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Uuden valtakunnallisen lukioiden opetussuunnitelman myötä on lukioissa alkanut työelä-

mäyhteistyön kehittämisaalto. Työelämäyhteistyö linkitetään mielikuvissa yrittäjyyskasva-

tukseen ja niillä onkin samanlaisia toteutustapoja. Molemmat aihepiirit toteutuisivat par-

haiten integroimalla ne oppiaineisiin, mutta helposti lukioiden siilomaisessa toimintata-

vassa yrittäjyyskasvatus on yhteiskuntaopin opettajan työtä ja työelämäyhteistyö opinto-

ohjaajan työtä.  

Diplomityössä käytettiin case-tutkimusstrategiaa ja tutkittava case oli Helsingin kaupungin 

hallinnoima Tunne työ – suunnittele ura –hanke ja siinä hankkeen alkuvaiheessa mukana 

olevat kuusi Helsingin kaupungin lukiota. Tutkimus suoritettiin teemahaastattelujen, ha-

vaintojen, sähköisen kyselyn ja kirjallisen materiaalin analyysien avulla. Tutkimus keskittyi 

oppilaitoksen ja vapaiden virikkeiden (ml. työelämän) muodostamaan yhteiseen konteks-

tiin.  

Tutkimuksessa ilmeni suuria eroja lukioiden välisessä yrittäjyyskasvatuksen ja työelä-

mäyhteistyön toteutuksessa. Yleisimmin asiat ovat jääneet yhteiskuntaopin opettajan ja 

opinto-ohjaajan reviireihin erillisiin siiloihin, joiden ympärille on voinut kehittyä tiimi. Jo 

1990-luvulla aloitettu lukioiden yrittäjyyskasvatus on edennyt eri lukioissa eri tahtiin ja ny-

kytilanteessa on edustettuina ääripäät: lukio, jossa yrittäjyyskasvatusta ei ole näkyvissä 

virallisesti ollenkaan ja lukio, jolla on yrittäjyyskasvatuksen erityistehtävä ja on palkittu Eu-

roopan tasolla toiminnastaan.  

Yrittäjyyskasvatuksen uusi tuleminen on mahdollista työelämäyhteistyön kehittämisen ak-

tiivivaiheen takia. Toisaalta se nähdään yhtenä toimenpiteenä lukuisten muiden työelä-

mäyhteistyön aktiviteettien joukossa eikä se välttämättä etene edelleenkään joka lukiossa. 

Hanketulosten optimointi on tärkeä osa kehitystyötä, jota ei pitäisi hukata.  
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The new curriculum of the upper secondary high schools of Finland has boosted the co-

operation with the working life. The co-operation is associated with the entrepreneurship 

education and the subjects have measures alike in implementation. The subjects would 

be realized more successfully, if they would be integrated in the disciplines, but, in upper 

secondary high schools’ silo type of procedures, the entrepreneurship education is a duty 

of civic studies teacher and working life co-operation is a duty of a study counsellor.    

In this diploma work the case research strategy was chosen and the studied case was 

”Tunne työ – suunnittele ura” –project, coordinated by the city of Helsinki, and six upper 

secondary high schools under the city administration. The research was conducted by 

analysing thematic interviews, observations, mobile survey and literature. The focus was 

the common context, which is  formulated by the upper secondary high schools and exter-

nal incentives, including the working life.  

It was find out, that there are big differences in practical implementation between schools. 

In general, both subjects have been remained in separate professional territories, which 

are, in some cases, supported by the team. The entrepreneurship education, started in 

1990’s, has progressed at different speeds in upper secondary high schools and now there 

are extremes represented: an upper secondary high school where the entrepreneurship 

educations does not officially exist and a school, which has it as a special duty from the 

city administration side and is rewarded in the European Union level.     

The new era of entrepreneurship education is possible because of the active phase in 

development of the working life co-operation. However, it is also regarded as a measure 

among other working life measures and may not progress in every school. The optimisa-

tion of development project results is essential and should not be wasted.   
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1 JOHDANTO 

 

Lukion tarkoituksena on oppilaan laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Lukiolaisille 

annetaan valmiuksia, jotka luotsaavat heitä koulutuksessa eteenpäin yliopistoon, ammatti-

korkeakouluun tai ammatilliseen oppilaitokseen ja perinteisesti on ajateltu, että vasta lukiota 

seuraava vaihe opinnoissa valmentaa työelämään siirtymiseen. Monet lukiolaisnuoret on-

nistuvat hankkimaan kesä- ja väliaikaistöillä ja yrittäjyydellä lisäansioita jo lukiokoulutuksen 

aikana. Myös kaksoistutkinnot lukion ja ammatillisen koulutuksen kautta edistävät työelä-

mätuntemusta. 

Lukiokoulutuksessakin puhaltavat kuitenkin uudet tuulet työelämäyhteyksien ja yrittäjyys-

kasvatuksen vahvistamisessa. Opetushallituksen uusissa valtakunnallisissa, vuonna 2015 

laadituissa lukion opetussuunnitelman (LOPS) perusteissa työelämä mainitaan 112 kertaa, 

kun aiemmassa vuoden 2003 opetussuunnitelmassa se mainittiin 29 kertaa. Lisäksi yrittä-

jyys tai yrittäjämäinen toiminta mainitaan 17 kertaa ja ehkä yllättävintä on, että ylioppilas-

kirjoituksia ei mainita kertaakaan. Kaikille lukiolle yhteisiä aihekokonaisuuksia on kuusi, 

joista yksi on aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä. Yrittäjyyskasvatuksen näkökul-

masta tavoitteena on, että lukio-opiskelija ”…ymmärtää työelämän ja yrittäjyyden lähtökoh-

tia sekä perehtyy yrittäjyyden ja työn tekemisen eri muotoihin, talouden toimintaperiaattei-

siin ja tulevaisuuden näkymiin…. Elinkeino- ja työelämän sekä yrittäjyyden tuntemusta opis-

kelijat rakentavat perehtymällä näihin elämänalueisiin käytännössä ja erilaisten tietolähtei-

den avulla” (OPH 2015a, 36). 

Työelämälähtöisyys painottuu nyt siis lukioissa - sekä opetuksen sisällöissä että menetel-

missä - 1.8.2016 käyttöön otetun uuden opetussuunnitelman perusteiden myötä. Eri puolilla 

maata on käynnistynyt hankkeita, joissa kehitetään työelämälähtöisempää lukiokoulutusta. 

Yrittäjyyskasvatuksella näyttäisi olevan oma, ehkä myös uudenlainen rooli tässä muuttu-

neessa tilanteessa. Samalla myös oppimisympäristöt ovat muutoksessa, lukion oppimisym-

päristöihin luetaan luokkahuoneopetuksen lisäksi lukiopaikkakunnan tai -alueen luonto ja 

ympäristö, historia, kieliolosuhteet sekä elinkeino- ja kulttuurielämä, jotka tuovat opetus-

suunnitelmaan myös paikallisuutta. Lisäksi lukion tulee syventää opiskelijan kiinnostusta 

tieteiden ja taiteiden maailmaan sekä kehittää valmiuksia työelämään ja työhön. Työelämä-

tietous pitää sisällään myös yritys- ja yrittäjyysosaamisen. Digitalisaation hyödyntämistä yri-

tetään kehittää ja juurruttaa lukio-opetukseen monin tavoin.  
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Tämä opinnäytetyö on laadittu Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 

Kehittämispalvelut-yksikön hallinnoiman Tunne työ – Suunnittele Ura -Euroopan sosiaalira-

haston (ESR) osarahoittaman hankkeen case-tutkimukseksi. Hankkeessa kehitetään mo-

nin tavoin työelämätaitoja, aktivoidaan yrittäjyyskasvatusta ja mm. luodaan ja pilotoidaan 

erilaisia malleja työelämään tutustumisjaksojen (TET-jaksojen) toteuttamiseen. TET-jakso 

voi pitää sisällään tavanomaisten työtehtävien lisäksi esimerkiksi yrittäjyysluentoja, yritys-

vierailuja, ammattilaisen työn seuraamista työpaikalla (job shadowing) tai jonkin haasteen 

ratkomista yhdessä yrityksen kanssa. Hankkeen aikana testataan erilaisia työelämäyhteis-

työn toteutustapoja, jotta löydetään lukioille sopivia malleja.  

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Työelämäyhteistyö, yrittäjyyskasvatus ja lukiokoulutus muodostavat yhdessä haastavan vii-

tekehyksen, josta tällä tutkimuksella pyritään keräämään uutta tietoa. Käynnissä on viime 

vuosina ollut tätä kokonaisuutta koskeva kehittämishankkeiden buumi, mutta koska Ope-

tushallituksen uudet lukiota koskevat opetussuunnitelman perusteet tulivat voimaan syk-

syllä 2016, käytännön toteutuksesta on varsin vähän laajamittaista kokemusta, sillä muutos 

on käynnistynyt erilaisten pilottiprojektien avulla. Myös opinnäytetöiden joukossa aihe on 

varsin uusi. Alan opinnäytetöissä on toistaiseksi keskitytty peruskoulun, ammatillisten oppi-

laitosten ja korkeakoulujen työelämäyhteyksiin, yrittäjyyskasvatukseen ja yrittäjämäisen toi-

mintatavan tutkimiseen ja lukioita on käsitelty varsin vähän.  

Tutkittavat aihealueet, työelämäyhteistyö ja yrittäjyyskasvatus suomalaisessa lukiokoulu-

tuksessa, ovat laajoja aihealueita. Molemmat käsitteet ja niiden välisen linkityksen määrit-

telyt ovat vakiintumattomia ja kiinnostavaa on selvittää, mitä kenttätutkimus tuo tähän ko-

konaisuuteen lisää. Lähtökohtaisesti yrittäjyyskasvatusta pidetään tärkeänä, joissain ta-

pauksissa jopa tärkeimpänä tai ainoana tapana edistää työelämäyhteistyötä riippuen yrittä-

jyyskasvatusta toteuttavan organisaation historiasta, toiminnan fokuksesta, toimintaympä-

ristön tarpeista jne.  

Kyseessä on laadullinen tutkimus ja vaikka sen tunnusmerkkeihin kuuluukin joustavuus, 

tulisi tutkimusongelma rajata selkeästi. Kiviniemen (2015, 74-77) mielestä laadullisessa tut-

kimuksessa rajaaminen on paljolti tulkinnallista rajausta, mutta tutkimusongelma ei välttä-

mättä ole laadullisessa tutkimuksessa täsmällisesti ilmaistavissa prosessin alussa, joten 
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voidaan puhua johtoajatuksista tai työhypoteeseista. Tästä huolimatta tulee tutkimussuun-

nitelmavaiheessa pystyä tekemään ratkaisuja, vaikka työhypoteesi(t) voivat muuttua tai 

vaihtua kenttätyön myötä.  

Tutkimukselle on asetettu yksi päätutkimuskysymys ja kolme alakysymystä:  

Mikä on lukiokoulutuksessa yrittäjyyskasvatuksen rooli työelämäyhteistyön kehittämisessä 

ja miten sitä voidaan kehittää Tunne työ – Suunnittele Ura -hankkeen näkökulmasta? 

1.1 Millainen on työelämäyhteistyön ja yrittäjyyskasvatuksen tilanne opetuksen toteu-

tuksessa ja ketkä ovat toteuttajia lukioissa? 

1.2 Millaisissa oppimisympäristöissä niiden opetus tapahtuu ja miten niitä voisi kehit-

tää? 

1.3 Millaisia tavoitteita työelämäyhteistyölle ja yrittäjyyskasvatukselle on asetettu oppi-

laitoksissa ja millaisin keinoin tavoitteisiin pyritään? 

Lisätieto näistä kysymyksistä edistää aihepiirin tunnettuutta ja auttaa jäsentämään työelä-

mäyhteistyön ja yrittäjyyskasvatuksen keskinäistä yhteyttä ja integrointitapoja lukioiden ar-

keen. Toistaiseksi ovat lukiot saaneet työelämäyhteistyön lisäämisen uutena tehtävänä, 

mutta käytännöistä, onnistumisista ja haasteita on vähän raportoitua tietoa. Sen sijaan yrit-

täjyyskasvatusta on jalkautettu lukioihinkin jo hieman pidempään. 

 

1.2 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys, käsitteet ja rajaukset 

 

Nuoren eri elämänvaiheisiin liittyviä uraan ja ammattiin liittyvän ohjausverkoston organisaa-

tioita on lukuisia. Niihin kuuluvat yhteiskunnan palveluja tuottavia organisaatioita, vapaa-

ajan palvelujen tuottajia, koti sekä työ -ja elinkeinoelämä, jotka kaikki ovat merkityksellisiä 

työelämä- ja yrittäjyystaitojen kannalta. Kuten seuraavasta kuvasta voidaan havaita, erilai-

sia ohjausta antavia organisaatioita on useita. Silti myös keskustellaan paljon ohjauksen 

riittämättömyydestä ja mikä taho on vastuussa ohjauksesta kulloisessakin elämänvai-

heessa. Kodin vastuuta on peräänkuulutettu ja samalla on luotu ohjauspalveluja lisää kodin 

ulkopuolelle, myös EU-hankerahoituksella. Esimerkkinä tästä on valtakunnallinen Oh-

jaamo-verkosto, joka on kokonaisvaltainen ohjaus- ja neuvontapalvelu 15-29 –vuotiaille 

nuorille koulutuksen, työnhaun, terveyden ja asumisen asioissa. Ohjaamoja on perustettu 

useisiin suurempiin kaupunkeihin.  
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Kuvio 1. Neuvonta- ja ohjauspalvelut elämän eri tilanteissa. Metsä & Vuorela (2015, 

26). 

Emeritusprofessori Matti Koirasen Nuoren kasvu yrittäjyyteen -malli (2009, 14) esittää yrit-

täjyyskasvatusmallin oppimiskontekstilähtöiseksi. Mallissa eriytetään seitsemän eri oppi-

miskontekstia, joissa kaikissa voi tapahtua henkistä kasvua yrittäjyyskasvatuksen osalta. 
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Kuvio 2. Nuoren kasvu yrittäjyyteen (Koiranen M. 2009 mukaan) 

Tämä tutkimus sijoittuu viitekehyksen kuudenteen kontekstiin (kuvion alue 6), joka on oppi-

laitoksen ja vapaiden virikkeiden (ml. työelämän) muodostama yhteinen konteksti. Lisäksi 

Koiranen mainitsee myönteisen työasenteen kuuluvan yrittäjyyden lähikäsitteisiin.  

Keskeisimmät käsitteet tämän tutkimuksen kannalta ovat työelämäyhteistyö ja yrittäjyys-

kasvatus.  

Työelämäyhteistyön määrittelyssä keskeistä on koulutuksen ja työn yhdistämisen pedago-

ginen avainkysymys: miten muodostetaan kiinteä yhteys teorian ja käytännön välille? 

Työssä oppimisen ja kouluoppimisen erot pienenevät toisaalta tietoyhteiskuntakehityksen 

tuomien, abstraktia ajattelua edellyttävien symbolianalyyttisten tehtävien lisääntyessä ja toi-

saalta uudenlaisten, autenttisuutteen pyrkivien pedagogisten ratkaisujen yleistyessä koulu-

tuksessa. (Tynjälä & Collin 2000, 203). Em. opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) strategi-

sen tason johtamisen ja linjausten (2017) osiossa on käytetty yhteisotsikkoa Yritys- ja työ-

elämäyhteistyö. Tässä linjauksessa on yrittäjyyskasvatus integroitu selkeästi työelämäyh-

teistyötoimenpiteiden sisälle, esimerkkinä lause: ”Oppilaiden ja opiskelijoiden TET-jaksoille 

on kirjattu yrittäjyyden tavoitteet”. 

Yrittäjyyskasvatuksella tarkoitetaan pääasiassa opetusalalla tehtävää laajaalaista työtä yrit-

täjyyden vahvistamiseksi (OPM 2009,7). Yrittäjyyskasvatuksen avulla voidaan vaikuttaa 

sekä yksilöiden että yhteisöjen toiminnan suunnitelmallisuuteen ja tavoitteellisuuteen sekä 
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yksilöiden valmiuksiin kohdata työelämän moninaiset haasteet (Seikkula et al. 2014, 8).  

Määritelmässä yhdistyy yrittäjyyskasvatuksen rooli osana työelämäyhteistyötä. Opetus- ja 

kulttuuriministeriön uusien yrittäjyyslinjausten mukaan yrittäjyyskasvatus nähdään edelleen 

laajana kokonaisuutena. Uudet linjaukset ovat tarkoitettu täydentämään vuonna 2009 jul-

kaistuja yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivoja.  Täydennetyissä linjauksissa yrittäjyyskasva-

tuksen tavoitteiksi on asetettu yrittäjyyteen liittyvä myönteinen asennoituminen, yrittäjyys-

tiedot ja -taidot, uuden yrittäjyyden aikaansaaminen, yritysten osaamisen ja tutkimus- ke-

hittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) kehittäminen. Yrittäjyyskasvatuksessa tärkeää on ko-

keileminen, toiminnallisuus, tekemällä oppiminen, projektimaiset työtavat, yritysyhteistyö 

sekä yrittäjyyteen liittyvät tehtävät ja kokemukset. Lisäksi tarvitaan mm. yrittäjyyttä tukevien 

oppimisympäristöjen hyödyntämistä. Yrittäjämäinen toimintakulttuuri luo aitoa innostusta te-

kemiseen ja tekee toiminnasta tavoitteellista, mikä puolestaan edesauttaa luovan sekä vuo-

rovaikutuksellisen ilmapiirin syntymistä. (OKM 2017.). Gibb (2001 ja 2005) korostaa yrittä-

jyyskasvatusta oppimisen näkökulmasta: oppimista yrittäjyyttä varten, yrittäjyydestä oppi-

mista sekä oppimista yrittäjyyden kautta. Tämä ajattelu tukee aiemmin mainittua Koirasen 

oppimiskontekstimallia. Yrittäjämäinen pedagogiikka on puolestaan käsite, joka tutkimuk-

sessa havaittiin esimerkiksi Suomessa opettajien keskuudessa miellettävän toisella as-

teella lähelle liiketoimintaa, mutta peruskoulussa enemmän yrittäjyyskasvatukseen (Dal et 

al. 2016, 177).) 

Hietanen & Kesälahti (2015, 108, 110) ovat tutkimuksessaan yhdistäneet työelämä- ja yrit-

täjyyskasvatusteoriaa käytännön kehittämiskokeiluissa ja lähtökohtana on ollut opettajien 

oma käsitys aiheesta eikä näiden näkökulmien tuomisesta lukioon ulkopuolisten toimijoiden 

ideoin ja menetelmin, mikä on yleisempi lähestymistapa. Loppupäätelmissään he toteavat, 

että oppilaille olisi hyödyllistä päästä näkemään työntekijöiltä ja yrittäjiltä, mitkä ovat työelä-

mässä arvostettuja taitoja, ominaisuuksia ja toimintamalleja. 

Tutkimuksen kohderyhmänä oli seitsemän opettajaa/opinto-ohjaajaa (joista kaksi lukioista) 

toteuttivat vuoden 2014 aikana 1-2 kahteen kehittämiskokeilua. Seuraava taulukko on ko-

koava koko hankkeen tutkimustuloksista. Tuloksiin vaikuttaa, että opiskelijat ovat voineet 

harjoitella taulukossa mainittuja toimintoja. Tärkeää on kuitenkin työelämään ja yrittäjyyteen 

liittyvien toimintojen samankaltaisuus. Vai kolme toimintoa jäi puuttumaan työelämään liit-

tyvistä toiminnoista (jotka olivat yrittäjyystoimintoina) ja toisaalta vain yksi toiminto, tehtä-

vien tekeminen aikataulujen mukaisesti, ei ollut yrittäjyysosaamistoimintojen joukossa – 

minkä voisi olettaa sinne kuuluvan – mutta oli listattu työelämäosaamiseen kuuluvaksi. 
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Taulukko 1. Opettajien havainnot oppijoiden työelämään ja yrittäjyyteen liittyvistä toi-

minnoista kehittämiskokeilujen aikana (Hietanen & Kesälahti 2015, 102) 

Toiminnot Työelämään 
liittyvät 

Yrittäjyyteen 
liittyvät 

Yhteistyössä toimiminen x x 
Yksilöllinen ja yhteisöllinen osallistuminen 
suunnitteluun ja tavoitteen asetteluun 

- x 

Yksilöllinen ja yhteisöllinen osallistuminen 
opiskeluun/toimintaan, reflektointiin ja arvi-
ointiin 

x x 

Mahdollisuuksien tunnistaminen ja hyö-
dyntäminen lähiympäristössä, myös verk-
koympäristössä 

x x 

Mahdollisuuksien tunnistaminen, arviointi 
ja niihin tarttuminen sekä niiden kehittämi-
nen ja luominen 

- x 

Luovuus, kekseliäisyys, innovatiivisuus x x 
Päätösten tekeminen x x 
Vastuun ottaminen omista valinnoista ja 
päätöksistä sekä yhteisestä hyvästä 

x x 

Epävarmuuden sietämisen harjoittelu - x 
Virheiden kautta oppiminen x x 
Tehtävien tekeminen aikataulun mukai-
sesti 

x - 

Oman oppimisen, toiminnan ja elämän 
johtaminen 

x x 

Jokaisen pitäminen arvokkaana, taitavana 
ja osaavana 

x x 

Opetusmenetelmien ja -sisältöjen kytkey-
tyminen koulun ulkopuolisiin ympäristöihin 

x x 

 

Tässä DI-työssä kontekstiksi on valittu lukion vapaiden virikkeiden, joihin työelämäyhtey-

detkin kuuluvat, ja oppilaitoksen välisen yhteistyön tutkiminen. Myös yrittäjyyskasvatus kuu-

luu tähän kokonaisuuteen ja se nivoutuu työelämäyhteyksiin moni tavoin ja eri toimintojen 

kautta. Maantieteellisenä rajauksena tutkittava lukiotoimi on osa Helsingin kaupungin yllä-

pitämää lukiotoimintaa. Tutkimukseen osallistui kuusi Helsingin kaupungin lukiota.  

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Opinnäytetyö koostuu johdannon lisäksi teoriaosuudesta, tutkimusmenetelmän kuvauk-

sesta ja tuloksista, tulosten analysoinnista, johtopäätöksistä sekä yhteenvedosta, jossa esi-

tetään ehdotuksia jatkotutkimuksien aihepiireiksi. 
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Työn johdannossa käsitellään aiheen taustaa yleisesti, esitellään tutkimuksen tavoitteet ja 

tutkimuskysymykset sekä tutkimuksen teoreettinen viitekehys, rajaukset ja keskeiset käsit-

teet. Toisessa luvussa käsitellään lukiokoulutusta työelämäyhteistyön ja yrittäjyyskasvatuk-

sen toteuttajana kirjallisuuskatsauksena. Kolmannessa luvussa esitellään tutkimusstrate-

gia, käytettävät menetelmät ja aineiston keruu. Neljännessä luvussa analysoidaan empiiri-

sessä osassa kerätty aineisto. Viidennessä luvussa kerrotaan tutkimuksen tulokset ja kuu-

des luku sisältää tutkimuksen yhteenvedon, johtopäätökset sekä ehdotukset jatkotutkimuk-

selle. 

2 LUKIOKOULUTUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN JA YRITTÄJYYSKASVATUKSEN 

TOTEUTTAJANA 

 

Lukiokoulutus antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion 

oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Lukion tavoitteena on tukea 

opiskelijoita tulemaan hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäse-

niksi. Yhteiskunnan ja työelämän kannalta ne tarvittavat tiedot ja taidot, jotka koulutus antaa 

opintojen, työelämän ja yksilön persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen ovat myös 

tärkeitä. Opettajilla on todettu olevan keskeinen rooli sekä yrittäjyyskasvatuksessa että tul-

kittaessa yleensä työelämälähtöisyyttä koulumaailmassa (Hietanen & Kesälahti 2015, 60).  

2.1 Lukion työelämäyhteyksien tilanne ja merkitys 

 
Nykyisin kysymys lukiokoulutuksen asemasta ja tavoitteista on irtaantunut varsin kauas sen 

alkuperäisistä kysymyksistä eli klassisesta sivistyksestä tai hallinnon virkamieskoulutuksen 

tarpeista. Lukioiden työelämäyhteyksien vahvistaminen on osoittautunut yhteiskunnallisesti 

yhä tarpeellisemmaksi – mutta asettuu silti myös luontevasti osaksi jatkuvaa keskustelua 

lukiokoulutuksen yleissivistävästä sisällöstä. Akateemisen, teoreettiseen tietoon nojaavan 

perinteen näkökulmasta sivistys näyttäytyy tietämisenä siitä, millainen maailma on, mutta 

eikö sivistykseen tulisi kuulua tiedon lisäksi taito toimia maailmassa? (Saukkonen 2013, 16-

17). Lukioiden työelämäyhteydet ovat yhä melko heikkoja (Hautamäki et al. 2012, 74–75), 

kun taas esimerkiksi työssäoppiminen eli aidossa työympäristössä tapahtuva opiskelu on 

ollut kiinteä ja vakiintunut osa ammatillista koulutusta jo pitkään (OPH 2007, 6). Ammatilli-

sessa koulutuksessa on nähty työelämäyhteistyö yhtenä tapana selviytyä koulutuksen on-

gelmista, koska yritysten, koulutuksen ja hallinnon välisellä kumppanuudella pystytään ke-

hittämään työelämälähtöisiä koulutusmalleja (Collin et al. 2010, 120). Lukioiden työelä-

mäyhteistyötä käsittelevää kirjallisuutta on toistaiseksi Suomessa julkaistu varsin vähän.  
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Lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmä ehdotti vuonna 2010, että lukiokoulutuksen, työelä-

män ja työvoimaviranomaisten välistä yhteistyötä tulee lisätä opiskelijan jatko-opintoval-

miuksien parantamiseksi, työelämätietouden lisäämiseksi ja nykyistä selkeämmän näke-

myksen luomiseksi jatko-opintoihin hakeutumisesta (OKM 2010).  

 

Taloudellinen tiedotustoimisto (TAT) tekee vuosittain laajan valtakunnallisen tutkimuksen 

peruskoulun yläasteen ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille sekä lukiolaisille, jossa 

käsitellään henkilökohtaisia tulevaisuuden suunnitelmia. Uusimman, vuoden 2018 tutki-

muksessa oli lukiolaisia vastaajina 4190. Lukion suosio on peruskoululaisten keskuudessa 

säilynyt: 60 % peruskoululaisista suunnitteli vuonna 2018 lukioon menemistä. Vuonna 2017 

prosenttiosuus oli 62 %, vuonna 2016 osuus oli 63 % ja vuonna 2014 54 % Myös lukion 

jälkeinen välivuosi kasvattaa suosiotaan: vuonna 2018 jo 30 % lukiolaisista suunnitteli pitä-

vänsä välivuoden; vuoden 2014 luku oli 20%. Välivuoden pitäminen on suositumpaa tyttö-

jen (3 8%) kuin poikien (17%) keskuudessa (TAT 2018.). Tämä saattaa viestiä epävarmuu-

desta tulevan työuran suhteen, ehkä tietoa päätöksenteon tueksi ei ole ollut tarpeeksi tai se 

ei ole erityisesti tyttöjä vakuuttanut.  

 

Keskeistä työelämäyhteyksien kannalta on, että enemmistö lukiolaisista, 61 %, kaipaa lisää 

työelämätietoa. Suhtautuminen työelämään on lukiolaisilla epävarmempaa kuin peruskou-

lulaisilla, mutta lähestulkoon samanlaista kuin ammatillisen oppilaitosten opiskelijoilla. Ehkä 

tämä johtuu siitä, että työelämä on yleisesti ottaen lähempänä tulevaisuudessa lukiolaisilla 

ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoilla. Tutkimuksessa opiskelijat myös arvioivat, kuinka 

hyvin oppilaitos opettaa työelämätaitoja. Työelämätaitoihin oli listattu seuraavat osaamis-

alueet: kielitaito, yhteistyökyky, muiden auttaminen, oma-aloitteisuus, vuorovaikutustaidot 

ja ongelmanratkaisutaidot, ymmärrys yhteiskunnan toiminnasta, luova ajattelu, mukautu-

miskyky, taloustaidot, epävarmuuden sietäminen ja riskinottokyky. Kielitaidon, vuorovaiku-

tustaidot ja yhteistyökyvyn oppimisen taidot lukiolaiset tunnistivat kiitettävän tasoisiksi luki-

oissa, mutta aivan erityistä huomiota kiinnittää arvio riskinottokyvyn oppimisesta, joka jäi 33 

%:n tasolle. Riskinottotaito yhdistetään vahvasti yrittäjän perusominaisuuksiin. Tutkimuksen 

yleisessä yhteenvedossa todetaan, että nuorten asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat myöntei-

siä, mutta yrittäjämäisen työtavan omaksuminen kaipaa vahvistusta. Koulu tarjoaa hyvän 

työkalupakin sosiaalisiin taitoihin, mutta jos Suomeen halutaan lisää yrittäjiä ja yrittäjähen-

kisyyttä, tulisi nuorille olla tarjolla enemmän itseluottamusta ja taloustaitoja kehittäviä opin-

toja (TAT 2018.). 
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Jusin väitöstutkimus toteutettiin 15 vuoden seurantatutkimuksena helsinkiläisten lukuvuo-

den 1984 - 1985 abiturienttien analysointina, otannassa oli mukana 202 naisen ja 139 mie-

hen työurat. Mielenkiintoinen tutkimuksesta ilmennyt yksityiskohta on, että vanhempiin tu-

keutuminen tietolähteenä on merkittävää ja tämän lisäksi naisille oli merkittävää opinto-op-

paiden käyttö, kun taas miehille rotarien tilaisuudet, abi-infot sekä tiedotusvälineet (Jusi 

2010, 211). Nuoret hankkivat työelämävalmiuksia kesätöiden, osa-aikatöiden, työharjoitte-

lun, TET-jaksojen ja harrastusten kautta. Lisäksi ei ole itsestään selvää, että koulun tai opis-

kelun päätyttyä siirrytään suoraan työelämään, vaan vaihtoehtoja on useampia. Nuorille 

järjestetään työpajoja, harjoitteluohjelmia, jatkokoulutusta, korkeamman asteen koulutusta, 

opiskelua avoimessa yliopistossa jne. Kaavamaisia standardeja koulutukselta ei enää odo-

tetakaan, mutta tässä monimutkaisemmaksi muuttuneessa tilanteessa nuori tarvitsee lisää 

tietoa ja ohjausta päätöstensä tueksi. Lukiomenestystä koskevassa tutkimuksessa havait-

tiin, että hyvin menestyneissä lukioissa kunnan tai lukion lähiyhteisön panos mainittiin miltei 

säännönmukaisesti (Kuusela 2003, 26). Paikallisen yhteistyön merkitys onkin nostettu kes-

keisesti esille vuonna 2016 uusissa lukion opetussuunnitelman perusteissa.  

 

Kun suuntaamme näkökulmaa lähemmäksi lukiota, saamme sen työelämä- ja yrittäjyyskas-

vatustilanteesta myös monitahoisen kuvan. Vuodesta 2016 on lukioissa ollut kaksi pakol-

lista opinto-ohjauskurssia OP1 ja OP2. OP1-kurssin keskeinen sisältö on lukio-opintojen 

suunnittelua kurssivalintoineen ja omien vahvuuksien tunnistamista. OP2-kurssin keskei-

senä sisältönä ovat jatko-opinnot ja työelämä. Opinto-ohjaajat uskovat, että OP2 –kurssin 

muuttuminen pakolliseksi mahdollistaa paremmin esimerkiksi työpaikkavierailut. Näistä 

kursseista vastaavat luonnollisesti opinto-ohjaajat, joilla voi olla aiemmin hankittua koke-

musta opetuksesta tai toimivat nykyisillään sekä opettajina että opinto-ohjaajina. Jos yrittä-

jyyskasvatuskursseja on paljon, voi olla, että opettaja pystyy keskittymään pelkästään tähän 

aiheeseen, mutta useimmiten kursseja ei ole lukioissa montaa tarjolla. Siksi sekä työelä-

mäkasvatusta että yrittäjyysosaamista yritetään integroida osaksi aineenopettajien opetus-

sisältöjen tai tiimiopettajuuden kautta. Joissain lukioissa on jo lähetty käytännön toteutuk-

seen vahvasti. Esimerkiksi Töölön yhteiskoulun lukiossa on luotu uusi työelämään tutustu-

miskäytäntö TET 2.0 (HundrED.org 2018). Lukiolaiset muodostavat pieniä innovaatiotii-

mejä, jotka jalkautuvat yrityksiin tutkimaan ja ratkomaan yrityksissä ilmenneitä haas-

teita. Projekti edistää koulujen ja yritysten välistä yhteistyötä sekä auttaa nuoria ymmärtä-

mään, millaisia taitoja työelämässä tarvitaan.  
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Helven (2012, 11-12) selvityksen mukaan suurella osalla yliopisto-opiskelijoistakaan, puhu-

mattakaan lukion käyneiden osalta, tuleva ammattiura oli selvillä tai sitä varten olisi laadittu 

suunnitelmia. Lisäksi on havaittu, että heikoimmin menestyneiden osalta tulevaisuuden ura 

on epäselvin ja juuri heille työelämätietous on erittäin tärkeää. Huomattavaa on, että Suo-

messa lukion päättäneet nuoret ja nuoret yleisemminkin jäävät miettimään tulevaisuutta, 

vaikka ns. välivuodella näyttäisi Suomessa olevan enemmän positiivisia kuin negatiivisia 

vaikutuksia (toisin kuin Australiassa). Suomessa nuoria uuvuttaa erityisesti työnsaannin vai-

keus (Salmela-Aho 2016). 

