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Ootko lukiossa tai ammattiopistossa pohjoisen Keski-Suomen alueella? Kuulostaisko uusien
ratkaisujen kehittäminen, omien taitojen käyttöönotto ja omaan tulevaisuuteen (ja työllistymiseen)
vaikuttaminen sun jutulta? Jos vastasit JOO niin innovointi on juttu, johon kannattaa tutustua. 
Ja arvaas mitä? Se onnistuu mainiosti just tämän vihkon avulla!

Matka innovoinnin maailmassa koostuu neljästä stepistä ja niistä tämä vihko kertoo. Jokaisen
stepin kohdalta löytyy simppeli tehtävä ja esimerkki alueen toimijasta, jotka edistää sun
innovointimatkaa. Vihkon loppuun on koottu kaikki pohjoisen Keski-Suomen alueen toimijat, 
jotka toimii sun tukijoukkoina.

YrItä ees!
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Innovointi ja innovaatiot koskettaa sun elämää nyt ja tulevaisuudessa
hyvinkin paljon. Miksi näin? 

Maailma muuttuu koko ajan. Sun tuleva työ saattaa esim. olla jotain mitä
ei ole vielä keksittykään. Ja mikä siisteintä - sä voit keksiä sen itse
innovoimalla! Innovatiivisuudella voi omalta osalta vaikuttaa omaan
tulevaisuuteen, koulu-/opiskeluympäristöön, asuinpaikan kehittämiseen tai
vaikka niinkin suureen asiaan kuin ilmastonmuutokseen.

Innovaatiot voikin tarkoittaa ihan pieniä, arkielämää helpottavia keksintöjä
tai olla maailmaa mullistavia ratkaisuja. Innovaatioiden kautta voi
helpottaa vaikkapa omaa harrastustoimintaa tai luoda niiden kautta
itsellensä kokonaan uuden duunipaikan – huomaat varmaan, että skaala
on siis melkoisen iso! 
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ESIM.
KUKA?

MITÄ?

MIKSI?

Paikalliset yrittäjät

Tarinat kouluvierailuilla

Inspiraatiota & esimerkkejä

STEP 1

Innovoinnissa mennään mieluummin 
”överit kun vajarit”-periaatteella. Parhaat
innovaatiot saattaa syntyä just niistä
hulluimmista ideoista, joten unohda
turhat suodattimet. Tää on taito, jonka
kuka vaan voi oppia - kuhan reenaa!



REENAA Selaile sua inspiroivia somevaikuttajia. Ketkä ovat erityisen innovatiivisia tai
uniikkeja siinä mitä tekevät? Millä tavalla innovatiivisuus näkyy? Koita ees!

KUKA? MIKSI? MITEN?

MITÄ
JÄI

KÄTEEN?
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 SINÄ

ONGELMA

Osaaminen & intohimot

Ärsytyksen aiheet  

Kaikki innovaatiot lähtee liikkeelle jostain ideasta eli ajatuksesta, päähänpistosta tai
oivalluksesta. Idea voi syntyä ihan mistä vaan – intohimosta, taidoista, ärsytyksestä
tai ympäristön tarjoamasta mahdollisuudesta. Ideointia voi myös harjoitella
tietoisesti.
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REENAA Herättele seuraavaksi sun tuntosarvia esimerkin ja tehtävän
avulla. Harjoittele tunnistamaan ideoiden alkulähteitä pohtimalla
seuraavalla sivulla olevia teemoja. Millaisia ideoita niiden
pohjalta voisi syntyä? Ideoi ees!
 

YMPÄRISTÖ

TUNNISTA IDEOI

OSAAN NEULOA MYYN LAPASIA

TALLILLA HEVOSTEN
RIIMUT SEKAISIN

NIMETYT RIIMUPAIKAT
JOKAISELLE

TYHJÄ UIMARANTA ?Mahdollisuudet & ihmiset

KUKA?

MITÄ?

MIKSI?

Oppilaitokset

Nuori Yrittäjyys ry:n Innovaatioleirit

Harjoitusta ideointiprosessiin

STEP 2

ESIM.
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SINÄ

ONGELMA

Osaaminen & intohimot

Ärsytyksen aiheet  

YMPÄRISTÖ
Mahdollisuudet &
ihmiset

TUNNISTA IDEOI

MITÄ
JÄI

KÄTEEN?
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Seuraavaksi haluaisit varmaan tietää toimiiko sun idea käytännössä. Vastaukset
siihen ja tärkeää kokemusta saat testaamalla ideaa matalalla kynnyksellä. Pyydä
kaveria koekaniiniksi, osallistu koulun järjestämään tapahtumaan tai esittele
prototyyppi. Ja mikä tärkeintä, muista aina pyytää palautetta!

KUKA?

MITÄ?

MIKSI?

4H -yhdistykset

Tapahtumat

Kokemusta & oppia
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REENAA
Tee oma kolmen
kohdan suunnitelma
idean testauksesta
käytännössä. 
Alota ees!

Keneltä sparrausta? Tärkeitä yhteystietoja?1.
 

STEP 3

ESIM.



Keneltä sparrausta? Tärkeitä yhteystietoja?1.
 

