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Pääministeri Matti Vanhasen toisen hallituksen oh-
jelmassa yrittäjyys ja yrittäjyyspolitiikka on nos-
tettu hallituskauden keskeisempiin aiheisiin Työn, 
yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelmaksi. Yk-
sityisyrittäjäin Säätiön kannanotto linjaa toimen-
piteitä, joilla yrittäjyyspoliittisia tavoitteita voi-
daan toteuttaa.

Kannanoton toimenpide-esitykset perustuvat pää-
osin Kari Paakkunaisen nuorten yrittäjyysasenteita 
käsittelevän tilaustutkimuksen löydöksiin. Tutkimuk-
sen aineistona ovat Yritys Hyvä –kirjoituskilpailun 
kilpailuaineet vuosilta 1984-2004 , vuonna 2005          
15-29-vuotiaille suomalaisille tehty survey-tutki-
mus ja laaja media-aineisto.

Tutkimusraportti on julkaistu osoitteessa www. 
kerhokeskus.fi. Tutkimuksen on rahoittanut Yksi-
tyisyrittäjäin Säätiö.
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 Y R I T T Ä J Y Y S K A S V A T U S

Yrittäjyyskasvatuksen aineistoille saatava virallinen 

status oppilaitoksissa

 

Yrittäjyyskasvatuksen opetusaineistot, kuten Yritys 
Hyvä –kilpailu tulee saada tiiviimmin koulujen ja 
oppilaitosten opetussuunnitelmiin tapoina toteut-
taa yrittäjyyskasvatusta. Nuorten erilaiset elämän-
tavat ja arvot tulisi huomioida aineistojen suun-
nittelussa.

Opettajien valmiutta toteuttaa yrittäjyyskasvatusta 

tulee edistää kansallisesti

Nuoret odottavat opettajilta kehittävää asennetta 
yrittäjyyskasvatukseen ja koululta yrittäjämäisiä 
työskentelytapoja. Opettajat tarvitsevat myös pa-
rempia resursseja opetustoiminnan tueksi.

Eriytyneet nuorten ryhmät huomioitava yrittäjyyskas-

vatuksen strategioita suunniteltaessa 

Nuoret suhtautuvat myönteisesti PK-yrittäjyyteen. 
Useimmat heistä ovat harkinneet erilaisia yrittäjyy-
den muotoja ja yrittäjäksi ryhtymistä. 

Yrittäjyyskasvatuksessa on huomioitava erityisesti 
viisi erilaista nuorten ryhmää, jotta heille voidaan 
tarjota motivoitunut näkökulma yrittäjäksi ryhty-
miseen. Ryhmät ovat:
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1 koulussa vähemmän palkitut, omiin erityis-
taitoihinsa uskovat nuoret, 
2    jo elämänkokemusta omaavat nuoret, joil-
la on yritysprojekteja, 
3    nuoret, joille vanhempien yrittäjäuran jat-
kaminen voi olla mahdollisuus,
4    nuoret, jotka voivat yritystoiminnan kaut-
ta osallistua eettis-yhteiskunnalliseen, ekologiseen 
tai kulttuurisesti innovatiiviseen toimintaan 
5   menestyneet nuoret aikuiset, joille yrittä-
jän tie ja sen innovatiivinen infrastruktuuri voi olla 
vaihtoehto toisen palvelukseen etsiytymiselle

Yrittäjyyskasvatuksen on tuettava nuorten osallisuutta

 

Yrittäjyyskasvatuksessa on asetettava etusijalle nuor-
ten yhteiskunnallisen ja taloudellisen osaamisen ke-
hittäminen. Koulun ja paikallisen yhteisön vuoro-
vaikutus kehittää nuorten kykyä osallistua yhteisten 
asioiden hoitoon. Nuorten suosimat yrittäjyysmuo-
dot edellyttävät sosiaalisten, yhteiskunnallisten ja 
taloudellisten tekijöiden huomioon ottamista. Yh-
teistyöhön tarvitaan kansalaisyhteiskunnan eri ta-
sot, nuoret, paikalliset osaajat ja yrittäjät. Kansalli-
sen yrittäjyyspolitiikan tulee luoda mahdollisuudet 
tällaisten kumppanuuksien syntymiselle paikalli-
sella tasolla.

Yrittäjyys voi olla nuorille mahdollisuus yhdistää 
eettisesti ja sosiaalisesti reilu ja taloudellisesti kan-
nattava toiminta. Yrittäjyys voi lisätä työn jousta-
vuutta elämänkaaren eri vaiheiden tai yksilön ar-
vojen mukaan.
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Koulujen, yritysten ja yrittäjäjärjestöjen yhteistyötä tii-

vistettävä

  

Yrittäjyyskasvatuksella, yrittäjä- ja yritysvierailuilla 
ja työelämään tutustumisjaksoilla on ollut myönteistä 
vaikutusta nuorten yrittäjyyskuvan rakentumiselle. 
Nuoret haluavat tiiviimmät ja jatkuvammat yhtey-
det koulun ja yrittäjyyden välille. Yrittäjäjärjestöt 
halutaan dynaamisempaan yhteistyöhön koulujen 
kanssa. Tämä voisi tukea myös opettajia muutoinkin 
vaativassa opetustyössä. Vaikka nuoret eivät toivo 
koulusta ”yrittäjyysopistoa”,  yrityskokeilut sopivat 
heidän mielestään hyvin sivistyskouluun.

