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Alkusanat 

Kun kasvatuksesta kaikki haluavat sanoa painavan sanansa ja esiintyä asiantuntijoina, on hienoa 

koristella ilmaisuaan auktoriteettien lauseilla ja heistä filosofit ovat itseoikeutettuja. 

  Veikko Heinonen, Kasvatustieteen perusteet. 

If you wish to make an apple pie from scratch, you must first invent the universe. Carl Sagan 

Restlessness is discontent and discontent is the first necessity of progress. Show me a thoroughly 

satisfied man and I will show you a failure. Thomas A. Edison 

A gentleman is one who never hurts anyone's feelings unintentionally. Oscar Wilde 

Everything comes to him who hustles while he waits. Thomas A. Edison 

Sometimes it's a little better to travel than to arrive. Robert M. Pirsig 

To expect the unexpected shows a thoroughly modern intellect.  Oscar Wilde 

In a car you're always in a compartment, and because you're used to it you don't realize that 

through that car window everything you see is just more TV. You're a passive observer and it is all 

moving by you boringly in a frame.  

 

On a cycle the frame is gone. You're completely in contact with it all. You're in the scene, not just 

watching it anymore, and the sense of presence is overwhelming.  Robert M. Pirsig 

Being busy does not always mean real work. The object of all work is production or accomplish-

ment and to either of these ends there must be forethought, system, planning, intelligence, and 

honest purpose, as well as perspiration. Seeming to do is not doing.  Thomas A. Edison 

The true mystery of the world is the visible, not the invisible. Oscar Wilde 

Vision is the art of seeing what is invisible to others. Jonathan Swift
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1. JOHDANTO 

Yrittäjyyteen kasvattamiselle – oikeastaan yrittäjyydelle – on vahva tilaus. Suo-

men, Euroopan ja maailman  perinteiset rakenteet ovat rikkoutuneet. Paluuta enti-

seen ei ole. Tästä merkkeinä ovat poliittisten ja uskonnollisten valtapiirien rajojen 

täydellinen tai osittainen avautuminen sekä tuotteiden suunnittelun, toteutuksen ja 

kaupan globalisoituminen. Seuraukset eivät ole täysin tiedossa. Täysin selvää ei 

ole, mitkä ovat syitä ja mitkä seurauksia. Esimerkiksi Internet ja sen joukkovies-

tintämahdollisuudet ovat syy, toisaalta seuraus. Toisena syy-seuraus –parina on 

ammattien jatkuva muuttuminen ja siitä seuraava, teollisen ajan totuttujen ajan-

käyttö- ja elämäntapojen muuttuminen. 

Moni esittää korjauksena ongelmiin yrittäjyyttä. Juhlapuheissa, toimintaohjelmis-

sa, lehtiartikkeleissa ja kirjoissa korostetaan yrittäjyyden ja yrittäjien merkitystä ja 

sitä, että yrittäjiä on saatava lisää. Yrittämistä ja yrittäjyyttä arvostetaan. Onnistu-

essaan yrittäjyyskasvatus lisää yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta perätään perus-

kouluista yliopistoihin.  

Poikkeuksiakin on. Äärilaidoissa ovat esimerkiksi Åbo Akademin organisaation ja 

johtamisen professori Rehn ja kasvatustieteilijä, professori Värri. Siinä, missä 

Rehn visioi jokaiselle suomalaiselle jo vauvana perustuloa ja perusyritystä auto-

maattisesti henkilötunnuksen tapaisesti luotuna (Rehn 2014), kasvatustieteilijä, 

professori Värri kirjoittaa: 

 ”Samaan aikaan kun lapsemme ovat yhä röyhkeämmin kaupallisen mani-

puloinnin kohteina, yrittäjyyskasvatuksen ideologia alleviivaa aikamme 

vulgaarimateriaalista eetosta, joka on täysin vailla syvempää pedagogis-

eettistä katsomuksellisuutta.” (Värri 2007). 

Molemmat ovat näennäisestä ristiriidasta huolimatta oikeassa: ongelma ei ole yrit-

täjyys ja yrittäminen, vaan arvot niiden toteutuksessa ja syntyvän uuden maailman 



  9 (87) 
  

arvot. Näennäinen käsitysero johtuu pikemminkin yrittäjyyden määrittelyn erosta 

kuin todellisesta mielipide-erosta. 

Yhteistä edellisille lainauksille on se, että yrittäjyyttä ei määritetä mitenkään tai ei 

ainakaan niin tarkasti, että määritykseen voisi tarttua, että siitä syntyisi keskuste-

lua: mitä yrittäjyydellä ja näin ollen halulla yrittäjyyden lisäämiseen todella tar-

koitetaan? Ja mitä tarkoitetaan yrittäjyyskasvatuksella? Yrittäjä ja yrittäjyys ovat 

määriteltäväksi yhtä vaikeita termejä kuin opettajuus: 

”Opettajuus on sikälikin mielenkiintoinen asia, että vaikka sitä yrittää 

kuinka sanoilla määritellä, voi päästä vain tiettyyn pisteeseen. Sanoilla ei 

tavoita opettajuuden ydintä. Miksi? Käsittääkseni siksi, että opettajuus on 

ajattelun, tunteen ja toiminnan kudelma. Näistä jokainen on oma polkunsa, 

ja yhdessä ne muodostavat monimuotoisen ilmiön nimeltä opettajuus.” 

(Stenberg 2011). 

Jos edellisessä korvataan sana ”opettajuus” sanalla ”yrittäjyys” niin saadaan var-

sin hyvältä kuulostava ’epämääritelmä’: yrittäjyys on ajattelun, tunteen ja toimin-

nan kudelma. Näistä jokainen on oma polkunsa, ja yhdessä ne muodostavat mo-

nimuotoisen ilmiön nimeltä yrittäjyys. 

1.1 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET, RAJAUS JA TOTEUTUS 

Työ tehdään vuosien 2013-2016 aikana. Tutkimustyö perustuu kokonaan olemas-

sa olevan aineiston tulkintaan. Tulkittava aineisto on tekstejä kasvatuksesta ja 

yrittäjyydestä, yleistä tietoa datanomiopetuksesta ja erityisesti HBC:stä sekä tut-

kimuksen aikana voimaan tullut OPH:n tutkintoperusteet sekä HBC:n OPS ja muu 

datanomiopetusta määräävä dokumentaatio. Varsin runsas aineisto, josta pyritään 

löytämään hermeneuttisen kehäajattelun mukaan toimien näkemys datanomiopis-

kelijoiden yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseksi. 
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Tämän tutkimuksen tavoitteena on tulkita 1) määräävää ja 2) ohjaavaa dokumen-

taatiota niin, että tulkinnan avulla Helsinki Business Collegen datanomikoulutuk-

sen yrittäjyyskasvatusta voitaisiin kehittää. 

Datanomiopiskelijoiden yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen HBC:ssä on haastava 

tutkimusaihe aiemmin kuvattujen määrittelyongelmien vuoksi. Tämä on tutki-

muksen lähtökohta: vaikeaan asiaan puututtava, on saatava selko siitä, mitä ter-

meillä tarkoitetaan, että voidaan toimia oikeansuuntaisesti käytännön toiminnassa 

eli koulutuksen kentällä, kuten opetussuunnitelmatyössä, luokissa tai vaikkapa 

työharjoittelussa. 

Määräävät dokumentit on hyvin rajallinen määrä virallisia dokumentteja, joiden 

avulla asetetaan tavoitteet asettajan alisteiselle toimeenpanijalle. Datanomikoulu-

tuksen sisältö on Opetushallituksen tutkinto, joten sen sisältö on määrätty OPH:n 

tutkintoperusteissa. Helsinki Business College on saanut oikeuden järjestää tutkin-

toperusteiden määrittämää datanomikoulutusta ja se on tehnyt tutkintoperusteiden 

vaatiman ja tutkintoperusteet toteuttamaan tarkoitetun opetussuunnitelman, kuten 

muutkin datanomikoulutusta antavat oppilaitokset. Eri oppiaiheita opettavat opet-

tajat ja oppilaitoksen muu henkilökunta tulkitsevat tutkintoperusteita ja opetus-

suunnitelmaa päivittäisessä työssään käytännön toimenpiteiksi. Myös opiskelijat 

tulkitsevat samoja dokumentteja suoraan ja henkilökunnan välittäminä omiksi 

opintosuoritteikseen. 

Ohjaava dokumentaatio on yleistä, tieteellistä ja puolitieteellistä dokumentaatiota 

kasvatuksesta ja opetuksesta, yrittäjyydestä, kehittämisestä ja datanomiopiskelijan 

eri oppiaiheista. Tämä dokumentaatiota tuotetaan jatkuvasti lisää. On selvää, että 

tähän materiaaliin voidaan tutkimuksen puitteissa tutustua vain esimerkeittäin ja 

periaatenäkökulmasta. 

Kaikki materiaali – kirjallinen, kuvaava tai esitetty – on tulkittavissa eri tavoin. 

Absoluuttinen totuus on olemassa vain asiaan perehtymättömän mielessä. Tämän 

vuoksi tutkimustehtävä on ylipäänsä mahdollinen ja tarpeellinen: yksi tutkimuk-
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sellinen näkemys siitä, miten olemassa oleva ja toimintaa määräävä dokumentaa-

tio voi toteutua käytännön toiminnaksi yleisen pedagogisen, didaktisen ja yrittä-

jyyttä määrittävän tiedon puitteissa datanomiopiskelijan opiskelussa? 

1.2 TUTKIMUSMENETELMÄ JA -FILOSOFIA 

Metodologiavaihtoehtojen pohdinnan jälkeen tutkimusmetodologiaksi valittiin 

laadullisen tutkimuksen menetelmä, tarkemmin hermeneuttinen tutkimusote. Va-

linta ei ollut itsestäänselvyys, vaan vaati sellaisenaan pitkän harkinnan eri vaihto-

ehtojen välillä. Tämä osa tutkimustyöstä ei mennyt hukkaan, vaan se antoi lisä-

pontta myöhemmin myös tutkimustuloksiin. Metodin valinnan vaikeus tähän tut-

kimukseen osoittautui merkittäväksi toimintatavaksi tutkimuksen kehittämisalu-

eella. Menetelmästä, kuten sen etsimisen merkityksestäkin, lisää tuonnempana. 
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2. LAADULLISISTA MENETELMISTÄ JA HERMENEUTIIKASTA 

Tässä kappaleessa kuvataan tutkimuksen viitekehystä ja metodologiaa - her-

meneutiikkaa laadullisena menetelmänä. Metodia tarkastellaan kirjateoreettisen 

aineiston lisäksi omakohtaisia – siis tutkijaan liittyviä – seikkoja raportin myö-

hempien jaksojen päätelmiä valottamaan. Tarkoituksena on asettaa tutkijan näkö-

kulma suurennuslasin tai suorastaan mikroskoopin alle, että näkökulman merkitys 

tulisi vahvemmin ymmärretyksi päätelmien yhteydessä.  

2.1 TUTKIMUKSEN METODOLOGIA 

Positivistiset, kvantitatiiviset eli määrälliset menetelmät pyrkivät löytämään tie-

teellisen totuuden tutkimalla asioiden ja ilmiöiden ominaisuuksista toistuvuuden 

systematiikkaa tai määrällistä merkittävyyttä kausaalisuhteissa. Kvantitatiivinen 

tutkimus toteutetaan laskemalla valitusta tai lomakkeella kysellystä aineistosta – 

saatetaankin puhua lomaketutkimuksesta. (Alasuutari 1999). Kvantitatiivisen tut-

kimuksen keskeisiä piirteitä kuvataan seuraavasti: 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa ovat keskeisiä 

• johtopäätökset aiemmista tutkimuksista 

• aiemmat teoriat 

• hypoteesien esittäminen 

• käsitteiden määrittely 

• koejärjestelyjen tai  aineiston keruun suunnitelmat, joissa on tärkeää, 

että havaintoaineisto soveltuu määrälliseen, numeeriseen mittaamiseen 
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• koehenkilöiden tai tutkittavien henkilöiden valinta, useinkin tarkat koe-

henkilömäärittelyt ja otantasuunnitelmat: määritellään perusjoukko, jo-

hon tulosten tulee päteä, ja otetaan tästä perusjoukosta otos 

• muuttujien muodostaminen taulukkomuotoon ja aineiston saattaminen 

tilastollisesti käsiteltävään muotoon 

• päätelmien teko havaintoaineiston tilastolliseen analysointiin perustu-

en , mm. Tulosten kuvailu prosenttitaulukoiden avulla ja tulosten mer-

kitsevyyden tilastollinen testaus. (Hirsjärvi 2009) (kursivoinnit alkupe-

räiset lähteestä) 

Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset menetelmät täydentävät toisiaan ja – esimerkiksi 

– tämän tutkimuksen jatkotutkimuksina olisi tehtävä seurantatutkimuksia kvanti-

tatiivisina pitkittäistutkimuksina. Tämän tutkimuksen luonteeseen kvantitatiiviset 

menetelmät eivät kuitenkaan sovi – jatkotutkimuksessa ne ovat välttämättömiä. 

Aiemmin todettiin, että ”Tutkimustyö perustuu olemassa olevan aineiston tulkin-

taan.” Alasuutari kirjoittaa 

”Voisi ajatella, että ihanteellista on tältä kannalta aineisto, joka on olemas-

sa tutkimuksen tekemisestä ja tekijästä riippumatta. Englannin kielessä 

tästä käytetään termiä naturally occurring data. Tällaisten aineistojen ke-

räämisestä taas puhutaan termillä unobtrusive measures (Webb et al. 

1966); sillä tarkoitetaan esimerkiksi ulkokohtaista havainnointia, ja yleen-

sä sellaisia aineiston keruun tapoja, joissa tutkittava kohde ei mitenkään 

häiriinny tutkimuksen suorittamisesta. Toisaalta kvalitatiivisen tutkimuk-

sen traditiossa tunnetaan hyvin osallistuvan havainnoinnin metodi. Siinä 

tutkija osallistuu tutkittavan yhteisön toimintaan ja haastattelee ihmisiä, 

niin että tässä yhteydessä ei voi missään nimessä puhua tutkittavia häirit-
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semättömistä menetelmistä. Mikä on siis kvalitatiivisen aineiston ominais-

luonne?” (Alasuutari 1999) 

Tässä tutkimuksessa toteutuu – olosuhteiden sattuman kautta – molemmat tapauk-

set edellisistä. 

Tutkittava aineisto koostuu kirjoista, dokumenteista ja viranomaismääräyksistä, 

joihin tutkijalla ei ole ollut mitään vaikutusmahdollisuutta ennen tätä tutkimusta. 

Riskinä on sortua epätieteellisen pamflettimaiseen esitykseen ja jälkiviisauteen. 

Tältä pyritään välttymään keskittymällä tarkastelussa äärimmäisen painokkaasti 

tieteelliseen metodiin. 

Toinen hyöty - toisaalta epätieteellisyyden riski - tarkasteluun on siinä, että tätä 

kirjoitettaessa tutkija ei ole enää töissä HBC:ssä, koska työsuhde loppui määräai-

kaisuuden loppumiseen. Riskiä epätieteellisyyteen sortumisesta ei ole, koska tut-

kijan elämä jatkuu jo toisessa, äärimmäisen mielekkäässä työsuhteessa. Lisäksi 

aidosti motivoitunut tutkija on kiinnostuneempi totuudesta kuin ihmisyyden alhai-

simmista vaikuttimista, kuten kosto. Tämän tutkimuksen tekijä on jäävi arvioi-

maan vaikuttimiaan tässä raportissa tämän enempää, vaan loppuarviointi jätetään 

tämän raportin lukijalle. 

Merkittävää edellisessä on huomata yleisesti, että kaikissa tekstissä on tulkintava-

ra ja inhimillisen elämän raadolliset vaikuttimet on aina muistettava raskauttavana 

tai anteeksiannettavana – jälkimmäinen erityisesti vähemmän elämään kokenei-

den, kuten nuorisoasteen kirjoittajien, kohdalla. 

Anttila kirjoittaa hermeneuttisen metodin tietoteoreettisista perusteista seuraavas-

ti: 

”Hermeneutiikka käsittelee tekstiä ensisijaisesti viestinä ja tulkitsijaa sen 

vastaanottajana. Tekstin ja tulkitsijan kohdatessa syntyy tiettyä vuoropuhe-



  15 (87) 
 

lua, kahden ihmisen välistä jännitettä. Kummallakin on oma, ainakin jos-

sain määrin toisistaan eroava maailmantulkintansa ja tulkintaan sisältyy 

yritys sulauttaa molemmat horisontit toisiinsa. Päinvastoin kuin positivisti-

sessa perinteessä, jossa ideana on laatia abstraktioita todellisuudesta (esi-

merkiksi matemaattinen  malli), hermeneutiikalla pyritään rakentamaan 

konkretisoitu kuva, kokonaisuus eikä vain sen malli. Tutkijan työskentely 

on siis vuoropuhelua, jossa tutkija suhteuttaa aineistoon omat merkityseh-

dotuksensa ja korjaa niitä, mikäli kohteen tulkinta ja ymmärretyksi tulemi-

nen niin vaatii. Hermeneuttinen metodi on ymmärtävä ja tulkitseva” 

(Anttila, 2006, s ) (lihavointi on alkuperäinen eli lähteestä). 

Hermeneuttista metodia sovellettaessa pyritään siis luomaan tulkittavasta tekstis-

tä1 konkreettinen, todellinen sovellus eikä abstraktiota todellisuudesta. Käsillä 

olevan tutkimuksen tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että luotava tulkinta on käyt-

töön otettavissa  oleva tapa kasvattaa tulevia datanomeja niin, että valmistuvissa 

datanomeissa on yrittäjyys vahvistunut verrattuna aiempaan. Kuten aiemmin kir-

joitettiin, tutkijana olen tätä kirjoittaessani jo siirtynyt oppilaitoksesta pois ja mui-

hin tehtäviin joten toteutuksen loppuun saattaminen jää muiden toteutettavaksi 

(joka hermeneutiikan periaatteiden mukaisesti on taas uusi tulkinta tästäkin tutki-

musraportista!).! 

Tämä tutkimus pyrkii luomaan uuden mallin datanomien kasvatukseen tulkitse-

malla olemassa olevaa aineistoa yrittäjyyttä vahvistavasta näkökulmasta. Aineis-

toa tutkitaan laajasti yhä uudestaan ja raporttia kirjoitetaan sen koko laajuudelta 

jatkuvasti tarkentaen, prosessikirjoittamisen ja hermeneuttisen kehän periaatteita 

noudattaen. 

Keskeinen tulkittavien tekstien valinnan lähtökohta on se, että minimitason oppi-

laitoksen datanomikoulutukselle määrää OPH:n tutkintoperusteet, yksittäiselle 

 
1 Termillä ”teksti” on hermeneutiikassa erityismerkitys eikä se tarkoita välttämättä kirjaimellisesti tekstiä 
yleisessä mielessä ymmärrettynä. Hermeneutiikan ”teksti” voi olla tulkittava esitys tai vaikka patsas! 
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opettajalle ja opiskelijalle vastaavasti oppilaitoksen opetussuunnitelma ja käytän-

nön täsmennykset. Laajemman rajauksen eli maksimin asettavat yleiset totuudet 

oppimisesta, opettamisesta ja yrittäjyydestä sekä – tietenkin – käytettävissä olevat 

resurssit, kuten aika, raha ja ihmistyön määrä edellisten kautta. 

Tutkimuksessa Datanomiopiskelijoiden yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen 

Helsinki Business Collegessa pyritään perinpohjaiseen, uutta luovaan ymmärryk-

seen datanomiopintoja määrittävien dokumenttien yrittäjyyskasvatusta koskevilta 

osin Helsinki Business Collegessa (HBC). Tutkimuksen tarkoitus on käytännölli-

nen: pyrkiä parantamaan toimintaa annettujen tekstien puitteissa ja avulla. 

