
YRITTÄJYYS-
KASVATUS-
FOORUMI Yrittäjyyden 

ykkönen



Mikä se on?

• vakiintunutta toimintaa jo vuodesta 2012
• koordinaattorina Into Seinäjoki Oy

Yrittäjyyskasvatusfoorumi on monialainen 
verkosto, joka kattaa toimijat eri kouluasteilta 
varhaiskasvatuksesta aina ammattikorkea-
kouluun sekä työelämän vaikuttajiin saakka.

Foorumi kokoaa yhteen eri kouluasteiden 
opetushenkilöstöä ja johtoa, elinkeino-
ja sivistystoimen viranhaltijoita sekä yrittäjiä 
ja työelämän edustajia keskustelemaan
yrittäjämäisen toimintatavan vahvistamisesta 
sekä koulujen ja yritysten välisestä
yhteistyöstä. 



Mitä se tekee? Foorumin tehtäviin kuuluu yrittäjämäisen 
toimintatavan kehittäminen yli koulu-
asteiden sekä verkostojen synnyttäminen 
koulujen/oppilaitosten ja yrittäjien ja
muiden työelämätoimijoiden välille.

Tavoitteena on yrittäjäasenteen, 
yrittäjämäisen toimintatavan ja yrittäjyyden 
edistäminen koko ihmisen elinkaarella.

Foorumin toiminnalla halutaan myös 
vahvistaa Seinäjoen asemaa yrittäjyyden 
ykköskaupunkina Suomessa.  



Yrittäjyyskasvatuksen osa-alueet 
pähkinänkuoressa

Varhaiskasvatus
Pohja lapsen laaja-alaiselle 
osaamiselle ja 
yrittäjämäiselle ajattelulle

Perusopetus
Yrittäjyyden kurssit, TAT 
Yrityskylä, TET-harjoittelu, 
NY-toiminta, tapahtumia ja 
yritysvierailuja, ope-TET

Lukio / 2. aste
NY-yritystoiminta, Vuosi 
yrittäjänä -ohjelma, 
yrittäjyysopinnot

SeAMK
Y-Zone, ideakilpailut, 
opiskelijaosuuskunta, 
virtuaaliyritys, tiivis 
yhteistyö yritysten kanssa

Aikuisuus
Tukea yrittäjyyteen, 
Liikeideat lentoon-
valmennus, sparraus, 
omistajanvaihdospalvelut



• Pohja lapsen laaja-alaiselle osaamiselle
⚬ Laaja-alainen osaaminen on tietoja, taitoja, arvoja, asenteita yhdistettynä 

lapsen omaan tahtoon
⚬ Näiden tietojen ja taitojen osaamisen kehitys edistää kasvua ja kehitystä 

yksilönä ja yhteisön jäsenenä. 
• Pohja yrittäjämäiselle ajattelulle

⚬ Vahvistetaan positiivista minäkuvaa ja itseluottamusta, omien 
vahvuuksien löytymistä 

⚬ Ruokitaan innovatiivisuutta 
⚬ Luodaan positiivinen oppimisympäristö
⚬ Opitaan hyviä käytöstapoja
⚬ Opetellaan ryhmässä tekemistä ja toimimista, opitaan yhdessä
⚬ Kannustetaan yrittämään, ei haittaa vaikka ei onnistu tai tulee virheitä.

• Tavoitteena hyvinvoiva itseensä luottava lapsi

Varhaiskasvatus



• TET-jakso opettajille ja rehtoreille
⚬ Opettajilla ja rehtoreilla on mahdollisuus 1-2 päivän mittaiseen TET -

jaksoon
⚬ Työelämään tutustuminen antaa virikkeitä omaan opetustyöhön sekä 

mahdollisuuden päivittää tietoja tämän päivän työelämän tarpeista

• Alakoulu
⚬ Pikkuyrittäjät
⚬ Yhteistyö TAT Yrityskylän kanssa
⚬ Toripäivät/muut yhteiset tapahtumat
⚬ Oppilaskuntatoiminta, kummioppilastoiminta
⚬ TET oman vanhemman/tutun aikuisen työpaikalla/yrityksessä

