NY Kesäyrittäjyys -opas

Kesätyö omassa NY-yrityksessä!
Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelma
on teorian ja käytännön yhdistävä työkalu
yrittäjyyden taitojen, osaamisen ja asenteen
opettamiseen ja oppimiseen. Ohjelmassa
osallistujat perustavat yksin tai tiimissä
oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen
(harjoitusyritys), jota he pyörittävät kesän ajan.
Ohjelma tarjoaa vaihtoehdon perinteiselle
kesätyölle NY-yrittäjyyden muodossa.
Ohjelma on osa oppilaitoksen opetusta ja
käytännön toteutuksesta vastaa opettaja.

Ohjelmassa opitaan

Ohjelma tarjoaa avaimet käteen -ratkaisun
yrittäjyyden opettamiseen, joten opettajan
ei tarvitse olla liiketalouden tai yrittäjyyden
asiantuntija. Vuosi yrittäjänä -ohjelma
on saatavilla yläkouluille, toisen asteen
oppilaitoksille ja korkeakouluille. Ohjelma
on kouluille ilmainen, mutta edellyttää
rekisteröintiä.
Seuraavilla sivuilla on esiteltynä, miten Vuosi
yrittäjänä -ohjelman voi toteuttaa kesän aikana.

Ohjelman vaikuttavuus

Työelämätaitoja ja yrittäjämäistä asennetta

Opin vastuunottamista ja -kantamista 82 %

Ideasta tuotteeksi prosessin oppiminen

Yrittäjämäisen asenteen tärkeys 77 %

Vuorovaikutus-, ryhmätyö- ja johtajuustaitoja

Oma-aloitteisuuteni lisääntyi 74 %

Omien vahvuuksien löytäminen tekemisen kautta

Ryhmätyötaitoni kehittyivät 68 %

Yrityksen toimintamallin oppiminen käytännössä

Ohjelma antoi realistisen kokemuksen yrittäjyydestä 59 %

Ongelmien ratkaisu ja haasteellisista tilanteista selviäminen

Ymmärsin oman työni arvon 58 %

Liiketoimintaosaamista; markkinointia & taloushallintoa

Vahvisti itseni työllistämisen taitoja 54 %

Poimintoja Vuosi yrittäjänä -ohjelman palautekyselyn keskiarvoista vuosilta 2013 – 2018 (N: 2962).
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Vuosi yrittäjänä -ohjelma kesätoteutuksena
Ohjelma on mallinnettavissa kesäajan toteutukseksi. Kun ohjelma toteutetaan kesäaikana,
on tärkeää, että opiskelijoiden ideat ovat toteuttamiskelpoisia. Ohjelman ytimessä on
käytännön tekeminen. Kesäyrittäjyysmalli voidaan toteuttaa yhteistyössä kaupungin/kunnan,
uusyrityskeskuksen ja koulutuksen järjestäjän kanssa.

Mikä on NY-kesäyritys?
• Kesäyritys on nuoren/nuorten perustama yritys kesän ajaksi. Kesäyrityksen suunnittelu ja
toiminta muodostavat opintojakson, kyse on siis opiskelusta ja siitä saa tienestin lisäksi
opintopisteitä. Varmista omasta kunnastasi, myöntääkö kunta kesäyritystukea. Kesäyritystoiminta on mahdollista myös ilman kunnan rahallista tukea. Kesäyrityksillä on ohjaaja tukena
koko kesän ajan. Kesäyritystuen voi saada oppilaitoksessa kirjoilla oleva opiskelija, jolla on
voimassa oleva opinto-oikeus vähintään kuluvan vuoden elokuun loppuun asti.
• Kesäyrityksen suunnittelu ja toiminta muodostavat opintojakson, kyse on siis opiskelusta ja
siitä saa tienestin lisäksi opintopisteitä. Yritys suunnitellaan ja perustetaan ryhmäohjauksessa
ja se toimii Vuosi yrittäjänä -ohjelman mukaisesti.
• Mukaan valitut ovat sitoutuneet suorittamaan Vuosi yrittäjänä -opinnot osana
kesäyrittäjyyttä. NY-yritys saa ohjausta ja valmennusta koko kesän ajan. Kesän ajalta saa myös
opintosuoritukset. Perustettu NY-yritys voi jatkaa toimintaansa oppilaitoksessa kesän jälkeen.
• Ohjelman aikana NY-yrittäjät käyvät läpi yrityksen kaikki vaiheet perustamisesta yrityksen
lopettamiseen. Vuoden aikana on mahdollista hankkia 15 000 euroa verottomana.

Esimerkkejä kesäajan NY-yrityksistä ympäri
Suomen
Lakehound Games NY

Tiian työpalvelu NY

Suunnittelee, julkaisee ja
markkinoi digitaalisia pelejä.
Yrityksen verkkosivut löytyvät osoitteesta
lakehoundgames.
wordpress.com ja
facebook.com/
LakehoundGames.

Tarjoaa hoiva-apua arjen/
työn haasteisiin kotona tai
palvelutalossa, vanhukselle,
kehitysvammaiselle tai kelle
vain. Palvelut mm: ulkoiluja virikeapu, asiointiapu,
kodin pienet askareet, ruoan
valmistusapu, terveellisten
elämäntapojen ohjaus, sekä
räätälöity hoiva-apu.