Tutkimus on painokkaasti laadullinen: tutkitaan olemassa olevaa dokumentaatiota 

ja pyritään löytämään tutkimustuloksena uusi näkökulma yrittäjyyskasvatuksen 

käytännölliseksi sovellukseksi HBC:ssa. 

Laadullinen (kvalitatiivinen) ja määrällinen (kvantitatiivinen) tutkimus eivät ole 

toisiaan poissulkevia, vaan toisiaan tukevia. Tässäkin tutkimuksessa olisi voinut 

tehdä vaikkapa mainintojen määriin tai haastatteluihin liittyviä tilastoja ja ana-

lyysejä tekstitulkinnan oheen. Tähän en lähtenyt, koska en usko tilastollisen tar-

kastelun tai määrätaulukointien tarjoavan vastauksia kysymykseen ”miten da-

tanomiopiskelijan yrittäjyyttä parannetaan tutkintoperusteiden ja opetussuunni-

telman puitteissa”. Lomakekyselyille, tilastoille, taulukoinneille ja muulle 

numeron pyöritykselle on hyvin merkittävä paikkansa tutkimuksessa ja – 

esimerkiksi – tämän tutkimuksen toimeenpanon jälkeistä vaikuttavuutta voitaisiin 

tutkia mielekkäästi selvittämällä datanomien yrittäjyyttä lomaketutkimuksella ja 

vertaamalla sitten arvoja aiemmilla tavoilla opiskelleiden vastaaviin arvoihin. 

Tässä tutkimuksessa pyritään löytämään tulkinta dokumenteista systematiikka 

toisilla keinoilla. 

Tässä tutkimuksessa pyritään löytämään teksteistä tulkinta kysymyksiin “mitä on 

yrittäjyys”, “mitä on kasvatus”, “mitä on olla datanomiopiskelija” ja selvittää 

sitten se, miten pitäisi järjestää opetustoiminta, että yrittäjyyttä saadaan 



  17 (87) 
 

parannettua valmistuvissa datanomeissa tutkintoperusteiden ja 

opetussuunnitelman määräämällä tavalla toimien. 

Alle esitetty kuva on 1) ensimmäinen tulkinta siitä, miksi uskon 

datanomiopiskelijoiden pitävän “oppiaineiden pänttäämiseksi” pilkottua koulua 

vieraana omalle elämälleen, omaan elämäänsä liittymättömänä ja 2) perustelen 

osittain jatkossa esitettyjen, tulkittavien dokumenttien valintaa. Kuva on graafinen 

esitys datanomin ammatillisten vaatimusten määrittämisestä eri vaikuttajien 

toimesta. 

 

Kuva 1 Ammatillisten vaatimusten määritysten suhde toisiinsa (© Kari KA Häkkinen) 

Elämä kokonaisuudessaan asettaa yksittäiselle henkilölle – kuten datanomille - 

yksittäisessä osaamisaiheessa vaatimuksen, mitä pitää osata. Elämänvaatimuksen 

ameebamaisuudella pyritään kuvaamaan sitä, että vaatimus on yleensä hyvin 

epämääräinen. Elämänvaatimus sisältää työelämänvaatimukset: työelämä ei ole 

kuitenkaan koko elämä vaan yksittäisen datanomin elämä on yksi ainoa 

kokonaisuus, joukko erillisiä osia. 



  18 (87) 
 

Tutkintoperusteet laaditaan pyrkimyksenä huomioida työelämän vaatimukset 

laajasti. Kompromisseja joudutaan tekemään suuntaan ja toiseen: yhtäällä jonkun 

datanomin työelämätarpeet ylitetään, jonkun toisen alitetaan. Tutkintoperusteet on 

karkeasti ilmaisten kompromissitulkinta työelämänvaatimuksista datanomien 

tuottamiseksi. 

HBC:n datanomien opetussuunnitelma on tarkoitettu käytännölliseksi tulkinnaksi 

tutkintoperusteista. Käytännöllisellä tarkoitan sitä, että opetussuunnitelma pyrkii 

ottamaan huomioon HBC:n realiteetit OPH:n tutkintoperusteita toteutettaessa.  

Yksittäiset oppiaineet määritetään HBC:n OPS:ssa ja oppiainetta opettaa opettaja. 

Tällöin opettaja – oman kokemuksensa, osaamisensa ja näkemyksensä puitteissa  

– tulkitsee HBC:n OPS:aa eli opettaa tulevia datanomeja. Oppiaineita on useita, 

kuten myös opettajia ja opiskelijoita. Syntyvä tulkintojen kirjo on paljon kuvan 

värimaailmaa räikeämpi. Yksikäsitteistä datanomia ei varmasti synny, mutta ei 

onneksi tarvitsekaan: tarpeet ovat kuvaa paljon monimuotoisemmat ja on hyvä, 

että osaajat ovat myös erilaisia. 

Hermeneuttisen kehän ajatusta soveltaen tässä tutkimuksessa käsiteltäviä doku-

mentteja pyritään tulkitsemaan niin, että tulkinnan lopullisena ilmentymänä syn-

tyvä toiminta kasvattaa yrittäjyyttä toiminnallaan osoittavia datanomeja. 

 
2.2 TUTKIJAN ESIYMMÄRRYS 

Edellä on valotettu tutkijan esiymmärrystä tutkimusta ajatellen tavalla, joka saat-

taa suorastaan kiusaannuttaa lomaketutkimusten lukemiseen tottunutta. Saattaa 

herätä kysymys miksi tutkija jaarittelee raportissa omia näkemyksiään: haluan 

kylmät faktat!. 

Anttila kirjoittaa laadullisen tutkimuksen menetelmien määrityksen yhteydessä 

tutkijan esikäsityksen kuvaamisesta seuraavaa: 
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”Tulkinnallisessa lähestymistavassa heti alusta lähtien  on tutkijalla jokin 

esikäsitys siitä, mitä kokonaisuuden palanen merkitsee. Tuomalla tämä 

esiymmärrys esille saadaan lähtökohta tulkinnalle, toisin sanoen tutkija 

saattaa lukijan heti alusta lähtien tietoiseksi taustanäkemyksistään. Samalla 

se merkitsee, että tutkimus asetetaan alttiiksi kriittiselle tarkastelulle. Puut-

teellisesti informoitu esiymmärrys tai taustaoletukset aiheuttavat sen, että 

lukijan on itse luotava nämä kehykset ymmärtääkseen tutkijan päätelmät ja 

pystyäkseen niitä arvioimaan eli tehtävä tutkijalle kuuluvaa työtä. Tämä ei 

ole  hyvän tutkimuskäytännön mukaista” (Anttila, 2006). 

Edellisen hengessä on kuvattu ja edelleen kuvataan tutkijan ammatillista taustaan 

ja syntyneitä käsityksi aihealueelta ennen tutkimuksen tekoa. Tarkoituksena ei ole 

siis perustella tuloksia tutkijan kokemuksien pohjalta sellaisenaan, vaan perustella 

tutkijan esiymmärrystä lukijalle, että lukija pystyy suhtautumaan raporttiin pa-

remmin ymmärtäen. 

Omasta esiymmärryksestä: tutkijan taustaa ennen tutkimusta 

Työssäni Helsinki Business College Oy:n (HBC) päätoimisena tuntiopettajana 

(2013-2015) minun – kuten kollegoidenkin – pitäisi tietää vastaus kysymykseen 

”mitä on yrittäjyys”, koska myös yksi työnantajani arvosta on yrittäjyys (muiden 

ollessa opiskelijakeskeisyys, vastuullisuus ja yhteistyö) (Suomen Liikemiesten 

Kauppaopisto, 2015). 

Ennen roolia HBC:n opettajana tutkija toimi kahdeksantoista vuotta yrittäjänä 

mikroyritystasolla sivutyönä ja  joitakin vuosia myös päätyönä. Tätä tutkimustyö-

tä aloittaessani kuitenkin koen, että en osaa vastata kysymykseen ”mitä on yrittä-

jyys” riittävän tyhjentävästi. 

Ennen muodollisten teknologiayrittäjyysopintojeni alkamista 2012 yhdistin yrittä-

jyyden ja yrittäjänä toimimisen lähes yksi yhteen. Ajattelin, että yrittäjyys tarkoit-

taa aina sitä, että perustaa yrityksen. Mielessäni harmittelin sitä, että ”moni yritte-

liäs kaveri” haaskaa yritteliäisyyttään saamatta sille (taloudellista) vastinetta epä-
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kiitollisissa organisaatioissa, joissa ahne johto ja kasvoton omistaja vie tuloksen 

kaikilta eikä yritteliäisyyttä2 tunnusteta. Olin jo oivaltanut mielessäni, että pelkkä 

asiayritteliäisyys ei riitä – pitää olla myös sosiaalinen ja sosiaalisesti yritteliäs: pi-

tää olla suhteita ja ”kaveerata” oikeiden ihmisten kanssa. 

Tutkimustyöhön lähtiessäni uskoin myös, että kasvatuksella voidaan auttaa nuoria 

ihmisiä yritteliäiksi siten, että heitä ei voi heidän tiedostamattaan käyttää hyväksi, 

että he saavat poimia itse määrittämällään tavalla hedelmät omasta yritteliäisyy-

destään. 

Uskoin ennen tutkimusta, että dokumenteissa on riittävä vastaus kysymykseen mi-

tä on yrittäjyys ja näin ollen on perusteltua etsiä sieltä muidenkin vastausta kai-

paavien käytettäväksi. 

Opetusaiheista 

Opettajana opetusaiheitani ovat olleet palvelinympäristöt, työasemaympäristöt, 

tietoliikenne, käytön tuen prosessien vakiointi, tietokantapalvelinten hallinta ja 

SQL yms tieto- ja viestintätekniikan peruskurssin ammattiaineet. Aiemmissa elä-

mäni vaiheissa olen opettanut myös ohjelmointitekniikoita, ohjelmointia, tietoko-

nelaitteistoja, tietojenkäsittelyn perusteita, verkko-ohjelmointia, työkaluohjelmis-

toja, käyttöjärjestelmiä ja myös asiakaspalvelua sekä BI3:iä, niin suomeksi kuin 

englanniksikin. 

Olen opettanut aiheitani mielellään siten, että opiskelijat voivat tehdä, ylläpitää ja 

kehittää omia järjestelmäympäristöjään kannettavien tietokoneidensa virtuaali-

koneympäristöissä, jolloin työt jatkuvat kullakin aina siitä, mihin aiemmin on 

edistynyt. Kukin opiskelija on voinut opiskella myös paikka- ja aika- ja ryhmä-

riippumattomasti sallien itsenäisen edistymisen nopeasti. Verkkaisemmat ovat 

edistyneet opinnoissaan myös omaan tahtiinsa, koska jälkeen jääminen nopeampi-
 
2 Olen kirjoittanut  sanan yritteliäisyys kursiivilla korostaakseni sitä, että en ole tiedostanut sanaa yrittä-
jyys sanan yritteliäisyys synonyymiksi, kuten nyt – tätä kirjoittaessani – jokseenkin vahvasti miellän.  
3 BI ~> Business Intelligence 
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en tahdista ei ole vienyt pohjaa opintojen edistymiseltä kokonaan. Uskoni tämän 

kaltaisiin menetelmiin tulevat omista kokemuksistani opiskelijana: minun on täy-

tynyt löytää vahva sisäinen motivaatio opiskeltavaan aiheeseen, että jaksaisin 

hankkia todellista osaamista. Vaikka pidän itseäni uniikkina ihmisenä – kuten pi-

dän kaikkia muitakin  ihmisiä kokonaisuudessaan täydellisesti yksilöinä eikä 

yleistettävinä stereotypioina – uskon toisaalta yhdistävänä tekijänä oppimisessa 

olevan muun muassa omakohtaisen, sisäisen motivaation tarpeellisuuden. Opetta-

jan tärkeimpänä tehtävänä pidin auttaa opiskelijaa löytämään opiskelijasta itses-

tään lähtevä kiinnostus aiheeseen, joka pitäisi oppia. 

Yrittäjänä mikroyrityksessäni olen myynyt osaamistani opettajana, järjestelmäasi-

antuntijana ohjelmoijana ja yrittäjänä. Lisäksi olen kunnostanut asuntoja ja vuok-

rannut niitä. Olen siis opettaja, ammattikasvattaja ja yrittäjä. Uskon, että yrittäjyys 

on vahva osa minua – mitä se sitten tarkoittaakin. 

Työn, kodin ja koulun yhteensovittamiskokemusta saan yhteensä kuuden lapsen 

isänä, joista aikuiset asuvat jo omillaan, osa toisessa osoitteessa etälapsina ja nuo-

rimmalle olen läsnäisä eli hän asuu virallisesti samassa osoitteessa kanssani. 

Työn näkemyksellinen osuus on saanut ja saa edelleen pohjaa jokapäiväisessä, 

työssäni yrittäjänä ja työntekijänä. Jo tutkimusta aloittaessani oli selvää, että työs-

sä on huomioitava olemassa oleva tutkimustieto opetuksen lainalaisuuksista kuten 

yrittäjyydestäkin. 2015 vaihtuva tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon ope-

tussuunnitelma ja muut tutkintokoulutusta koskevat säädökset on huomioitava 

täydessä arvossaan. 

Tutkimukseni alkuperäisenä tarkoituksena oli luoda opiskelijoiden osaamisen 

karttumisen takaava, käytännön opetustyötä helpottava ohje HBC:n datanomi-

koulutuksen yrittäjyyskasvatukselle. Kunnianhimoisena haasteena oli, että HBC 

saisi tästä tutkimuksesta mallin käytännön opetustyön järjestämiseksi useiden tar-

koitukseensa perusteltujen, mutta päivittäiselle opetustyölle vieraiden dokument-

tien korvaajana. Kireän talouden ajat purevat oppilaitoksiin ja myös toisen asteen 
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oppilaitoksiin  Suomessa, joten aivan erityisesti tapaustutkimuksen tuottona tule-

van ehdotuksen olisi oltava toteutuskelpoinen taloudellisten reunaehtojen puitteis-

sa. 

Alun perin tutkimuksessa lähdettiin kehittämään mallia, jota ei ole aiemmin osattu 

tai haluttu määrittää. Alkuperäinen uskomus ennen tutkimusta oli, että kyseessä 

olisi ensisijaisesti tietojärjestelmä tietokoneavusteisesti toteutettua osaa painotta-

en, mutta ei kuitenkaan pelkästään tietokonesysteemi. Tämän tietokonejärjestel-

män tarkoituksena olisi toimia opiskelijoille apuna opiskelussa antamalla 1) suoria 

vastauksia, 2) linkityksiä paikkoihin, joista voisi löytää vastauksia, 3) antaa suo-

ranaisia opiskelutyötehtäviä ylläpitoon ja ohjelmointiin 4) toimia ulkopuolisille 

näyteikkunana opiskelijoiden osaamisesta, 5) antaa konkreettia työkokemusta oi-

keista töistä oppilaitoksen sisällä, 6) antaa opiskelijoille peer-to-peer –

tukitilanteen oppilaitoksen sisällä ja 7) rakentaa tuote, jota voisi tuotteistettuna 

viedä myös toisiin oppilaitoksiin. 

Tutkimuksen edistymisen myötä tavoitetta jouduttiin tarkistamaan merkittävänä 

tutkimuksen osatuloksena. Tutkimus oli äärimmäisen merkittävä tutkijan oppi-

miseni kannalta!  
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3. DATANOMIOPISKELU JA DATANOMIEN SUUNTAUTUMINEN 

Datanomikoulutus on kehitetty ja sitä on alettu antaa alun perin ATK-instituutissa 

1980 –luvun alussa. Datanomikoulutuksen antaminen laajeni sittemmin kauppa-

oppilaitoksiin. Suomen koulutusjärjestelmää uudistettaessa ATK-instituutti, Hel-

singin sihteeriopisto ja Suomen Liikemiesten Kauppaopisto perustivat väliaikai-

sesti toimineen Helia ammattikorkeakoulun, joka yhdistyi myöhemmin Haaga 

Instituutin kanssa muodostaen Haaga-Helia ammattikorkeakoulun. Tutkintouudis-

tuksen jälkeisessä tilanteessa datanomikoulutus sijoitettiin toisen asteen koulutuk-

sena Suomen Liikemiesten Kauppaopistoon (SLK), jossa datanomiopetuksen li-

säksi annetaan merkonomikoulutusta. SLK on Suomen suurin datanomikouluttaja. 

Datanomitutkinto on tietojenkäsittelyalan perustutkinto, johon sisältyy myös liike-

taloudellisia opintoja. Koska kyseessä on virallinen perustutkinto, on sen luvalli-

sen järjestäjän noudatettava Opetushallituksen (OPH) määräyksiä, erityisesti tut-

kinnon perusteita. Tässä tutkimuksessa käytetään tutkinnon perusteita ”Tieto- ja 

viestintätekniikan perustutkinto 2014, Opetushallituksen määräys 85/011/2014”, 

joka on astunut voimaan 1.8.2015. 

Datanomikoulutuksen suuntautumisvaihtoehtoja on kaksi: käytön tuen koulutus-

ohjelma/osaamisala sekä ohjelmistotuotannon koulutusohjelma/osaamisala. Tu-

lokset ovat luultavasti sovellettavissa myös toisissa oppilaitoksissa ja toisissa kou-

lutusohjelmissa kuten ohjelmistotekniikka, merkonomi ja täysin muilla aloilla. 

OPH:n tutkinnon perusteet on muotoiltu tarkoituksellisen avarasti. Määräystä 

noudatetaan kymmenissä oppilaitoksissa ympäri Suomea ja on ollut perusteltua 

jättää sovittamisen varaa aina, kun se voidaan tehdä paikallisesti sovittuna tutkin-

non – yhtenäisyyden kärsimättä. Väljästi muotoiltu määräys kestää myös aikaa 

yksityiskohtaisesti määriteltyä paremmin. OPH tutkinnon perusteissa on huomioi-

tu Euroopan unionin (EU) European Credit System for Vocational Education and 

Training (ECVET) yhteensopivuus eli ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten 

eurooppalaisen siirtojärjestelmän mukaisuus. 
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OPH:n tutkinnon perusteet määrää seuraavasti: 

 ”Opetussuunnitelmapohjaisessa koulutuksessa koulutuksen järjestäjän tu-

lee laatia ja hyväksyä opetussuunnitelma noudattaen, mitä näissä tutkinnon 

perusteissa on määrätty” (Ammatillisen perustutkinnon perusteet, 2014).  

Datanomiksi voi valmistua myös näyttötutkintona osallistumatta opetussuunni-

telmapohjaiseen (OPS) koulutukseen. Valmistuakseen on tällöin on annettava 

näyttö tutkintovaatimusten mukaisesta osaamisesta. 

Valmistuakseen datanomiksi on siis osattava tutkintovaatimuksien määrityksien 

mukaiset asiat eli opetukseen osallistuminen ei ole olennaista eikä näin ollen 

myöskään opetus – määrityksen mukainen osaaminen on olennaista. Osaamisen 

on voinut hankkia ja sen voi hankkia millä tahansa metodilla minkä tahansa ajan 

kuluessa, mutta suurin osa valmistuvista hankkii tarvittavan osaamisen ja osoittaa 

sen muodollisessa koulutuksessa. Tällaista koulutusta järjestää mm HBC. 

  



  25 (87) 
 

4. YRITTÄJYYSKASVATUS 

Yrittäjyyskasvatuksen määrittelemiseksi on ensin määriteltävä, mitä tarkoittaa 

yrittäjyys ja mitä tarkoittaa kasvatus. 

4.1 YRITTÄJYYS 

Kyrön mukaan yrittäjyyden tutkimuksessa on vakiintunut kolme erilaista yrittä-

jyyden muotoa: 

  

Kuva 2: Yrittäjyyden muodot (Kyrö 2001) 

 

1. Yksilön yrittäjämäinen toimintatapa, vanhin yrittäjyyden muoto,  

2. Ulkoinen  yrittäjyys, pienyrityksen omistaminen ja johtaminen ja 
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3. Sisäinen yrittäjyys, organisaation kollektiivinen toimintatapa. 