Perusopetus



• Yläkoulu
⚬ Yrittäjämäinen toimintatapa, oppiaine 7.-luokkalaisilla
⚬ Valinnaisaineena 8. ja 9. luokalla Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi Yrittäjänä –ohjelma
⚬ TET-harjoittelut
⚬ Yhteistyö 4H:n/Selmun/muiden yhdistysten kanssa
⚬ Yhteistyö TAT Yrityskylän kanssa
⚬ Yhteistyö ystävyyskoulujen kanssa eri puolilla maailmaa, kansainvälisyys
⚬ Yrittäjänpäivän tapahtumat, yrittäjä- ja yritysvierailut
⚬ Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta
⚬ Toripäivät, projektipäivät ja hyväntekeväisyystempaukset
⚬ Kilpailuihin osallistuminen (Oma Onni)
⚬ Eri koulujen omia vakiintuneita vuosittaisia tapoja yrittäjyyskasvatuksen 

toteuttamiseen koulun toiminnassa, mm. Liikuntashow, diskojen järjestäminen, 
oppilaskunnan hallituksen vaalit, väittelykilpailut, huoltajien koulupäivä ja 
monet muut tapahtumat

⚬ Yläkoulujen yrittäjyyskasvatusvastaavat ja koulun johto päivittää 
yrittäjyyskäytänteitä tarvittaessa

Perusopetus



• Lukioteatteri
⚬ Lukiossa perustetaan vuosittain kulttuurituotannon NY-yritys, 

joka organisoi ja hoitaa Seinäjoen lukioteatterin markkinoinnin, 
mainostuksen, lipunmyynnin

• LukioJob
• Opiskelija pääsee kahdeksi päiväksi tutustumaan itseään 

kiinnostavaan alaan
• Muuta

⚬ Vuosi Yrittäjänä -toiminta
⚬ Yrittäjyysopinnot
⚬ Monimuotoisuus, osaamisperustainen opetus
⚬ Lukion opettajille ope-TET
⚬ Yrittäjävieraita

Lukio



• Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta YTO-aineena ja Yritystoiminnan suunnittelu ja 
yrityksessä toimiminen vapaavalintaisena tutkinnon osana
⚬ Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta kaikille yhteisenä tutkinnon osana
⚬ Yrityksessä toimiminen tutkinnon osan voi suorittaa esimerkiksi Vuosi Yrittäjänä -

ohjelmassa perustamalla NY-yrityksen
• Osuuskunta KAMP

⚬ Opiskelijaosuuskunta, jossa Sedun ja yhteiskampusten lukioiden opiskelijat voivat 
olla jäseniä

• Yrittäjyyden ammattitutkinto
⚬ Hyvä vaihtoehto yritystoimintaa suunnitteleville ja jo aloittaneille yrittäjille
⚬ Yrittäjyyttä voi opiskella myös Metsäalan ammattitutkinnossa ja yrittäjän 

oppisopimuksella silloin kun oma yritys on jo olemassa ja toiminnassa
⚬ Myös Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto sekä Tuotekehitystyön 

erikoisammattitutkinto mahdollistavat yritystoiminnan kehittämisen
• Sedu Stage

⚬ Asiantuntijoiden estradi, jonne on kutsuttu eteläpohjalaisia yrittäjiä kertomaan, miten 
heistä tuli yrittäjiä

• Työelämäyhteistyön kehittämisjakso
⚬ Sedun opettajilla on mahdollisuus hakea työelämäyhteistyön kehittämisjaksolle
⚬ Tavoitteena oman ammattitaidon päivittäminen ja työelämäyhteistyön kehittäminen



• Y-zone
⚬ SeAMKiin on rakennettu Y-Zone -konsepti, joka on sekä fyysinen tila että portaali 

verkossa, jonne on koottu kaikki SeAMKin yrittäjyyteen liittyvät konseptit, tapahtumat 
ja tiedot 

