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1. Miksi yrittäjyys- ja innovaatiokasvatusta? 

 

Pohjois-Savon yrittäjyys- ja innovaatiokasvatusstrategialla kehitetään pitkäjänteisesti maakunnan 
elinvoimaisuutta. Pohjois-Savon eri koulutusasteiden – varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin, ja 
elinkeinoelämän yhteistyönä luodaan tulevaisuutta hyvinvoivalle ja kehittyvälle Pohjois-Savolle.  

Yrittäjyys- ja innovaatiokasvatus (lyhenne Y&I-kasvatus) on tärkeä osa nykyajan kasvatusta ja opetusta. Sen 
tarkoituksena on antaa: yksilölle valmiuksia ja kannustusta yritteliäisyyteen ja luovuuteen  
varhaiskasvatuksesta alkaen, jatkuen aina ammatilliseen ja korkeakoulutukseen. 

Tarkoitus on kasvattaa, antaa valmiuksia ja taitoja oppijoille kestävän tulevaisuuden maailmaan. Tämä 
tarkoittaa sosiaalista, ekologista sekä taloudellista kestävyyttä. Tämän vuoksi Pohjois-Savon yhteisen 
yrittäjyys- ja innovaatiokasvatuksen suunnaksi on valittua: tulevaisuuden kestävää oppimista, oivalluksia ja 
innovaatioita.  

Sisältö suunnattu niin, että oppijat saavat valmiuksia, innostusta sekä itseluottamusta löytääkseen omia 
kyvykkyyksiään ja rakentaessaan henkilökohtaista tulevaisuutta. Yhteiskunta edellyttää sisäisesti 
motivoituneita ja uudistumiskykyisiä osaajia, jolloin ihmiset osallistuvat aktiivisesti toiminta-alueensa 
kehittämiseen.  

Strategia antaa myös ymmärryksen yrittäjyys- ja innovaatiokasvatuksen pedagogisista tavoitteista ja sen 
vaiheista eri kouluasteilla. Lopusta löydät hyödyllisiä linkkejä sekä materiaalia yrittäjyys- ja 
innovaatiokasvatuksen toteuttamiseksi.  

 

2. Yrittäjyys- ja innovaatiokasvatus - pedagogiikka ja merkitys 
 
Yrittäjyys- ja innovaatiokasvatus oppijoille 

Yrittäjyys- ja innovaatiokasvatus perustuu pitkän aikajänteen hahmottamiselle. Lapset, nuoret, aikuiset, 
oppijat ratkaisevat tulevaisuuden haasteita 10 - 30 vuoden tähtäimellä. Kasvattajien ja opettajien vastuulla 
on suunnata opetusta tukemaan yleissivistystä, ammatillista osaamista ja tulevaisuuden kestäviä 
tiedollisten sekä käytännöllisten taitojen karttumista.  

Olemme siirtymässä maailmaan, jossa resurssitehokkuus, monialainen yhteistyö sekä tavat uusiutua 
nousevat jatkuvasti tärkeämmäksi. Ajattelua suunnataan ongelmista niiden ratkaisemiseen.  

Pohjois-Savon yrittäjyys- ja innovaatiokasvatusstrategia yhdistää ensimmäisenä Suomessa yrittäjyyden ja 
innovaatio-osaamisen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin maakuntien tai koulujen 
yrittäjyyskasvatuksessa. 

Yrittäjyyskasvatus käsittää elämässä tarvittavien tietojen, taitojen ja valmiuksien elinikäistä, jatkuvaa 
oppimista. Keskeistä ovat: itsensä kehittäminen, vastuullinen ajattelutapa, kasvu yritteliäisyyteen, oma-
aloitteisuus, ammattitaito sekä vuorovaikutus. Ne ovat kansalaistaitoja, myös tuleville työntekijöille sekä 
yrittäjille. 

Yrittäjyyskasvatuksen neljä keskeistä aluetta:  

1. Asennekasvatus - Henkilökohtaista kasvua yritteliääseen asenteeseen, aktiiviseen kansalaisuuteen, 
vastuullisuuteen ja yhteistoimintaan. Alueellisesti erityisesti kasvattaa yhteisöllisyyteen ja 
vastuullisuuteen. 
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2. Tietoa – Tutustumista yhteiskunnan sekä yritystoiminnan periaatteisiin. 
3. Taitoa – Aloittaa tekemään ja kehittää itseään sekä toimintaympäristöään. 
4. Tahtoa – Tahtoa ja kykyä aloittaa projekteja tai mahdollisuuksien syntyessä yritystoimintaa. 

Innovaatiokasvatuksessa oppija näkee nykyisen maailman mahdollisuudet sekä vaatimukset. Opetuksessa 
korostuu aktiivinen tulevaisuusajattelu ja muotoilu, erilaisten tulevaisuuskuvien näkeminen ja erilaiset 
osaamisen yhdistelmät ja monialaisuus ja -tieteellisyys.  

Yhteiskunnan ja työelämän muutokset vaativat käytännön taitoja: kekseliäisyyttä, uusien ratkaisujen 
löytämistä, niiden toteuttamista sekä jatkuvaa oppimista. Yrittäjyys- ja innovaatiokasvatus antaa käytännön 
välineitä sekä ajattelun taitoja, joilla oppija innostuu ja kehittyy itsenäisesti yhdessä. 

Lähtökohta on tukea yksilön kehittymistä niin, että hän osaa tehdä omista kyvyistään näkyvää sekä kasvaa 
vaikuttamaan ympäröivään yhteiskuntaan. Välttämättä kaikista ei tule yrittäjiä tai keksijöitä, mutta 
yrittäjyys- ja innovaatiotaitoja tarvitaan elämässä ja eri työtehtävissä.  

