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Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella ammatillisen koulutuksen 

yrittäjyyskasvatuksen käytännön opetuksen toteutusmahdollisuuksia. 

Tarkasteluun vaikuttaa vuonna 2015 voimaan astuva ammatillisen 

perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus. Käytännön opetuksen toteutuksen 

viitekehykseksi valittiin synteesi pop up ja lean startup liiketoimintamallien 

viitekehyksistä.  

 

Tutkimuksen kohteena olivat viralliset opetussuunnitelmauudistuksen asiakirjat 

ja liiketoimintamalleja käsittelevä kirjallisuus. Tutkimusmenetelmänä käytettiin 

integoivaa narratiivista kirjallisuusanalyysiä. Aineiston analyysissä käytettiin 

Atlas-ti ohjelmistoa. 

 

Tutkimuksen tuloksena muodostui kuva työelämälähtöisistä uudistuvista 

opetussuunnitelmista, missä yrittäjyyskasvatuksen rakenteet eivät 

todellisuudessa muutu entisestä merkittävästi. Sen sijaan, uutta tulevat olemaan 

opetuksen toteutukselle asetetut haasteet: yksilöllistetyt opintopolut ja 

opiskelumallien monipuolistamisen merkittävä kasvu. Yrittäjyyskasvatukselle 

asetetaan Suomessa yhteiskunnallisesti korkeita tavoitteita. Se, miten niihin 

päästään ja millaisella pedagogiikalla, jää eri ammatillisten oppilaitosten 

ratkaistavaksi paikallisesti. 

 

Pop up ja lean startup liiketoimintamallit tarjoavat tulevaisuuden kannalta 

merkittäviä mahdollisuuksia yrittäjyyden käytännön opetuksen viitekehyksiksi. 

Lisäksi ne sopivat nopeatempoiseen ja ajallisesti tiukkarajaiseen opetuksen 

viitekehykseen hyvin uudenaikaisina asiakaslähtöisinä innovaatio- ja 

liiketoimintamalleina. 
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The objective of the study was to examine the vocational education and training 
for entrepreneurship. The new Finnish education curriculum for vocational 
education will come into force in 2015. Practical implementation of the 
entrepreneurship teaching model would be done with the help of synthesis of 
pop up and lean startup business frameworks. 
 
The investigation was the official curriculum reform documents and business 
models literature. Research method used was integrative narrative literature 
analysis. In the process the data was analyzed with the help of Atlas - ti 
software. 
 
As a result of the research a new picture of  the renewable curricula was 
pictured. Surprisingly formal entrepreneurship education structures do not 
actually change much. On the other hand there will be new administrative 
challenges: personalized learning paths and learning models, a significant 
demand to increase diversification of learning models. Entrepreneurship in 
Finland is highly appreciated. Goals are set high. There are still open issues, as: 
how to get there, and with what kind of pedagogy. Many of concrete decisions 
are left to local vocational institutions.  
 
Pop up and lean startup business models offer significant opportunities for the 
future. They have power to contribute also entrepreneurship education. In 
addition, they are suitable for fast-paced and time limited teaching frame.  Both 
are the most modern customer-oriented innovation and business models. 
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ALKUSANAT 

Työ kirjoittamisen aikaan, keväällä 2014, Suomessa eletään kansantalouden 

murroksen aikaa. Sitoutuminen eurooppalaiseen talouspolitiikkaan on tuottanut 

sekä mahdollisuuksia että myös sitonut maamme verkostoon, missä laajat - aina 

globaalit talousprosessit vaikuttavat yhteiskuntamme perusrakenteisiin, 

työllisyyteen, kansantalouteen ja hyvinvointiyhteiskunnan palvelurakenteisiin - 

myös koulutusjärjestelmäämme.  

Yrittäjyyden käytännön opetusmuodon kehittämishanke sijoittuu vaiheeseen, 

jossa suomalainen koulutuspolitiikka on muutosten keskellä. Nuorien määrä 

vähenee. Samaan aikaan iso osa nuorista jää koulutuksen ulkopuolelle - joko 

omasta halustaan tai koulutusjärjestelmän epäkohtien ja toimintamallien 

ohjaamina. Opetusolosuhteet ja -välineet paranevat koko ajan kouluissa ja 

opettajien koulutus on korkeatasoista. Vaatimukset kasvavat sen osalta, että 

opetuksen tulee olla osa nuoren modernia suhdetta arkeen: ryhmissä ja 

yhteisöissä elämistä, elämyksellisyyttä, vastuuta ja itsenäisyyttä sekä 

monipuolisia suhteita koulun, oppimisen ja arjen kanssa. Kaiken edellä kuvatun 

keskellä yrittäjyys henkilökohtaisena valintana ja elinkeinona on sinällään nuorten 

mielestä kiinnostava vaihtoehto.  

Opetushallitus johtaa käytännössä ammatillisen koulutuksen kehittämishanketta 

(käynnistettiin Opetus ja kulttuuriministeriön toimesta  27.2.2009), missä sekä 

opetuksen tavoitteet, rahoitus, rakenne ja toteutusmuodot tulevat muuttumaan 

merkittävästi lainsäädännön ja asetusten uudistamisen myötä. Valtioneuvosto 

hyväksyi 15.12.2012 koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman vuosille 

2011-2016. Sen ohjaamana prosessi on ollut käynnissä sekä ministeriössä että 

opetushallituksessa. Kyseessä on kansallinen hanke, mitä ohjaa eurooppalainen 

prosessi tutkintojen viitekehyksien perustamisesta ja ammatillisen koulutuksen 

opintosuoritusjärjestelmän kehittämisestä.  

Työtä sivuavat ammatillisen koulutuksen tutkintokohtaiset uudet määräykset 

astuvat voimaan 1.8.2015. Prosessi on siis on työtä kirjoitettaessa vielä 

olennaisesti kesken. Esimerkiksi tutkintokohtaiset suunnitelmat ovat 

lausuntokierroksilla. Työssä otetaan huomioon laajasti Opetushallituksen 

tarjoama vapaasti käytettävissä oleva materiaali siinä määrin kun sen voi olettaa 
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vaikuttavan tavoitteena olevan yrittäjyyden käytännön opetuksen uuteen 

luonnokseen. 

Yrittäjyys on ollut - oman sarja- ja portfolioyrittäjyyteni sekä tutkijuuden ja 

opettajuuden ansiosta - mielenkiintoinen ja haastava elämän pituinen matka. 

Yrittäjyyden opettajuus ja opetuksen toteutusmallien kehittäminen on 

tutkimusmatkani tuorein vaihe. Sitä ovat edeltäneet työskentely useissa 

yrityksissä, yliopistoissa sekä dosenttina että uusia tutkimuksellisia teemoja 

avaavissa hankkeissa johtajana. Olen kaikessa työssäni halunnut säilyttää 

vahvan kontaktin arjen toimintaan. Opettamisessa tärkeintä on selkeä ja 

realistinen suhde siihen, mitä tekee ja millaista arvomaailmaa opettajana kantaa 

mukanaan. 

Yrittäjyyden koulutuspolun kehittämishankkeen myötä olen palannut 

peruskysymysten äärelle: mitä ja miten voi oppia ja miten pitäisi opettaa? 

