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Alkusanat 

 

Yritteliäisyys kannattaa aina. Sen juurruttaminen tuleviin sukupolviin on erityisen tär-

keää. Heidän yritteliäisyytensä, hyvinvointinsa ja innovatiivisuutensa vaikuttavat Suo-

men tulevaisuuteen.  

 

Yritteliäisyyden, hyvinvoinnin ja innovatiivisuuden kivijalan rakentaminen aloitetaan 

jo varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Lapset osaavat ja haluavat oppia. Heillä on 

halu toteuttaa itseään ja tuottaa iloa muille. 

 

Tämä ideavihko sisältää ajatuksia sekä käytännön ohjeita ja ideoita yrittäjyyskasvatuk-

sen toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Ideavihko on tehty yrit-

täjyyskasvatuksen aloittamisen, arvioinnin ja kehittämisen tueksi. Se on tuotettu toi-

minnallisena osuutena tradenomin opinnäytetyöhöni (”Kainuun yrittäjyyskasvatus-

strategia suunnitelmasta käytäntöön – Yrittäjyyskasvatuksen ideavihko varhaiskasva-

tukseen ja esiopetukseen”), jonka toimeksiantaja on Kajaanin Ammattikorkeakoulu 

Oy:n ja Kainuun ammattiopiston yhteinen YES Kainuu -hanke. Hankkeen tehtävä on 

edistää yrittäjyyskasvatuksen toteutumista eri ikävaiheissa Kainuun alueella. Ideavi-

hon avulla edistetään Kainuun yrittäjyyskasvatusstrategian jalkautumista varhaiskas-

vatukseen ja esiopetukseen. 

 

Ideavihossa on hyödynnetty yrittäjyyskasvatusta käsittelevää aineistoa, jota on muo-

kattu varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa paremmin hyödynnettävään muotoon. 

Ideavihon kansikuva, kuvituskuvat ja yrittäjyyskasvatuksen diplomin kuva ovat kuvit-

taja Laura Kinnusen luomia. Lisäksi ideavihon liitteenä 13 on Yrittäjyyskasvatuksen 

leikkivihko, joka on saman toimeksiantajan pyynnöstä työstetty osana sosionomi Na-

tasa Vukotan opinnäytetyötä.  

 

Toivon, että tämä ideavihko antaa sinulle käsityksen yrittäjyyskasvatuksesta ja auttaa 

sen aloittamisessa, arvioinnissa sekä kehittämisessä osana toteutettavaa varhaiskas-

vatusta ja esiopetusta.  

 

Hanna Huotari
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1  Johdanto 

 

Jokaisella lapsella on oikeus yrittäjyyskasvatukseen. Tavoitteena on tukea lapsen ko-

konaisvaltaista hyvinvointia hänen vahvuuksiensa kautta. Yhdistettynä laaja-alaiseen 

oppimiseen sekä positiiviseen pedagogiikkaan, yrittäjyyskasvatus auttaa lasta kasva-

maan hyvinvoivaksi ja aktiiviseksi yhteisön jäseneksi.  

 

Yrittäjyyskasvatuksen omaksumisessa osaksi varhaiskasvatusta ja esiopetusta on ky-

symys hienosäädöstä. Ymmärrys yrittäjyyskasvatuksesta syntyy helpoiten pysähdyttä-

essä miettimään arvoja, asenteita sekä aikuisen ja lapsen rooleja toimijoina. Opetus- 

ja kulttuuriministeriö on laatinut yrittäjyyskasvatuksen linjaukset, joilla suunnataan, 

kehitetään ja ohjataan yrittäjyyskasvatuksen edistymistä Suomessa. Linjausten mu-

kaan yrittäjyyskasvatus alkaa jo varhaiskasvatuksesta. Yrittäjyyskasvatus sisältyy var-

haiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa osaksi 

laaja-alaista osaamista. Vaikka perusteissa ei käytetäkään sanaa yrittäjyys, sisältää 

yrittäjyyskasvatus laaja-alaiseen osaamiseen liittyvät elementit ja tukee kokonaisval-

taisesti lasten laaja-alaisten taitojen kehittymistä.  

 

Yrittäjyyskasvatuksessa lapsi nähdään aktiivisena toimijana, jonka aikuinen kohtaa 

valmentavalla työotteella. Aikuinen mahdollistaa lapsen uteliaan, rohkean ja tavoit-

teellisen toiminnan. Lisäksi lasta kannustetaan etsimään omia vahvuuksiaan, kokeile-

maan rohkeasti uusia asioita ja harjoittelemaan toimintaa muiden kanssa. Aikuinen 

ohjaa ja kannattelee lasta, jotta hän selviää vaikeiden tilanteiden yli. Luontevimmin 

tämä tapahtuu leikkien, tutkimisen, päivittäisten toimintojen sekä oppimiskokonai-

suuksien, projektien, retkien ja vierailujen avulla.  

 

Tähän ideavihkoon on koottu yrittäjyyskasvatuksen keskeisimmät asiat varhaiskasva-

tuksen sekä esiopetuksen osalta. Ideavihossa luvussa 3. esitellään Kainuun yrittäjyys-

kasvatusstrategian ydinasiat. Lisäksi ideavihko sisältää työkaluja yrittäjyyskasvatuksen 

aloittamiseen, arviointiin ja kehittämiseen. Liitteenä 11 on Natasa Vukotan työstämä 

yrittäjyyskasvatuksen leikkivihko, joka sisältää käytännön toimintaideoita lapsiryh-

män kanssa toteutettavaksi.  
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2  Yrittäjyyskasvatus pähkinänkuoressa 

 

Yrittäjyyskasvatuksessa on kysymys kokonaisuudesta, joka muodostuu pedagogii-

kasta, kontekstista ja toimintaympäristöstä. Yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen edel-

lyttää yrittäjämäistä toimintakulttuuria. Tavoitteena on kehittää lasten yrittäjämäistä 

osaamista ja tuottaa yksilöiden sekä oman ryhmän lisäksi arvoa myös ulkopuolisille 

toimijoille. Koska leikki on varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa johtavaa toimintaa, 

on se myös luontaisin tapa toteuttaa yrittäjyyskasvatusta. 

 

 
Kuva: Laura Kinnunen 

 

 

Yritteliäisyys ei ole iästä riippuvaista. Yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä voidaan luon-

tevasti soveltaa myös osana varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Aikaan saatavat tulok-

set ovat sitä parempia, mitä varhaisemmassa vaiheessa yrittäjyyskasvatus on aloitettu.  

Laaja-alainen osaaminen, positiivinen pedagogiikka ja yrittäjyyskasvatus tukevat las-

ten kasvua aktiivisiksi ja hyvinvoiviksi yhteisön jäseniksi (kuva 1).  

 

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tah-

don kokonaisuutta, joiden avulla lapsi kykenee reagoimaan ympäristön tarpeisiin ja 

muutoksiin.  

 

Positiivisella pedagogiikalla tarkoitetaan lapsen kehityksen sekä elämänhallintataito-

jen tukemista kiinnittämällä huomio hyvään.   
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Kuva 1. Laaja-alainen osaaminen, positiivinen pedagogiikka ja yrittäjyyskasvatus poh-

jana aktiiviselle ja hyvinvoivalle yhteisön jäsenelle. 

 

 

2.1 Omaehtoinen, sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys  

 

Yrittäjyys jaetaan kolmeen osa-alueeseen, joita ovat 1. omaehtoinen yrittäjyys, 2. si-

säinen yrittäjyys ja 3. ulkoinen yrittäjyys.  