2. Missä voisit testata käytännössä?
 

3. Mihin asiaan & miten haluat palautetta?
 

MITÄ JÄI
KÄTEEN?

MITÄ
JÄI

KÄTEEN?
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Jos toteat kaiken tän jälkeen yrittäjyyden olevan mahdollisesti sun juttu, niin ota
seuraavaksi yhteys paikalliseen yrityskehittäjään.
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Soittaako Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -
ohjelma mitään kelloja? Entä 4H-yritys? Ne on
turvallisia keinoja testata yrittäjyyttä opiskeluiden
ohella helposti ja ohjatusti. Kysy näistä lisää
opettajilta tai paikallisista 4H-yhdistyksistä.
 

Hyvin testatusta ja kehitetystä ideasta voi syntyä ihan aikuisten
oikeesti toteutuskelpoinen innovaatio. Mieti! Jos jatkat kehittämis-
duunia, innovaatiosta saattaa syntyä sulle jopa oma bisnes – joko
nyt tai vuosien päästä. Bisnes voi tarkoittaa vaikkapa kesätyötä tai
loppuelämän duunipaikkaa. 
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SEURAAVA ASKEL?

STEP 4

Tsekkaa Tukijoukot -sivu



REENAA
KUKA/MIKÄ?

Mieti oma liikeidea – mitä voisit myydä Vuosi Yrittäjänä- ohjelman tai 
4H-yrityksen kautta? 

MITÄ
JÄI

KÄTEEN?

KELLE? KENEN KANSSA?

MISSÄ? MITÄ?

MIHIN HINTAAN?

Mieti oma liikeidea – mitä voisit myydä Vuosi Yrittäjänä- ohjelman tai 
4H-yrityksen kautta? 



 
TUKIJOUKOT

Inspiraatiota, esimerkkejä,
harjoittelu-/TET-paikkoja 

Paikalliset yrittäjät

Koulutusta, asiakkaita, tukea ja
sparrausta nuorten yrittäjyyden
edistäjien kautta

Bisnes Academy 
 

Tsekkaa Sälää -sivu

Maksuttomasti monipuolisia
digilaitteita, tiloja (mm. podcasteihin &
kuvauksiin), koulutuksia ja tukea

Digikeskus 
 

TESTAAINSPIROIDU YRITÄIDEOIGoogleta ja ota itse rohkeasti yhteyttä! 
Nää tyypit on sun puolella!

Hubteekki Pihtipudas, Lennätin
Viitasaari & MultiHUB Karstula 

Hubit

Mahdollisuus osallistua
yrittäjyystapahtumiin (esim.
kouluvierailut) sekä -kursseille

Oppilaitokset

Etätyötiloja, verkostoja,
neuvontaa, koulutuksia &
tapahtumia 

Nuori Yrittäjyys ry:n
oppimisohjelmat (mm. yrityksen
elinkaaren kokeilu käytännössä
Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa)



Yrityskehittäjät
Kehittämisyhtiö Witas Oy,
Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy,
Saarijärven yrityspalvelut,
Kannonkosken elinkeinopalvelut &
Kyyjärven elinvoimakoordinaattori 

Käytännön kokemuksia,
verkostoja, innovaatiokilpailu
nuorille

Keksintöjen viikko

4H Pihtipudas, 4H Viitasaari,
Suomenselän 4H-yhdistys

4H-yhdistykset 
 

Toimintaa, neuvontaa ja
rahoitusta

Leader Viisari 
 

Tukijoukoilla voi olla käynnissä nuorten yrittäjyyteen liittyviä hankkeita, joiden
toimintaan voit päästä osallistumaan. Infoa saat suoraan toimijoilta.

Maksutonta tukea ja neuvontaa
matalalla kynnyksellä kaikkiin
yritystoiminnan vaiheisiin

Inspiraatiota Business LAB:sta &
muista tapahtumista

Käytännön kokemusta turvallisesti
ja ohjatusti duuniringin,
yrityskoulutuksen + 4H-yrityksen
pyörittämisen kautta

PS.



Youtube: Tulevaisuuden tekijät
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Instagram:
 

YES talk 
Puhu Rahasta 
Uskalla yrittää 

Podcastit: 

 
 

Yripodi for Evripodi 
Ylös ja yritä! 

 

 

Discord: Ihmiset Bisnes Academy –verkoston 
takaa löydät https://discord.gg/FAt6ahKjpc 
 

 
@nuoriyrittajyys
@tuletekijaks

LÄ
 

https://discord.gg/FAt6ahKjpc


MUISTIINPANOT



Julkaisija: Kehittämisyhtiö Witas Oy, 
Nuorten innovaatiopolku -hanke 
Ulkoasu & taitto: Salla Partala
Keski-Suomen Painotuote Oy, 2022

Huom! Tätä työkirjaa SAA kopioida
yksityiseen ja julkiseen ei-kaupalliseen
tarkoitukseen lähteen mainiten.

yrItä ees

Erityiskiitokset Viitasaaren lukion opiskelijoille 
Aapo Kokkoniemelle ja Anton Mönttiselle "Yritä ees" -

lausahduksesta sekä inspiraatiosta koko työkirjan
suunnitteluun. Ikinä ei tiedä mistä oma idea vielä löytyy!
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