Tutkimus ja tiede tuottaa koko ajan valtavan määrän tietoa. Usein tieto on 

kuitenkin pirstaleista ja tutkimuksen hermeneuttinen sykli jää vaille täyttymystään 

- todellisuuden kohtaamista ja teorioiden ja tulosten käytettävyyden testausta. 

Uusi näkemys ammatillisen koulutuksen lähtökohdista nostaa opiskelijan elämän 

myötä kertyneen monitahoisen osaamisen keskiöön. Koulutuksessa ei tulla 

jatkossa keskittymään pelkään koulussa luennoituun tietoon, vaan tehtävänä on 

monipuolinen, moninainen osaamisen kokonaisuus, missä joustavuus ja 

monitaitoisuus ovat tavoiteltavia osaamisalueita.  

Pyrin kirjoittamaan työssäni yrittäjyyden käytännön opetusmuodon ensimmäisen 

version. Tulevat vuodet kertovat, miten hyvin onnistun toimintamuodossa ja 

ajatusten siirtämisessä tavoitteiseksi koulutustoiminnaksi. 

Kiitän professori Tuomo Kässiä motivoivasta ja lämpimän kannustavasta 

suhtautumisesta elämän pituiseen oppimisen matkaani.  

Järvenpäässä 18.5.2014 Outi Cavén-Pöysä 
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1 JOHDANTO 

Työn tavoitteena on yritys muodostaa kahdesta ajankohtaisesti käytössä olevasta 

liiketoimintamallista pop up ja lean startup yrittäjyyden ammatilliseen opetukseen 

käytännön opiskeluun muoto, joka palvelisi tämän päivän modernia yrittäjyyden 

moninaista toimintaa.  

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelee merkittävä määrä nuoria. Koulutuksessa 

on 8 koulutusalaa. Perustutkintoja on 53 ja niillä eri koulutusohjelmia 120. 

Opiskelijoita oli vuonna 2012 yhteensä 132 000. Yksityiskohtana mainittakoon, 

että kasvava osa ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on Uudellamaalla 

maahanmuuttajia. Ammatit ovat selkeästi yrittäjyyttä mahdollistavia - osassa 

yrittäjyys on jopa liki ainoa realistinen väylä työllistyä.  

Suomalaiset nuoret ovat arvomaailmaltaan lähellä vanhempiaan. Jokainen 

sukupolvi saa kuitenkin ympärilleen vallitsevan eurooppalaisen ja aina globaalin 

liiketoimintakulttuurin viitekehyksen. 2010-luvulla talous on taantumassa ja 

Eurooppa on vuosia kestäneen laman kourissa. Globaalit markkinat eivät auta 

Suomea kasvuun, sillä taantuma on eri puolilla maailmaa hidastamassa ja 

murtamassa pitkään jatkunutta kasvun doktriinia. Odotukset yrittäjyyttä kohtaan 

ovat korkealla.  

Tutkimus on tehty analysoimalla virallisia dokumentteja ja toisena aineistona 

kirjallisuutta ja artikkeleita. Metodologisesti tutkimus sijoittuu konstruktiiviseen 

viitekehykseen. Menetelmänä on käytetty integroivaa narratiivista 

kirjallisuuskatsausta. Aineiston analyysissä on käytetty apuna Atlas-ti 

ohjelmistoa, mikä on suunniteltu erityisesti laadullisten aineistojen analyysiin ja 

tulosten havainnollistamiseen. Ohjelmiston avulla on luotu verkostomaisia 

kuvioita virallisten aineistojen ja suunnitteludokumenttien tavoitteistoista ja niiden 

sisältämistä toiminnan ohjausrakenteista.  

Tutkimuksen tuloksena syntyy kuva suomalaisen ammatillisen koulutuksen 

eurooppalaisesta viitekehyksestä, kansallisista muutostarpeista. Toisena piirtyy 

kuva odotuksesta tuottaa koulutuspolitiikalla hyvinvoivia ja työllistyviä kansalaisia.  

Tutkimuksen toinen osa, kahden liiketoimintamallin - pop up ja lean startup 

mallien soveltaminen yhdessä yrittäjyyskasvatuksen käytännön oppimismuodoksi 
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- on yritys rakentaa tulevaisuuden yrittäjyyden opiskelulle ja nuorille moderni 

käytännön opetuksen viitekehys. Molemmat liiketoimintamallit vastaavat 

käytännönläheisyytensä ja nopean reaktiomallinsa osalta tämän päivän 

liiketoimintahaasteisiin yrittäjyydessä. Mallit vastaavat myös ammatillisen 

koulutuksen yrittäjyyskasvatuksen uudistumisen vaatimuksiin siten, että 

toimintamuotojen käyttö mahdollistaa uudenlaiset ja lyhytkestoisetkin yrittäjyyden 

kokeilut ammatillisen koulutuksen aikana. Tutkimuksessa luonnosteltu ja esitelty 

synteesinä luonnosteltu vaihtoehto vaatii opiskelijaa käsittelemään, 

suunnittelemaan ja ymmärtämään toiminnassaan kaikkia olennaisia yrittäjyyden 

ja yritystoiminnan elementtejä. Se sopii toisaalta ajallisesti käyttäjänsä 

säätelemään liiketoimintaan alusta aina yrityksen lopettamiseen asti.  

Toimintamuodon laaja koulutuksellinen kokeilu jää tulevaisuuden haasteeksi. 

Samoin jää malliluonnoksen kattava toimivuuden arviointi ja toimintamallin laadun 

kehittäminen. Jatkotutkimukselle avautuu toimintamuodon myötä useita 

mielenkiintoisia vaihtoehtoja aina koulutuspolitiikkatasolta käytännön 

oppilaitoksen opetuksen arkeen. 

   

 

 

 

  



14 
 

2 YRITYSTOIMINNAN MERKITYS  

2.1Yhteiskunnallinen merkitys 

Yrittäjät hakevat liiketoiminnalleen tuottomahdollisuuksia ja sen myötä luovat 

uudenlaisia innovaatioyhdistelmiä. Yrittäjyys tuottaa uudenlaisia 

liiketoimintarakenteita luovasti ja olemassa olevia rakenteita muokaten ja  

tuhoten. Ajatus juontaa juurensa 1900-luvun alun Schumpeterin yrittäjyyttä 

korostavasta mallista. Sen mukaan taloudellisen kasvun tuottoprosessi on 

yritysten välinen innovaatioista syntyvä kilpailu. Tavoitteena on yritysten voittojen 

ja yrittäjien varallisuuden kasvu. Kilpailussa syntyvät uudet innovaatiot ajavat 

markkinoita epätasapainoon ja palkitsevat menestyneet yritykset ja yrittäjät 

nopealla kasvulla ja monopolivoitoilla. Schumpeter kehitti termin ”luova tuho”, 

mikä korostaa innovaatioiden voiman toisaalta uutta luovaa ja toisaalta 

aikaisempaa murtavaa vääjäämätöntä tapahtumaketjua.  (Schumpeter 1942.)  

Kun taloudellinen kasvu on vaatimatonta - kuten vuodesta 2010 lähtien -  ja koko 

globaali talouselämä on muutoksen kourissa, on tärkeää luoda ja uudistaa 

kansallisen talouspolitiikan rakenteita. Suomessa on edelleen isoja, 

kansainvälisillä markkinoilla toimivia yrityksiä. Samaan aikaan kuitenkin tarvitaan 

innovatiivisia ja uudenlaisia yrittäjämäisiä toimijoita, jotka uskaltavat 

kyseenalaistaa liiketoiminnan ja mm. tuotekehityksen ja innovaatioiden prosessit.  