 

Omaehtoisella yrittäjyydellä tarkoitetaan yksilöllisiä ominaisuuksia, joissa yrittäjyys il-

menee. Sisäisellä yrittäjyydellä puolestaan tarkoitetaan yrittäjämäistä toimintatapaa 

ja ulkoisella yrittäjyydellä käytännön yrittäjyyttä, joka ilmenee konkreettisena tekemi-

senä ja arvon tuottamisena ulkopuolisille. Omaehtoinen yrittäjyys muodostaa pohjan 

sisäiselle ja ulkoiselle yrittäjyydelle.  

 

Kaikki yrittäjyyden osa-alueet kehittyvät ihmisen kasvaessa. Kuvassa 2 on esitelty, mi-

ten omaehtoinen, sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys kehittyvät sekä ilmenevät eri ikävai-

heissa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta. 
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Kuva 2. Omaehtoisen, sisäisen sekä ulkoisen yrittäjyyden ilmeneminen varhaiskasva-

tuksen ja esiopetuksen aikana (mukaillen Lehtonen & Simola & Vainio & Nieminen n.d. 

22-23).  

 

 

2.2 Positiivinen pedagogiikka osana yrittäjyyskasvatusta  

 

Vahvuuksien tunnistamisen tulisi olla osa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arkea, 

jolloin lapsi pystyy positiivisen kannattelun avulla vahvistamaan minäkäsitystään ja 

luottamusta omiin taitoihinsa. Kannattelun avulla lapsi oppii joustavuutta ja resiliens-

siä (=kognitiivisia prosesseja, tapoja ajatella itsestä, elämästä ja omasta selviämisestä 

vaikeissa tilanteissa), jolloin hänelle syntyy tunne siitä, että hänellä on jatkossa kyky 

selvitä vaikeiden tilanteiden, aikojen sekä tunteiden yli.  

 

Tunnetaitojen, vuorovaikutustaitojen, sosiaalisten taitojen, ajattelutaitojen, läsnäolo-

taitojen, stressinhallinnan, ratkaisukeskeisyyden ja itsensä johtamisen taitojen harjoit-

telu olisi hyvä aloittaa jo lapsuudessa. Edellä mainittuja tärkeitä taitoja voidaan tukea 

positiivisen pedagogiikan avulla. Samalla autetaan myös yrittäjyyden kannalta tärkei-

den asioiden kehittymistä ja tuetaan luontevasti myös yrittäjyyden kannalta tärkeiden 

yksilöllisten ominaisuuksien kuten itseluottamuksen, päättäväisyyden ja sinnikkyyden, 

rohkeuden sekä muiden kuvassa 3 mainittujen ominaisuuksien kehittymistä.  
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Kuva 3. Yritteliäisyyden ominaisuuksia.  

 

 

Vahvuuksien tunnistaminen on tärkeää. Lapsesta kehittyy henkisesti vahva ja hyvin-

voiva aikuinen, kun hän löytää itsensä, intohimonsa ja vahvuutensa. Auttamalla lasta 

löytämään omat vahvuutensa, positiivisen asenteen sekä armollisuuden, voidaan ak-

tiivisesti vaikuttaa myös yhteiskunnan tulevaisuuteen. Lapsi tarvitsee aikuisen esi-

merkkiä ja tiedon siitä, että tavoitteena ei ole jatkuva täydellisyys vaan ymmärrys ja 

myötätunnon sekä armollisuuden löytäminen itseä ja muita kohtaan. Lapselle ja hä-

nen tulevaisuudelleen ylpeys omasta tekemisestä ja itsestään on lahja, joka antaa poh-

jaa hyvälle ja onnelliselle elämälle.  

 

Aikuisten tehtävä on antaa lapselle päivittäin positiivista palautetta erilaisissa tilan-

teissa ja eri tavoin. Huomaaminen sekä vahvistaminen voivat tapahtua sanallisesti, 

elein ja ilmein sekä muuten huomioiden. Jokaisen lapsen positiivista minäkuvaa sekä 

yhteisöllisyyden rakentumista voidaan tukea myös erimerkiksi diplomin avulla (liite 1). 

Diplomissa on hyvä nostaa esille lapsen vahvuuksia sekä positiivisia puolia ja siinä voi-

daan hyödyntää esimerkiksi kuvaan 4 ja liitteeseen 2 listattuja vahvuussanoja.  

 

 



                Yrittäjyyskasvatuksen ideavihko varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen                 

 

 
9 

 

 

Kuva 4. Satayksi vahvuussanaa. 

 

 

 

2.3 Leikin rooli yrittäjyyskasvatuksessa 

 

Leikki on varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisen lapsen johtavaa toimintaa, joka tukee 

hänen yksilöllistä kehitystään. Leikin avulla lapsi hahmottaa ympäröivää maailmaa, 

oppii uusia taitoja ja rakentaa sisäistä käsitystään maailmasta.  

 

Leikki on lapsen kannalta motivoiva ja luontainen toimintatapa, jonka avulla kehittyvät 

muun muassa mielikuvitus, luovuus, kielitaito, muisti, oppiminen, ongelmanratkaisu, 

päämäärätietoinen toimiminen, ponnistelu, ajattelun taidot sekä sosiaaliset taidot.  

 

Leikki kehittää yrittäjyyden kannalta merkityksellisiä taitoja. 

 

Lapsi on aktiivinen toimija ja leikin rooli osana laaja-alaista oppimista on merkittävä. 

Lasten kanssa tehdään niitä asioita, joita heidän toivotaan omaksuvan ja oppivan. Li-

säksi leikeistä saadut positiiviset tunnekokemukset vahvistavat oppimista ja lisäävät 

toiminnan merkityksellisyyttä.  
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 Kuva: Laura Kinnunen 

 

 

Leikillä ja työllä on läheinen suhde, mutta leikki eroaa työstä siten, että sen tulos voi 

olla näkymätöntä. Leikin aiheet nousevat ympäröivästä todellisuudesta sekä ajan ilmi-

öistä. Lisäksi se heijastaa myös aikuisten toimintaa. Leikki on väylä yrittäjyyskasvatuk-

sen toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Erilaisiin ammatteihin 

sekä töihin on luontevaa tutustua leikin avulla.  

 

 

2.4 Rohkeus yrittää ja kyky sietää pettymyksiä 

 

Riskien ottaminen, epävarmuuden sietäminen ja päätösten tekeminen ovat osa yrit-

täjyyttä. Niitä harjoitellaan myös osana yrittäjyyskasvatusta. Oppimisprosessiin sisäl-

tyy aina epävarmuus, jota voidaan helpommin lähestyä tarkastelemalla asioita ratkais-

tavina ongelmina. Kontekstisidonnaisuudella ja yhteistoiminnallisella oppimisella hel-

potetaan sekä tuetaan riskien ottamisen harjoittelua ja epävarmuuden sietämistä.  

 

Aikuisen on syytä muistaa, että lapsella on oikeus kokea epävarmuutta ja asettaa 

omalle oppimiselleen henkilökohtaisia tavoitteita sekä määritellä keinot, joiden avulla 

hän kykenee saavuttamaan asettamansa tavoitteet. Aikuisen tehtävä on kunnioittaa 

ja tukea lasta, mikä vaatii aikuiselta myös omalta osaltaan epävarmuuden ja epäon-

nistumisen sietämistä. 
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2.5 Yrittäjyyspedagogiikkaa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen 

 

Yrittäjyyskasvatus on osa laaja-alaista oppimista, joka on yksi varhaiskasvatuksen ja 

esiopetuksen keskeisimmistä asioista. Vaikka sanaa yrittäjyyskasvatusta ei ole mai-

nittu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laaja-alaisen oppimisen osa-alueissa, sovel-

tuu se kuitenkin luontevasti myös pienemmille lapsille.  

 

 

 

 

Kuva 5. Yrittäjyyspedagogiikan rakentuminen.  