 

Lukion kurssikirja Lukiosuunta 1-2:n laatijat ovat laatineet opas- ja työkirjamaisen teoksen, 

jonka tarkoituksena on toimia apuvälineenä lukio-opiskelun taitekohdissa sekä myös vah-

vistaa työelämä- ja yrittäjyystaitoja (Hiekkataipale et al. 2016, 3). Huomionarvoista on, että 

tässä yhteydessä työelämä- ja yrittäjyystaidot ovat niputettu yhteen. Kirjassa työelämätai-

doilla on sisältönä muuttuva ja monimuotoinen työelämä, työelämän valttikortit, työelämän 

pelisäännöt, työelämään tutustuminen -haastattelu, ansioluettelo, motivaatiokirje työhake-

mukseen, työnhaku ja työhaastatteluun valmentautuminen (Hiekkataipale et al. 2016, 132-

145); aihetta käsitellään yhteensä kymmenkunta sivua. Yrittäjyyttä käsitellään neljä sivua 

(146-149) otsikoilla Yrittäjyys sekä Minusta on yrittäjäksi. Nämä kokonaisuudet kuuluvat 

kurssiin nro 2 Jatko-opinnot ja työelämä. Tilanteeseen tuo vahvistusta syksyllä 2018 kaikille 

Suomen 30 000 lukiolaiselle jaettava kasvuyrittäjyysopas ”Kutsuvat sitä pöhinäksi – Tosita-

rinoita kasvuyrittäjyydestä”. Kirjassa haastatellaan start up -yritysten perustajia. Projektiin 

kuuluu myös yrittäjien jalkautumiskampanja lukioihin: 50 yrittäjää on lupautunut vieraile-

maan entisissä lukioissaan kertomassa omaa tarinaansa (HS 2018.). 

 

2.2 Helsingin kaupungin yrittäjyyskasvatusohjelma 

 

Yrittäjyyskasvatusta on Helsingin oppilaitoksissa tehty jo 1990-luvulta. Vuonna 2014 julkais-

tiin laajassa yhteistyöverkostossa toteutettu uusin Helsingin kaupungin yrittäjyyskasvatuk-

sen ohjelma (Hägg et al., 2014). Hankkeessa kehitettiin muun muassa yrittäjyyskasvatuk-

sen PUU-malli, jonka mukana jokainen oppilaitos asettaa omat kehittämisen painopisteet 

mallin avulla. Kaikille oppilaitoksille asetetut yhteiset tavoitteet ovat 1) yrittäjyyden juurrut-

taminen oppilaitosten toimintakulttuuriin, 2) yhteistyön vahvistaminen, 3) yrittäjämäisen op-

pimisen kehittäminen ja 4) työelämä- ja yritysosaamisen valmentaminen. Lukioille on erik-
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seen määritelty osatavoitteet, jotka on esitetty seuraavassa taulukossa. Myöhemmin ana-

lyysiosassa verrataan voimassa olevaa lukioiden opetussuunnitelmaa yrittäjyyskasvatus-

ohjelman tavoitteisiin. 

Taulukko 2. Helsingin kaupungin yrittäjyyskasvatusohjelman tavoitteet lukioissa 

(Hägg et al. 2014, 12 - 14) 

Helsingin kaupungin yrittäjyys-
kasvatuksen yleistavoitteet 

Lukiokoulutuksen tavoitteet 

Yrittäjyyden juurruttaminen  
oppilaitosten toimintakulttuuriin 

 Oppilaitos on turvallinen paikka oppijoille 
olla oma itsensä ja löytää omat vahvuu-
tensa.  

 Lukio kehittää toimintakulttuuriaan vah-
vuuksiensa pohjalle. 

 Toimintakulttuurin muutosta johdetaan roh-
keasti juurruttamalla yrittäjyyskasvatuksen 
toimivat kokeilut vallitseviksi käytänteiksi.  

 Lukio osallistuu nykyistä vahvemmin hel-
sinkiläiseen yhteiskuntaan 

Yhteistyön vahvistaminen  Yhteistyön ilmapiiriä ja lukion rakenteita ke-
hitetään yhteistyötä tukevaksi.  

 Pitkäjänteisiä työelämäkumppanuuksia ra-
kennetaan konkreettisten tarpeiden poh-
jalta.  

 Yhteistyötä kehitetään helsinkiläisen koulu-
tusmaailman, harrastejärjestöjen, kolman-
nen sektorin, kotien ja yritysten kanssa. 

Yrittäjämäisen oppimisen  
kehittäminen 

 Yrittäjämäisen oppimisen lähtökohdaksi 
otetaan oppijoiden omat kokemukset ja 
harrastukset sekä niistä rakentuvat henki-
lökohtaiset oppimistavoitteet.  

 Lukiossa lisätään oppijalähtöisten ja ongel-
manratkaisupohjaisten menetelmien käyt-
töä.  

 Uudenlaista opettajuutta ja oppiaineiden in-
tegrointia tuetaan  ennakkoluulottomilla ko-
keiluilla.  

 Tieto- ja viestintäteknologian sovelluksia 
otetaan käyttöön oppimisen keskeisinä työ-
kaluina. 

Työelämä- ja yritysosaamisen  
valmentaminen 

 Opettajien ja oppijoiden tietoutta vahviste-
taan Helsingin työpaikoista ja työelämässä 
tarvittavasta osaamisesta.  

 Oppijoiden ja opettajien  työelämä- ja yrit-
täjyysosaamista lisätään yhdessä työelä-
män kanssa.  
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 Lukio kehittää käytännönläheistä ja työelä-
mäpohjaista tekemällä oppimista. 

 

Kun lukio suunnittelee omaa toimintaansa, voi se käyttää omissa opetussuunnitelmissaan 

yrittäjyyskasvatuksen puuta. Yhteistyön vahvistaminen ja Työ- ja yrityselämän valmenta-

minen -osioissa yhdistyy selvästi työelämäyhteistyö ja yrittäjyyskasvatus. 

 

Kuvio 3. Helsingin yrittäjyyskasvatuksen puu (Hägg et al. 2014, 9) 
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Kuva ilmentää hyvin yrittäjyyskasvatuksen monipuolisuutta ja monitahoisuutta. Mielenkiin-

toisia yksityiskohtia ovat, esimerkiksi, ”Oppia yrittäjyydestä ja työelämästä” osa, joka haa-

rautuu yrittäjyysosaamiseen ja työelämätieto ja –osaaminen kokonaisuuksiin. ”Oppia yrittä-

jämäisen tekemisen kautta” on puolestaan kokonaisuus, jonka voi samaistaa vastaavaksi 

Matti Koirasen (luku 1.2) oppilaitoksen ja vapaiden virikkeiden (ml. työelämän) muodosta-

maksi yhteiseksi kontekstiksi. On kiinnostavaa selvittää tämän opinnäytetyön kenttätutki-

musosuudessa, kuinka laajalle malli tunnetaan Helsingin kaupungin lukioissa, jotka ovat 

olleet hankkeen kohderyhmää ja onko sitä hyödynnetty lukiokohtaisten opetussuunnitel-

mien laadinnassa. 

2.3 Lukion työelämä- ja yritysyhteistyötä kehittäviä hankkeita Suomessa 

 

Työelämäyhteistyön kehittäminen lukioissa laajempina yhteistyöhankkeina on vasta aivan 

viime vuosina tullut osaksi julkisten rahoittajien portfoliota.  

Lukion työelämäyhteyksiä kehitettään nyt siis vimmaisesti, vaikka lukiokoulutuksemme 

näyttää yhä olevan rakenteellisesti kaukana työelämästä. Opinto-ohjaus on saavuttanut lu-

kiossakin vankan aseman ja sen on monesti katsottu olevan riittävä linkki työelämään. Lu-

kiossa opinto-ohjaus painottuu peruskoulua enemmän jatko-opintoihin ohjaamisen, mikä on 

varsin luonnollista. Kuitenkin, parempi linkitys ja tietous työelämästä sekä opettajien, opinto-

ohjaajien ja etenkin oppilaiden osalta, auttaisi myös selkeyttämään itselle mieluisan ja so-

pivan opiskeluväylän suunnittelua. Hautamäen et al. (2012, 48) mukaan korkeakouluopin-

tojen keskeyttämisen yleisimmät syyt ovat opintojen ja niihin kohdistuvien odotusten koh-

taamattomuus sekä opiskelumotivaation puute. Vajaa kolmannes opintonsa keskeyttä-

neistä vastaajista ilmoittaa keskeyttämisen syyksi koulutusalan vaihtamisen muille koulu-

tusasteille. Tämäkin tutkimustulos tukee tarvetta kehittää lukiota työelämälähtöisemmäksi.  

 

Tässä luvussa esitellään tämän tutkimuksen kannalta keskeisiä Suomessa toteutettuja ja 

käynnissä olevia hankkeita, jotka ovat kiinteitä rahoittajan hyväksymiä konsortioita tai hank-

keita, joihin oppilaitos tai opiskelija on voinut hakeutua mukaan hankkeen suunnitteluvai-

heessa tai myöhemmin toteutuksen aikana. Esimerkiksi Tunne työ –hankkeessa Helsingin 

kaupungin kuusi lukiota ilmoittautuivat pilottilukioiksi hankkeen alkuvaiheessa vuonna 2017 

ja seuraavana lukuvuonna 2018-2018 mukaan liittyi neljä uutta lukiota. Hankkeiden tulok-
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sena syntyy useasti toimintamalleja, joita voidaan levittää lukioiden toimintaan laajemmin-

kin. Kehittämishankkeiden taustalla on usein teoreettista tutkimusta, mutta se ei välttämättä 

välity ulkopuolisille toimijoille.  

2.3.1 Tunne työ – suunnittele ura -hankeen kuvaus ja lähtökohtia 

Tunne Työ -suunnittele ura hanke toteutetaan usean organisaation yhteishankkeena 2017 

– 2019. Tavoitteena on löytää uusia tapoja toteuttaa lukioiden työelämäyhteistyötä hyödyn-

tämällä ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulutuksessa jo hyväksi havaittuja 

työelämäyhteistyömalleja ja jatkojalostaa käytänteitä lukiokoulutuksen rakenteisiin sopi-

viksi. Yhteistyökumppaneiden tarjoaman koulutuksen ja palveluiden avulla työelämään liit-

tyviä lukio-opintoja on tarkoitus toteuttaa uudella tavalla ja rikkoa perinteisiä oppiainerajoja. 

Kumppaneiden ja pilottioppilaitosten yhteistyöyritykset ovat vahvasti mukana hankkeessa. 

Tavoitteena on, että opiskelijat saavat jo lukioaikana kokemuksia työelämästä 

Päätoteuttaja on Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Kehittämispal-

velut/Kehittämisen tuki -yksikkö. Osatoteuttajat ovat Espoon kaupungin lukiokoulutus, Van-

taan kaupungin lukiokoulutus, Lahden kaupungin lukiokoulutus, Lappeenrannan kaupungin 

lukiokoulutus, Perho Liiketalousopisto Oy (Helsinki), Saimaan ammattikorkeakoulu (Lap-

peenranta), ja lisäksi valtakunnallinen järjestö Nuori Yrittäjyys ry toimii hankkeessa yrittä-

jyyskasvatuksen asiantuntijana. Hankkeessa ovat mukana yhteistyötahoina ilman omaa 

budjettia Stadin ammattiopisto (oppisopimustoiminta), Ohjaamo Helsinki, Helsingin Yrittäjät 

ry ja Taloudellinen tiedotustoimisto (TAT). Hankkeella haetaan ratkaisua siihen, että nuori 

siirtyisi heti lukiokoulutuksen jälkeen jatko-opintoihin tai työelämään. Hankkeessa pyritään 

murtamaan lukiokoulutuksen perinteisiä rakenteita kehittämällä joustavia tapoja toteuttaa 

lukiokoulutusta työelämälähtöisesti. 

Tunne työ – suunnittele ura –hankkeessa oli syksyllä 2017 toteutuksen alkaessa mukana 

yhteensä 27 lukiota: kuusi lukiota Helsingistä, Espoon lukiotoimesta yhdeksän lukiota, Van-

taalta kuusi, Lahdesta neljä ja Lappeenrannasta kaksi. Jokaisesta lukiosta on mukana vä-

hintään yksi yhteyshenkilö, joistakin useita. Jokaisen kaupungin lukiotoimella on lisäksi ni-

metty koordinaattori, joka koordinoi oman lukiotoimensa alueen toimintaa ja toimenpiteitä.  

Lukioiden yhteyshenkilöinä on sekä aineenopettajia ja opinto-ohjaajia. Kaikkiaan hankkeen 

aktiviteeteissa mukana olevaa omaa henkilökuntaa oli hankkeen alussa lukioissa 46 opet-

tajaa tai opinto-ohjaajaa. Luvussa ei ole mukana hankkeen muiden organisaatioiden hen-

kilökunta, ohjausryhmän jäsenet ja projektihenkilöstö, joka ei työskentele suoraan lukioissa. 
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Helsingissä 20 - 29 vuotiailla nuorilla on korkea-asteen koulutusta (27 %:lla) enemmän kuin 

muualla Suomessa (19 %:lla). Ammatillisia tutkintoja suoritetaan kymmenisen prosenttia 

vähemmän kuin vastaava ikäluokka muualla maassa. Toisaalta tämän ikäryhmän helsinki-

läisnuorista on 19 % ilman mitään tutkintoa, kun koko maassa luku on 17 %. Nuorista 88 % 

on toisen asteen koulutuksessa Helsingissä ja osallistuvuus on kasvanut viime vuosina. 

Toisen asteen opiskelijoita 20 % käy töissä opiskelun ohella, ammatillisessa koulutuksessa 

olevat useammin kuin lukiolaiset ja tytöt useammin kuin pojat. Kaiken kaikkiaan työssä-

käynti on vähentynyt. Työssäkäynti on vähentynyt; vuonna 2008 ammatillisen opiskelijoista 

35 % ja lukiolaisista 27 % työskenteli opintojen ohessa (Helsingin kaupunki 2017.). Myös 

lukiolaisten työssäkäynnin väheneminen opiskelun aikana lisää tarvetta työelämälähtöisyy-

den lisäämiseen lukioissa. 

2.3.2 Innolukio-hanke 

 

OPH:n raportin (2015b, 8, 10) mukaan Innolukio-hanke tarjosi lukiolaisille mahdollisuuksia 

oppia tulevaisuuden työtaitoja, kuten innovatiivisuutta, verkostoitumista, tieto- ja viestintä-

tekniikan hyödyntämistä ja yrittäjyyttä omien oivallusten kautta. Innolukion tavoitteena oli 

luoda edellytyksiä ja vahvistaa lukiolaisten yrittäjyyttä sekä muodostaa vuoropuhelua työ-

elämän ja lukiolaisten välille. 

 

Hankkeessa konkreettisena esimerkkinä lukion ja yrityksen välisestä yhteistyöstä oli opet-

tajien TET-harjoittelu. Lukion opettajat tekivät Basware Oy:ssä kahden viikon (40 h) työhar-

joittelun keväällä 2013. Mukana hankkeessa olivat Teknologiateollisuus ry, Innolukio-oppi-

misympäristöhanke, Aalto Woman in Business, Viherlaakson lukio ja Basware Oy.  Koke-

muksen perusteella opettajien työharjoittelu on hyvä idea, mutta käytännön ongelmana oli, 

että opettajalle pitää palkata sijainen siksi aikaa. 

 

2.3.3 Keski-Suomen lukiohanke ja tiimiopettajuuden kehittäminen 

 

Saukkosen raportoimassa tutkimuksessa on seurattu Keski-Suomen lukiohankkeen työelä-

mätiimien toimintaa ja toiminnan tuloksia noin yhden vuoden ajan vuosina 2011–2012. Seu-

rannan aikana opettajatiimit rakensivat oman lukionsa työelämämallin ja alkoivat yhdessä 

muiden opettajien kanssa toteuttaa mallia käytännössä. Hankkeen toiminta vaikutti joko 

suoraan tai välillisesti lähes 400 lukio-opettajaan ja noin 5000 opiskelijaan. Hankkeessa 

kysyttiin lukioiden työelämätiimeiltä, mitä työelämällä tarkoitettiin ja millaiseksi nähtiin se 
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tulevaisuuden työelämä, johon nuoria kasvatetaan. Työelämäksi ajateltiin hankkeen lähtö-

tilanteessa lähinnä yksityisen palveluksessa tehtävää palkkatyötä ja toisena vaihtoehtona 

yrittäjyyttä. Hankkeen loppuvaiheessa tutkija teki uudet teemahaastattelut ja toisen tutki-

musraportin mukaan opettajien näkökulmat olivat laajentuneet ja opettajat olivat hieman 

irtaantuneet omasta oppiaineestaan. (2013, 37-43.). 

 

Keski-Suomessa lukioiden työelämä- ja yrittäjyyskasvatuskehitykseen on vaikuttanut vah-

vasti Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) Tiimiakatemia. Tiimiakatemia on kouluttanut 

myös alueen lukio-opettajia Tiimimestari-koulutuksessaan (Tiimiakatemia 2018), jossa pai-

nopiste on tiimioppimisessa, mutta menetelmänä se on tuonut uudenlaista toimintakulttuu-

ria. Opittavia taitoja ovat mm. rohkeus, visionäärisyys, toiminallisuus ja itseluottamus (Team 

Academy 2003, 7-9). Jyväskylän lyseon lukiossa on 1200 opiskelijaa, joiden on mahdollista 

valita luonnontiede-, tiimi- tai yrittäjyyspolku opintojen suorittamiseksi. Toisaalta yrittäjyys-

tiimi on yksi lukion sisäisistä tiimeistä ja käytännössä tiimioppimisessa ja tiimipolkutoimin-

nassa on vahva yrittäjyyskasvatuksen ote. Osana tiimipolkua on esimerkiksi osallistuttu 

JAMK:n Hackathon-tapahtumaan. Tapahtumaan osallistu eri oppilaitoksista tiimejä, jotka 

ratkoivat yritysmaailman ongelmia kahden päivän ajan. (Tunne työ 2018.).  

 

2.3.4 Lukioista eväitä yrittäjyyteen ja työelämään -hanke 

 

Hanke on toiminut työnimellä LYYTI ja siinä toteutettiin ensimmäinen kyselytutkimus lukio-

laisten keskuudessa vuonna 2015. Enemmistö vastaajista halusi saada lisätietoa korkea-

kouluista muutenkin kuin erillisten abipäivien osalta. Sen sijaan suhtautuminen työelämään 

tutustumiseen (peruskoulujen ylä-asteella ns. TET) sai kaksijakoisen vastaanoton lukiolais-

ten keskuudessa. Pakollista työelämään tutustumista myös lukioissa yläkoulujen tapaan 

kannatti vain niukka enemmistö vastaajista. 
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Taulukko 3. Suhtautuminen työelämään tutustumiseen Ylä-Savon lukioissa (LYYTI 

2015, 11). 

 
1= täysin 
eri mieltä 

2= jokseen-
kin eri 
mieltä 

3= jok-
seenkin 
samaa 
mieltä 

4= täy-
sin sa-

maa 
mieltä 

Yhteensä Keskiarvo 

Lisää käytännön tietoa 
työelämästä. 

23 43 235 92 393 3,01 

Enemmän yhteistyötä pai-
kallisen elinkeinoelämän 
ja yritysten kanssa 

33 135 188 37 393 2,58 

Tutustuminen korkeakou-
luihin muulloinkin kuin 
abipäivien ja koulutusesit-
telyjen yhteydessä. 

21 73 185 114 393 3 

Lukiossa tulisi olla pakolli-
nen TET-jakso. 

92 100 106 95 393 2,52 

 

Suhtautumista työelämään tutustumisjaksoon selvitettiin myös kysymällä opiskelijoilta, mi-

ten pitkä tutustumisjakson pitäisi heidän mielestään olla. Yli neljän päivän jaksoa kannatti 

156 opiskelijaa, kun 1-4 päivän kannalla oli 100 opiskelijaa. Työelämään tutustumista ei 

olisi halunnut ollenkaan 137 vastaajaa. Tässä yhteydessä on todettava, että TET on vain 

yksi keino tutustua työelämään, joten vastauksista ei voi päätellä, että lukiolaiset eivät ha-

luaisi tutustua työelämään muilla tavoin (LYYTI 2015, 11.). 

 

Hanke toteutettiin 1.4.2015 - 31.3.2018. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluivat kyselyn lisäksi 

mm. työelämätiimit, kummiyritykset sekä yrittäjyyspassi. Yrittäjyyspassi on lukio-opintonsa 

aloittaville ja se on sähköisessä muodossa. Passiin kirjataan opiskelijan käynnit jatkokoulu-

tus- ammattiala- ja yritysesittelyissä. Myös koulun sisällä tai ulkopuolella tapahtuva yrittäjä-

mäinen toiminta kirjataan passiin. Kun passissa on tietty määrä jatkokoulutukseen, työelä-

mään ja/tai yrittäjyyteen liittyviä merkintöjä, opiskelija saa kurssimerkinnän ja passi on suo-

ritettu (LYYTI 2018.). 

 

 

 

 



 
 

19 
 
 

2.3.5 Lukiot työelämään 

 

YES-verkoston Lukiot työelämään -projekti alkoi vuonna 2016 ja päättyy vuoden 2018 lo-

pussa. Projektissa on mukana 17 lukiota (Varsinais-Suomi, Keski-Uusimaa, Kotka-Hami-

nan seutu, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Savo sekä Pohjanmaa) ja kyseessä on myös Euroo-

pan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke. Lukiot luovat omia yhteistyöverkostoja työ-

elämään ja kokeilevat toimintamalleja ilmiöpohjaisen oppimisen avulla. Tavoitteena 

on saada aikaan uusi yrittäjämäinen toimintakulttuuri, jossa työelämä on alusta alkaen kiin-

teästi mukana lukiotyössä. TET-toiminta pyritään vakiinnuttamaan (YES-verkosto 2017.). 

Huomionarvoista on, että hankkeella on samankaltaisia tavoitteita kuin Tunne työ -hank-

keella, mutta yrittäjyyskasvatus on suunnitelmassa selkeä johtolanka, kuten YES-verkoston 

toiminnassa yleensäkin, kun taas Tunne työ -hankkeessa yrittäjyyskasvatus on enemmän 

yksi mukana oleva elementti muiden työelämäosaamistaitojen joukossa. Tosin toimenpi-

teissä samankaltaisuutta on hankkeiden välillä enemmän; esimerkiksi TET korostuu mo-

lemmissa ja molemmat hankkeet korostavat, että työelämätaidot eivät voi olla vain opinto-

ohjaajien harteilla, vaan aineenopettajien on osallistuttava myös. Sama ajattelu on ollut ta-

voitteena myös yrittäjyyskasvatuksen juurruttamisessa oppilaitoksiin. Rahoittaja on selke-

ästi rajannut nämä kaksi hanketta toimimaan eri alueilla ja kunnissa.  

 

2.3.6 Työn monet mahdollisuudet ja LUKIOTEKO -hankkeet 

 

Turun yliopiston johdolla toteutettiin vuoden 2016 lopussa päättynyt ESR-kokeiluhanke 

Työn monet mahdollisuudet (UTU 2017), mutta se onnistui vakiinnuttamaan esimerkiksi 

Helsingin Kielilukioon kesätyön TET-käytännön. TET-jaksoja on ollut vaikea sisällyttää mu-

kaan normaalia syys- ja kevätlukukauden toimintaa. Muita hankkeeseen osallistujia olivat 

Nuorten Akatemia ry, Espoon kaupunki/Espoonlahden  ja Haukilahden lukiot, Vantaan kau-

punki/ Tikkurilan lukio, Turun kaupunki/Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio.  

 

Turun kaupungin LUKIOTEKO-hankkeen toteutusaika oli 1.2.2016 - 31.7.2018. Sen tavoit-

teet keskittyivät työelämäyhteistyön kehittämiseen ja toimenpiteinä on esimerkiksi työelä-

mälähtöisten projektien oppimis- ja kehittämistehtävien tarjotinmalli, joka mahdollistaa kor-

keakouluopintojen suorittamisen jo lukioaikana (Lukioteko 2017). Hankkeella onkin jo ollut 

useita opiskelijalähtöisiä yhteistyöprojekteja yritysten ja organisaatioiden kanssa. Hank-

keessa toteutettiin lukiolaisille kysely siitä, miten kehittäisit lukiota työelämälähtöisemmäksi. Ky-

selyyn on vastannut 1140 lukiolaista keväällä 2018.  



 
 

20 
 
 

 

Taulukko 4. LUKIOTEKO-hankkeen kyselyn tulokset ”Lukiolaisena minua kiinnostavat” 

(Lukioteko 2018). 

 

 1= ei yhtään, 2 = vähän, 3 = jonkin 
verran, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon 

1 2 3 4 5 Yht. KA 

Kurssit, joissa yritysvierailuja 114 218 418 259 131 1140 3,07 

Kurssit, joilla työelämän edustajat vie-
railevat 

75 180 435 316 134 1140 3,22 

Kurssit, jotka toteutetaan yhdessä yri-
tysten kanssa 

127 241 432 244 105 1140 2,96 

Kurssit, joilla yritysten toimeksiantoja 237 284 354 180 85 1140 2,64 

Kurssit yhdessä korkeakouluopiskeli-
joiden kanssa 

154 259 386 232 109 1140 2,89 

Kurssit, joilla opetusta tai vierailuja 
korkeakouluissa 

73 164 325 334 244 1140 3,45 

Kurssit, jotka valmentavat korkeakou-
luopintoihin 

81 138 323 341 257 1140 3,49 

Yrittäjyyskurssit/-leirit 253 333 321 147 86 1140 2,54 

LukioTET työelämässä 219 
 

198 
 

285 
 

245 
 

193 
 

1140 
 

3,00 

LukioTET korkeakoulussa 222 227 316 221 154 1140 2,87 

Muu, mikä? 41 6 18 7 21 93 2,58 

Yhteensä 1596 2248 3604 2526 1519 11493 3,01 

 

Kaikki toiminnot saivat hyvin kiinnostusta, mutta korkeakouluyhteistyön eri muodot saavut-

tivat korkeimman kiinnostuksen, mikä sinänsä ei ole yllättävää. Monipuolinen yritysyhteistyö 

koettiin kuitenkin kiinnostavammaksi kuin yrittäjyyskurssit, joita kuitenkin ensisijaisesti tar-

jotaan keinoksi yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi lukioissa. Yrittäjyyskurssien kohdalla oli 

myös eniten ei yhtään- ja vähän-kiinnostuneita opiskelijoita, mutta myös yritysten toimeksiannot 

kursseille suljettiin pois kiinnostuksen kohteista melkein samoilla määrin. Lukiolaisten omien 

näkökantojen selvittäminen on erittäin tarpeellista, koska tästäkin kyselytutkimuksesta selviää, 

että valitut tai aiotut toteutustavat eivät ole välttämättä samat, mitä oletetaan olevan. Lopputulos 

on todennäköisesti parempi, kun palvelun käyttäjän mielipide huomioidaan. Opetuksessa se 

näyttäytynee parempana motivaationa.  

 

Lisäksi vaasalaisissa lukioissa toteutettiin ja mallinnettiin aineenopettajille hankkeen aikana, 

miten otetaan käyttöön työelämä- ja yrittäjyyskasvatus. (Lukioteko 2018.).  
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2.3.7 MyTech -ohjelma 

 

Teknologiateollisuuden MyTech -ohjelma toimii hankepohjaisesti. Sen tavoitteena on edis-

tää teknologiaosaamista yhdistämällä ilmiöpohjainen projektioppiminen luonnontieteiden 

oppiaineissa. Hankkeessa lukio hakeutuu itsenäisesti ohjelmaan ja jo hakuvaiheessa tulee 

esitellä lukiossa toteutettava ilmiöpohjainen oppimisprojekti. MyTech-ohjelma järjestää sit-

ten projektille ns. MyTech-päivän, jossa opiskelijat vierailevat sekä korkeakoulussa että yri-

tyksessä (MyTech 2017.).   

 

Tunne työ –hankkeessa Lappeenrannan lyseon lukio on lähtenyt uutena toimenpiteenä mu-

kaan tähän toimintaan. MyTech-ohjelmassa pääkaupunkiseudun ulkopuolella, esimerkiksi 

Lahdessa ja Lappeenrannassa, on sekä yritysmaailmalla että korkeakouluilla vastaanotto-

kykyä enemmän kuin lukioiden puolelta on kysyntää. Pääkaupunkiseudulla on ollut vaikeuk-

sia löytää ohjelmaan tarpeeksi halukkaita yrityksiä.  

 

2.3.8 Tuhat nuorta johtajaa -projekti 

 

Tuhat nuorta johtajaa on Kauppakamarin, Nuorkauppakamarin ja YES-verkoston valtakun-

nallinen projekti, johon voi osallistua tuhat 17 - 24 vuotiasta nuorta ympäri Suomen. Järjes-

täjät ovat organisoituneet alueellisiksi tiimeiksi. Käytännössä nuori seuraa yhden päivän 

ajan johtajan työtä työpaikalla: tarkkailee, mitä johtajuus tarkoittaa käytännössä ja millaisia 

taitoja työelämässä tarvitaan, osallistuu tapaamisiin ja yleensäkin seuraa päivän kulkua 

(1000 nuorta johtajaa, 2017). Osallistuvia nuoria kannustetaan aktiivisuuteen sosiaalisessa 

mediassa ja yksi voittaa lisäksi bonuspäivän Vuoden Nuoreksi johtajaksi valitun kanssa.  

Ohjelma tarjoaa osallistuvalle opiskelijalle kehittää työelämätaitojaan, mutta käytännössä 

se koskee vain rajattua joukkoa, jotka ovat itse hakeutuneet ohjelmaan. .  

 

Kokonaisosallistujamäärä Suomessa on tuhat opiskelijaa vuosittain. Kuitenkin, jos ohjel-

maa jatketaan vuosittain lukiossa sinnikkäästi informoimalla mahdollisuudesta opiskelijoille, 

on se jo signaali opiskelijoiden suuntaan työelämäyhteistyöstä.  
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2.3.9 Rovaniemen lukioiden kehittämiskokeilu 

 

Rovaniemen kaupungin Ounasvaaran lukion ja urheilulukion oppilaanohjaaja toteutti opis-

kelijoiden työelämä- ja yrittäjyysorientaatiota vahvistavan kehittämiskokeilun osana laajem-

paa tutkimushanketta. Kohderyhmänä olivat englannin ja ruotsin kielien opiskelijat, joiden 

arvosana oli alle 7 peruskoulutodistuksessa. Kartoituksen avulla tunnistettiin esim. luki-vai-

keuksia, joita ei ollut ennen havaittu. Osaprojektin toteuttaneen opettajan mielestä tulisi ny-

kyistä enemmän heti lukion alussa opiskelijoiden yrittäjämäisten valmiuksiensa tiedosta-

mista ja vahvistamista, esimerkiksi mahdollisuuksien havaitsemista, itseluottamusta, uskoa 

omaan kyvykkyyteen, periksi antamattomuutta ja ongelmanratkaisutaitoa eli ”taistelutahtoa” 

(Hietanen & Kesälahti 2015, 52-53.).  

Harvoin työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia on lukioissa lähestytty oppimisvaikeudet huomi-

oon ottaen. Selvää on, että itseluottamuksen kehitystä voi häiritä tämän kaltaiset asiat ja 

laaja opiskelijakeskeinen näkökulma, joka kohottaa itseluottamusta ja uskoa omiin kykyiin 

auttaa sekä jatko-opintoihin että työelämään suuntautumisessa.  

 

2.4 Yrittäjyyskasvatuksen merkitys ja rooli lukiossa  

 
Vaikka yrittäjyyskasvatusta on jo vuosia toteutettu lukioissakin, on tutkimuskirjallisuuden si-

sällysluetteloille tyypillistä, että asiaa käsitellään esiopetuksesta peruskouluun, jonka jäl-

keen hypätään ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulujen yrittäjyyskasvatukseen. Lu-

kiokoulutus on toistaiseksi tutkimuskirjallisuudessa katvealueetta. Yrittäjyyskasvatus on osa 

yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelman perusteista. Toteutus vaihtelee paljon kun-

nittain ja lukioittain ja tutkittua tietoa yrittäjyyskasvatuksesta lukioissa on vielä vähän. Yrit-

täjyyskasvatuksella voi olla roolinsa lukion ja työelämän erillisyyksien vähentäjänä (Tro-

berg & Hytinkoski 2015, 8). 