Työelämään astuvat nuoret ovat muuttuneet joustavammiksi oman elämänsä 

vaihtoehtojen suhteen. Työn ja uran rinnalle on alkanut nousta viitteitä siitä, että 

nuorien asenteet ja suhde työhön ovat muuttumassa monitahoisiksi 

verkostomaisiksi prosesseiksi. Koulutuksen, oman yksityiselämän ja sosiaalisten 

suhteiden väliset siteet ovat merkitseviä ja niiden sijoittumisesta arjen ja 

työelämän puitteisiin käydään vilkasta keskustelua. Itsenäistyminen näkyy 

monella eri tavalla. Suomalaiset nuoret mm. muuttavat huomattavasti muita 

eurooppalaisia nuoria varhemmin pois lapsuudenkodistaan ja liittyvät osaksi 

vertaisryhmiään siten eurooppalaisittain muita varhaisemmin (Keinänen 2010). 

Kansainvälisen Yrittäjyysmonitorin 2012 tuloksissa Suomi oli vielä muiden 

Pohjoismaiden tasolla, joskaan se ei erottautunut erityisesti myöskään joukosta. 

Aikuiset olivat sitä mieltä, että he erottavat hyvin yrittäjyyden mahdollisuuksia. 

Sen sijaan he kokivat, että heillä on muita pohjoismaalaisia heikommat 

yrittäjäosaamisen taidot. Barometrissä määriteltyjen innovatiivisten talouksien 
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joukossa Suomi ja suomalaiset menestyvät keskinkertaisesti. Vain noin kuusi 

prosenttia suomalaisista aikuisista on perustamassa yritystä. Kasvuun kohdistuva 

kunnianhimo on keskitasoista. Suomalainen yrittäjä ei ole suuntautumassa 

kansainvälisille markkinoille. Sen sijaan varhaisen vaiheen yrittäjät ovat 

innovaatiohakuisempia kuin jo vakiintuneet yrittäjät. (Stenholm & al. 2013, 3-4.) 

2.2 Yrittäjyys Suomessa 

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2009 julkaisussa  (Yrittäjäkasvatuksen 

suuntaviivat 2009) luodaan katsaus yrittäjyyden laajuuteen ja piirteisiin 

Suomessa. Maassamme suuri osa yrittäjistä on pieniä, yhden tai muutaman 

työntekijän työllistäviä yrityksiä. Ikääntyminen johtaa tilanteeseen, jossa nuorille 

olisi kysyntää. Omistajanvaihdoksille on painetta.  

 

 

Kuvio 1  Yritysten lukumäärä Suomessa 1990-2010, pois lukien 

 perustuotanto 

 

Yritysten perustaminen on ollut laskusuunnassa Suomessa vuodesta 2010 

eteenpäin. Väheneminen on ollut 6.7 prosenttia vuoden 2013 viimeisen 

neljänneksen aikana verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Eniten 

lopettaneita on ollut Uudellamaalla kaupan alalla. (Tilastokeskus 2014.) 
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 Kuvio 2  Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Suomessa 2005-2013  

 (Tilastokeskus 2014a) 

Vuodesta 2010 alkaen kehitys on ollut sekä yrityksien lopettamisen että  uusien 

perustamisen aikaa. Trendi on, että uusia yrityksiä  on aloittanut aikaisempia 

vuosia vähemmän. Samaan ajankohtaan sijoittuu globaalin talouskriisin ja laman 

aika, joten kansallisesti reaktiot ovat selkeästi ja johdonmukaisesti vastaus 

taloudellisen tilanteen kehitykseen.  

Globaalista Yrittäjyysbarometrista 2012 käy ilmi, miten Suomessa poliittinen 

ilmapiiri, kannusteet ja tuki erityisesti naisyrittäjyyden kasvua kohtaan on 

positiivista. Samoin tukea ja ohjausta on tarjolla erityisesti kasvuyrityksille. Suomi 

sijoittuu globaalissa kilpailuindeksissä kolmanneksi ja liiketoiminnan helppouden 

mittarissa sijalle 11.(Stenholm & al. 2013, 10.) 

Tilastokeskuksen yritystoiminnan tilastojen mukaan vuoden 2008 aikana yrityksiä 

on ollut yhteensä 322 184 kappaletta. Määrä on laskenut jonkin verran eikä 

uusien perustettujen yritysten määrä ole riittänyt korvaamaan markkinoilta 

poistuneiden yritysten määrää.  
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 Taulukko 1 Yritykset 2012 (Tilastokeskus 2012) 

 

Suurin osa yrityksistä on Suomessa maataloudessa, joskin yritykset ovat 

toimialalla yleisesti vähän työllistäviä. Toiseksi eniten yrittäjyyttä on tukku- ja 

vähittäiskaupassa. Henkilöstömääriltään suomalaiset yritykset jakautuvat 

kolmeen luokkaan: pienet 1-9 hengen yritykset, keskisuuret ja suuret yritykset. 

Melkoinen osa, 94.3 prosenttia, on pieniä yhden tai alle kymmenen hengen 

yrityksiä.  

 

 

 

 

 

Toimiala (TOL 2008) Yrityksiä Henkilöstöä Liikevaihto 

     % 1 000  % milj. €  % 

Maatalous, metsätalous ja kalatalous 55 274 17,2 63 4,2 1 737 0,4 

Teollisuus 21 306 6,6 324 22,0 133 243 33,7 

Rakentaminen 41 465 12,9 154 10,5 28 778 7,3 

Tukku- ja vähittäiskauppa, 
moottoriajoneuvojen ja 
moottoripyörien korjaus 44 618 13,8 252 17,1 128 776 32,6 

Kuljetus ja varastointi 22 091 6,9 128 8,7 23 145 5,9 

Majoitus- ja ravitsemistoiminta 11 232 3,5 56 3,8 5 975 1,5 

Informaatio ja viestintä 9 066 2,8 83 5,6 16 702 4,2 

Rahoitus- ja vakuutustoiminta 4 713 1,5 46 3,1 - - 

Kiinteistöalan toiminta 15 641 4,9 20 1,3 5 853 1,5 

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen 
toiminta 33 714 10,5 94 6,4 12 976 3,3 

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 13 435 4,2 120 8,1 10 152 2,6 

Terveys- ja sosiaalipalvelut 18 622 5,8 61 4,2 5 114 1,3 

Muut toimialat 31 007 9,6 74 5,0 22 499 5,7 

Kaikki toimialat 322 184 100 1 475 100 394 949 100 

              

Henkilöstön määrä 

0–9 303 931 94,3 405 27,5 66 958 17,0 

10–49 15 083 4,7 291 19,7 65 446 16,6 

50–249 2 548 0,8 250 16,9 77 250 19,6 

250–499 347 0,1 121 8,2 37 627 9,5 

500– 275 0,1 407 27,6 147 669 37,4 
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2.3 Nuoret ja yrittäjyys 

Poliitikot ovat korostaneet yrittäjyyden keskeistä merkitystä talouskasvun 

tuottajana ja innovaatioiden synnyttäjänä Pohjoismaissa ja EU:n alueella. 