 

 

Yrittäjyyspedagogiikka muodostuu toiminnallisesta ja yrittäjämäisestä tavasta toimia 

(kuva 5). Uusiin asioihin tutustutaan rohkeasti ja opitaan tekemällä sekä kokeilemalla. 

Keskeistä on niin ikään oppiminen yhdessä tekemällä, oppiminen vastuun kantami-

sen kautta sekä oppiminen tuottamalla arvoa ulkopuolisille tahoille. Oppijan jatkuvan 

itsereflektion harjoitteleminen sekä kasvatus- ja opetushenkilöstön tietoisuus yrittä-

jyyspedagogiikasta mahdollistavat yrittäjämäisten valmiuksien ja yksilön kokonaisval-

taisen hyvinvoinnin rakentumisen.  
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Kuva: Laura Kinnunen 

 

 

2.6 Aikuisen valmentava rooli 

 

Yrittäjyyskasvatus tekee aikuisista vertaisoppijoita, joilla on valmentava rooli. Oppi-

minen ja opettamisen menetelmät valitaan yhdessä lasten kanssa yhdistäen tarkoi-

tuksenmukaisesti erilaisia opetusmenetelmiä, jotka voidaan jakaa seuraavasti:  

1. perinteinen opetus 

2. kokemuksellinen opetus 

3. opetus ryhmätilassa ja  

4. edistyksellinen opetus.  

 

Seuraavan sivun kuvassa 6 on tarkemmin avattu edellä mainittuja menetelmiä. Olen-

naista on, että erilaisia menetelmiä yhdistellään luontevasti, jolloin mahdollistetaan 

yrittäjyyskasvatukselle ominaisen kokonaisvaltaisen oppimiskokemuksen syntyminen.  
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Kuva 6. Yrittäjyyspedagogiikka osana erilaisia opetusmenetelmiä (mukaillen Lackéus; 

Ojala 2019). 

 

 

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisprosessi sisältää suunnittelun, toteutuksen sekä arvioin-

nin. Aikuiset eivät voi toteuttaa niitä yrittäjyyskasvatuksessa itsenäisesti. Heillä on 

näin ollen yrittäjyyskasvatuksessa valmentava rooli, joten on tärkeää, että aikuiset 

osaavat antaa lapsille tilaa.  

 

Aikuisten tehtävä on tukea ja rohkaista, kannustaa sekä mahdollistaa lapsiryhmässä 

toteutuva yrittäjyyskasvatus. Samalla aikuisten on hyvä nähdä itsensä oppijoina ja tut-

kijoina, lasten tutkijana ja opettajana sekä tutkijoiden (lasten) opiskelijana ja opetta-

jana.  

 

Myös yrittäjyyskasvatusta toteutettaessa on kuitenkin muistettava, että viimekädessä 

vastuun kantaminen kuuluu aikuisille. 
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3 Kainuun yrittäjyyskasvatusstrategia  

 

Kainuun kuntia ja eri koulutusasteiden henkilöstöä on osallistettu työstämään Kainuun 

yrittäjyyskasvatusstrategiaa kyselyjen ja työpajojen avulla. Samalla on selvitetty yrit-

täjyyskasvatuksen nykytilaa sekä työntekijöiden näkemyksiä yrittäjyyskasvatuksesta 

osana opetusta ja kasvatusta. Strategian keskeiset tavoitteet ja arvot pohjautuvat ken-

tältä saatuihin vastauksiin sekä Kainuun maakuntastrategiaan, jonka yhtenä keskei-

senä teemana on osaaminen ja sen vahvistaminen sekä keskeisenä tavoitteena yrittä-

jyys. 

 

Kainuun yrittäjyyskasvatusstrategiassa yrittäjyyspedagogiikka muodostaa toiminnan 

tasolla hallitun kokonaisuuden, joka koostuu valitun toiminnan aloittamisesta, työstä-

misestä ja arvioinnista, toiminnan päättämisestä sekä yrittäjyyskasvatuksen kehittä-

misestä. Maakunnallisena tavoitteena on hyödyntää alueellisten yritysten panosta 

osana laadukasta yrittäjyyskasvatusta. Strategiassa on huomioitu yrittäjyyskasvatuk-

sen ja yrittäjyyspedagogiikan toteutuminen eri ikävaiheissa, jolloin arvojen ja asentei-

den toteutumista edistetään lasten ikätasoon sopivalla tavalla.  

 

 

3.1 Visio, arvot ja asenne 

 

Kainuun yrittäjyyskasvatusstrategian visiona on elinvoimainen ja yritteliäs Kainuu. 

Keskeisenä tavoitteena on taata jokaiselle kainuulaiselle lapselle ja nuorelle oikeus 

yrittäjyyskasvatukseen ja omien vahvuuksien löytämiseen. Oppija nähdään aktiivisena 

toimijana, jota opetus- ja kasvatushenkilöstö tukee yritteliäisyyteen valmentavalla 

työotteella.  

 

Strategian arvojen ja asenteiden taustalla on Kainuun elinvoimainen ja yritteliäs tule-

vaisuus sekä sen asukkaiden hyvinvointi. Tehdyn taustakartoituksen perusteella Kai-

nuun yrittäjyyskasvatusstrategian viideksi arvoksi valikoituvat:  

1. yritteliäisyys 

2. sinnikkyys  

3. vastuullisuus 

4. rohkeus ja  

5. tavoitteellisuus. 
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Elinvoimaista ja yritteliästä Kainuuta tukeva asenne puolestaan muodostuu:  

1. avoimesta, uteliaasta ja innovatiivisesta suhtautumisesta yrittäjyyttä ja yritteliäi-

syyttä kohtaan,  

2. aktiivisesta toiminnasta  

3. yhteistyössä toimimisesta  

4. yksilön kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä  

5. epävarmuuden ja keskeneräisyyden sietämisestä.  

 

Kainuun yrittäjyyskasvatusstrategian visio, toiminta-ajatus, arvot ja asenne on koos-

tettu kuvaan 7. 

 

 

 

Kuva 7. Kainuun yrittäjyyskasvatusstrategian ydinasiat (Huotari & Pakkala-Juntunen, 

2020). 

 

 

3.2 Painotusalueet  

 

Kainuun yrittäjyyskasvatusstrategiaan valittiin kolme painotusaluetta:  

1. oppimiskokonaisuudet 

2. projektit ja tapahtumat sekä  

3. yksikkö-yritysyhteistyö.  
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Painotusalueiden valitsemisella haluttiin helpottaa yrittäjyyskasvatuksen siirtymistä 

käytännön toimintaan aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluopintoihin asti. Paino-

tusalueiden sisältöä on mietitty johdon, henkilöstön sekä lapsen näkökulmasta. Var-

haiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön ja lapsen tasojen osalta painotusalueet 

ja vastuut löytyvät liitteestä 3. 

 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminta on perinteisesti hyvin laaja-alaista ja 

strategian painotusalueet sisältyvät luontevasti osaksi toimintaa. Oppimiskokonaisuu-

det, projektit ja tapahtumat sekä retket, vierailut ja vierailijat ovat olleet osa varhais-

kasvatusta ja esiopetusta käytännöllisesti katsoen aina. Kainuun yrittäjyyskasvatus-

strategian myötä näitä asioita tarkastellaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 

jatkossa myös yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta. 
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4 Työkaluja yrittäjyyskasvatuksen suunnittelun tueksi 

 

Yrittäjyyskasvatus nivoutuu luontevasti osaksi varhaiskasvatusta sekä esiopetusta, 

sillä sen toimintaperiaatteet ovat pienempien lasten kanssa työskenteleville yleensä 

ottaen hyvin tuttuja. Yrittäjyyskasvatuksen aloittamisessa olennaista on kuitenkin toi-

mintaperiaatteiden sekä toimintatapojen tarkasteleminen nimenomaan yrittäjyyskas-

vatuksen näkökulmasta. Tiimissä on syytä keskustella myös siitä, miten yrittäjyyskas-

vatus ymmärretään ja, miten sitä halutaan toteuttaa osana ryhmän toimintaa. Yrittä-

jyyskasvatus ei ole irrallinen osa, vaan nivoutuu osaksi muuta toimintaa sitä rikastut-

taen ja yksittäisten lasten sekä ryhmän tavoitteita tukien.  

