
                                                                                                                                                            

 

 

START IN – Osallistavan ja innovatiivisen yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Euroopassa 
 
Hankekuvaus 
Kriisistä toipuvan Euroopan haasteet voidaan nykytilanteessa voittaa ainoastaan taloudellisilla, osallistavilla 
ja kestävillä elvytystoimilla, joissa huomioidaan kulttuurinen ja sosiaalinen monimuotoisuus. Näin ollen 
Euroopan on järjestelmällisesti ja yksissä tuumin kehitettävä uusia kasvun ja työllisyyden lähteitä sekä 
pyrittävä samalla vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin ja turvaamaan sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Kaikki 
kansalaisia on suojeltava ja tuettava varhaisesta lapsuudesta asti. Vain tällä tavoin voimme rakentaa 
Euroopan unionista osallistavan, kilpailukykyisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan. 
 
Eurooppa 2020 -strategia vastasi haasteeseen määrittämällä älykkään, kestävän ja osallistavan kehitykseen 
perusteet, jotka pyrkivät takaamaan tulevan kasvun vahvistamalla tietopohjaa ja innovaatiotoimintaa. 
Lisäksi EU tukee yrittäjyyttä keskeisenä osaamisalueena, joka voi edistää kilpailukykyä ja kehitystä. 
Yrittäjyyden edistäminen on olennaista taistelussa korkeaa nuorisotyöttömyyttä vastaan useimmissa EU-
jäsenmaissa: yrittäjyys ja itsensä työllistäminen tarjoavat nuorille keinoja murtautua pois 
työttömyyskierteestä. Terve ja menestyvä yrittäjyysekosysteemi on avaintekijä työllisyyden kehittämisessä 
Euroopan alueella. 
 
Euroopan komissio on ymmärtänyt yrittäjyyden edustavan keskeistä osaamista kahdella tavalla: Yrittäjyyttä 
edistävien asenteiden, taitojen ja tietojen kehittäminen tarjoaa yksilöille työkalut, joilla he voivat tarttua 
tuumasta toimeen. Toisekseen yrittäjyys ei liity ainoastaan taloudellisiin toimiin ja liiketoiminnan luomiseen, 
vaan laajemmin myös kaikkiin muihin elämän ja yhteiskunnan osa-alueisiin. Innovatiivista ja luovaa toimintaa 
voidaan toteuttaa joko uuden yrityksen tai olemassa olevien organisaatioiden sisällä (ns. sisäisenä 
yrittäjyytenä). 
 
Euroopan unioni pyrkii muodostamaan suotuisan ympäristön, jossa yrittäjyyskulttuuri pääsee kukoistamaan 
ja tarjoaa eurooppalaisille yrittäjille mahdollisuuden toimia aiempaa joustavammin ja luovemmin sekä 
kohentaa kansainvälistä kilpailukykyään. Tästä syystä Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelman perustana on 
kolme pääperiaatetta: yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen, oikeanlaisen liiketoimintaympäristön luominen 
sekä roolimallien tarjoaminen ja tiettyjen kohderyhmien tavoittaminen. 
 
Oppiessaan lisää yrittäjyydestä nuoret kartuttavat liiketoimintaan liittyvää tietoa sekä kehittävät tarvittavia 
taitoja ja asenteita, joihin lukeutuvat luovuus, aloitekyky, sinnikkyys, yhteystyökyky, riskien tiedostaminen 
ja vastuullisuus. Kyselytutkimukset ovat osoittaneet, että noin 20 % miniyrittäjyysohjelmaan osallistuvista 
yläkoulun oppilaista perustaa myöhemmin oman yrityksen. Luku on siis noin kolmesta viiteen kertaa 
korkeampi kuin muun väestön keskuudessa. Eurooppalaista yrittäjyyskasvatusta käsittelevien 
lähdeasiakirjojen (Yrittäjyyskasvatus koulussa Euroopassa. Eurydice-raportti 2016) mukaan suurimmat 
haasteet yrittäjyyden ja innovoinnin koulutuksessa liittyvät muun muassa uusien opetustapojen 
kehittämiseen, opettajien ja oppilaiden välisen tietoteknisen osaamisen erojen pienentämiseen, 
koulutussektorin ja markkinoiden välisten yhteyksien luomiseen sekä innovaatioon liittyvien taitojen, 
asenteiden ja tietojen oppimis- ja opetuskäytäntöjen kohentamiseen. Nämä haasteet voidaan jakaa neljään 
osa-alueeseen: osallistuminen, kasvatus, pedagogiikka ja osallistaminen. 
 
