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Yritysyhteistyön 
kolme tasoa

Yhteistyön tekeminen yritysten ja lukioiden välillä 
tarjoaa mielekästä sisältöä sekä vaihtelua pe-
rinteiseen luokkahuoneopetukseen. Eritasoisten 
mallien kautta yhteistyötä voidaan toteuttaa 
joko yksittäisten oppituntien puitteissa, pitkäja-
koisemmin opintojaksojen aikana tai laajemmin 
koko koulun tasolla. Tästä lehtisestä löydät ideoita 
yritysyhteistyön eri tasojen toteuttamiseen lukios-
sa sekä apua oikeiden tahojen kartoittamiseen. 

Ensimmäinen taso kuvaa eri tapoja toteuttaa 
yritysyhteistyötä yksittäisten oppituntien puit-
teissa. Mallit sopivat pääasiassa kaikkiin oppiai-
neisiin ja niitä voidaan soveltaa myös vain tarvit-
tavilta osin tai yhdistää muihin kokonaisuuksiin.

Toinen taso keskittyy pidempiaikaisten projektien 
kuvaamiseen. Tällaisiin projekteihin on aina hyvä 
löytää kumppani, jolla on myös omaa intres-
siä yhteistyön toteuttamiseen ja keskusteluissa 
kannattaa alusta asti pitää mukana mahdolli-
suus jatkaa yhteistyötä myös tulevina vuosina. 
Näitä malleja voi myös hyödyntää pienimuo-
toisemmin opetuksessa vain tarvittavilta osin. 

Kolmas taso käsittelee laajempaa yhteistyötä kou-
lujen, kuntien sekä yritysten välillä. Täältä löydät vink-
kejä rakenteellisen yritysyhteistyön toteuttamiseen.  

Viimeiseltä sivulta löydät vinkkejä ja listauksen 
tahoista, jotka voivat auttaa sinua tai kouluasi 
löytämään yhteistyöyrityksen omalta paikkakun-
naltasi. Kannattaa myös pitää mielessä oman 
oppilaitoksen huoltajat, jotka usein mielellään 
lähtevät yrityksineen mukaan koulun toimintaan.
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Oppitunnit
Yritysvierailut ja -luennot

Yritysvierailuilla ja luennoilla luodaan yhteyksiä 
työelämän toimijoihin ja saadaan soveltavia esi-
merkkejä oppitunneilla opitun tueksi. Yrittäjä voi 
tulla koululle tai luokan kanssa voi mennä opet-
tajan johdolla yritykseen vierailulle kuulemaan 
sen toiminnasta. Yritysvierailulla opittua voi jat-
kojalostaa myöhemmin opetuksessa. Yleises-
ti ottaen yhteistyön toteuttamisessa on tär-
keä muistaa opettajan pedagoginen ohjaus. 

Haastattelut
Haastattelujen avulla voidaan lisätä ymmärrys-
tä opitun asian käytännön sovelluksista. Opis-
kelijat etsivät oppitunnilla opitun tai projektin 
tueksi sopivia yrittäjiä, joita he haastattelevat. 

Sparraukset
Yrittäjät tulevat koululle sparraamaan ennalta so-
vituista aiheista opiskelijoita. Käteviä esimerkkejä 
ovat yritysideoiden ja teemaprojektien sparraukset. 
Näissä opiskelijat saavat yrittäjiltä ideoita omien 
ideoidensa sekä projektiensa jatkokehitykseen. 

Pelit
Pelien avulla voidaan harjoitella yritystoimin-
nan pyörittämistä luokkahuoneessa. Esimerk-
kinä tästä on Cesimin hotelliliiketoimintaan 
keskittyvä peli. Pelaamisen tueksi kannattaa 
järjestää yrittäjämentorointia peleihin liitty-
vän liiketoiminnan ymmärryksen lisäämiseksi.

Projektit
Kilpailut

Opiskelijat osallistuvat erilaisiin yritysyhteis-
työn avulla järjestettäviin kilpailuihin. Näitä 
ovat esimerkiksi yritysideakilpailut ja hackato-
nit, joissa ratkotaan yritysten antamia haasteita.

Rastitapahtumat
Opiskelijat kiertävät sovitun ajan alueen yri-
tyksissä tekemässä pienehköjä tehtäviä. Ta-
voitteena on saada laajaa näkemystä alueen 
y r i t y s t o i m i n n a n  m o n i m u o t o i s u u d e s t a .

Tilaustyöt
Opiskelijat tekevät yrityksen tarpeista lähtevän 
tilaustyön. Tätä voi hyödyntää eri oppiainees-
sa,  kunhan sisältöihin soveltuva yritys löytyy.

Shadowing
Seuraa yrit täjää -päivän aikana opiskeli-
jat seuraavat yrittäjiä päivän ajan. Tavoittee-
na on saada päivän aikana yleiskatsaus yrit-
täjän työstä opiskelijaa kiinnostavalta alalta.

Tapahtumapäivät
Tapahtumäpäivien tavoitteena on rakentaa yri-
tysyhteistyön pohjalta toiminnallinen teemapäivä, 
jossa teeman mukaisesti toteutetaan alan yri-
tysten kanssa esimerkiksi luentoja ja työpajoja.

TET
Työelämään tutustumisjaksot ovat perus-
opetuksesta tuttuja yritysyhteistyön muoto-
ja. Lukiossa TET-jakso on yleensä toteutet-
tu osanaa opinto-ohjauksen opintojaksoa.

Toimintakulttuuri
Kunnan tai kaupungin 

yrittäjyyskasvatusvastaava
Se, että kunnassa tai kaupungissa on selkeä yrittä-
jyyskasvatuksesta vastaava taho, korreloi vahvasti 
oppilaitosten ja yritysten yhteistyön toteutumises-
sa. Opettajat ja koulut voivat tehdä aloitteen asian 
edistämiseksi ja mahdollisesti jopa toimia oman 
alueensa yrittäjyyskasvatusta edistävässä tiimissä.

Kummiyritystoiminta
Kummiyritystoimintaa on monenlaista. Sitä voivat 
olla esimerkiksi erilaiset sponsorointimallit sekä 
stipendiohjelmat. Toimiva kummiyritystoiminta 
palvelee niin oppilaitosta, yrittäjää kuin opiskeli-
joita. Toiminnalle on hyvä miettiä selkeät tavoit-
teet ja on tärkeää, että kaikki osapuolet hyötyvät 
mielekkäällä tavalla järjestelystä pitkäaikaisesti. 

    Koko opettajakunnan osallistami-
nen

Yrittäjyyskasvatukseen on hyvä valjastaa koko 
opettajakunta. Monialaisesta opettajakunnas-
ta löytyy valtavasti osaamista ja annettavaa 
yrittäjyyskasvatukseen. Miksei esimerkiksi kä-
sityönopettaja voisi opettaa palvelumuotoi-
lua? Tätä voidaan edesauttaa erilaisten kou-
lutusten, TET- sekä shadowing-mallien avulla 
ja näin yrittäjyyskasvatuksesta saadaan osa 
koko koulun yhteistä toimintakult tuuria . 

       Paikalliset LOPS-kirjaukset
Yrittäjyyskasvatus voidaan kirjata yksityiskohtai-
semmin myös paikalliseen opetussuunnitelmaan. 
Tällöin sitoutuminen koulun yhteisiin tavoitteisiin on 
laajempaa. Tässä kohdassa on hyvä huomioida 
eri oppiaineiden välinen yhteistyö niin sisällölli-
sesti sekä yritysyhteistyön toteuttamisen kannalta.