 
Kyrö et al. (2006, 18) jaottelevat yrittäjyyden neljään muotoon: 1) yksilön yrittäjämäiseen 

toimintatapaan, 2) ulkoiseen yrittäjyyteen eli yrityksen omistamiseen ja johtamiseen, 3) or-

ganisaatioyrittäjyyteen eli organisaation kollektiiviseen toimintatapaan ja 4) sisäiseen yrittä-

jyyteen, joka on yksilön ja organisaation yrittäjämäisen toiminnan dynamiikkaa. Yrittäjyyden 

eri muodot muovaavat toisiaan ja niillä on siis kiinteä vuorovaikutussuhde. Yrittäjyyskasva-

tus voi sisältää kaikki yrittäjyyskasvatuksen muodot ja niiden välisen vuorovaikutuksen.   
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(Blenker et al. (2014, 697-698) review-tutkimus yrittäjyyskasvatuksesta löysi alan tutkimuk-

sesta 646 artikkelin perusteella kaksi perustyyppiä: määrälliset tutkimukset yrittäjyyskasva-

tuksen laajuudesta ja vaikuttavuudesta ja laadulliset yksittäiset case-tutkimukset yksittäi-

sistä koulutusohjelmista ja kursseista. Kiinnostava kysymys on, luoko yrittäjyyskasvatus li-

sää yrittäjyyttä ja onko tämä yritysten määrän lisääntyminen liian kapea näkökulma yrittä-

jyyskasvatuksen merkitykseen ja vaikuttavuuteen.  

 
Opetusministeriön yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivoissa vuonna 2009 lukiokoulutus jää 

vielä hyvin vähäiselle huomiolle; asiaa käsitellään kahdessa lyhyessä tekstikappaleessa, 

mutta jo tuolloin tavoitteet olivat kunnianhimoiset. Lukion yrittäjyyskasvatusta luonnehdittiin 

tavoitteelliseksi toiminnaksi, jonka tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden valmiuksia 

osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan eri alueilla poliittiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen 

toimintaan sekä kulttuurielämään. Osallistumisen tasot ulotettiin paikallistasosta aina glo-

baalille tasolle asti. Lukion yrittäjyyskasvatus olisi käytännön harjoittelua ja omakohtaista 

osallistumista. Lukiolaisen tulisi omaksua aloitteellisuus ja yritteliäisyys toimintatavakseen, 

saada laajat tiedolliset valmiudet yrittäjyyden eri muodoista, mahdollisuuksista ja toiminta-

periaatteista, ymmärtää työn merkitys sekä tuntea halua itse osallistua lähiyhteisön, koti-

kunnan ja yhteiskunnan toimintaan sekä elinympäristön yhteisen hyvän luomiseen (OPM 

2009, 14). Tässäkin tavoitteenasettelussa yrittäjyyskasvatus yhdistyy työn merkityksen tun-

nistamiseen.  

 
Ulkoinen yrittäjyys voi ilmetä lukiossa innovaatioiden kehittämisenä, liikeideoiden synnyttä-

misenä sekä koulun ja työelämäyhteyksien voimistamisena (Seikkula-Leino 2007, 106). 

Ihannetilanne yrityksen ja opiskelijoiden yhteistyössä on sellainen, jossa yritys on asiakas. 

Yrittäjä voi antaa toimeksiannon, tuotekonseptiaihion tai idean, jota opiskelijat lähtevät ke-

hittämään ja testaamaan. Opiskelijoiden tulee kohdella yritystä kuin asiakasta; kuunnella ja 

kunnioittaa. Yrittäjän rooli mentorina ei voi kasvaa liian suureksi, jotta se ei vie liikaa yrittäjän 

aikaa. Yrittäjä käy starttaamassa toimeksiannon, voi osallistua välipalavereihin, sparrata ja 

tarkentaa tehtävää työn edetessä. Tunti tai kaksi on sellainen aika, minkä yrittäjä voi antaa 

sparraukseen ja tehtävän tarkennukseen (Harju-Myllyaho 2014, 48.). 

 
Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen vaatii yleensä arvokeskustelun opettajien kanssa. Näin 

vältytään paremmin ristiriidoilta. (Seikkula-Leino 2006, 29). Seikkula-Leino et al. (2013, 156-

159) yhteistutkimuksessa raportoitiin, miten peruskoulun ja toisen asteen opettajat ymmär-

tävät yrittäjyyskasvatuksen käsitteenä ja käytäntönä. Tuloksista havaittiin, että opettajien 
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näkemys yrittäjyyskasvatuksesta on melko rajattu; lähinnä tavoitteena nähdään sisäisen 

yrittäjyyden omaksuminen. Yrittäjyyskasvatus ei ollut vielä integroitunut osaksi päivittäistä 

opetustyötä, vaan sitä toteutettiin erillisprojektien ja teemapäivien avulla. Lukio-opettaja ko-

rosti tekemällä oppimista, projektioppimista ja tiimityötä yrittäjyyskasvatuksen oppimisme-

netelminä. Myös yritysvierailut mainittiin lukio-opettajien opetuksen osana. Opettaja oli ha-

vainnut opiskelijoiden rohkeuden ja kyvyn mennä mukavuusalueen ulkopuolelle kasvaneen 

yrittäjyyskasvatustoimenpiteiden ansiosta. Pihkala & Ruskovaara (2011, 48) muistuttavat 

mahdollisuudesta toteuttaa yrittäjyyskasvatusta paikallisten yritysten kanssa. He liittävät 

mukaan yhteistyön voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kanssa, mikä liittää yrittäjyyskas-

vatuksen laajempaan, työelämäyhteistyökontekstiin.  Myös oppilaitosten välinen yhteistyö 

tuo uusia mahdollisuuksia, yhteistyö opiskelun eri nivelvaiheissa voidaan liittää helposti yrit-

täjyyskasvatukseen. 

 

Ruotsin lukiokoulutusta tutkineessa väitöskirjatutkimuksessa ilmeni, että yrittäjä esitetään 

sankarina ja yrittäjyysosaaminen ratkaisuna eritasoisten haasteiden ratkaisemiseksi aina 

globaalin tason ongelmiin asti, mutta samalla myös henkilökohtaisella tasolla ja oman elä-

män hallinnan apuna. Väitöskirja myös osoitti, että demokratiakasvatus – mikä on ollut 

Ruotsissa lähtökohtana yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiselle – on jäänyt toissijaiseen roo-

liin yrittäjyystaitojen oppimisen sijaan, koska tavoitteeksi on muotoutunut kasvattaa lisää 

tulevia yrittäjiä. Lukiolaisia on ohjattu ja he ovat itse ohjautuneet tähän suuntaan. Vaikka 

opettajilla on eri lähestymistapoja yrittäjyyteen, ovat opettajat selvästi tavoitelleet yrittäjä-

mäistä opettajuutta ja yrittäjäkansalaisten kasvatusta (Lindster Nordberg 2016, 44-

48.). Suomessa aktiivinen kansalaisuus -käsite on muodostanut poliittisen oikeutuksen yrit-

täjyyskasvatukselle ja lukioissa yrittäjyys ja aktiivinen kansalaisuus muodostavat aihekoko-

naisuuden ja yhteiskunnallisesti merkittävän kasvatus- ja koulutushaasteen yli oppiainerajo-

jen ja sen tulisi myös jäsentää lukioiden toimintaperiaatetta (Keskitalo-Faley et al.2010, 23). 

(Laitisen ja Nurmen raportoiman (2007, 98) tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan, että 

Suomessa aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys voivat kohdata monella tavoin elämän ai-

kana ja tämä tulisi ottaa paremmin huomioon opintosisältöjen suunnittelussa. Mielenkiin-

toista olisi tietää, onko kehitys yrittäjyyskansalaisuuden osalta vienyt Suomen oppilaitoksia 

ja niistä valmistuneita Samaan suuntaan kuin Ruotsissa. Uudessa LOPSissa, valtakunnal-

lisessa ja paikallisissa versioissa, aktiivinen kansalaisuus korostuu.  
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Yrittäjyyskasvatukseen yhdistetään monenlaisia menetelmiä, kuten yhteistoiminnallinen op-

piminen, tutkiva oppiminen, ohjattu keksiminen oppijoiden yhteisössä, tiimioppiminen, pro-

jektityöskentely, tekemällä oppiminen, draamapedagogiikka, oppimispäiväkirjat, kummi- ja 

nimikkoluokkatoiminta, harjoitusyrittäjyys, yritysvierailut ja työelämään tutustumisjaksot 

(TET) (Seikkula-Leino 2007, 36-37). Ruskovaaran & Pihkalan (2014, 7) artikkelissa lista-

taan 23 erilaista yrittäjyyskasvatuksen käytäntöä, joita tutkimukseen osallistuvat opettajat 

olivat käyttäneet opetuksessa. 

 

Kunnissa opetustoimi on keskeinen toimija syvennettäessä koulutuksen ja työelämän väli-

sen yhteistyön edellytyksiä sekä edistettäessä yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden ja proses-

sien kirjautumista paikallisiin opetussuunnitelmiin, elinkeinosuunnitelmiin ja alueiden osaa-

misstrategioihin. Kuntien rooli yrittäjyyskasvatushankkeista saatujen hyvien kokemusten ja 

käytäntöjen levittäjänä on ratkaiseva. Joillakin alueilla Suomessa on lukion työelämäyhteis-

työ ja yrittäjyys otettu vahvaksi kehittämiskohteeksi. Aiemmin mainitun LYYTI-hankkeen 

osana toteutettiin Ylä-Savossa kysely lukiolaisten työelämä- ja yrittäjyysasioista. Kyselyyn 

vastasi kaikkiaan 393 lukiolaista. Yrittäjyys oli nuorten suunnitelmissa varsin vahvasti esillä. 

Omat vanhemmat toimivat yrittäjinä 132 lukiolaisella. Ylä-Savon alueella on varsin paljon 

maatilayrittäjyyttä, joten tämä näkökulma selittänee osittain tulosta. Lisäksi 34 % vastaajista 

vastasi jonkun muun sukulaisen olevan yrittäjä. Yrittäjäksi ryhtymistä yhtenä tulevaisuuden 

vaihtoehtona harkitsi 69 % vastaajista. Missään olosuhteissa yrittäjäksi ei ryhtyisi 16 % vas-

taajista. Yrittäjäksi aikovia tai sitä vakavasti harkitsevia oli 15 % vastaajista. Sukupuolten 

välillä ei ollut kovin suurta eroa tämän kysymyksen osalta. Pojista 70 % sanoi voivansa 

harkita yrittäjyyttä. Tytöistä yrittäjyyttä voisi harkita 69 % (153 vastaajaa) (LYYTI 2015, 7.). 

 

Seikkula-Leinon (2007, 26-27) mielestä yrittäjyyskasvatuksen tutkimus on perinteisesti liit-

tynyt liiketaloustieteisiin, mutta tulevaisuudessa se keskittyy kasvatuksen ja oppimisen tut-

kimukseen. Yrittäjyyskasvatuksen avulla pyritään kasvattamaan aktiivisia kansalaisia, jotka 

kykenevät toimimaan ja työskentelemään yritteliäästi ja pystyvät toimimaan aktiivisesti tu-

levaisuuden työmarkkinoilla ja yrittäjyys on heille yksi luonteva uravaihtoehto. Ongelmana 

on, että yrittäjyyskasvatus yhdistetään liikaa yrittäjyyteen ja kasvatustieteelliset peruslähtö-

kohdat ovat liian sivussa (Kyrö 2001, 96). Jusin abiturienttien ura-analyysin väitöskirjatutki-

mus (2010, 100-101) liittää vanhempien sosioekonomisen aseman yhteen ammatilliseen 

ryhmään valikoitumisessa. Seurantatutkimuksessa abiturientit oli jaoteltu keskitason osaa-
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jiin, keskitason ylittäjiin, ekspertteihin ja johtajiin. ”Kun keskitason (nais)osaajille oli koros-

tuneen ominaista isän matala koulutustaso (ja äidin yrittäjyys), kasvuympäristö ei ole kan-

nustanut vaativimmille urille.” Yrittäjäura on sen verran haastava uravalinta, että kaikista 

ekspertti- tai johtotason palkkatyössä olevista ei yrittäjäksi riippumatta vanhempien sosio-

ekonomisesta taustasta. Tämä tutkimus ei käsitellyt lähtökohtaisesti yrittäjyyttä, vaan palk-

katyöuraa, mutta kiinnostavaa olisi tietää, kuinka monista yrittäjäperheestä tulevista lukio-

laisista kasvaa yrittäjän vaativan uran valitsemia, kuinka suuri ero on yrittäjyyslukioiden ja 

tavallisen lukion välillä.  

Keskitalo-Faley et al. (2010, 24-25) mielestä olettamus taloudellisesta toimeliaisuudesta 

muodostaa yrittäjyyskasvatuksen poliittisen ja uusliberalistisen subjektiuden rakentamisen 

oikeutuksen. Hallinnan teorian näkökulmasta tavoite on vain tämänhetkisen vallan tuottama 

itsestäänselvyys ja se ei ota huomioon kasvavaa joukkoa, joka kyseenalaistaa länsimaisen 

taloudellisen kasvun ja toimeliaisuuden ihanteen. Nuorten kannalta on oleellista, että jättäy-

tyminen ulkopuolelle voi tarkoittaa myös aktiivisena vastarintana valinnan pakkoon; usein 

kaikki ulkopuolelle valtavirrasta jääneet tai jättäytyneet tulkitaan erityistoimia tarvitseviksi ja 

heidät luokitellaan hanakasti erilaistaviin ryhmiin kuuluviksi. Yrittäjyyskasvatuksen kehitty-

mistä Suomessa tutkineen Ikosen (2006, 10) mukaan yrittäjyyskasvatus on osa kansalais-

kasvatusta, kuten demokratia-, media- tai kuluttajakasvatuskin ja tavoitteena on elämänhal-

linnan edistäminen. Kehitys Suomessa on noudattanut Euroopan unionin politiikkaa: Eu-

roopan komissio linjasi vuonna 2005 yrittäjyyden yhdeksi kansalaisen avaintaidoksi, joten 

sen ottaminen osaksi koulutuksen sisältöä saa selityksen myös tästä lähtökohdasta käsin.  

 

Suomen Lukiolaisten Liiton (2011, 34-36) tekemän tutkimuksen mukaan lukiossa opiskele-

vat ovat kiinnostuneet yrittäjyydestä, ja yrittäjyyskasvatusta tulisi lisätä opetukseen, mutta 

vapaaehtoisena. Vain 26 % vastanneista oli sitä mieltä, että lukio antaa hyvät perustaidot 

yrittäjyydestä. Voidaan todeta, että yrittäjyyskasvatus ei toteudu koulujen arjessa hyvin. Tut-

kimuksessa ilmeni, että opetukseen kaivataan käytännönläheisiä konkreettisia esimerkki-

malleja yrittäjyydestä mm. tarinoiden, informaation ja kurssien kautta. 

 

Rehtorien rooli on perinteisesti ollut keskeinen oppilaitoksissa. Viime aikoina on johtajuutta 

ruvettu enemmän jakamaan lukioissakin esimerkiksi vararehtoreille ja johtoryhmille, koska 

tehtävien määrä ja tavoitetaso kasvavat jatkuvasti. Minna Hämäläisen tutkielma (2014, 64-

66, 89-90) käsitteli rehtoreiden roolia yrittäjyyskasvatuksessa. Aineistossa oli yhteensä 97 
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perus- ja toisen asteen rehtorin vastausta, joista 21 (21,8 %) oli lukion rehtoreita. Rehto-

reista 69,1 % vastasi, että yrittäjyyskasvatus näkyy hänen oppilaitoksensa vuosisuunnitel-

missa. Kuitenkin vain noin puolella kouluista on käytössä yritysyhteistyötä (kuten kummiyri-

tyksen perustaminen) yrittäjyyteen painottuva TET (työhön tutustumisjakso) tai yrittäjyy-

den/yrittäjyyskasvatuksen teematunnit/päivät tai valinnaiskurssi. Tulosten perusteella näyt-

tää siltä, että verkostoyhteistyötä ei ole hyödynnetty kovin laajasti. Kouluissa myös ideoi-

daan vapaasti, mutta työyhteisön kanssa luodaan uutta (esimerkiksi uusia käytäntöjä, tietoa 

ja ratkaisuja) valtaosin vain harvoin tai silloin tällöin. Yrittäjyyskasvatus on vielä juurtumassa 

toimintakulttuuriin ja rehtorit ovat keskeisessä asemassa kehityskulussa.  

 
2.5 Lukion oppimisympäristöt muutoksessa 

 

Hietanen & Kesälahti määrittelevät tutkimuksessaan käsitteen oppimisympäristö fyysisenä, 

sosiaalisena ja psykologisena oppimisympäristökokonaisuutena, johon kuuluvat niin for-

maali, informaali kuin verkko-opetuskin. Myös pedagoginen ohjaus on osa oppimisympä-

ristöä (2015, 76-78.). Lombardi toteaa (2011, 13,18), että lukio-opetusta leimaa vielä frag-

mentoituneisuus ja yksin tekeminen; opettajat “kulkevat pimeydessä” juurikaan tietämättä 

mitä kollega tekee. Oppimisympäristö pitäisi olla kokonaisuutena holistinen, jotta oppijasta 

kasvaisi ”viisas kyborgi”, joka on tulevaisuusorientoitunut. Silti henkilökohtaiset kohtaamiset 

esimerkiksi opettajan ja oppijan välillä ovat ensiarvoisen tärkeitä, pelkkä digitalisaatio tai 

koneoppiminen eivät riitä. Pirstaleisuus pitäisi murtaa opettajien välisellä yhteistyöllä ja li-

säämällä viestintätaitojen ja esimerkiksi etiikan opetusta. Koirasen (2009, 33) näkökannan 

mukaan oppilaitos voi sopia hyvin yrittäjyyden oppimisympäristöksi, mutta se riippuu kou-

luun luoduista käytänteistä ja toimintakulttuurista.  

 

2.5.1 Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt lukioissa 

 

Joillakin lukioilla on jo pitkä kokemus yritysyhteistyöstä, joka vaatii resursseja ja pitkäjäntei-

syyttä sekä koululta että yritykseltä. Yleensä lukiot ovat kiinnostuneita yhteistyöstä tai aina-

kin yritysten vierailuista oppitunneille, koska yhteistyön avulla saadaan mm. konkreettisia 

esimerkkejä työelämästä. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että pitäydytään yhä tiukasti 

kiinni oppiaineiden tunneista, fokus on opeuksessa, ei oppimisessa (Teknologiateollisuus 

2014, 17-23). 
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Opetusministeriön Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat -julkaisussa (2009) yrittäjyyskasva-

tuksen oppimisympäristö määritellään seuraavasti: ”Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäris-

tössä annetaan vastuuta oppijalle, kannustetaan tekemään itse, ohjataan oppijaa havaitse-

maan mahdollisuuksia ja tuetaan niihin tarttumista, vahvistetaan oivaltavaa ja keksivää op-

pimista, tuetaan luottamusta omiin kykyihin, suodaan mahdollisuuksia riskien ottamiseen 

sekä ohjataan tavoitteelliseen työskentelyyn toisten kanssa” 

Lukion oppimisympäristö on vielä yleensä perinteinen, opettajakeskeinen ja luokkahuonee-

seen kytketty. Yrittäjämäisten taitojen kehittyminen tapahtuu parhaiten avoimissa oppimis-

ympäristöissä, joiden keskeinen ominaisuus on se, että ne antavat opiskelijalle mahdolli-

suuden ja vapauden päättää itse opiskelunsa keskeisistä elementeistä, kuten ajasta ja pai-

kasta sekä opiskelutavasta. Samalla muutos on haastava: opettajan on kasvavassa määrin 

tunnettava kiinnostusta lukio-opiskelijan toimintaympäristöä kohtaan kaikkinensa ja häneltä 

edellytetään kykyä ymmärtää asioiden välisiä yhteyksiä. Oppimistilanteet voidaan organi-

soida perinteisestä (formaalista) tavasta poiketen ja toteuttaa myös informaalissa ja nonfor-

maalissa oppimisympäristössä (Ahvenharju & Tukkimäki-Hildén 2011, 149-150.). Billet 

(2004, 312, 321) varoittaa kutsumasta työpaikoilla tapahtuvaa oppimista informaalisena op-

pimisympäristönä koulurakennuksessa tapahtuvan formaalisen oppimisen vastinparina. 

Työpaikka sinänsä ohjaa oppimisympäristöä oppimisen kannalta ja se ei ainakaan ole ad 

hoc -ympäristö ilman rakennetta tai formaalisuutta. Lisäksi, opetussuunnitelmat ohjaavat 

oppimista samalla tavalla koulurakennuksen ulkopuolellakin, joten työpaikalla tapahtuvaa 

oppimista ei voida käsittää informaalisena. Työpaikan käytännöt muodostavat alustan työ-

paikkapedagogiikalle.  

 

Yleissivistävän koulutuksen ja erityisesti lukion yrittäjyyskasvatuksen yhtenä tavoitteena 

nähdään opiskelijoiden oppimisympäristöjen kehittäminen (Niemelä 2013, 18). Malliksi ja 

toimivaksi käytännöksi esitetään yleensä ammatillisen koulutuksen työssäoppimisjärjestel-

mää. Työssäoppimisjärjestelmä edellyttää opettajan jalkautumista yritykseen ja lisäksi hei-

dän pitää pystyä arvioimaan ja ohjaamaan oppilaita. Työharjoittelu lisää periaatteessa käy-

tännön oppimista, mutta alakohtaiset erot ovat edelleen suuria. Keskeinen asia on käytän-

nön ja teorian integrointi, muuten harjoittelu voi muodostua jopa turhaksi ja tehottomaksi 

oppimiskokemukseksi (Virtanen, 2011). Suurten opiskelijajoukkojen siirtyminen paikasta 

toiseen ei ole ongelmatonta, mutta silti yritys- ja työelämävierailut ovat suositumpi mene-

telmä kuin työelämää edustavan kutsuminen oppilaitokseen. Tähän saattaa olla syynä juuri 

tavoitteet toteuttaa opetusta muuallakin kuin luokkaympäristössä (Ruskovaara & Pihkala 
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2014, 7.). Jalkautumisen yhteydessä opettaja voi arvioida ja neuvotella, miten oppimisym-

päristöä ja yhteydenpitoa yritykseen voisi hyödyntää voimavarojen raameissa. 

Koulutuksen arviointineuvoston tutkimuksessa (Välijärvi et al. 2009, 96 - 97) ilmeni, että 

asiantuntijavierailut ovat lukiolaisten yleisin lukion kautta tuleva työelämäyhteys. 41 % opis-

kelijoista on lukioaikanaan voinut tutustua työelämään esimerkiksi yritysvierailuin ja 19 % 

on lukioaikanaan ollut työharjoittelussa. Vaikka teorian linkittämistä käytäntöön tehdään, 

asettavat luokkahuoneen seinät ja oppituntien sekä kurssien aikarajat opetusjärjestelyille 

reunaehdot. Näyttääkin siltä, että monien opiskelijoiden kohdalla yhteys työelämään jää 

etäiseksi. Lukio on edelleen ns. perinteinen oppimisympäristö. Toisaalta on myös lukiota, 

joissa asiaan kiinnitetään aivan erityistä huomiota. Yleisesti kuitenkin opiskelijoiden mah-

dollisuudet tutustua työelämään ja yrittäjyyteen ovat parantuneet. Joskus vaikka lukio tar-

joaa mahdollisuuden työelämään tutustumiseen, opiskelijoiden oma kiinnostus ei sinne 

suuntaudu tai sen järjestäminen ei käytännössä onnistu. Työelämäyhteistyön muodot ja 

laajuus ovat siten lukiokohtaisia ja näin ollen työelämäympäristöä oppimisympäristönäkin 

hyödynnetään vaihtelevasti.  

Petri Niemen väitöskirjassa tarkasteltiin kevään 2014 peruskoulun turkulaisten päättö-

luokka-laisten arvioita opettajien ja opinto‐ohjaajien toteuttamasta ohjauksesta. Tuloksissa 

työelämäyhteistyö näyttäytyy tärkeänä oppilaanohjauksen osa-alueena. Työelämään tutus-

tumisen ja ura- pohdinnan välillä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys. Oppilaat kokivat, että 

koulujen yritysyhteistyössä ja opettajien osallistumisessa työelämään tutustuttamisen käy-

täntöihin oli kehittämistarpeita. Tutkimustulokset suosittavat, että opettajat tulisi aktiivisesti 

tehdä yritysvierailuja ja edistää työelämään tutustumista käytännössä, koska koulu‐yritys-

yhteistyön käytännöt edistävät oppilaan urasuunnittelua. Opinto-ohjaajien tulisi puolestaan 

ajoittaa ura‐ ja koulutusvalintaan valmentavan oppilaanohjauksen painopisteen mahdolli-

simman varhaiseen ajankohtaan (Niemi 2016, 139-149.). 

EK:n vuoden 2011 tekemän kyselyn mukaan 70 % yrityksistä ilmoittaa tekevänsä jossain 

muodossa yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa ja 42 % yrityksistä peruskoulujen 

kanssa. Lukioiden kohdalla luku on vain 13 %. (EK, 2011). Tilanne ei ole otollinen vahvis-

tamaan lukio-opiskelijan tietoa eri uramahdollisuuksista ja vaihtoehdoista tulevan opiskelun 

ja uran suhteen, kun otetaan huomioon em. TAT:n kyselytutkimukset ja esimerkiksi Niemen 

väitöskirjan tulokset.  
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Lukiokoulutuksen opintojen kulku sujuu nuorilla lukio-opiskelijoilla paremmin kuin aikuis-

opiskelijoilla. Lisäksi opintojen keskeyttäminen on yleisempää ammatillisessa koulutuk-

sessa. Verrattaessa yleissivistävän ja ammatillisen toisen asteen koulutuksen läpäisyä ta-

voiteajassa Suomi on hyvin lähellä OECD:n keskiarvoa. Vuonna 2007 aloittaneista lukiolai-

sista keskimäärin 76 prosenttia suoritti lukion loppuun, ammatillisen koulutuksen vastaava 

prosenttiluku oli 64 (OPH 2016, 25, 73.). Syyksi on arvioitu, että ammatillisessa koulutuk-

sessa aloittaneiden oppimistulokset ovat yleisemmin heikompia peruskoulussa kuin lukio-

opiskelijoiden. Muun muassa OPH:n pitkittäistutkimuksissa on havaittu, että tutkinnon suo-

rittaneiden työura on parempi kuin keskeyttäneiden, jotka eivät jatka toisessakaan koulu-

tuksessa. Myös keskeyttäjien tulokehitys jää pienemmäksi kuin tutkinnon suorittaneiden. 

2.5.2 Yritykset lukio-opiskelijan oppimisympäristöinä 

Käytännössä lukio-opiskelijalla on muutama vaihtoehto käyttää yritystä oppimisympäristönä 

koulun tarjoamassa raamissa. Lukiolainen voi käyttää yritystä oppimisympäristöinä TET- tai 

job shadowing-toiminnan myötä, mikäli lukiolla on tällaista toimintaa. Pääsääntöisesti opis-

kelija etsii yrityksen itse ja toki hyödynnetään omia, huoltajien ja lukion verkostoja.  Kevy-

empi tapa on erilaiset yritysvierailut. Jotkut lukiot voivat hyödyntää yrityksen tiloja opetuk-

sessaan, esimerkiksi ABB Helsingin Pitäjänmäellä on kutsunut yhteistyölukionsa käyttä-

mään laboratoriotiloja fysiikan opetuksessa. Molemminpuolinen tahtotila vallitsee yritysten 

ja oppilaitosten välillä periaatetasolla. Käytännön ongelmia ovat oppilaitoksesta yritykseen 

siirtymiseen tarvittavat matkat (aika ja raha) ja suuret ryhmäkoot. Niinpä lukioissakin on 

jonkin verran ryhdytty yrityscase-pohjaiseen projektioppimiseen. Tällöin yritys antaa toimek-

siannon, jota opettajan johdolla ratkotaan oppilaitoksessa. Yhteydenpito voi olla perinteistä 

tai se voidaan tehdä digitaalisestikin. Esimerkkinä on Alppilan lukiossa Helsingissä oleva 

käytäntö, jossa verkkoalusalla palveluita myyvä yritys on antanut yrittäjyyskurssille toimek-

siantoja erilaisiin markkinointitehtäviin. Lukion opiskelijat tekevät selvitykset verkossa ole-

vasta tiedosta ja palauttavat tehtävät yritykselle, opettajalle jää vain varmenne, että tehtävät 

on palautettu. Tässä mallissa korostuu yrityksen ja opiskelijoiden välinen yhteys ja opettaja 

on tukemassa prosessia, muttei itse siihen osallistu.  

Harjoitusyrityksiä, jotka voivat myöhemmin johtaa varsinaiseen yritystoimintaankin, perus-

tetaan ainakin Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) toimintaan mukaan lähteneiden lukioiden opiskeli-

joiden joukkoon. Toiselle asteelle sopivat NY:n ohjelmista (NY, 2018a) 24h -leiri, jossa vuo-

rokauden aikana opiskelijat perustavat omalle idealleen perustuvan kuvitteellisen yrityk-

sen.  Toinen, pidempikestoisempi muoto on Vuosi yrittäjänä –ohjelma, jossa käydään läpi 
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yrityksen koko elinkaari aloituksesta lopettamiseen (kuva 4). Jotkut, kuitenkin melko harvat 

yritykset, jäävät eloon ja niiden virallinen perustaminen voi tapahtua jo harjoituslukuvuoden 

aikana.  

 

Kuvio 4. NY-ohjelman yrityksen toiminnan vaiheet (NY 2018b).  

NY-ohjelman neljä yritysvaihetta käydään ohjelmassa läpi lukuvuoden aikana. Ohjelmassa 

on alueellisia yrityskilpailuja ja keväisin järjestettävä NY-yritysfinaali on kauden ehdoton 

huipentuma. Verohallinto käsittelee NY-yrityksiä harjoitusyrityksinä, jotka eivät ole esim. 

alv-velvollisia pienimuotoisen toimintansa vuoksi. NY-yritystä voi pitää yllä enintään 12 kk.  

Valtakunnallisesti toimiva YES-verkosto tukee opettajien yrittäjyyskasvatustyötä ja toimin-

nan kehittämistä. Verkostoa voidaan pitää Suomessa merkittävimpänä alallaan, vaikka ko-

konaisia maakuntia puuttuukin tällä hetkellä verkostosta, esimerkiksi Uusimaa sekä Kanta-

Häme ja Päijät-Häme (YES-verkosto, 2018). YES-toiminta on taustavaikuttamista myös op-

pilaitostasolla. Mikäli opettajat ja opinto-ohjaajat ovat motivoituneita asiasta, mahdollistuu 

yritysympäristöissä toimiminenkin todennäköisemmin lukio-opiskelijalle.  

Myös 4H-yhdistys toimii valtakunnallisesti ja lähes joka paikkakunnalla. Lähestymistapa on 

nuorisotyön  ja vapaa-ajalla tapahtuva toiminta, yhdistys ei pyri tulemaan sisälle oppilaitos-

toimintaan. Yrityskasvatuksessa edetään matalan kynnyksen periaatteella. Edellytys 4H-

yrityksen perustamiselle on 13-28 vuoden ikä ja yhdistyksen jäsenyys. Oma perustettava 
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yritys voi olla toiminnassa vaikkapa vain päivän, kesätyön takia perustettu tai toimia jatku-

vasti. Myös 4H-yritysten parissa järjestetään vuosittainen kilpailu, joka etenee valtakunnan 

tason finaaliin asti (4H 2018.).  

Osuuskuntatoimijat näkevät oppilaitos- ja opiskelijaosuuskunnat innovatiivisina oppimisym-

päristöinä. Ensimmäisenä osuuskunnan otti käyttöön Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

(JAMK) nimellä Tiimiakatemia. Ammattikorkeakouluissa osuuskunnat ovat jo varsin tavalli-

sia, Suomen lukiossa on 10 osuuskuntaa (Troberg & Hytinkoski 2015, 3.). Käytännössä 

tällä hetkellä toisen asteen oppilaitoksissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa, on 

pääsääntöisesti oppilaitososuuskuntia, kun taas vanhemmat opiskelijat, kuten ammattikor-

keakouluopiskelijat, perustavat opiskelijaosuuskunta. Määrä ei kerro oppimisympäristönkö-

kulmasta, koska oppilaitososuuskunnassa on yleensä isompi joukko opiskelijoita, kuin yk-

sittäisessä opiskelijaosuuskunnassa. Tilanteeseen vaikuttaa paljon opiskelijoiden ikä, 

koska suurin enemmistö ovat 2. asteen alussa vielä alaikäisiä. 

Troberg & Hytinkoski (2015, 5,9,14) näkevät osuuskunnan hyvänä yrittäjyyden oppimisvä-

lineenä ja kokonaisvaltaisen oppimisen alustana. Haasteena on toiminnan kytkeminen ope-

tussuunnitelmaan. Lisäksi he ovat tutkimuksissaan huomanneet, että osuuskunnat ovat lu-

kioissa tuntemattomampia kuin NY-toiminta, joka on ehtinyt jalkautua ensin. Syynä on myös 

se, että opettajien tulisi osata osuustoiminnasta perusteet, jotta voisivat toimia oppilai-

tososuuskunnassa tai ohjata opiskelijaosuuskuntayrittäjiä ja tämä vaatii enemmän ennak-

kotietoa. Osuuskuntien etuna on, että toiminta on pitkäjänteisempää kuin NY-toiminnassa 

ja sitoutumisen aikajänne on siten erilainen. Lisäksi osuuskunnissa ei ole rahamääräisesti 

rajoitusta liiketoiminnan volyymin suhteen, kun taas NY-yrityksessä on. Toisaalta, opiskeli-

jan status ei vielä NY-toiminnassa muutu yrittäjäksi, koska ”vasta harjoitellaan”. Vaikka 

nämä tutkijat korostavat erityisesti osuuskuntien otollisuutta yrittäjyyskasvatustyössä, voi-

daan ajatus yrityksistä oppimisympäristönä kiteyttää Trobergin & Hytinkosken toteamuk-

seen: ”On aivan eri asia työskennellä oikeassa yrityksessä kuin suorittaa yrittäjyyskursseja.” 

