
 

 

 
 

 
 
 

Tuusulan  
yrittäjyyskasvatusohjelma  

2014   
 
  
 

 



 

 

2

2

 

 

TUUSULAN YRITTÄJYYSKASVATUSOHJELMA 2014    
     
  
Yrittäjyyskasvatus on tärkeä osa koulutuksen perustehtävää. Sen tavoitteena on kehittää oppijois-
sa sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, jotka ovat välttämättömiä jatkuvasti muuttuvassa työelä-
mässä. Tarkoituksena on vahvistaa kunnan elinvoimaisuutta ja lisätä asukkaiden kestävää hyvin-
vointia.  
 
Yrittäjyyskasvatus mahdollistaa oman kiinnostuksen ja innostuksen kohteiden tutkimisen. Se aut-
taa yksilöä tunnistamaan omat mahdollisuutensa, kehittämiskohteensa ja oman potentiaalinsa. 
Yrittäjyyskasvatuksen kautta tutustutaan erilaisiin ammatteihin ja pohditaan nuoren tulevaisuutta. 
Tuusulan tarjoamat mahdollisuudet työllistyä, hankkia kesätöitä ja kasvattaa verkostoa tulevat 
tutuiksi. 
 
Yrittäjyyskasvatus määritellään usein sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden kautta. Näin määriteltynä 
yrittäjyyskasvatukselle voidaan asettaa yksityiskohtaiset tavoitteet eri kouluasteille.  
 
Yrittäjyyskasvatusohjelman tavoitteena ei ole tehdä kaikista yrittäjiä vaan oman elämän vastuun-
kantajia. 
 
 
 

1. Mitä yrittäjyyskasvatus on? 
 
Yrittäjyyskasvatuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden tulevaisuusvalmiuksia ja elämänhallinta-
taitoja. 
 
Yrittäjyyskasvatus on yrittäjyyttä ammatinharjoittamisena huomattavasti laajempi käsite. 
 

 Sen tavoitteena on: 
 aktiivinen ja oma-aloitteinen yksilö 
 elinikäinen oppiminen 
 sosiaalisten taitojen korostuminen ja ryhmässä toimiminen 
 mahdollisuuksien näkeminen ja usko tulevaisuuteen 
 vastuun kantaminen 
 yrittäjämäinen oppimisympäristö ja toimintakulttuuri 
 käsitteen säilyminen läpi koulupolun varhaiskasvatuksesta 2. asteelle 
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Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku 

 Varhaiskas-
vatus 0-2. lk 3-6. lk 7-9. lk 2.aste 

Omaehtoi-
nen

Positiivinen 
asenne  

elämään 

Yritteliäs 
asenne  

oppimiseen 

Vastuu  
itsestä ja 

osaamisesta 

Halu ja kyky 
kehittyä 

Osaaminen  
luoda  

unelma- 
tulevaisuus 

Sisäinen
Yhdessä  

leikkimisen 
riemu 

Kyky  
huomioida 

muut 

Ymmärrys 
omasta 

osaamisesta 
ja osana 
ryhmää 

Kyky kehittää 
itseä ja  
ryhmää 

Kyky  
muodostaa ja 

johtaa  
ryhmää 

Ulkoinen Tavoitteelli-
nen leikki Ryhmätyöt Projektit 

Oppija- 
lähtöiset  
projektit 

Aidot  
käytännön 
yrittäjyys- 
projektit 

Lähde: Villinikkarit Oy 
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2. Yrittäjyyskasvatusohjelman tavoitteet 
 
Yrittäjyyskasvatusta vahvistetaan kouluissa. Koulujen, opettajien ja elinkeinoelämän yhteistyötä 
ja verkostoitumista lisätään. Yrittäjyyskasvatus pyritään sisällyttämään laajasti koulun opetustyö-
hön ja muuhun toimintaan varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen asti. 
 
Koulun koko henkilökunnan positiivinen asenne yrittäjyyskasvatusta kohtaan on tärkeää. Yrittä-
jyyden merkitys ja vaikuttavuus tulee ymmärtää tärkeäksi osaksi yhteiskuntamme toimintaa. Il-
man yrittäjyyttä ja uuden luomista kehitys taantuu.  
 
