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Taustaa

• SYY ry:ssä tulimme siihen tulokseen, että paras keino
edistää yhteiskunnallista yrittäjyyttä Suomessa on
valmentaa  uusia yhteiskunnallisia yrittäjiä;

• Pilottiprojekti: Yhteiskunnallisen yrittäjyyden
valmennusohjelma SYY Akatemia 2011;

• Pilottiprojektin myötä syntyi SYY Akatemia osuuskunta SYY
ry:n kylkeen (SYY ry on myös perustajajäsen).

• Uusia jäseniä 2012
• Yhteensä 12 jäsentä (11 henkilöjäsentä)

Akatemian päätarkoituksena on edistää yhteiskunnallista
yrittäjyyttä valmentamalla yhteiskunnallisia yrittäjiä ja
yhteiskunnallisten yritysten avaintiimejä.



SYY Akatemia:

Luomme aktiivista verkostoa yhteiskunnallisista
yrittäjistä. Tarkoituksenamme on tukea

menestystarinoiden syntyä Suomessa ja ohjata koko
yrittäjyyskulttuuria merkityksellisempään suuntaan.
Olemme mukana ratkaisemassa yhteiskunnallisia
ongelmia Suomessa ja maailmalla niin kauan kuin

sille on tarve.



2 § Osuuskunta on yhteiskunnallinen yritys ja sen
ensisijaisena tavoitteena on yhteiskunnallisen hyvän
tuottaminen. Osuuskunta edistää yhteiskunnallista yrittäjyyttä,
toimintaa ja ajattelua yhteisöissä, ryhmissä ja yksilötasolla.

13 §Ylijäämää ei jaeta jäsenille, vaan ylijäämä käytetään
kokonaan osuuskunnan liiketoiminnan ja sen
yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämiseen



SYY Akatemian valmennusohjelma
10.9 – 29.10.2014

Tutustuminen ja tavoitteet
Yhteiskunnallinen yrittäjyys
Missio ja arvotarjooma
Liikeidean kiteyttäminen
Vaikutusten mittaaminen
Rahoitus ja yhtiömuoto
Markkinointi
Tulevaisuuden tavoitteet

Osallistujana valmennusohjelmassa:
- Tulet osaksi aktiivista verkostoa, jossa toimintaa voit jatkaa myös valmennusohjelman jälkeen;
- Saat työkaluja yritystoimintasi järjestämiseen;
- Saat palautetta ja tukea ideasi/yrityksesi toimivuudesta asiantuntijoilta ja vertaisryhmältä;
- Pääset kehittämään ja toteuttamaan ideoitasi!

Mahdollisuus myös yksilölliseen ohjaukseen varsinaisen valmennusohjelman jälkeen.

Tulossa syksyllä 2014



Tutustuminen yhteiskunnalliseen
yrittäjyyteen

- verkkokoulutus
2.9.- 4.11.2013

• Perehtyminen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen ilmiönä
• Tarkoitettu kaikille kiinnostuneille
• Toteutetaan kokonaisuudessaan etäopiskeluna verkossa.

Yhteistyössä:

Tulossa syksyllä 2014



Menestyvä yhteiskunnallinen yritys
-koulutus

Täsmäkoulutus yhteiskunnallisille yrityksille, jotka tavoittelevat
yhteiskunnallisten vaikutustensa kasvua kehittyvän bisneksen
kautta.

Etäopiskelua + kolme lähijaksoa: 21.-22.9., 12.-13.10. ja 9.-10.11.

Konkreettisia työkaluja yhteiskunnallisen yrityksen johtamiseen,
markkinointiin ja sen yhteiskunnallisten vaikutusten arviointiin.

Kurssin jälkeen:

• osaamisesi yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä on syventynyt
• sinulla on työkaluja yhteiskunnallisen yrityksen johtamiseen ja markkinointiin
• yrityksesi yhteiskunnallisia vaikutuksia voi mitata ja niitä voi hyödyntää kilpailuetuna
• yrityksesi on helppo hakea Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys –merkkiä
• 0let tavannut muita yrittäjiä ja olet jo ehkä sopinut uusista yhteistyökuvioista

Yhteistyössä:

Tulossa syksyllä 2014



Kiitos!

Yhteystiedot:
elina@syy.fi ja 0400 164323

www.syyakatemia.org