Pohjoismainen Ministerineuvosto järjesti yrittäjyyskoulutuksen teemalla 

seminaarin vuonna 2013. Esiin nostettiin havaintoja siitä, miten koulujen 

perinteiset rakenteet, kuten oppitunnit, lukujärjestys ja luokat sekä tavoitteet 

tunnollisuudesta ja tottelevaisuudesta voivat olla todellisuudessa esteitä 

yrittäjyyden omaksumiselle koulussa. Toisena teemana oli esillä vanhempien ja 

yrittäjyys -sanan negatiiviset vaikutukset lasten ja nuorten yrittäjyyskiinnostusta 

kohtaan. Poliitikot korostivat sitä, miten tulisi käyttää termiä "yrittäjähenkinen 

oppiminen". Sen mukaan ei ole kyse yrityksen perustamisesta vaan 

toimeliaisuudesta ja rohkeasta asenteesta. Asennemuutos parantaa oppilaiden 

mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Tavoitteena on antaa oppilaiden kohdata 

todellisuus, olla tekemisissä yritysten kanssa ja hyödyntää ympäröivää 

yhteiskuntaa koulutoiminnan mielekkyyden lisäämiseksi. (Møller 2013.) 

Yrittäjyyskasvatuksen laajentumisen vaatimus Suomessa on ollut  koko ajan 

kasvava. Erityisesti painetta on ollut jo vuodesta 1993 lähtien, jolloin  laman 

vuosilta jäi pysyvästi ajatus yrittäjyyden kasvun tärkeydestä suomalaiselle 

elinkeinoelämälle ja kansantaloudelle. Yliopistollisen yrittäjyystutkimuksen  ja 

monialaisen yhteistyön tuloksena perustettiin vuonna 2007 Vaasassa 

Valtakunnallisten yrittäjyyskasvatuspäivien yhteydessä Yrittäjyyskasvatuksen 

tutkimusseura. (Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseura 2013).  

Yrittäjyyskoulutus on osa yrittäjyyskasvatusta. Edellä mainitulla tarkoitetaan 

aktiivista ja oma-aloitteista yksilöä, yrittäjämäisiä oppimisympäristöjä ja 

koulutusta. Lisäksi yrittäjyyskasvatukseen luetaan kuuluvaksi yrittäjyyttä tukevan 

toimintaverkoston yhteistyö ja yhteiskunnan aktiivinen ja yrittäjämäistä toimintaa 

tukeva politiikka. Koulutuksen ja kasvatuksen tehtävänä on opetus- ja 

kulttuuriministeriön mukaan  tukea yrittäjyyden kehittymistä toimintatavaksi, jossa 

"asenne, tahto ja halu toimia yhdistyvät tietoihin ja korkeaan osaamiseen" 

(Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat 2009, 1).  

Opetus- ja kulttuuriministeriössä luodaan tulevaisuuden kuvia ja kehityspolkuja 

suomalaisen yhteiskunnan ja talouden kehittymisen takaamiseksi. Ministeriössä 

todetaan, että yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksen tukemiseksi ja 
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toteuttamiseksi tarvitaan uudenlaisia oppimisympäristöjä. Asiantuntijoiden 

mukaan oppimisessa tulee korostua oppijan oma aktiivisuus. Opetuksen pitää 

sijoittua reaalimaailmaan ja opiskelijoiden tulisi olla suoraan yhteydessä ja 

vuorovaikutuksessa yrittäjien kanssa. Opettajien puolestaan tulee kehittyä 

ohjaajiksi ja oppimisympäristöjen suunnittelijoiksi. (Yrittäjyyskasvatuksen 

suuntaviivat 2009.) Yrittäjyyskoulutuksen kehittämisen ajankohtaisuutta on 

korostettu mm. nimeämällä vuoden 2013 ammatillisen koulutuksen 

laatupalkintoteemaksi yrittäjyys. Valinta kiinnittää selkeästi koulutuksen 

järjestäjien huomion taloudellisen taantuman aikana jälleen yrittäjyyden 

koulutukseen ja yrittäjyyskasvatukseen. (Gustafsson 2012.)  

Kuluvalla 2000-luvulla, poliitikot ovat kohdistaneet toivonsa talouskasvusta ja 

yrittäjyyden kukoistuksesta erityisesti koulutuksen vaikuttavuuteen. Euroopan 

komissio ja useat eurooppalaiset valtiot ovat sijoittaneet rahaa merkittävästi 

yrittäjyyskoulutukseen. Seuranta on osoittanut, että koulutuksella on eittämättä 

merkityksensä yrittäjyyden kasvuun. Volyymistä kertoo se, miten esimerkiksi 

sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa yhteensä yli 2 miljoonaa opiskelijaa on 

osallistunut 40 eri maassa yrittäjyyskoulutuksiin. Kiinnostus ja aktiivisuus jatkuu 

edelleen. (Oosterbeek & al. 2010, 442-443.)  

Suomessa yrittäjyyskasvatus on nostettu jo jokin aika sitten koulutuspolitiikan 

keskiöön. Se mainitaan mm. lähes kaikissa tekniikan yliopistojen koulutuksen 

strategioissa vaihtoehtona. Suomessa on kuitenkin erityspiirteenä se, miten 

suomalaiset opiskelijat ovat kansainvälisesti muita haluttomampia perustamaan 

yrityksiä. Koulutuksesta huolimatta esimerkiksi vain 24% diplomi-insinööreistä 

koki vuonna 2012 saavansa tutkinnostaan hyvät valmiudet yrittämiseen. Kritiikki 

kohdistuu voimakkaimmin koulutuksen sisältöihin. Siksi onkin olennaista kysyä, 

onko suomalainen yrittäjyyskasvatus sellaista, mitä käytännössä tarvitaan? 

(Oksanen 2012, 12.)  
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Taulukko 2 Työlliset ammattiaseman mukaan ikäryhmittäin 2009 (Tilastokeskus 
2011) 

Ikäryhmä 
 

  Työlliset Palkansaajat Yrittäjät 
Yrittäjien osuus 
työllisistä (%) 

Ikäryhmät 
yhteensä 

2 289 975 2 053 431 236 544 10,3 

18 - 24 213 222 208 223 4 999 2,3 

25 - 34 509 997 478 782 31 215 6,1 

35 - 44 538 463 480 254 58 209 10,8 

45 - 54 597 026 519 453 77 573 13,0 

55 - 64 416 541 353 963 62 578 15,0 

65+ 14 726 12 756 1 970 13,4 

 

Yrittäjien ikäjakaumasta käy ilmi, että suurin osa on jo melko iäkkäitä. 

Yhteenlaskettuna 45-64 -vuotiaiden ryhmässä on 28 prosenttia työllisistä. Nuoren 

ikäryhmissä yrittäjyys on vähäistä. Naisia yrittäjistä on 34,5 prosenttia. 

(Tilastokeskus, 2011). 

Nuorten asenteita ja kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan on tutkittu useamman eri 

tahon toimesta. Yrittäjyyden koetaan olevan nuorelle mahdollisuus monipuolistaa 

suhdettaan työhön ja myös omien kiinnostustensa toteuttamiseen niin, että 

toiminnasta voisi saada elantonsa. Vaikka yrittäjyystutkimusta on kansainvälisesti 

tarkasteltuna melko runsaasti, selkeä puute on havaittavissa siinä, miten yksilö ja 

hänen toimintaympäristönsä välinen suhde edistäisi tai liittyisi yrittäjyyden 

kasvuun (Haanpää & Tuppurainen 2012, 84). 