Yrittäjyyden eri ilmenemismuodot ovat vuorovaikutuksessa keskenään 

ja muovaavat toisiaan (Kyrö, 2001). 

Yksilön yrittäjämäinen toimintatapa tarkoittaa vastuunottamista elämästä, aktiivi-

suutta ja uskoa siihen, että voi vaikuttaa asioihin yleisesti ja ainakin omaan elä-

mäntilanteeseensa. Oma suosikkiesimerkkini palaa keräilijäkauden ihmiseen: vii-

meistään nälän yllättäessä yritteliäs ihminen lähti keräämään marjoja syötäväk-

seen, vastuullisempi kaveri keräsi lähipiirilleenkin ja tosiyrittäjä perusti varastoin-

nin pahan päivän varalle ja vaihtoi osan keräämistään marjoista kaverin toisenlai-

seen ruokaan. 

Ulkoinen yrittäjyys tarkoittaa yrittämistä oman yrityksen puitteissa. Tähän vaadi-

taan aktiivista toimeliaisuutta, joka suuntautuu osittain yritystoiminnan tuotteisiin 

ja toisaalta yrityksen yhteiskunnallisen muodon toteutukseen ja yhteiskuntavas-

tuiden – kuten erilaiset ilmoitukset ja verojen maksu – hoitamiseen. 

Sisäinen yrittäjyys toteutuu  työntekijän toimiessa organisaation sisällä aktiivisen 

toimeliaasti ja kollektiivisesti. Sisäinen yrittäjyys on sitä, että organisaation sisällä 

tuotetaan jotain uutta ja tuottavaa organisaation eduksi. 

Edellistä tukee myös kielellinen tulkinta yrittäjyydestä 

Perinteisesti yrittäjyys on liitetty yrittäjään, joka hoitaa yritystoimintaa 

omistamassaan yrityksessä. Substantiivi yrittäjä puolestaan on johdettu 

verbistä yrittää, joka ilmentää aktiivista toimintaa, jota mm yrittäjä harjoit-

taa. Suomen yrittää-verbin vastineena on ranskan sana entreprendre. Se 

tarkoittaa ryhtymistä ja vastuun ottamista. Sanan alkuosa entre tarkoittaa 

välillä- tai keskelläoloa ja loppuosa prendre tarttumista, kiinnittymistä ja 

hyökkäämistä. Tällä tavalla yrittämiseen siis liittyy  mm. ilmaantuneeseen 
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tilaisuuteen tarttuminen, joka on nähty tärkeänä yrittäjän taitona. Toisaalta 

verbi entreprendre  viittaa myös sortamiseen, loukkaamiseen ja hyökkää-

miseen: substantiivin entrepreneur jälkiosa merkitsee voittajaa ja pyydys-

täjää. Edelleen yrittäminen on päämäärätietoista ajattelua, pyrkimistä  ah-

kerointia ja ponnistelua, sekä toisaalta tahtomista ja lähellä onnistumista 

olevaa yritystä. (Ristimäki, 2004) 

Suomalaisen yrittäjyyden toteutumisen ympäristö (kuvassa alla) ei ole pelkkä 

marjametsä  marjankeräysyrittäjälläkään. Alla oleva kuva esittää suomalaisen yrit-

täjän toimintaympäristön on sama riippumatta siitä, minkälaista yrittäjyyttä kuva-

taan tai tarkastellaan. Kuvaa esittää yrittämisen haasteita, mutta sen voi nähdä 

myös mahdollisuuksina yrityksen perustamista ajatellen. 

 
Kuva 3: Ympäristöoppia: yrittää vai ei? (© Kari KA Häkkinen) 
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Yrittäjällä tarkoitetaan ulkoista yrittäjää, siis oman yrityksen perustavaa ja siinä 

yrittäjyyttään toteuttavaa, luonnollista henkilöä. On yritetty selvittää, mikä tekee 

henkilöstä yrittäjän. On tutkittu yrittäjien persoonallisuuden piirteitä, itseluotta-

musta, älykkyyttä, luovuutta, sosiaalisuutta, perhetaustaa  jne. Selkeää, yksikäsit-

teistä nimittäjää yrittäjäksi tulemiselle ei ole löytynyt, mutta osaltaan esimerkiksi 

edellä luetellut vaikuttavat. 

Mielenkiintoista on tutkia sitä, mikä yrittäjissä on yritteliäisyyttä, yrittäjyyttä ver-

rattuna ”ei yrittäjiin”: 

So, what makes entrepreneurs entrepreneurial?  

Entrepreneurs are entrepreneurial, as differentiated from managerial or 

strategic, because they think effectually; they believe in a yet-to-be-made 

future that can substantially be shaped by human action; and they realize 

that to the extent that this human action can control the future, they need 

not expend energies trying to predict it. In fact, to the extent that the future 

is shaped by human action, it is not much use trying to predict it – it is 

much more useful to understand and work with the people who are en-

gaged in the decisions and actions that bring it into existence.  (Sarasvathy, 

2001) 

Sarasvathyn haastattelututkimuksen johtopäätös on, että yrittäjien yrittäjyys on 

uskoa siihen, että asioihin ja siihen tulevaisuuteen, jonka saamme, voi vaikuttaa 

eikä kaikkea tarvitse vielä tietää toimeen ryhtyessä. Tärkeämpää on ymmärtää ja 

työskennellä päätöksiin ja toimintaan sitoutuneiden ihmisten kanssa. Avain yrittä-

jyyteen on tästä päätellen itseluottamus, sosiaalisuus ja sosiaalisen käytöksen hal-

linta, jolloin verkostoituminen johtaa yrittäjyyteen ja– joidenkin kohdalla – yritys-

ten perustamiseen. 



  29 (87) 
 

Edellistä tapaa mukailee Applen perustaja Steve Jobsin sanomaksi sovitettu, to-

dellisuudessa mainostoimisto Rob Siltasen laatimassa tekstissä Applen mainos-

kampanjassa (https://en.wikipedia.org/wiki/Think_different): 

Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The 

round pegs in the square holes. 

The ones who see things differently. They’re not fond of rules. And they 

have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with 

them, glorify or vilify them. 

About the only thing you can’t do is ignore them. Because they change 

things. They invent. They imagine. They heal. They explore. They create. 

They inspire. They push the human race forward. 

Maybe they have to be crazy. 

How else can you stare at an empty canvas and see a work of art? Or sit in 

silence and hear a song that’s never been written? Or gaze at a red planet 

and see a laboratory on wheels? 

We make tools for these kinds of people. 

Edellinen, hyvin pitkä mainostarina kuvaa yrittäjyyttä ainakin kahdella tavalla: 1) 

kuvatut ”hullut” – mielikuvitustaan käyttävät ja normaalista poikkeavia ratkaisuja 

löytävät ihmiset – ilmentävät yrittäjyyttä ja 2) loppulause (Me teemme työkaluja 

näille henkilöille) kuvaa Applen yrittäjyyden perusteen: tehdä työkaluja uutta luo-

ville, joskus hullun tuntuisia, epätavanomaisia asioita kehittäville ihmisille.  

Yrittäjäksi ryhtyminen on monissa maissa hyvin helppoa Suomeen verrattuna. 

Esimerkiksi Filippiineillä yrittäjäksi ryhdytään tarjoamalla palveluita tai tuotteita 
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toisille ihmisille tai yrityksille. Maassa ei ole veroja, sosiaaliturvaa eikä tukiaisia, 

joten omaehtoinen  yrittäjyys ja ulkoinen yrittäminen ovat – esimerkkiä pidem-

mälle ja perinpohjaisemmin analysoimatta – sama asia. Yhteiskunnan tukiaisia 

yrittäjäksi alkamiselle ei ole, mutta toisaalta yhteiskunta tukee yrittäjyyttä niin, et-

tä saa keskittyä yrittämiseen asiakaspotentiaalin kanssa tarvitsematta tyydyttää vi-

ranomaisen rekisteröintejä yms tarpeita. Ei tarvitse osata hakea tukia, vaan riittää 

– ja on nälän uhkaamana velvoitettu – että tuntee oman substanssinsa ja hyödyn-

tää sitä pystymällään tavalla. Viranomaisen verojen keruu ja mahdollisesti ta-

kaisinsaatava osuus konsulttityönä ja starttirahana – asiallisesti täytetyn anomus-

lomakkeen jättämisen määrättyyn osoitteeseen määräaikana – ei häiritse keskitty-

mistä yrittämiseen eli vaikkapa lihapiirakoiden myymistä käteisellä suoraan ka-

dulle pysähtyneeseen autoon ikkunanraosta, käteisellä. 

Suomen vahva julkinen valta perustuu rahan keräämiseen veroina ja rahan osittai-

seen, sääntöjen eli mukaiseen takaisin maksuun. Rahan kerääminen ja takaisin-

maksu perustellaan EU-direktiiveissä, Suomen laeissa, asetuksissa ja ohjeissa. 

(mm Vero 2016, Kela 2016, Finlex 2016, EU ja yritykset 2016) Tukiaisjärjestel-

mä määrittää monia maita voimakkaammin yrittäjän, kansalaisen ja opiskelijan 

elämää. Yrittäjyyden toteuttamisen vaatimuksiin onkin sisällytettävä tarpeellinen 

”kansalaistaito” eli kyky käyttää hyväksi tukijärjestelmiä suoraan ja – yrittäjien 

tapauksessa – välillisesti asiakkaiden kautta. Käytännössä edellinen tarkoittaa 

esimerkiksi sitä, että yrittäjä neuvoo mökin mummoa saamaan remonttirahat tu-

kiaisina julkishallinnolta, jolloin mummo pystyy ryhtymään yrittäjälle asiakkaak-

si4. Yrittäjän on opastettava asiakkaalleen, kuinka saada rahat tukiaisina, koska 

asiakkaalla ei itsellään ole rahaa, vaan ne on kerätty veroina pois jo aiemmin ja 

palautetaan hallintokoneiston kuluttamatta jäämiltä osin takaisin kiertoon tukiaisi-

na ja avustuksina, erilaisina sosiaalisina rahoina. Suuri osa varojen takaisinmak-

sua vaatii juridisen tai luonnollisen henkilön aktiivista hakemista, joka vaatii tie-

toa ja aktiivista toimintaa, joka avaa yritteliäisyydelle ja yrittäjyydelle tilaisuuksia. 

 
4 Haastatellun rakennusalan mikroyrittäjän kertomana 2008. 
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Yksittäinen ihminen ei voi hallita suomalais-eurooppalaista kokonaisuutta, joten 

täytyy tuntea ihmisiä, jotka toimivat yhdessä haluttuihin tuloksiin pääsemiseksi. 

Suomessa tarve verkostoitumiseen ja sen mahdollistaviin piirteisiin persoonassa 

on siis vielä paljon suurempi kuin muissa maissa, koska toimintaympäristö on pal-

jon monimutkaisempi. 

Markkinointi yrittäjyydessä 

Yritysten markkinointiin liittyy se, että johdatetaan asiakaspotentiaalia ymmärtä-

mään tarkoituksenmukaisesti yrittäjää suosivalla tavalla, hiukan väärin tai suora-

naisesti johdetaan harhaan. Tyypillisesti yrittäjällä on tarve näyttää todellisuutta 

suuremmalta, vakavaraisemmalta, luotettavammalta, vanhemmalta tai kunnioitet-

tavammalta. Ollakseen uskottava on liioiteltava. 

Tässä ei ole mitään uutta: samaa ilmeni entisaikojen kuninkaillakin. Kanniston 

(Kannisto 1994, s. 30) mukaan: ”Ruotsin kuninkaista esimerkiksi Kustaa Vaasan 

sanotaan olleen piinallisen tietoinen sukunsa suhteellisen yksinkertaisesta alkupe-

rästä. Goottiteoriat tarjosivat ratkaisun: Vaasa-suvun aikana kuninkaanlinnaan 

suunniteltiin muotokuvagalleria, jossa suvun edustajat liitettiin goottilaiseen san-

kariaikaan. Suvun vesa kuningas Eerik (1533-1577) sai tarukuninkaiden sarjan 

mukaan järjestysnumerokseen XIV, sillä näin monta Eerikkiä katsottiin edeltä-

neen häntä Nooan suvun ajoista lähtien.” 

Tämä markkinointiharhaanjohtaminen on tuttua esimerkiksi amerikkalaisyrityk-

sessä Ashton-Tate ja sen tuotteessa dBase II. Herra Ashtonia ei koskaan ollut yri-

tyksessä tai sen perustajissa, mutta nimi näytti ja kuulosti uskottavalta ja luotetta-

valta perustaja herra Taten nimeen yhdistettynä, joten yrityksen nimeksi laitettiin 

Ashton-Tate (Johnson, 2014). Saman yrityksen läpimurtotuotteen nimeksi laitet-

tiin dBase II siksi, että saadaan aikaan vaikutelma kakkosversiosta, joka luo vai-

kutelman luotettavuudesta: ihmisten mielissä ykkösversiot eivät ole toimivia. Ai-

empaa, siis dBase-ohjelman ykköstä, ei ole ollut myynnissä milloinkaan. 
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Edelleen samaan markkinointiharhaanjohtamiseen liittyy kuva suuresta ja mahta-

vasta toimistotalosta mikroyrityksen internet-sivulla. Annetaan vaikutelma suures-

ta yrityksestä, vaikka tosiasiassa pääkonttori on suomalaisen jälleenrakennuskau-

den omakotitalon nurkkahuoneessa. 

Tutkimuksen näkökulmasta voidaan esittää kysymys, onko tavoiteltavaa kasvattaa 

yrittäjyyskasvatuksen nimissä yrittäjiä, joilla on tarve pönkittää taloudellista me-

nestystä kyseenalaisilla markkinointimenetelmillä? Onko tarkoituksena edistää –

Ristimäen kielellisen tulkinnan mukaisesti –  sortavia, loukkaavia ja hyökkääviä 

voittajia? 

Sivuutetaan kysymys toteamuksella, että onnistuneen yrittäjyyskasvatuksen tulok-

sena uudestisyntyy lait tunteva, tietoinen, täydeksi kasvanut ihminen, datanomi, 

jolla on valmiudet tehdä itsenäisiä, tietoisia, eettisiä ja moraalisia päätöksiä omis-

sa ja yritysten nimissä. Hän kantaa vastuun päätöksistään ja teoistaan molemmin 

puolin toimiessaan. 

Yrittäjyys ja talous 

Yrittäjyys voi parantaa yritteliään henkilön taloutta toisen palveluksessa tai omas-

sa yrityksessään toimivalla. Universaali perusrakenne on, että työstä maksetaan ja 

jos tekee paljon ja/tai erityisen hyvää työtä, niin maksetaan enemmän. Yksilön 

yrittäjyys voi parantaa hänen talouttaan esimerkiksi säästöinä: hakemalla puolukat 

syksyisestä marjametsästä säästää rahat muihin tarpeisiin, kun ei tarvitse ostaa 

marjoja kaupasta ja toisaalta toisin ansaitulla rahalla voi ostaa puolukat marjanke-

ruuyrittäjältä. Yrittäjyys vaikuttaa talouteen laajesti: yrittäjät palkkaavat ihmisiä 

yrityksiinsä töihin, maksavat veroja, ja muuttavat talouden sekä yhteiskunnan ra-

kenteita kehittäessään toimintatapoja tehokkaammiksi. 

Suomessa rahatalous ei seuraa perinteisessä mielessä yrittäjyyttä yhtä suoraviivai-

sesti kuin ennen tai useissa vertailumaissa. Suomessa mm progressiivinen verotus, 
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eläkejärjestelmät, auto- ja asunto- yms luontoisetuetujärjestelmät, yritystuet aloit-

taville, palkkaaville ja kehittäville yrityksille sekä verovähennysjärjestelmän mo-

ninaisuus yhdistettynä kulukorvausjärjestelmään, tekevät ansaintamallien vertai-

lun hyvin haastavaksi. 

Yrittäjiä syntyy tarpeesta: kun ei ole rahaa, toisten kunnioitusta, tietoa tai muuta, 

mitä henkilö katsoo tarvitsevansa, niin yrittäjyysasenteinen ja –kykyinen ryhtyy 

toimeen asian korjaamiseksi. Kysymykseksi syntyy, mistä syntyy yrittäjyysasenne 

ja mitä on yrittäjyyskyky? Tässäkin vastaus oppilaitokselle on kasvattaa tietoisia, 

täydeksi kasvaneita ihmisiä, joilla on etiikka ja moraali ja jotka on valmiudet teh-

dä itsenäisiä, tietoisia päätöksiä omissa ja yritysten nimissä. 

Asenteet ja sosiaalinen kanssakäyminen 

Siltala koostaa lyhyesti ja ytimekkäästi: 

”Liikkeenjohdon gurujen mukaan tietoyhteiskunnan työmarkkinoilla pär-

jää se, joka osaa yritystaloudellistaa elämänsä (distinct or extinct). Peter F. 

Druckerin mukaan tietotyöläisten on itse otettava vastuu paitsi tuloksistaan 

myös kykyjensä sijoittamisesta läpi elämän. Yrittäjän mentaliteetilla työs-

kentely tarkoittaa Fredmund Malikin mukaan tulosohjautumista, kontribu-

ointia kokonaisuuteen, keskittymistä vähään olennaiseen, vahvuuksien 

hyödyntämiseen, keskinäiseen luottamukseen ja rakentavaan ajatteluun; 

Stefan Bollmann täydentää listaa tietämisen arvoisen valikoinnilla ja op-

pimaan oppimisella.” (Siltala 2004, s. 158). 

Edellisissä näkemyksissä on kysymys yrittäjänäkökulmasta liiketaloudellisessa 

mielessä, siis ulkoisesta yrittäjyydestä. Tämä tutkimus korostaa laajempaa yrittä-

jyysnäkökulmaa vähättelemättä millään tavalla yrittäjien merkitystä taloudellises-

sa elämässä. 
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Suomalaisen rock-yhtye Nightwishin rumpali Jukka Nevalainen on todennut seu-

raavasti: 

"Yrittäjyys on sitä, että haluaa tehdä jotakin, ottaa selvää asioita ja saa asi-

oita tapahtumaan. Yrityksiä ei tarvitse hoivata liikaa. On tärkeää päästä it-

se tutustumaan asioihin arjessa. Tärkeintä on muistaa, että jos ei luota it-

seensä, mitään ei ikinä tapahdu. (Kapiainen-Heiskanen, 2009) 

Yrittäjyyttä on se, että tarttuu aktiivisesti tilaisuuteen, joka on ajassa ja paikassa 

tarjolla. Kun yksi henkilö huomaa tilaisuuden ja tarttuu siihen, niin hänessä ilme-

nee yrittäjyyttä. Joku toinen henkilö huomaa tilaisuuden mutta ei tartu siihen – 

syystä tai toisesta – ja joku kolmas ei edes huomaa tilaisuutta. 

Kuvatuista henkilöistä numero kaksi on mielenkiintoisin, koska kaksi ääripäätä 

ovat selviä tapauksia yrittäjyysnäkökulmasta: ensimmäisessä ilmenee yrittäjyyttä, 

viimeisessä ei ainakaan näissä puitteissa, tällä kertaa. 

Toinen esimerkkihenkilö ei ilmennä yrittäjyyttä, jos hänen huomaamansa tilaisuus 

on mielekäs hänelle, mutta hän ei ryhdy mihinkään toimiin. Ei ole tarvetta tai sit-

ten henkilö on – yksinkertaisesti – saamattoman laiska. 

Yrittäjyys voi jäädä ilmenemättä myös siksi, että tilaisuus on moraalisesti kestä-

mätön tilaisuuden huomanneelle. Maailman vanhimman ammatin harjoittajat –

prostituoidut – ovat epäilemättä yritteliäitä ja niin ovat myös rikolliset, kuten var-

kaat. Vanhojen kliseiden ”tilaisuus tekee varkaan” tai ”ryhtyi prostituoiduksi, kun 

nälissään huomasi istuvansa rahamassin päällä” ei tee kaikista varkaita tai prosti-

tuoituja. Ei, koska etiikka tai moraali estää joitakin, mutta ei kaikkia. 