Hankkeen tavoitteena on ruokkia yrittäjyysmyönteistä ajattelutapaa, kehittää tarvittavia kykyjä ja taitoja 
varhaisesta iästä alkaen sekä tarjota nuorille yrittäjille työkalut, joilla he voivat tarttua tuumasta toimeen 
erilaisissa sosiaalisissa, kulttuurisissa ja taloudellisissa ympäristöissä. Sen osana suunnitellaan ja kehitetään 
koulutusympäristö, joka ruokkii nuorten innovatiivisuuden ja yrittäjyystaitojen edistämistä 
koulutusjärjestelmän puitteissa. Tavoitteen saavuttamiseen käytetään opetusmateriaaleja sekä ICT- ja 
verkkoalustoja, jotka tarjoavat kouluttajille, oppilaille ja sidosryhmille mahdollisuuden luoda yhdessä 
asiakohtaisia sisältöjä. Hankkeessa pyritään kehittämään osallistava ja kasvattava yrittäjyysekosysteemi. 
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Tätä tarkoitusta varten suunnitellaan ja luodaan seuraavat työkalut tukemaan mainitun 
yrittäjyysekosysteemin kehittämistä Euroopassa:  
 
- Eurooppalainen EQF (Eurooppalainen tutkintojen viitekehys) -järjestelmään perustuva 
opetussuunnitelma osallistavaa ja innovatiivista yrittäjyyskasvatusta varten. Opetussuunnitelma 
määrittää ja kartoittaa osaamiselle, tiedoille ja taidoille rakentuvan perustan, jonka pohjalta voidaan tarjota 
yrittäjyyskasvatusta nuorille, kehittää heidän luovuuttaan ja kriittistä ajatteluaan sekä kannustaa heitä 
osallistumaan yhteiskunnan taloudelliseen, sosiaaliseen ja jokapäiväiseen elämään työkaluilla ja dynaamisilla 
toimilla, jotka varmistavat tiedon ja mahdollisuuksien saatavuuden kaikille, myös vähäosaisille tai 
vammaisille nuorille. Lisäksi Eurooppalainen EQF-pohjainen opetussuunnitelma auttaa tunnistamaan 
osaamisalueet eri maissa, tukemaan opiskelijoiden, opettajien ja kouluttajien liikkuvuutta Euroopassa sekä 
edistämään elinikäistä oppimista, taitojen sertifiointia ja muodollisen ja epämuodollisen oppimisen 
hyväksilukemista. 
 
- Kattavat osallistavaa ja innovatiivista yrittäjyyskasvatusta koskevat koulutusmoduulit, jotka sisältävät 
tuoreita virallista ja epävirallista oppimista, arkioppimista ja työssä oppimista koskevia opetusmateriaaleja 
ala- ja yläkoulun opettajille sekä yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneille sidosryhmille (kansalaisjärjestöt, 
nuorisotyö, säätiöt sekä julkiset ja yksityiset laitokset). Tavoitteena on lisätä Eurooppalaisen EQF-pohjaisen 
opetussuunnitelman yrittäjyyskasvatusta koskevaa osaamista. 
 
- Monitasoinen opetuksen mobiilisovellus ala- ja yläkoulujen sekä sidosryhmien opettajille ja kouluttajille, 
jotta he voivat yhdessä suunnitella ja luoda räätälöityjä mobiilisovelluksia virallisissa ja epävirallisissa 
oppimisympäristöissä tapahtuvaa yrittäjyyskoulutusta varten. 
 
- Monikielinen e-oppimisalusta, joka on käytettävissä avoimena koulutusresurssina moduulien integrointiin 
osallistavan ja innovatiivisen yrittäjyyskoulutuksen hallintaan keskittyvällä e-oppimiskurssilla. Alusta 
testataan ala- ja yläkoulun sekä sidosryhmien opettajille ja kouluttajille suunnatulla pilottikurssilla. Lopuksi 
kurssin käyneet opettajat kokeilevat oppien soveltamista nuorten opetuksessa pilotin toisessa vaiheessa. 
 
- Sarja räätälöityjä mobiilisovelluksia, joiden kehityksessä ovat mukana pilottikurssiin yhdessä nuorten 
kanssa osallistuneet ala- ja yläkoulun sekä sidosryhmien opettajat ja kouluttajat. Sovellukset mukautetaan 
koulujen ja sidosryhmäorganisaatioiden realiteetteihin sekä nuorten tarpeisiin tavoitteena kehittää 
luovuutta ja kriittistä ajattelua. Nuoria kannustetaan osallistumaan yhteiskunnan taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja jokapäiväiseen elämään työkaluilla ja dynaamisilla toimilla, jotka varmistavat tiedon ja 
mahdollisuuksien saatavuuden kaikille, myös vähäosaisille tai vammaisille nuorille. 
 
- Opas osallistavan ja innovatiivisen yrittäjyyskasvatusympäristön kehittämiseen Euroopassa. Opas 
sisältää suosituksia poliittisille päättäjille, oppilaitoksille, kouluille ja ulkoisille sidosryhmille, jotta hankkeen 
tulokset saadaan yleiseen käyttöön tukemaan osallistavaa ja innovatiivista yrittäjyyskasvatusta Euroopassa. 
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