 
 
 
 

Lähde: Villinikkarit Oy 

   

   

 
YRITTÄJYYS-

KASVATUKSEN 
TAVOITTEET 

Oppia työskentelemään 
yritteliäästi toisten kans-
sa (sisäinen yrittäjyys) 

Mitä yrit-
täjät teke-
vät? 
Mitä yrit- 
täjyys on? 
Miksi 
yrittäjiä 
tarvitaan? 

Minun pitää ottaa vastuuta enemmän 
omasta elämästäni. Miten sen teen? 

Oppia yritteliästä ajatte-
lu- ja toimintatapaa 
(omaehtoinen yrittäjyys) 

Miten meidän tulee toimia yritteliäästi ta-
voitteiden saavuttamiseksi? 

Voisiko 
minusta 
tulla yrit-
täjä? Mi-
ten yrittä-
jäksi tul-
laan? 
Miten 
huolehtia 
bisnek-
sestä? 

Oppia 
yrittäjäk-
si (ulkoi-
nen yrit-
täjyys) 

Oppia ym- 
märtämään 
yrittäjyyttä 
yhteiskun- 
nassa ja 
ammattina 
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3. Yrittäjämäinen oppimisympäristö ja toimintakulttuuri 
 
Yrittäjämäisessä oppimisympäristössä opiskelijalle annetaan vastuuta oppimisesta sekä vapautta 
suunnitella joustavasti työ- ja toimintatapojaan yksin tai yhdessä muiden kanssa. Oppijaa ohjataan 
havaitsemaan mahdollisuuksia ja tarttumaan niihin. Näin vahvistuu opiskelijan oivaltava oppimi-
nen ja luottamus omiin kykyihin. 
 
On tärkeää, että koko kouluyhteisölle suodaan mahdollisuus ottaa hallittuja riskejä tavoitteisiin 
päästäkseen. Tilojen ja välineiden monipuolista käyttöä tuetaan opiskelussa. Verkostoitumalla 
ympäristön eri tahojen kanssa laajennetaan oppimisympäristöä ja kehitetään toimintakulttuuria. 
Vuoropuhelu yritysten ja organisaatioiden kanssa on luontevaa. 
 

 

4. Yrittäjyyskasvatus valtakunnallisella, alueellisella ja  
       kuntatasolla 

 
Opetusministeriö on asettanut vuonna 2009 selkeät tavoitteet ja haasteet yrittäjyyskasvatukselle. 
Verkostoyhteistyötä tulee vahvistaa kansainvälisellä, valtakunnallisella ja erityisesti alueellisella 
sekä paikallisella tasolla. Alueellisten yrittäjyyskasvatuksen resurssikeskusten toiminta on vakiin-
tunut ja valtakunnallisesti kattavaa.  
 
Yrittäjyyskasvatuksen tulee olla osa kuntien koulu- ja elinkeinotoimen strategioita ja kehittämis-
suunnitelmia. Kuuma -alueen elinkeinostrategia tukee yrittäjyyden kasvua ja elinkeinoelämän 
dynaamisuutta yrittäjyyskoulutuksella ja -kasvatuksella. Oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä 
tullaan tiivistämään kaikilla koulutustasoilla. 
 
Tuusulan kunta ja kunnan elinkeinoelämän toimijat tekevät yhteistyötä alueen menestykseksi ja 
uusien työpaikkojen saamiseksi. Yrittäjyyskasvatuksen tehtävä on tukea tätä työtä. 
 
Tuusulan yrittäjyyskasvatusohjelman kehitystyö käynnistyi keväällä 2013. Yrittäjyyskasvatus on 
vahvasti mukana myös uudistuvissa opetussuunnitelmien perusteissa, joten koulujen ja oppilaitos-
ten omissa opetussuunnitelmissa yrittäjyyskasvatus tulee näkymään selkeästi. Tuusulan yrittä-
jyyskasvatusohjelma päivittyy opetussuunnitelmauudistuksen OPS 2016 yhteydessä. 
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5. Yrittäjyyskasvatuksen toiminnan lähtökohdat  
      
1. Perusopetus 

 
 
 

Oppilaitok-
set 

 
 

Tavoite 

 
Toiminnan lähtökohdat 

 
Toimintamal-

lit/ 
yhteistyöta-

hot/ 
materiaalit 

 