Yrittäjyyteen Suomessa liittyy se, että henkilön on oltava tekemisissä toisten ih-

misten kanssa – halusi sitä tai sitten ei. Määrityksen mukaan: 
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 ”Sosiaalisuus on synnynnäinen temperamenttipiirre, joka liittyy haluun 

olla ihmisten kanssa. Sosiaaliset taidot ovat opittuja ja tarkoittavat kykyä 

olla muiden kanssa” (Keltikangas-Järvinen, 2011). 

Halua saada aikaan asioita oman mielensä mukaan asettaa vaatimuksen, että tois-

ten ihmisten kanssa on oltava ainakin ajoittain ja – ennen kaikkea – on osattava 

olla tarkoituksenmukaisella tavalla. Ihmisen halu elää erakkona, vailla kosketusta 

toisiin ihmisiin, ei sulje pois yrittäjäuraa. Jos yrittäjän sosiaaliset taidot ovat huip-

puluokkaa, niin ihmiskontaktien määrän ja ajan voi minimoida, koska pakollisen 

määrän henkilökontakteja voi hoitaa tehokkaasti. Päinvastaisessa tapauksessa – 

siis hyvin seuranhaluisen, sosiaalisen yrittäjyyttään toteuttavan henkilön – kannat-

taa valita työtehtävät niin, että saa olla riittävästi toisten ihmisten kanssa tekemi-

sissä. Tässäkin tapauksessa sosiaalisille taidoille on vahva tilaus, koska korostunut 

sosiaalisuus – siis tarve olla ihmisten seurassa – ei tarkoita sitä, että olisi taitava 

henkilösuhteissaan. Sosiaaliset taidot ovat merkittäviä sosiaalisuuden määrästä 

riippumatta. 

Keltikangas-Järvisen mukaan ihmisen kehittyminen terveeksi, täydeksi ihmiseksi 

– ja näin ollen tämän mukaan myös yrittäjyydessä halutunkaltaiseksi – tapahtuu 

eri ikäkausina, joista tärkein on 0-1 vuotta. Kun vauvalla on yksi ja sama, riittävän 

nopeasti kehittyvän pikkuihmisen tarpeisiin reagoiva hoitaja ainakin ensimmäisen 

ikävuoden ajan, temperamentin eri piirteille persoonallisuus ja sosiaalisuus mu-

kaan lukien luodaan vahva pohja. Parhaimmillaan tämä sama hoitaja on kohdun 

tarjonnut äiti, koska lapsi on tottunut hänen sydän- ja muihin kehonääniinsä. Vielä 

olennaisempaa on se, että vastasyntyneestä yhteen vuoteen saakka hoitaja on sama 

ja reagoi riittävän nopeasti vauvan tarpeisiin. Riittävä reagoinnin nopeus on ko-

rostettava, koska kansan suussa kulkee käsityksiä siitä, että vauvan itkuun ei pidä 

reagoida nopeasti, että ”vauva karaistuu”. Pahimmillaan tämän asenteen mukainen 

toiminta johtaa narsistiseen mielihäiriöön (Keltikangas-Järvinen, 2011). 

Suomessa saatetaan viedä alle vuoden vanha lapsi päivähoitoon kodin ulkopuolel-

le, muissa maissa – esimerkiksi USA:ssa –  jopa muutaman kuukauden ikäisenä 
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lyhyiden vanhempainvapaiden vuoksi. Päätöstä perustellaan perheen taloudella tai 

tasa-arvolla, mahdollisesti työuran edistämisen tärkeydellä. Lapsen – Suomessa 

osa heistä tulevia HBC:n datanomiopiskelijoita – psykososiaalisen kehityksen nä-

kökulmasta tärkeää on, että lapsella on yksi ja sama hoitaja ensimmäisen ikävuo-

den aikana. Tämä vaatimus ei toteudu, jos lapsi viedään päiväkotiin kesken en-

simmäisen ikävuoden. On siis suorastaan todennäköistä, että jonkinlaisia psy-

kososiaalisia kehitysongelmia on odotettavissa ainakin osalla aloittavista opiskeli-

joista. 

HBC:ssä ei voida vaikuttaa suoranaisesti ihmisten päätöksiin 0-1 -vuotiaiden las-

tensa kohtelussa tai kaltoin kohtelussa. Toinen merkittävä – ja  HBC’n datanomi-

koulutusta ajatellen merkittävin – ikäkausi on 20 ± 4 vuotta, josta Keltikangas-

Järvinen kirjoittaa seuraavasti: 

”Uusin tutkimus on osoittanut, että varhainen aikuisuus eli ikävuodet 20:n 

molemmin puolin aina 24 vuoden ikään saakka on murrosikääkin voimak-

kaampi myllerryksen aika persoonallisuuden kehityksessä. Tämä on per-

soonallisuuden kehityksen viimeinen vaihe, jonka jälkeen persoonallisuus 

urautuu kohtalaisen pysyväksi. Nykyajan ongelma on, että ihmistä pide-

tään tässä vaiheessa jo aikuisena, ja hän joutuu tässä myllerrysvaiheessa 

tekemään elämän tärkeimmät ja kauaskantoisimmat ratkaisut. Siksi ma-

sennuksen yleisyys tässä ikävaiheessa ei olekaan ihme”. (Keltikangas-

Järvinen, 2011). 

Tämän tutkimuksen näkökulmasta merkittävää on, että tässä vaiheessa tapahtuvil-

la kokemuksilla on hyvin kauaskantoiset merkitykset hyvässä ja pahassa: HBC:n 

datanomikoulutuksessa on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa kehittymässä olevan 

nuoren loppuikäiseen suhtautumiseen asioihin joten yrittäjyysasennetta voidaan 

vahvistaa. Aiemmille kehitysvaiheille ei voi mitään, mutta niitä voidaan selvittää 

ja ne voidaan huomioida toteuttamalla kunkin opiskelijan osaamisenhankkimisen 

puitteet niin, että päästään lopulliseen tavoitteeseen, yrittäjyyttä maksimaalisesti 

kohdallaan toteuttavaan, täyteen ihmiseen. 
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Käsite ”täysi ihminen” esitetään niin pedagogisissa kuin psykologisissakin mate-

riaaleissa lopullisena tavoitteena. Käsitteellä tarkoitetaan psyko-fyysis-

sosiaalisesti eheää ihmistä, joka pystyy elämään hänelle hyvän elämän osana yh-

teisöään. Vahva tietoisuus omista hyvistä ja huonoista puolista, kyvyistä, mahdol-

lisuuksista ja haluista voidaan nähdä yrittäjyytenä, jota OPH:n tutkintoperusteissa 

ja muissa yhteiskunnan asettamissa määrityksissä yrittäjyydestä perätään. 

Yrittäjyysnäkökulma on paitsi laajempi kuin yrittäjänäkökulma myös osittain ris-

tiriitainen. Merkittävä osa hyvin menestyvistä yrittäjistä on psykologisesti ky-

seenalaisia, esimerkiksi psykopaatteja.  

But I’ve also met psychopaths who, far from devouring society within, 

through nerveless poise and hard-as-nails decision making, to protect and 

enrich it instead: surgeons, soldiers, spies, entrepreneurs – dare I say, even 

lawyers. (Dutton 2012) 

Psykopaatit saattavat olla – tohtori Duttonin mukaan –  äärimmäisen miellyttäviä 

käytökseltään: viehättäviä ja kohteliaita. He ovat myös keskittymiskykyisiä, läsnä 

olevia, toimintakykyisiä ja pelottomia. Psykopaatit ovat myös armottomia ja hen-

kisesti kovia. 

Psykopaatin ominaisuudet saattavat siis auttaa taloudellisesti menestyvän yrityk-

sen luomisessa. Psykopaattia ei täydeksi kasvaneeksi ihmiseksi: empatia ja sym-

patia puuttuvat tyystin. 

Oppilaitoksen ja sen opetusta säätelevän OPH:n tutkintoperusteiden arvoperusta 

määrittää jokseenkin yksikäsitteisesti irtisanoutumisen esimerkiksi psykopatian 

suosimisesta, vaikka se saattaisikin johtaa vahvaan yritystoimintaan: 

” Ammattialan arvoperusta: Tieto- ja viestintätekniikan alalla toimiva 

arvostaa alansa ammattitaitoa. Hän on myös valmis kehittämään itseään ja 
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työtään jatkuvasti. Hän on oma-aloitteinen, vastuuntuntoinen, luotettava, 

yhteistyökykyinen ja joustava. Hän asennoituu suvaitsevasti ja tasa-

arvoisesti ottaen huomioon työtovereiden ja asiakkaiden erilaiset lähtö-

kohdat sekä toimii vuorovaikutustilanteissa ystävällisesti ja rauhallisesti.  

Hän noudattaa eettisesti oikeita periaatteita toimien työyhteisössään vas-

tuullisesti ja oikeudenmukaisesti. Hän noudattaa tehtyjä sopimuksia sekä 

työhönsä liittyvää salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta. Hän tuntee tieto-

turvaan ja -suojaan liittyvän lainsäädännön ja toimii työssään niiden mu-

kaisesti. Hän tiedostaa työssään tekijänoikeudet ja kunnioittaa niitä.  

Hän tuntee kestävän kehityksen periaatteet ja toimii niiden mukaisesti. 

Hänellä on halu ymmärtää ja arvostaa erilaisia kulttuureja ja hän toimii 

kulttuurien välistä yhteistyötä edistäen.” (Ammatillisen perustutkinnon pe-

rusteet, 2014) 

OPH:n tutkinnon perusteet määrittää jo tällä yksikäsitteisesti, että psykopaattisia 

persoonallisuuksia ei hyväksytä toisien ihmisten tarpeiden huomioonottamatto-

muudessaan, vaikka näin saatettaisiinkin saavuttaa vahvaa yrittäjyyttä. Yrittäjyys-

kasvatuksessa pyritään eheisiin, eettisesti vahvoihin persooniin, jotka toteuttavat 

yrittäjyyttään omaehtoisesti, mutta mahdollisesti myös sisäisenä tai ulkoisena yrit-

täjyytenä. Tekstien ristiriita on ilmeinen. 

4.2 KASVATUS 

Kasvatus on päämäärätietoista, persoonan muutokseen tähtäävää toimintaa 

Engeström (Engeström 1987) esittää koulutuksen ja opetuksen taustakäsitteet ku-

van (alla) mukaisesti. 
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Kuva 4: Koulutuksen ja opetuksen yleiset taustakäsitteet (Engeström 1987) 

Yksilön sosialisaatiolla tarkoitetaan kehittymistä yhteiskunnan ja yhteisön jäse-

neksi, Freudin mukaan psyykkisesti terveeksi eli kykeneväksi rakastamaan ja te-

kemään työtä. (Stenberg 2011). Ihminen kehittyy – ainakin muuttuu –  ohjaamat-

takin, mutta sitä ei sanota kasvatukseksi. Opetukseksi Engeström kuvaa institutio-

naalista ja järjestelmällistä toimintaa, jonka tarkoituksena on muuttaa kasvatetta-

vaa henkilöä määritettyyn suuntaa. Käsitteenä opetukseen liittyy siis harkittu ta-

voite. Engeströmin kuvan mukaisesti kasvatus on laajempi kokonaisuus: kasvatus-

ta on myös muun toiminnan yhteydessä aiheutuva, harkitsematon ja tahaton  per-

soonallisuuden muutos, joka aiheutuu erilaisista ärsykkeistä, joille henkilö altis-

tuu.  
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Tämän tutkimuksen näkökulmasta keskeistä on se, että monesta lähteestä syntyvä 

yksilön sosialisaatio syntyy osaltaan kasvatuksesta ja kouluopetuksessa, joka on 

”tietoiseen ja täydelliseen oppimiseen tähtäävää, suunnitelmallista oppimistyös-

kentelyn (opiskelun) johtamista ja ohjaamista” (Engeström, 1987). 

 Johtajan ja ohjaajan eli henkilöstön – erityisesti opettajiston – on yrittäjyyskasva-

tuksessa keskityttävä tämän mukaan johtamaan ja ohjaamaan yrittäjäksi ja yrittä-

jyyteen kasvamisessa. 

Engeström esittää samassa klassikkoteoksessaan taulukon (kuva alla) opetuksen 

ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä. Ulkoiset tekijät ovat erilaisia suoritteita, joita voi-

daan teettää ja joiden suorittamisesta voidaan tehdä suoranaisia aistihavaintoja. Si-

säiset tekijät – opiskelijan henkinen kehittymisprosessi – on vaikea havainnoida, 

mutta opetuksen kestävyyden näkökulmasta tärkeä ulkoisten tekijöiden tapaan. 

Opiskelijan ajattelutavassa saavutettava muutos on kestävä ja kantaa parhaimmil-

laan koko elämän ajan. 

Esimerkki Tekstinkäsittelyohjelman sivunumeroinnin määrityksen opettaminen konemaisen 

toimintasarjan avulla tuottaa usein halutun lopputuloksen. Oppija ei välttämättä 

opi tekstinkäsittelyohjelman sivunumeroinnin tai käyttöliittymän logiikkaa, mutta 

ei se ole läheskään kaikille tarpeellistakaan. 

Kun sama tekstinkäsittelyohjelman sivunumerointi opetetaan perustellen käyttö-

liittymän perusidea ja sivunumerointi erikoistapauksena kenttätietojen soveltami-

sesta, niin opiskelija oppii ulkoisesti havaittavana taitona sivunumeroinnin, mutta 

sisäistää parhaimmillaan myös ohjelmantekijän ajattelutavan, jolloin hän oppii 

samalla idealla analogisesti toteutuvana vaikkapa päiväyksen tekemisen tai sisäl-
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lysluettelon rakentamisen samassa 

 

Kuva 5: Opetuksen ulkoiset ja sisäiset tekijät (Engeström 1987). 

tekstinkäsittelyohjelmassa. Ajallisesti kestävämpi yksittäisen sivunumeroinnin 

opettaminen jälkimmäisellä tekniikalla tulee silloin, jos opiskelija oppii oppimaan 

asioita yksityiskohtineen periaatteiden ja ideologioiden kautta, jolloin pienten yk-
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sityiskohtien opiskelusta edistytään laajojen käsitteiden oppimisesta niiden yksi-

tyiskohtiin erikoistapauksina. 

Moosin mukaan: 

Tukemalla luokkaopetuksella opiskelijan itseopiskelua voidaan päästä pa-

rempiin  tuloksiin yksittäisen opiskelijan tapauksessa (Moos et al. 2012). 

Johtamalla ja ohjaamalla yksittäistä opiskelijaa ryhmissä sopivilla tehtävillä, voi-

daan saavuttaa hyvää, syvää sekä kestävää ulkoista ja sisäistä osaamista. Ulkoiset 

taidot ovat välittömästi käytettävissä olevia ja sisäisen oppimisen eväät kestävät 

pitkään ja tarjoavat elinikäiseen oppimisen vaatimukseen tarvittavia avuja. 

Tästä johtuu kysymys, kuinka rekrytoida riittävästi tarvittavaa työvoimaa anta-

maan opiskelijoille heidän tarvitsemaansa ohjausta ja opastusta? Palkkaaminen on 

kallista ja opiskelijoita on paljon, jolloin ajaudutaan suuriin ryhmäkokoihin sekä 

jaksotuksiin, joista saattaa seurata heikkoja oppimistuloksia, työrauhaongelmia, 

organisointiongelmia ja muita tunnettuja, koulutyöskentelyssä ei toivottuja piirtei-

tä. 

Opiskelijoiden käyttö opettajina toisille opiskelijoille on yksi osa ratkaisu ongel-

maan. Ratkaisu ei ole uusi – päinvastoin! Jo 1800–luvulla on käytetty opiskelijoita 

brittiläisten Bellin, Lancasterin ja heidän seuraajiensa toteuttamissa opetusjärjeste-

lyissä. Esimerkiksi Minna Canth (1844-1897) on käynyt ”lankasterikoulua” eli 

Lancasterin-Bellin ajatusten mukaista koulua, jossa vanhemmat oppilaat toimivat 

nuorempien opettajina. Tuolloin tarkoituksena oli yksinomaan lisätä opettaja-

resurssia, mutta nykytilanteessa merkittävämpi tarve kyseisen kaltaiseen toimin-

taan tulee tarpeesta opettaa opiskelijoille heidän tarvitsemiaan taitoja: sosiaalisia, 

opettajan  opastajan, dokumentoinnin, tiedon hankinnan sekä esityksen suunnitte-

lija ja laatijan sekä edelleen esityksen pitäjän taitoja. 
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Opiskelijan käyttöön nuorempien opiskelijoiden opettajana on Suomessa pitkät 

perinteet myös puolustusvoimissa, joissa pidempään olleet varusmiehet toimivat 

myöhemmin tulleiden opettajina esimiesasemassaan. Siviilipuolella yliopistojen 

tutor-järjestelmät ja yritysten sisäiset koulutukset hyödyntävät tätä perusajatusta 

osaltaan. 

Perehdytys HBC’ssä valittuun toimintaideologiaan on tehtävä äärimmäisen perin-

pohjaisesti riippumatta siitä, käytetäänkö apuopettajina vanhempia opiskelijoita, 

sijaisia, määräaikaisia tai toistaiseksi rekrytoituja vakituisia. Jokaisessa organisaa-

tiossa on toimintatapa, kulttuuri, jonka tapaan toimien voidaan esiintyä yhtenäisel-

lä tavalla koko muulle maailmalle. Mikäli organisaation osat – sen muodostavat 

ihmiset – eivät tunne tätä tapaa, ei heiltä voi odottaa sen mukaan toimimistakaan. 

Organisaatiokulttuurin periyttäminen ottaa aikaa: ei päiviä ja viikkoja vaan aina-

kin kuukausia! Koska vanhempia opiskelijoita on kasvatettu HBC:n tapaan toimia 

jo kuukausia ja jopa vuosia, on heidän käyttämisensä apuopettajina kiitollista: sen 

lisäksi että he osaavat ”talon tavat”, he saavat arvokasta opastus- ja opetuskoke-

musta nuorempia samaan tapaan perehdyttäessään. Myös OPH:n tutkinnon perus-

teet velvoittaa näiden taitojen opettamiseen toistuvasti. 

4.3 YRITTÄJYYSKASVATUS 

Yrittäjyyskasvatus on parhaimmillaan sitä, että annetaan opiskelijoille mahdolli-

simman hyvät sosiaaliset taidot, jotka ovat avain toisien ihmisten kanssa toimimi-

seen jo opiskeluaikana ja myöhemmin elämässä. HBC:ssä tähän on hyvät mahdol-

lisuudet, koska opiskelijat ovat parhaassa mahdollisessa vaiheessa vauvavuosiensa 

jälkeen ja viimeisessä mahdollisessa loppuikäistä persoonan muotoutumista aja-

tellen. 

Datanomitutkinnon perusteet ei määritä osaamiseksi pelkkiä ulkoisia taitoja, vaan 

korostaa painokkaasti sisäistä oppimista, elinikäisen oppimisen kykyjä, ryhmä-

työkykyä ynnä muita sosiaalisia taitoja sekä opastamisen ja yleisemmin kommu-
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nikoinnin taitoja ihmisten kesken. Nämä taidot ovat sopusoinnussa yrittäjyyskas-

vatuksen kanssa. 

Kaikkia edellä mainittuja voidaan edistää järjestämällä oppimisen edellytykset 

hyvän työelämän kaltaisiksi jo oppilaitoksessa ja edistämällä työelämäyhteistyötä 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, eli opiskelun alusta alkaen. Koska opiske-

lijat eivät ole vielä olleet työelämässä ja työntekoa vasta opetellaan, niin on tärke-

ää, että ensiaskeleita tukemassa on kokeneempia eli edistyneempiä opiskelijoita ja 

henkilökuntaa. Tukihenkilöiden on oltava luotettavia ja heidän on pystyttävä luo-

maan uusiin datanomiopiskelijoihin luottamuksellinen suhde, että tukimahdolli-

suuteen voisi turvautua. 