 

Yrittäjyys on sukupuolistunut myös nuorten osalta. Aikuisten kohdallahan miesten 

yritykset olivat liikenteessä, teollisuudessa ja maataloudessa. Haanpään ja 

Tuppuraisen tutkimuksesta (2012, 86) käy ilmi, miten tarkasteltavissa maissa 

(Suomi, Etelä-Korea ja Yhdysvallat) miehille tyypillisiä aloja olivat teollisuus ja 

rakentaminen, informaatioala sekä maatalous. Naisia on enemmän sosiaali- ja 

terveydenhuoltoalalla sekä melko tasaisesti miesten kanssa kaupan ja 

palveluiden alalla.  
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Tutkiessaan uusien yritysten perustamisen aktiivisuuta yksilötason muuttujiin, 

tuloksista käy ilmi, että aktiivinen ote elämään edesauttaa yrittäjäksi ryhtymistä. 

Suurin osa nuorista yrittäjistä kokee roolinsa kaikkiaan hyvänä. Suomalaiset tosin 

kokevat yrittäjyyden hieman vertailumaiden nuoria huonompana. Erityisesti 

yrityksen menestys tuottaa negatiivisia tunteita suomalaisille nuorille yrittäjille 

muita useammin. Tutkijat arvelevat, että tutkimusajanjaksoon ajoittunut globaali 

taantuma on saattanut osaltaan vaikuttaa asenteisiin. (Haanpää & Tuppurainen 

2012, 87.)  

 

Vuonna 2013 astui voimaan nuorten koulutustakuu. Työ- ja elinkeinoministeriö 

teetti laajan selvityksen ja toimenpidesuositusohjelman, missä yhtenä 

mahdollisuutena esitetään nuorten yrittäjyyden tukemista palkkatyön 

vaihtoehtona. Raportissa korostetaan sitä, että "...Erityisesti yhdessä yrittäminen 

kiinnostaa nuoria. Nuoret haluavat jakaa vastuuta ja haasteita sekä hyödyntää 

kokeneen yrittäjän tukea. Tiimi- ja yhteisöllistä yrittäjyyttä voidaan edistää 

mentoroinnin tai osuuskuntayrittäjyyden avulla...Tuetaan ja kehitetään uusia 

yrittämisen ja yrittäjyyden edistämisen muotoja (osuuskunta, tiimi, mentorointi 

yms.) koulutuksen, neuvonnan ja starttirahan avulla. Yrittäjyyskoulutusta 

työvoimakoulutuksena lisätään ja yrittäjyyskoulutuksen toteutustapaa kehitetään 

nuorille sopivaksi. Kustannukset: 5 M €, kuuden kuukauden koulutus tai 

starttiraha 1 300 nuorelle... ". (Nuorten yhteiskuntatakuu 2013. 2012, 61). 

Sitra (2013) on luonnostellut uudenlaista työn mallia Suomeen. Sen mukaan 

"...työtä tehdään purskeisesti ja monimuotoisesti. Työ on yrittäjämuotoista...uusi 

työ on polveilevaa ja reittiä saatetaan muuttaa montakin kertaa. Siksi tarvitaan 

yrittäjämäistä asennetta ja uskallusta ottaa riskejä..." (Sitra 2013.) Uudenlaisia 

toimintamalleja tarvitaan kipeästi, sillä vuodesta 2010 saakka jatkunut talouden 

alamäki ja eurooppalainen taantuma on vaikuttanut Suomeen voimakkaasti. 

Samaan aikaan olemme ison murroksen keskellä eri toimialojen sopeuttaessa 

liiketoimintaansa globaalien markkinoiden taantumaan, tuotannon 

automatisointeihin ja kuluttajakäyttäytymisen kiihtyviin muutoksiin. 

Nuorille yrittäjyys on myös mahdollisuus toteuttaa omia arvoja. Haanpää & 

Tuppurainen (2012, 145.) kuvaavat tutkimuksessaan sitä, miten vastuullisuus on 

nuorten korostama arvo. Sillä tarkoitetaan tuotteisiin ja toimintaan tavoiteltavaa 

moraalista, sosiaalista ja ympäristöön  liittyvää vastuullisuutta. Toisena teemana 

nuoret yrittäjät nostavat esiin käytännön toimintoihin liitettävän vastuullisuuden. 
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Esimerkkejä ovat liikkuminen polkupyörällä asiakastapaamisiin, hybridiauton 

hankkiminen yritykselle, toimitilojen kohtuullinen koko ja monipuolinen sekä 

tehokas käyttö. Kierrätys arjessa ja esimerkiksi laitteita hankittaessa koetaan 

tärkeäksi. Kolmantena arvona nuoret yrittäjät korostivat vastuullisuutta 

sosiaalisiin hyötyihin liittyvissä asioissa. Näitä ovat mahdollisuus työskennellä 

kotona, yrityksen tilojen antaminen muiden toimijoiden käyttöön kun tiloja ei 

tarvita itse, täydellinen avoimuus toiminnassa ja harjoittelu- sekä 

työmahdollisuuksien tarjoaminen alan nuorille.  

 

Nuorten asenteita on tutkittu usean vuoden ajan. Vuodelta 2012 kerätyn 

aineiston mukaan suomalaisten nuorten työn ja koulutuksen arvostus on pysynyt 

korkeana. Työltä odotetaan kiinnostavuutta, mielekkyyttä ja mahdollisuutta, että 

se vastaisi osaamista ja taitoja. Iso enemmistö on valmis ottamaan vastaan 

tilapäistöitä työttömyysetuuksien sijasta jos vain tulotaso säilyisi osapuilleen 

samana. Nuorille on tärkeää saada kokea kehittyvänsä työssään. (Allianssi 2012, 

21.) 

 

Ansiotyön merkitys on tullut selvästi tärkeämmäksi osaksi elämää kuin 

kaksikymmentä vuotta sitten. Sitoutuminen työpaikkaan on myös lisääntynyt 

aikaisempaan verrattuna. Nuoret antoivat vanhempia ikäryhmiä edustavia 

vastaajia paremmat arvosanat työolobarometri 2011 osalta työelämän laadulle. 

Työn mielekkyyden kehitys koettiin myös positiivisena nuorten vastauksissa. 

Ammattikoululaisista 27 prosenttia kävi töissä iltaisin tai viikonloppuisin 

opintojensa ohessa. Yrittäjiä on vähän - alle 25-vuotiaiden ryhmässä heitä oli 

ikäryhmästä riippuen vain 0,1 - 3,7 prosenttia. Korkeimmat luvut ovat 25-29-

vuotiaitten ryhmässä. (Allianssi 2012, 22.) 
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3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET, RAJAUS, RAKENNE SEKÄ TOTEUTUS 

3.1 Tutkimustehtävä, menetelmät ja aineistot 

Työn tavoitteena on luoda ammatillisen koulutuksen yrittäjyyden käytännön 

opetusmuoto kahdesta ajankohtaisesta ja kansainvälisestä liiketoimintamallista - 

pop up ja lean startup. Tutkimuksen painopiste on alkuosassa makrotasolla ja 

suomalaisen koulutuspolitiikan sekä kansantalouden uudistamisen saumakohdan 

tarkastelussa. Yrittäjyys, yrittäjäkasvatus, nuoret ja ammatillinen koulutus 

tarjoavat haastavan viitekehyksen, johon tällä tutkimuksella pyritään luomaan 

uudenlainen näkökulma. 