Opettajat Oppilaat 

Perusasteen 
koulutus: 
Esiopetus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omien  
vahvuuksien 
tunnistaminen 
  
Elinympäristön 
tunteminen 
 
Ryhmätyö-
taidot  
 
Esiintymistaidot  
 
Vastuullisuus 

Yrittäjyyskasvatus- 
koulutus kouluissa 
ainakin yhdelle  
opettajalle 
 
Vierailuja/vierailijoita 
  
Opettajien työelämään 
tutustuminen (TET) 
 
Antavat oppilaille 
mahdollisuuden:   
- osallistua toiminnan  
suunnitteluun/ 
ideointiin/ 
toteutukseen 
- ottaa vastuuta 
- tehdä myös virheitä 
- olla innovatiivinen 
päivittäisissä  
koulutehtävissä 
- oppia ja tehdä  
yhdessä 
- sisäisen yrittäjyyden 
tiedostamiseen ja  
kehittämiseen 
- itsearviointiin 
 
Työympäristön  
kehittäminen: 
- koulujen välinen  
yhteistyö 
- kansainvälisyys 
- rahoitusmahdolli-
suuksien selvittäminen 
 
 
 
 

Toiminnallisuus 
 
Itsearviointi 
 
Esiintymisharjoi-
tukset 
 
Itsenäinen toiminta 
 
Epäonnistumisen 
hyväksyminen 
 
Töiden valmiiksi 
tekeminen 
 
Tiedonhankinta 

Nuori yrittäjyys 
(NY)-ohjelmat 
1-2.  lk Minä + 
Sinä = Me! 
3-4. lk Mitä 
ihmiset teke-
vät? 
5-6. lk 6h -leiri 
 
YES ry.: 
Luovuus- 
laatikko 
 
Kerhokeskus: 
Into yrittäjyy-
teen tehtävä-
kirja 
 
Taloudellinen 
tiedotustoimis-
to (TAT): Yri-
tyskylä (5-6. lk) 
 
4H -liitto 4H-
TOP -tehtävät 
 
Vierailijoita ja 
yhteistyöyri-
tyksiä 
(esim. Yrittäjä-
pankki Uusi-
maa) 
 
Muut koulut 
 
Osallistuminen   
NY -opinto-
ohjelmaan 
 

Perusasteen 
koulutus: 
alakoulut 

Omien  
vahvuuksien 
tunnistaminen   
 
Elinympäristön 
tunteminen 
 
Työelämään 
tutustuminen 
 
Tiedon-
hankintataidot 
 
Yhteiskunnan 
toiminnan  
parempi  
ymmärtäminen 
  
Työntekijän ja 
yrittäjän työn 
yhteiskunnalli-
sen merkityksen 
ymmärtäminen 

Tavoitteiden  
asettaminen omalle 
toiminnalle ja 
arvosanoille 
 
Omatoimisuus 
 
Oman toiminnan 
säännöllinen arvi-
ointi ja kehittämi-
nen 
 
Epäonnistumisen 
hyväksyminen 
 
Ryhmätyöt  
 
Vastuun kantaminen 
kykyjensä mukaan 
 
Luovuus  
 
Toisia auttava 
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Työelämä- 
taitojen  
ymmärtäminen 
 
Oppilas-
lähtöisyys 
 
Oppimaan  
oppimisen  
taidot 
 
Vastuullisuus 

  
Omien vahvuuksien 
hyödyntäminen  
tehtävissä 
 
Esiintyminen ja 
toiminnan organi-
soiminen koulussa 
(oppilaat opettajina) 
 
Itseohjautuvuus 
    
Tiedonhankinta 
 
Lisäksi yläkoulussa: 
- yrittäjyyskasvatus 
omana oppiaineena 
 
Yhteiskuntaopin 
tunneilla yritys- 
tietoutta 
 
TET-jaksot 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oman talouden 
hallinta  8-9. -
luokille koulun 
painopiste-
alueena 
 
 
 
 
Joustava perus-
opetus (JOPO -
luokan toimin-
ta) yhteistyössä 
työelämän 
kanssa 
 
Oppilaskunta-
toiminnan  
kehittäminen  
 
Yhteistyö mui-
den organisaa-
tioiden ja jär-
jestöjen kanssa 
(esim. YES 
Uusimaa,  
Keski-
Uudenmaan 
koulutuskunta-
yhtymä  Keuda, 
Nuorten Aka-
temia, TAT,  
teknologia-
yhteistyö)  
 
