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Näillä sanoilla määritellään Lieksan kaupungin tulevaisuudenkuva vuoteen 2030
asti ulottuvassa kaupunkistrategiassa. Energisyys ja rohkeus ovat ominaisuuksia,
jotka pitävät kaupungin menestyksen tiellä, mutta menestyäkseen kaupunki tarvitsee nimenomaan energisiä ja rohkeita kuntalaisia. Mitä sitten sisältyy energisyyteen ja rohkeuteen? Positiiviseen toimintaan suuntautuva energia ja rohkeus
ovat hyvin usein yritteliäisyyden, aktiivisuuden ja terveen itseluottamuksen ilmenemismuotoja. Pohjimmiltaan kyse on asenteesta, joka ohjaa kaikkea tekemistä.
Lieksan kaupungin yrittäjyyskasvatusohjelma on laadittu tukemaan jokaisen kuntalaisen ja samalla koko kaupungin menestystä. Varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen ulottuva asiakirja toteuttaa kaupungin strategiaa hienolla tavalla. Se on toteutettu laajan joukon yhteistyönä, ja sen sisältö antaa lieksalaisille
lapsille ja nuorille erinomaisia eväitä koulunkäyntiin, opiskeluun ja työelämään.
Siussa on kipinä, joka syttyy isoksi roihuksi!
Arto Sihvonen
Hyvinvointijohtaja

2

Mitä yrittäjyyskasvatus on?

Yrittäjyys / yritteliäisyys on kansalaisen taito. Yrittäjyyskasvatus on elämässä
tarvittavien tietojen ja taitojen oppimista, tavoitteena on kokonaisvaltainen
yritteliään asenteen ja taitojen kehittäminen.
Oppija tunnistaa omat luontaiset vahvuutensa, kokeilee uusia tapoja oppia ja
kehittää vuorovaikutustaitojaan. Keskeisiä piirteitä ovat aktiivisuus, positiivisuus,
rohkeus, yhteistyötaidot ja osallisuus, tulevaisuussuuntautuneisuus, luovuus,
riskin- ja vastuunottokyky sekä tekemällä oppiminen.
Juuri toiminnallisuus on tärkeä elementti, joka parhaimmillaan toteutuu eri yhteistyötahojen kanssa toimimalla. Yrittäjyyskasvatus edellyttää myös opettajalta toimimista yrittäjämäisesti. Yrittäjämäisessä oppimisessa (Gibb 1993) korostuvat
mm. oppiminen toisilta, tekemällä, henkilökohtaisesta keskustelusta ja väittelystä,
löytämällä, ongelmanratkaisun kautta, virheistä, toisilta lainaamalla, tavoitteellisesti, monen ihmisen reaktioista, joustavassa, epämuodollisessa ympäristössä.
Yrittäjyyskasvatusta pyritään tekemään mahdollisimman paljon yhteistyössä työelämän kanssa, jolloin oppija saa tuntumaa myös siitä, mitä työelämä häneltä
odottaa. Oppija saa kokemuksia vaikutusmahdollisuuksistaan, näin luottamus tulevaisuuteen voi lisääntyä.
Kullakin oppijalla on oma polkunsa, hän pystyy käyttämään vahvuuksiaan, hänellä
on “juuret ja siivet”, elämän avaimet omissa käsissään.
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Visio ja strategia

VISIO
Omaa polkuaan kulkeva ja vahvuutensa tunteva oppija.

STRATEGIA
Yrittäjämäisen kulttuurin, toimintatavan ja asenteen rakentaminen
Lieksaan.

1. MIE
• omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
• yritteliäisyys (sisäinen yrittäjyys) ja kokeilunhalu (virheiden salliminen)
• innostuminen, innostaminen ja kannustus

2. MYÖ
• yhdessä tekeminen: yhdessä olemme vahvempia
• toiminnallisuus ja kokeileminen ovat tapoja oppia ja kehittää (rohkeus)
• toimintaympäristön laajentaminen ja yhteistyö (yli koulurajojen, esim.
eskarilaiset ekaluokkalaisten kanssa ja koulu- sekä työelämäyhteistyö)

3. LIEKSA
• Lieksan ja oman paikkakunnan mahdollisuuksien tunnistaminen
• strategian toteutuminen tapahtuu yrittäjämäisen kulttuurin rakentamisella
ja sen toteuttamisessa kaikessa tekemisessä
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Toimintaohjelma

NY: Mitä
ihmiset tekevät?