 

Tässä luvussa esitellään erilaisia vaihtoehtoja ja vinkkejä, joita voidaan käyttää yrittä-

jyyskasvatuksen aloittamisen tukena. Tarkoituksena on antaa käytännönläheisiä työ-

kaluja sekä vinkkejä, joiden avulla aloittaminen, arviointi ja kehittäminen helpottuvat.  

 

 

 
Kuva: Laura Kinnunen 
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4.1 Yrittäjyyskasvatuksen aloittaminen 

 

Yrittäjyyskasvatuksen hyödyntäminen osana ryhmän toimintaa kannattaa ottaa pu-

heeksi jo toimintavuoden alussa. Silloin aikuisten on helpompi virittäytyä sen toteut-

tamiseen ja valmistautua hieman erilaiseen rooliin leikkien, oppimiskokonaisuuksien 

sekä projektien yhteydessä. Keskeistä on muistaa lasten aktiivinen rooli oppijoina ja 

toiminnan suunnittelijoina, toteuttajina sekä arvioijina.  

 

Yrittäjyyskasvatuksesta on luontevaa keskustella myös esimerkiksi ryhmävasun, tiimi-

sopimuksen ja pedagogisen dokumentoinnin yhteydessä. Näitä asioita käsiteltäessä 

käydään luontevasti läpi myös yrittäjyyskasvatuksen kannalta keskeisiä asioita (esim. 

ryhmän tavoitteet, lasten yksilölliset tavoitteet, lasten vahvuudet ja mielenkiinnon 

kohteet jne.).  

 

Yrittäjyyskasvatuksen suunnittelussa kannattaa lähteä liikkeelle keskustelemalla ai-

kuisten käsityksistä ja kokemuksista yrittäjyydestä sekä yrittäjyyskasvatuksesta. Kes-

kustelussa ja asioiden kirjaamisessa voidaan hyödyntää liitteiden 4‒6 aloitus-, väli- ja 

loppukeskustelun lomakkeita, jotka on laadittu tukemaan yrittäjyyskasvatuksen aloit-

tamista, arviointia sekä kehittämistä ajatellen.  

 

Alkukeskustelun tavoitteena on kartoittaa tiimin jäsenten käsityksiä sekä niiden mah-

dollisia eroja. Lisäksi keskustelu pohjautuu tiimin aikuisten tekemiin havaintoihin ryh-

män lapsista. Keskustelun perusteella voidaan miettiä ryhmän yrittäjyyskasvatukselle 

asetettavia tavoitteita. Keskustelun ydinajatuksena on kiinnittää huomiota aikuisten 

toimintaan yrittäjyyskasvatuksen toteuttajina, mikä edellyttää valmentavan työot-

teen omaksumista. 

 

Välikeskustelu voidaan käydä sen jälkeen, kun yrittäjyyskasvatus on otettu osaksi ryh-

män toimintaa. Välikeskustelun alussa tiimin jäsenten on hyvä miettiä, ovatko heidän 

käsityksensä yrittäjyydestä ja yrittäjyyskasvatuksesta pysyneet entisellään vai mahdol-

lisesti muuttuneet uusien kokemusten myötä. Välikeskustelussa pysähdytään tarkas-

telemaan aikuisten toimintaa, alkukeskustelussa asetettujen tavoitteiden toteutu-

mista sekä yrittäjyyskasvatuksen vaikutusta lapsiryhmään ja yksittäisiin lapsiin. Lisäksi 

siinä mietitään, onko ryhmässä toteutettavaa yrittäjyyskasvatusta tarpeellista muut-

taa tai asetettuja tavoitteita muokata. 

 

Loppukeskustelussa mietitään, mitä tiimin jäsenet ovat yrittäjyyskasvatuksen myötä 

oppineet, missä on onnistuttu, onko tavoitteet saavutettu, missä olisi voitu onnistua 
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paremmin ja ovatko aikuiset kyenneet omaksumaan valmentavan roolin. Keskuste-

lussa mietitään myös, miten yrittäjyyskasvatus on vaikuttanut ryhmään ja yksittäisiin 

lapsiin sekä, kuinka toimintaa halutaan jatkossa kehittää. 

 

 

4.2 Yrittäjyyskasvatuksen vuosisuunnitelma 

 

Yrittäjyyskasvatuksen suunnittelun ja toteuttamisen tueksi kannattaa ottaa vuosi-

suunnitelma tai vuosikello, johon kirjataan kunnassa ja päiväkodissa yhteisesti sovitut 

asiat (esim. tapahtumat ja projektit). Lisäksi siihen on hyvä kirjata tiimin alku-, väli- ja 

loppukeskustelut sekä suunnitelma ryhmän toiminnasta (esim. oppimiskokonaisuudet, 

projektit ja tapahtumat, retket, vierailut ja vierailijat). Esimerkki yrittäjyyskasvatuksen 

vuosisuunnitelmasta löytyy liitteestä 7 ja tyhjä pohja ryhmän omaa suunnitelmaa var-

ten puolestaan liitteestä 8. 

 

Vuosisuunnitelman työstämisen yhteydessä on hyvä muistaa, että yrittäjyyskasvatuk-

sessa on kyse elävästä prosessista, jota ei täysin voida suunnitella ennakkoon. Keskei-

nen sisältö muodostuu ryhmän tarpeista ja mielenkiinnon kohteista. Vuosisuunnitel-

maan on siis hyvä jättää liikkumavaraa ja tiedostaa, että siihen kirjattuja asioita voi-

daan tarvittaessa muuttaa ryhmän tarpeita paremmin vastaaviksi. Vuosisuunnitelmaa 

työstettäessä on hyvä kirjata ylös myös mahdolliset sovitut vastuut, jotta esimerkiksi 

vierailuista muistetaan sopia tarpeeksi ajoissa.  

 

 

4.3 Ympäristön mahdollisuuksien ja yhteistyötahojen kartoittaminen 

 

Ympäristössä toimiminen sekä yhteistyön tekeminen ulkopuolisten tahojen kanssa on 

olennainen osa yrittäjyyskasvatusta. Kunnassa on hyvä huomioida, että myös varhais-

kasvatus- ja esiopetusikäiset ovat yrittäjyyskasvatuksen aktiivisia toimijoita. Kunnassa 

voidaankin tehdä yhteinen kartoitus yrityksistä ja toimijoista, jotka ovat halukkaita ot-

tamaan vastaan pieniä vierailijoita sekä yrityksistä ja toimijoista, jotka ovat valmiita 

tulemaan vierailulle päiväkotiin.  

 

Päiväkodissa ja ryhmässä kannattaa hyödyntää lasten vanhempien ammatteja, yrityk-

siä sekä työpaikkoja. Lasten kannalta on erittäin merkityksellistä päästä esimerkiksi 

vierailulle oman vanhemman tai ryhmän toisen lapsen vanhemman työpaikalle. Vie-

railuista ja vierailijoista saadaan enemmän irti, kun ne kytketään, mikäli siihen on luon-

teva mahdollisuus, osaksi suurempia oppimiskokonaisuuksia ja projekteja. Toisaalta 
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vierailu tai vierailija voi toimia myös innoittajana uudelle oppimiskokonaisuudelle tai 

projektille.  