Opettajille  
Täydennys-
koulutusta: 
 
Aalto yliopisto 
(OPH), Seinä-
joen yrittäjyys-
kasvatussemi-
naari (Sedu),  
 
Alueellinen 
YES, NY 
(Nuori  
yrittäjyys)  

Perusasteen 
koulutus:  
yläkoulu 

 
 
 
 
 
 

Omien  
vahvuuksien 
hyödyntäminen 
 
Aktiivisuus 
 
Oma-aloitteisuu- 
den ja yrittäjyy-
den vahvistami-
nen  
    
Yhteiskunnalli-
sen yritys- ja 
työelämätietou-
den lisääminen 
 
Vastuullisuus 
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2. 2. aste (lukio/ammatillinen koulutus)    
  

 
 

Oppilaitokset 
 
 

 
 

Tavoite 
 
 
 

 
Toiminnan  

lähtökohdat 
 

 
 

Toimintamallit/ 
yhteistyötahot/ 

materiaalit 
 

Opettajat ja 
opiskelijat 

Lukio/ 
ammatillinen 

koulutus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omien ja muiden  
vahvuuksien parempi  
hyödyntäminen 
 
Oma-aloitteisuus ja oman  
työpanoksen vaikutus  
tuloksellisuuteen 
 
Aktiivisuus 
 
Luovuuskasvatus ja  
ongelmanratkaisutaitojen 
vahvistaminen 
 
Vastuullisuus, eettisyys ja 
työympäristön huomioiminen 
 
Tulevaisuudenuskon  
vahvistaminen 
 
Hyvä johtajuus 
 
Yhteiskunnallisen yritys- ja 
työelämätietouden lisääminen 
 
Yrittäminen käytännössä 
(osallistuminen yrittäjyys-
kasvatusprojekteihin)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perusasteen koulu-
tuksen lähtökohtien  
lisäksi: 
 
Toiminnan suunnitel-
mallisuus ja laatu 
 
Kestävä hyvinvointi 
 
Rakentavan palautteen 
antaminen ja vastaan-
ottaminen 
 
Oikein ymmärrettynä 
toisen asteen yrittä-
jyyskasvatus tukee 
koulun perustehtävää 
 
Yrittäjyyttä tarvitaan; 
se on kasvun ja  
työllistymisen avain 
 
 

Yritysvierailut 
 
Yrityskummitoiminta 
(esim. Yrittäjäpankki 
Uusimaa) 
 
Yrittäjätarinat 
 
Yrittäjien päivänava-
ukset 
 
Valtakunnallinen  
yrittäjäpäivä 5.9. 
 
 Nuori yrittäjyys 
(NY)-toimintamallit: 
    *Vuosi yrittäjänä 
    *NY 24h -leirit 
    *Kansainvälinen 
yhteistyö NY-
yritysten kanssa 
    *NY-messut (alu-
eelliset, valtakunnalli-
set) 
 
Osallistuminen  
Tuottava idea -
kilpailuun 
 
Osuuskunta-
yrittäminen 18v.  
täyttäneille 
 
Yrityshautomot  
(opettajat ”yritys-
konsultteina”) 
 
Innolukioprojektit 
 
Pop up -yritykset 
 
Yhteistyö järjestöjen 



 

 

9

9

kanssa (esim. YES 
Uusimaa, Nuorten 
akatemia) 
 
Kehittämishankkeet 
 
Oman osaamisen tuot-
teistaminen 
 
Oppilaitosesittelyt 
esim. messuilla 
 
Yhteistyö korkeakou-
lujen ja yliopistojen 
kanssa 
 
Valtakunnalliset kurs-
sit (YH2, YH6, OPO -
kurssit, kestävän kehi-
tyksen kurssi) 
 
Koulujen omat kurssit 
ja projektit (mm. oppi-
laskuntatyön kurssin 
yhteydessä, opiskelijat 
”tuottajina”) 
 
Rehtori-, opettaja-  ja 
opiskelija -TET 
 
Opiskelijaelämään 
tutustuminen 
 
Seminaarit (esim. 
Nordic Business Fo-
rum) 
 
http://www.nbforum.fi/ 
inspiration-for-two/ 
 
Opettajille täydennys-
koulutusta: 
Aalto yliopisto (OPH), 
Seinäjoen yrittäjyys-
kasvatusseminaari 
(Sedu), Alueellinen 
YES, NY (Nuori  
yrittäjyys)  
 
 

 
 

 



 

 

10

10

 
 

6. Motivointi        
 
Jokainen on luomassa omaa tulevaisuuttaan. Näe mahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa.  
 