Otterborgin tutkimus (2011, 178) tukee edellä mainittujen oppimisympäristöjen merkitystä 

yrittäjyyskasvatukselle. Hän toteaa, että tärkeää lukiossa yrittäjyyden oppimiselle on opis-

kelijan pääsy autenttiseen ympäristöön, koska se motivoi häntä.  

2.5.3 Digitaalinen oppimisympäristö yrittäjyyskasvatuksessa 

Urjalalaisessa Väinö Linna –lukiossa verkossa tapahtuva yrittäjyyskasvatus kestää koko 

lukio-opointojen ajan. Opiskelijoita tiedotetaan yrittäjyysopinnoista heti lukioon tullessaan. 

Ryhmänohjaajat kertovat opinnoista, kolmantena vuonna tapahtuvasta parhaan opiskelijan 
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palkitsemisesta ja palkitsemiskriteereistä. Opintojen aikana toteutetaan myös koko lukiota 

koskeva yrittäjyyden teemapäivä (Huvi et al. 2011, 51.).  

Professori Salmela-Aho on pitkittäistutkimuksessa selvittänyt koululaisten uupumukseen ja 

motivaatioon vaikuttavia tekijöitä. Hänen tutkimuksensa mukaan lukiovaiheessa uupumus 

välittää digiaddiktiota ja masennusta ja siten uupumus on riski digiaddiktiolle (2016). Digi-

innostuksen valtaamat opetussuunnitelmat eivät vielä ole käsitelleet tätä digitalisaation 

puolta, varsinkin kun digitalisaation on havaittu myös innostavan joitakin opiskelijoita mer-

kittävästi. Digitalisaatiolla on paljon puolestapuhujia myös oppimisympäristöjen näkökul-

masta. Nykyinen lukiolainen on lukioon tullessaan taitava viestintätekniikan käyttäjä ja olet-

taa, että hän voi hyödyntää sitä lukio-opinnoissaan. Meneillään oleva digipöhinä saa kritiik-

kiä myös lukiolaisilta itseltään. ”18-vuotias oululainen lukiolainen, Sami Aho, ottaa blogauk-

sessaan painokkaasti kantaa digitalisaatioon ja ampuu alas tarpeettoman ja liiallisen "digi-

pöhinän". 15-vuotiaasta lähtien Oulun alueen ajatushautomon, Innokampuksen vetäjänä 

toimineen Ahon mukaan tietotekniikan hyödyntäminen ei saa olla itsearvo” (Keskisuomalai-

nen 2017). Opiskelijan kritiikki kohdistui lähinnä siihen, että digitalisaatiosta on muodostu-

nut itsetarkoitus joissain lukioissa, käytetään turhia sovelluksia ja käyttötarkoitusta ei ole 

mietitty huolellisesti.  

 

Digitalisaatio voi ihannetapauksessa personoida opetuksen ja oppimisen ja poistaa rajaa 

formaalin ja informaalin oppimisen välillä. Näyttää siltä, että jos tieto- ja viestintäteknolo-

gia on integroitu pedagogisesti mielekkääksi osaksi oppimisympäristöä, on sen vaikutus 

oppimiseen positiivinen. Asiasta tarvittaisiin lisätutkimusta; voiko positiivisia tutkimustulok-

sia löytää eri konteksteista ja toisaalta ovatko havaitut myönteiset tulokset pysyviä samassa 

yhteisössä pitkällä aikavälillä.  (Kumpulainen & Lipponen 2010, 7, 11). Haasteena digitali-

saation eteenpäin viemisessä on ollut erityisesti  teknologian ja pedagogiikan yhdistäminen. 

Yksityiset yritykset ovat lähteneet kehittämistyöhön mukaan. Esimerkiksi Digiluokka-palve-

lun avulla lukiolaiset voivat opiskella Kankaanpäässä japania ja kiinaa, mikä ei muutoin olisi 

mahdollista. Espoolaisessa Olarin lukiossa testattiin puolestaan matematiikan on-line spar-

rausryhmää selainpohjaisessa digitaalisessa oppimisympäristössä (Tutorhouse 2018.).  

”eBig – Oma polku mahtavassa lukiossa” on Jyväskylän lyseon lukion toteuttama hanke, 

jossa opettajia koulutetaan digitalisaatioon, mutta samalla luodaan opiskelijalle yksilöllinen 

oppimispolku digitaalisia työkaluja käyttäen (JAO 2018).  
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Käsite tulevaisuuden koulu nojaa digitalisaatioon. Vuonna 2014 Accenture tuotti yhteis-

työssä Helsingin kaupungin opetusviraston kanssa ”Työelämätaidot ja sisäinen yrittäjyys” -

oppimateriaalipaketin ja laati selvityksen ”Digitalisaation kynnyksellä: kohti tulevaisuuden 

lukiota”. Yhdessä osaprojektissa Helsingin luonnontiedelukiossa opettaja Krista Kindt-Sa-

rojärvi toteutti englannin kurssin sähköisen oppimateriaalin avulla. Kurssi-idea perustui ta-

rinalle, jossa opiskelija lähtee ulkomaille opiskelemaan ja bloggaa siitä. Kuusi kappaletta 

työelämätaidot ja sisäinen yrittäjyys -videoita kytkettiin osaksi opiskelijoiden elämään, jolloin 

samaistuminen ei ollut vaikeaa (Accenture 2014, 28.). Kiinnostavaa tässä kokonaisuudessa 

on työelämäyhteistyön, yrittäjyyskasvatuksen ja digitalisaation onnistunut integrointi kurssin 

sisälle. Myös esimerkiksi Etu-Töölön lukiossa (2017) digitalisaatio, yritysyhteistyö ja työelä-

mätietous ovat jo käytännössä kytkeytyneet toiseensa. Digitalisaatio ja pelillisyys ovat esi-

merkkejä uusista keinoista, jotka nähdään merkityksellisiksi yrittäjyyskasvatuksen edistä-

misessä.  

 

Susanna Anttila testasi Google Earth –peliä helsinkiläisessä lukiossa  opiskelijan luokassa  

ja raportoi osana pro gradu –tutkielmaansa tästä kokeilusta. Ainakin kokeilutilanteessa op-

pilaat työskentelivät pelin ääressä hyvinkin sitoutuneesti verrattuna normaaliin luokkahuo-

netilanteeseen. Osallistuneet opettajat olivat asiasta samaa mieltä tutkijan kanssa.  Poh-

dinnassa hän toteaa, että teknologisoituva ja tietoa pursuava yhteiskunta on asettanut uusia 

haasteita lukio-opetukselle. Yleissivistävään lukiokoulutukseen ovat tulleet mukaan mitä 

moninaisemmat taitovaatimukset, kuten monilukutaito, teknologiaosaaminen ja omien vah-

vuuksien tunnistaminen ja kehittäminen. Tulevissa opinnoissa ja työelämässä vaadittaviin 

yleisiin työelämätaitoihin liittyy tieto- ja viestintätekniikan (TVT) joustava ja monipuolinen 

käyttö (Anttila 2015, 61, 73)..  

  

”Lukio-opinnoissa tulee hyödyntää monipuolisesti opiskeluympäristöjä, jotka lisäävät työ-

elämän, jatko-opintojen sekä tieto- ja viestintäteknologian tuntemusta. Opiskeluympäristö-

jen tulee tukea opiskelijan opiskelumotivaatiota ja auttaa häntä löytämään omat vahvuu-

tensa. Niiden tulee olla opiskelijoiden kokemuspiiriä monialaisesti rikastuttavia sekä peda-

gogisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia. Opinnoissa tulee tavoitella myönteistä 

asennetta oppimiseen” (Tulevaisuuden lukio 2013: 42.). Tämän näkemyksen mukaan muun 

muassa työelämätuntemus ja digitalisaatio voidaan ja pitäisikin kytkeä toisiinsa. 
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Vaikka pelien hyödyntäminen lukio-opetuksessakin alkaa jo olla tavallisempaa, on paikal-

laan huomioida tässäkin yhteydessä työelämäyhteyksien ja yrittäjyyskasvatuksen elemen-

tit. Digiosaaminen kokonaisuudessaan luetaan nykyään kansalaistaidoksi ja lukiokou-

lutuksen tulisi taata riittävät digitaaliset valmiudet sekä jatko-opintoihin ja työelämään 

ja yleensäkin arkielämää varten.  

3 TUTKIMUSSTRATEGIA JA -MENETELMÄT 

 

Tässä osassa esitellään tutkimusstrategia ja tutkimuksen tarkoitus, käytettävät menetelmät, 

validiuden ja reliabiliteetin toteutumisen suunnitelma, tutkimuskohteena olevat organisaatiot 

ja kerättävä aineisto. Lopuksi esitellään tutkimuksen etenemisvaiheet. 

3.1 Laadullisen tutkimuksen strategia ja tutkimuksen tarkoitus 

 

Hirsjärvi et al. (2009, 164) tuovat esiin laadullisen tutkimuksen tyypillisiä piirteitä. Tutkimus-

suunnitelma muotoutuu usein tutkimuksen edetessä; olosuhteet saattavat edellyttää muu-

tosta tutkimussuunnitelmaan. Laadulliselle tutkimukselle on myös tyypillistä induktiivisuus 

eli sitä mikä on tärkeää, ei määrää tutkija. Tutkimusaineisto kootaan todellisissa tilanteissa; 

tässä tapauksessa projektin edetessä diplomityön laatimisen aikana. Samalla projektin to-

teutuksen myötä mahdollisesti muuttuvat olosuhteet voivat aiheuttaa muutostarpeita suun-

nitelmaan. Creswell (200, 53) on jakanut laadullisen tutkimuksen viiteen tyyppiin, joita ovat 

narratiivinen tutkimus, fenomenologinen tutkimus, grounded theory -tutkimus, etnografinen 

tutkimus ja tapaus- eli case-tutkimus. Kanasen mukaan (2013, 31) suomalaisessa tutkimus-

kirjallisuudessa teemahaastattelu on luokiteltu laadullisen tutkimuksen alalajiksi, vaikka toi-

saalla teemahaastattelua pidetään tiedonkeruumenetelmänä. Tässä opinnäytetyössä tee-

mahaastattelu on yksi case-tutkimuksen tiedonkeruumenetelmä.  

Aiemmin akateemisessa tutkimuksessa keskityttiin paljon korostamaan määrällisen ja laa-

dullisen tutkimuksen periaatteellisia eroja. Sittemmin nämä nähdään enemmän toisiaan 

täydentävinä heikkouksineen ja vahvuuksineen. Johnson & Onwuegbuzie (2004, 15) täh-

dentävät, että tosiasiassa molemmat strategiat jakavat pyrkimyksen luoda luotettavat väit-

tämät yhteiskunnasta ja ihmisistä.  
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3.2 Tapaustutkimus menetelmänä 

 

Case- eli tapaustutkimuksella tutkitaan yksittäistä tapahtumaa tai pientä joukkoa toisiinsa 

liittyviä tapauksia käyttämällä monipuolisia ja eri menetelmillä hankittuja tietoja. Tapaustut-

kimuksen kohdetta pyritään tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään varsinkin, miten ja miksi 

– kysymyksien avulla. Tapaustutkimuksessa voidaan käyttää sekä kvalitatiivisia että kvan-

titatiivisia menetelmiä, jotta päästäisiin mahdollisimman tarkkaan kokonaisuuden kuvaami-

seen. Useimmiten tapaustutkimuksen strategia on kvalitatiivinen, mutta molempia strategi-

oita voidaan yhdistää (Hirsjärvi et al.  2009, 130-138, 160.).  

 

Yin määrittelee case-tutkimuksen empiiriseksi tutkimukseksi, joka tutkii ilmiötä syvällisesti 

ja todellisessa arkielämän kontekstissa erityisesti silloin, kun rajat ilmiön ja kontekstin vä-

lillä eivät ole selkeät (2009, 18). Tämä case-tutkimus sijoittuu Yinin jaottelun mukaan selit-

tävien tapaustutkimusten joukkoon. Selittävässä (explanatory) tapaustutkimuksessa men-

nään kuvailevaa (descriptive) tapaustutkimusta pidemmälle ja pyritään selittämään, miksi 

tapaus on kuvatun lainen tai miksi se on kehittynyt tietyllä tavalla.  

 

3.3 Tiedonkeruumenetelmät 

 

Tutkimusmenetelminä käytettiin alkukartoitusta työelämäyhteistyöstä hankeosallistujien 

keskuudessa, teemahaastatteluja, havainnointia yhteisissä neuvotteluissa ja tilaisuuksissa 

ja dokumenttien tutkimista. 

Tunne työ -projektin aloitusseminaari pidettiin Helsingissä 30.8.2017. Sen yhteydessä jär-

jestettiin sähköinen lomakepohjainenkysely, jossa oli kysymyksiä projektin kannalta tärkei-

siin kysymyksiin kuten työelämäyhteistyön lähtötilanne, viestinnän ja arvioinnin suunnitte-

lua. Kaksi kysymyksistä käsitteli työelämäyhteistyötä ja näistä saatuja vastauksia on hyö-

dynnetty opinnäytetyössä. Vastauksia analysoidaan luvussa 4.1. 

Tutkimuskysymyksiä testattiin myös empiriaosuuteen kuuluvilla teemahaastatteluilla. Haas-

tattelut suoritettiin kahdessa  Helsingin lukiossa kesäkuussa 2018. Haastateltavina oli kaksi 

henkilöä, jotka osallistuvat yrittäjyyden opetukseen ja edustavat eri lukioita. Teemahaastat-

telu sijoittuu muodoltaan tarkan lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun väliin. Haas-

tattelun kysymykset eivät ole tarkkoja vaan haastattelu muodostuu teemoista ja niihin liitty-
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vistä apukysymyksistä. Haastattelun kohteille esitetään samat pääkysymykset, mutta apu-

kysymyksiä käytetään vain, jos haastateltu ei vastaa muuten tarpeeksi laajasti. Haastatel-

tujen oma ääni jää näin selkeästi kuultaviin. (Hirsjärvi et al. 2009, 203–204.). Haastattelun 

digitalisointi säilyttää haastattelusta pienet yksityiskohdat ja esimerkiksi tilanteen luonteen. 

Tekstimuotoinen tallennus menettää nämä osat haastattelusta. Tosin jälleen litterointi pu-

dottaa pois haastattelun merkityksellisiäkin elementtejä.  

Teemojen etukäteisvalinta on tärkeää, koska etukäteissuunnittelulla voidaan varmistaa pa-

remmin, että teemat kattavat tutkittavan ilmiön kokonaisuudessaan mahdollisimman hyvin. 

Haastattelukysymykset johdetaan teoriaosuuden kirjallisuuskatsauksesta. Teemahaastat-

telun tekniikkana on, että edetään yleisestä yksityiskohtaisempaan. Teema tarkoittaa tee-

mahaastattelun yhteydessä laajaa asiakokonaisuutta erotuksena kysymyksille. Teema-

haastattelussa keskustelu etenee haastateltavan ehdoilla ja haastattelua varten laaditaan 

teemahaastattelurunko (Liite2) (Kananen 2013, 93; Kananen 2014, 76, 78.). Teemahaas-

tattelujen analyysi on luvussa 4.2. 

Teemahaastattelua analysoitaessa keskiössä on sisältö eli se mitä haastateltavat sanovat. 

Tässä yhteydessä ei tutkita vuorovaikutusta tai kielellistä ilmaisua muutoin. Sen sijaan py-

ritään löytämään erityisesti sellainen hiljainen tieto kuten merkittävä tapaukset teemasta ja 

ajatukset, jotka eivät ole ehkä vielä tulleet ollenkaan esiin tai ainakaan niitä ei ole vielä 

dokumentoitu (Riessman 2008, 53, 58-59.). 

Haastattelua analysoitaessa muutetaan haastattelu aluksi tekstiksi ja tätä kutsutaan litte-

roinniksi. Tutkimuskysymys määrittää litteroinnin tarkkuustason. Puheen pääsisällön pur-

kua kutsutaan yleislitteroinniksi. Tässä purkutavassa ei esitetä ei-sanallisia yksityiskohtia, 

kuten tauot, hymyileminen jne. (Hyvärinen et al., 2017, 427-428.). 

Litterointi on analyysin ensimmäinen vaihe, mutta on otettava huomioon, ettei täydellistä 

litterointia ole olemassa. Tekstiksi muotoiltu versio on yksi tulkinta tilanteesta, ei siis eksakti 

kuvaus tilanteesta. Prosessissa tapahtuu suodatusta, koska tutkija pohtii prosessoides-

saan, mitä litteraattiin on kirjattava, jotta hän voi vastata omaan tutkimuskysymyksiinsä. Lit-

teroinnissa aineisto anonymisoidaan eli käytännössä kaikki, mikä voisi johtaa haastatelta-

van tunnistamiseen, poistetaan (Hyvärinen et al., 2017, 437-438.). 

Teemahaastattelun analyysissä painottuvat tutkijan laatima teemajäsennys ja siitä haastat-

telun aikana johdetut kysymykset. Luettuani puhtaaksikirjoitetut kaksi teemahaastattelua 

läpi, tarkistin teemarungon. Käytännössä haastateltavat puhuivat työelämäyhteistyöstä ja 

yritysyhteistyöstä yhteen nivoutuneena, mutta haastatteluista onnistui erottamaan teemojen 
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vaihtumisen selvästi, vaikka puhe käytännössä usein palasi aiempaan teemaan. Selvää on, 

että käsiteltävät teemat nivoutuvat toisiinsa. 

Haastatellut henkilöt on erotettu analyysissä lukioissa. Haastatteluteemat lähetettiin haas-

tateltaville etukäteen koodeilla H1 ja H2. Henkilöitä on haastateltu touko-kesäkuussa 2018 

heidän työpaikoillaan, kun haastatteluajankohta oli sovittu.  

Osallistuvan havainnoinnin menetelmässä tutkija osallistuu ryhmän toimintaan olemalla fyy-

sisesti läsnä, mutta tekee myös tutkimuksen kannalta oleellisia kysymyksiä. Menetelmä so-

pii hyvin tähän tapaustutkimukseen, koska tutkija kuuluu projektin henkilökuntaan ja projek-

tiin osallistuvat oppilaitokset ovat samalla tämän tutkimuksen tutkimuskohteita. Käytän-

nössä jo projektin alussa tulee oppilaitoksille kertoa, että projektin kuluessa tehdään myös 

opinnäytetyöhön kuuluvia tutkimushavainnointia.  

Osallistuvan havainnoinnin etuna on, että tutkija pääsee yleensä hyvin sisälle tutkimuskoh-

teeseen, mutta tähän kuluu yleensä paljon aikaa. Kerättävän aineiston määrä riippuu tutki-

jan suhteesta tutkittavaan ilmiöön. Tuttuus ja mukanaolo koetaan myös ongelmalliseksi eri-

tyisesti osallistuvan havainnoinnin lopputuloksen kannalta, koska katsotaan, että tutkijalla 

on tällöin helposti reaktiivinen ja erittäin voimakas vaikutus tutkimustuloksiin verrattuna esi-

merkiksi suoraan havainnointiin (Kananen 2013, 90; Yin 2003, 80). Osallistuva havainnointi 

etenee tasolta toiselle. Aluksi tutkija pyrkii ymmärtämään kohdettaan yleisellä tasolla eli tu-

tustuu ilmiöön. Tämän jälkeen pyritään keskittymään tutkimuskysymysten kannalta oleelli-

seen. Havainnointitilanteissa käytetään dokumentoinnin tukena päiväkirjaa, joka voidaan 

rakentaa lomakemuotoon (Kananen 2014, 66-69).  

Taulukko 5. Havainnointipäiväkirja lomakemuotoisena (Kananen 2014, 69). 

Aika Paikka Tilanne Henkilöt/ 
paikalla 

Toiminta Kuvaus 
tapahtu-
masta 

      

      

      

      

 

Havaintopäiväkirjan koostaminen tehtiin kirjaamalla tapahtumista keskeiset havainnot 

muistiinpanoina ja tämän jälkeen havainnot kirjattiin havainnointitapahtuman jälkeen yh-
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deksi tiedostoksi eli lomakkeet koostettiin yhteen aikajärjestyksessä. Sisältö oli hyvin eri-

laista havainnoidusta tilanteesta riippuen. Havainnointitilanteet olivat hankkeen erilaisia ti-

laisuuksia, seminaareja, workshoppeja ja kokouksia, pääosan ollen kuitenkin kokouksia. 

Kokouksissa agenda painottui usein hankehallinnollisiin kysymyksiin ja tutkimuksen kan-

nalta oleellisia tilanteita ja keskusteluja oli yllättävänkin vähän. Toisaalta kokouksia on ha-

vaintopäiväkirjan aikana ollut eniten mainituista kokoontumistavoista. Havaintopäiväkirjan 

aineisto sisälsi myös paljon tutkimuksen ulkopuolista, ei tutkimuskysymyksiin tai teemoihin 

liittyvää materiaalia ja siihen liittyvien mielipiteiden ja ajatusten kuvausta.  

Muistiinpanojen ja havaintopäiväkirjan aineistoista aloitin yleisen aineiston arvioinnin, jossa 

pääalueiksi jaottelin teemahaastattelujen mukaiset teemat. Varsin pian päädyinkin ratkai-

suun yhdistää teemahaastattelujen ja havaintopäiväkirjan aineiston analyysissä, jotta ne 

muodostaisivat jäsennellymmän ja toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Lisäksi, kun nämä 

aineistot ovat selkeästi rinnakkain, niiden erilaisuus tulee paremmin esille. Teemahaastat-

telussa vastaukset olivat virallisluonteisempia ja kirjakielimäisempiä, mikä myös on taval-

lista ja ennakko-odotusten mukaista 

Dokumenttien tutkiminen on neljäs käytetty tiedonkeruumenetelmä. Helsingin kaupungin 

lukion opetussuunnitelma on laaja 665-sivuiinen ohjeisto ja oppilaitostasoisen toiminnan 

ohjenuora. Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelman rooli (Hägg et al- 2014) erityisesti ope-

tussuunnitelmassa on mielenkiintoinen tarkasteltava kohde. Mutta - kuten tunnettua - toi-

minta ei arkielämässä yleensä kaikilta osin vastaa suunnitelmaa, ainakaan yksityiskohtai-

sesti. Yin (2003, 80) mainitsee kirjallisten dokumenttien muuttumattomuuden, faktapohjai-

suuden ja laajan kattavuuden niiden vahvuudeksi osana case-tutkimusta.  

Usean tiedonkeruumenetelmän käytöllä saadaan vankempi kokonaiskuva tutkittavasta ta-

pauksesta. Greene et al. (1989) ovat havainneet, että käytettäessä useampaa menetelmää 

ovat ne ajallisesti usein peräkkäisinä jaksoina. Tässä opinnäytetyössä ne ovat ajallisesti 

limittyneet toisiinsa.  

3.4 Validius ja reliabiliteetti 

 

Usean tiedonkeruumenetelmän käyttämisellä pyritään mahdollisimman hyvään validiuteen. 

Tutkimuksen validius tarkoittaa tutkimuksen pätevyyttä.  

Denzin tuli tunnetuksi akateemisen tutkimuksen parissa triangulaatiota eli kolmiomittausta 

käsittelevistä julkaisuista, joista eniten on ehkä kirjoitettu ja sovellettu yhtä sen muotoa eli 
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tutkimusmenetelmien yhteiskäyttöä. Triangulaation tarkoituksena on lisätä ymmärrystä tut-

kittavasta ongelmasta, parantaa luotettavuutta ja tarkastella asiaa useasta näkökulmasta. 

Triangulaatioon kuuluu myös mm. saman ongelman ratkaisemiseksi kerätyt useat eri tutki-

musaineistot (Denzin 1989, 89). Edellä mainittujen triangulaatiomuotojen lisäksi myös tut-

kijan työssä voidaan toteuttaa triangulaatiota. Tällöin useampi kuin yksi tutkija kerää tutki-

musaineiston ja tuloksia verrataan. Neljäntenä tapana on teorian triangulaatio, jolloin eri 

teorioita verrataan tutkimusdataan. Kananen (2014, 35-36) korostaa, että teoriatriangulaa-

tio ei sovellu laadulliseen tutkimukseen, koska laadullinen tutkimus on aineistolähtöistä pe-

rustuen induktioon. Myös tutkijatriangulaation hän näkee ongelmallisena laadullisessa tut-

kimuksessa, poikkeuksena ryhmätyönä tehdyt opinnäytetyöt. Hän näkee monilähteisen tri-

angulaation vastaavan hyvin pitkälle case-tutkimuksen ideaa. Edellisessä luvussa 3.3 esi-

teltiin tässä opinnäytetyössä käytettävät neljä tiedonkeruumenetelmää, joten tämä opinnäy-

tetyö pyrkii vahvasti parantamaan tutkimuksen luetettavuutta monilähteisyyden avulla. Ja-

nesick (2000, 78) ehdottaa, että triangulaatio korvataan käsitteellä kristallisaatio (crystalli-

zation). Tässä lähestymistavassa tutkittava näyttäytyy siinä valossa kuin tutkittavaa koh-

detta katsotaan.  

Validius sisältää myös näkökulman, onko tutkimuksessa kysytty oikeita kysymyksiä ja onko 

niistä tehty oikeita päätelmiä. Tutkimuksen validiteetti voi olla heikko, jos haastateltavat esi-

merkiksi ymmärtävät kysymykset väärin, vaikka ne olisivat oikeaa aihetta mittaavia kysy-

myksiä. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta parantaa tutkimusasetelman, kysymysten ja 

tilanteen tarkka kuvaus. (Hirsjärvi et al. 2009, 226–227.) Janesickin mukaan (2000, 39) 

oleellista validiudessa ovat henkilöiden, paikkojen ja tapahtumien kuvaukset ja kuvausten 

sekä siihen liitettyjen selitysten ja tulkintojen yhteensopivuus. Lincoln & Guba korostavat, 

että tutkimuslöydökset eivät muutu pätevimmiksi ja luotettavimmiksi useamman tutkimus-

menetelmän avulla, jos niissä on käytetty samoja teorioita, joilla on liitännäisiä rakenteita ja 

konsepteja (1985, 35). Thurmond toteaa loppupäätelmissään (2001, 257), että kvantitatiivi-

sen ja kvalitatiivisen strategian yhteiskäyttö on parempi keino lisätä validiutta kuin triangu-

laatio, mutta triangulaation avulla tutkimuksen vakuuttavuutta ja yksityiskohtaisuutta voi-

daan kuitenkin parantaa. Lähtökohtana on, että valittu strategia perustellaan siitä näkökul-

masta, miten se mahdollistaa tutkimuksen toteutuksen.   

 

Tutkimusta tehdessä on arvioitava myös tutkimuksen luotettavuutta liittyen tutkittavaan ai-

heeseen. Tutkimuksen reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen luotettavuutta eli tulosten toistet-
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tavuutta. Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat esimerkiksi kysymysten asettelu ja toi-

saalta myös vastaajien totuudenmukaisuus. Tutkimuksen reliabiliteettia voi parantaa tallen-

tamalla esimerkiksi haastattelumateriaalit äänitallenteina ja käyttämällä kaikissa haastatte-

luissa ja tulosten analysoinneissa samoja menetelmiä. (Hirsjärvi et al. 2009, 226.) Case-

tutkimuksessa reliabiliteettia voidaan parantaa esimerkiksi vertaamalla teemahaastattelu-

jen tuloksia kirjalliseen aineistoon ja muihin suoritettuihin tutkimustapoihin.  

 

3.5 Tutkimukseen osallistuvat organisaatiot 

 

Tunne työ -hanketta johtaa Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, ope-

tuksen kehittämispalvelujen tuki -yksikkö. Osatoteuttajia ovat Espoon kaupunki/lukiokoulu-

tus, Vantaan kaupunki/lukiokoulutus, Lahden kaupunki /lukiokoulutus, Lappeenrannan kau-

punki / lukiokoulutus (yhteensä 27 lukiota), Perho Liiketalousopisto Oy, Saimaan ammatti-

korkeakoulu ja Nuori Yrittäjyys ry. Lisäksi hankkeessa ovat mukana ilman budjettia Stadin 

ammattiopisto, Ohjaamo Helsinki, Helsingin Yrittäjät ry ja Taloudellinen tiedotustoimisto 

(TAT).  

Case-tutkimus keskittyy kuuteen lukioon Helsingissä, jotka olivat ilmoittautuneet hankkee-

seen osallistujiksi sen alusta lähtien, mutta aloitusseminaarin kyselyyn osallistuivat kaikki 

edellä luetellut partnerit ja kyselyn vastauksista ei ole voitu eriyttää Helsingin kaupungin 

lukioiden vastauksia. Muilta osin kerätty aineisto keskittyy Helsingin kuuteen lukioon.  

3.6 Kerätty kenttäaineisto 

 

Kerättävä aineisto on useassa eri muodossa. Aloitusseminaarin yhteydessä järjestetty ky-

sely kerättiin sähköisesti Google Drive kansioon, josta se purettiin excel-tiedostoksi ja ku-

vaajiksi.   .  

Teemahaastattelut taltioitiin sekä sanelimen että muistiinpanojen avulla touko-kesäkuussa 

2018. Haastattelut toteutettiin henkilökohtaisina haastatteluina lukioissa haastateltavien 

työpaikalla. 

 Havaintopäiväkirja on tehty muistiinpanojen avulla, siihen ei ole keruuvaiheessa liittynyt 

nauhoitettua tai sähköistä aineistoa. Muistiinpanoista havainnot on siirretty excel-muotoi-

seen päiväkirjaan ja päiväkirjat muodostavat yhdessä havaintopäiväkirjakansion. 



 
 

42 
 
 

Kerätyn tiedon analysointi tehtiin kenttätutkimuksen toteutusjärjestyksessä ja keruumene-

telmäkohtaisesti. Ensimmäinen osio sisältää syksyllä 2017 pidetyn aloitusseminaarin yh-

teydessä järjestetyn mobiilikyselyn tulokset. Kysely on kokonaisuudessaan liitteenä 1, 

mutta tähän tutkimukseen on liitetty ainoastaan kysymykset 1 ja 2, koska vain nämä kysy-

mykset käsittelivät työelämäyhteistyötä.  

Seuraava osio analysoi teemahaastattelut, jotka tehtiin kahdessa Helsingin lukioissa yh-

teensä kolmelle henkilölle kesällä 2018. Havainnointipäiväkirjan aineisto on purettu teema-

haastattelun mukaisiin teemoihin ja havaintojen keruu on alkanut jo syksyllä 2017 päättyen 

lukuvuoden loppuun toukokuussa 2018. 

Kolmas osio käsittelee haastattelujen ja havaintojen tueksi valitun kirjallisen materiaalin 

analyysin. Osio sisältää analyysin Helsingin kaupungin lukion opetussuunnitelmasta. Myös 

tähän analyysiin on sovellettu teemahaastattelun viittä teemaa, jotta voidaan havaita käy-

tännön ja kirjallisen suunnitelman väliset erot ja yhtäläisyydet, sikäli kun aineisto pystyy tätä 

valottamaan. Kirjallisena materiaalin analyysiin sisältyy myös lukiokohtaisten toimintasuun-

nitelmien analyysin. Tunne työ -hankkeeseen osallistuvat lukiot laativat jokainen oman pie-

nimuotoisen toimintasuunnitelman lukuvuodeksi 2017 – 2018. Niihin ei ole sovellettu tee-

mahaastattelun teemoja, koska suunnitelmat ovat olleet vapaamuotoisia. Ne kuitenkin ker-

tovat kirjallisessa muodossa työelämäyhteyksien ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämistar-

peista lukiosta siltä osin, mitä on voitu liittää Tunne työ -hankkeen toimintaan resurssien ja 

uutuusarvon mukaisesti. EU-rahoittaja ei hyväksy jo perustetun kehitystoiminnan tai perus-

toiminnan rahoittamista, jollei se sisällä rahoitukseen hyväksytyn hankkeen mukaisia akti-

viteetteja.  

4. CASE-ANALYYSI 

Analyysiosuus on neliosainen. Ensimmäinen osio käsittelee työelämäyhteistyön mobiiliky-

selyn vastauksia, toisessa osiossa on yhdistetty teemahaastattelut ja havaintopäiväkirjan 

aineistoa viiden teeman mukaan: 

Teema 1 – Käytössä olevat työelämä- ja yritysyhteistyön toteutustavat 

Teema 2 – Millainen yhteistyöverkosto on olemassa tai miten sitä pitäisi kehittää toteu-

tusta varten? 

Teema 3 – Toteutuksessa mukana oleva henkilökunta, asenteet ja osaaminen 

Teema 4 – Muutokset oppimisympäristössä 
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Teema 5 – Digitaalisten järjestelmien ja sovellusten käyttö työelämäyhteistyössä ja yrittä-

jyyskasvatuksessa.  

Kolmannessa osassa tarkastellaan Helsingin kaupungin lukion opetussuunnitelmaa edel-

leen teemojen mukaisesti ja lopuksi esitellään hankkeeseen osallistuneiden lukioiden itse 

laatimia hanketoimintasuunnitelmia aktiviteettien näkökulmasta.  