 

Ympäristön toimintamahdollisuuksien, yritysten ja vierailijoiden kartoittamista kan-

nattaa suunnitella hieman etukäteen. Mikäli kyseessä on esimerkiksi vierailukohde, 

josta useampi ryhmä on kiinnostunut, kannattaa yhteydenotto tehdä päiväkodissa so-

vitusti ja tiedustella samalla yhteistyötä useamman ryhmän osalta tai järjestää yhteis-

työ suuremmassa ryhmässä. Ennen kaikkea yhteistyötä suunniteltaessa kannattaa olla 

avoin ja tehdä aloitteita rohkeasti. 
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5 Yrittäjyyskasvatuksen leikkivihon esittely 

 

Sosionomiopiskelija Natasa Vuokota on työstänyt yrittäjyyskasvatuksen toteuttami-

sen tueksi Yrittäjyyskasvatuksen leikkivihon (liite 13). Siihen on koottu ryhmän yrittä-

jyyskasvatusta tukevia leikkivinkkejä ja ideoita. Leikkivihon sisältö on jaettu viiteen 

osaan:  

1. ryhmässä toimimisen taidot  

2. kaveritaidot  

3. itseluottamus  

4. kekseliäisyys ja  

5. roolileikki.  

 

Jokaisessa osassa annetaan ensin aihealueeseen liittyvä lyhyt kuvaus ja selitetään sen 

yhteys yrittäjyyskasvatukseen. Tämän jälkeen leikkivihossa annetaan muutamia leik-

kivinkkejä aihealueiden käsittelyyn ja leikin rikastuttamiseen ryhmässä yrittäjyyskas-

vatuksen näkökulmasta.  

 

 

5.1 Leikkivihon hyödyntäminen ryhmässä 

 

Yrittäjyyskasvatuksen leikkivihko on tarkoitettu yrittäjyyskasvatuksen käytännön työ-

kaluksi lapsiryhmän kanssa. Leikkivihon jokainen osa-alue on luonnostaan tärkeä osa 

varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Aikuisten on hyvä tiedostaa, että niitä käsiteltäessä 

edistetään samalla myös lasten yritteliäisyyttä ja toteutetaan yrittäjyyskasvatusta var-

haiskasvatus ja esiopetusikäisten lasten kanssa.  

 

Aikuisten kannattaa aloittaa leikkivihon käyttö perehtymällä sen eri osa-alueisiin, ku-

vauksiin sekä itse leikkeihin. Yrittäjyyskasvatusta tukevia leikkejä valittaessa on hyvä 

huomioida kokonaisvaltaisesti ryhmän tarpeet ja tavoitteet, jolloin leikit tukevat lap-

siryhmää kaikkein parhaiten. Vihkoa voi käyttää ryhmän toimintaan parhaiten sopi-

valla tavalla ja yhdistellä luovasti eri osa-alueiden leikkejä ja toimintaideoita. Aikuisten 

herkkyys lisää leikkivihon hyödyntämismahdollisuuksia. Tehtyjen havaintojen avulla 

vihosta voidaan valita tilanteeseen parhaiten sopivat vinkit. 
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5.2 Leikkivihko ryhmän yrittäjyyskasvatuksen kehittäjänä 

 

Leikkivihon käyttöönotto on helppo ensimmäinen askel ryhmän yrittäjyyskasvatuksen 

toteuttamisen aloittamiseen ryhmässä. Sitä hyödyntäessään aikuisille konkretisoituu 

yrittäjyyskasvatuksen ilmeneminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Tämän 

jälkeen aikuisten on helpompi nähdä toiminnassa muutenkin jo toteutunutta yrittä-

jyyskasvatukselle otollista toimintaa ja mukauttaa omaa toimintaansa sekä ajattelu-

aan yrittäjyyskasvatusta edistävään suuntaan.  

 

Yrittäjyyskasvatuksen toimintamallien ja yritteliäisyyttä tukevan toimintakulttuurin 

kehittyessä ryhmässä voidaan alkaa luovasti kehittää sen toimintaa tukevaa yrittäjyys-

kasvatusta. Olennaista on tarttua lasten mielenkiinnon kohteisiin ja auttaa kaikkia löy-

tämään vahvuuksiaan.  

 

Yrittäjyyskasvatuksen tullessa luontaiseksi osaksi ryhmän toimintaa, voidaan sitä laa-

jentaa mittavampiin oppimiskokonaisuuksiin ja projekteihin, joissa tuetaan lasten yrit-

teliäisyyden kehittymistä. Myös varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kannattaa 

rohkeasti toteuttaa projekteja, joissa tuotetaan arvoa ulkopuolisille tahoille, esimer-

kiksi toisille lapsiryhmille. Tämä voi tapahtua esimerkiksi pienen esityksen, kauppalei-

kin järjestämisen, liikuntatempauksen tai vastaavan järjestämisenä.  

 

Varhaiskasvatus- ja esiopetusikäiset lapset ovat kiinnostuneita työstä sekä amma-

teista. Niihin voi luontevasti tutustua lasten vanhempien esitysten ja haastattelujen 

kautta. Yrittäjyyskasvatusta kannattaa rohkeasti laajentaa myös oman toimintaympä-

ristön ulkopuolelle. Tämä voi tapahtua esimerkiksi sopimalla lapsiryhmän toimintaan 

ja mielenkiinnon kohteisiin soveltuvia vierailu- ja retkikohteita.  

 

Yrittäjyyskasvatuksen mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa ovat ra-

jattomat. Mitä kokonaisvaltaisemmin aikuiset omaksuvat sen keskeiset periaatteet, 

sitä luovemmin ja toimintaa rikastavammin yrittäjyyskasvatusta voidaan hyödyntää 

osana ryhmän toimintaa. Parasta on, että yrittäjyyskasvatusta toteuttamalla tuetaan 

lapsen kokonaisvaltaista kehittymistä sekä hyvinvointia. 
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6  Ryhmän yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden arviointi ja toiminnan kehittäminen 

 

Tavoitteiden asettaminen yksilö-, ryhmä- ja tiimitasoilla on tärkeää myös yrittäjyys-

kasvatuksessa. Tavoitteet ohjaavat toimintaa ja helpottavat henkilöstöä reagoimaan 

yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta siten, että ryhmän ja lasten yksilölliset tarpeet 

sekä tavoitteet tulevat huomioiduiksi.  

 

 

6.1 Arvioinnin toteuttaminen lapsiryhmässä 

 

Toimintaa ja tavoitteita on hyvä arvioida säännöllisesti niin lapsiryhmässä kuin yksit-

täisten lasten kanssa esimerkiksi arviointikeskustelujen avulla. Yrittäjyyskasvatuspro-

jektin edetessä ja päättyessä voidaan hyödyntää keskustelun pohjana, yksilö- tai ryh-

mätasolla, esimerkiksi Motorola-mallia (kuva 8) tai liitteen 9 ryhmälle sekä yksittäi-

selle lapselle sovellettavaa yrittäjyyskasvatuksen arviointilomaketta. Lomake voidaan 

täyttää haastattelemalla joko koko lapsiryhmää tai yksittäistä lasta. Lomakkeen lo-

pussa on osuus, jossa lapsi miettii omia vahvuuksiaan sekä arvioi yrittäjyyskasvatuksen 

kannalta keskeisten valmiuksien kehittymistä. 

 

 

 

Kuva 8. Motorola-malli yrittäjyyskasvatusprojektin väli- tai loppuarviointia varten 

(Ojala 2019).  
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Kehittämisen kannalta on tärkeää, että halutaan aidosti kuulla lasten käsityksiä, koke-

muksia, ideoita ja parantamisehdotuksia yrittäjyyskasvatuksesta. Tavoitteena on 

kuulla kaikkia ryhmän lapsia,  sekä yksilöinä että ryhmänä. Näin aikuiset todella tie-

tävät, miten lapset ovat nähneet ja kokeneet ryhmän yrittäjyyskasvatustoiminnan. Sa-

malla lapsia kannustetaan rohkeaan ja realistiseen itsearvioon. Heitä ohjataan löytä-

mään omia ja toisten vahvuuksia, esimerkiksi vahvuuskorttien avulla, sekä esittämään 

kehittämis- ja toimintaehdotuksia omalle ja ryhmän toiminnalle.  

