagssituationen, och med sin ihärdighet. 
Genomförandet och försäljningen av produkter och 
tjänster präglades av bl.a. distansförsäljning, nya mark-
nadsföringssätt och en väldigt företagsam attityd.

Till Årets Miniföretag valdes FiveFire från Pulpin 
koulu i Villmanstrand. Det vinnande miniföretaget 
tillverkar tändrosor och späntstickor av återvunnet 
material och packar också produkterna i återvunnet 
material.

Priset för årets bästa försäljningspresentation gick 
till Little Helpers från Kesämäen koulu i Villman-
strand.

En av finalens höjdpunkter var republikens presi-
dent Sauli Niinistös besök vid Clever Klapit-minifö-
retagets försäljningsställe. Presidenten och minifö-
retagarna utbytte bland annat erfarenheter om trä-
fogars hållbarhet och utförande.

pikkuyrittajat.fi/sv

https://pikkuyrittajat.fi/sv/
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”EN UNIK MÖJLIGHET ATT UTVECKLAS SOM TALARE”

UF-aMbassadÖrsVerKsaM-
heten gaV Många lärdOMar
UF-ambassadörerna är unga som gått 
Ett år som företagare-programmet, alltså 
UF-alumner. De är utbildade i att presen-
tera sin berättelse och sina erfarenheter.

Hörnstenen i UF-ambassadörsverksamheten är ”lära 
genom att göra”, att hjälpa de unga att växa, sär-
skilt när det gäller uppträdande och berättande. Vid 
skolbesök berättar UF-ambassadören om sina erfa-
renheter och hur programmet påverkat till exempel 
hens fortsatta studier och arbetsliv. Ambassadören 
förklarar med hjälp av exempel vad företagarattityd 
innebär och hurdana färdigheter som behövs inför 
fortsatta studier och arbetsliv. De unga får också 
ställa frågor till ambassadören och tanken är att de 
kan inspireras att skapa sin egen framtid.

Som UF-ambassadör lär jag mig att 
strukturera mina tankar och jag lär 
mig allt mer av mitt UF-år genom 

att granska det via mina uppträdanden. Förmå-
gan att uppträda slipas och jag lär mig nya tek-
niker att närma mig människor. Om du någon 
gång kommer att jobba med människor är 
ambassadörsåret ett utmärkt sätt att träna 
det!” 

Cristina Pyykkönen

Som UF-ambassadör har jag fått 
dela mina företagsäventyr med de 
mest fantastiska publiker i grund-

skolor, gymnasier och yrkesskolor. När man för-
håller sig till talande och berättande som till 
själva företagandet lär man sig något av varje 
tillfälle. Det bästa med ambassadörsverksam-
heten har ändå varit att se ivern i de ungas 
ansikten och få ge dem tips om att börja sin 
egen företagarberättelse.” 

Aatu Pulkkinen

En unik möjlighet att utvecklas som 
talare och lära känna andra unga 
som är intresserade av företa-
gande.” 

Eerika Nissilä

Som ambassadör får man lära 
genom att göra tillsammans med 
ett toppengäng och i toppenstäm-

ning! Jag fick nya kompisar, lön, erfarenhet av 
att uppträda och nya lärdomar om företagande 
och om livet i allmänhet.” 

Veikka Kukko

Som UF-ambassadör fick jag slipa 
min förmåga att uppträda och det 
bästa var att jag faktiskt utveckla-
des massor som uppträdare!” 

Aatu Puisto

UF-aMbassadÖrsVerKsaM-
heten I sIFFrOr 2020–2021
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100 
skolor nåddes

5 838 
lärande nåddes

142
 skolbesök

nuoriyrittajyys.fi/sv/ufambassadorer

https://nuoriyrittajyys.fi/sv/ufambassadorer/
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det nYa leaderteaMet 
brInner FÖr att UtVeCKla 
VerKsaMheten OCh Får 
energI aV de Ungas IVer
Under det gångna läsåret har UF inte 
bara vuxit utan också organiserat 
verksamheten i team, och av teamle-
darna bildades under våren för första 
gången ett leaderteam som ansva-
rar för genomförandet av föreningens 
strategi.