4.1 Työelämäyhteistyön mobiilikyselyn analyysi 

Seminaarissa, joka pidettiin 30.8.2017 Helsingissä, oli 80 osallistujaa ja seminaarin aikana 

tehtyyn sähköiseen kyselyyn vastasi 45 henkilöä, mutta kaikki eivät vastanneet jokaiseen 

kysymykseen. Kysely oli laadittu projektitiimissä Google Drive -lomakemuotoon ja linkki ja-

ettiin seminaarin aikana osallistujille. Käytännössä vastaajat käyttivät vastaamisen enim-

mäkseen älypuhelinta. Vastausten saavuttua ne ladattiin pilvipalvelusta excel-taulukkomuo-

toon, josta analyysi onnistui hyvin, koska vastausmäärä oli kymmenissä henkilöissä. 

Työelämäyhteistyötä käsitteli kaksi kysymystä. Molemmat kysymykset olivat monivalintaky-

symyksiä, joista ensimmäiseen annettiin mahdollisuus valita vain yksi vaihtoehto ja toiseen 

oli mahdollista valita myös kaikki valittavissa olevat vaihtoehdot (1-4). Analyysiin on poimittu 

myös työelämäyhteistyötä koskevat maininnat kyselyn vapaa sana -osiosta.  

Kysymys 1: Mikä on mielestäsi oppilaitoksenne työelämäyhteistyön tilanne? 

Kysymykseen vastasi 43 henkilöä: vastausvaihtoehdot ja prosenttijakauma vastauksittain 

on havainnollistettu seuraavassa kuvaajassa. 
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Kuvio 5. Oppilaitoksen työelämäyhteistyön tilanne  

Vastauksen ’Joissakin oppiaineissa hyvä, mutta joissain alkuvaiheessa’ oli lähes puolet (46 

%) arvioinut lähtötilanteeksi. Tämä vahvistaa näkemystä, että aineenopettajia tulisi saada 

laajemmin mukaan työelämäyhteistyöhön. Kaksi henkilöä (5 % vastaajista) arvioi työelä-

mäyhteistyön olevan heidän oppilaitoksessa aktiivista ja monipuolista. Molemmat vastaajat 

edustavat samaa ammatillista oppilaitosta, joten tämä kyselyssä vaihtoehtona ollut kehitty-

neimmän työelämäkoordinaatiota kuvaava vaihtoehto ei tullut ollenkaan esille lukion henki-

lökunnalta.  

Vastauksia tarkemmassa analyysissä havaittiin, että samasta oppilaitoksessa työskentele-

villä opettajilla ja opinto-ohjaajilla oli samankaltainen tai ainakin lähellä toisiaan oleva käsi-

tys työelämäyhteistyön tilanteesta.  

Vastauksia voidaan hyödyntää myös hankkeen arvioinnissa. 

Kysymys 2: Mitä yhteistyötä odotat hankkeen työelämäkoordinaattorilta? 

Tähän kysymykseen sai valita 1-4 vastausvaihtoehdosta yhden tai useamman ja useimmat 

valitsivatkin ainakin kaksi vaihtoehtoa (ka 1,86 valintaa); jotkut neljäkin.  Kysymykseen vas-

tasi 44 henkilöä. Seuraava diagrammi jaottelee vastaukset vaihtoehtojen mukaisesti. Dia-

grammista käy ilmi, että vastaajat kokevat tarvitsevansa omassa oppilaitoksessaan monin 

tavoin apua työelämäkoordinaattorilta.  

26 %

46 %

23 %

5 %

Mikä on mielestäsi oppilaitoksenne 
työelämäyhteistyön tilanne? 

Vielä alkuvaiheessa

Joissakin oppiaineissa hyvä, mutta
joissain alkuvaiheessa

Melko hyvä kokonaisuutena, mutta
kehitystyötä tarvitaan

Työelämä- ja yritysyhteistyö on
aktiivista ja monipuolista
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Kuvio 6. Odotukset työelämäkoordinaattoriyhteistyöltä 

Eniten haluttiin apua kontaktien luomisessa sekä ideoinnissa ja suunnittelussa. Jälkimmäi-

nen kokonaisuus – auttaminen ideoinnissa ja suunnittelussa - tarkoittaa oletettavasti konk-

reettisten toimenpiteiden toteutuksen ideointia ja suunnittelua, jotka on kirjattu jokaisen lu-

kion omaan toimintasuunnitelmaan. 

Kontaktien luomisen korostuminen on ennakko-oletusten mukaista. Samalla kun kontakteja 

luodaan, tulisi lukioiden varautua kontaktien ylläpitoon ja hoitamiseen, koska se jää niiden 

työksi viimeistään hankkeen jälkeen ja  mieluiten jo sen aikana. Alkava ja orastava kump-

panuus tarvitsee aktiivista otetta ja huolenpitoa. Tämä näkökanta on hyvä ottaa esille hen-

kilökohtaisissa keskusteluissa oppilaitosten edustajien kanssa. 

Maininnat vapaa sana –osiossa 

Kaikkiaan 35 henkilöä antoi monenlaisia evästyksiä hankkeelle kyselyn vapaa sana -osi-

ossa ja näistä kahdeksan palautetta koski selkeästi työelämäkoordinaatiota.  

 

 

Seuraa tilannetta

Osallistuu
oppilaitoksemme

tapahtumiin
aktiivisesti

Auttaa yritys- ja
työelämäyhteisty

ön kontaktien
luomisessa

Auttaa
ideoinnissa ja
suunnittelussa

Millaista yhteistyötä odotat
työelämäkoordinaattorilta? 12 10 34 31

44 44 44 44

27,30% 22,70% 77,30% 70,50%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Millaista yhteistyötä odotat työelämäkoordinaattorilta?

Millaista yhteistyötä odotat työelämäkoordinaattorilta?



 
 

46 
 
 

Taulukko 6. Työelämäyhteistyöevästykset lähtökyselyssä  

Ehdotettu toimenpide Vastaus-

määrä 

Yritysvierailu 2 

Kontaktien luominen 1 

Yritysyhteistyöprojekti 1 

Seminaareja, joissa yritykset mukana 1 

Seminaareja työelämätietoudesta 1 

Työelämätaitoja: vierailijoita koululle, työelämä-

treffejä aineen opettajille, työelämäverkosto-

pankki 

1 

Työnantajien kokemuksia ja realistisia linjauksia 1 

 

Vapaa sana –palautteen vastauksista lähes kaikki mahtuvat edellä käsiteltyjen 2.1 ja 2.2 

kysymysten/otsikoiden alle, mutta tuovat esimerkkejä odotetuista konkreettisista toimenpi-

teistä, joita ei kyselyn aiemmassa osuudessa ollut mahdollista esittää.  Vastauksissa herät-

tää huomiota erilaisuudessaan kahdeksas vastaus, jossa on tuotu esiin tavoitellun yhteis-

työkumppanin näkökulman merkitys. Kokonaisuutena vapaat vastaukset ovat samansuun-

taisia kuin kohdassa 2.2 esitellyt tulokset: niissä korostuu kontaktien luominen yrityksiin. 

Lukiokohtaisissa toimintasuunnitelmissa, jotka vastaajat julkaisivat syksyllä tämän kyselyn 

jälkeen, ei omaan toimintaan ole paljon sisällytetty tämänkaltaisia toimenpiteitä. Kahdella 

lukiolla on omassa lukuvuoden 2017-2018 -toimintasuunnitelmassa mukana yritysvierailu. 

Muut tässä kyselyssä mainitut toimenpiteet hoituvat aika lailla automaattisesti hankkeen 

yhteisen toimintasuunnitelman kautta. Kysely tulokset pyrittiin ottamaan huomioon toimin-

tasuunnitelman päivityksessä. 

4.2 Teemahaastattelujen ja havaintopäiväkirjan analyysi 

 

Jokaiseen viiteen teemaan on analyysissa poimittu haastatteluista lainauksia haastatelta-

vien kertomista asioista ja/tai havaintotilanteessa tehdyistä kommenteista.  
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4.2.1 Teema 1 - Käytössä olevat työelämä- ja yritysyhteistyön toteutustavat 

Haastateltu henkilö H1 oli hyvin motivoitunut työelämäyhteistyön kehittämisestä ja kuuluu 

yrittäjyyskasvatuksen pioneeriopettajiin Helsingin kaupungissa. Motivaatio työelämäyhteis-

työhön vaihtelee suuresti henkilöiden välillä, mutta alan kehittämishankkeeseen mukaan 

lähteneet ovat lähes poikkeuksetta motivoituneita asiasta.  

H1:”Olen toteuttanut monta vuotta työelämä- ja yrittäjyyskursseja, jo paljon 

ennen nykyistä opetussuunnitelmaa. Oikeastaan kaikki juontaa juurensa jo 

vuosiin 1996-1999, jolloin itsekin ja muutama muu opettaja täällä Helsingissä 

osallistuivat Suomen Yrittäjien järjestämään koulutukseen. Ensimmäiset yri-

tyskurssit lähtivät voimalla ja me mukaan lähteneet opettajat olimme outoja 

lintuja…” 

Kaupunginosan työnantajayhteisön kanssa on tässä samaisessa lukiossa tehty yhteistyötä 

jo vuosia. Lukio ei kuitenkaan kuulu erilaisissa arvosanavertailuissa Helsingin lukioiden par-

haimmistoon. Eri asia on sitten, mitä halutaan menestykseksi lukea, koska lukiossa näytti 

vallitsevan arvostuksen ja välittämisen ilmapiiri. Kuuselan havaintojen mukaan (2003, 26) 

juurikin hyvin menestyneissä lukioissa kunnan tai lukion lähiyhteisön panos mainittiin miltei 

säännönmukaisesti (Kuusela 2003, 26). Lähiyhteisöä voidaan käyttää monien eri tavoittei-

den saavuttamiseen. Toteutustavat ovat lukion valittavissa. Jotta yhteistyöllä on vaikutta-

vuutta, on sen takana oltava suuri(n) osa henkilökunnasta.  

Saukkosen (2013, 37-43.) Jyväskylän alueella tutkimassa lukiohankkeessa työelämäksi 

ajateltiin opettajien taholta aluksi lähinnä yksityisen palveluksessa tehtävää palkkatyötä ja 

toisena vaihtoehtona yrittäjyyttä. Tämä havainto välittyy hyvin haastateltavan ensimmäi-

sestä lauseesta. 

H1: ”Tämä kaupunginosa on erittäin monipuolinen, voidaan sanoa, että lähes 

kuin itsenäinen ja oma kaupunki ja niin on meidän toteutuskin. Meillä on ollut 

ja on paljon yhteistyötä logistiikka-alan yrityksiin – tämä johtuu tietysti tuosta 

satamasta.  

”…Työelämäyhteistyö on tietysti laajempi ja sen toteutuksessa on ehkä kaksi 

kolmasosaa henkilökunnasta ja yrittäjyyskasvatuksessa on ainakin jollain ta-

valla noin kymmenen opettajaa ja se on noin kolmannes”.  
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Teoriaosuudessa esitetty Suomen Lukiolaisten Liiton (2011, 34-36) tutkimus esitti, että vain 

26 % vastanneista oli sitä mieltä, että lukio antaa hyvät perustaidot yrittäjyydestä. Haasta-

teltavan näkemys korostaa yrittäjän uraa ammatillisena vaihtoehtona ja ei kannata yrittäjyy-

den opettamisen lokeroimista esimerkiksi talousosaamiseen.  

H1: ”Kaikissa lukioissa pitäisi vähintäänkin opon esitellä yrittäjän ura yhtenä 

ammattina:…..meillä opo on kanssani vetämässä yrittäjyyskurssia.”. 

Toinen haastateltava ei ollut kovin motivoitunut Helsingin kaupungin ns. kampusjaosta, joka 

ei ota käytännön tasolla huomioon kampusyhteistyön liikenteellisiä haasteita. Helsingin 

kaupungilla on 15 lukiota, joista 12 suomenkielisistä lukioista on jaettu kolmeen kampuk-

seen: Alppilan lukio, Helsingin kuvataidelukio, Kielilukio ja Kallion lukio muodostavat 

yhden kampuksen, Etu-Töölön lukio, Ressun lukio, Sibelius-lukio ja Vuosaaren lukio 

muodostavat toisen ja Helsingin luonnontiedelukio, Medialukio ja Mäkelänrinteen lukio 

kolmannen kampuksen. Pääkaupungin ulkopuolella, jossa liikenneyhteydet ovat hei-

kommat ja kalliimmat kaupunkien ja kuntien sisäisessä liikenteessä, ei asia puhututa 

yhtä paljon. Tutkijalle syntyy helposti käsitys, että kaikkea mahdollista yritetään käyttää 

verukkeena yhteistyön aloittamista ja kehittämistä vastaan.  

H2: ”Jonkin verran haittaa käytännössä nuo siirtymiset ja etäisyydet Helsin-

gissäkin. Käytännössä ei aina myös voi olla varma, menevätkö lukiolaiset 

sinne, minne pitää - voivat unohtua matkalla jonnekin. Pitää käytännössä olla 

mukana samaan tapaan kuin esimerkiksi peruskoululaisten kanssa...onneksi 

digitalisaatio tuo yritysyhteistyöhönkin helpotusta tässä suhteessa ...aina ei 

tarvitse hilautua paikan päälle puolin ja toisin.” 

Toistaiseksi Suomesta saatu tutkimustieto olettaa, että verkostoituminen on lukioissa heik-

koa työelämäyhteistyön kehittämiseksi. Haastattelutieto osoittaa, että työelämäverkostoa 

on Helsingin lukioissa lähdetty enimmäkseen kehittämään alumnitoiminnan avulla ja toissi-

jaisesti nykyisten opiskelijoiden huoltajien kautta saatavan verkostoitumisen avulla. Huolta-

jia on pyydetty tapahtumiin esittelemään ammatteihin ja lähestytty mahdollisina job sha-

dowing –työpaikkoina. Tiettävästi vastaanotto on ollut yllättävänkin myönteinen.  Suunnitel-

mia suorien tai uusien yrityssuhteiden luomiseen ei juuri esiinny tai tullut ainakaan ilmi haas-

tatteluissa. Myöhempi kirjallisen aineiston tarkastelu kuitenkin paljastaa, että pyrkimyksiä 

suoriin yrityssuhteisiin on.  Haastattelussa (myös dokumenteissa) ilmennyttä alumnitapah-

tumien suosimista työelämäyhteistyön kehittämisessä tukee   Korkeakoulujen arviointineu-

voston löydös (Välijärvi et al. 2009, 96 - 97) kertoo, että asiantuntijavierailut ovat lukiolaisten 
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yleisin lukion kautta tuleva työelämäyhteys. Haastatellun henkilön H1 edustamassa luki-

ossa yrityssuhteet ovat jo saavuttaneet perustason, joka toimii ja välitöntä tarvetta uusien 

suhteiden luomiselle ei ole, vaikka asia ei olekaan ikinä valmis tai lopullinen. Voidaan olet-

taa, että tarvittaessa tämä lukio pystyy hankkimaan yrityssuhteita ilman suurempia ongel-

mia. Tämän lukion tapauksessa alumnitoiminta on kuitenkin uusi kehittämisalue. Tähän on 

syynä se, että alumnien avulla voidaan osoittaa erilaisten urien taustan johtavan kotilukioon: 

opiskelijoille halutaan luoda erilaisia tulevaisuuskuvia ammateista, mikä onkin arvokasta 

perinteisen lukioissa hallitsevana olleen putkiajattelun sijaan. Haastatellun H2-lukiossa on 

yrityssuhteiden kehittäminen ollut enimmäkseen yrittäjyyskasvatuksen (yhteiskuntaopin) 

opettajien varassa ja myös tässä lukioissa alumnitoiminnan kehittämistä kokeillaan uutena 

verkostoitumiskeinona. Yhteistyö huoltajien ja heidän työpaikkojen ja ammattien hyödyntä-

misen suhteen on enemmän vielä harkinnassa, eräänlaisena uutena havaintona ja mahdol-

lisena vielä hyödyntämättömänä voimavarana.  

H1:”…alumnipäivä oli meilläkin ensimmäistä kertaa tammikuussa ja siitäkin 

on tietysti apua verkostokehityksessä:” 

H2: ”Alumnitoiminnan kehittämisen on mielestäni tehokas keino – oikeastaan 

ihme, ettei sitä ole laajalti hoksattu lukioissa. Ressun lukiolla on kuulemma 

alumniyhdistyskin, varmaan hyvä malli ja tuo kestävyyttä toimintaan. Meillä 

ollaan vasta lähtemässä liikkeelle”. 

 ”…Voihan myös olettaa, että opiskelijat osallistuvat itsekin aktiivisesti toimin-

nan kehittämiseen, täytyy vain kuulostella heidän tuntojaan, eikä mennä tukka 

putkella tunnista ja kurssista toiseen…..heillä on vanhemmat – taitaa olla huol-

tajat se neutraali ja  painokelpoinen termi nykyään – ja suurin osa varmasti 

työelämässä ja yrittäjinäkin…ei tämä niin kamalan vaikeaa ole, jos vain laite-

taan tuulemaan”. 

Petri Niemen tutkimuksessa (2016, 139) oppilaat kokivat, että koulujen yritysyhteistyössä 

ja opettajien osallistumisessa työelämään tutustuttamisen käytäntöihin oli kehittämistar-

peita (2016, 139). Vaikka onkin järkevää, että opiskelijat ovat vahvasti mukana ja kanavina 

(kuten alumnit) työelämäyhteistyössä, on silti välttämätöntä, että opettajat osallistuvat oma-

kohtaisesti ja ovat sitoutuneita asiaan.  

Helsingin kaupungin Etu-Töölön lukio on erikoistunut yrittäjyyteen ja on palkittu Euroopan 

tasolla yrittäjyyskasvatustyöstään. Lukiolla on käytössä käytännössä kaikki lukiokursseihin 



 
 

50 
 
 

liittyvä toiminta, mitä on tarjolla. Kehitystyö jatkuu vahvemman työelämäyhteistyön käytän-

töjen kehittämiseksi, mukaan lukien palkkatyöhön tutustuminen, uudet oppimisympäristöt 

ym.  

Etu-Töölän opettaja 28.2.2018 lukiokohtaisessa hankepalaverissa: ”Meillä on 

tällä hetkellä 11 eri yrittäjyyskurssia ja niihin kuuluu sekä Nuori Yrittäjyys ry:n 

että TAT:n kursseja. Sitten meillä on esimerkiksi tuotekehityskurssi ison yri-

tyksen kanssa. Lisäksi monien muiden kurssien sisällöissä on yritysyhteis-

työtä.” 

Kaikilla Helsingin lukioilla on painotettu opetustehtävä ja kahdeksalla valtakunnallinen eri-

tyistehtävä. Etu-Töölön lukiolla ei ole valtakunnallista erityistehtävää, vaan yrittäjyys on pai-

notettu opetustehtävä. Nämä painotukset ja erityistehtävä johtavat helposti tilanteisiin, 

joissa fokuksen ulkopuolelle jääviä tarpeita ei lukiossa viedä innokkaasti eteenpäin. Tällai-

nen osa-alue on jossain määrin yrittäjyyskasvatus muissa kuin Etu-Töölön lukiossa. Koska 

yrittäjyys on nimetty yhdelle lukiolle painotukseksi, on vaarana, että muiden ei oletetakaan 

panostavan asiaan. Toisaalta Etu-Töölön lukion eteneminen eurooppalaiseen yrittäjyyslu-

kioiden kärkikastiin on osoitus pitkäaikaisen panostuksen ja kehitystyön tuloksista. Tulevai-

suus näyttää mitä työelämäyhteistyön kehittämisen nousu tuo mukanaan tähän ja muihin 

lukioihin. Riittääkö menestys yrittäjyyskasvatuksen saralla täyttämään kaikki työelämäyh-

teistyön kehittämistarpeet? Onko yrittäjyyskasvatus riittävä työväline kaikkeen? Toisaalta, 

ottavatko muut lukiot yrittäjyyskasvatuksen enemmän agendalleen työelämätavoitteiden 

saavuttamiseksi? 

Seuraavassa kommentissa on mielenkiintoista, että kehittämishankkeessa luotu Helsingin 

kaupungin Yrittäjyyskasvatuksen ohjelman PUU-malli tai Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo 

evät olleet tuttuja (Hägg et al. 2014, 12 - 14), mutta kokonaisuutena tässä lukiossa ohjelmaa 

on noudatettu ”tiedostamatta” julkaisussa esitetyn asiasisällön mukaan. Ilmeisesti sen osa-

alueet on sisällytetty hyvin muihin ohjaaviin dokumentteihin, koska tässä lukiossa on kau-

pungin OPS luettu ja sovellettu hyvin tarkkaan ja myös sovellettu käytännön tasolla opetuk-

sessa..  

 H1: ”Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo (sähköinen itsearviointityökalu) ei ole 

käytössä Helsingin lukioissa…en myös ole koskaan kuullut tuosta mainitse-

mastasi Helsingin kaupungin yrittäjyyskasvatuksen PUU-mallista”.  

Yhteenvetona teemasta voidaan tehdä muutamia keskeisiä huomioita. Kuten edellä todet-

tiin, toteutustavaksi Tunne työ –hankkeessa työelämäyhteistyön kehittämiseksi on hyvin 
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monessa lukioissa valikoitunut alumnipäivä. Asialla on erinomaisia puolia, kuten uusien ver-

kostojen syntyminen, erilaisten ammattien ja organisaatioiden esiin tuleminen, omien re-

surssien tehokkaampi käyttö ja ammatillisten polkujen variaatioiden esiin tuominen. Toi-

saalta alumnipäivä ja tapahtumat yleensäkin jättävät lukiolaisen henkilökohtaisella tasolla 

vielä melko etäälle työelämästä, mutta palvelee toki ensiaskeleena kohti syvempää yhteis-

työtä. Lukiolaiset ovat kuitenkin alumnipäivässä yleisönä ja on vaikea arvioida vaikutta-

vuutta, jos työelämäyhteistyön ja yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteet eivät muutoin ulotu 

henkilökohtaisemmalle tasolle.  

Ylhäältä delegoidut toimintaperiaatteet, kuten esimerkkinä esitetty kampusjako, koettiin teo-

reettiseksi ja siirtymisen vaikeus paikasta toiseen korostui yllättävästi. Tosiasia on, että Hel-

singissä on paras ja kattavin sekä myös edullinen julkinen liikenne. Vaikutelmaksi jäi, että 

liikenteelliset vaikeudet ovat liioiteltuja ja ne saattavat olla merkki jonkinlaisesta alimotivoi-

tuneisuudesta ”ylhäältä määrättyihin” yhteistyöaluevalintoihin tai ehkä muutoinkin ylem-

mältä taholta tuleville ohjeille. Työelämäyhteistyön kehittämiseen osallistuvien opetushen-

kilöiden määrä näyttää ilahduttavasti kasvavan lukioissa vuosittain. 

Ehkä eniten huomiota herättää tieto siitä, että Helsingin kaupungin Yrittäjyyskasvatuksen 

ohjelma ja sen erinomainen PUU-malli eivät ole jalkautuneet lukioihin. Ohjelma ja malli on 

kehitetty hankkeessa, joka vastaa resursseiltaan suurin piirtein samaa kuin Tunne työ –

hanke. Hankkeiden tulosten jalkauttamiseen tulee keskittää enemmän voimavaroja, mutta 

hanketyölle tyypillistä on, että kehittäjien työsuhteet päättyvät hankkeen päättyessä ja työ 

jää tältä osin vakiohenkilöstölle, joka ei ole tarpeeksi tietoinen asiasta, asia ei kuulu heidän 

työnkuvaan tai asioiden uskotaan jo olevan kentällä menossa käytäntöön.  

4.2.2 Teema 2 - Millainen yhteistyöverkosto on olemassa tai miten sitä pitäisi kehit-

tää toteutusta varten? 

OKM:n tavoitteissa opiskelijoiden tulisi omaksua aloitteellisuus ja yritteliäisyys toimintata-

vakseen, saada laaja tiedolliset valmiudet yrittäjyyden eri muodoista, mahdollisuuksista ja 

toimintaperiaatteista, ymmärtää työn merkitys sekä tuntea halua itse osallistua lähiyhteisön, 

kotikunnan ja yhteiskunnan toimintaan sekä elinympäristön yhteisen hyvän luomiseen 

(OPM 2009, 14). Alla olevista haastattelupoiminnoista huokuu, että osa opettajakunnasta 

on laittanut itsensä likoon asian edistämisessä. On selvää, että lukiolainen tarvitsee näiden 

tavoitteiden toteutuksessa lukion apua ja tukea, mutta rinnalle kannattaa ottaa opiskelijoi-

den oma aktiivinen rooli kehityksen nopeuttamiseksi ja henkilöstön voimavarojen säästä-

miseksi. OKM:n tavoitteet voidaan tulkita myös kehitykseksi kohti aktiivisempaa opiskelijan 

omaa roolia.  
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Ruskovaaran & Pihkalan tutkimuksessa huomattiin (2014, 7), että yritys- ja työelämävierai-

lut ovat suositumpi menetelmä kuin työelämää edustavan kutsuminen oppilaitokseen. Hel-

singin kaupungin osalta tilanne näyttää tällä hetkellä päinvastaiselta. Syitä tähän näyttää 

olevan useita, kuten alla haastateltavan mainitsema käytössä oleva työaikajärjestelmä. 

Edellisen teeman kohdalla tuli esille tärkeänä syynä ilmoitettu vaikeus liikkua Helsingin kau-

pungin sisällä. Ulkopuolisen kutsuminen paikan päälle vie opetushenkilöstöltä vähemmän 

työaikaa. Toinen syy saattaa olla, että paikan päälle meneminen lisää lukion ja/tai opiskeli-

joiden kustannuksia. Tilanne muuttuu kuitenkin, jos käytössä on tarkoitukseen varattua ra-

haa lukion tai hankkeen budjetissa. Esimerkiksi Tunne työ -hankkeessa, jossa oli mahdol-

lista korvata matkakuluja ja hankkeeseen osallistuvien opettajien työaika, oli työpaikkavie-

railut suositumpia kuin ilman tällaista normaalista poikkeavaa resursointia.  

H1: ”…on käyty yrityksissä ja kutsuttu yrittäjiä tänne tapaamisiin. Itä-Helsingin 

yrittäjillä on lista yrittäjistä, jotka tulevat mielellään oppilaitoksiin, sitä voidaan 

hyödyntää ja on jo hyödynnettykin…” 

H2: ”Meillä kaikilla yrittäjyysopettajilla on oma kuvionsa ja kehittynyt ainakin 

jonkinmoinen verkosto, mutta ei yhtä tai kahta kurssia varten mitään valtavaa 

systeemiä tarvita, pari yritystäkin riittää per opettaja. Toki tulee varautua, että 

uusia yhteistyökumppaneita joutuu hankkimaan...ja yritän pyytää eri henkilöitä 

yrityksestä, ettei kuormittaisi liikaa”. 

Opettajan kommentti Tunne työ -hankekokouksessa 9.1.2018.: ”Vanha kun-

non opintoretki innostaa opiskelijoita yritysyhteistyöhön. Niihin ei vain nykyään 

ole rahaa.”  

H1: ”Verkostoissa tilanne elää, kyllä nämä ovat lähinnä opettajien henkilökoh-

taisia verkostoja. Meillä on myös isompia yritysyhteistyökumppaneita, kuten 

Paulig ja ABB. Kehittämistä estävät lähinnä lukioiden rakenteet ja palkkaus-

järjestelmä. Kokonaistyöaikaan siirtyminen voisi tuoda tähän helpotusta, ope-

tushenkilöstö voisi saada huojennusta opetukseen kehittämishankkeiden to-

teuttamiseksi.” 

Keskustelu opettajanhuoneessa 12.3.2018: ”Meidän lukiossa opiskelija pää-

see joka jaksossa työelämävierailulle tai meille tulee vierailija. Joskus joka 

kurssissakin”.  
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Luvussa 2.3 lueteltiin joukko lukioiden työelämäyhteistyötä kehittäviä hankkeita. Tämä ei 

ole suinkaan ainoa aihealue lukioiden kehittämistoiminnassa. Näyttää siltä, että lukiotkin 

ovat jo siirtyneet osaksi organisaatioita, jotka kehittävät toimintaansa useiden hankkeiden 

avulla samanaikaisesti. Haasteena näyttää olevan sisäisen tiedonkulun ja dynamiikan 

puute eri hankkeiden ja normaalitoiminnan välillä, kuten muissakin organisaatioissa, joissa 

on käynnissä monta hanketta samanaikaisesti.  

 H1: ”Tilanne alkaa olla sellainen, että tarvitsisin tänne lukioon oman työelä-

mäkoordinaattorin, joka pitäisi langat käsissään ja verkostot hyppysissään. 

Samoin hankkeita on niin paljon, että tarvittaisiin erilisiä hanketyöntekijöitä; on 

omat hankkeet, kaupungin hankkeet ja OPH:n hankkeet...kukaan ei ole enää 

kaikista ihan kärryillä”.  

 ”...Sisäiset keskustelut ja systematiikkaa asiaan, eiköhän se edistäisi…tiimit-

kin ovat niin omissa oloissaan, tämä ei ole niin keskusteluissa….” 

Lukioiden kehittämishankkeet ovat työelämäyhteistyön osalta vielä verkostoitumisvai-

heessa eli verkostojen rakentaminen on ainoa tai ainakin keskeinen sisältö työelämähank-

keissa. Esimerkiksi ammatillisen koulutuksen alalle olisi vaikea kuvitella enää EU-rahoitta-

jan hyväksyvän tämänkaltaisia hankkeita, mitä lukioissa on käynnissä. Yhteistyöverkosto-

jen kehittämisestä on kuitenkin vaikea löytää mitään systemaattista lähestymistapaa lukioi-

den tasolla, mutta ”pitää kehittää -ajattelu” on saanut jo vahvaa jalansijaa.  

Teeman mukaisen toiminnan resursointi näyttää olevan alimitoitettu normaalin toiminnan 

osana ja siihen saadaan vauhtia ja lisää voimavaroja vain hankkeiden kautta, ainakin tois-

taiseksi.  

4.2.3 Teema 3 - Toteutuksessa mukana oleva henkilökunta, asenteet ja osaami-

nen  

 

Hietasen & Kesälahden mukaan opettajilla on keskeinen rooli yrittäjyyskasvatuksessa ja 

työelämälähtöisyyden edistämisessä (2015, 60). Helsingin lukioissa, kuten muissakin Suo-

men lukioissa, työelämäyhteistyö on lähtökohtaisesti osoitettu opinto-ohjaajan tehtäväksi ja 

yrittäjyyskasvatus yhteiskuntaopin opettajille. Yhteiskuntaopin opettajille tarjotaan yleensä 

ensimmäisenä yrittäjyyskasvatuksen kursseja opetettaviksi. Näin moneen lukioon on muo-

dostunut kaksi ”leiriä”.  
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Yhteiskuntaopin opettaja 28.2.2018: ”Meillä kaikki yhteiskuntaopin aineita 

opettavat ovat varmasti mukana yrittäjyyskasvatuksessa”.  

Opettaja 10.4.2018: ”Tämä työelämäyhteistyö on opojen heiniä ja yrittäjyys-

kasvatus nakitetaan yhteiskuntaopin opettajalle. Näin maailmassa säilyy jokin 

järjestys! (naurua...)” 

Yrittäjyyskasvatus on jo saanut vakiintuneita muotoja, siihen on monella tapaa totuttukin ja 

sen opettaminen ja välittäminen opiskelijoille on levinnyt myös aineenopettajien keskuu-

teen. Sama kehitys on nyt menossa myös työelämäyhteistyön osalta. On ymmärretty, että 

molemmat osaamisalat eivät ole kurssien substanssisisältöön rajattavia, vaan ne pitäisi in-

tegroida osaksi mahdollisimman laajasti eri oppiaineissa.  

HI: ”Yrittäjyyskurssia meillä vetävät minä ja yksi opinto-ohjaaja. Työelämäyh-

teistyöhön meillä osallistuu suurin osa opetushenkilöstöstä, sanoisin noin 2/3. 

Arvioisin, että yrittäjyyskasvatusta tapahtuu enemmänkin muun opetushenki-

lökunnan taholta kuin meidän kahden toimesta….pari vuotta sitten päättynyt 

Koko koulu ohjaa –hanke jätti meille työelämäyhteistyöhön sopivan hengen 

päälle ja työelämävierailuja ja muuta on aktiivisesti”. 

”…Suomen Yrittäjät järjestivät tosiaankin yrittäjyyskasvatuksen pilottikoulu-

tusta 1990-luvulla ja olin itsekin kädet savessa jo silloin. Sitten seurasi tosi 

pitkä hiljainen jakso, joka kesti vuosia…ja sitten toissa vuonna oli tosiaan se 

workshop ja minusta se on vasta toinen koko kaupungin taholta tullut impulssi 

yrittäjyyskasvatuskehitykseen”. 