Leikki

Oppilaskunta

Tapahtumat

NY: 6h-leiri

Tapahtumien
järjestäminen

Leirikoulut

Yritysvierailut

Monialaiset
projektit

Oppilaskunta
ja tukioppilaat

Työpajat

Varainhankinta

Korkeakouluyhteistyö

7-9

VARHAISKASVATUS

E-2

Lapsilähtöisyys

Pikkuyrittäjät
NY: minä + sinä
= me
7

Teemajaksot

3-4
Vierailijat &
vierailut

Yhteistyö
(työelämä, järjestöt)

5-6

“Amazing Race”
-yrittäjyyssuunnistus

Kodin ja koulun
yhteistyö
Yrittäjyysluokka

TET-jaksot

NY: Oma juttu
+ oma talous

LUKIO
NY: 24h-leiri,
vuosi yrittäjänä
Yrittäjyyskurssit
Lieksan yrittäjät
yhteistyö
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Varhaiskasvatus

Esi- ja perusopetus 0-6

Varhaiskasvatuksen yrittäjyyspolulla lasta rohkaistaan tunnistamaan omia
vahvuuksiaan ja luottamaan omiin kykyihinsä:
• Annetaan aikaa ja tilaa leikille.
• Kannustetaan omatoimisuuteen ja yhteiseen vastuunottoon.
• Tuetaan itsetuntemusta leikin ja positiivisen palautteen avulla.
• Tuetaan taitoa ottaa muut huomioon.
• Tuetaan ymmärrystä yhteisöstä, oikeuksista, vastuista ja valintojen seurauksista.

Perusopetuksen yrittäjyyspolulla painottuvat lasten yrittäjämäinen asenne ja
osaaminen:
• yritteliäs asenne oppimiseen
• vastuun ottaminen itsestä
• taito ottaa muut huomioon
• ymmärrys yhdessä toimimisesta

Taidot ja tiedot
• omien vahvuuksien löytäminen
• sosiaalisten taitojen harjoittelu
• arviointitaitojen kehittäminen
• lasten omien mielenkiinnon kohteiden huomioiminen
• vastuullisuus
• aktiivisuus
• yhteistyökyky
• omatoimisuus
• sinnikkyys
• kekseliäisyys / innovatiivisuus
• epäonnistumisen sietäminen
• annetaan lapsille mahdollisuuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida yhteistä toimintaa
• eettisyys ja kestävä kehitys
Oppimisympäristöt ja -menetelmät
• lasten osallistaminen
• leikkien avulla ohjataan lapsia tutustumaan erilaisiin ammatteihin ja työtehtäviin
• vierailut ja vierailijat
• tapahtumat, teemapäivät ja työpajat
• laaja-alainen osaaminen, projektit
• oppimisympäristöjen lapsilähtöisyys
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Taidot ja tiedot
• omien vahvuuksien löytäminen
• työelämätaitojen harjoittelu
• arviointitaitojen kehittäminen
• ymmärrys talouden merkityksestä itselle ja yhteiskunnalle
• vastuullisuus
• aktiivisuus
• yhteistyökyky
• omatoimisuus
• sinnikkyys
• kekseliäisyys
Oppimisympäristöt ja -menetelmät
• oppilaiden osallistaminen
• koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt
(esim työpaikat, yritykset, järjestöt)
• vierailut ja vierailijat
• tapahtumat ja teemapäivät
• työpajat
• monialaiset oppimiskokonaisuudet, projektit
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Perusopetus 7-9

Yläkoulun yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi
kansalaiseksi, jolla on tietoa ja taitoa suunnitella rohkeasti omaa polkuaan. Alakoulussa opittuja taitoja syvennetään ja suuntaudutaan jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavien taitojen harjoitteluun. Koulussa tarjotaan mahdollisuuksia oppia
tuntemaan erilaisia ammatteja ja työaloja sekä yritystoimintaa. Yläkoulun aikana
edistetään oppilaiden kiinnostusta ja myönteistä asennetta tulevaisuuden valintoja
kohtaan sekä omien vahvuuksien hyödyntämiseen. Oppilasta kannustetaan rohkeiden ja omannäköisten valintojen tekemiseen.

•
•
•
•
•
•
•

työelämään ja yrittäjyyteen perehtyminen eri oppiaineissa
yrittäjyysluokka
yrittäjyysvalinnainen
nuoriyrittäjyys-ohjelmat
yhteistyö lieksalaisten yritysten kanssa
yritysvierailut, yrittäjävierailut
yhteistyö toisen asteen oppilaitosten kanssa

Taidot ja tiedot
• omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
• työelämätaidot
• itsearviointitaitojen kehittäminen
• ymmärrys talouden merkityksestä itselle ja yhteiskunnalle
• vastuullisuus
• aktiivisuus
• yhteistyökyky
• omatoimisuus
• sinnikkyys
• eettisyys ja kestävä kehitys
Oppimisympäristöt ja menetelmät
• TET-jaksot
• teemapäivät, -viikot, oppiainerajat ylittävät projektit
• leirikoulut
• tiimityöskentely
• yrittäjämäinen asenne kouluyhteisön käytänteissä
• aktiivinen oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta
• tapahtumien järjestäminen
• kahviotoiminta
• kansainväliset projektit
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Lukio