 

 

6.2 Arviointi ja kehittäminen tiimissä 

 

Toiminnan tavoitteet lähtevät lapsiryhmästä sekä yksittäisistä lapsista. Ryhmän aikuis-

ten yrittäjyyspedagogisia taitoja on hyvä kehittää määrätietoisesti henkilökohtaisten 

ja tiimin yhteisten tavoitteiden avulla. Toiminnan tavoitteet löydetään keskustele-

malla lasten kanssa ja havainnoimalla ryhmää sekä käymällä yrittäjyyskasvatukseen 

liittyviä keskusteluja aikuisten kesken. Tavoitteita mietittäessä ja arvioita tehtäessä on 

hyvä hyödyntää ryhmässä toteutettua pedagogista dokumentointia sekä ryhmä-

vasua.  

 

Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka ja ryhmän toiminta kehittyvät, kun tiimin aikuiset 

keskustelevat käsityksistään yrittäjyyskasvatuksesta sekä ryhmässä toteutuneesta 

yrittäjyyskasvatuksesta. Keskusteluissa kannattaa pysähtyä miettimään aikuisten 

asenteita, arvoja ja toimintamalleja. Yrittäjyyskasvatuksen pikatarkistuksen voi tehdä 

kuvan 9 tai liitteen 10 rastiruutuun -lomakkeella. Tekemällä pikatarkastuksen saadaan 

selville, onko lapset otettu mukaan toimintaan ja sen suunnitteluun aktiivisina toimi-

joina. 

 

 

Kuva 9. Yrittäjyyskasvatuksen pikatarkastuksen esimerkki (mukaillen Ojala 2019; Risti-

mäki). 
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Kuvan 9 pikatarkastuksen esimerkin perusteella voidaan todeta, että ryhmän yrittä-

jyyskasvatus on hyvällä alulla. Lapset pääsevät mukaan ideointiin ja harjoittelemaan 

yhteistyötaitoja sekä mielipiteen esittämistä ja perustelemista. Esimerkistä nähdään 

kuitenkin, että vastuu toiminnasta on vielä aikuisella ja tulevaisuudessa kannattaisikin 

miettiä, miten lapset pääsisivät mukaan yrittäjyyskasvatuksen suunnitteluun, valitse-

maan toteutettavat ideat, panemaan itseään likoon, harjoittelemaan esiintymistä, 

huolehtimaan verkostoista sekä harjoittelemaan vastuun kantamista ikätasoon sopi-

valla tavalla. 

Liitteestä 11 löytyvän kennoarvioinnin avulla voidaan puolestaan nähdä, onko ryh-

män yrittäjyyskasvatuksessa otettu huomioon kaikki keskeiset asiat. Arvio voidaan 

toteuttaa joko ryhmässä yhdessä lasten kanssa tai pelkästään aikuisten kesken, riip-

puen siitä miten arviointia halutaan ryhmässä hyödyntää.  

Kyseisessä työkalussa arvioidaan toimintaa antaen eri osa-alueille pisteitä asteikolla 

1 ‒10, jossa 10 on hyvin toteutunut ja 1 huonosti toteutunut. Annetut arviot merki-

tään pisteellä osa-alueen kohdalle kennoon, jonka jälkeen pisteet yhdistetään vii-

voilla. Tämän jälkeen voidaan nähdä, ovatko kaikki osa-alueet kunnossa vai täytyykö 

toiminnassa kiinnittää erityistä huomiota johonkin tiettyyn osa-alueeseen.  

 

 

 

 

 

Kuva 10. Kennoarvioinnin esimerkki (mukaillen Ojala 2019; Lackéus). 
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Kuvan 10 kennoarvioinnin esimerkistä nähdään, että ryhmän yrittäjyyskasvatus on 

pääosin hyvällä mallilla. Toiminnalle ulkopuolisten tahojen kanssa on annettu tosin 

vain kolme pistettä ja ulkopuolisille arvon tuottamiselle neljä pistettä.  

Arvion jälkeen voidaan todeta, että ryhmän yrittäjyyskasvatuksessa kannattaa jat-

kossa keskittyä miettimään erityisesti ulkopuolisten tahojen kanssa toimimista sekä 

arvon tuottamista ulkopuolisille, esimerkiksi toisille ryhmille.  

Muiden arviointien ohella yksikössä tai ryhmässä voidaan hyödyntää myös liitteenä 

12 olevaa Yrittäjyyskasvatuksen nykytilan arviointi -lomaketta. Sen avulla on helppo 

saada kuva yrittäjämäisen toimintakulttuurin, yrittäjyyskasvatuksen suunnittelun ja 

arvioinnin sekä yrittäjyyskasvatuksen työkalujen ja yhteistyön tilasta.   
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7  Vinkkejä ja linkkejä yrittäjyyskasvatuksen tueksi 

Tähän lukuun on koottu yrittäjyyskasvatusta tukevia vinkkejä sekä linkkejä. Ne on ja-

ettu kolmeen eri osaan:  

1. pedagogiikka 

2. käytännön työkalut toteutukseen sekä  

3. johdon ja yrittäjyyskasvatuksen arvioinnin ja kehittämisen tueksi.  

 

Suurin osa lähteistä käsittelee yrittäjyyskasvatusta yleisesti tai ne on alun perin suun-

nattu vanhempien lasten ja nuorten kanssa työskenteleville, mutta niiden ydinajatus 

pätee myös varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Tällä hetkellä varhaiskasvatuk-

seen ja esiopetukseen suoraan suunnattua yrittäjyyskasvatuksen materiaalia on vielä 

valitettavan vähän. 

 

Yrittäjyyskasvatuksen ideavihko varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen pohjautuu Kai-

nuun yrittäjyyskasvatusstrategiaan sekä sen yhteydessä laadittuun lisämateriaaliin, jo-

hon voit käydä tutustumassa alta löytyvän linkin kautta.  

 

Vinkkejä ja linkkejä yrittäjyyskasvatuksen tueksi: 
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giikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirja. BeeHappy. 

• Opettajan opas yrittäjyyspedagogiikkaan https://www.yrittajat.fi/sites/de-
fault/files/sy_opettajan_opas_yrittajyyspedagogiikkaan_a4.pdf 

• Lackeus, M. Entrepreneurshiop in Education What, Why, When, How. 
https://www.academia.edu/40536537/BGP_Entrepreneurship_in_Education 

• Leskisenoja, E. (2019). Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa To-
teuta käytännössä. P. 2. PS-kustannus. 