”Toissa vuonna oli kaikkia Helsingin lukioita koskeva yrittäjyyskasvatuksen 

työpaja ja vastaanotto oli kyllä ristiriitainen. Vastustajat kommentoivat, että 

tehdäänkö meistä kaikista yrittäjiä, kun pitäisi opettaakin. Ymmärrän tämänkin 

näkökannan, sillä Suomessa opettajat tulevat julkiselle sektorille töihin ja aja-

tuksia tai tietoa yrittäjyydestä ei juuri ole…” 

Keskustelu NY ry:n ja lukion opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajien kanssa 

7.2.2018: Hankekumppani NY ry ehdottaa: …”Mielestäni yrittäjyyskurssi so-

pisi hyvin ruotsin opettajalle, koska materiaalit ovat saatavissa myös ruot-

siksi”. Opinto-ohjaajan vastaus: ”Ei ainakaan Helsingin lukioissa. Usein juuri 

ruotsin opettajat ovat kiertäviä tai ainakin määräaikaisia lukuvuosi kerrallaan. 
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On vaikea ehdottaa tällaiselle opettajalle, että otapa yrittäjyyskurssi vedettä-

väksesi ensi syksynä. Jokin muu oppiaine sopisi ehkä paremmin”.  

Rehtorin kommentti Suomen Yrittäjien hankkeen työpajan ryhmätyössä 

24.4.2018: ”Kotka lentää ja kanat kotkottavat. Muutosvastarinta on aika voi-

makasta ja tuo edellinen lausahdus on antanut voimia jatkaa, olen saanut sen 

neuvona kokeneemmalta. On ihan yksilökohtaista opettajakunnassa, miten 

nämä yritysyhteistyökuviot otetaan. Olen saanut vahvasti esim. luma-aineiden 

opettajan mukaan eli mitään ennakkokäsitystä ainekohtaisesti ei kannata 

muodostaa. Ulkoisten sidosryhmien kanssa on helpompaa.”  

Lukiokohtaiset erot ovat suuria. Lukioita vaivaa yleisilmiönä fragmentoituminen erilaisiin op-

piainekohtaisiin siiloihin. Jo lähtökohtaisesti ajatus siitä, että yhteiskuntaopin opettajuus te-

kee opettajasta parhaan yrittäjyyskasvatuksen opettajan henkilöstön joukossa, tuntuu ou-

dolta. Vaikuttaa siltä, että yrittäjyyskasvatuksen kehitystä ei seurata tai olla seurattu ja sama 

näyttää jatkuvan työelämäyhteistyön kehittämisen osalta. Onneksi poikkeuksiakin on. Kui-

tenkin havainto on, että niissä lukioissa, jossa yrittäjyyskasvatus on nykykäsityksen mu-

kaista tai ainakin lähellä sitä, on myös menossa parempi organisoituminen ja motivaatio 

työelämäyhteistyön opettamisessa ja ohjauksessa; integraatio oppiaineisiin etenee nope-

ammin.  

Seikkula-Leino et al. (2013, 156-159) yhteistutkimuksen mukaan myös toisen asteen opet-

tajien näkemys yrittäjyyskasvatuksesta on melko rajattu; lähinnä tavoitteena nähdään sisäi-

sen yrittäjyyden omaksuminen. Yrittäjyyskasvatus ei ollut vielä integroitunut osaksi päivit-

täistä opetustyötä, vaan sitä toteutettiin erillisprojektien ja teemapäivien avulla. Haastatel-

tava H1 kertoi Helsingin kaupungin järjestämän yrittäjyyskasvatuksen työpajan saaneen 

ristiriitaisen vastaanoton opettajilta. Pelko siitä, että kaikista opettajista yritetään tehdä opet-

tajia, vallitsee vielä osassa opettajakuntaa. Tilanne on sen verran kärjekäs, että tämä osa 

opettajista tuskin vielä on päässyt ajatuksessaan sisäisen yrittäjyyden omaksumisen tavoit-

teluun, mikä olisin nykykäsityksen mukaista opettajan yrittäjyysosaamista.  

Hanketyön tulosten juurruttaminen on haaste kaikessa hanketoiminnassa, kuten mainittu 

Teema 1:n kohdalla Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelman hankepohjaisessa toteutuk-

sessa. Onneksi myös esimerkkejä hankkeiden hyvästä vaikuttavuudesta voidaan löytää 

vuosienkin jälkeen hankkeen päättymisestä. 
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H1: ”Hankkeissa tehdyt asiat eivät monesti jää pysyviksi, mutta jo loppunut 

hanke ”Koko koulu ohjaa”, mikä tarkoitti sitä, että jokainen opettaja osaa oh-

jata opiskelijaa oman kurssinsa sisällön mukaisiin ammatteihin…tämä henki 

on jäänyt meille”. 

H2: ”Kymmenisen vuotta sitten alkoi tämä yrittäjyyskasvatus meillä ja pää-

sääntöisesti ne ovat yhteiskuntaopin opettajia. Opoilla on sitten oma leivis-

känsä ja onhan siinäkin samoja elementtejä. Yhteensä virallisesti on ehkä vii-

tisen henkilöä. Rehtori toivoisi enemmänkin innovaatioihin kannustavaa toi-

mintaa, mitä tämä tietysti edesauttaisi”.  

Opettaja 10.4.2018 ”…kehittämistä ajatellen tietysti, ilman muuta, että joka 

opettajalla olisi oma työnantaja- ja yrittäjyysverkosto. Tiedän, että meilläkin on 

pari opettajaa, joilla on oma excel-listansa. Eli enemmän väkeä mukaan to-

teutukseen pienin askelin”.  

Usein unohdetaan, että uuden aloittaminen vaatii myös opiskelijoiden kiinnostuksen. Tämä 

ei tapahdu automaattisesti ja pelkkä asiasta ilmoittaminen ei yleensä johda kaivattuun lop-

putulokseen. Opiskelijoiden huomion ja sitoumuksen saamiseksi tarvitaan monenlaisia tai-

toja alkaen markkinointi- ja viestintätaidoista. 

Keskustelu kahden opinto-ohjaajan kanssa NY-toiminnan käynnistämiseksi 

ko. lukiossa 7.2.2018: ”Meidän koulun opiskelijat eivät ole kiinnostuneita yrit-

täjyydestä, mutta työelämästä ovat. Yhteiskuntaopin ja historian opettaja ei 

ole saanut käyntiin yrittäjyyskursseja yrityksestään huolimatta.” 

Opettaja 10.4.2018: ”Opettajalla tulee olla markkinointitaitoja, kaikki vapaaval-

lintaiset kurssit, oli aihe mikä tahansa, tulee saada markkinoitua opiskelijoille. 

Eli jos kurssi ei toteudu, voi syynä olla, ettei opettaja osaa siitä tarpeeksi hyvin 

viestiä.” 

Suomen Lukiolaisten Liiton (2011, 34-36) tekemän tutkimuksen mukaan lukiossa opiskele-

vat ovat kiinnostuneet yrittäjyydestä, ja yrittäjyyskasvatusta tulisi lisätä opetukseen, mutta 

vapaaehtoisena. On lähes järkyttävää, että opettajakunta päättää yrittäjyyskasvatuksen 

poistamisesta oppilaitoksen agendalta yhdenkin epäonnistumisen tapahduttua, kuten voi 

tapahtua edellä esitettyjen kommenttien perusteella. Opettajat eivät ole tottuneet epäonnis-

tumaan tai siitä on päästy työelämässä lähes eroon, kun on siirrytty oppijasta opettamaan. 

Kommentit kertovat myös siitä, että yhteistyötä opettajien kesken ei tehdä tarpeeksi.   
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Uudet asiat ja työelämäyhteistyön ja yrittäjyyden opettaminen erillisinä kursseina joutuvat 

valinnaisten aineiden joukkoon ja näiden määrä on rajallinen ja rajattu muutamaan kurssiin 

lukioissa, Helsingissä valinnaisia kursseja voi olla kolme. Harvoin opiskelijallakaan on mie-

lenkiintoa ja mahdollisuutta valita kovin montaa kurssia.  

Lukion opetus- ja ohjaushenkilökunnan oman osaamisen ja asenteisiin vaikuttaminen on 

vaikeaa, mutta välttämätöntä. Opiskelijat nähdään usein samanlaisena joukkona, jotka 

kaikki pyrkivät yliopistoon ja tähtäävät korkeaan akateemiseen tasoon. Tässä yhteydessä 

on hyvä todeta, että myös korkeakouluopintoihin ohjauksessa on toivomisen varaa, sillä 

esimerkiksi Lukioteko-hankkeen mukaan (2018) kurssit, jotka valmentavat korkeakouluopin-

toihin saivat tarvekartoituskyselyssä keskiarvon 3,45 ja kurssit, joissa yrittäjyysvierailuja kes-

kiarvon 3,07. Eli molemmilla osa-alueilla on parannettavaa ja ne eivät ole toisiaan poissulkevia. 

Tunne työ -hankekokouksen yhteydessä tehty yritysvierailu Fazer Food Ser-

vice Oy:lle ja yrityksen HR-asiantuntijan koko yrityksen erilaisia työtehtäviä 

valottaneesta puheenvuorosta tehty kommentti 9.3.2018:”Ei meidän opiskeli-

joista mitään kokkeja tule.” 

Opettajan kommentti samassa 9.3.2018 pidetyssä hankekokouksessa: ”Yh-

teistyö on korkeakouluihin luonnollisesti yliopistopainotteista. Ammattikorkea-

kouluja tai ammattiopistoja ei tunneta niinkään. Ehkä tämä työelämäyhteistyö 

aktivoittaa.” 

Ammatilliset oppilaitokset ja korkeakoulut ovat jo rutinoituneita hanketoimijoita Suomessa. 

Erilaisten uusien toimintojen aloittaminen ja tapahtumien toteuttaminen vaativat sisäisesti 

ja ulkoisesti toteutettavia markkinointiponnistuksia. Tämä on uutta lukiomaailmassa.  

Helsingin luonnontiedelukio on paikka, jossa yrittäjyyskasvatus ei vielä ole saanut jalansi-

jaa. Henkilökunta on yleisesti sillä kannalla, etteivät opiskelijat ole asiasta kiinnostuneita. 

Voidaan kuitenkin olettaa, että opiskelijoiden joukosta löytyisi myös kiinnostusta, koska 

kaikki opiskelijat eivät opiskele ns. luma-luokilla, vaan on useita tavallisia vuosiluokkaryh-

miä. Lisäksi lukiossa tulisi nähdä asian isompi kuva: Suomessa kansallisesti tavoitellaan 

juurikin luonnontiede- ja teknologia-alojen osaamista start up -yrityksiin. Lääkärit ovat usein 

uransa varrella yrittäjiä ja osakkaina yrityksissä.  

Henkilökunta on yleisesti lukioissa vielä voimakkaasti jaettu ja jakaantunut erilaisen sisältö-

jen mukaisiin tiimeihin, jotka kuljettavat edelleen vahvasti blokkiajattelua opetettavien ainei-
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den mukaan. Voidaan kuitenkin todeta, että yrittäjyyskasvatus on raivannut tietä jonkin ver-

ran myös työelämäyhteistyön holistiselle kehittymiselle. Tärkeää olisi, ettei opetushenkilö-

kunta liian voimakkaasti pyrkisi ohjaamaan opiskelijoita oman, usein ei ajankohtaiseen ja 

käytännön tietoon perustuvan, käsityksensä mukaisesti.  

Yliopistot koetaan tärkeimpinä ulkoisina yhteistyökumppaneina. Yhteydenpito ja yhteistyö 

voisi niihinkin olla aktiivisempaa. Ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset ovat 

ehkä vähitellen saamassa lisää jalansijaa lukioiden verkostossa. Ne on ymmärretty väylinä 

työelämäyhteistyön kehittämiseen: näin pyritään myös karttamaan tarvetta ottaa suoria yh-

teyksiä yrityksiin ja työnantajiin yleensä. Tämä kehitys on kuitenkin ja ennen muuta positii-

vista opiskelijalle, koska kaikki lukion käyneet eivät tule pääsemään tai suuntautumaan yli-

opistoihin suoraan. Yliopistopolku voi avautua myöhemmin tulevaisuudessa ammatillisen 

polun kautta ja tätä ajattelua tulisikin viedä eteenpäin lukioissa. Korkeamman asteen opis-

keluihin pääsy voi tapahtua erilaisten polkujen kautta ja myöhemminkin uran varrella, 

vaikkei se kansallisesti olekaan tavoitteen mukaista. Liialla paineiden luomisella voidaan 

kuitenkin aiheuttaa vakaviakin henkisiä ongelmia opiskelijoille. Tärkeää olisi siis nähdä vaih-

toehtojen olemassaolo.  

4.2.4 Teema 4 - Muutokset oppimisympäristössä 

Oppimisympäristön muutoksista puhuttaessa keskustelu ajautuu helposti sähköisiin yliop-

pilaskirjoituksiin ja muut osa-alueet unohtuvat. Vastauksista ja keskusteluista kuitenkin nä-

kyy, että muutosprosessi on menossa laajempaan oppimisympäristöjen hyödyntämisen 

suuntaan monin eri tavoin.  

Opettaja 1.12.2017: ”Sähköinen ylioppilaskoe on vienyt kaikelta muulta huo-

mion – eli muutoin digi vasta tulossa.”  

Helsingin lukioissa erilaiset tavat hyödyntää kaupunkiympäristöä monipuolisesti oppimis-

ympäristönä on otettu vakavasti. Asia oli tuttu ja huomioitu strategisella tasolla sekä kirjalli-

sesti että käytännönkin toteutuksessa enenevässä määrin. Hyviä onnistumisia pedagogian 

ja yrityskasvatuksen ja työelämäyhteistyön kehittämisen näkökulmasta on saavutettu, kuten 

aiemmin kirjallisuusosiossa mainittu Helsingin luonnontiedelukion opettaja Krista Kindt-Sa-

rojärvien englannin kielen tarinaan perustuva kurssitoteutus, jossa opiskelija oli bloggaaja 

ja kuusi Työelämätaidot ja sisäinen yrittäjyys -videota kytkettiin osaksi opiskelijoiden elämää 

(Accenture 2014, 28.). Erityisen kiinnostavaa tässä muutokset oppimisympäristöissä -tee-

makokonaisuudessa onkin juuri työelämäyhteistyön, yrittäjyyskasvatuksen ja digitalisaation 
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onnistunut integrointi kurssin sisälle. Tässä teemassa digitalisaatiota on vaikea pitää erilli-

senä teemana (Teema 5), mikä on osoitus asioiden etenemisestä käytäntöön ja nivoutumi-

sesta laajemmin oppimisympäristökäsitysten ja –käytäntöjen muuttumiseen. 

Seuraavat haastattelu- ja havaintopoiminnat näyttävät, että opettajat kykenevät monipuoli-

sesti ja innovatiivisesti muokkaamaan oppimisympäristöjä ja seuraamaan kirjallista ohjeis-

tustakin. Lisäksi pedagogiset ratkaisut ovat sinällään oppimisympäristöjä.  

H1: ”Meillä pilotoidaan avoimia oppimisympäristöjä ja se tapahtuu si-

ten, että opettajan tehtäväksiannon jälkeen opiskelijat keräävät tiedot – miten 

ja  missä, se jää heidän ratkaistavakseen ja lopuksi…sanoisin, että oppimis-

ympäristöt ovat kolmitasoinen systeemi meillä:  luokka – lukio – kaupunki ja 

tässä on taustana kaupungin uusi OPS ”Koko kaupunki oppimisympäristönä”.  

Opettaja hankekokouksessa 9.1.2018: ”Nythän siitä ”saa pisteitä”, jos vie 

opiskelijat pois luokista. Tähän pyritään.”  

Opettaja neuvottelussa 28.2.2018: ”Opiskelijat viihtyvät kauppakeskuksissa ja 

se on myös hyvä oppimisympäristö. Olemme hyödyntäneet pelejä käyntien 

aikana sekä opiskelijat ovat päässeet joihinkin liikkeisiin tiskin taakse tutustu-

maan toimintaan”. 

Helven (2012, 11-12) selvityksen mukaan suurella osalla yliopisto-opiskelijoistakaan, puhu-

mattakaan lukion käyneiden osalta, tuleva ammattiura oli selvillä tai sitä varten olisi laadittu 

suunnitelmia. Lisäksi on havaittu, että heikoimmin menestyneiden osalta tulevaisuuden ura 

on epäselvin ja juuri heille työelämätietous on erittäin tärkeää. 

 H1: ”Spektri on entistä monipuolisempi ja niinpä ohjaukseen ja ammatinvalin-

taan liittyvät asiat myös kehittämispaineet lisääntyvät”. 

 H1: ”Yhä enemmän voi etänä opiskella kotoa käsin ja se on hyvä juttu:” 

 H1: ”Olemme nyt toisen lukion kanssa käynnistämässä yhteistyötä siten, että 

lähettäisimme syksyllä sinne NY-kurssille opiskelijoitamme, puhutaan noin 

kymmenestä opiskelijasta. Meillä kun on se oma työelämä- ja yrittäjyyskurssi, 

muttei NY-toimintaa…yhteistyötä lukioiden kesken kannattaa kehittää.” 

Opinto-ohjaaja 7.2.2018i: ”Kyselythän opiskelijoille tehdään sähköisesti, 

niissä ei kai mitään poikkeuksia voi olla. Ne tulevat ja menevät rutiinilla. Tulee 



 
 

60 
 
 

mieleen lisäksi ainoastaan sähköiset ylioppilaskirjoitukset, jotka tulevat ole-

maan takuuvarmasti samalla tavalla oppimisympäristö kaikille. Muuten oppi-

misympäristöt ovat aika perinteisiä – uudessa (Helsingin) opetussuunnitel-

massa on tuo ”koko kaupunki oppimisympäristönä” on tuonut sen, että esi-

merkiksi eduskunnassa ja museoissa vieraillaan tiuhempaan.” 

 H1: ”Vuodesta 2014 on ollut mahdollista Helsingissä ns. Aktiivipolkuopinnot, 

joissa opiskelija raportoi ja arvioi koulun ulkopuolella tapahtuvan aktiivisen 

osallistumisensa ja voin hyväksyä ne kursseina, enintään kymmenen kurssia 

on mahdollista suorittaa näin. Esimerkkeinä on vapaaehtoistyö, valmennus-

työ, tutor-toiminta ja Helsingin kaupungin Ruuti-toiminta. Yleensä olen opiske-

lijaa kohden hyväksynyt 1-2 kurssia.” 

Opinto-ohjaaja 15.2.2018: ”Monet lukiolaiset käyvät töissä tai ainakin kesä-

töissä. Tilastojen mukaan kesätyönteko olisi vähentynyt Helsingissä? Mutta 

huolestuneempia opiskelijat ovat, usein kuulee heidän pohtivan ”miten oike-

assa elämässä tai miten duunissa…??” – mitkä ovat siis lukiosta irrallaan.” 

 H2: ”Muutoksia ei välttämättä tule niin mietittyä tai huomattua, ne vain sulau-

tuvat ajan kanssa…kyllä tietysti pitää opsit lukea, että tietää mitä pitäisi su-

lauttaa. Mutta yhteistyö yritysten kanssa tuo näitä oppimisympäristölisäyksiä; 

tulee ehkä käytettyä videoneuvottelua kun pitää olla yhteydessä ulkomaail-

maan, on yritysvierailu mahdollinen yms…minun aineessani on juuri tämä se 

toimintamalli, sillä taideopettajat vievät museoihin ja sellaisiin, ei sitä nyt sa-

moihin paikkoihin kannata viedä. Kyllä tietysti opiskelijat hihkaisevat että ”Me 

ollaan siellä jo käyty!”, jos ehdottaa heille tuttua paikkaa eli ei tässä mitään 

liikaa pääse syntymään:” 

 Opinto-ohjaaja 12.3.2018: ”Kehitykseen Helsingissä ja ehkä muuallakin on 

vaikuttanut väistötilaprojektit, jotka ovat pitkäkestoisia. Väistötiloissa oleminen 

lannistaa kehittämisintoa. Ja ei ole oikein motivaatiotakaan tutkia lähiympäris-

töä, kun toisaalta tiedetään, että paluu takaisin on näköpiirissä”.  

Helsingin kaupungin Koko kaupunki oppii -ajattelu, jonka mukaan koko kaupunki on samalla 

oppimisympäristö, edistää monin tavoin myös työelämäyhteistyön kehittymistä. Kokemus-

ten vaihtoa eri toteutustavoista olisi hyvä vaihtaa enemmänkin lukioiden kesken ja kerätä 
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tietoa kokemuksia vaihtamalla myös muista oppilaitoksista. Samalla yksilölliset oppimispol-

kujen tarve kasvaa. Ajattelumalli lähenee Koirasen (2009) oppimiskontekstiajattelua ainakin 

teemahaastattelujen ja havaintokirjausten perusteella.  

Opiskelijoiden oma aktiivisuus alkaa saada jalansijaa eli opettajan ei tarvitse tehdä ja jär-

jestää kaikkia asioita opiskelijaa varten.  Samoin näyttää kasvavan usko siihen, että oppi-

laitoksen ulkopuolellakin voi oppia lukio-opiskelijalle hyödyllisiä asioita. Tällainen ajattelun 

muutos luo jalansijaa työelämäyhteistyön kehittymiselle ja siemeniä yrittäjyyskasvatukselle. 

Joidenkin opiskelijoille annettujen tehtävien ja järjestettyjen tapahtumien kautta opiskelijat 

ovat päässeet esimerkiksi tutustumaan kauppakeskuksen yrityksiin ja yrittäjiin ”kulissien ta-

kana”. Yritykset ovat yleensä suhtautuneet asiaan positiivisesti ja opiskelijat ovat olleet in-

nostuneita.  

4.2.5 Teema 5 - Digitaalisten järjestelmien ja sovellusten käyttö työelämäyhteis-

työssä ja yrittäjyyskasvatuksessa 

Resurssien vähentyessä on digitaalisuus nähty yhtenä keinona säästää henkisiä ja aineel-

lisia resursseja ja poistamaan myös esteitä saavutettavuuden näkökulmasta. Yleisenä ha-

vaintona tutkijana oli, että vanhempi opetushenkilöstö hallitsi yllättävänkin huonosti tieto-

tekniikkaa. Keskustelua käydään edelleen paljon laitteiden ympärillä, ei juurikaan oppimi-

sen ja pedagogisten ratkaisujen valinnoista tms.   

Keskustelu yrittäjyysopettajan kanssa 20.3.2018.: ”Minulla on yhteiskuntaopin 

kurssissani mukana monialayrittäjä. Opiskelijat tekevät hänelle toimeksian-

toja, etsivät tietoa netistä ja palauttavat suoraan yrittäjälle sähköisesti. Minä 

näen kuvakaappaukset, että ovat palauttaneet. Tämä yhteistyö on matkai-

lualaa, lento- ja hotellivarauspuolen yritys.” 

H1: ”Jonkinmoinen sähköinen kalenteri voisi olla tietysti hyödyllinen näissä 

yritysyhteistyö- ja työelämäasioissa.  Meillä ei mitään omia sovelluksia ole 

käytössä, mutta kyllä tässä silti kaupungin digistrategiaa toteutetaan. Digiasiat 

palvelevat kaikkia. Mitään yksittäisiä koulukohtaisia hankkeita ei kannata läh-

teä toteuttamaan - siinä tulee lukiokohtainen budjetti heti vastaan - mutta toi-

mialakohtaiset ratkaisut ovat sitten eri juttu.” 

Haastateltujen kertoma osoittaa, että digitalisaatio nähdään myös mahdollisuutena työelä-

mäyhteistyön ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä, työvälineenä, joka helpottaa arjen 

esteitä, kuten siirtymisiä paikasta toiseen ja yrittäjäyhteistyökumppanin ajan käyttöä. Seik-

kula-Leino (2007, 106) kuvaa yrittäjyysopettajan kertomaa esimerkkiä ihannetilanteena, 
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joka on sellainen, jossa yritys on oppijoiden asiakas. Yrittäjä  antaa toimeksiannon, jota 

opiskelijat lähtevät viemään eteenpäin.  

 
Henkilöstö ei ole aina kokenut laitteistoja tai sovelluksia ajantasaisiksi tai tarpeen mukai-

siksi. Sähköisten ylioppilaskirjoitusten kehityksen myötä on huomattu, että opettajien ja op-

pilaiden tulee osata käyttää sekä läppäriä että tablettia ja harjaantua tekstin tuottamiseen-

kin. Pelkkä selaustaito, joita tabletit pitävät yllä, ei riitä lukio-opinnoissakaan kaikkiin virs-

tanpylväisiin.  

Opettaja 28.2.2018: ”Opetin.fi oli harhalaukaus. Ja mitä näitä nyt jatkuvasti 

tuleekin. Suurin osa sovelluksista toimii huonosti”. 

H1: ”Saatiin me tabletteja tänne meidänkin lukioon käyttöön, mutta varsin pian 

huomasimme, että opettajat tarvitsevat tekstin tuottamiseen ergonomisem-

man laitteen ja niin tabletit ovat jääneet tiedonhakulaitteiksi selausta var-

ten….on meillä tietysti SmartBoard –tauluja käytössä ja viestintäkanavina 

webbisivujen lisäksi FB ja Instagram…” 

Opettaja 15.2.2018: ”Katso tätä konetta (näyttää kuluneen näköistä läppäriä), 

tästä on digitalisaatiot vielä kaukana. Lukioihin ei ole ollut samaa panostusta 

kuin varhaiskasvatukseen ja peruskouluun.” 

Opettajissa on myös innokkuutta järjestelmien ja sovellusten hyödyntämiseen.  

Opettaja 28.2.2018: ”Meillä käytetään Google Classroomia kurssialustana, 

toimii hyvin. Käytän kaikilla kursseillani.” 

Opinto-ohjaaja 26.9.2017: ”Meillä on otettu käyttöön mobiiliappsi, josta pää-

see muihin sovelluksiin, kuten Wilmaan. Se on infoikkuna kaikkeen tarpeelli-

seen tietoon, mitä opiskelija tarvitsee” 

Opettaja Skype-yhteydessä suunnittelupalaveriin 15.5.2018: ”Lyhyet videot 

uppoavat. Siksi oli hyvä, että tehtiin opiskelijan puhuma video uudesta työelä-

mäyhteistyökäytännöstä.” 

Opinto-ohjaaja suunnittelupalaverissa 15.5.2018: ”Pelit tietysti kiinnostavat. 

Mutta se on hetken hurmaa ja ihan käytännön opetustilanteissakin kokemuk-

seni mukaan. Mutta voi houkutella tulemaan paikalle tähän suunniteltuun han-

ketapahtumaan.” 
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H2 ”Olisi kiva oppia robotiikasta ja koneoppimisesta, olisiko tähän mitään käy-

tännön keinoa? Ai teillä on hankkeessa se Haaga-Helia –kuvio? Tosi hyvä, 

lähetätkö lisätietoja”. 

 H2:”…en osaa mitenkään tarkkaan tätä eritellä, laitteet ovat laitteita ja niitä 

uusitaan ja niitä tulee ja menee Helsingin kaupungin systeemien mu-

kaan…ehkä tuo pedagogiikka jonkin verran askarruttaa….mutta periaat-

teessa voi laittaa ainakin osaksi mitä tahansa kurssia….aiemmin jo tarinoin-

tiinkin tästä yritysyhteistyön kohdalla….mikäs siinä, nyt mennään aika lailla 

tekniikka edellä, ehkä muuttuu”. 

 H2:”TATilla on paljon kursseja Claned-alustalla, jos ei muuta keksi niin niistä 

voi hyvin ammentaa, tulevat opettamaan kädestä pitäen”. 

Opettaja 15.2.2018 yhteispalaverissa: ”TAT:n kurssit ovat siitäkin kivoja, että 

niitä voi tehdä vaikka bussissa ja metrossa - meillä on opiskelijoita kaukaakin, 

muista kaupungeista, esimerkiksi. Opiskelijoilta tulee hyvää palautetta näistä 

verkkokursseista.” 

Opettaja 28.2.2018: ”Nuori Yrittäjyys tuottaa materiaalit opettajalle valmiiksi, 

muttei pidä kiirettä mennä verkkoon. Pitää tietysti järjestää kunnon kasvotus-

ten ohjaussessiot opiskelijoille. Mutta eteenpäin voisi innovoida tätäkin.” 

 Opettaja 10.3.2018:”Opiskelijat tykkäisivät, jos voisi puhelimella tehdä kaikki 

kurssit…tämä on vitsi….jotenkin tuntuu, että ne kaipaavat kuitenkin läsnäoloa, 

ohjausta ja kaitsemista, vaikka niin aikuisia jo ollaankin:” 

Helsingin luonnontiedelukiossa järjestettiin 9.5.2018 vakiintuneeksi muodostunut Ammat-

tien aamupäivä. Ammattien esittelyjen myötä opiskelijat saavat tuntumaa eri aloihin ja am-

matteihin ja voivat sitten hyödyntää kokemuksiaan omassa urasuunnittelussaan. Opiskelija 

valitsee tarjolla olevista noin 20 - 25 alasta ja ammatista kiinnostavimmat ja ilmoittautuu 

esityksiin Wilma-järjestelmän kautta. Digitaalisten järjestelmien osalta uudempaa on, että 

tänä vuonna ensimmäistä kertaa käytössä olivat myös Padlet-alustat, joihin opiskelijat esit-

tivät kysymyksiä esiintyjille puheenvuoron aikana. Pääsääntöisesti digitaalisuus on vahvasti 

mukana päivittäisessä toteutuksessa ja uuden kehittämisessä erilaisista käytännön vai-

keuksista huolimatta.  
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Vähitellen oppimisympäristöjen muuttuminen - keskenään ja lukioista ulos päin katsotta-

essa - rajattomiksi, ainakin periaatteessa, ja vähintäänkin nykyistä avoimimmiksi, lisää kiin-

nostusta myös pedagogisille muutoksille. Oppimisympäristöjen integroituminen on selvästi 

nähtävissä Teeman 4 ja 5 haastattelujen ja havaintojen nostoissa. Tämä tukee Hietasen & 

Kesälahden (2015, 76-78.) näkemystä oppimisympäristön määritelmästä: oppimisympä-

ristö on fyysinen, sosiaalinen ja psykologinen oppimisympäristökokonaisuus, johon kuulu-

vat niin formaali, informaali kuin verkko-opetuskin ja pedagoginen ohjaus kuuluvat myös 

siihen kiinteästi. Pedagogisten kysymysten esiin tulo ja tarve ratkaista niitä ovat lähitulevai-

suuden tärkeitä asioita. 

Myös visuaalisuus näyttää olevan yhä vahvempi tekijä opetuksessa. Tätä tulisi hyödyntää 

yrittäjyyskasvatuksessakin. Vaikuttaa siltä, että yrittäjyyskasvatuksen edistämiseen ei ole 

lukioissa tarpeeksi ja monipuolisesti saatavilla digitaalista materiaalia.  

4.3 Dokumenttien analyysi 

4.3.1 Helsingin kaupungin lukioiden opetussuunnitelma 

Nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelma sisältää seuraavat osat: lukio-koulutuksen 

tehtävä ja arvoperusta, opetuksen toteuttaminen, opiskelijan ohjaus ja tukeminen, oppimis-

tavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt sekä opiskelijan oppimisen arviointi. Dokumentti 

on laaja; se sisältää 673 sivua. Tältä pohjalta laaditaan lukiokohtaiset opintosuunnitelmat.  

Yleinen vaikutelma on teemahaastattelujen ja havaintojen perusteella, että opetus- ja oh-

jaushenkilöstö tuntee kaupungin yhteisen lukioiden opetussuunnitelman sisällöt melko hy-

vin ainakin siltä osin, kun se koskee oman työn sisältöä.  

Pakollisten opintojen lisäksi lukiokoulutus sisältää teemaopintoja. Ne ovat eri tie-

donaloja yhdistäviä opintoja. Ne eheyttävät opetusta ja kehittävät opiskelijoiden taitoja 

hahmottaa ja ymmärtää yksittäistä oppiainetta laajempia kokonaisuuksia. Helsingin kau-

pungin lukioissa opiskelija voi valita enintään kolme teemaopintokurssia. Käytännössä tämä 

on ainoa osa kurssitarjotinta, jossa voi sisällön muokata tarpeen mukaan tai johonkin eri-

tyisteemaan. Tarjontaa opiskelijan suuntaan voi toki olla enemmän kuin kolme kurssia ja 

tällöin kurssit kilpailevat opiskelijoiden suosiosta keskenään. Opetussuunnitelma yrittää 

myös ns. aihekokonaisuuksilla integraatiotarpeeseen. 

 

Helsingin kaupungin lukion opetussuunnitelmassa keskeisessä roolissa on ilmiöpohjainen 

oppiminen. Tässä yhteydessä nähdään esimerkiksi pääkaupungin historia, kansainväli-
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syys, aktiivinen tiede-, yritys-, järjestö- ja kulttuurielämä mahdollisuuksina rikkaan oppimis-

ympäristön ilmiöiden tarkasteluun. Tässä yhteydessä mainitaan myös, että Helsinki luo mai-

nion alustan ilmiöoppimisen toteuttamiseen yhdessä yliopistojen, korkeakoulujen ja yritys-

ten kanssa. Kokonaisuutena yrittäjyyskasvatuksen ja työelämäyhteistyön toteutus näh-

däänkin ilmiöpohjaisena ja erillisesti niitä ei juurikaan mainita. Seuraavaan on koottu kes-

keiset osat  

 

Teema 1 Käytössä olevat työelämä- ja yritysyhteistyön toteutustavat 

 

Opetussuunnitelman luvussa 5.2. luetellaan ”erityisiä kasvatushaasteista” eli aihekokonai-

suuksia, joista Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä on yksi ja keskeinen tämän 

tutkimustyön kannalta. Muita ovat Hyvinvointi ja turvallisuus, Kestävä elämäntapa ja glo-

baali vastuu, Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys. Monilukutaito ja mediat, Teknologia 

ja yhteiskunta., Tiede ja taide kohtaavat (tämä jälkimmäinen on Helsingin kaupungin oma 

erityinen aihekokonaisuus).  