Mari Rakkolainen började som ledare för det peda-
gogiska teamet, vars ansvar är UF:s programutveck-
ling. Ekonomi- och administrationsteamet leds av 
Tanja-Maria Hyppänen och kommunikations- och 
marknadsföringsteamet av Kaisa Huikuri.

Vi ställde alla i leaderteamet tre frågor i september 2021:

hur ser du,utifrån din roll i Ung Företagsamhet, på 
betydelsen av företagsamhetsfostran i Finland?

Tanja-Maria: Företagarattityd och ekonomiska färdigheter är något vårt samhälle och 
arbetslivet behöver. Vår roll är att påverka så att varje barn och ung har möjlighet att växa 
till sin fulla potential.

Mari: Företagsamhetsfostran är starkt förknippad med mångsidig kompetens. När de unga får öva 
företagarfärdigheter, arbetslivsfärdigheter och ekonomiska färdigheter är de redo för framtidens 
arbetsliv.

Kaisa: Jag tycker ett viktigt mål är att alla barn och unga i Finland – oberoende av bakgrund – får en 
möjlighet att öva och lära sig företagarfärdigheter och ekonomiska färdigheter.

Virpi: Det är alldeles fantastiskt att få främja den här internationella verksamheten i Finland. Vi har en 
stor och ambitiös utmaning som vi försöker få alla med i.

Vad är det bästa i ditt jobb?

Tanja-Maria: Att se hur verksamheten ständigt utvecklas, i fråga om både administration, 
personal och tjänster.

Mari: Jag njuter absolut mest av teamarbete, där vi tillsammans med kunderna skapar en ny lärkultur 
där de unga lär sig framtidsfärdigheter.

Kaisa: Intressanta teman, trevliga arbetskamrater och att se entusiasmen hos barn, unga och lärare.

Virpi: Människorna, entusiasmen och aktiviteten. Varje morgon när man börjar arbetet vet man att vi 
kommit lite närmare vårt stora mål.

Vilka mål har ditt team det här året?

Tanja-Maria: Att utveckla och stärka strukturer som främjar tillväxt. Administrationen bör 
stöda verksamheten och utvecklingen, inte bromsa dem.

Mari: Skapa en ny programstrategi tillsammans med kunder, alltså lärarna, som passar skolornas vardag. 
Satsa på arbetstrivseln inom organisationen, eftersom den är en förutsättning för iver och kreativitet.

Kaisa: Att bygga strategier för kommunikation och varumärke – klargöra UF:s nyckelteman, öka kund-
förståelsen och göra varumärket tydligare. Dessutom är det viktigt att bygga upp teamet och definiera 
målen. De flesta i teamet har börjat i år.

Virpi: Leaderteamets mål är att göra Ung Företagsamhet rf till Finlands bästa arbetsplats.

UF:s leaderteam

På hösten började man söka efter en ny toppför-
måga till uppgiften som chef för regionnätverket, 
eftersom Inger Aaltonen, som byggt upp och lett 
nätverket fram till sommaren, övergick till att jobba 
i högskolevärlden.

”Från en liten organisation med två personer har vi 
stegvis vuxit till en välfungerande expertorganisation 
som brinner för sitt arbete varje dag. Jag känner mig 
privilegierad som får förena kompetensen i leader-
teamet. Gemensamt för ledarna är gediget kunnande 
inom sitt område, samma attityd och insikten att för-
ändringarna i arbetslivet är en verklighet som vi kan 
förbereda barn och unga för genom att hjälpa dem 
utveckla företagarattityd. Det gör vårt arbete menings-
fullt”, säger verksamhetsledaren Virpi Utriainen.



saMarbetsPartners
Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Stiftelser

Nätverkspartners Institutionella samarbetspartners

Vår verksamhet främjar barns och ungas förmågor inom företagsamhet, 

arbetsliv och ekonomi. Vi utgör en samarbetslänk mellan läroanstalter, 

beslutsfattare, företagslivet och unga.

ungforetagsamhet.fi

Partners

Välkommen att påverka så att barn och unga har likvärdiga möjligheter 
att delta i Ung Företagsamhet rf:s verksamhet runtom i Finland!

Läs mer: nuoriyrittajyys.fi/sv/samarbetspartners.

http://ungforetagsamhet.fi
https://nuoriyrittajyys.fi/sv/samarbetspartners/