Tukihenkilöillä on oltava ennen kaikkea aikaa ja muitakin resursseja todellisen tu-

en toteutumiseksi. Myös työelämään tutustumisessa ensivaikutelma on äärimmäi-

sen tärkeä: hyvä ja huono kokemus kantavat loppuelämän ajan. 
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5. OPPIMISYMPÄRISTÖ 

Opetushallituksen 2007 julkaisemassa kirjassa oppimisympäristöistä on määritetty 

seuraavaa: 

Oppimisympäristön erottaa luokka- ja kurssipohjaisesta opetuksesta se, et-

tä oppimisympäristössä 

• korostuu oppijan oma aktiivisuus ja itseohjattu opiskelu 

• opiskelu tapahtuu ainakin osittain simuloidussa tai autenttisessa reaa-

limaailman tilanteessa 

• opiskelijoilla on mahdollisuus olla suoraan vuorovaikutuksessa opitta-

van asian kanssa 

• opetuksen suunnittelussa korostuu ongelmakeskeisyys oppiainekes-

keisyyden sijasta 

• opiskelu on kokonaisvaltainen ja ajallisesti pitkähkö prosessi jaksotet-

tujen lyhytkestoisten oppituntien sijasta 

• opiskelijan tukena on erilaisia tukihenkilöiden, mentoreiden ja asian-

tuntijoiden verkostoja 

• opettajan rooli muuttuu tiedon jakajasta organisaattoriksi, tukihenki-

löksi ja oppimisympäristön suunnittelijaksi 

Kyse on siten varsin pitkälti didaktisista muutoksista, joissa korostuvat 

oppilaskeskeinen, ongelmalähtöinen tutkiva oppiminen, sosiaalinen vuo-

rovaikutus, yhteistoiminnallinen ja yhteisöllinen oppiminen sekä oppimi-
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sen siirtyminen tai verkottuminen myös luokkahuoneen ja oppilaitoksen 

ulkopuolelle. (Manninen et al 2007) 

Lyhyestä luettelosta voi tulkita opetusympäristöille tahtotilan, jossa sanoudutaan 

äärimmäisen yksikäsitteisesti irti nykyisenkaltaisesta luokkaopetuksesta. Listan 

muodostamaa kokonaisuutta tarkastellen voi visioida opiskeltavan todellisia on-

gelmia ratkomalla. Oppituntirakenteesta kuten opettajajohtoisuudestakin sanoudu-

taan irti tyystin. Monipuolinen tukihenkilö, mentor- ja asiantuntijaverkosto pe-

räänkuuluttaa avun saatavuutta silloin, kun itseohjautuva, normaaliin työelämän ja 

elämään laajemminkin kuuluvia ongelmia ratkova opiskelija sitä tarvitsee. Tar-

peen voi kertoa tarvitsija itse tai sen voi havaita opiskelukaveri tai maksettu tuki 

oppilaitoksessa – siis opettaja, opinto-ohjaaja, kuraattori tai vaikka sairaanhoitaja. 

Opintotoimisto voi myös huomata asioita, jotka vaativat reagointia, omista läh-

teistään. 

Määrityksen kaltaisessa oppilaitoksessa etsitään ja löydetään aktiivisesti ratkaisua 

vaativia tehtäviä opiskelijoiden tehtäväksi. Nämä tehtävät voivat olla oppilaitok-

sen sisäisiä henkilöihin tai järjestelmiin liittyviä tehtäviä, mutta mielekkäästi myös 

oppilaitoksen ulkopuolisia työtehtäviä. Henkilökunnan tärkeänä tehtävänä on 

edistää tällaisten tehtävien löytymistä sekä saattaa yhteen tehtävät sopivassa 

osaamisen vaiheessa olevien opiskelijoiden kanssa. Sopivassa vaiheessa oleva on 

sellainen opiskelija, joka ei ihan vielä osaa kaikkea työtehtävässä tarvitaan, jolloin 

osaamisen lisäämiselle eli oppimiselle jää sija tehtävän suorittamisessa. 

Ongelma ei ole siinä, että ongelmia ei ole: koulu, lähiympäristö ja yhteiskunta on 

täynnä tekemättömiä töitä, jotka sopivat datanomiopiskelijoiden hoidettavaksi. 

Ongelma on yksinomaan siinä, että a) tehtävät tunnistetaan b) sopivassa vaiheessa 

olevat opiskelijat löydetään ja c) saadaan sopivasti motivoitunut opiskelija teke-

mään tehtävää. 
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Tehtävän suorittamisessa tarvittavaa mentorointia voi antaa toinen opiskelija, joka 

tarvitsee opastus ja/tai opetuskokemusta opintojensa osana. Opettajan merkittä-

väksi jää organisointi ja opiskeluympäristön jatkuva ylläpito ja kehittäminen. 

Haasteiksi muodostuu myös erilaisten taloudellisten asioiden huomiointi oppi-

misympäristön toteutuksessa. Jos opettajien palkka on sidottu oppituntien pitämi-

seen ja opiskelijoiden Kela –tukien saanti yksittäisten kurssien suoritusmerkintö-

jen saantiin, niin käsillä on byrokraattinen kehityksen este: yhteiskunnan rakenteet 

estävät yhteiskunnan kehittämisen toimivammaksi, jos aiempaa pidemmällä täh-

täimellä toteutuva parempi oppiminen estyy siksi, että on pakko ylläpitää heikosti 

toimivaa luokkaopetus- ja kurssirakennetta. 

Koska [tunnontarkkaa] oppilaitoshenkilökuntaa olisi mieletöntä vaatia kirjaamaan 

oppitunteja, joita ei ole pidetty tai kirjaamaan pidetyksi kursseja, jollaisia ei sellai-

senaan ole toteutettu, niin oppimisympäristön muutoksen toteuttamiseen täytyy 

liittää myös opettajien palkanmaksuperusteiden muutos oppimisympäristöjen pe-

rustavanlaatuista muutosta suosivaksi ja opiskelijaetuuksien maksatusperusteiden 

tulkinnan muuttamista pitkäjänteisemmäksi kuin muutaman kuukauden jaksot ny-

kyisin ovat. 
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6. OPH:N  TUTKINTOPERUSTEET 

Tärkein datanomiopetusta ja näin ollen myös yrittäjyyskasvatusta HBC:n toimin-

taa säätelevä määräys on OPH:n datanomitutkinnon perusteet. Tämän vuoksi vas-

tauksia siihen, millaista datanomikoulutuksen yrittäjyyskasvatuksen pitäisi olla, 

pitää etsiä ensisijaisesti sieltä. Tämän luvun sisältö on tulkittu kokonaisuudessaan 

OPH: tutkinnon perusteista (Ammatillisen perustutkinnon perusteet, 2014). 

Elinikäinen oppiminen toistuu käsitteenä koko tutkinnon perusteiden dokumen-

taatiossa. Elinikäinen oppiminen on yrittäjyyden perusvaatimus: yrittäjyys on jat-

kuvaa opiskelua toimintaympäristöstä riippumatta. Elinikäisen oppimisen avain-

taidot esitetään listana Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksista seuraa-

vasti: 

Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat  

a) oppiminen ja ongelmanratkaisu  b) vuorovaikutus ja yhteistyö  c) am-

mattietiikka d) terveys, turvallisuus ja toimintakyky e) aloitekyky ja yrittä-

jyys  f) kestävä kehitys  g) estetiikka  h) viestintä ja mediaosaaminen  i) 

matematiikka ja luonnontieteet  j) teknologia ja tietotekniikka k) 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Erityisesti edellä esitetyn listan selityksistä on syytä ottaa esiin kohta e) aloiteky-

ky ja yrittäjyys, jonka merkitystä tarkennetaan tutkinnon perusteissa seuraavasti: 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saa-

vuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä 

ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itse-

ään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 
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Koko kappale määrittää yrittäjyyden persoonavaatimusta napakasti, mutta erityi-

sesti nostetaan esiin toteamus itsensä johtamisesta: itsensä johtaminen asettaa vaa-

timuksen itsetuntemukseen eli koulutukselle asetetaan vaatimus opiskelijan itse-

tuntemuksen vahvistamiselle. Itsetuntemus on sitä, että tuntee ja hyväksyy itsensä 

ja ottaa oman itsen rajoitteet ja vahvuudet huomioon toiminnassaan. 

Omat valintamahdollisuudet opiskelussa ja mahdollinen työllistyminen omassa 

yrityksessä  mainitaan perustavoitteissa. Samoin korostetaan hyviä vuorovaikutus-

taitoja – myös kansainvälisesti toimittaessa. 

Vahvin viesti opiskelijan yrittäjyyden vahvistamiseksi esitetään yhteenvedon ta-

paan tavoitteiden lopussa seuraavasti:  

 Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden ke-

hitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä 

antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden 

monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea 

elinikäistä oppimista (L 630/98, 5 §). 

Tämä virke on äärimmäisen vahva kannanotto sen puolesta, että kasvatuksessa on 

keskityttävä henkilön persoonaan ja sosiaaliseen kyvykkyyteen, joka on samalla 

yrittäjyyden edistämistä parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikki alakohtaiset har-

joitteet ja tehtävät – joita tutkintoperusteet ammatillisessa koulutuksen myös luet-

telee – on alistettava persoonan kehittämiselle. 

Vaatimus tarvittavista voimavaroista opiskelijan jatkuvaan ohjaukseen esitetään 

sivun 17 toteamuksessa: 

Koulutuksen järjestäjä varaa koulutukseen tarvittavat voimavarat. Koulu-

tuksen järjestäjä huolehtii opetussuunnitelmassa siitä, että opiskelija voi 

saavuttaa tutkinnolle asetetut tavoitteet, saa riittävästi opetusta ja tarvitse-
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maansa ohjausta koulutuksen järjestämistavasta riippumatta oppilaitoksen 

kaikkina työpäivinä, myös työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttö-

jen aikana. 

Tämä asettaa suoranaisen vaatimuksen lisätä ohjaukseen käytettävää henkilötyö-

voimaa. Koska palkattua työvoimaa ei ole mahdollista lisätä (päinvastoin, YT-

menettelyn seurauksena HBC:n henkilöstömäärää pienennettiin syksyllä 2014 ja 

keväällä 2015 yli 10 %), pitää ohjaustyövoima saada toisella tavoin käyttöön, käy-

tännössä ilmaiseksi. 

HOPS eli henkilökohtainen opiskelusuunnitelma määritetään tutkinnon perusteis-

sa seuraavasti: 

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, 14 §) on säädetty opis-

kelijan mahdollisuudesta yksilöllisiin opintojen valintoihin ja asetuksessa 

ammatillisesta koulutuksesta (A 811/1998, 3 §, 4 §, 12a §) opinnoista tie-

dottamisesta ja opinto- ohjauksesta ja osaamisen tunnustamisesta. Jotta 

opiskelijan yksilöllinen valinnaisuus toteutuu, koulutuksen järjestäjän tu-

lee laatia opiskelijan yksilöllisten lähtökohtien pohjalta henkilökohtainen 

opiskelusuunnitelma (HOPS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan.  

Tämän hetkisillä (kevät 2015) järjestelyillä HOPS:n vaatimukset eivät toteudu 

riittävän hyvin, erityisesti kohdan ”jota päivitetään koko ajan”. Nykyisillä toteu-

tuksen järjestelyillä tarve tarkennuksiin tulee auttamattoman myöhässä ja toimen-

piteistä tulee paniikkitoimenpiteitä proaktiivisen suunnitelmallisuuden sijaan. 

Arviointiohjeissa näkyy selkeästi ja systemaattisesti se, että yrittäjyyden ilmentä-

mistä arvostetaan: T1 arvosana tarkoittaa sitä, että arvioitava tarvitsee jatkuvaa 

opastusta tehtävistä selviämiseen, H2 ja pärjää itse ja K3 on selkeästi yrittäjyyttä 

ilmentävän arvosana: itsenäinen, oma-aloitteinen, monipuolinen, hyvälaatuinen, 

eettinen, vastuullinen sanat esiintyvät systemaattisesti tutkintoperusteiden arvioin-
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tiohjeissa aiheesta riippumatta – siis yrittäjyyttä ilmentävä osaaminen on K3 

osaamista. 

Yrittäjyys sekä Yritystoiminta ovat valittavissa olevia oppiaineita. Oppiaineissa 

opetetaan ulkoista yrittäjyyttä jokseenkin perinteisillä liiketoimintakurssien ”yri-

tyksen perustaminen ja pyörittäminen” sisällöllä. Aineet ovat tärkeitä ajatellen 

yrittäjyyden ilmenemistä yritystoimintana. HBC:n opetuksellisen kokonaisjärjes-

telmän toteutusta ajatellen nämä oppiaineet voitaisiin valjastaa muissa oppiaineis-

sa ja muiden opiskelijoiden suunnittelemien ja toteuttamien tuotteiden (kuten pelit 

tai palvelut, esimerkiksi perehdyttäminen) avuksi eli aikaansaatujen pelien, palve-

luiden tai muiden oppilastuotosten tuotteistaminen, myynti ja markkinointi voitai-

siin toteuttaa yritystoiminta kurssien puitteissa. Toki näissä oppiaineissa voidaan 

tarjota palvelua myös ulkopuolisten kummi- ja yhteistyöyritysten käyttöön: par-

haat pääsevät oikeasti tuotantoon ja opiskelija voi hyötyä yrityksen rinnalla ai-

kaansaannoksestaan, joka kohentaisi taas jatkossa opintomotivaatiota. 

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen on valinnainen kurssi tutkinnon perus-

teissa. Yhtenä opiskelijan osaamisista kurssin seurauksena määrittää seuraavasti: 

Perehdyttää muita opiskelijoita työpaikalla tai oppilaitoksissa tehtäviin 

töihin, toimintatapoihin ja sääntöihin 

Tutkinnon perusteet siis määrittää yhtenä 10 ov valinnaisena aiheena opiskelijoi-

den käytön opetuksen apuna ja erityisesti perehdytyksen opiskelun. Tämä ei anna 

mahdollisuutta vaan suorastaan velvoittaa käyttämään opiskelijoita toisten opiske-

lijoiden opastamisessa. 

Kielten opiskeluun liittyvissä aineissa – kotimaisissa kuten vieraissakin – koroste-

taan työelämän tarpeita, työelämälähtöisyyttä. Nämä tarpeet on voidaan täyttää 

parhaiten työelämäyhteistyössä jatkumona oppilaitoksen omien hankkeiden pe-

rään. Kansainvälinen yhteistyö ja opiskelijavaihdot lienee käyttökelpoinen ja mo-
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nille mielekäs, motivoiva keino päästä hyviin tuloksiin. Myös rajojen yli avattava 

yhteistyö yhteistyöoppilaitosten opiskelijoiden kanssa pakottaa ja antaa mahdolli-

suuden kielen opiskeluun työelämänkaltaisissa puitteissa. 

Matematiikan, fysiikan ja kemian opiskelussa korostetaan omissa työtehtävissä  

näkökulmaa. Näitä taitoja tarvitaan käytön tuessa ja ohjelmistotuotannossa erityi-

sesti akkutekniikoissa, kierrättämisessä ja sovelluksia käytettäessä tai tehtäessä. 

Lukuisissa työtehtävissä tarvitaan perustietoa matematiikasta, fysiikasta ja kemi-

asta. Tarvittava osaaminen voitaisiin hankkia työtehtävien motivoimana, esimer-

kiksi tietoliikenteen aliverkkomaskien laskenta esittää vaatimuksen binäärimate-

matiikan hallinnasta. 

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto on yrittäjyyttä ajatellen kovin vähäinen, 

vain yhden ov:n oppiaine. Tässä oppiaineessa tulisi keskittyä tutkintoperusteiden 

kohtaan osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja yrittäjyyttä ajatellen. 

Koska Suomessa kerätään veroja ja maksetaan tukia, niin kaikkea yrittäjyyttä 

elämässään toteuttavan on pakko huomioida tämä taloudellinen todellisuus toi-

minnassaan. 

Liikunta, Terveystieto sekä Taide ja kulttuuri oppiaineissa korostetaan liikunnan 

ja muiden elämäntapavalintojen merkitystä toimintakyvylle. Yrittäjyyden peruspi-

lareita Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto aineen ohessa. Valitettavan lyhyitä 

kursseja yrittäjyys merkitykseensä nähden! Taide ja kulttuuri antavat parhaimmil-

laan yritysideoita sellaisenaan ja antaa mahdollisuuden harjoitella ja edistää – laa-

jemmin yrittäjyyttä ajatellen – perustaitoja, kuten luovuus ja sosiaaliset taidot. 

Tutkinnon perusteet määrittää merkitsevän määrän muita, yleisellä tasolla yrittä-

jyyttä edistäviä oppiaineita lisäämällä yksilön tuntemusta itsestään ja toimintaym-

päristöstään eli tietoisuuden lisäämistä. Nämä kuitataan tässä kaikessa tärkeydes-

sään lyhyesti listaten: Tieto- ja viestintätekniikka, Etiikka, Kulttuurien tuntemus, 

Psykologia ja Ympäristötieto. 
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Vapaasti valittavista tutkinnon osista mainitaan erityisesti: 

”Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla oman koulutusalan tai mui-

den alojen ammatillisia tai ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yh-

teisiä opintoja), lukio-opintoja tai ylioppilastutkinnon suorittamiseen tai 

jatko-opintoihin valmentavia opintoja, työkokemusta tai ohjattuja harras-

tuksia, jotka tukevat koulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavoitteita sekä 

opiskelijan persoonallisuuden kasvua”.  

Tästä on taas luettavissa OPH:n vahva viesti siihen, että ensisijaisesti on kasvatet-

tava vahvaitsetuntoisia persoonia, koska se tukee yleisiä ja ammatillisia tavoittei-

ta eli siis yrittäjyyttä (kursivointi ja lihavointi tutkijan). 
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7. KEHITTÄMINEN HELSINKI BUSINESS COLLEGESSA 

Helsinki Business College organisaationa 

Vanhan ansiokkaan ja maineikkaan oppilaitoksen kehityksessä ei lähdetä tyhjästä, 

vaan nykytila on huomioitava riittävän laajasti. Olemassa olevat toimintamallit, 

organisaatiorakenteet, talous ja henkilöstö on huomioitava viimeistään muutoksen 

käyttöönottoprosessia suunniteltaessa. Seuraavissa alakappaleissa kuvataan nyky-

tila tätä tarvetta ajatellen riittävällä tarkkuudella. 

Historia 

Seuraavat tiedot on poimittu pääosin HBC:n internet-sivustolta (HBC 2015). 

HBC:llä on pitkä historia, alkaen vuodesta 1881, jolloin alkuperäinen perustaja 

anoi Suomen suurruhtinaskunnan senaatilta lupaa perustaa yksityisen kauppaoppi-

laitoksen. Lupa myönnettiin ja Privata Handelsläroverket i Helsingfors –niminen 

oppilaitos aloitti toimintansa seuraavana vuonna. 

1883 perustettiin valmistava luokka varmistamaan, että aloittavien opiskelijoiden 

pohjatietojen erilaisuus ei haittaisi opintojen edistystä (erilaisten taustojen huomi-

ointia jo tuolloin!). 

1887 vaihtui omistaja ja samana vuonna perustettiin suomenkielinen osasto. En-

simmäiset ylioppilastaustaiset merkonomit valmistuivat jo 1800-luvun puolella. 

1900 oppilaiden aktiivisuuden näyttönä kerätty kirjasto sisältää satoja kaunokirjal-

lisia teoksia. 

1909 perustettiin osakeyhtiö Aktiebolaget Helsingfors Handelsskola, Helsingin 

kauppakoulu Osakeyhtiö koulun ylläpitämiseksi, osakkeenomistajina maineikkai-

ta, tänä päivänäkin tunnettuja yrittäjänimiä. 
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1970 oppilaitos vuokrasi ensimmäisen tietokonepäätteen, ensimmäisenä kauppa-

oppilaitoksena Suomessa. Kielistudio samana vuonna. 1981 ensimmäiset mikro-

tietokoneet oppilaitokseen ja 1985 alkoi datanomikoulutus. 