 

Kuvio 3 Tutkimuksen aineistot, menetelmät ja prosessin eteneminen  

Projektin alkuosan lähtökohtana ovat viralliset ammatillista opetusta säätelevät 

lait ja ohjeet, joilla OKM ja OPH määrittelee ja ohjaa koulutuksen tavoitteita, 

toteutusta, rahoitusta ja seurantaa. Niiden mukaan yrittäjyys on ammatillisen 

koulutuksen opetussuunnitelmissa mukana. Sen rooli ei ole merkittävä, vaan 

yrittäjyyskasvatus on konkreettisesti esillä muutamassa kurssissa ja lisäksi 

tutkinnosta riippuen 0 - 3 tutkinnonosassa.  
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Ammatillisen opetuksen tutkintojen perusteet ovat paraillaan ison muutoksen 

alaisina. Analyysiin otetaan mukaan uudistuksen tuottamat dokumentit sellaisina 

kuin ne ovat työn kirjoittamisvaiheessa toukokuussa 2014. Työssä pyritään 

luomaan kuva siitä, mikä muuttuu yrittäjyyskasvatuksessa, miten ja miksi. 

Tutkimuksen aineistona on siis sekä parhaillaan voimassa oleva virallinen 

ohjeistus (lait, asetukset, ohjeet), kirjalliset dokumentit ja aihetta käsittelevät 

tieteelliset artikkelit sekä kirjallisuus, että uudistuksen tuottamat dokumentit 

tulevasta toimintamuodosta. Osa muutoksista on vielä lausuntokierroksella eikä 

niistä ole saatavilla luotettavaa tietoa. Työskentelyssä pyritään kuitenkin 

ottamaan huomioon myös mahdollinen esitieto ja arvioimaan sen merkitystä 

yrittäjyyden käytännön opetusmuodon kehittämisessä. Työn lähtökohdat nojaavat 

suomalaisen ammatillisen koulutuksen toimintamuodon, tavoitteiden ja lakien 

sekä säädösten tiiviiseen analyysiin.  

Hankkeen toisessa osassa nostetaan analyysiin kaksi liiketoimintamallia, pop up 

ja lean startup mallit. Työn toisen vaiheen päätavoite on tuottaa luonnosmainen 

synteesi, missä hahmotetaan tuloksena uudenlaisia yrittäjyyden käytännön 

opetusmuotoja ammatilliseen koulutukseen.  

Työssä sivutaan myös ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä, joita ovat 

fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö. Niiden käsittely rajataan 

kuitenkin työn ulkopuolelle, sillä oppimisympäristöjen kehittäminen laajana 

tehtävänä ei ole työn varsinaisessa fokuksessa. 

3.2 Aikaisempia opinnäytteinä tehtyjä tutkimuksia 

Yrittäjyyttä on tutkittu kansainvälisesti ja kansallisesti monesta eri näkökulmasta. 

Yrittäjäksi ryhtymisen motiivit, omattavat taidot, koulutuksen sisällöt ja tarvittavat 

persoonallisuuden piirteet ja toimintatavat ovat olleet kiinnostuksen kohteena 

isossa joukossa tutkimuksia. Tutkimuksista ei ole kuitenkaan löydettävissä 

vastaavanlaista asetelmaa, missä yrittäjyyskasvatuksen toteutukseen olisi pyritty 

luomaan toimiva ja uudenlaisia liiketoimintamalleja hyväksi käyttävä käytännön 

luonnos. Suomalaisista tutkimuksista suuri osa on rajattu koskemaan tiettyä 

koulutus- tai ammattialaa. Oheisessa taulukossa on joukko lähivuosien 

opinnäytteitä esimerkkeinä tutkimuksen tuotoksista. 

Tarkasteluun on valittu opinnäytteitä siksi, että suurin osa tarkasteltavasta 

aihepiiristä kuuluu teemaan, jota käsitellään usein opinnäytteissä. Aiheelle on 
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joko omakohtainen kiinnostus työn tai opintojen kautta. Toinen peruste on 

tutkimuksen kohteessa esitetty kiinnostus saada tietoa esimerkiksi juuri kyseisen 

ammatin koulutukseen liittyen.  

 

Taulukko 3 Aikaisempia opinnäytteitä teemoilla: yrittäjyyskasvatus ja 

ammatillinen peruskoulutus  

Tutkimuksen otsikko vuosi 
tutkimuksen 
tarkoitus Tekijä 

    Yrittäjyys Suupohjan 
opiskelijanuorten ajattelussa 2003 väitöskirja Erkki Nevanperä 
TURVALLISUUTTA JA 
SOPUSOINTUA VAI JÄNNITYSTÄ 
JA VALTAA Tutkimus 
sairaanhoitaja- ja 
terveydenhoitajaopiskelijoiden 
yrittäjyys- ja muista arvoista 2003 väitöskirja 

Merja Joutsen-
Onnela 

Yrittäjyysopintojen kehittäminen 
Vaasan ammattiopistossa 

2006 

Opettajan-
koulutuksen 
kehittä-
mishanke Tero Tikkanen 

Perusasteen ja lukion opettajien 
yrittäjyysasenteita 
yrittäjyyskasvattajina Etelä-
Karjalassa 2006 Diplomityö 

Elena 
Ruskovaara 

Yrittäjyyden opetuksen pedagogiset 
ratkaisut lähihoitajakoulutuksessa 2007 Pro-gradu 

Kirsi Nikali-
Rauva 

STARTTIYRITTÄJÄN 
AMMATILLISET VAATIMUKSET 
YRITTÄJYYSPROSESSIN 
ALKUVAIHEESSA 2007 Pro-gradu Jouni Suonpää 
Yrittäjyyden opetuksen pedagogiset 
ratkaisut lähihoitajakoulutuksessa 
Ammatillisen peruskoulutuksen 
kehittäminen kompetenssien ja 
sisäisen yrittäjyyden avulla : case: 
Rauman ammattiopisto 

2008 

ammatti-
korkeakoulu 
opn Sabell, Hannu 

ESTENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ - 
Asiantuntijaosaaminen 
kauneudenhoitoalalla 2008 Pro-gradu Pia Parkkonen 

Yrittäjyyskasvatus Oulun seudun 
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Opinnäytteistä osa liittyy erityisesti tietyn ammatin yrittäjyyskoulutukseen. Toisen 

kokonaisuuden muodostavat työt, jotka ovat maantieteellisesti rajattuja ja tietyn 

alueen ja yrittäjyyskasvatuksen keinojen pohdintaa tutkivia. Kolmas ryhmä 

tutkimuksista esittelee erilaisia opetuksellisia ratkaisumalleja - lähinnä 

kasvatustieteellisestä näkökulmasta.  

3.3 Tutkimuksen metodologinen tarkastelu  

Metodologisesti tarkasteltuna työn viitekehys sijoittuu konstruktivismin ja 

suunnittelutieteen suhteellisen nuoriin tutkimustraditioihin. (Schmidt 2011.) 

Konstruktivismi on kehittynyt tarpeista tietää, mitä pitäisi tehdä, jotta saavutetaan 

tietty tavoite. (Raatikainen 2011,77). Niin sanottua hallintoa palvelevalle 

tutkimustraditiolle on esitetty useista tieteenfilosofisista lähteistä vahvaa kritiikkiä.  

