YRITTÄJYYSKASVATUKSEN KEHITTÄMINEN
POHJOIS-POHJANMAALLA

1.1.2015-31.12.2017

Tavoitteet





Muodostaa yhteinen maakunnallinen näkemys yrittäjyyskasvatuksesta
Laatia yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintamalli Pohjois-Pohjanmaalle
Sovittaa yhteiset linjaukset oppilaitosten käytännön toteutuksiin
Perustaa yhteinen materiaalipankki yrittäjyyskasvatuksen hyvien mallien ja
käytänteiden jakamiseen
 Vahvistaa ja monipuolistaa yrittäjyyskasvatuksen osaamista, käytettäviä
menetelmiä ja materiaaleja
 Varmistaa yrittäjyyskasvatuksen tukitoimintojen jatkuvuus.
Hankkeessa muodostetaan sisällöllisesti yhtenäinen yrittäjyyskasvatuksen polku,
jossa opiskelijan tietotaito lisääntyy kumulatiivisesti. Opintojen jälkeen yrittäjyys
nähdään palkkatyön ohella realistisena vaihtoehtona toimeentulon hankkimiseen ja
itsensä toteuttamiseen.

Yrittäjyyskasvatus
on hyvään ja merkitykselliseen
elämään kannustamista. Se auttaa
jokaista löytämään oman juttunsa
elämässä ja työelämässä.
Tavoitteita:
- Myönteisen asenteen
lisääminen
- Yrittäjyyteen liittyvien
tietojen ja taitojen
kehittäminen
- Uuden yrittäjyyden
aikaansaaminen
Yrittäjyys on ajattelu-, toiminta- ja
suhtautumistapa elämään.
Villinikkarit Oy, Marja Heinistö

Strategiatyö
Pohjois-Pohjanmaan yhteistä yrittäjyyskasvatuksen polkua rakennetaan
muodostamalla Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia ja
toimintaohjelma, joiden sisältö rakentuu osallistavan prosessin kautta. Työhön
osallistuu erilaisia tiimejä syksyn 2015 aikana:
* Maakuntataso

> Kehittämistiimi
> Osatoteuttajat

* Seututaso

> Seututiimit Oulun seutu, Oulun Eteläinen ja Koillismaa

* Kuntataso

> Seututiimien jäsenet omissa organisaatioissaan

Strategiatyötä ohjaa asiantuntijaorgansiaatio Villinikkarit Oy.

Yrittäjyyskasvatuksen valtakunnallinen mittaristo
Opetushenkilöstön yrittäjyyskasvatuksen toteuttamistapojen kehittymistä seurataan
Lappeenrannan teknillisen yliopiston kehittämällä Yrittäjyyskasvatuksen
mittaristolla, josta käyttäjä saa heti henkilökohtaisen palautteen ja voi myös seurata
kehittymistään yrittäjyyskasvattajana.

Koulutukset ja infot
Hanke järjestää maksuttomia koulutuksia ja yrittäjyyskasvatuksen infotilaisuuksia
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eri osissa. Opetushenkilöstölle suunnattavien
koulutusten sisällöt määritellään Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoista saatavien
tietojen pohjalta. Koulutuksista tiedotetaan hankkeen verkko- ja Facebook –sivuilla
sekä uutiskirjeissä.

Lisätietoa hankkeesta: http://pohjois-pohjanmaa.yes-keskus.fi/tutustuhankkeeseen/
Mittaristo: http://pohjois-pohjanmaa.yes-keskus.fi/yrittajyyskasvatuksenmittaristot/
Facebook, Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla PoPYk:
https://www.facebook.com/groups/950103941718685/
Uutiskirjeet ja uutiskirjeen tilaus: http://bot.fi/13iy

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla – hanke





1.1.2015-31.12.2017
Koordinointi: Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti
Kustannusarvio yht. 760 926 €
Rahoittajat: ELY/ESR 80 %, osatoteuttajat, Oulun kaupungin
kehittämisrahasto, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Ylivieskan seutukunta
ja Kerttu Saalasti säätiö

Osatoteuttajat








Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Ylivieskan yksikkö
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Kuusamon kaupunki, perusopetus
Oulun ammattikorkeakoulu Oy, amk ja opettajakorkeakoulu
Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattiopisto
Oulun yliopisto: Oulun Eteläisen instituutti, Kasvatustieteiden tiedekunta ja
Martti Ahtisaari instituutti
 Pyhäjoen kunta, lukio

Lisätietoa:
Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti, Pajatie 5, 85500 Nivala
Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä, http://www.oulu.fi/oei/mikroyrittäjyys
Matti Muhos, tutkimusjohtaja, puh. 040 0407590, matti.muhos@oulu.fi
Leena Eskola, projektipäällikkö, puh. 040 090 6103, leena.eskola@oulu.fi