• Mun maailma – Laaja-alaisen osaamisen työkirja https://yesverkosto.fi/wp-
content/uploads/2019/10/Mun_maailma_tyokirja.pdf  

• Korhonen, P. (N.d.). Yrittäjyyskasvatuksen Aakkoset 

https://www.salo.fi/attachements/2019-09-04T16-30-08518.pdf 

• Rintakorpi, K. & Elsa Vihmari-Henttonen (2017). Tää on meidän maailma! Pe-
dagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa. Helsinki: Lasten Keskus. 

https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/sy_opettajan_opas_yrittajyyspedagogiikkaan_a4.pdf
https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/sy_opettajan_opas_yrittajyyspedagogiikkaan_a4.pdf
https://www.academia.edu/40536537/BGP_Entrepreneurship_in_Education
https://yesverkosto.fi/wp-content/uploads/2019/10/Mun_maailma_tyokirja.pdf
https://yesverkosto.fi/wp-content/uploads/2019/10/Mun_maailma_tyokirja.pdf
https://www.salo.fi/attachements/2019-09-04T16-30-08518.pdf
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• Trogen, T. Pieni kirja luonteenvahvuuksista. Ilo olla yhdessä - Positiivinen kas-
vatus (2018). https://positiivinenkasvatus.com/wp-content/up-
loads/2017/11/pieni-kirja-luonteenvahvuuksista-2018.pdf  

• Video. Yrittäjyyskasvatusta Kontiolahdella. https://www.you-
tube.com/watch?v=Q6IVMw22VLA 

 

 

 

2. Käytännön työkalut toteutukseen:  

 

• NY-ohjelmat https://nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/  

• Korhonen, P. (N.d.). Yrittäjyyskasvatuksen Aakkoset https://www.salo.fi/at-
tachements/2019-09-04T16-30-08518.pdf 

• Uusitalo-Malmivaara, L. & Vuorinen, K. (N.d.). Huomaa hyvä! -toimintakortit. 

• Toiminnallisia menetelmiä yritysvierailuihin 

https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/toiminnallisia_menetelmia.pdf 

• Tralla www.tralla.fi  

 

 

3. Johdon ja yrittäjyyskasvatuksen arvioinnin sekä kehittämisen tueksi:  

 

• Yrittäjyyskasvatuksen työkirja https://yesverkosto.fi/wp-con-
tent/uploads/2019/02/YES_Yrittajyyskasvatuksen_tyokirja_2018.pdf 

• Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja https://yesverkosto.fi/wp-con-
tent/uploads/2019/02/Yrittajyyskasvatuksen_kehittamisen_tyokirja.pdf  

• Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo (opettajat ja rehtorit, perus ja toinen aste)  

www.lut.fi/koke/mittaristo 

• Testi: Millainen yrittäjyyskasvattaja olet?  

https://yesverkosto.fi/materiaalit/millainen-yrittajyyskasvattaja-olet-testi 

• Yrittäjyystesti https://yesverkosto.fi/materiaalit/yrittajyystesti 

• Where Should I Begin? How Could I Develop?  
https://lauda.ulapland.fi/bitstream/han-
dle/10024/61920/Where%20should%20I%20begin,%20how%20could%20I%
20develop%20-%20Handbook%20for%20teachers_pdfA.pdf?sequence=2  

https://positiivinenkasvatus.com/wp-content/uploads/2017/11/pieni-kirja-luonteenvahvuuksista-2018.pdf
https://positiivinenkasvatus.com/wp-content/uploads/2017/11/pieni-kirja-luonteenvahvuuksista-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Q6IVMw22VLA
https://www.youtube.com/watch?v=Q6IVMw22VLA
https://nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/
https://www.salo.fi/attachements/2019-09-04T16-30-08518.pdf
https://www.salo.fi/attachements/2019-09-04T16-30-08518.pdf
https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/toiminnallisia_menetelmia.pdf
http://www.tralla.fi/
https://yesverkosto.fi/wp-content/uploads/2019/02/YES_Yrittajyyskasvatuksen_tyokirja_2018.pdf
https://yesverkosto.fi/wp-content/uploads/2019/02/YES_Yrittajyyskasvatuksen_tyokirja_2018.pdf
https://yesverkosto.fi/wp-content/uploads/2019/02/Yrittajyyskasvatuksen_kehittamisen_tyokirja.pdf
https://yesverkosto.fi/wp-content/uploads/2019/02/Yrittajyyskasvatuksen_kehittamisen_tyokirja.pdf
http://www.lut.fi/koke/mittaristo
https://yesverkosto.fi/materiaalit/millainen-yrittajyyskasvattaja-olet-testi
https://yesverkosto.fi/materiaalit/yrittajyystesti
https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/61920/Where%20should%20I%20begin,%20how%20could%20I%20develop%20-%20Handbook%20for%20teachers_pdfA.pdf?sequence=2
https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/61920/Where%20should%20I%20begin,%20how%20could%20I%20develop%20-%20Handbook%20for%20teachers_pdfA.pdf?sequence=2
https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/61920/Where%20should%20I%20begin,%20how%20could%20I%20develop%20-%20Handbook%20for%20teachers_pdfA.pdf?sequence=2
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Loppusanat 

 

Toivon, että tämä Yrittäjyyskasvatuksen ideavihko on antanut sinulle ideoita ja roh-

keutta yrittäjyyskasvatuksen aloittamiseen sekä toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa 

ja esiopetuksessa. Tärkeintä on ottaa ensimmäiset askeleet yrittäjyyden suuntaan ja 

katsoa rohkeasti, mitä kaikkea ihanaa se tuo tullessaan koko ryhmälle sekä yksittäisille 

lapsille ja aikuisille. Yrittäjyyskasvatus kannattaa aina ja se todellakin kuuluu kaikille 

lapsille ja nuorille. 

 

Lisää teoriaa lähdeviitteineen voit lukea opinnäytetyöstäni “Kainuun yrittäjyyskasva-

tusstrategia suunnitelmasta käytäntöön - Yrittäjyyskasvatuksen ideavihko varhaiskas-

vatukseen ja esiopetukseen”. 

 

Tahdon kiittää opinnäytetyön ohjaajaani, KTM/lehtori Mervi Väisästä ja toimeksianta-

jani edustajaa, liikunnanohjaaja AMK/projektityöntekijä Sanna Pakkala-Juntusta, an-

toisasta yhteisestä matkasta yrittäjyyden alkulähteille. 

 

Toivon sinulle riemukkaita ja avartavia hetkiä yrittäjyyskasvatuksen parissa. 

 

 

 

 

 

Sotkamossa 24.11.2020 

Hanna Huotari 
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Ryhmän yrittäjyyskasvatuksen suunnittelu ja arviointi lomake (1/3): Alkukeskustelu 

Ryhmän nimi:       päivämäärä:___.___.________ 

Tiimin jäsenet:   

       

1. Mitä yrittäjyys minulle/meille mer-

kitsee?  

(vapaata keskustelua, kirjataan keskei-

set seikat) 

 

 

2. Mitä yrittäjyyskasvatus mi-

nulle/meille tarkoittaa?  

(vapaata keskustelua, kirjataan keskei-

set seikat ) 

 

 

3. Miten olen/olemme aiemmin to-

teuttanut yrittäjyyskasvatusta?  

 

(vapaata keskustelua, kirjataan keskei-

set seikat) 

 

 

4. Mitä tavoitteita asetamme yrittä-

jyyskasvatukselle tulevalle toiminta-

vuodelle/lukuvuodelle?  

(2‒5 konkreettista tavoitetta, jotka va-

litaan huomioiden lapsiryhmän tar-

peet, mielenkiinnon kohteet ja ideat) 

 

 

5. Miten aikuinen/aikuiset toimivat, 

jotta asetetut tavoitteet voidaan saa-

vuttaa?  

(sovitaan 2‒5 keskeisestä 

toimintaperiaatteesta, joihin sitoudu-

taan) 

 

 

6. Millaisia työskentelytapoja hyö-

dynnämme lapsiryhmämme yrittä-

jyyskasvatuksen toteuttamiseen?  

 

(esim. projektit, vierailut, leikki) 
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Ryhmän yrittäjyyskasvatuksen suunnittelu ja arviointi lomake (2/3): Välikeskustelu   

Ryhmän nimi:              päivämäärä:___.___.________ 

Tiimin jäsenet: 

 

1. Mitä ajattelemme tällä hetkellä yrit-

täjyydestä?  

(vapaata keskustelua, keskeiset seikat 

kirjataan jokaisen osallistujan osalta) 

 

 

2. Mitä ajattelemme tällä hetkellä yrit-

täjyyskasvatuksesta?  