Konstruktivismia taustoitettaessa täytyy todeta, että aina jopa 1980-luvulla 

hallinnon ja suunnittelun tiedontarpeita täyttävää lähestymistapaa kutsuttiin 

äärikriittisimmillään vulgääri empirismiksi. Tieteen metodologian kehitys on ollut 

aina paradigman murroksesta toiseen siirtymistä.  Aikalaiset kirjoittivat fysiikan 

tutkija Newtonin metodista termillä vulgaarinewtonilaisuus, millä haluttiin korostaa 

kyseisenä aikakautena sitä, että tieteen tulisi olla täysin puhdasta tavoitteissaan - 

vain tiedon itsensä etsimistä ilman hyötyjä tavoittelevaa olemusta (Enqvist 

2006,23). Vielä edelleen metodologisessa keskustelussa (Niiniluoto 2003,; 

Raatikainen 2011; Enqvist 2006; Salonen 2007) hallintoa, suunnittelua ja 

erityisesti julkisen sektorin tiedontarpeita palveleva tutkimus koetaan joidenkin 

tieteenfilosofien kannanotoissa vähintäänkin kyseenalaiseksi - jopa ei-

tieteelliseksi puuhasteluksi.  

Konstrutionismi kehittyi vastalauseista huolimatta omaksi metodologiseksi 

viitekehyksekseen tieteen paradigmojen vääjäämättömän muutoksen myötä. 

Edellisessä kappaleessa mainitut sarkastiset metodisen viitekehyksen nimitykset 

nostavat osuvasti näkyviin sen, miten tieteellä on ollut omat arvoasetelmansa 

tavoitteittensa ja sen myötä menetelmiensä osalta. 

Niiniluoto jaottelee (2003, 174-183) tieteen eri lajeja niiden tutkimuksen ytimessä 

olevan tiedon motiivin avulla. Hänen mukaansa niin sanotut käytännölliset tieteet 

kuuluvat tyypillisesti suunnittelutieteen eli design science luokkaan. Tällöin 

tavoitteena on tarkastella ihmisten suunnittelevaa, harkitsevaa ja 

päämäärärationaalista toimintaa. (Niiniluoto 2003, 175). Suunnittelutieteen 
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kehittyminen metodologiana perustuu tarpeeseen tuottaa tietoa, jonka avulla voi 

suunnata toimintaa ja saavuttaa haluttuja muutoksia. 

Aho (2011, 7-10) käyttää tutkimuksessaan käsitettä "konstruktiivinen 

tutkimusote". Hänen mukaansa kyse on empiirispainotteisesta ja 

normatiivisuudesta. Odotetut tulokset sisältävät tutkijan tavoitteita siitä, miten 

asioiden pitäisi olla. Konstruktiivisessa tutkimuksessa on tyypillistä, että se saa 

sisältää avoimesti normatiivisia piirteitä. Toisena piirteenä on konstruktivistisen 

tutkimuksen tavoite tuottaa ongelmanratkaisumenetelmiä osana tutkimuksella 

haettavia vastauksia. Keinojen kehittäminen inhimillisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi on olennaista. Konstruktio on tutkimuksen tuotos, missä luodaan 

jotain poikkeavaa aikaisemmin olemassa olevasta.  

Oheinen ammatillisen yrittäjyysopetuksen tutkimushanke sijoittuu tavoitteittensa 

ja menetelmiensä osalta eksploratiivisen ja kuvailevan tutkimustradition piiriin. 

Aineistojen analyysissä tutkimusote on laadullinen. Eittämättä kyse on myös 

konstruktivismista - jos ei peräti suunnittelutieteen metodologisesta 

viitekehyksestä. Suunnittelutieteen täydellisen toteutumisen kohdalla 

tutkimuksella parhaimmillaankin saavutettavat tavoitteet tosin jäävät vielä 

luonnosasteelle. Tuloksena syntyy tutkimuksen tässä vaiheessa ainoastaan 

jonkinasteinen luonnos, millä on mahdollisuudet tarjota aineksia 

jatkotutkimukselle.  

Lukka (2000) esittää konkreettisena kriteerinä konstruktivismille "se, mikä toimii 

on totta". Tämän tutkimuksen tuloksena syntyvä pilottiluonnos ei ole vielä 

vaiheessa, missä sen toimivuutta voisi suoranaisesti arvioida käytännön 

toteutuksessa. Sen sijaan aineksia luonnoksessa varmasti on myös siihen, että 

mallia voisi testata jossain oppilaitoksessa. Tällöin tutkimustyön seuraavan 

vaiheen tuloksia on jatkossa mahdollista kokeilla ja mitata sen toimivuutta 

esimerkiksi mittareita kehittämällä ja sen myötä kvantitatiivisesti mm. 

evaluointitutkimuksen keinoin.  

3.4 Aineiston keruu- ja analyysimenetelmät 

Työni tutkimuksellinen aineistojen analyysiosuus toteutetaan ensimmäisessä 

vaiheessa narratiivisena integroivana virallisten dokumenttien analyysinä. Käytän 

aineiston analyysissä apuna Atlas-ti ohjelmistoa, joka on kehitetty erityisesti 

laadullisten aineistojen analyysin apuvälineeksi. Ohjelmiston avulla on 
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mahdollista havainnollistaa aineistosta nostettujen käsitteiden ja ilmiöiden välisiä 

suhteita ja kuvata niitä raportissa graafisina kuvina.  

Kirjallisuuskatsausta käytetään haastavimmillaan uuden teorian tuottamiseen. 

Tieteen tehtävänä on tiedon kumuloituminen. Usein tavoite jää irrallisiksi tiedon 

saarekkeiksi, joiden analyysi ja liittäminen yhteen ei toteudu tarpeeksi kattavalla 

tavalla. Kirjallisuuskatsauksen pisimmälle viety muoto on meta-analyysi, missä 

aineistoja käsitellään tilastollisin menetelmin. (Salminen 2011,6.) Tutkimustyön 

alkuun kirjallisuudesta, pahimmillaan melko satunnaisestikin, kootun aineiston ei 

tulisi jäädä listaksi satunnaisesti valittuja lähteitä, joista poimitaan joukko tietoja 

tutkimuksen alkuosaan taustoittamaan tutkimusta. Tutkijan tulisi vähintäänkin 

työstää aineistonsa lähdekritiikki, jotta lukijalla on mahdollisuus arvioida aineiston 

luotettavuutta.  

Kirjallisuusanalyysit ovat jaettavissa kolmeen pääluokkaan: 1) kuvaileviin, 2) 

systemaattisiin ja 3) meta-analyyseihin (Salminen 2011,6). Kuvaileva 

kirjallisuusanalyysi on mahdollista toteuttaa puolestaan edelleen kahdella eri 

tavalla: narratiivisena tai integroivana narratiivisena katsauksena. Integroiva 

työskentelymuoto on puolestaan lähellä systemaattista kirjallisuuskatsausta. 

(Salminen 2011, 7.) 