Kysymyksiä herättämään ja ohjaamaan ajatuksia kiinnostuksen kohteisiin ja tulevaisuuteen: 
 
Oppilas:  Mitä haluat oppia juuri nyt? Miksi?  
 Luotatko itseesi? 

Mikä sinua kiinnostaa huomenna? 
 Millaisesta tulevaisuudesta unelmoit (elämä, työ, harrastukset)? 
 Näetkö asioissa mahdollisuuksia vai ongelmia? 

Huomioitko muut?  
 
 Missä tarvitset apua ja mitä teet, kun tarvitset apua? 
 Mitä tai ketä varten käyt koulua? 
 Huolehditko itse omista kouluasioistasi? 
 
Opettaja: Mikä kiinnostaa sinua juuri nyt? Miksi? 
 Miten voit auttaa oppilaita tänään rakentamaan omaa mahdollisuuksien maailmaa? 
 Mitä teit tänään vahvistaaksesi oppilaan itsetuntoa? 

Näetkö mahdollisuuksia vai ongelmia? 
 Kuinka paljon jätit rohkeutta tänään käyttämättä? 
 Saavatko oppilaat hyödyntää omia vahvuuksiaan koulun arjessa? 
 Saavatko oppilaat osallistua toiminnan suunnitteluun? 
 Uskaltaako oppilas epäonnistua ja tehdä omalla tavallaan? 
 Voisivatko oppilaat osallistua enemmän oppimisprosessiin? 

Mistä asioista ja ajatuksista sinun tulee luopua,  
jotta koulun tulevaisuusorientoitunut toimintakulttuuri voimistuu? 

 
Johtaja: Millainen on visiosi koulusi ja työyhteisösi tulevaisuudesta? 
 Millä valinnoilla voisit nostaa yrittäjyyskasvatuksen asemaa opettajien keskuudessa? 
 Mistä koulun rakenteista tai tavoista teidän koulussa pitäisi luopua? 
 Mitä rakenteita tai tapoja tulisi lisätä? 
 Näetkö mahdollisuuksia vai ongelmia? 
  
Vanhemmat: Miten autat lasta/nuorta ymmärtämään,  

että hän käy kouluaan omaa tulevaisuuttaan varten? 
 Miten vahvistat lapsen/nuoren uskoa itseensä? 
 Miten autat lasta/nuorta löytämään omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa? 
 Miten tuet lasta/nuorta huolehtimaan kouluasioistaan itse? 

7. Arviointi 
 

Yrittäjyyskasvatuksen nykytilan arviointiin on laadittu mittaristo, joka on itsearvioinnin työkalu 
opettajille ja rehtoreille. Sen avulla voi arvioida sekä kehittää omaa ja oppilaitoksen yrittäjyys-
kasvatusta. Mittaristo antaa konkreettisen palautteen seuraavista teemoista: opetusmenetelmät ja  
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työtavat, yritteliäisyyden kehittyminen, yrittäjyyskasvatus, yrittäjyyskasvatuksen muodot, yrittä-
jyyskasvatuksen toimijat, yrittäjyyskasvatuksen suunnitelma ja kehittäminen, opetuksen suunnit-
telu, opetustilanne ja oppimisympäristöt sekä arviointi ja toimintakulttuuri. Mittaristo on kehitetty 
Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. https://developmentcentre.lut.fi/muut/mittaristo/ 

 
 

Liitteet:        
 
 

LINKIT MUIHIN LÄHTEISIIN 
 
Tähän lukuun on kerätty Yrittäjyyskasvatuksen linkkejä ja kirjallisuusvinkkejä 
 

Linkit ja sähköiset materiaalit 
 
Yrittäjyyskirjasto 
http://yrittajyyskirjasto.seamk.fi/Yrittajyyskasvatus.iw3 
  
Kerhokeskus  
http://www.kerhokeskus.fi/fi/opettajat_ja_ohjaajat/yrittajyyskasvatus 
   