⚬ Tarjoaa tukea, tietoa ja verkostoitumismahdollisuuksia kaikille yrittäjyydestä ja 
yrittäjähenkisyydestä kiinnostuneille

⚬ Yrittäjähenkisyyden kohtaamispaikka, jossa järjestetään kuukausittain sekä 
henkilökunnan ideointi-iltapäiviä että opiskelijoiden opiskelijayrittäjyys-iltapäiviä

• Ideakilpailut
⚬ Kokeilukulttuuria halutaan edistää myös erilaisilla liikeidea- ja ideakilpailuilla, kuten 

GrowUp Students, Food Challenge, SeAMK Lift
⚬ Omaa liikeideaa opiskelija voi kehittää Y-Zone Business HUBissa tai osallistumalla 

Liikeideat lentoon -valmennukseen
• SeAMK Osuuskunta

⚬ Tarjoaa niin opiskelijoille kuin henkilökunnalle mahdollisuuden kokeilla omaa 
yritysideaansa kevytyrittäjänä osuuskunnan y-tunnuksen alaisuudessa

• Opiskelijayrittäjyys-iltapäivät
• Yrittäjien ja asiantuntijoiden puheenvuoroja kaikille aiheesta kiinnostuneille

• Tiivis yhteistyö opiskelijoiden ja yritysten välillä
⚬ Innovaatioviikko
⚬ Yritysten toimeksiannot kursseilla



Opiskelijayrittäjän polku
TUNNISTA OMAT MAHDOLLISUUTESI
• Yrittäjyyden perusteet 3 op
• Entre Intentio-kysely

OMAN YRITYKSEN KEHITTÄMINEN 
KIINNOSTAA

TUNNISTA OMAT MAHDOLLISUUTESI
• Opiskelijoiden yrittäjyysiltapäivät

KEHITÄ JA KIRKASTA OMAA LIIKEIDEAASI TAI YRITYSTÄSI 
• Y-Zone Business Hub
• Liikeideat lentoon -valmennus, 2 op
• GrowUp Students –liikeideakilpailu
• Food Business Challenge –liikeideakilpailu 
• Yrittäjäsparraus ja –mentorointi
• SeAMK Lift –rahoitus
• Jatkajakoulu ja Ostajakoulu 2022

KOKEILE YRITTÄMISTÄ VAIVATTA
• SeAMK Osuuskunta

YHTEISTYÖKUMPPANIEN 
PALVELUT Y-ZONESSA

INTO Seinäjoki

HENKILÖKOHTAISET 
SPARRAUKSET

TALOUSLASKELMAT
PERUSTAMINEN

Uusyrityskeskus 
Neuvoa-antava

KANSAINVÄLISTYMINEN

Etelä-Pohjanmaan 
kauppakamari

OMISTAJANVAIHDOS-
PALVELUT

Etelä-Pohjanmaan 
Yrittäjät ry

VERKOSTOITUMINEN

SeiES

HARJAANNU PROJEKTIOSAAJAKSI
• Projektitoiminnan perusteet 3 op
• SeAMK Innovaatioviikko 2 op
• SeAMKPro
• SeAMK Projektipaja
• Living Lab 



• Safkasankarit Herkkuyrittäjinä -teemakerho 
⚬ Lapset pääsevät harjoittelemaan yrittämistä hauskalla tavalla ja oppimaan 

siinä samalla niin hinnoittelua, tuotteiden valmistamista kuin markkinointia
• Toiminnallisia Yritä-Opi-Tienaa -oppitunteja 

⚬ Seinäjoen alueen 7. luokkalaisille
⚬ Tehtävissä ryhmät pääsevät perustamaan kuvitteellisen yrityksen, 

ideoimaan vanhoista tavaroista uusia tuotteita tai palveluita sekä keksimään 
luovia mainoslauseita

⚬ Tarkoituksena on vahvistaa yrittäjämäistä ajattelua sekä tuoda tietoa 4H-
yrittäjyydestä