 
Yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä laajennettava

Nuorten kasvua yrittäjyyteen ja yhteiskunnalliseen 
aktiivisuuteen pitää tukea räätälöimällä aineope-
tusta oppilaiden erityistaitojen mukaan, ja tuomal-
la menetelmiksi yrittäjyysteeman käsittelyyn opin-
näytteet ja harjoitustyöt.  

Yritys- ja yrittäjävierailujen toteuttaminen vaa-
tii ohjaajilta analysoivaa ja kehittävää otetta, tukea 
ja aikaa. Kosketus yrittäjyyteen voidaan luoda pai-
kallisia peruspalveluita tuottavien yritysten lisäksi 
sosiaalisten ja ekologisten yritysten sekä yrittäjien 
tukitahojen, kuten pankkien, kunnan ja TE-keskuk-
sen kautta. Myös yritykset itse voivat antaa nuorille 
mahdollisuuksia lähestyä tuotannon ja yrittäjyyden 
ehtoja kokeneiden yrittäjien opastamina. 
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Y R I T T Ä J Y Y S P O L I T I I K K A

Yrittäjyyttä tukevissa ohjelmissa huomioitava nuorten 

yrittäjien paikallinen aktiivisuus 

Nuorille yrittäjille on annettava mahdollisuus osal-
listua yrittäjyyttä tukevien ohjelmien, yrittäjyyskas-
vatuksen ja yrittäjyyspolitiikan tekemiseen. Jokaisen 
sukupolven on saatava itse kirjoittaa oma yrittäjyys-
poliittinen ohjelmansa. 

Kansallisissa ohjelmissa, joissa lainsäädäntöä ja 
hallitusohjelmaa toteutetaan, on luotava toimenpi-
teitä nuorten yrittäjien paikallisen aktiivisuuden ja 
uusyrittäjyyskeskuksien tukemiseksi. 

Nuorille yrittäjille räätälöityjä tukimuotoja ja ve-

ronalennuksia

Nuorille PK-yrittäjille räätälöityjä tukimuotoja, ku-
ten starttirahaa, veronalennuksia ja sivukuluhuo-
jennuksia on lisättävä. Myös nuorten niukka enem-
mistö tukee yleistä ajatusta yritys- ja pääomaverojen 
alentamisesta. Samoin pienituloisten verokertymää 
haluttaisiin keventää.  

Yritysten sukupolvenvaihdoksen taloudelliset 
huojennukset ja perintöveron helpottaminen ovat 
useimpien nuorten mielestä välttämättömiä. Nuo-
ret tuntevat hyvin pienyrittäjän arjen ja sosiaali-
vakuutuksen heikkoudet. Jarruna nuorten ryhty-
miselle yrittäjiksi on edelleen 1990-luvun lamasta 
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periytyvä pelko velkaantumista kohtaan. Opinto- ja 
yrityslainojen ottamista pelätään. Yrittäjän oman 
perheen vastuita ja asuntotakuita tulee helpottaa, 
jotta nuoret eivät kokisi yrittäjyyteen liittyviä ris-
kejä liian suuriksi. 

Nuoret eivät tunne tai pidä tulopolitiikan päätök-
sentekotapaa motivoivana. Valtaosa heistä ei kuiten-
kaan halua luopua yleissitovista työehtosopimuksista. 
Joustavuus liittyy enemmän paikallisiin kumppa-
nuusperustaisiin, työnantajan ja työntekijän luot-
tamukseen ja yhteistoimintaan, yrittäjäverkostoihin 
ja uusyrityskeskusten tukemiin malleihin. 

Nuorten kynnys ryhtyä yrittäjäksi voi madaltua, 
jos yrittäjyyden edellyttämää informaatiota ja ra-
hoitustarjouksia kehitetään nykyisestä. Rahoitus-
ehtoja ei tunneta tarkasti. 

Mentorointi ja oppisopimukset ovat toimiva tapa 
antaa käytännön ohjausta yrittäjäksi ryhtyvälle nuo-
relle. Nuoret haluavat niille lisää yksilöllistä harkin-
taa, intensiivisyyttä ja resursseja.  