1986 aloitettiin yrittäjäjatkokoulutus. 

1998 Haaga Instituutin ammattikorkeakoulun Helsingin liiketalousinstituutti aloit-

taa toimintansa samassa talossa Helsingin kauppaoppilaitoksen kanssa. Helsingin 

kauppaoppilaitos Oy toimii osana Haaga Instituutin ammattikorkeakoulua. Seu-

raavana vuonna Helsingin kauppakamarista tulee Helsingin kauppaoppilaitos 

Oy:n ainoa omistaja. 

2003 Helsingin kauppaoppilaitos vaihtaa nimensä Helsinki Business Collegeksi. 

2007 Helsingin kauppaoppilaitos Oy ja Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Sää-

tiö päättävät yhdistää ylläpitämänsä oppilaitokset. 

Ajan kuluessa – yli sadan vuoden aikana –  koulussa on perustettu ja lakkautettu 

suomen- ja ruotsinkielisiä ja liikeapulaisosastoja osastoja tarpeiden mukaan, muu-

tettu kauppakouluksi ja –opistoksi, rakennettu rakennuksia, muutettu ympäri Hel-

sinkiä … toimintaa on muutettu kulloisenkin ajan ja tarpeiden mukaan! 

Nykytila 

Helsinki Business College Oy:n (HBC) omistaa Suomen Liikemiesten Kauppa-

opiston säätiö ja Helsingin seudun kauppakamari (kumpikin 50%). HBC ylläpitää 

Suomen suurinta datanomi- ja merkonomikouluttajaa, siis Suomen Liikemiesten 

Kauppaopistoa (SLK). Tämä tutkimus tehdään SLK:n datanomikoulutukseen liit-

tyen, mutta nimityksiä käytetään käytännössä ristiin koulutuksista puhuttaessa. 

Seuraavassa käytetään vain nimitystä HBC, koska tässä yhteydessä mitään on-
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gelmaa ei puutteesta synny. Tarvittaessa kirjataan ja korostetaan erikseen, kumpaa 

tarkoitetaan. 

HBC ylläpitää myös SLK instituuttia, joka tarjoaa lisä- ja täydennyskoulutusta. 

Datanomikoulutukseen ja näin ollen tähän tutkimukseen liittyen  SLK instituutti 

järjestää datanominäyttötutkintoihin valmistavia koulutuksia. 

HBC toimii Helsingissä. Kirjoitushetkellä toiminta on jaettu kahdelle kampuksel-

le, joista Business Campuksella (Pasilassa) koulutetaan tulevia merkonomeja, ICT 

Campuksella (Vallilassa) tulevia datanomeja. On jo tiedossa, että 2016 syksystä 

alkaen toiminta keskitetään Pasilaan eli Vallilan toiminta siirretään Pasilan toimi-

pisteeseen. 

HBC:n ylläpitämissä oppilaitoksissa opiskelee noin 3000 henkilöä noin 150 hen-

kilökuntaan kuuluvan avustuksella. Molemmat ovat vähenemässä: syksyllä 2014 

käytyjen YT-neuvottelujen perusteella on vähennetty 26 henkilöä vahvuudesta ja 

OPH:n linjausten vuoksi datanomi- ja merkonomikoulutusten määrät tulevat pie-

nenemään Suomessa, jolloin koulutusmäärät laskevat mitä ilmeisimmin myös 

HBC:ssä. Ajan kuvan mukaisesti toiminnan – josta pääosa on koulutusta – on tul-

tava paremmaksi samalla, kun tekijöiden määrää pienennetään. 

Toimintaan kuuluu eri muotoisten koulutusten lisäksi ulkopuolisten yritysten toi-

minnan kehittäminen ”tarjoamalla valmennuspalveluja ja muita työkaluja myös 

yritysten kansainvälisen toiminnan  tueksi”. 

Opetuksen järjestäminen HBC:ssa nyt 

HBC:ssa opetetaan varsin perinteisesti. OPH:n tutkinnon perusteet on tulkittu 

määräyksen mukaan HBC:n OPS:ksi, jonka mukaan opetetaan kursseja luokka-

opetuksena opettajavetoisesti. Opettajien kontolle jää tulkinta, mitä OPS:n ja op-

pilaitoksen oppiaineiden synteesihybridissä pitäisi luokassa tehdä. Opettajat teke-
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vät satunnaista yhteistyötä keskenään, mutta systemaattista, oppilaitoskohtaista 

järjestelmää opetuksen läpiviemiseksi ei todellisuudessa ole olemassa. Käytännös-

sä käytössä on siis kolmiportainen järjestelmä seuraavasti: 

a) OPH:n tutkinnon perusteet määrittää opetettavat teemat ja sisällöt. 

b) HBC:n OPS määrittää oppiaineet. 

c) Opettaja opettaa luokassaan oppiaineen parhaaksi katsomallaan tavalla. On 

opettajasta kiinni, pyrkiikö hän tekemään yhteistyötä edes saman substans-

sialueen opettajien kanssa saatikka eri aiheita opettavien opettajien kanssa. 

Järjestelmä on äärimmäisen opettajakeskeinen. Myös yrityksissä tehdä järjestel-

mästä opiskelija- ja osaamisenhankkimiskeskeinen päädytään kuitenkin oppiainei-

siin, luokkiin ja opettajavetoisuuteen. 

Käytössä oleva jaksotus viimeistelee keinotekoisuuden ja byrokratiakeskeisyyden 

oppilaitoksessa. Aiemmin käytössä oli kuusi jaksoa, nykyisellään neljä jaksoa per 

lukuvuosi. Oppiaineiden tuntimäärät eivät mene tasan jaksojaon kanssa, jolloin 

tunteja ripotellaan epämääräisiin kohtiin myöhemmin, että määräykset tulevat to-

teutetuiksi pilkulleen, opiskelijoiden osaamistavoitteiden täyttymisestä piittaamat-

ta. 

Keskeisin ongelma opetusjärjestelmässä on suunnitelmallisuuden vajavaisuus ja 

olemassa olevan suunnitelmallisuuden heikko käytännön toteutus. Oppilaitos toi-

mii perinteisellä suomalaisen koulun vuosityöjaksotuksella. Koulu alkaa loppu-

kesästä jolloin opiskelijat ja opettajat tulevat yhtä aikaa paikalle. Koska opettajat 

tulevat käytännössä yhtä aikaa opiskelijoiden kanssa, opettajat eivät ole voineet 

suunnitella toimintaa nykytilanteen tasalle. 
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Opettajat tulevat paikalle viikon tai pari etukäteen, mutta se ei muuta tilannetta 

suunnitelmallisuuden suhteen toiseksi, koska nämä päivät käytetään lähinnä juh-

lapuheisiin ja mielen kohottamiseen. Tärkeitä asioita, totta, mutta eivät edistä tar-

vetta luoda opiskelijoille opiskelupuitteita, joissa he voisivat opiskella yhtenäises-

sä ja luontevassa ympäristössä henkilökunnan tukemana. Opettajat saavat käytän-

nössä opetusryhmänsä ja opetusaiheensa tietoon lähes yhtä aikaa opiskelijoiden 

kanssa. 

Organisatorisesti ei ole huolehdittu eri opettajien hoitamien kurssien yhteismitalli-

suudesta, vaan opettajat toteuttavat OPS:n ja tutkintoperusteiden asiat hyväksi 

katsomallaan tavalla. Tästä seuraa se, että jos opiskelija siirtyy kesken kurssin toi-

seen ryhmään, niin käsitellyt asiat voivat olla täysin eri vaiheessa ja saattavat olla 

esimerkiksi täysin toisilla tuotteilla opetettuja. 

Keskeiset ongelmat ovat seuraavanlaisia: 

• Keskeytykset: Liian monet opiskelijat keskeyttävät opintonsa5 

• Poissaolot: Opiskelijat ovat pois koulusta, tunneilta tai ”henkisesti” eli 

ovat luokassa tunneilla, mutta eivät keskity oppimiseen, osaamisensa pa-

rantamiseen (pienet ”haaveilut” eivät ole todellinen ongelma, mutta sys-

temaattinen keskittyminen sosiaaliseen mediaan ja pelailuun osaamisen 

parantamista ajatellen tuottamattomalla tavalla sen sijaan on)6 

• ”Oireilu”: Ajoittain tulee ilmi opiskelijoiden turhautumisia, väsymisiä yms 

ongelmia, joissa kerrotaan syyksi opiskeluympäristö tai esimerkiksi yksit-

täinen opettaja. Tilannetta ei voi korjata yksittäisillä tempuilla tai keskus-

teluilla (Keltikangas-Järvinen, 2011) 

 
5 23 % Keväällä 2015 HBC:n opintotoimiston mukaan 
6 HBC:n datanomiopetuksen opettajiston opettajahaastattelut keväällä 2015 
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Scrum HBC:n datanomikoulutuksessa 

Oppilaitoksen datanomikoulutuksessa on pyritty löytämään keinoja saada opiske-

lijat oppimisen keskiöön useilla keinoilla – yhtenä viimeisimmistä scrum. 

”Scrum is framework for developing and sustaining complex products” 

(Schwaber & Sutherland, 2014) 

eli scrum on kehys monimutkaisten tuotteiden kehittämiseen ja ylläpitämiseen. 

Scrum ei määritä työkaluja eikä työtapoja, mutta se määrittää puitteet, joissa voi-

daan käyttää olemassa olevia työkaluja kehitykseen ja ylläpitoon. Ohjelmistoke-

hittäjät ovat käyttäneet scrum-kehystä jo vuosikymmeniä niin sanottuun ketterään 

ohjelmistokehitykseen. Perinteisen vesiputousmallin ongelmana on se, että on-

gelmat jäävät ratkaisemattomina olemaan liian pitkäksi aikaa, jolloin ne tulevat 

kalliiksi. Ongelmat jäävät liian pitkään ratkaisemattomiksi siksi, että joko a) niitä 

ei havaita tai b) havaittuja ongelmia ei syystä tai toisesta ratkaista. 

Scrumissa ongelmien ratkaisemattomuuden tai liian kauas karkaavan ratkaisemi-

sen ongelma ratkaistaan systemaattisella aikataulutuksella, jonka puitteissa kont-

rolloidaan avoimen läpinäkyvästi kehitystyöhön osallistuvien kesken kunkin ja si-

tä kautta kokonaisuuden edistyminen. 

Scrumin keskeisiä käsitteitä ovat seuraavat: 

Scrum  Kehityshanke, jonka hoitaa scrumtiimit tuoteomistajan tila-

uksesta ja määrityksillä, scrummasterin ohjaamana. 

Tuoteomistaja Tuotteen tilaaja. Yksittäinen henkilö, joka edustaa tilaajaor-

ganisaatiota. Määrittää tuotteen kehitysjonon ja keskustelee 

siitä scrum masterin kanssa. 
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Tuotteen kehitysjono Tuoteomistajan määrittämä tehtävälista tuotteen tahtotilaan 

pääsemiseksi. 

Scrummaster Huolehtii, että scrum toimii. Toimii palvelutehtävässä tuo-

teomistajan ja scrum-tiimien välissä. Huolehtii, että scrum-

tiimi pystyy hoitamaan työnsä (resursseista huolehtiminen). 

Sprint  Scrum jakautuu ajallisesti samanmittaisiin sprintteihin. 

Sprint kestää yhdestä viikosta yhteen kuukauteen. Sprint 

tuottaa kehitettävästä tuotteesta uuden version. 

Valmis tuote Sprintin lopussa on tuotteesta aina valmis versio. Seuraa-

vassa sprintissä tuotteesta valmistetaan parempi versio. 

Scrumtiimi Enintään yhdeksän hengen, kehitystehtävää ajatellen riittä-

vän heterogeeninen tiimi, jonka tehtävät määritetään sprin-

tin backlogissa eli kehitysjonossa. 

Kehittäjä Kaikki scrumtiimin jäsenet ovat kehittäjiä – muita titteleitä 

ei scrum masterin ja tuoteomistajan  lisäksi käytetä. 

Suunnittelupalaveri Kuukauden sprintille enintään kahdeksan tuntia kestävässä 

sprintin aloituspalaverissa määritetään, mitä sprintissä on 

mahdollista toteuttaa (eli mitä tarkoittaa sprintin valmis tuo-

te) ja millä työskentelytavoilla tähän versioon on mahdollis-

ta sprintin puitteissa päästä. 

Päiväpalaveri Jokaisena sprintin työpäivänä pidetään päiväpalaveri. Päi-

väpalaveri kestää enintään 15 minuuttia. Päiväpalaveri on 

aina samassa paikassa ja samaan aikaan. Jokainen kehitys-
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tiimin jäsen käyttää puheenvuoron, jossa kertoo lyhyessä 

ajassa (enintään 15 min/tiimin N) aina samat asiat: 

• Mitä tein eilen sprintin tavoitteisiin pääsemiseksi? 

• Mitä tulen tekemään tänään sprintin tavoitteisiin pää-

semiseksi? 

• Olenko havainnut jotain, joka voisi estää minua tai ke-

hitystiimiä pääsemistä sprintin tavoitteisiin? 

Katselmointi Sprintin katselmointi on lyhyt (max 4 h per kuukauden 

sprintti) demotilaisuus, jossa esitellään – lähinnä tuoteomis-

tajalle – sprintin tuottama valmis tuote. Tilaisuus antaa hy-

vän pohjan seuraavan sprintin suunnittelulle. 

Retrospektiivi Sprintin katselmoinnin jälkeen pidettävässä retrospektiivis-

sä scrumtiimi tarkastelee toimintaansa ja luo pohjan seuraa-

van sprintin parempaa toteutusta varten. 

Korostettakoon, että scrum ei määritä kehitystiimeille työkaluja tai työtapoja nii-

den tehtävien hoitamiseksi. Kehitystiimit ja niiden jäsenet – kehittäjät – hoitavat 

oman osansa korostetun itsenäisesti. Kehitystiimit sopivat keskinäisesti yhteistyön 

muodot, rajapinnat ja työkalut. Jokainen kehittäjä on myös itsenäinen ja päättää 

omista työtavoistaan itsenäisesti. 

Tämä tarkastelu on hyvin kapea, tarkoituksena johdattaa lukija aiheeseen tämän 

tutkimuksen lopputuloksen ymmärtämiseksi auttavasti. Täydellinen ymmärtämi-

nen vaatii perinpohjaisempaa opiskelua. 
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Scrum opetuksessa 

Scrum on tarkoitettu monimutkaisten tuotteiden kehittämiseen ja ylläpitämiseen. 

Ihmisen osaaminen on monimutkainen tuote, joten scrum on hyvä kehys ko ”tuot-

teen” kehittämiseen! 

Scrumin soveltaminen opetukseen ei ole uusi asia. Esimerkiksi Alankomaissa on 

rekisteröity tavaramerkki eduScrum®, jonka puitteissa ideaa sovelletaan (edusc-

rum, 2015). Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole pohtia olemassa olevien 

scrum-tuotteiden soveltumista HBC’n käyttöön, vaan yleisemmin scrumin perus-

idean käyttöä tutkimuksen kohdealueella. 

Scrum ei ole uusi asia HBC’ssä: HBC:n lehtori, KL Otto Burman tutkii scrum’in 

käyttöä opetuksessa tohtorinväitöstutkimuksessaan ja scrum kehystä on jo sovel-

lettu luokkaopetuksessa eri tyyppisissä kursseissa eri opettajien toimesta. 

Varhaisen puuttumisen malli ja scrum 

Opiskelussa ja yrittäjyydessä on riski. Koulupudokkaiden ja yrittämisessä epäon-

nistuneiden yhtenä perusongelmana saattaa olla se, että ongelmat jätetään – samo-

jen, edellä kuvattujen syiden vuoksi – ratkaisemattomiksi liian pitkäksi aikaa.  

Eräänlaisena yrittäjyyden vastakohta on syrjäytyminen ja koulupudokkuus. 

HBC’ssä yhdeksi keskeisimmistä ongelmiksi mielletään keskeytykset, joita on 

nykyään noin 23 % (HBC:n opintotoimiston mukaan – tieto keväältä 2015). Var-

haisen puuttumisen mallissa toisen asteen opintojen etenemisen seurantaan ja tu-

kemiseen esitetään tavoitteeksi se, että: 

  ”… opiskelija ottaa vastuuta omasta opiskelustaan ja arkielämänsä hal-

linnasta” (Mattila, 2008). 
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Mattilan hankeraportissa nimetään opiskelijan opintojen suorittamisen vaikutta-

viksi henkilöiksi seuraavat: Opiskelija, Huoltaja, Ryhmänohjaaja, Neljännen vuo-

den ryhmäohjaaja, Erityisopettaja, Ammattiaineiden opettaja, Yhteisten aineiden 

opettaja, Työssäoppimisen ohjaaja (Toppiohjaaja) ja työssäoppimispaikat, Yhteis-

työtahot (muun muassa: kuraattori, sosiaalitoimi, työvoimatoimisto, mielen- 

 terveystoimi, nuorten työpajatoiminta).  Itse lisäisin henkilöstöön äärimmäisen 

tärkeänä vaikuttajana vertaistuen eli toisen opiskelijan! 

Varhaisen puuttumisen toimenpiteinä kuvataan (valikoiden vain osa ja hiukan uu-

delleen muotoillen, osittain yhdistellenkin) esimerkiksi seuraavat: 

a) opintosuoritusten tarkastaminen vuosittain, b) yhteistyön tiivistäminen kodin 

kanssa, c) tarvittaessa rästiin jääneen kurssin uudelleenkäynti, d) lisä- ja tukiope-

tus ja muu yksilöllinen tuki, e) henkilökohtainen etenemissuunnitelma, f) työelä-

mäyhteyden tiivistäminen, g) moni ammatillinen yhteistyö h) urasuunnitelma 

Edellisen kappaleen kursivointi on tutkijan. Varhaisen puuttumisen mallilla saa-

tiin hankkeessa hyviä tuloksia, mutta pari kohtaa pistää silmään: a) ”varhainen 

puuttuminen” vuositasolla vaikuttaa kovin hitaalta, ei kovinkaan varhaiselta ja b) 

tukihenkilötoiminnan  perustaminen vain ammatilliseen eli palkattuun henkilös-

töön vaikuttaa hyvin kalliilta ratkaisulta sovitettuna tämän päivän talous- ja te-

hokkuusvaatimuksiin.  

Scrum kehyksen ajatuksia päiväpalavereista ja sprint –palavereista väljästi sovel-

taen voidaan suunnitella ja toteuttaa seurantatietojärjestelmä, jonka puitteissa 

päästään päivä- ja viikkotasolla kiinni kunkin opiskelijan opintojen edistymiseen. 

Kyseinen tietojärjestelmä on OPH:n tutkintoperusteisesti luotava portfoliotietojär-

jestelmä, jonka kaltaista ei ole olemassa, mutta joka voitaisiin luoda opiskelija-

työnä.  Tällainen hanke sopii hyvin datanomiopiskelijoiden harjoitustyöksi, koska 

työn suunnittelu, toteutus, kehittäminen ja ylläpito kestää määräämättömän ajan 

alkuhetkestä eteenpäin ja jo pienenkin alkuponnistuksen jälkeen saadaan käyttöön 

käyttökelpoinen toteutus. Oppilaitoksen sisäiseen kehitys- ja ylläpitotyöhön osal-
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listuneet saavat arvokasta kokemusta ja tuotos toimii työelämän edustajille näy-

teikkunana siihen, mitä opiskelijat osaavat. Tuotteistettua järjestelmää voi myydä 

ja ylläpitää oppilaitoksille, jotka eivät halua tai tarvitse tietojärjestelmätyön teke-

misen opiskeluympäristöetua, vaan ainoastaan lopputuloksen käyttöönsä. Myyn-

tiin ja markkinointiin liittyvät tehtävät voisi hoitaa datanomiopiskelijat tai SLK:n 

merkonomiopiskelijat. 