JK Consulting NY
Tarjoaa tilitoimistoyrityksille apusovelluksia
automatisoimaan käsin
tehtäviä tietojen siirtoja
ja muita tehtäviä. Myös
muut avustavat tietoteknisten ongelmien ratkaisut
tilitoimistoille kuuluvat
palvelutarjontaan.
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Step by step

1

Ota ohjelma käyttöön

2

Markkinoi nuorille

3

Aloita ohjelma

4

Action eli ohjaa NY-yrittäjiä

5

Tee arviointi ja laita hyvä kiertämään

6

Haluaako nuori yrittäjäksi? Tue häntä!
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Oppilaitos tekee päätöksen Vuosi yrittäjänä -ohjelman käyttöönottamisesta.
Ohjelma on osa oppilaitoksen opetusta ja käytännön toteutuksesta vastaa
opettaja. Ohjelma on osallistujille maksuton, mutta edellyttää opettajien ja
oppilaiden rekisteröitymistä ohjelmaan.

Työllistä itsesi Kesäyrittäjänä – hae kesäseteli ja lähde mukaan! NY-yrityksen
voi perustaa yksin tai yhdessä esim. ammattiopiston toisen alan opiskelijoiden
kanssa ja/tai yhdessä ammattiopiston ja amk:laisen opiskelijan kanssa.
Kesäyrityksen suunnittelu ja toiminta muodostavat opintojakson, kyse on siis
opiskelusta ja siitä saa tienestin lisäksi opintopisteitä. Mukaan valittujen tulee
sitoutua suorittamaan Vuosi yrittäjänä -opinnot osana kesäyrittäjyyttä.

Huhti-toukokuussa valmentaudutaan yrittäjyyteen, perustetaan ja
rekisteröidään NY-yritykset: vuosiyrittajana.fi/rekisterointi. Yritys
suunnitellaan ja perustetaan yhteisten tapaamisten aikana ja toteutetaan
Vuosi yrittäjänä- ohjelman mukaisesti. Vain rekisteröityneet NY-yritykset ovat
Fennian vastuuvakuutuksen piirissä.

Yritys pyörii kesän ajan. Opiskelijat saavat opintosuorituksia ja voivat jatkaa
NY-yritystä myös seuraavan lukuvuoden ajan.

NY-yrittäjyyden päätteeksi tehdään arviointi ja laitetaan hyvät tarinat
kiertämään. Vuosi yrittäjänä -opiskelijat voivat NY-alumneina myös verkostoitua
ja tehdä yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti toisten NY-alunmien kanssa.

Kesäyrittäjyyden ja Vuosi yrittäjänä -ohjelman jälkeen nuoret voivat jatkaa
yritystoimintaa joko pienimuotoisesti esim. 4H-yrittäjänä tai olla yhteydessä
paikalliseen Uusyrityskeskukseen ja kysyä neuvoa kohti yrittäjyyttä.
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Valmiit ja maksuttomat materiaalit kesätoteutukseen
Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa opettajalle opetuksen tueksi valmiit opetusmateriaalit, opettajakoulutuksen, verkko-oppimisympäristön sekä Suomen laajuisen yrittäjyyskasvatusverkoston. Ohjelmat
on nimetty Opetus- ja kulttuuriministeriön Yrittäjyyslinjauksissa (2017) keinoksi toteuttaa uusien
opetussuunnitelmien mukaista yrittäjyyskasvatusta.

Vuosi yrittäjänä

Vuosi yrittäjänä

Vuosi yrittäjänä

yläkoulu

toinen aste

korkea-aste

Ohjelma sopii itsenäiseksi valinnaisaineeksi tai
työkaluksi muiden valinnaisaineiden toteutukseen.

Ohjelma voidaan ottaa
lukion kurssitarjontaan
esimerkiksi teemaopintoina.

Malli sopii niin yksittäisten
yrittäjyyskurssien alustaksi,
kuin monialaisten eri
oppiaineita ja korkeakouluja
yhdistäväksi ohjelmaksi.

Sisällöissä on huomioitu
OPS:n laaja-alaisen osaamisen tavoitteet.

Ohjelma toimii ammattiopistoissa hyvänä
työkaluna yritystoiminnan
suunnittelu ja yrityksessä
toimiminen -tutkinnon osien
suorittamiseen.

Ohjelma on laajuudeltaan
10 opintopistettä. Voidaan
toteuttaa myös lyhyempänä
5 op:n laajuisina opintoina.

Verkko-oppiminen tekemisen tukena
Ohjelma sisältää
• verkko-oppimisympäristön = vahvistaa osallistujan
liiketoimintaosaamista ja tukee yrityksen pyörittämistä
• kielivalinnat ja oppimistehtävät suomeksi, ruotsiksi 			
ja englanniksi

Hyödyllisiä linkkejä
Vero.fi
Uusyrityskeskus.fi
Nuoret yrittäjät ja opiskelijayrittäjyys: yrittajat.fi/yrittajat/nuoret-yrittajat

Tutustu Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan vuosiyrittajana.fi,
opetushenkilöstön koulutuksiin vuosiyrittajana.fi/koulutukset
ja aloita ohjelman käyttö vuosiyrittajana.fi/rekisterointi.
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Yrittäjyyttä tekemällä oppien.
Oma idea, oma NY-yritys.
Teorian ja käytännön yhdistävä työkalu yrittäjyyden taitojen,
osaamisen ja asenteen opettamiseen ja oppimiseen.

vuosiyrittajana.fi

Voittoa tavoittelematon Nuori Yrittäjyys ry (NY) tarjoaa opetussuunnitelmien
tavoitteiden mukaisia ohjelmia yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen
opetuksen tueksi esiopetuksesta korkea-asteelle.

nuoriyrittajyys.fi @NuoriYrittajyys