• 4H-yrityskoulutuksia
⚬ Muutaman kerran vuodessa 13–28-vuotiaille
⚬ 4H-yrityskoulutuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus perustaa oma 4H-

yritys. Yrityksen perustamiseen saa apua yhdistyksen toimihenkilöiltä.
⚬ Koulutuksiin mahdollista osallistua myös verkossa

• Yrittäjyyteen kannustavaa kurssitoimintaa
⚬ esim. lastenhoitokursseja sekä koiranhoitokursseja, joiden tavoitteena on 

lisätä nuoren tietoa aiheesta sekä tuoda esille 4H-yrittäjyyttä



• TAT eli Talous ja nuoret 
⚬ Toiminnan tavoitteena on innostaa nuoria työelämästä sekä se, että nuoret 

hallitsevat omaa talouttaan ja tahtovat toimia yritteliäinä yhteiskunnan jäseninä
⚬ Tarjoaa kunnille ja oppilaitoksille palveluita, opintokokonaisuuksia ja koulutusta, 

jotta jokainen nuori lähtökohdista riippumatta saa mahdollisuuden oppia 
tulevaisuutensa kannalta keskeisiä taitoja

• Yrityskylä
⚬ Seinäjoella ja Vaasassa
⚬ Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset pääsevät harjoittelemaan käytännössä talous-, 

työelämä- ja yrittäjyystaitoja osana suomalaista yhteiskuntaa ja kansainvälisen 
kaupan simulaatiota

• Oma Onni
o Verkko-oppimisympäristö, joka opettaa nuorille oman talouden hallintaa
o Aihealueina työelämä, päivittäiset raha-asiat ja verkkokauppa, säästäminen ja 

sijoittaminen, lainaaminen, vakuuttaminen, yrittäminen sekä verotus
o Oma Onni –ohjelmaa kehittävät vuosittain Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 

Sedun kolmannen vuosikurssin merkonomi- ja datanomiopiskelijat





• Seinäjoen Yrittäjät ry
⚬ Yksi Suomen Yrittäjien suurimmista paikallisyhdistyksistä
⚬ Toimii aktiivisesti Seinäjoen alueella edistäen yrittäjyyttä, tervettä 

kilpailua ja yritysten välistä verkostoitumista
⚬ Kahdensuuntainen viestiväylä päättäjiin ja sidosryhmiin

• Jäsenpalveluita
⚬ Lakineuvonta
⚬ Mentorointipalvelu
⚬ Hankintaneuvonta
⚬ Omistajanvaihdosneuvonta

• Tapahtumia
⚬ Verkostoitumismahdollisuuksia ja vapaa-ajan viettoa samanhenkisten 

kanssa
⚬ Koulutuksia ja puheenvuoroja



Into Seinäjoki on kaupungin kehitysyhtiö, yritysystävällisen kaupungin rakentaja. 
Sen keskeinen tehtävä on varmistaa, että yrityksillä on Seinäjoella parhaat 
mahdollisuudet toimia ja kehittyä. Inton asiakkaita ovat aloittavat, kasvuhakuiset 
sekä alueelle sijoittuvat yritykset.

• Palveluita yrityksille, mm:
⚬ Liikeideat lentoon –valmennus & sparraus aloittaville yrittäjille
⚬ Liiketoiminnan valmennukset
⚬ Toimitila- ja kokouspalvelut, toimitilojen välityspalvelu ja yritystonttimyynti
⚬ Töihin Seinäjoelle –palvelu
⚬ Alueelle sijoittumisen palvelut   
⚬ Kansainvälistymisen tuki

• Kehityshankkeita
⚬ Edistävät alueen yritysten menestystä pureutumalla ajankohtaisiin, 

yrityslähtöisiin kehittämistarpeisiin
• Tapahtumia

⚬ Vinkkejä ja ajatuksia liiketoiminnan kehittämiseen
⚬ Verkostoitumismahdollisuuksia