 

(vapaata keskustelua, keskeiset seikat 

kirjataan  jokaisen osallistujan osalta) 

 

 

3. Ovatko ryhmän aikuiset toimineet al-

kukeskustelussa sovitulla tavalla? 

 

 

 

 

4. Miten lapsiryhmä on suhtautunut 

yrittäjyyskasvatukseen ja miten se nä-

kyy heissä? 

 

 

 

5. Millaisia yrittäjyyskasvatuksen työs-

kentelytapoja olemme hyödyntäneet 

tähän mennessä? Ovatko ne olleet 

toimivia? Voisimmeko kokeille jotain 

muuta? 

6.  

 

7. Onnistuimmeko asettamaan alkukes-

kustelussa yrittäjyyskasvatukselle  

lapsiryhmän kannalta sopivat tavoit-

teet?  

(Arvioidaan asetetut tavoitteet ja mie-

titään onko niitä tarpeen muuttaa → 

kirjataan mahdolliset uudet tavoit-

teet.) 
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Ryhmän yrittäjyyskasvatuksen suunnittelu ja arviointi lomake (3/3): Loppukeskustelu  
Ryhmän nimi:       päivämäärä:___.___.________ 

Tiimin jäsenet: 

1. Mitä ajattelemme yrittäjyydestä ja yrit-

täjyyskasvatuksesta nyt? 

(vapaata keskustelua, keskeiset seikat 

kirjataan jokaisen osallistujan osalta) 

 

2. Mitä aikuiset ovat oppineet? 

 

(vapaata keskustelua, keskeiset seikat 

kirjataan jokaisen osallistujan osalta) 

 

 

 

3. Missä olemme onnistuneet?  

(hyvät käytänteet) 

Saavutimmeko asetetut tavoitteet? 

(vapaata keskustelua, keskeiset seikat 

kirjataan jokaisen osallistujan osalta) 

 

4. Missä olisimme voineet onnistua pa-

remmin? 

 

 

 

5. Ovatko aikuiset omaksuneet valmenta-

van työotteen? 

 

 

 

6. Miten toteutunut yrittäjyyskasvatus il-

menee ryhmässä? Entä yksittäisissä 

lapsissa? Ovatko lapset löytäneet vah-

vuuksiaan? 

 

 

 

7. Ovatko lapset saaneet onnistumisen 

kokemuksia? 

 

 

 

8. Ovatko lapset oppineet sietämään pet-

tymyksiä ja yrittämään uudelleen? 

 

 

 

 

9. Miten kehitämme yrittäjyyskasvatusta 

tulevana toimintavuonna? 
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Yrittäjyyskasvatuksen arviointilomake       Päivämäärä:____._____.20____ 

 

Ryhmän/lapsen nimi: _________________________________________________________________   

 

Haastattelija:________________________________________________________________________  

Haastattelun aihe (esim. oppimiskokonaisuus, projekti, retki tai vierailu):___________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Kysymys: Vastaus: 

1. Mikä oli mielestäsi hauskinta? 

 

 

 

2. Tuntuiko jokin asia vaikealta? 

 

 

 

3. Opitko jotain uutta? Mitä? 

 

 

 

4. Missä asiassa onnistuit/onnistut-

tiin? 

 

 

5. Menikö jokin asia pieleen? 

 

 

 

6.  Mitä haluaisit tutkia/oppia seu-

raavaksi? 

 

 

 

Lapsen itsearvio: 

Olen hyvä___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 Kyllä 

 

Vähän

 

En 

 

Minulla on hyviä ideoita, joista kerron kavereille ja aikuisille.    

Osaan neuvotella kaverin kanssa.    

Osaan kannustaa kavereita.    

Pääsen yli pettymyksistä ja epäonnistumisista.    

Hoidan minulle annetut tehtävät.    



                                             Yrittäjyyskasvatuksen ideavihko varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen                                             

Liite 10  1/1 

 

 

 

 



                                             Yrittäjyyskasvatuksen ideavihko varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen                                             

Liite 11  1/1 

 

     



                Yrittäjyyskasvatuksen ideavihko varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen     

 

Liite 12  1/1 

 

Yrittäjyyskasvatuksen nykytilan arvio (VAKA/esiopetus) 

Tämän arviointilomakkeen kysymyksillä saadaan nopeasti käsitys päiväkodin yrittäjyyskasvatuksen tilasta ja sitä 
voidaan hyödyntää myös yrittäjyyskasvatuksen kehittämiskohdetta valittaessa. 

 

Yrittäjämäinen toimintakulttuuri Kyllä Ei 

Sekä johtomme että henkilöstömme on tutustunut Kainuun yrittäjyyskasvatusstrategi-
aan. 

  

Olemme keskustelleet työyhteisössämme yrittäjyyskasvatuksesta ja siitä, miten se 
meillä ilmenee.  

  

Olemme yhdessä miettineet, miten työskentely-ympäristöllä voidaan tukea yrittäjyys-
kasvatusta. 

  

Olemme tehneet työskentely-ympäristössä ja toiminnassa yrittäjyyskasvatusta tukevia 
muutoksia. 

  

Ohjaamme ja kannustamme lapsia (ja henkilöstöä) yrittelijäisyyteen.     

Kannustamme lapsia (ja henkilöstöä) kokeilemaan rohkeasti, harjoittelemaan riskien ot-
tamista ja epävarmuuden sietämistä.  

  

Suhtaudumme epäonnistumisiin positiivisesti ja näemme ne mahdollisuutena oppia, 
kasvaa sekä kehittyä.  

  

Kehitämme yrittäjyyskasvatusta määrätietoisesti ja varaamme siihen tarvittavat resurs-
sit. 

  

 

Yrittäjyyskasvatuksen suunnittelu ja arviointi Kyllä Ei 

Olemme asettaneet yhdessä miettineet tavoitteet yrittäjyyskasvatukselle.   

Meillä on yrittäjyyskasvatusta tukeva tiimi tai mentorointia ja ohjausta antavia työnte-
kijöitä. 

  

Olemme tutustuneet Kainuun yrittäjyyskasvatusstrategian painotusalueisiin ja mietti-
neet, miten ne näkyvät meillä. 

  

Tuemme henkilöstöä yrittäjyyskasvatuksessa tarjoamalla heille koulutusta, ohjausta/ 
mentorointia.  

  

Henkilöstö on tietoinen yrittäjyyskasvatusta tukevista verkostoista ja osaa hyödyntää 
niitä. 

  

Kaikki lapset pääsevät osallisiksi yrittäjyyskasvatuksesta, saavat tukea oman yrittelijäi-
syytensä rakentamiseen ja mahdollisuuden suunnitella, toteuttaa, kokeilla ja löytää 
omia vahvuuksiaan. 

  

Arvioimme yrittäjyyskasvatusta säännöllisesti.   

Hyödynnämme arvioinnissa yhdessä valittua mittaristoa.   

 

Yrittäjyyskasvatuksen työkalut ja yhteistyö Kyllä Ei 

Hyödynnämme aktiivisesti Kainuun yrittäjyyskasvatusstrategian tukimateriaalia yrittä-
jyyskasvatuksen suunnittelussa. 

  

Toteutamme aktiivisesti erilaisia yrittäjyyskasvatusta tukevia oppimiskokonaisuuksia, 
projekteja, tapahtumia, vierailuja ja otamme vastaan vieraita. 

  

Henkilöstöllä on halutessaan mahdollisuus syventää osaamistaan yrittäjyyskasvatuk-
sesta esim. työelämäjaksolla. 

  

Hyödynnämme toiminnassa yrittäjyyttä ja yritteliäisyyttä tukevia ohjelmia (esim. 
Yrittäjyyskasvatuksen ideavihko ja NY:n ohjelma). 

  

(mukaillen YES ry. n.d. 8-9.)
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