Kurssikuvausten yhteydessä opetussuunnitelmassa avataan, miten ao. kurssi liittyy edellä 

mainittuihin aihekokonaisuuksiin. Usein myös aihekokonaisuutta kuvataan kurssin konteks-

tissa tarkemmin ja annetaan hyvinkin perusteellisia evästyksiä, miten aihetta voi käytän-

nössä soveltaa.  

Seuraavat tekstit on poimittu ja antavat lukoille esimerkkejä, miten ja millaisten toimijoiden 

kanssa toteutusta tehdään. Sulkuihin tekstiotteiden perään on merkitty sivunumero, jolta 

esimerkki on poimittu.  

”Yrittäjyyskasvatuksessa tehdään yhteistyötä monien pääkaupungin toimijoi-

den, esimerkiksi yrittäjyysjärjestöjen ja yliopistojen kanssa. Helsingin kau-

pungin lukioissa kannustetaan vapaaehtoistyöhön, joka auttaa opiskelijoita 

hahmottamaan yhteiskunnallisia ja globaaleja haasteita oman kokemuksen 

kautta. Opiskelijoita rohkaistaan järjestämään koulussa toimintaa ja tapahtu-

mia ja osallistumaan yrittäjyyteen kannustaville kursseille. Entisten opiskeli-

joiden tietoja ja kokemuksia hyödynnetään jatko-opinto- ja eri ammattien 

esittelyissä. Tavoitteena on tarjota sekä opiskelijoille että opettajille tutustu-

mismahdollisuuksia työelämään.” (39-40) 
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”Musiikkikahvila – Music Café -ilmiössä opiskelija voi järjestää oman tapahtu-

man esimerkiksi musiikin musiikkiprojektikurssin, kuvataiteen ja yrittäjyyskurs-

sin tavoitteet yhdistäen, jolloin hän suunnittelee ja toteuttaa oman kahvilan. ” 

(20). 

 

”Aktiivipolku-opintojen tavoitteena on tukea opiskelijoita aktiivisiksi, vas-

tuuta kantaviksi ja kriittisiksi kansalaisiksi. Se tarkoittaa opiskelijoiden osal-

listumista ja vaikuttamista eri tasoilla: koulun toiminnassa, lähiympäris-

tössä ja Helsingissä. Opiskelijoita kannustetaan aktiiviseen osallistumi-

seen, vaikuttamiseen ja yhteisöllisyyden kehittämiseen tunnustamalla Ak-

tiivipolku-opinnot osaksi lukion oppimäärää. Opintojen lähtökohtana ovat 

avoimet oppimisympäristöt, jolloin osaamista voi hankkia myös koulun ul-

kopuolella vapaa-ajalla tai harrastustoiminnan kautta. Opintojen tehtävänä 

on tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia työelämätaitojen hankkimiseen lu-

kioaikana sekä erilaisten tapahtumien kautta lisätä koulun yhteisöllisyyttä 

ja opiskeluhyvinvointia.” (644) 

 

Keskitalo-Faley et al. (2010,23) korostivat aktiivisen kansalaisuuden yhteyttä yrittäjyyskas-

vatukseen ja aktiivisen kansalaisuuden ja yrittäjyyskasvatuksen yhdessä muodostamaa 

kasvatus- ja koulutushaastetta sekä sen asettamista jäsentämään lukioiden toimintaperi-

aatteita. Tämä on tuotu hyvin läpikäyvästi mukaan Helsingin kaupungin lukioiden opetus-

suunnitelmaan. Laitisen ja Nurmen raportoiman (2007, 98) tutkimuksen johtopäätöksissä 

todettiin, että Suomessa aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys voivat kohdata monella tavoin 

elämän aikana ja tämä tulisi ottaa paremmin huomioon opintosisältöjen suunnittelussa. 

Vaasan lukioissa Lukioteko-hankkeessa tehty mallinnus, miten työelämä- ja yrittäjyyskas-

vatus otetaan käyttöön (Lukioteko 2018), voisi toimia ohjenuorana, miten hankkeissa tehty 

yrittäjyyskasvatustyö ja -mallit saataisiin käytännön toimintaan lukiokenttään.  Erityisiksi 

kasvatushaasteiksi luetut aktiivinen kansalaisuus sekä yrittäjyys ja työelämäyhteistyö, joita 

aihealuenimikkeillä ohjeistetaan jonkin verran kurssikohtaisesti liitettäviksi kurssiopetuk-

seen, peilaavat teemojen integrointitarpeita. On tärkeää, että integrointia pyritään tekemään 

ohjaavassa asiakirjassa varsin perusteellisesti, mutta tärkeää olisi myös mahdollistaa pa-

rempi käyttöönotto arjessa. Opettajilla ja ohjaushenkilöstöllä ei kaikilta osin ole valmiuksia 

tähän ilman työnantajayhteisön tukea, sillä vanhasta tavasta poisoppiminen on haasteel-

lista.  
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Seuraavaan taulukkoon on koottu muutamia esimerkkejä kurssitoteutuksista, joissa näitä 

erityisiä kasvatushaasteita pyritään huomioimaan. Esimerkkeihin on poimittu eri oppiainei-

den kursseja.  

 

Taulukkko 7. HLOPSista poimittuja kurssiesimerkkejä työelämäyhteistyönäkökul-

masta  

  

Kurssin nimi Sisältö Pakollisuus 

FINA5 Koulutus ja työelämä 
- suomen kieli  

 

Kurssilla opetellaan tulkitsemaan ja 
tuottamaan erityyppisiä aiheeseen liit-
tyviä tekstejä. Käsitellään koulutuk-
seen, ammatteihin ja elinkeinoihin liit-
tyviä teemoja yhteiskunnan ja opiske-
lijan omasta näkökulmasta.(195) 
 

x 

 Kurssilla harjoitellaan kertomaan opin-
noista ja tulevaisuudensuunnitelmista. 
Tutustutaan opintoja ja työelämää kä-
sitteleviin artikkeleihin ja nettilähteisiin. 
Harjoitellaan toimimaan haastatteluti-
lanteissa ja kirjoittamaan yksinkertaisia 
hakemuksia.(198) 
 

 

MAA5 Analyyttinen geometria 
- matematiikka 

Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja 
työelämä:  
Aktiiviseen kansalaisuuteen ja yrittä-
jyyteen voidaan kannustaa esimerkiksi 
ohjaamalla opiskelijoita käsittelemään 
ja jakamaan tietoa yhdessä muiden 
opiskelijoiden kanssa asiantuntija- 
yhteisön tavoin. (311-312) 
 

X 

LI4 Yhdessä liikkuen 
- liikunta 

Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja 
työelämä:  
Aihekokonaisuuden tavoitteena on 
kasvattaa opiskelijoita osallistuviksi ja 
vastuuta kantaviksi kansalaisiksi. Ta-
voite toteutuu, kun opiskelija ottaa vas-
tuuta omasta ja liikuntaryhmänsä toi-
minnasta osallistumalla aktiivisesti ja 
positiivisesti asennoituen liikuntaan. 
Opiskelija oppii monia työelämässä 
tarvittavia taitoja liikunnassa. Tällaisia 
ovat esimerkiksi tavoitteen asettami-
nen ja vastuunottaminen. Liikuntatun-

x 
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neilla opitaan yhteiskunnallisia nor-
meja ja arvoja. Liikunnassa ylläpide-
tään reilun pelin henkeä. (619 – 620) 

YH2 Taloustieto 
- yhteiskuntaoppi 

Osaamistavoitteet:  
ymmärtää työnteon ja yrittäjyyden 
merkityksen taloudessa ja yhteiskun-
nassa, Keskeiset sisällöt:….  
työnteko, yrittäjyys ja yritykset sekä 
niiden rooli  
 
Esimerkiksi englannin ja matematiikan 
kurssit tarjoavat mahdollisuuden oppi-
aineiden väliseen integrointiin. Jos 
mahdollista, kurssilla vieraillaan jos-
sain koulun ulkopuolisessa kohteessa 
ja/tai koululle pyydetään vierailemaan 
eri asiantuntijoita. Sopivia vierailukoh-
teita Helsingissä:  

- Suomen Pankin Rahamuseo  
- pankit  
- yritykset kansantaloudessa  

(485-487) 

X 

OP2 Jatko-opinnot ja työelämä  
- opinto-ohjaus 

 

- jatko-opintomahdollisuudet 
Suomessa ja ulkomailla  

- työelämätietous, muuttuva ja 
monimuotoinen työelämä  

- yrittäjyys  
- työelämä- ja työnhakutaidot  
- työelämään sekä jatko-opintoi-

hin tutustuminen  

(618-620) 

x 

 
Työelämä- ja yritysyhteistyö voi välittyä kurssikuvauksista joko sisällön kautta tai erityisesti 

Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä -aihekokonaisuuden kautta. Jälkimmäinen 

integroiva tapa on merkittävämpi aiheen toteutuksen ja vaikuttavuuden kannalta. Lisäksi 

aiheesta annetaan evästyksiä käytännön toteutusta varten. Huomio kiinnittyy esimerkiksi 

MAA5 Analyyttinen geometria -kurssin kohdalla, miten aihetta voi edistää:…” Aktiiviseen 

kansalaisuuteen ja yrittäjyyteen voidaan kannustaa esimerkiksi ohjaamalla opiskelijoita kä-

sittelemään ja jakamaan tietoa yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa asiantuntijayhteisön 

tavoin”. Voidaankin todeta, että suunnitelmatasolla eri aihekokonaisuuksien, ml. Aktiivinen 

kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä, on tehty varsin perusteellisesti ja ilahduttavaa on, että 

aihe on nähty aidosti kuuluvan tärkeiden aiheiden joukkoon. Lukiokohtainen toteutus saat-

taa kuitenkin poiketa tai toteutus jäädä vajaaksi, mutta yhteisellä opetussuunnitelmatasolla 

tapahtuvan ohjauksen ja neuvonnan osalta aihe on käsitelty kattavasi ja monipuolisesti.   
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Kiinnostava yksityiskohta on, että OP2-kurssin kohdalla mainitaan yrittäjyys eli opinto-oh-

jauksen toisella pakollisella kurssilla tulisi asiaan perehtyä ainakin joiltain osin. Opinto-oh-

jaajan tulee asiaan perehtyä ja teema ei enää ole vain yhteiskuntaopin opettajan osaamis-

alaa.  

Teema 2 Millainen yhteistyöverkosto olemassa tai pitäisi kehittää toteutusta var-
ten? 

Lukioiden opetussuunnitelma ei suoraan kannusta oppilaitosten omien verkostojen kehittä-

miselle; huomio kiinnittyy lähinnä opiskelijan oman roolin korostaminen asian edistämi-

sessä. 

Opiskelija voi suorittaa lukio-opintojen aikana erilaisia ammattitaitoa osoittavia 

koulutuksia ja saada passin/kortin suoritettuaan hyväksytysti koulutuksen eri 

osiot. Näitä koulutuksia ovat mm. hygienia-, anniskelu-, ikäraja- ja työkyky-

passi sekä ajokortti ja järjestyksenvalvojakortti. (647) 

 

Ruuti-vaikuttamisjärjestelmä on Helsingin vaihtoehto nuorisovaltuustolle. 

Ruudin ydinajatus on parantaa nuorten vaikuttamismahdollisuuksia kaupun-

gissa ja innostaa heitä osallistumaan. Ruudin ydinryhmä huolehtii, että nuor-

ten ääni kuuluu Helsingissä. (39)  

 

Aktiivipolku-toiminta mahdollistaa sen, että opiskelija voi hyödyntää opinnois-

saan koulun ulkopuolelta, esimerkiksi harrastustoiminnan kautta hankkimiaan 

taitoja, ja tuoda nämä koko yhteisön hyväksi. Aktiivipolku tarjoaa mahdolli-

suuksia työelämävalmiuksien hankkimiseen lukioaikana, ja antaa tilaisuuksia 

opiskelijoiden tavoitteelliselle osallisuustoiminnalle. (39) 

 

Sekä Ruuti-järjestelmä että Aktiivipolku-toiminta edustavat uutta ajattelua lukio-opetuksen 

toteutuksessa. Ruuti-järjestelmä edistää nuorten mukaan ottamista päätöksentekoon, 

mutta sen vaikutus ei vielä ole vahva lukiokohtaisesti. Kuitenkin, se saattaa toimia mallina 

opiskelijan ottamiseksi vahvemmin mukaan oman oppilaitoksensa päätöksentekoon. Aktii-

vipolku-toiminta on vähintäänkin yhtä edistyksellinen ja vahvemmin liitoksissa työelämätai-

tojen kehittymiseen. Paitsi että oppimisympäristö-käsite on laajentunut, myös konkreettinen 

hyöty opintosuoritusten kartuttamiseksi osana lukio-opintoja on parantunut. Professori Koi-

rasen yrittäjyyden oppimiskontekstimallia (2009) toteutetaan käytännössä Aktiivipolku-mal-

lin kautta Helsingin lukioissa. Aktiivipolku sijoittuu juuri tämän tutkimuksen ydinkontekstiin 
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eli viitekehyksen kuudenteen kontekstiin joka on oppilaitoksen ja vapaiden virikkeiden (ml. 

työelämän) muodostama yhteinen konteksti. 

 

Teema 3 Toteutuksessa mukana oleva henkilökunta (lukion oppiaineiden opetta-
jat ja opinto-ohjaus) 

  

Asiakirja ei anna tähän ohjeistusta, mutta käytännössä toteutus koskee kaikkia opetus-

henkilöstön jäseniä (rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat). Rehtori on luonnollisesti vas-

tuussa oppilaitoskohtaisesta opetussuunnitelman toteutuksesta.  

Teema 4 Muutokset oppimisympäristössä 

 

Tutkijan käsitykseni on, että juurikin Helsingin kaupungissa lukiolaisella on Suomen kun-

nista parhaimmat ja monipuolisimmat mahdollisuudet tutustua ja perehtyä työelämään jo 

opintojen aikana. Tämä näkökohta ilmenee lukion opetussuunnitelman laadinnassa.  

”Helsingin kaupungin lukiokoulutuksen vahvuutena on mahdollisuus hyödyn-

tää pääkaupunkiseudun laajaa kulttuuri- ja tiedetarjontaa sekä yritystoimintaa 

monipuolisena oppimisympäristönä. Virikkeellisellä oppimisympäristöllä luo-

daan edellytyksiä kokea iloa oppimisesta ja oivaltamisesta. Hyvää oppimista 

edistetään käyttämällä yksilöllisiä oppimismenetelmiä sekä hyödyntämällä di-

gitaalisuutta ja vertaisoppimista.  

 

….Oppiminen voi tapahtua kouluympäristön ohella monimuotoisesti erilai-

sissa oppimisympäristöissä, esimerkiksi yhteistyössä työelämän, asiantunti-

joiden ja erilaisten instituutioiden kanssa, mihin Helsinki tarjoaa erinomaiset 

mahdollisuudet. Opiskeluympäristö muodostuu fyysisistä, psyykkisistä ja so-

siaalisista sekä pedagogisista tekijöistä. 

 

…Helsingissä opiskeleville tarjoutuu monipuolinen rakennettu ja luonnon 

muovaama oppimisympäristö. Oppimisessa noudatetaan Koko kaupunki kou-

luna -periaatetta. Pääkaupunkiseudulla lukioilla on hyvät mahdollisuudet yri-

tysyhteistyöhön ja opiskelijoita kannustetaan niiden hyödyntämiseen”.  (3-5.). 
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Laaja ja monipuolinen ulkoinen oppimisympäristö ja sen tuomat lukuisat vaihtoehdot työ-

elämäyhteistyön kehittämiselle luovat vahvan oppimiskontekstin (Koiranen 2009, Ahven-

harju & Tukkimäki-Hildén 2011, 149-150), joita oppilaitokset voivat hyödyntää opetustoimin-

nassaan ja opiskelijat opiskelussa ja vapaa-ajalla. Lisäksi Helsingin kaupungin laaja ja mo-

nipuolinen näkemys oppimisympäristöistä tukee työelämä- ja yrittäjyystaitojen kehittymistä.  

Kuitenkin, mikäli kontekstista puuttuu tärkeitä elementtejä, esimerkiksi toimintakulttuuri tai 

ohjaus yritteliäs koulu -ajatuksella, ei välttämättä hienoja mahdollisuuksia tarjoava ulkoinen 

oppimisympäristö tarjoa tarpeeksi työelämäyhteistyö ja yrittäjyyskimmokkeita. Valitettavaa, 

että yrittäjyyskasvatuksen ohjelmaa ja puumallia (Hägg et al. 2014, 12 - 14) ei ole tiettävästi 

viety ollenkaan käytäntöön Helsingin lukioissa eikä sitä mainita kaupungin lukioiden ope-

tussuunnitelmassa. 

 

Teema 5 Digitaalisten järjestelmien ja sovellusten käyttö työelämäyhteistyössä 
ja yrittäjyyskasvatuksessa 

 

Kappaleessa 4.2.5 esitettiin esimerkki yrittäjyyskasvatuksen opettajasta, joka teki yritysyh-

teistyötä yrityksen kanssa matkailualan online-järjestelmään liittyen ja opiskelijat tekivät 

myös internetpohjaista markkinointitutkimusta. Vaikka kyseessä on yksittäinen esimerkki, 

on se osoitus myös siitä, että digitaaliset järjestelmät voivat mahdollistaa yritysyhteistyön 

ja helpottaa sitä. Toisaalta, on myös olemassa kasvava joukko yrityksiä ja muita työnanta-

jaorganisaatioita, joiden toiminta perustuu digitalisaatioon monin eri tavoin. Siten myös 

työelämäyhteistyön ja yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta tulee olla mahdollista toimia di-

gitaalisessa toimintaympäristössä.  

Opiskelijoiden ja opetushenkilöstön käytössä on oppimista ja opiskelua pal-

veleva ajantasainen digitaalinen toimintaympäristö. Helsingin lukioiden välillä 

tehtävä yhteistyö laajentaa fyysistä ja virtuaalista oppimisverkkoa, Virtuaa-

liympäristöt täydentävät ja laajentavat oppimisympäristöjä maailmanlaajui-

siksi.  

 

Sähköiset oppimisympäristöt mahdollistavat opintojen suorittamisen etäopis-

keluna. Verkossa tapahtuvan yhteisöllisen ja opettajan ohjaaman etäopiske-

lun lisäksi opintoihin voi kuulua lähiopetusta ja -ohjausta. Ohjausmenetelmiä 

kehitetään opiskelijan vahvuudet ja tarpeet huomioiden. 
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Helsinkiläinen lukio-opiskelija käyttää opintojensa aikana laajalti erilaisia säh-

köisiä oppimisympäristöjä, -alustoja ja ohjelmistoja, joiden hallitseminen luo 

pohjaa tulevaisuuden työelämätaidoille. (6-7.). 

 

Paitsi Helsingin kaupungin lukioiden opetussuunnitelma, mutta myös Helsingin kaupungin 

strategia korostavat digitalisaation merkitystä. HLOPS on luonnollisesti soveltanut omaan 

toiminta-alueeseensa koko kaupungin strategiaa ja tavoitteita.  

 

4.3.2 Tunne työ –hankkeen lukuvuoden 2017-2018 toimintasuunnitelmat 

 

Osallistujalukiot Espoossa, Helsingissä, Lahdessa, Lappeenrannassa ja Vantaalla ovat jo-

kainen laatineet lukuvuosikohtaiset kirjalliset toimintasuunnitelmat. Lukuvuodelle 2017 -

2018 työelämäyhteistyötä kehitetään toimenpiteiden avulla, jotka ovat listattu seuraavassa 

taulukossa.  

Taulukko 8. Hankelukioiden toimenpiteet työelämäyhteistyön  

Toimintasuunnitelman toi-
menpide 

Toteuttaja-
lukioiden 

määrä yht. 
(n 27) 

% Helsingin 
lukioiden määrä 
toteutuksessa 

(n 6) 

% 

1. Alumnitoiminta 12 44,44 3 50,00 

2. Digitalisaatio 3 11,11 2 33,33 

3. Job shadowing 7 25,93 2 33,33 

4. Kurssin tuunaus 15 55,55 2 33,33 

5. Yhteistyö ammatillisen kou-
lutuksen kanssa 5 

18,52 2 33,33 

6. NY-toiminta 4 14,82 1 16,66 

7. OpeTET 6 22,22 1 16,66 

8. OpiskelijaTET/Kesätyö 14 51,85 0 0,00 

9. Työelämätapahtuma 8 7,41 2 33,33 

10. Ura- ja opinto-ohjaus 18 66,66 4 66,66 

11. Uusi kurssi 7 25,93 2 33,33 

12. Sparraus ja benchmarking 6 22,22 4 66,66 

13. Yritysverkostot 14 51,85 3 50,00 

 

Listaus kuvaa 27 lukion ja yli sadan henkilön käsitystä työelämäkoordinaation kehittämis-

teemojen sisällöstä hankkeen toteutuksen lähtötilanteessa, sillä lukiot ovat saaneet vapaat 
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kädet suunnitella toteutusta lukiokohtaisissa tiimeissä. Toimenpiteiden nimitykset eivät kui-

tenkaan vielä anna kuvaa tarkasta sisällöstä tai yrittäjyyskasvatuksen asemoitumisesta 

suhteessa muihin toimenpiteisiin tai työelämäyhteistyön toteuttamiseen. Paikkakuntakoh-

taisia eroja on paljon, sillä myös paikallista yhteissuunnittelua on tehty paljon resurssien 

järkevän käytön vuoksi. Lisäksi muutamassa lukiossa on jo Nuori Yrittäjyys -toimintaa en-

nestään, kahdessa lukiossa kuudesta, joten niiden NY-toimintaa ei näissä tapauksissa 

voida ottaa mukaan hankkeen aktiviteetteihin, sillä hankkeessa edellytetään uusia kehittä-

mistoimia. Lisäksi lukioissa voi olla käynnissä listassa mainittujen toimenpiteiden aihepiirien 

muita hankkeita; tällainen toimenpide on esimerkiksi digitalisaatio.  

Digitalisaatio näyttäytyy Tunne työ –hankkeessakin merkittävämpänä Helsingissä kuin mui-

den kaupunkien lukiotoimilla. Syynä digitalisaation korostumiseen on erittäin vahva strate-

ginen painotus kaupungin taholta; se vaikuttaa olevan vahvemmin painottunut strategisesti 

Helsingin kaupungin viestinnässä kuin muilla hankekaupungeilla.  

Job shadowing –toiminta (työn varjostaminen) ei ole tyypillistä eikä kovin paljoa tavoiteltu-

kaan Helsingin lukioissa ainakaan hankkeen ensimmäisenä lukuvuotena. Kuitenkin, aihe-

piirissä on Helsingissä merkittävää edelläkävijyyttä. Helsingin kuvataidelukion opinto-ohjaa-

jat ovat sisällyttäneet päivän kestävän job shadowing –toiminnan osaksi kaikkien opiskeli-

joiden opinto-ohjausta. Opiskelija hakee itse paikan. Kerätyn palautteen mukaan opiskelijat 

ovat varsin helposti löytäneet varjostuspaikkoja myös unelma-ammateistaan (esim. lääkäri 

ja poliisi) ja opinto-ohjaajat joutuvat auttamaan etsinnässä melko harvoin. Tässä yhtey-

dessä on tuotava esiin, että kyseinen lukio ei ollut mukana Tunne työ –hankkeen toimin-

nassa lukuvuonna 2017-2018, joten toimintaa ei hankkeen kautta pystytty vielä jatkokehit-

tämään. Sen sijaan kuvataidelukion opinto-ohjaaja toimi kouluttajana hankkeen järjestä-

mässä job shadowing –aiheisessa webinaarissa. Toiminnan heikkoutena tässä lukiossa on 

ollut, että job shadowing –paikat ei ole koostetusti dokumentoitu. Toiminta on kuitenkin luo-

nut uusia verkostoja kuvataidelukiossa ja ennen kaikkea työelämänäkymiä opiskelijoille ja 

yhteyksiä lukion lähiyhteisöön tai opiskelijan kodin lähiympäristöön.  

Kurssin tuunaus tarkoittaa, että kurssiin integroidaan työelämälähtöisiä osuuksia ja aktivi-

teetteja. Helsingin lukioista erityisen laajasti Vuosaaren lukio keskittyi tähän lukuvuosisuun-

nitelmassaan, koska heillä toiminnat ovat muutoin varsin kehittyneitä ja tuunauksen avulla 

saatiin mukaan uusia integrointavia oppiaineita, kuten filosofia. Yhteistyö ammatillisen kou-

lutuksen kanssa tarkoittaa tässä yhteydessä sekä ammattiopistoja että ammattikorkeakou-

luja. Tähän toimintaan ovat olleet kielten opettajat erittäin motivoituneita ja kyse onkin tällöin 
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ammattilähtöisen ja työelämälähtöisemmän kielitaidon kehittämisestä eli käytännössä työ-

elämätaitojen integroimisesta oppiaineeseen.  

Nuori Yrittäjyys ry on yksi Tunne työ –hankkeen virallisista partnereista. Toimintaa on pa-

rissa lukiossa, mutta kiinnostus on hankkeenkin kautta edennyt varsin hitaasti. On havaittu, 

että keskustelua joutuu käynnistämään hyvinkin pitkän kaavan kautta; toimintaa on yhdessä 

lukiossa viritelty esimerkiksi viemällä opettajien kokouksia yritysympäristöön, koska yrittä-

jyys saattaa olla täysin vierasta. Toisaalta on edelläkävijyyttä, kuten aiemmin mainittu Etu-

Töölön lukio, jossa yrittäjyyskasvatus on saavuttanut kansainvälistäkin tunnettuutta ja saa-

vuttanut palkintoja. Lukio on tuonut vahvasti esiin NY-toiminnan hyödyllisyyttä ja tarjoutunut 

mentoroimaan, toimimaan tiimiopettajana yms. muiden Helsingin lukioiden suuntaan.  

Opettajien työelämään tutustuminen (OpeTET) ei ole kovin suosittu työelämäyhteistyön ke-

hittämismuoto ja tuntumaksi jäi, että siinä työelämä tulee aiheeseen tottumattomalle aika 

rajusti lähelle ja siksi on turvallisempaa aloittaa kauempana itsestään, kuten alumnitoimin-

nasta. Kuten aiemmin on jo todettu, alumnitoiminta on Helsingissä jopa suositumpaa kuin 

muissa hankekaupungeissa keskimäärin. Sen sijaan opiskelijoiden työelämäjaksot (Opis-

kelijaTET) ja kesätöiden saantiin liittyvät toimenpiteet eivät saa hankkeessa kannatusta. 

Toki Helsingissä on helpompi saada kesätöitä kuin muualla Suomessa ja pääkaupunkiseu-

dun muista isoista kaupungeista käydään Helsingissä paljon kesätöissä eli imu on Helsingin 

suuntaan. Näin ollen kehittämiseen ei välttämättä näyttäydy kovin tarpeellisena. Huomion-

arvoista on, että opiskelijoiden kesätyömahdollisuuksien kehittäminen ei ole kehittämiskoh-

teena ollenkaan. Perinteisesti tämä ei ole ollut ongelma Helsingin oppilaitosten näkökul-

massa siinä määrin kuin Helsingin ulkopuolella. Esimerkiksi Espoo panostaa tähän Tunne 

työ -hankkeessa vahvasti tavoitteenaan pitää nuoret oman kuntansa alueella kesätöissä. 

Toisaalta työelämäyhteistyön kehittämisessä job shadowing –näyttää opinto- ja ammatin-

valinnan kannalta olevan jopa hyödyllisempi. Job shadowing –toiminnassa nuori pääsee 

näkemään ammattilaisten työpäivän, mutta peruskoulusta lähtöisin oleva TET-toiminta, 

vaikkakin on yleensä pitempikestoisempi, tutustuttaa enemmän muihin kuin tulevaisuuden 

tavoiteammatin töihin. Myös työelämätapahtumat ovat ohittaneet tärkeydessään TET-toi-

minnan Helsingin lukion hankesuunnitelmissa. Työelämätapahtumien järjestämisessä voi-

daan käyttää opiskelijoita apuna ja opiskelijat ovat samoista syystä kuin opettajatkin eli työ-

elämäkokemuksen puutteen takia innostuneempia tapahtumiin osallistumisesta kuin mene-

mällä heti yksittäin sisälle työelämään. Toki yksilölliset erot ovat suuria.  
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Ura- ja opinto-ohjauksen kehittäminen työelämäyhteistyön kehittämisen osana näyttäytyy 

kaikissa osallistujalukioissa yhtä suosittuna. Todennäköisesti asiaa selittää se, että hank-

keessa on paljon opinto-ohjaajia osallistujina. Uusi kurssi on Helsingin kaupungin lukioiden 

suunnitelmissa juurikin työelämätaitoihin liittyvä uusi avaus. Kuten edellä mainittiin, lukio-

opiskelijalla on mahdollisuus valita kolme vapaavalintaista kurssia. Tarve uusien kurssien 

suhteen vaihtelee suuresti lukioittain.  

Sparraus ja benchmarking eivät ole tyypillistä toimintaa Helsingin lukioissa; harvoin lähde-

tään ainakaan oman kaupungin ulkopuolelle oppia hakemaan näiden toimintojen kautta, 

vaan yleensä ollaan sparrauksen ja benchmarking-toiminnan kohteena. Hanke on kuitenkin 

vienyt Helsingin lukioiden opetushenkilöstöä mm. Jyväskylään tutustumaan tiimioppimi-

seen.  

Yritysverkostojen kehittäminen on lähes yhtä suosittua Helsingin ja muiden hankelukioiden 

keskuudessa. Helsingin Yrittäjät ry on nimennyt piirikohtaiset oppilaitosyhteistyöhenkilöt toi-

minta-alueeltaan. Hankkeen myötä voisi useampikin lukio yrittää luoda suhteista lähiympä-

ristönsä yrityksiin ja/tai painotetun opetuksen tavoitteita tukeviin yritysverkostoihin. Tämä 

tuntuu olevan hankalaa aloittaa ja usein hankehenkilöstöltä on kysytty, mistä yrityksiä voisi 

löytää. Kysymys on hämmentävä pääkaupunkiseudun ulkopuolelta katsottuna, mutta se liit-

tyy ennen muuta lukion perinteisen toimintakulttuurin erilaisuuteen ja opettajien omiin taus-

toihin, joihin harvemmin liittyy yrityksessä työskentelemisen kokemuksia, kuin esimerkiksi 

ammatillisen koulutuksen opettajien keskuudessa, jossa se on edellytys opettajana toimi-

miselle. Teknologiateollisuus (2014, 17-23), joka toimii vahvimmin pääkaupunkiseudulla, 

näkee lukiot paikkoina, jossa keskitytään ennen muuta opetuksen järjestämiseen ja jopa 

toissijaisesti oppimiseen. Teknologiateollisuuden mukaan joillakin lukioilla on jo pitkä koke-

mus yritysyhteistyöstä ja periaatteessa lukiot ovat kiinnostuneita yhteistyöstä tai ainakin yri-

tysten vierailuista oppitunneille, koska yhteistyön avulla saadaan mm. konkreettisia esi-

merkkejä työelämästä.  

 

5. JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Tämän opinnäytetyön yleinen tutkimuskysymys on ’Mikä on lukiokoulutuksessa yrittäjyys-

kasvatuksen rooli työelämäyhteistyön kehittämisessä ja miten sitä voidaan kehittää Tunne 

työ – Suunnittele Ura -hankkeen näkökulmasta?’. Tutkimuskysymys on purettu kolmeen 
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alakohtaan, joiden johtopäätökset esitellään tämän luvun kohdissa 5.1-5.3. Yleiseen tutki-

muskysymykseen saatu uusi tieto käsitellään yhteenvetona luvussa 6.  

5.1 Millainen on työelämäyhteistyön ja yrittäjyyskasvatuksen tilanne opetuksen to-

teutuksessa ja ketkä ovat toteuttajia lukioissa? 

Mobiilikysely, joka koski kaikkia hankepartnereita eikä pelkästään Helsingin lukioita, osoitti 

että yleisin mielipide (46 % vastaajista) työelämäosaamisen lähtötilanteesta oli ’Joissakin 

oppiaineissa hyvä, mutta joissain alkuvaiheessa’. Kun tarkastelemme tutkimuskysymystä 

ja tehtyä tutkimusta Helsingin kaupungin tilanteesta muiden menetelmien avulla, näyttää 

siltä, että Helsingin kaupungin tilanne on hankkeen ja tutkimuksen alkupuolella paljolti hank-

keen alun yleistilanteen kaltainen. Toteuttajia ovat opettajat ja opinto-ohjaajat, yrittäjyyskas-

vatuksen painottuessa yleisesti opettajiin ja työelämäyhteistyön opinto-ohjaajiin. Vastauksia 

tarkemmassa analyysissä havaittiin, että samasta oppilaitoksessa työskentelevillä opetta-

jilla ja opinto-ohjaajilla oli samankaltainen käsitys nykytilanteesta. 