Tampereen yliopisto / Teoreettisempaa tietoa... 
http://www15.uta.fi/yksikot/entrenet/yrittajamainen.htm 
  
Uudenmaan yrittäjät: Sata mallia yrittäjyysopetukseen 
http://www.yrittajat.fi/fi-FI/yritystoiminnanabc/koulutus/satamallia/ 
 
YES ry 
http://www.yes-keskus.fi/palvelut/materiaalit-ja-toimintamallit/ 
Useita katalogimateriaaleja, joissa hyviä käytänteitä 
 

Nuori Yrittäjyys NY tiedosto 
http://finland.ja-ye.eu/pls/apex31mb/f?p=17000:1001:600124687089043 
 

YVI tiedosto, yrittäjyyskasvatuksen materiaaleja kootusti verkossa. YVIn sivuilta voi hakea 
oppimateriaaleja kouluasteen mukaan. 
 http://www.yvi.fi/ 
 

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat, OKM tiedosto 
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/opm07.pdf
?lang=fi 
 

Kohti yrittäjyyden oppimisen vallankumousta - tiedosto  
http://issuu.com/letshope/docs/hope 
 

OIVALLUS tekstitiedosto   
http://ek.multiedition.fi/oivallus/fi/index.php 
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Pellervo-Seura ry tiedosto 

http://www.pellervo.fi/ 
 

Osuustoimintakeskus tiedosto 
http://www.osuustoimintakeskus.net/ 
 

Business Model Generation tiedosto 
http://www.businessmodelgeneration.com/ 
 

Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseura 
Tässä sivuilta esim. kirjallisuushaku Melinda tietokannasta koskien yrittäjyyskasvatusta. 
http://linda.linneanet.fi/F/?func=find-
c&con_lng=fin&local_base=fin01&ccl_term=WRD=%28%20yritt%C3%A4jyyskasvatus%20or
%20%22entrepreneurship%20education%22%29 
 
Tuoreita yrittäjyyskasvatuksen väitöskirjoja Jyväskylästä: 
Constructing an opportunity centered collaborative learning model through and for entrepreneur-
ship 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5032-3 
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/3 
 
Kyrö Paula and Carrier Camilla (toim.) (2005). The Dynamics of Learning Entrepreneurship in a 
Cross-Cultural University Context. University of Tampere, Research Centre and Vocational and 
Professional Education. Entrepreneurship Education Series 2.  
 
Kyrö Paula, Lehtonen Heleena ja Ristimäki Kari (toim.) (2007). Yrittäjyyskasvatuksen monia 
suuntauksia. Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu. Yrittäjyyskasvatuksen julkaisusarja 5. 
 
Kyrö Paula ja Ripatti Anna (toim.) (2006). Yrittäjyyskasvatuksen uusia tuulia. Tampereen yliopis-
ton kauppakorkeakoulu. Yrittäjyyskasvatuksen julkaisusarja 4.  
Korkeakoulupohjaisen yrittäjyyden edistäminen. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvi-
tyksiä 2009:10. 
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/Korkeakoulupohjaisen_yrittajyyden_edist
aminen.html 
 
Lehtonen T. (toim.) (2011) Tiimiyrittäjän ARVIOINTIPASSI Laatu47/360. Jyväskylän ammattikor-
keakoulu, Tiimiakatemia, 1. painos.  
 
Let´s HOPE Kohti yrittäjyyden oppimisen vallankumousta (2011). HOPE-hanke.  
 
Opetuksen yrityspalat – käytännön malleja yrittäjyyskasvatukseen (2011). Kasvu 
yrittäjyyteen –hanke.  
 
Osterwalder A. and Pigneur Y. (2010). Business Model Generation A Handbook for Vi-
sionaries, Came Changers, and Challengers. 2th ed. Self Published.  
 
Read S., Sarasvathy S., Dew N., Wiltbank R. and Ohlsson A-V (2011). Effectual Entre-
preneurship. Routledge.  
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Rytkölä T., Ruskovaara E. ja Järvinen M. R. (toim.) (2011). Yrittäjyyskasvatus perus- 
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