Lukion yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on tukea opiskelijan kasvua aktiiviseksi
kansalaiseksi, jolla on tietoa ja taitoa suunnitella rohkeasti omaa urapolkuaan.
Kokeileva ja oppijalähtöinen toimintakulttuuri osaltaan tukee tätä tavoitetta. Lukiossa syvennetään yrittäjämäistä ja omasta toiminnasta vastuuta ottavaa asennetta opiskeluun ja työelämään.
Taidot ja tiedot
• itsetuntemuksen vahvistaminen
• työelämätaidot
• ymmärrys talouden merkityksestä itselle ja yhteiskunnalle
• vastuullisuus
• aktiivisuus
• yhteistyökyky
• omatoimisuus
• sinnikkyys
• eettisyys ja kestävä kehitys
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Oppimisympäristöt ja menetelmät
• TET-jaksot
• teemapäivät, -viikot, oppiainerajat ylittävät projektit
• leirikoulut
• yrittäjämäinen asenne kouluyhteisön käytänteissä
• aktiivinen opiskelijakuntatoiminta
• kansainväliset projektit
• työelämään ja yrittäjyyteen perehtyminen eri oppiaineissa
• yrittäjyyskurssit (1-4)
• yrittäjyysleirit
• nuoriyrittäjyys
• yhteistyö lieksalaisten yritysten kanssa
• yritysvierailut, yrittäjävierailut lukiolla
• korkeakouluyhteistyö, kurssit ammattikorkeakoulun ja yliopiston tarjonnasta
• yritysesittelyt ja -vierailut
• opopassi osana yrittäjyysopintoja
• lukiosta työelämän tuuliin
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Yrittäjämäisen toimintakulttuurin rakentaminen Lieksassa

Yrittäjämäinen toimintakulttuuri muodostuu yrittämiseen kannustavasta pedagogisesta johtajuudesta, avoimuudesta, ja opetushenkilöstön välisestä sekä muiden
toimijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Varsinainen yritystoiminta ja yritykset
ovat vain osa yrittäjämäistä ajattelutapaa ja toimintakulttuuria. Yrityselämä on ennen kaikkea päiväkotien ja koulujen yhteistyökumppani yrittäjämäisen toiminnan
toteuttamiselle. Yrittäjämäinen toimintakulttuuri osallistaa myös koteja yhteiseen
toimintaan koulun kanssa.
Yrittäjämäisen kulttuurin rakentaminen on ehdottomasti osa laadukasta kasvatustyötä. Toteutuessaan se luo aitoa innostusta tekemiseen ja rakentaa tavoitteellista
toimintaa. Opetushenkilöstön sitoutuminen, asenne sekä yrittäjyyskasvatuksen
tiedot ja taidot ovat lähtökohta onnistumiselle. Opettajan rooli on luoda mahdollisuuksia oppilaiden yrittäjyystaitojen kehittämiselle. Opettajan yrittäjämäiseen
asenteeseen liittyy aina myös halu kehittää omaa työtä.
Yrittäjämäinen toimintakulttuuri tukee luovaa sekä vuorovaikutuksellista ilmapiiriä, joka kannustaa uuden kokeilemiseen. Epäonnistuminen ei ole tuomittavaa,
vaan se on mahdollisuus oppia uutta ja parantaa tekemistään; niin oppilailla kuin
opettajillakin. Aikuisten ja opettajien antama kehittävä ja positiivinen palaute on
oppijalle tärkeää, ja antaa mahdollisuuksia uusien tavoitteiden asettamiselle. Juuri
tavoitteellisuus omassa elämässä, oppimisessa ja tekemisessä luo pohjan yrittäjämäiselle asenteelle. Uskominen omaan osaamiseen ja mahdollisuuksiin mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen. Yrittäjämäisen toimintakulttuurin myötä lapset ja
nuoret oppivat myös, että tavoitteiden saavuttamiseksi on tehtävä töitä.
Yrittäjämäinen toimintakulttuuri rakennetaan yhdessä; kyllä myö osataan!
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Rastita toteutuneet ja lisää päivämäärä

Yritysvierailu(t), minne?
______________________________________________________
Työpaikkavierailut ja –vierailijat, minne/kuka?
______________________________________________________
Yhteistyö kotien kanssa
______________________________________________________
Yhteistyö muiden ryhmien kanssa, kenen?
______________________________________________________
Yhteistyö muiden koulujen/yksiköiden kanssa, kenen?
______________________________________________________
Yhteistyö järjestöjen kanssa, keiden?
______________________________________________________
Kansainvälinen yhteistyö, maa
______________________________________________________
Yhteistyö eri kouluasteiden välillä, miten?
______________________________________________________
Oppijoiden järjestämät tapahtumat, mitkä?
______________________________________________________
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Tavoitteellinen leikki, millainen?
______________________________________________________

Ryhmätyö, lyhyt kuvaus
______________________________________________________
Koko kaupungin yhteinen tapahtuma, mikä?
______________________________________________________
Erilaiset oppimisympäristöt, kuvaus
______________________________________________________
Työpajat, kuvaus
______________________________________________________
Oppijan osallistaminen, miten?
______________________________________________________
Erilaiset yrittäjyysohjelmat, kuvaus
______________________________________________________
Varainhankinta, miten?
______________________________________________________
Oppilaskuntatoiminta, kuvaus
______________________________________________________
Muuta, mitä?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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