Kuten aiemmin on tullut esille, toteutustavaksi Tunne työ –hankkeessa työelämäyhteistyön 

kehittämiseksi on hyvin monessa lukioissa valikoitunut alumnipäivä. Asialla on positiivisia 

vaikutuksia, kuten uusien verkostojen syntyminen, erilaisten ammattien ja organisaatioiden 

esiin tuleminen, omien resurssien tehokkaampi käyttö ja ammatillisten polkujen variaatioi-

den esiin tuominen. Toisaalta alumnipäivä ja tapahtumat yleensäkin jättävät lukiolaisen 

henkilökohtaisella tasolla vielä melko etäälle työelämästä, mutta palvelevat todennäköisesti 

ensiaskeleena kohti syvempää yhteistyötä. Lukiolaisethan ovat alumnipäivässä yleisönä ja 

tärkein kohderyhmä. Työelämäosaamisen vaikuttavuus kehittyy syvemmälle, jos se onnis-

tutaan ulotettaan henkilökohtaisemmalle tasolle.  

Ylhäältä delegoidut hallinnolliset toimintaperiaatteet, kuten esimerkkinä esitetty lukioiden 

kampusjako, koettiin teoreettiseksi ja siirtymisen vaikeus paikasta toiseen korostui yllättä-

västi mielipiteinä, että ei olisi käytännössä mahdollista hyödyntää saman kampuksen toisen 

lukion toimintoja. Suomen olosuhteissa Helsingissä on paras ja kattavin sekä myös edulli-

nen julkinen liikenne. Vaikutelmaksi jäi, että liikenteelliset vaikeudet ovat liioiteltuja ja ne 

saattavat olla merkki jonkinlaisesta alimotivoituneisuudesta hallinnossa tehtyihin yhteistyö-

aluevalintoihin tai ehkä laajemminkin ylemmältä taholta tuleville ohjeille. Työelämäyhteis-

työn kehittämiseen osallistuvien opetushenkilöiden määrä näyttää kuitenkin kasvavan luki-

oissa vuosittain. 
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Ehkä eniten huomiota tutkimuksessa tehdyissä havainnoissa herättää tieto siitä, että Hel-

singin kaupungin Yrittäjyyskasvatuksen ohjelma ja PUU-malli eivät ole jalkautuneet lukioi-

hin. Ohjelma ja malli on kehitetty hankkeessa ja hankkeiden tulosten hyödyntämiseen pitäisi 

olla käytäntöjä ja seuranta. Siksi hankkeiden tulosten jalkauttamiseen tulisi keskittää enem-

män voimavaroja, mutta kaikelle hanketyölle tyypillistä on, että kehittäjien työsuhteet päät-

tyvät hankkeen päättyessä ja työ jää tältä osin vakiohenkilöstölle, joka ei ole tarpeeksi tie-

toinen asiasta, asia ei kuulu heidän työnkuvaan tai asioiden uskotaan jo olevan kentällä 

menossa käytäntöön.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) strategisen tason johtamisen ja linjausten (2017) osi-

ossa on käytetty yhteisotsikkoa Yritys- ja työelämäyhteistyö. Tässä linjauksessa on yrittä-

jyyskasvatus integroitu selkeästi työelämäyhteistyötoimenpiteiden sisälle, esimerkkinä 

lause: ”Oppilaiden ja opiskelijoiden TET-jaksoille on kirjattu yrittäjyyden tavoitteet”. Tämä 

ajattelu välittyi myös empiirisessä osassa mm. siten, että työelämäyhteistyöstä puhuttaessa 

lähes aina mukaan liitettiin yrittäjyyskasvatuksen opettajan asiantuntemus ja kokemus ai-

hepiiristä.  

Lukioiden kehittämishankkeet ovat työelämäyhteistyön osalta vielä verkostoitumisvai-

heessa eli verkostojen rakentaminen on ainoa tai ainakin keskeinen sisältö työelämähank-

keissa. Esimerkiksi ammatillisen koulutuksen alalle olisi vaikea kuvitella enää EU-rahoitta-

jan hyväksyvän tämänkaltaisia hankkeita, mitä lukioissa on käynnissä. Yhteistyöverkosto-

jen kehittämisestä on kuitenkin vaikea löytää mitään systemaattista lähestymistapaa lukioi-

den tasolla, mutta ”pitää kehittää -ajattelu” on saanut jo vahvaa jalansijaa.  

Teeman mukaisen toiminnan resursointi näyttää olevan alimitoitettu normaalin toiminnan 

osana ja siihen saadaan vauhtia ja lisää voimavaroja vain hankkeiden kautta, ainakin tois-

taiseksi.  

Helsingin kaupungin lukion opetussuunnitelma ohjaa toimintaa vähintäänkin kirjallisesti. 

Asiakirjassa on keskeisessä roolissa ilmiöpohjainen oppiminen ja lisäksi kannustetaan, että 

Helsinki luo alustan ilmiöoppimisen toteuttamiseen yhdessä yliopistojen, korkeakoulujen ja 

yritysten kanssa. Kokonaisuutena yrittäjyyskasvatuksen ja työelämäyhteistyön toteutus 

nähdäänkin ilmiöpohjaisena. Lukion opetussuunnitelma antaa evästyksiä toteutukseen, 

mutta harvoin pelkkä kirjallinen ohjenuora johtaa toivottuun tulokseen. Asia pitäisi olla 

enemmän esillä lukion sisällä toteutuksen suunnittelussa ja toisaalta pitäisi arvioida ja voida 

antaa palautetta, onko toteutus mahdollista arjessa ja mikäli ongelmia on, pyrkiä esimerkiksi 

rehtorin kautta vaikuttamaan toteuttamisedellytyksiin. Rehtorit ja lukioiden johtoryhmät ovat 
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edelleenkin keskeisin vaikuttajataho lukiotasoilla. Helsingin kaupungin lukioiden rehtorit ko-

koontuvat säännöllisesti lukiotoimen johtajan johdolla ja vaikka käsiteltäviä asioita on pal-

jon, on tämä foorumi kuitenkin tärkeä kanava vaikuttaa käytännön toteutukseen lukioissa. 

Samalla saadaan myös hyvien käytäntöjen realisoitumista nopeutettua ja rehtorit voivat tä-

täkin asiaa käsitellä säännöllisesti yhteisseurannalla ja vertailemalla toteutuksia. Tunne työ 

–hankkeen perustaminen sai alun alkaen laajan kannatuksen rehtorien keskuudessa ja on-

kin mahdollista, että aihekokonaisuus jää agendalle pitkäksi aikaa ja toivottavasti muuttuu 

vakioina seurattaviin ja kehitettäviin asioihin.  

5.2 Millaisissa oppimisympäristöissä työelämäyhteistyön ja yrittäjyyskasvatuksen 

opetus tapahtuu ja miten niitä voisi kehittää? 

 

Helsingin kaupungin Koko kaupunki oppii -ajattelu, jonka mukaan koko kaupunki on samalla 

oppimisympäristö, edistää monin tavoin myös työelämäyhteistyön kehittymistä. Kokemus-

ten vaihtoa eri toteutustavoista olisi hyvä vaihtaa enemmänkin lukioiden kesken ja kerätä 

tietoa myös muista oppilaitoksista. Tämän kehityksen myötä yksilöllisten oppimispolkujen 

tarve kasvaa, koska ns. vapaita virikkeitä syntyy opiskelijalle ja opettajille lisää. Tämä on 

keskeisin elementti Koirasen (2009) oppimiskontekstimallissa, jossa kuudes konteksti muo-

dostuu oppilaitoksen ja vapaiden virikkeiden (joihin myös työelämä kuuluu) muodostamasta 

yhteisestä kontekstista.  

Haastattelu- ja havaintopoiminnat näyttävät, että useat opettajat kykenevät monipuolisesti 

ja innovatiivisesti muokkaamaan oppimisympäristöjä ja seuraamaan kirjallista ohjeistusta-

kin. Lisäksi pedagogiset ratkaisut ovat sinällään oppimisympäristöjä. Opettajan näkemys 

siitä, että hän itse aktiivisena toimijana voi vaikuttaa oppimisympäristön valintaan ja muo-

kata niitä, ei kuitenkaan ole vielä yleinen opettajakunnassa tai ns. valtavirtaa.  

Opiskelijoiden oma aktiivisuus alkaa saada yhä enemmän jalansijaa eli opettajan ei tarvitse 

tehdä ja järjestää kaikkia asioita opiskelijaa varten oppimisympäristöasioissakaan.  Samoin 

näyttää kasvavan usko siihen, että oppilaitoksen ulkopuolellakin voi oppia lukio-opiskelijalle 

hyödyllisiä asioita. Tällainen ajattelun muutos luo jalansijaa työelämäyhteistyön kehittymi-

selle ja siemeniä yrittäjyyskasvatukselle.  Joidenkin opiskelijoille annettujen tehtävien ja jär-

jestettyjen tapahtumien kautta opiskelijat ovat päässeet esimerkiksi tutustumaan kauppa-

keskuksen yrityksiin ja yrittäjiin ”kulissien takana”. Yritykset ovat yleensä suhtautuneet asi-

aan positiivisesti ja opiskelijat ovat olleet innostuneita. Tällaisten kimmokkeiden antaminen 
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opiskelijoille pitäisi olla lukioissa kannustettavaa. Tämä muodostaa toisen näkökulman pro-

fessori Koirasen oppimiskontekstimalliin.  

Digitaaliset järjestelmät voivat mahdollistaa yritysyhteistyötä uudella tavalla ja helpottaa 

sitä. Lisäksi on myös olemassa kasvava joukko yrityksiä ja muita työnantajaorganisaatioita, 

joiden toiminta perustuu lähtökohtaisesti digitalisaatioon monin eri tavoin. Siten myös työ-

elämäyhteistyön ja yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta tulee olla mahdollista toimia digi-

taalisessa toimintaympäristössä ja digiyritysten antama informaatio ja työelämän käytännöt 

tukevat työelämään siirtymistä.  

Julkisten rahallisten resurssien vähentyessä ja kestävän kehityksenkin näkökulmasta on 

digitaalisuus nähty yhtenä keinona säästää henkisiä ja aineellisia resursseja ja poistamaan 

myös esteitä saavutettavuuden näkökulmasta. Yleisenä tutkijan havaintona oli, että van-

hempi opetushenkilöstö hallitsi yllättävänkin huonosti tietotekniikkaa. Keskustelua käydään 

edelleen paljon laitteiden ympärillä, ei juurikaan oppimisen ja pedagogisten ratkaisujen va-

linnoista tms.  Haastateltujen kertoma toisaalta osoittaa, että digitalisaatio nähdään myös 

mahdollisuutena työelämäyhteistyön ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä, työvälineenä, 

joka helpottaa arjen esteitä, kuten siirtymisiä paikasta toiseen ja yrittäjäyhteistyökumppanin 

ajan käyttöä. Toimintatapojen muutos digitalisaation avulla on vasta lähdössä liikkeelle. 

Helsingin kaupungin opetussuunnitelmassa on myös annettu innovatiivisia esimerkkejä op-

pimisympäristöistä, kuten Music Café. Tässä tapahtumatuotantoon yhdistetään yrittäjyyttä 

kahvilatoiminnan avulla. Tämä yrittäjyysoppimisympäristö on käytössä Kallion lukiossa, 

mutta tämä lukio ei ollut vielä lukuvuonna 2017-2018 mukana hankkeessa, vaan liittyi mu-

kaan syksyn 2018 alusta. Malli voisi sopia muihinkin lukioihin ja toivottavasti hanke pystyy 

välittämään ja vaikuttamaan asiaan.  

Hankelukioiden tekemät toimintasuunnitelmat siirtävät ja muokkaavat oppimisympäristöjä 

laajemmiksi, mainittakoon vaikka opiskelijoiden job shadowing ja työelämätapahtuma. Ky-

seessä on opiskelijan kannalta vielä lyhytkestoinen muutos ja vaikea on lähitulevaisuu-

dessa kuvitella lukiota, jossa opiskeltaisiin suoraan työpaikalla tai tapahtumissa. Muutos on 

kuitenkin käynnissä ja toimintasuunnitelmien aktiviteettilistauksesta näkee, että työelä-

mäyhteistyöhön ja oppimisympäristöihin suhtaudutaan monipuolisesti ja eri reittejä kulkien. 

Oppimisen käsitys on kuitenkin muuttunut luokkasidonnaisesta ympäristöstä hyvinkin mo-

nipuoliseksi, mikä varmastikin alkaa hyödyttää lukio-opiskelijoita jo lähivuosina.  
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5.3 Millaisia tavoitteita työelämäyhteistyölle ja yrittäjyyskasvatukselle on asetettu 

oppilaitoksissa ja millaisin keinoin tavoitteisiin pyritään? 

 

Mobiilikyselyssä hankkeen osallistujat asettivat toiveeksi, että hankkeen työelämäkoordi-

naattori toimisi yritysyhteyksien aloitteentekijänä. Omissa toimintasuunnitelmissa puolet 

Helsingin lukioista oli kirjannut yritysverkostot osaksi omaa toimintaansa. Yleisesti kirjalli-

sissa suunnitelmissa ja haastatteluissa sekä havainnoissa korostuivat välilliset keinot yri-

tyskontaktien luomiseksi ja verkostojen laatimiseksi. Suosituin keino Helsingin lukioissa oli 

aiemmin useamman kerran mainittu alumnitoiminnan kehittäminen. Asian hyvinä puolina 

on ainakin jo valmiina olevan verkoston, entisten opiskelijoiden aktivointi mukaan toimin-

taan. Työelämäyhteistyöverkostoon saadaan lisäystä näin hyvin tehokkaasti ja nopeasti. 

Lisäksi opiskelijat voivat ehkä helpommin samaistua samasta oppilaitoksesta valmistunee-

seen ja samalla tulee yrityksen lisäksi tutuksi ammatillinen polku, miten entinen opiskelija 

on nykytilanteeseen päässyt. Alumniverkoston kehittäminen on siten erittäin hyödyllistä. 

Asian toisena puolena on opetushenkilöstön arka suhtautuminen luomaan suhteita ei-en-

nalta tuttuun organisaatioon ja henkilöihin, mikä ei tietysti lähtökohtaisesti ole yhtä helppoa 

ja samanlainen arkuus vaivaa muitakin työyhteisöjä, myös kaupallisia. Toinen asia, joka 

saatetaan menettää, on lukion yhteyksien luominen lähiympäristöön, jossa Helsingissä on 

paljon mahdollisuuksia. Alumni ei välttämättä ole sijoittunut työelämässä entisen lukionsa 

naapuriin. Näin lukio itse ei voi täysin olla lähiympäristönsä aktiivinen kansalainen, vaikka 

sen opiskelijat olisivatkin, sillä opiskelijavuosiluokat vaihtuvat melko nopeassa syklissä.  

 

Ulkoinen yrittäjyys voi ilmetä lukiossa innovaatioiden kehittämisenä, liikeideoiden synnyttä-

misenä sekä koulun ja työelämäyhteyksien voimistamisena (Seikkula-Leino 2007, 106). 

Näyttää siltä, että tämän ovat oivaltaneet ne lukiot, jotka ovat lähteneet mukaan NY-toimin-

taan (Etu-Töölö, Kielilukio). Monet lukiot epäröivät edelleen, soveltuuko NY-toiminta heille 

ollenkaan ja syitä tähän ajatteluun on monia, mutta keskeisempiä syitä ovat opiskelijaprofiili 

ja resurssien vähyys. Koko kaupunki oppimisympäristönä –ajattelu on kuitenkin herätellyt 

opettajakunnassa muidenkin vaihtoehtojen pohtimista. Esimerkiksi 4H-toiminnan tuominen 

lähemmäksi oppilaita ja SLUSH-toimintaan mukaan lähteminen. Lukiot, jotka ovat ottaneet 

TAT:n liiketalouskursseja opetukseensa, ovat päässeet osalliseksi SLUSH-tapahtumaan. 

Nämä esimerkit kertovat, toivottavasti, aktivoitumisesta monipuolisempaan työelämäyhteis-

työ- ja yrittäjyyskasvatustoimintaan ja muidenkin kuin alumniverkoston hyödyntämiseen.  
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Luvussa 2.3 lueteltiin joukko lukioiden työelämäyhteistyötä kehittäviä hankkeita. Työelä-

mäyhteistyö ei ole suinkaan ainoa aihealue lukioiden kehittämistoiminnassa. Näyttää siltä, 

että lukiotkin ovat jo siirtyneet osaksi organisaatioita, jotka kehittävät toimintaansa useiden 

hankkeiden avulla samanaikaisesti. Haasteena näyttää olevan sisäisen tiedonkulun ja dy-

namiikan puute eri hankkeiden ja normaalitoiminnan välillä, kuten muissakin organisaa-

tioissa, joissa on käynnissä monta hanketta samanaikaisesti. Kehittämishankkeet jäävät 

lähes hyödyttömiksi, jollei tuloksia juurruteta ja juuruttamista seurata aktiivisesti.  

Helsingin kaupungin lukioiden opetussuunnitelma ei anna suoraan mitään määrällisiä ta-

voitteita, muodostaa tavoiteperustan Helsingin lukio-koulutuksen perustehtäviin ja arvope-

rustaan, opetuksen toteuttamiseen, opiskelijan ohjaukseen ja tukemiseen, oppimistavoittei-

siin ja opetuksen keskeisiin sisältöihin sekä opiskelijan oppimisen arviointiin. Tämän doku-

mentti on laaja ja perusteellinen ohjausväline myös työelämäyhteistyön ja yrittäjyyskasva-

tuksen toteuttamiselle, mikä ei aina tule selkeästi dokumentista ilmi, vaan sitä pitää osata 

tulkita ja lisäksi tuntea esimerkiksi ilmiöpohjaisen oppimisen perussisältö ja menetelmät. 

Dokumentti voisi jatkossa sisältää selkeämpää evästystä työelämäyhteistyöhön ja yrittä-

jyyskasvatukseen varsinkin kun aihepiiri on nousussa valtion opetusviranomaistenkin ta-

holta ja koska Helsingin kaupunki on laajassa kaupunkien välisessä yhteistyössä paneutu-

massa aiheeseen Tunne työ –hankkeen avulla.  

 

6. YHTEENVETO JA EHDOTUKSET JATKOTUTKIMUKSIIN 

 

6.1 Yrittäjyyskasvatuksen rooli ja kehittäminen osana työelämäyhteistyötä Tunne 

työ – Suunnittele Ura –hankkeessa 

 

Yrittäjyyskasvatus ei ole edelleenkään itsestään selvä aihe ja toiminto kaikissa Helsingin 

kaupungin lukioissa, vaikka sen ensiaskeleet otettiinkin parikymmentä. Jotkut opettajat ovat 

päässeet seuraamaan alan kehitystä jo alusta alkaen ja tekevät monin tavoin edelleen ar-

jessa työtä asian eteen.  

Viime aikoina on nostettu työelämäyhteistyö yrittäjyyskasvatuksen rinnalle. Rinnalle tulo 

johtuu siitä, että opetushenkilöstö on huomannut asioiden välisiä yhtymäkohtia, mutta mo-

nissa lukioissa yrittäjyyskasvatus on laitettu eri siiloon kuin työelämäyhteistyö. Siilomallissa 

yrittäjyyskasvatusta hoitaa yhteiskuntaopin opettaja ja työelämäyhteistyöasioita opinto-oh-
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jaajat. Näiden välimaastoon tai sillanrakentajiksi aihekokonaisuuksien välille on joissain lu-

kioissa muodostunut eri oppiaineiden ”vapaaehtoiset yrittäjyys- ja työelämäkasvattajat”, 

jotka vetävät lukiossa esim. NY-toimintaa ja/tai vievät säännöllisesti oppilasryhmiä tutustu-

maan lukion ulkopuoliseen toimintaympäristöön sellaisiin kohteisiin, jotka tukevat pakollisen 

tai vapaaehtoisen kurssin sisältöä.  

Helsingin kaupungin lukioiden opetussuunnitelma on keskeinen kirjallinen työkalu toimin-

nan ohjaamisessa oppilaitostasolle. Toisaalta henkilöinä rehtori ja lukion johtoryhmän jäse-

net ovat avainasemassa, eteneekö asiat käytännön tasolle eli mitä rehtori ja johtoryhmä 

pitävät tärkeänä, sitä lukoissa lähdetään toteuttamaan. Voimassa olevassa opetussuunni-

telmassa korostuvat ilmiöpohjainen oppiminen, digitalisaatio, koko kaupungin ottaminen op-

pimisympäristöksi ja esimerkiksi opiskelijoiden vapaa-aikaan kohdistuva Aktiivipolku-malli. 

Nämä kaikki edistävät työelämäyhteistyön toteutumista ja laajentavat oppimisen käsitystä 

lukiorakennusten ulkopuolelle, luovat uusia mahdollisuuksia, mutta samalla myös paineita 

toimintatapojen ja –kulttuurin muuttamiseen.  

Helsingin kaupungin kuuden lukion joukossa, jotka ovat olleet tämän työn tutkimuskoh-

teena, esiintyvät yrittäjyyskasvatuksen ääripäät. Yhdessä lukiossa yrittäjyyskasvatus näh-

dään tarpeettomana erilaisen opiskelijaprofiilin vuoksi ja toinen on palkittu yrittäjyyskasvat-

taja Euroopan Unionin tasolla. Yksi selitys asialle on usealle lukiolle annettu valtakunnalli-

nen tai kaupungin erityistehtävä, joka sinänsä ei estä minkään asian toteuttamista, mutta 

voi luoda väärää mielikuvaa kaikkien opiskelijoiden yhtenäisestä tarpeesta tai ylipäätään 

mitä pitäisi ottaa opetuksessa huomioon.  

Yrittäjyyskasvatuksen eteen on viime aikoina Helsingissä tehty työtä erityisesti peruskoulu-

kentässä. Helsingin yrittäjät ry:n kanssa on tehty piirijako, jossa yrittäjäjärjestön kaupungin-

osapiiriin kuuluu sen alueella olevat peruskoulut. Tietoa on levitetty erityisesti opinto-ohjaa-

jakenttään. Lukiot eivät ole olleet tässä piirijaossa alun alkaen lähtkohtana, mutta asian 

levittämisellä lukioihin ei liene mitään estettä; kyseessä on ollut yhden hankkeen tulos ja 

hankkeen kohteena on ollut peruskoulut. Esimerkki epäonnistuneesta hanketuloksesta on 

Helsingin kaupungin yrittäjyyskasvatuksen Puu-malli. Se tuotettiin Helsingin kaupungin, 

Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen, Helsingin yrittäjät ry:n, Suomen Liikemiesten Kaup-

paopiston ja Villinikkarit ry:n yhteistyönä. Tämän tutkimuksen mukaan hanke tai sen tulok-

set eivät ole lukioiden tiedossa tai hankkeen yrittäjyyskasvatuksen malli käytössä. Viime 

aikoina Helsingin kaupunki onkin painottanut hanketulosten hyödyntämistä. Onnistuneita 

toteutuksia on, esimerkiksi hankehaastattelussa mainittiin Koko kaupunki ohjaa –hanke, 

joka on luonut hyvää pohjaa esimerkiksi työelämäyhteistyön edistämiselle.  
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Yrittäjyyskasvatus voisi olla vahvassa roolissa työelämäyhteistyön kehittämisessä ja kokea 

renessanssin Helsingin lukioissa, jos sille annetaan tilaisuus. Etu-Töölön lukiossa, joka on 

tunnettu yrittäjyyskasvatussaavutuksistaan, on opettajakunta huomannut itse, miten käte-

vää on näiden asioiden yhdistäminen, koska yrittäjyyskasvatuksen työkalut ovat paljolti sa-

moja kuin työelämäyhteistyön. Tämä ei liene yhtä helppoa sellaisissa lukioissa, joissa yrit-

täjyyskasvatus on vielä alkutekijöissään tai ei ole saanut edes mahdollisuutta. Tällöin työ-

elämäyhteistyökin on yleensä pidempään lähtökuopissa.   

Nuori Yrittäjyys ry on yksi Tunne työ –hankkeen virallisista partnereista ja se haluaa levittää 

toimintaansa useampaan lukioon. Kuudesta tutkitusta lukiosta toimintaa on kahdessa ja 

näistäkin lukioista neljä olisi uusia toiminnassa. Kiinnostusta on, mutta toiminnan käyntiin 

saaminen näyttää vaikealta, mihin on useita syitä: yrittäjyyskasvatus on ajatuksena nega-

tiivinen ja NY:n toimintaan kuuluva NY-yrityksen perustaminen ja pyörittäminen eivät sovi 

ideologiseen kuvaan, joko opiskelijoiden, opettajien tai molempien. Opiskelijoiden kiinnos-

tuta ei ole erikseen selvitetty, vaan tieto perustuu opettajilta ja opinto-ohjaajilta saatuihin 

arvioihin. Näyttää kuitenkin siltä, että NY:n toiminta ei sinällään istu kaikkien lukioiden suun-

nitelmiin, vaikka yrittäjyyskasvatus ajatuksena ei olisi täysin torjuttu. Tätä aukkoa on pai-

kannut Taloudellisen tiedotustoimisto TAT:n liiketalouden kurssit, joissa tuodaan esille kes-

tävää kehitystä. Tämä on ollut onnistunut ratkaisu esimerkiksi Sibelius-lukiossa. Opiskelijat 

voivat suorittaa kursseja verkossa ja tästä on saatu hyvää opiskelijapalautetta. Lukioissa ei 

vielä ole paljoa verkkokurssitarjontaa. TAT on Tunne työ –hankkeessa vahvasti mukana, 

mm. ohjausryhmätyöskentelyssä.  

YES-verkosto ei toimi pääkaupunkiseudulla tällä hetkellä. Tämän vuoksi se ei ole ollut mu-

kana Tunne työ –hankkeessa. Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistykset (Helsinki, Vantaa, Es-

poo) on myös keskeinen yrittäjyyskasvatusorganisaatio nuorten parissa. Erityisesti opinto-

ohjaajat, jotka työskentelevät eniten nuorten vapaa-ajan kysymysten parissa, ovat toden-

neet 4H-yhdistyksen olevan nykyistä potentiaalisempi yrittäjyyskasvattaja Helsingin luki-

oissa. Kun tähän liitetään Helsingin kaupungin lukioiden opetussuunnitelma, jossa ”Aktiivi-

nen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä” on läpileikkaava teema ja ns. haastava kasvatus-

kokonaisuus, sopisi nykyistä aktiivisempi 4H-yhteistyö hyvinkin mukaan yrittäjyyskasvatus-

työkalupakkiin.  

Osittain hätkähdyttävääkin on, että yrittäjyyskasvatus ei edelleenkään ole vakiintunut niin, 

kuin voisi olettaa parissa kymmenessä vuodessa tapahtuneen. Strategioista ja opetussuun-

nitelmista huolimatta monia asioita voidaan jättää toteuttamatta oppilaitostasolla, jos halu-

taan.  
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Tunne työ -hanke taistelee huomiosta muiden hankkeiden joukossa ja päivittäisrutiinien pu-

ristuksessa ja sen vaikutusmahdollisuudet ovat hyvinkin rajallisia. Yrittäjyyskasvatus ja työ-

elämäyhteistyö etenevät hankkeen kautta niin hyvin, kuin hanke onnistuu saamaan johdon 

tuen ja kentän kannatuksen. Hanke ei välttämättä pysty vartioimaan tulosten käyttöönottoa, 

vaikka loppuseminaareissa kaikki hankeosapuolet niin vakuuttavatkin, että työ jatkuu edel-

leen. Silti hankkeiden avulla tehtäviä sysäyksiä tarvitaan ja kun sysäyksiä tulee tarpeeksi 

monta, joista hankkeet ovat vain yksi tapa, mutta usein toimivat alkusysäyksinä, murtaa 

uusi ajattelu ja toimintatavat vähitellen lisää jalansijaa.  

6.2 Ehdotukset jatkotutkimuksiin 

 

Case-tutkimus menetelmänä tai strategiana antaa toisaalta mahdollisuuden yhdistää mo-

nenlaista aineistoa ja samalla rajaamaan tutkimuksen tiukasti kyseessä olevaan tapauk-

seen, joka tässä tutkimuksessa on ollut Tunne työ –hanke ja siihen osallistuneet kuusi hel-

sinkiläislukiota. Tutkimuksen aihepiiri, yrittäjyyskasvatus ja työelämäyhteistyö, ovat horison-

taalisia teemoja, vaikka niitä on ajettu organisaatiotasolla siiloihin. Aihetta on hyvä lähestyä 

ja rapsuttaa eri tavoin ja siksi tässä työssä onkin käytetty teemahaastatteluja, hankkeen 

tapahtumien ja kokousten havainnointia, sähköistä kyselyä ja kirjallisen materiaalin tarkas-

telua. Jatkotutkimuksissa, Helsingissä tai muiden kaupunkien ja toimijoiden lukioissa, on 

syytä käyttää muitakin menetelmiä, vaikka case-tutkimusten sarjakin olisi varsin hyödylli-

nen.  

Helsingin kaupungin lukiotoimessa kannattaisi toteuttaa samantapaisia tutkimuksia lukion 

oppilaille, kuin on tehty LYYTI- ja Lukioteko –hankkeissa, jotta voidaan laatia toimintasuun-

nitelmia käyttäjätietoja hyödyntäen. Jos tutkimuksia ja selvityksiä ei voida tehdä kaikkiin 

lukioihin, kannattaisi valita niitä lukioita, joissa yrittäjyyskasvatus ja työelämäyhteistyö ei 

vielä ole kovin kehittynyttä, jolloin saataisiin pohjaa saada asioihin vihdoin vauhtia. Toisaalta 

tutkimukset, joissa vertailtaisiin sekä Helsingin kaupungin ylläpitämiä lukioita ja Helsingin 

kaupungissa sijaitsevia valtion ja yksityisten tahojen ylläpitämiä lukioita, voisi antaa myös 

uutta suuntaa kaikille osapuolille.  

Tutkimusta ja sen avulla synnytettäviä työkaluja tarvittaisiin yleisesti lisää työelämäyhteis-

työ- ja yrittäjyyskasvatuksen yhdistämisestä oppilaitostasolla. Tärkeitä osa-alueita tässä 

työssä olisivat pedagogiikka ja oppimisympäristöjen monipuolinen ja systemaattinen hyö-

dyntäminen. Näyttää siltä, että yrittäjyyskasvatusta tukevat yhdistystoimijat eivät vähäisten 
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ja hankepohjaisten resurssien takia pysty yksinään vastaamaan muuttuviin tarpeisiin. Jo-

kaisen toimijan on itse ammennettava kehitykseen lisää sisältöä ja työkaluja, joita tutkimus-

työssä voidaan synnyttää.  
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LIITE 1 

Hankkeen sähköinen lähtökysely Google Drive -lomakkeella (30.8.2017) 

 
1. Vastaajan / Ryhmän tiedot (Nimi)  

Työelämäyhteistyö 

2. Mikä on mielestänne oppilaitoksenne työelämäyhteistyön tilanne? (monivalinta).   

 Vielä alkuvaiheessa. 
 Joissakin oppiaineissa hyvä, mutta joissain alkuvaiheessa. 
 Melko hyvä kokonaisuutena, mutta kehitystyötä tarvitaan. 
 Työelämä- ja yritysyhteistyö on aktiivista ja monipuolista. 

3. Millaista yhteistyötä odotat työelämäkoordinaattorilta? (monivalinta, useita vaihto-
ehtoja)    

 Seuraa tilannetta (säännölliset keskustelut tms.). 
 Osallistuu oppilaitoksemme tapahtumiin aktiivisesti. 
 Auttaa yritys- ja työelämäyhteistyökontaktien luomisessa. 
 Auttaa ideoinnissa ja suunnittelussa. 

Tapahtumat ja koulutukset 

4. Millaisia tapahtumia ja koulutuksia toivot hankkeen aikana? Mistä haluaisit saada lisää 

tietoa? (vastaus tekstinä) 

Hankkeen arviointi 

5. Anna ideasi, miten hankkeen toteutumista arvioidaan (vastaus tekstinä) 

Viestintä 

6. Minkä kanavien kautta haluat ensisijaisesti tietoa hankkeen asioista? (monivalinta, useita 

vaihtoehtoja)    

7. Mitä tietoa haluat meiltä saada? (monivalinta, useita vaihtoehtoja)    

8. Äänestä suosikkisi hankkeen logoksi (monivalinta) 

-------------------------------------- 

9. Anna avointa palautetta seminaaripäivästä. Kiitos! (vastaus tekstinä) 

 

 



 
 

97 
 
 

LIITE 2 

Teemahaastattelurunko  

 

Organisaation perustiedot 

 

Nimi   ____________________________________ 

Haastateltava henkilö  ____________________________________ 

Työtehtävä   ____________________________________ 

 

Haastattelun toteutus 

Ajankohta    ___________________________________: 

Kesto   _______________ 

Paikka   _______________ 

 

Teemat 

 

Teema 1 Käytössä olevat työelämä- ja yritysyhteistyön toteutustavat 

Teema 2 Millainen yhteistyöverkosto olemassa tai pitäisi kehittää toteutusta varten 

Teema 3 Toteutuksessa mukana oleva henkilökunta, asenteet ja osaaminen (lukion 
oppiaineiden opettajat ja opinto-ohjaus) 

Teema 4 Muutokset oppimisympäristössä 

Teema 5 Digitaalisten järjestelmien ja sovellusten käyttö työelämäyhteistyössä ja yrit-
täjyyskasvatuksessa 

 

 