Yrittäjyys- ja innovaatiokasvatus opettajille 

"Yrittäjyyskasvatus on moderni ja käytännönläheinen tapa opettaa. Kokemuksiin perustuvat 
menetelmät tuovat Pedagogisia etuja: opettajat alkoivat ymmärtää opiskelijoitaan 
paremmin, mikä muutti heidän välisensä suhteen luonnetta. Yrittäjyyskasvatuksen 
pedagogiikka toimii myös vaativassa erityisopetuksessa - Itsesäätelytaitojen kehittäminen ja 
tulevaisuusorientaation vahvistaminen yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan keinoin”. 
(Koskinen, 2015). 

Strategia antaa uusia menetelmällisiä ratkaisuja opetukseen, joka monipuolistaa työtä ja luo uutta sisältöä 
opetukseen ilman suurta lisätyötä. Tärkeää on, että opettaja itsekin käyttää luovuuttaan eri opetustavoilla 
ja -menetelmillä.  

Yrittäjyys- ja innovaatiokasvatus yrityksille, kunnalle, maakunnalle 

Oppilaitoksen yhteistyöllä kunta- ja yritystoimijat tutustuvat oppijoihin, tulevaisuuden työntekijöihin ja 
yrittäjiin, vaikuttaa heidän osaamiseensa ja asenteeseensa. Yrittäjyys- ja innovaatiokasvatus kuuluu kunnan 
kaikille toimijoille.  

Maakunnan elinkeinoelämän ja yrityksien tunnettavuus, verkostoituminen kunnan yrittäjyys- ja 
innovaatiokasvattajien kanssa ovat tärkeitä alueen elinvoimaisuuden kehittämisessä. Aidot oppijoiden 
kokemukset, tarinat ja näkökulmat muovaavat alueen toimintakulttuuria ja asenteita. Näin luodaan uskoa 
positiiviseen tulevaisuuteen – yhdessä luomme Pohjois-Savoon tulevaisuuden kestäviä yrityksiä ja oppijoita. 

 

3. Osallistava Pohjois-Savon yrittäjyys- ja innovaatiokasvatusstrategia  

Yrittäjyys- ja innovaatiokasvatus sopii kaikkiin opiskeltaviin aineisiin ja kaikille aloille. Kyseessä ei siis ole 
yksittäinen kurssikokonaisuus, vaan sitä sovelletaan kaikissa aineissa toiminnallisena opetusmenetelmänä.  

Strategian kokoaminen käytännössä - osallistaminen ja verkoston voima:  

"120 + Osallistavaa kohtaamista kasvatus- ja sivistyspuolen sekä yrittäjien kanssa" 

"110 + Osallistettua opiskelijaa ja asiantuntijaa. (Mukana UEF, Savonia, Sakky  & YSAO – Ala- 
ja yläkoulujen toimijoita)" 
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Yrittäjyys- ja innovaatiokasvatusstrategian kokoaminen on ollut osallistavaa: sivistystoimen henkilöitä, 
opetuksesta vastaavia, yrittäjiä, opiskelijoita sekä muita asiantuntijoita ja sidosryhmiä.  

Monet havainnot ja käytännöt on koettu toteuttamiskelpoisiksi ja vaatimustasoltaan riittäväksi. Tukena on 
käytetty runsaasti olemassa olevaa lähdemateriaalia, ohjeita sekä tutkimuksia kasvatuksesta sekä 
vaikuttavuudesta.  

Mukaan on kerätty aktiivien verkostoa. Verkoston voimalla aktiviteeteissa olevat henkilöt käyvät myös 
keskustelua keskenään, jolloin jaetaan parhaita käytäntöjä ja erilaisia näkökulmia.  

Uusia kokeiluja tehdään yhteistyössä paikallisten järjestöjen, yhdistysten, yritysten ja kuntatoimijoiden 
kanssa. Tärkeää on vaalia sekä kehittää toteuttamiskelpoisia tapoja, esimerkiksi aikaisempia kokeiluja sekä 
yhteistyön muotoja. Yrittäjyys- ja innovaatiokasvatuksella vaikutetaan myös alueiden elinvoimaisuuteen, 
jolloin paikalliset opiskelijat sekä oppijat saavat syvempää kosketusta kuntien ympäristöihin ja 
elinkeinoelämään. Kuntien sivistystoimi varmistaa, että toiminta on vaikuttavaa, innostavaa sekä 
mitattavaa. 

Yrittäjyys- ja innovaatiokasvatus ja sen kehittäminen varmistetaan Pohjois-Savossa yhteisön tasolla, jolloin 
se on oleellinen osa kasvatus- ja sivistystoimintaa. Näin tuetaan maakunnan elinvoimaisuutta, kykyjen 
jalostumista ja innovatiivisen kulttuurin rakentumista. Alla olevassa kartassa (kuva 1) on kuvattu pääalueet, 
joissa yhteistyötä kannattaa tiivistää; Ylä-Savo, Kuopion Seutu, Varkauden seutu ja Sisä-Savon alue. 

 

Kuva 1. Pohjois-Savon yrittäjyys- ja innovaatiokasvatusstrategian toteuttamisen yhteistyöalueet: Ylä-Savo, 
Kuopion Seutu, Varkauden seutu ja Sisä-Savon alue. 

Pohjois-Savon yrittäjyys- ja innovaatiokasvatuksen visio: Tulevaisuuden kestävää oppimista, oivalluksia ja 
innovaatioita. 

 