Järjestelmän jatkuvan edistymistiedon avulla opiskelija pystyy itse havaitsemaan 

epäjatkuvuuskohtansa opinnoissa ja jos hän ei itse huomaa, niin vertaistuki ja/tai 

vastuuopettaja huomaa sen järjestelmäavusteisesti oman tehtävänsä puitteissa. 

Scrum päiväpalavereita ei käsittääkseni voida toteuttaa järkevällä tavalla fyysise-

nä henkilöpalaverina opiskelijan koko opiskelun edistymisen suhteen, tietojärjes-

telmätoteutuksena voidaan. Yksittäisissä opiskelutehtävissä scrum palaverointi on 

perusteltua toteuttaa kirjaimellisesti scrum oppaan mukaisesti. 

Oppilaitoksen OPS 

OPH:n ammatillisen perustutkinnon perusteet määrittää, että: 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän tulee ammatil-

lisesta peruskoulutuksesta annetun lain 14 §:n mukaisesti hyväksyä näiden 

tutkinnon perusteiden mukainen opetussuunnitelma (Ammatillisen perus-

tutkinnon perusteet, 2014) 

On siis tehtävä opetussuunnitelma, jossa noudatetaan tutkintoperusteita. Uusissa 

tutkintoperusteissa määritetään opittavan aineksen määrä osaamispisteinä (osp), ei 

enää opintopisteinä (op) eikä opintoviikkoina (ov). 

Osaamispiste käsitteellä korostetaan sitä, että tärkeätä ei ole opiskelun määrä it-

seisarvona, vaan sen tuloksena saavutettava osaaminen. 
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Seuraava, pitkä lainaus OPH:n tutkintoperusteista asettaa oppilaitoksen kasvatus-

toiminnalle vaatimuksen, jota ei voi hoitaa yksittäisten kurssien puitteissa. Laina-

uksen teksti asettaa niin ison vaatimuksen kasvatustoiminnalle, että koko toiminta 

on alistettava täydeksi ihmiseksi kasvattamiseen. 

Perustutkinnon tavoitteet  

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon, datanomi, suorittaneella on 

laaja-alaiset valmiudet toimia alan tehtävissä eri toimialoilla. Lisäksi hä-

nellä on erikoistuneempaa osaamista valitsemansa koulutusohjelman tai 

osaamisalan ja muun valinnaisuuden perusteella. Tutkinnon suorittaneella 

on mahdollisuus osaamisensa ansiosta toimia erilaisissa ja muuttuvissa 

työympäristöissä. Hänellä on sellainen työelämän vaatima ammattitaito, 

että hän voi työllistyä alan tehtäviin toisen palvelukseen tai itsenäiseksi 

yrittäjäksi.  

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittanut toimii luotettavasti, 

joustavasti ja luovuutta käyttäen asiakkaiden ja tilanteiden edellyttämällä 

tavalla. Hän noudattaa tekijänoikeuksia ja alaa koskevaa lainsäädäntöä. 

Hän osaa käyttää tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja tukemaan, kehittä-

mään ja tehostamaan organisaation toimintaprosesseja. Hän tukee työsken-

telyssään kestävän kehityksen toteutumista. Hänellä on hyvät vuorovaiku-

tus- ja dokumentointitaidot sekä kyky toimia ryhmissä ja projekteissa. Hän 

osaa kommunikoida eri kielillä kansainvälisessä toimintaympäristössä.  

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittanut kykenee seuraa-

maan jatkuvasti muuttuvan alan kehitysvirtauksia ja kehittymään työssään 

niiden mukaisesti sekä osallistumaan työyhteisön kehittämiseen. (Amma-

tillisen perustutkinnon perusteet, 2014) 
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Täydeksi ihmiseksi kasvattaminen on taas edellä esitettyjen perusteella samaa 

kuin yrittäjyyteen kasvattaminen! 

 Oppilaitoksen kannanotot yrittäjyyteen ja opetukseen 

HBC määrittää arvoikseen seuraavat: 

1) Opiskelijakeskeisyys 

2) Vastuullisuus 

3) Yhteistyö 

4) Yrittäjyys 

Ilmoitetuista arvoista vastuullisuus ja yhteistyö  ovat jo aiemmin esitettyjen argu-

menttien mukaan kuin yrittäjyyden toistoa, opiskelijakeskeisyys vielä toistaiseksi 

enemmän visio kuin toteutuva arvo. Toki määritetty ja kirjattu tahtotila on en-

simmäinen askel toteumaan! 

Opetuksen järjestäminen 

Nykyisen toimintatavan vallitessa lukuvuosisuunnittelu on pelkkää jakso- ja luku-

järjestyssuunnittelua toteutuville ryhmille, käytettävissä olevilla opettajilla. Sys-

temaattista sisältösuunnittelua lukuvuositarkennuksilla, opetussuunnitelman ai-

neiden kesken tai opettajien yhteistyönä ei tehdä. 

Opettajat toimivat perinteisellä tavalla: kesällä on lomaa, lukuvuoden aikana ope-

tetaan tuntien aikaan ja tuntien ulkopuolella voi olla kotona tai hoitaa opettajan 

monia, opetuksen ulkopuolisia tehtäviä koululla. 

Osa opettajista on vuosityöaikakokeilussa, jossa organisaatio takaa määrätyn mää-

rän työtä vuositasolla. Osa opettajista ei ole kokeilussa vaan toimii tuntiperustei-

sesti eli tuntiopettajina. Opetustuntimäärät vaihtelevat hiukan työsopimuksen te-
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kohetkestä riippuen – päätoimisilla tuntiopettajilla 19 h / vko. Tämä tarkoittaa 

opetusvelvollisuutta, käytännössä velvollisuutta pitää luokkatunteja. 

Organisaatio järjestää kehityspäiviä, joiden sisältö on lähinnä luennointia organi-

saation huippukolmiosta alatahkossa puurtavalle opettajistolle ja muulle henkilö-

kunnalle. Organisoitua opetussisältöjen oppilaitostasoiseen organisointiin tähtää-

vää toimintaa ei ole. 

Yrittäjyys ei ole tiedettä, mutta tieteestäkin syntyy yrittäjyyttä 

Tämän tutkimuksen tekemistä on hidastanut pahiten oma yrittäjäelämäni. Minun 

yritteliäisyydessäni ja yrittäjyydessäni kukaan ei maksa suoranaisesti tutkimisesta 

joten teen tutkimustani omasta mielenkiinnosta ja pitkän tähtäimen tyytyväisyyttä 

hakiessani. Voi olla, että tämän tutkimuksen tekeminen kääntyy taloudelliseksi 

eduksi minulle, HBC:lle tai jollekin toiselle, mutta henkilökohtainen intressini tä-

hän työhön on puhtaasti tiedon halu ja tiedon levittämisen halu. 

Uskon, että tämä asenne on hyvin tyypillinen yrittäjille, missä yrittäjällä tarkoitan 

yrittäjää laajassa määrityksessä. Yrittäjät tekevät asioita kiinnostuksesta ja innos-

tuksesta ja joskus tämä innostus tuottaa myös taloudellisesti merkittäviä asioita. 

Loistavin esimerkki tällaisesta yrittäjästä on mielestäni Thomas Alva Edison, joka 

totesi ”Everything comes to those who hustle while they wait”7. 

Yrittäjyys vaatii uskallusta ryhtyä, luovuutta, innovaatiota, tapaa ajatella 

toisin 

Yrittäjyys ei ole perässähiihtäjien laji, vaan ladun avaajan tarpomista. Myös koe-

telluissa, vanhoissa asioissa yrittäjyys on uutta ja outoa niille, jotka yrittäjäelä-
 
7 TA Edison oli elämästään kolme kuukautta koulussa koska hän ei sopeutunut kouluelämään. Pe-
rusopetuksen hänelle antoi rakastava, ymmärtävä ja innostava opettajaäiti kotona – mitä pidän 
maailmaan suurimpiin yrityksiin kuuluvan General Electric yrityksen perustajan merkittävänä 
taustatekijänä 
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mään ryhtyvät, koska se on uutta heille itselleen. Yrittäjyys vaatii uskallusta ja 

ryhtymistä – toisten talutusnuorassa T1 –tason ohjattavina pysyttelevät eivät ole 

uskaltautuneet koettelemaan rajojaan. Luovuutta tarvitaan isojen ja pienien on-

gelmien ratkomiseen jokapäiväisessä yrittäjäelämässä. 

Kysymys kuuluu, mistä luovuutta saa ja kuinka yksilöä innostetaan ja rohkaistaan 

käyttämään luovuuttaan? Kuinka uinuvaa luovuutta herätellään ja kuinka ajatuksi-

aan arasteleva yksilö rohkaistaan ilmaisemaan omaa luovuuttaan hänelle ja muille 

hyvällä tavalla? Kuinka rohkaistaan yksilöä sietämään joidenkin ihmisten arvoste-

lua ja moitteita: kukaan ei voi olla aina kaikille mieliksi ajatuksiensa ja tekemis-

tensä kanssa! 

Usein tarjotaan avaimeksi tempputason lääkkeitä: ”maalaa, laula, tee jotain itsel-

lesi epätyypillistä”. Uskon, että nämä hyvää tarkoittavat ohjeet toimivat henkilöil-

le, joilla  on perusteet jo kunnossa – itseluottamusta vaikka toisille jakaa. Uskon, 

että perusongelma on se, että itseluottamusta ei ole eikä ”omia juttuja” uskalleta 

kokeilla vaikka niitä olisi olemassakin. Vähätellään omat ajatukset ja ideat itse ei-

kä uskalleta antaa toisille tilaisuutta hyväksyä tai hylätä niitä! 

Mistä tämä uskallus sitten syntyy? Uskon, että se syntyy siitä, että henkilöllä on 

jonkun toisen ihmisen aidosta rakkaudesta syntynyt luottamus siihen, että henki-

lökohtaisesti tärkeät ihmiset hyväksyvät vaikka jokin kokeilu epäonnistuisikin. Et-

tä yrittäjyys, yritteliäisyys ovat hyvä asia vaikka maailman silmissä yksilö epäon-

nistuisikin. Kuten Raamatussa sanotaan ”Suurin on rakkaus” (Raamattu 2016). 

Mitä on peräämäni rakkaus? Rakkautta on ranskalaisen ateistifilosofi André Com-

te-Sponvillen mukaan useamman kaltaista, joista vaikkapa jumalainen sekä mie-

hen ja naisen keskinäinen seksuaalinen rakkaus eivät ole tässä yhteydessä erityi-

sen kiinnostavia, vaikka yleisemmin sitä saattavat ollakin. Kolmas, vanhemman 

rakkaus, on uskoakseni se, mitä tarvitaan ihmisen uskalluksen vahvistamiseen 

käyttää luovuuttaan täysimittaisesti. Vanhemman rakkaus on Comte-Sponvillen 

mukaan hyväksyvää ja epäitsekästä, omaa etua tavoittelematonta. Parhaimmillaan 



  69 (87) 
 

opettajan – tai opiskelutoverin tai ystävän – suhtautuminen yksilöön voi olla tällä 

tavalla rakastava korvaten mahdollisesti yksilön luonnollisen kodin puutteita rak-

kauden suhteen. (Comte-Sponville 2001) 

Yrittäjyys vaatii kansalaistaitoa. 

En kannata tukijärjestelmiä varsinkaan nykyisessä Suomen ja Euroopan laajuu-

dessa ja raskaassa tavassa toteuttaa ne. Uskon kuitenkin siihen, että pelissä on pe-

lattava pelin hyväksytyillä säännöillä eli tukiaisyhteiskunnassa on osattava käyttää 

tukiaisjärjestelmää sellaisena jollaiseksi se on yhteisesti määritelty. Jos järjestel-

mää muutetaan, niin valveutunut henkilö ja yrittäjä huomaa sen ja huomioi omas-

sa toiminnassaan. Yrittäjä pyrkii myös vaikuttamaan siihen, että säännöt muutet-

taisiin hänen näkemyksensä mukaan oikeanlaisiksi. 

Avaten edellinen tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan toimintatapa on tunnettava kus-

sakin tilanteessa, että sen mukaan voi toimia. Tässä mielessä kaikki ne henkilöt – 

luonnolliset ja juridiset – jotka tuntevat yhteiskunnan rakenteet ja osaavat käyttää 

niitä hyväksi, ovat hyviä yrittäjiä ja kunnon kansalaisia. Ne kansalaiset, jotka 

syyttävät kansanryhmiä sääntöjen hyväksikäytöstä ovat yksikäsitteisesti väärässä, 

koska ”typeriäkin sääntöjä on noudatettava”. Jos säännöt eivät miellytä niin on jo-

ko 1) pyrittävä saamaan aikaan sääntömuutos tai 2) mentävä miellyttävimpien 

sääntöjen mukaan pelaamaan (eli esimerkiksi muutettava pois Suomesta ja Eu-

roopasta, jos direktiivielämä ei miellytä). ”Sääntömuutoksiin”  eli lakien ja ase-

tuksien muuttamiseen keinot ovat lähinnä äänestäminen, kansalaisen lakialoitteen 

tekeminen ja lobbaus, jotka ovat hitaita keinoja. Pois muuttaminen on ainoa keino 

nopeaa muutosta kaipaavalle, sääntöjen mukaan toimivalle yksilölle.  

Yrittäjyyden näkökulmasta on huomattava myös se, että sääntöjen aikaansaamat 

porsaanreiät ja niiden ulkopuolelle syntyy valtava markkina-alue! Puhtaasti yrittä-

jyyden näkökulmasta ajatellen: yrittäjyyttä esiintyy todella paljon sääntöyhteis-

kunnan sääntöjen reuna-alueilla ja erityisesti niiden ulkopuolella, koska kaikki ei-

vät halua kierrättää maksukykyään virallisen yhteiskunnan vero & tukijärjestel-
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män kautta, koska takaisinsaamisessa on liian suuri riski jäädä ilman ja joka tapa-

uksessa hyötysuhde on heikko eli maksettujen verojen suuruus saatuihin tukiin 

verrattuna on suuren yrittäjäjoukon mielestä erittäin huono. Näihin yrittäjiin kuu-

luvat prostituoidut, harmailla markkinoilla ainakin osittain toimivat ulkoiset yrit-

täjät, nettimarkkinakauppiaat ja valetyöttömät. Yrittäjyyden ja luovuuden tutkijan 

näkökulmasta nämä henkilöt ovat ihailtavia, yhteiskunnallisesti tarkasteltuna ri-

kollisia. 

Yrittäjyys vaatii aktiivisuutta 

On oikeastaan väärin sanoa, että yrittäjyys vaatii aktiivisuutta: pikemminkin sana 

yrittäjä on sanan aktiivinen synonyymi. Passiivinen ja flegmaattinen henkilö ei ole 

koskaan yrittäjä. 

Edellisten väitteiden tulkinnassa on suuri tulkintavirheen vaara. Joku yritteliäs yk-

silö saattaa vaikuttaa hyvin passiiviselta ja suorastaan flegmaattiselta olematta si-

tä. Mietteliäs, lueskeleva, toisten ihmisten kanssa paljon aikaa viettävä ihminen 

saattaa saada hyvin paljon aikaiseksi, vaikka hän ei osaisi kääntää tätä kykyään 

taloudelliseksi menestyksekseen. Monessa yrityksessä on tehty suuria virheitä an-

tamalla lyhytnäköisen taloudellisen edun tavoittelun vuoksi potkut henkilöille, 

jotka ovat olleet todellisia henkilöjohtajia ja osastojen yhteistyön liimaihmisiä vi-

rallisen organisaatiorakenteen sitä tunnistamatta ja tunnustamatta. 

Yrittäjäaktiivisuus ei ole ilmeisen näkyvää, fyysisesti havaittavaa aktiivisuutta, 

mutta se on aina aktiivisuutta! Myös koulussa on tunnistettava erilaisten opiskeli-

joiden yrittäjyys sen eri muodoissa ja opettajien haastava tehtävä on tunnistaa ja 

vahvistaa yrittäjyyttä sen eri muodoissaan. 

Yrittäjyys vaatii henkilösuhteita. 

Usein puhutaan jokseenkin katkerasävyisesti herrakerhoista, sukulaisen suosimi-

sesta, kaverikerhoista, golf-kavereista sekä sauna- ja ryyppykavereista. Katkeruus 
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johtunee ainakin osittain siitä, ettei itse kuuluta mainittuun piiriin eikä näin ollen 

päästä nauttimaan piirin eduista. 

Miten yrittäjyyteen liittyy kaveripiirit ja ompeluseurat? Vanhemmille omat lapset 

ovat tärkeämpiä kuin toisten ja omia kavereita suositaan tilauksissa ja kaupan 

käynnissä. Aktiivisuutta ja yrittäjyyttä toteutetaan niissä piireissä, jotka ovat luon-

tevasti tavoitettavissa. Omien kokemuksien mukaan tuttavat ja harrastuskaverit 

tilaavat palveluita, kun saavat tietää, mitä yrittäjä toimittaa. 

Ulkoiselle yrittäjälle omat sosiaaliset suhteet ovat elintärkeää asiakaspotentiaalia. 

Sisäinen yrittäjyys toteutuu helposti yrityksen sisällä tuttujen kanssa ja apuja löy-

tyy isoihinkin firmoihin henkilöstön epävirallisista tuttavapiireistä. Omaehtoinen 

yrittäjyys on usein kaverien kanssa talkootyötä, yhdessä harrastamista tai ystävien 

avustusta omien taitojen puitteissa. 

Yrittäjyys on usein synonyymi myös sosiaalisille taidoille ja sosiaalisuudelle. Yk-

sinyrittäjäkin tarvitsee kykyä toimia asiakaskunnan kanssa ja asiakaskunta syntyy 

ja laajenee helpommin, kun on jonkin verran halukkuutta olla toisten ihmisten 

kanssa. Sosiaaliset taidot antavat mahdollisuuden minimoida tai maksimoida – siis 

optimoida – henkilökontaktien määrää ja laatua.  
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8. TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 

Kaikki edellä tarkasteltu teoria ja tulkinta on kirjoitettavissa tuloksiksi. Lopullinen 

tulos tutkimukselle syntyy, kun toiminta muuttuu, joten tulosta sellaisena kuin se 

tässä esitetään, on pidettävä välituloksena. Esitän tulokset esityksenä muutos-

hankkeiksi, nykytiluksen yhteenvedon jälkeen. 