Y R I T T Ä J Y Y S  M E D I A S S A

Median yrittäjyyskuvaa kohdennettava pienyrityksiin

 

Nuorten yrittäjyyttä koskevan tiedon tärkeimmät 
lähteet ovat työ- ja harjoittelupaikat, sanomaleh-
det ja kouluopetus. Sähköisten viestimien rooli on 
marginaalissa. 
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Nuoret eivät anna medialle kiitettävää arvosa-
naa yritystiedosta ja varsinkaan PK-yrittäjyyttä 
koskevasta tiedosta. Nuorten käsitys on, että glo-
baali päoma hallitsee julkisuutta. PK-yrittäjyys ei 
näy mediassa.

 

Nuorta yrittäjyyttä käsiteltävä mediassa

 

Nuorten yrittäjien pääsyä julkisuuteen on tuetta-
va heidän omien aiheidensa ja osaamisensa kautta. 
Nuoret yrittäjät jäävät julkisuudessa yrittäjyyspolii-
tikkojen, kulutusmainonnan ja globaalien suuryri-
tysten varjoon. Nuoret yrittäjät eivät pääse julkisuu-
teen yrittäjyysideoinnin ja -ohjelmien toimijoina.  

Yrittäjän elämän yksinäisyys, kiireisyys ja stres-
si, taloudellinen epävarmuus ja toisaalta globaa-
liyritykset dominoivat talousjournalismia. Yrittä-
jän yhteiskunnallisesti vastuullinen toiminta jää 
marginaaliin. Nuorten kiinnostus merkkituottei-
siin ja niiden markkinointiin ei riitä yrittäjyystie-
don pohjaksi. Lisäksi tarvitaan julkisuutta yrittä-
jyyden arjesta. 

Nuoret tarvitsevat oman yrittäjyysfooruminsa ja 
uutisointikulttuurinsa. Nuoren sukupolven itse toi-
mittamat materiaalit ja uutiskuvat auttavat nuo-
ria yrittäjiä ja yrittäjäksi aikovia luomaan oma-
kohtaisia ja motivoivia tulkintoja yrittäjyydestä ja 
tuotannosta. Viestintäministeriön tulee pohtia ta-
poja, jolla median yrittäjyydestä luomaa kuvaa saa-
daan suunnattua PK-yritysten ja nuoren yrittäjyy-
den suuntaan.
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Nuorten yrittäjyyspoliittiset preferenssit tärkeysjärjestyksessä

1. Nuorten yrittäjien starttirahaa on laajennettava.

2. Pienten palkkojen verotusta on alennettava.    

3. Yrittäjien oppisopimuskoulutus on tärkeää.   

4. Paikallisilla kumppanuussopimuksilla kuntien, järjestöjen 

ja yritysten kesken voi paikallisesti luoda uusia työpaikkoja.   

5. Rahoittajien tulisi tarjota nuorille yrittäjille erityinen rahoi-

tuspaketti ja siihen liittyvät neuvontapalvelut.    

6. Yritysten sukupolvenvaihdoksen taloudelliset huojennukset ja 

perintöveron helpottaminen ovat välttämättömiä.   

7. Sosiaalisten yritysten kehittäminen on ajankohtaista.   

8. Ekologisesti harkittujen yritysideoiden aika on nyt.   

9. Yhteistoimintamallit työnantajan ja työntekijän välillä ovat 

kannatettavia. 

10. On luotava yritysten palkkojenkäsittelyä ja veronmaksua hel-

pottavat sivut ja suorat viranomaisyhteydet internetiin.  

11. Yrittäjiksi ryhtyvien tulisi verkottua paikallisyrittäjien kans-

sa. 

12. Nuoren yrittäjän tulisi saada ilmainen ja osaava mentoroin-

ti.  

13. Nuoren yrittäjän vastuita ja asuntotakuita konkurssitilantees-

sa tulisi rajoittaa.

14. Tuloverotusta on alennettava.     

15. PK-yritysten työnantajamaksuja on alennettava nuorten yri-

tyksissä.  

16. Yritys- ja pääomaverojen taakkaa on helpotettava.   
17. Paikalliset yrityshautomot poistavat parhaiten ennakkoluulo-

ja ja pelkoja nuorten yrittämisen tieltä.    

18. Pienyritysten innovaatiokeskukset ovat ajankohtaisia.   

19. Luottamuksellinen yrityskohtainen sopiminen on tulevaisuut-

ta. 

20. Aloittavat PK- yritykset on vapautettava sosiaaliturvamak-

suista. 

21. Pien- ja keskisuurten yritysten radikaaliksi kehittämiseksi tu-

lisi perustaa yrityspuistoja (seudullisia keskuksia).    

22. Tiukasta työehtosopimusmallista on luovuttava alueellisen ja 

yrityskohtaisen sopimisen hyväksi.     
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Muistiinpanoja
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Kerhokeskus – koulutyön tuki ry
Mariankatu 15 a 11
00170 Helsinki
puh. 09 6962 440
faksi 09 6962 4444
e-mail:kerhokeskus@kerhokeskus.inet.fi

Laitatuulenkaari  48

00850 Helsinki

p. 09 698 7883
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