8.1 NYKYTILANTEEN YHTEENVETO 

a) OPH:n datanomin perustutkinnon tutkintoperusteet ja ohjaava materiaali 

• antaa riittävästi ohjausta ja toisaalta väljyyttä yrittäjyyttä vahvistavan ope-

tuksen järjestämiseksi 

• on selkeä ja toisaalta avara, joten paikalliset olosuhteet voi huomioida ope-

tussuunnitelmaa tehdessä 

• ei määrää luokkaopetusta järjestettäväksi 

• ei määrää määrämuotoisia kursseja järjestettäväksi 

• määrää vähimmäisvaatimukset saavutettavalle osaamiselle 

… asettaa tutkintoperusteet osaamisen saavuttamiselle vaatimatta vanhakantaista 

toimintatapaa, yllyttäen vertaistoimintaan, työelämäyhteistyöhän ja itsenäisen, 

yhteistyötä suosivan yksilön kasvattamiseen ongelmanratkaisua suosivalla opiske-

lutavalla.  
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b) HBC:n datanomin opetussuunnitelma ja muu ohjeistus 

• määrittää vähimmäisvaatimuksen osaamiselle, joka valmistuvan da-

tanomin on saavutettava OPH:n tutkintoperusteiden vaatimuksia laajenta-

matta 

• määrittää nykyvaatimukset täyttävän opetusympäristön järjestämistä hait-

taavasti sitovan kurssirakenteen 

• määrittää luokkaopetukseen pakottavan opiskelijaryhmärakenteen 

estää opiskelijayksilön huomioinnin opetusympäristön järjestämisessä 

c) Opettajan rooli 

• on tehdä viikkotyötunteja palkkaa saadakseen (TES) 

• pääasiassa luokkatyöstä maksetaan – luokkatunteja lukuun ottamatta läs-

näololle ei ole asetettu vaatimuksia joitakin harvoja ohjaustehtäviä lukuun 

ottamatta 

on asetettu perinteiseksi luokkaopettajaksi kateederille lähinnä HBC:n 

OPS:ssa, osin myös työehtosopimuksilla 

d) Opiskelijan rooli 

• on olla paikalla luokassa (Kela opiskelun aktiivisuusmääritysten ja ala-

ikäisten osalta oppilaitoksen huoltamisvastuun vuoksi) 

• on tehdä pieniä tehtäviä ja menestyä kokeissa kurssien suorittamiseksi 
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on hyvin perinteinen koululaisrooli eikä aktiivisesti osaamista hankkivan  opis-

kelijan rooli 

8.2 MALLI YRITTÄJYYSKASVATUSTA SUOSIVASTA DATANOMIKASVATUKSESTA 

Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjäkasvatus ovat eri asioita, joilla on kuitenkin yhteistä 

leikkauspintaa. OPS:aan kirjattujen yrityskurssien tarkoituksena on johtaa opiske-

lija hankkimaan osaamista yrityksen perustamiseen, liiketoimintasuunnitelmien 

tekemiseen ja muihin liiketoimintaan liittyviin mekanistisiin taitoihin. Yrittäjyy-

dessä on kysymys pikemminkin opiskelijan ja sittemmin työntekijän asennoitumi-

sesta elämään, työelämään ja oman elämänsä asioihin vaikuttamiseen. Yrittäjyys-

kasvatus on sitä, että autetaan opiskelijaa oivaltamaan, mistä hän on kiinnostunut, 

että hän voi vaikuttaa asioihin ja että hänellä on edellytykset oivaltaa, mitä elä-

mältään haluaa ja edesauttaa sen saavuttamista.  Laaja-alaisesti opiskelijan oppi-

mista ja itsetuntoa tukemalla tuetaan opiskelijan yrittäjyyttä. Yrittäjyyskasvatus 

on sitä, että vedetään opiskelijaa poispäin syrjäytymisen ja koulun keskeyttäjien 

”zombiejoukosta”. 

Koska tulevat datanomit toimivat suurimmaksi osaksi työelämässä, on järkevää 

johdattaa opiskelijaa tulevaan elämään jo koulussa. On mahdollista ja järkevää 

luoda edellytykset, jossa opiskelijan osaaminen voi kehittyä yrityselämän kaltai-

sessa ympäristössä. Yrityssimulaatio, yritysympäristö oppilaitoksessa, opiskelijoi-

den pääsy haastavampiin työtehtäviin simulaatioympäristössä kehittymisen edis-

tyessä. Uusille opiskelijoille on opetettava alusta pitäen pelisäännöt, jotka usein 

ovat vielä toiselle asteelle tullessa täysin puutteelliset. Heti alusta alkaen on ope-

tettava säännöt ihmisten väliseen kanssakäyntiin, siis asiallinen sosiaalinen käy-

tös. 

Opiskelijan  täytyy tuntea kouluympäristö turvalliseksi ja selkeäksi. Koulussa on 

oltava selkeät säännöt, selkeästi esitetyt vaatimukset tehtävien läpäisemiseksi ja 

selkeä järjestelmä läpäistyjen suoritusten seuraamiseksi. Onnistumiset on tuotava 
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esille selvästi, epäonnistumiset ja hidastelut havaittava ja hoidettava nopeasti, pie-

nessä ja turvallisessa tukiryhmässä. 

On tuettava opiskelijan itsetuntoa: vaikeustasoltaan vaikeutuvien tehtävien teke-

minen ja nopean arvion saanti pelien tapaan. Kunniataulu saavutuksista eli suori-

tukset näkyviin ja pienetkin voitot kannattaa korostaa. Opiskelijan tullessa kou-

luun hänen täytyy pystyä valitsemaan seuraavat opiskelutehtävät.  

On helpotettava opiskeltavien aiheiden ja materiaalien löytymistä oppilaan oival-

lettua tarpeensa. Opiskelijoiden tekemät kurssimateriaalit jäävät seuraavien opis-

kelijoiden materiaaleiksi. Mikäli opiskelija tarvitsee tukea opiskeluihinsa, niin sitä 

tarjotaan järjestettynä vertaistukena. Pidemmälle edistyneet tarjoavat tukea nuo-

remmille opiskelijoille omien opintojensa osana: he oppivat ohjaamaan ja opetta-

maan suorittaessaan omia opintotehtäviään ohjaamalla nuorempia. Ohjaamisen ja 

opettamisen taidot ovat olennaisia kaikille nykyisessaä työelämässä. 

On helpotettava sopivien henkilöyhteyksien löytymistä: harrastukset, paikat työs-

sä oppimiseen. 

Koko opiskelu tapahtuu OPH:n tutkintoperusteiden perusteella luodun portfolio-

tietojärjestelmän avustamana. Opiskelijan päiväkohtaisesti raportoinnilla voidaan 

auttaa häntä toteamaan oma aktiivisuutensa opintojen edistämisessä. Sama tieto 

on myös opiskelijan vastuuhenkilöstön käytettävissä. Iso opintotehtävä tehdään 

useammassa sprintissä. Jos opintotehtävää ei saa läpäistyä, niin – pakollisten ai-

heiden kyseessä ollen –  seuraavalle kurssille ei pääse, ennen kuin opintotehtävä 

on suoritettu, näyttö osaamisesta annettu. Esimerkiksi sosiaalisiin taitoihin johdat-

tavat opintotehtävät voi joutua suorittamaan uudestaan, mikäli jatkossa osoittau-

tuu, että opintotehtävän tarkoitettu osaaminen ei ole toteutunut. Osaaminen näissä 

aiheissa näkyy jokapäiväisessä toiminnassa: esimerkiksi muiden opiskelijoiden 

häirintä osoittaa heikkoja sosiaalisia taitoja. 
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Osaamisen parantumisen seuranta on päivittäistä: seurataan opiskelua ja ajoittain 

tunnistetaan ja tunnustetaan osaaminen. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa henki-

lökuntaan kuuluva, aloitteen voi tehdä henkilökuntaan kuuluvan lisäksi myös toi-

nen  opiskelija, ehkä tyypillisesti edistyneempi eli pidempään opiskellut. 

Seuraava kuva esittää periaatetasolla opiskelijoiden opintoputken läpäisemisen 

kolmen vuoden aikana: 

Opiskelijatöinä suunnitellaan, toteutetaan, ylläpidetään ja kehitetään jatku-

vasti 

1. Seuraavaksi kuvattavien tietojärjestelmien alle vaadittava palvelinin-

frastruktuuri virtualisointeineen, levyalijärjestelmineen. 

2. Opetuksessa tarvittava tietoliikennejärjestelmä. 

3. Opetuksessa tarvittava työasemainfrastruktuuri laitteineen ja virtu-

alisointeineen. 

4. OPH:n tutkintoperusteisiin perustuva portfoliotietojärjestelmä 

5. Suoritettavien opintotehtävien tietojärjestelmä 

6. Opintomateriaali tietojärjestelmä: 

a. Opiskelijat työstävät jatkuvasti paremmaksi. 

b. Toimii tukena opiskelutehtäviä tehtäessä. 



  77 (87) 
 

 

Kuva 6: Opiskeluresurssien järjestäminen (© Kari KA Häkkinen) 

Seuraavassa esitetään kuvan malli sanoin laajennettuna: 

1) Opetuksen vaatimukset tulevat yhteiskunnalta: OPH:n tutkintoperusteet mää-

rittävät vaatimukset systemaattisesti ja kestävästi ja yhteiskunnan toimivien 

organisaatioiden tarpeet tarkentavat tätä vaatimusta jatkuvasti. Molempien 

vaatimusten noudattaminen on välttämätöntä, että opetus toimisi tutkinnon 

määritysten mukaan ja pysyisi kuitenkin ajassa mukana. Työelämäyhteistyö 

on välttämätöntä eri muodoissaan. Näitä muotoja ovat aiempien lisäksi seu-

raavat: 

a) Kummiyritys opiskelijalle heti opintojen alusta alkaen 

i) Antaa alussa ”mahdottoman” tehtävän opiskelijalle 

ii) Opiskelija hankkii tarvittavat tiedot ja taidot tehtävästä suoriutumiseksi 

opintojensa aikana 

iii) Opiskelija kantaa työstä vastuun, henkilökunta avustaa polulla etene-

misessä 

iv) Isot tehtävät ryhmissä, joissa voi – ja pitää – olla erilaisia tekijöitä (oh-
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jelmoijia, käytön tukea, merkonomeja kirjanpidosta markkinointiin) 

 

b) Koulun puitteissa tehdään tuotteita, joista on oikeaa ja todellista hyötyä 

työelämälle, jolloin opiskelijoiden osaamiselle saadaan imua nykyisen ti-

lanteen – jossa opiskelijoille on vaikea löytää työharjoittelupaikkoja –

 sijaan. Tällaisia voisi olla esimerkiksi: 

i) Perehdytyksen malli: näin tehdään toimiva perehdytys rekrytoidulle 

työntekijälle. 

ii) Materiaaleja, joista työelämässä toimiville on konkreettista hyötyä 

(muotoiluohjeita, asennusohjeita, käyttöön ottoon ohjeita, opiskeluoh-

jeita) 

 

2) Otetaan käyttöön systemaattinen vertaisopetus eli käytetään edistyneempiä 

opiskelijoita aloittelevien opetuksessa, ohjauksessa, perehdytyksessä ynnä 

muissa, edistyneempien opiskelijoiden omassa HOPSissa olevien tehtävien 

puitteissa hoidettavissa rooleissa. Aiempiin tutorointiin ja mentorointiin ver-

rattuna erona on vain systematiikka ja merkittävyys toiminnalle: nostetaan 

toiminta perustoimintarakenteeksi, ei aputoiminnaksi. 

 

3) Flipped classroom & tuettu luokkaopetus & ryhmäopettajuus 

a) Opiskeluympäristön jatkuva ylläpito opiskelijavoimin 

b) Vanhempien opiskelijoiden edistyneen työskentelyn näkyväksi tekeminen 

nuoremmille 

i) motivoi nuorempia ”minäkin voin päästä tuonne, kunhan teen töitä ja 

opin” 

ii) esimerkiksi oppilaitoksen opiskelutietojärjestelmän vaatiman kone-

huoneen lasiseinät, jonka takana operoivat opiskelijat ovat 

c) Yksittäisen opiskelijan osaamisen kehittämisen tukeminen 

i) Toiset opiskelijat tukevat opiskelutehtävänään 

(1) Ajastetusti 

(2) Soittamalla opiskelutukeen (opiskelijoiden jatkuva tukipalvelu) 

ii) Nauhoitetut luennot 
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iii) Oppilaitoksen wikit 

d) Aiemmin opettajalla oli oppilasryhmä, uudessa ajattelussa oppilaalla on 

ryhmä opettajia, jotka ovat aina käytettävissä osaamisen kartuttamiseen 

 

4) Tutkintoperusteisiin perustuva tietojärjestelmä, jonka asettamia osaamisvaati-

muksia poimitaan opiskelijan portfolioon 

a) Tietojärjestelmää kehitetään jatkuvasti opiskelijatyönä, osana opiskelua: 

i) Ohjelmointia 

ii) Käytöntukea 

b) Opiskelija kirjaa jokaisena päivänä scrum-päiväpalaverien tapaisesti sen, 

mitä teki edellisenä työskentelypäivänä, mitä tulee tekemään alkavana 

työskentelypäivänä ja onko nähtävissä esteitä, että tekeillä oleva työ ei 

valmistuisi 

c) Opiskelijat näkevät tietojärjestelmästä valmistumisensa jatkuvasti täyden-

tyvänä osaamisvaatimusten täyttymisenä 

d) Tietojärjestelmästä saadaan lakisääteisesti määritellyt raportit suoritetuista 

opinnoista missä vaiheessa tahansa, koska kyseinen tietojärjestelmä on 

samalla opintojen seurantajärjestelmä. Nykyisistä ”iso veli valvoo” tyyppi-

sistä järjestelmistä on tuskin opiskelijan osaamisen parantumiselle merkit-

tävää hyötyä. 

e) Tietojärjestelmä auttaa havaitsemaan, jos mitään osaamisia ei synny, vaik-

ka aika kuluu (nopean puuttumisen malli) 

f) Ryhmä on raportti samaan aikaan aloittaneista opiskelijoista, ei perusra-

kenne järjestelyitä varten 

g) Jokaista opiskelijaa seurataan ja ohjataan suoraan yksilötasolla 

h) Ryhmänohjaajaa ei ole, koska luokkia ei ole . Yhdessä suunniteltavia ja to-

teutettavia kehityshankkeita eli opiskelutehtäviä varten ryhmä kootaan 

projektiryhmän tapaan tehtävän suorittamista varten 

i) Koko henkilökunta on käytössä kaikilla opiskelijoilla koko ajan (siis ei pa-

riopettajuutta, vaan ryhmäopettajuus, jossa ryhmä on koko henkilökunta) 

 

5) Henkilökunnan työajat määritettävä niin, että henkilökuntaa on aina riittävästi 
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paikalla koko opiskelijajoukkoa varten 

a) Henkilökuntaa ei ole tyypillisesti järkevää määrittää opiskelijaryhmää var-

ten, vaan koko henkilökunta on kaikkia opiskelijoita varten samalla tavalla 

kuin opintotoimiston koko henkilöstö palvelee koko opiskelijakuntaa 

 

6) Luokkia tarvitaan vain muutama - satunnaisia luennointeja varten (jotka vide-

oidaan eikä jatkossa ole tarpeen pitää samaa luentoa) 

a) Pääasiassa luennoinnit ovat videoituina ja/tai verkossa 

b) Tarvitaan viihtyisiä opiskelutiloja, ei opetustiloja. Opiskelijat tekevät itse-

näisesti opiskelutöitä opiskelutiloissa avustetusti. Lisäksi tarvitaan kone-

huoneita ja laboratorioita. 

 

7) Vanhan ajattelutavan mukaisia aineita ei ole, vaan tutkinnon perusteiden 

osaamisvaatimukset tunnistetaan ja tunnustetaan vuosien kuluessa sitä mukaa, 

kun opiskelutehtäviä suoritettaessa siihen on edellytyksiä. Osaamisia tunniste-

taan ja tunnustetaan sitä mukaa, kun opiskelutehtävissä edetään yhä vaikeam-

piin ja monipuolisempiin. Scrum –ajattelutavan mukaisesti opiskelijan osaa-

minen on alusta alkaen valmis ja se luodaan aina uudestaan, tehtävä tehtävältä. 

Tarvittaessa työelämälähtöisiä opiskelutehtäviä täydennetään oppilaitoksen 

tehtävillä jos näyttää siltä, että tutkintoperusteiden määrittelemää osaamista ei 

saada kokonaisuutena vaaditulle tasolle työelämätehtävien avulla. 
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8.3 TULOSTEN ARVIOINTI 

Tulokset yllättivät tutkijan. Ennakkokäsitys oli, että korjattavaa voisi olla 

enemmänkin. Tutkimusta edeltävä ennakko-odotus oli, että toiminnan filoso-

finen perusta olisi erittäin pahasti harhautunut – näin ei onneksi ollut. 

 

Keskeisimpinä ongelmakohtina ovat opettajiston ja opiskelijoiden talouden 

määräytyminen vanhakantaisen opetustavan mukaisesti, jolloin oppilaitoksen 

OPS:n suunnittelu uudemman tiedon valossa on jokseenkin mahdotonta. Opet-

tajiston ja muun henkilökunnan kanssa paikallinen sopiminen voi olla hel-

pompaa kuin Kelan kanssa sopiminen, joten opintojen edistymiseen täytynee 

olla jokin systematiikka perustellun opetusjärjestelmän rinnalla. Mahdoton 

haaste ei missään tapauksessa ole: ratkaisu voisi olla esimerkiksi tietojärjes-

telmä, joka sallii jatkuvan yksittäisen opiskelijan edistymisen seurannan ilman 

oppilaitoksen kurssikäsitettä, pelkkiä tutkintovaatimuksia tulkiten. Tulkinnalle 

vapautuu myös henkilökunnalta resursseja, kun tehoton ja turha luokkaluen-

nointi jää pois ja voidaan keskittyä järkevämpään henkilökunnan ajan ja 

osaamisen käyttöön. 

 

Tutkimuksen mukaan yleiset koulutuksen periaatteet, niistä johdetut tutkinta-

perusteet ja edelleen opetussuunnitelmat tukevat varsin hyvin myös yrittäjyys-

kasvatuksen tarpeita eli hyvä koulutus on myös hyvää yrittäjyyskasvatusta ja 

päinvastoin. 

 

Korjaamista ja parantamista on eniten opiskelijoiden aktivoimisessa tekemi-

seen ja itsenäiseen opiskeluun. Henkilökunnalta vaaditaan rohkeutta opettaa 

vähemmän perinteisellä tavalla sekä rohkeutta ohjata opiskelijoita itsenäiseen 

ja aktiiviseen toimintaan. 
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8.4 JATKOTUTKITTAVAA 

Muutostyö itsessään toteutuu todennäköisesti parhaiten tutkimuksen ja toiminnan 

hybridinä, toimintatutkimuksena. Hyvien käytäntöjen löytäminen uuteen toiminta-

tapaan vaatii tutkimusta vaikuttavuudesta vaihtoehtojen kesken. Pitkittäistutkimus 

työllisyydestä ja eri tyyppisten yrittäjyyksien toteutumisessa seuraavan kymme-

nen, ehkä kahdenkymmenen vuoden aikana antaisi arvokasta tietoja tuleville su-

kupolville. 

Henkilökunnan ja oppilaitoksen taloudellisten perusteiden nykyrealiteetit saattavat 

estää tehokkaasti oppimisympäristön kehittämistä hyvästä loistavaksi: henkilö-

kunta ja oppilaitos saattavat pelätä palkkansa ja myyntirahojen menettämistä, jos 

toiminnassa käytetään ehdotuksen kaltaisia periaatteita ja menetelmiä. Tämän tut-

kiminen voisi antaa tietoa oppilaitoksen kehittämiseksi ja parempiin tuloksiin pää-

semiseksi 
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9. YHTEENVETO 

Tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida HBC:n datanomikoulutuksen yrittä-

jyyskasvatusta määräävää ja ohjaavaa dokumentaatiota tarkoituksena löytää pa-

remmin yrittäjyyttä vahvistava tulkinta. Tavoitteena oli tuottaa ehdotus HBC:n da-

tanomiopiskelijoiden yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseksi. 

Pedagogien varsin hyvin jo pitkään tuntema ja tunnustama, hyvin toteutettu lap-

sen, nuoren ja jopa aikuisen kasvatustyö – kasvatus täydeksi ihmiseksi – on paras-

ta mahdollista yrittäjyyskasvatusta. Kasvatus täydeksi ihmiseksi on kasvatusta 

omaehtoiseen yrittäjyyteen, joka saattaa johtaa tiedostavaksi ja vastuulliseksi ai-

kuiseksi kasvaneen datanomin toteuttamaan yrittäjyyttään myös ulkoisesti ja/tai 

sisäisesti. Opettajien tehtävä on johtaa opiskelua, opiskelijat opiskelevat. Toimin-

taa voidaan avustaa merkittävästi tietojärjestelmällä, jollaista ei vielä ole olemas-

sa, mutta jollaisen voi tehdä ja sitä voidaan kehittää opiskelijatyönä. Kun yrittä-

jyyttä toteuttava datanomi saa tiedostaen eletyn, oman elämänsä, niin sitä voidaan 

pitää onnistumisena. 

Tutkimus oli mielenkiintoinen ja innosti perehtymään niin asioihin kuin tutkimuk-

sen tekemiseen sellaisenaan jatkossakin. Tämä tutkimus itsessään on osoitus tut-

kivan työtavan toimivuudesta osaamisen kartuttamisessa ja tutkiva työtapa toimii 

myös datanomien yrittäjyyskasvatuksessa. Tutkiva työtavan omaksuminen hyvin 

alulle saatettuna toimii läpi elämän. 
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