Narratiivisen analyysin tavoite on laajan kuvauksen tuottaminen käsiteltävästä 

aiheesta. Menetelmänä se on kevein ja yleensä aineisto on suhteellisen suppea - 

pienimmillään noin kymmenkunta teosta. Edellistä laajempi analyysin muoto on 

narratiivinen yleiskatsaus, minkä tavoitteena on tiivistää aikaisempien tutkimusten 

tulokset johdonmukaisesti. Vaikka aineistoja ei valita tähänkään analyysiin 

systemaattisen seulan avulla, tuloksissa on mahdollista saavuttaa aineistosta 

syntetisoituja johtopäätöksiä. Narratiivinen yleiskatsaus auttaa ajantasaistamaan 

tutkimustietoa, vaikka se ei tuotakaan analyyttisintä mahdollista tulosta. Sen 

tuottamiseen tarvitaan meta-analyysiä, kuten edellä on kuvattu. (Salminen 2011.)  
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Kuvio 4 Aineiston analyysimenetelmä, kirjallisuusanalyysi 

Integroiva kirjallisuuskatsaus on osa systemaattista analyysiä, mutta siihen liittyy 

osin narratiivisia piirteitä. Tässä tutkimuksessa käytetty menetelmä on lähinnä 

integroiva kirjallisuuskatsaus ammatillisen koulutuksen nykytilan ja tulevaisuuden 

muutoksia koskevasta aineistosta. Liiketoimintamallien osalta painopiste on 

narratiivisessa kirjallisuuskatsauksessa. Perusteena se, että tutkimusprosessin 

toisessa osassa analysoidaan kaksi liiketoimintamallia, pop up ja lean startup 

liiketoimintaa. Niistä johdetaan teoreettisella pohdinnalla synteesi - ammatillisen 

koulutuksen  yrittäjyyden käytännön opetusmuotoehdotelma. Pohdinta tuottaa 

tässä tutkimuksessa vasta luonnoksen pilotiksi,  siksi narratiivisuus on realistinen 

menetelmä aineiston analyysissä.  

3.5 Tutkimusraportin rakenne 

Tutkimuksen raportti on jaettu seuraavana esitettävän kuvion mukaan. Aineiston 

analyysi tuottaa synteesin, mikä kiteyttää käytännön opiskelun toimintamuodon. 

Yhteenvedossa ja pohdinnassa tarkastellaan tutkimuksen tuottamaa 

toimintamallia - sen merkitystä ammatillisen koulutuksen yrittäjyysopetuksen 

kannalta, yleistä käyttökelpoisuutta ja pilotin mahdollisia rajoituksia.  

Tutkimus ei saisi olla koskaan irrallaan ympäröivästä yhteiskunnasta. 

Yrittäjyydellä on merkittävä rooli suomalaisen yhteiskunnan työelämän yhtenä 

Kirjallisuusanalyysi 

Kuvaileva 

Narratiivinen 
Narratiivinen 
yleiskatsaus 

Integroiva 
narratiivinen 

Systemaattinen 

Meta-analyysi 
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vaihtoehtona. Nuoret tuottavat valinnoillaan tulevaisuuden kuvaa. Suomi on osa 

Eurooppaa ja siksi kansantaloutemme, hyvinvointimme ja tulevaisuutemme on 

voimakkaasti sidoksissa työelämässä olevien ja sinne tulevien kansalaisten 

valinnoissa.  

Raportin alkuosassa kuvataan yrittäjyyskoulutuksen laajaa, ulkoista viitekehystä 

yrittäjyyden yhteiskunnallisen asemoinnin kautta. Viitekehystä tarkennetaan 

nuoriin ja yrittäjäasenteisiin. Sisäinen viitekehys rajautuu ammatillisen 

koulutusjärjestelmämme rakenteisiin, tavoitteisiin ja parhaillaan meneillään 

olevaan muutoshankkeeseen. Uudistuksen tavoitteena on rakentaa 

opiskelumuoto, mikä vastaa nykyistä paremmin yhteiskunnan haasteisiin ja 

muuttuneen työelämän rakenteiden vaatimuksiin. Tutkimustehtävän ydin 

muodostetaan kahdesta liiketoimintamallista ja niiden analyysistä. Tavoitteena on 

uudenlaisen yrittäjyyden käytännön opetuksen toimintamallin kuvaus.  

Tehtävä on haasteellinen ja tutkimusasetelman keskeiset elementit ovat monella 

tavalla epäsuhtaiset. Toisessa ääripäässä on suomalaisen yhteiskunnan - jopa 

eurooppalaisen koulutuspolitiikan rakenteet. Tarkastelun toisessa päässä on 

kaksi liiketoimintamallia, joiden molempien tämänhetkinen kehitysvaihe on 

pragmaattinen ja nopeaan toimintaan tähtäävän prosessin luonnos.  

Haasteellisuudesta huolimatta on tärkeä asettaa tutkimukselle perinteisen 

empiriaan perustuvan todentamisen ohella myös haasteita, joiden ratkaiseminen 

ei ole suoraviivaista, tulokset eivät ole selkeän yksiselitteisiä ja ne jättävät monta 

asiaa tulevien tutkimushankkeiden tarkasteltaviksi. Tässä tutkimuksessa edellä 

mainittua asetelmaa halutaan korostaa kutsumalla tulosta muun muassa pilotiksi, 

luonnokseksi ja toimintaehdotukseksi.  
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Kuvio 5 Tutkimusraportin rakenne 

Tutkimuksessa viitekehys taustoittaa kokonaisuuden. Yhteiskunnallinen 

koulutustehtävä määritellään lakien ja asetusten välityksellä. Toteutuksen osalta 

jokainen ammattioppilaitos voi suunnitella opetustaan ammattitaitoonsa 

perustuen. Kahden uudenlaisen liiketoimintamallin ottaminen mukaan pilotin 

kehityksen elementeiksi on siksi mahdollista.  

Raportin keskiössä on yrittäjyyskasvatuksen opetukseen tuotettu uusi 

toimintamalli, mikä mahdollistaisi yrittäjyyden käytännön opetuksen harjoittelun 

todellisuuden toimintaympäristössä. Modernit liiketoimintamallit korostavat 

asiakkaan roolia, nopeaa reagointikykyä ja muuntautumisvalmiuksia. Pilotti pyrkii 

vastaamaan em. haasteisiin mahdollisimman konkreettisesti ja 

toteuttamiskelpoisesti. 

Käsittelen yhteenvedossa ja loppupohdinnassa asiakirjojen ja kirjallisuuden 

tutkimuksella tuotetun pilotin sijoittamista osaksi opetustoimintaa. 

Yrityskoulutuksen ja -kasvatuksen käytännön työharjoittelussa on erityinen tarve 



32 
 

mallille, joka tarjoaisi mahdollisimman monipuolisesti ja modernisti kokeilu- ja 

oppimismaastoja ammatilliseen koulutukseen. Loppupohdinnassa pyrin luomaan 

näkymiä toimintamallin jatkokehitykselle ja testaamisen mahdollisuuksille 

ammatillisten oppilaitosten opetustyössä. 
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4 AMMATILLINEN KOULUTUS, OPETUSSUUNNITELMA JA YRITTÄJYYDEN 

OPINTOJAKSOT 

4.1 Ammatillisen koulutuksen tavoitteet ja rakenne Suomessa 

Laki määrittelee ammatillisen koulutuksen tavoitteiksi: "kohottaa väestön 

ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeita sekä 

edistää työllisyyttä". (Laki ammatillisesta koulutuksesta 1.8.1998/630.) 

 

Kuvio 6 Ammatillinen peruskoulutus osana koulutusjärjestelmäämme (Suomen 

koulutusjärjestelmä 2014) 
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Vuonna 2012 ammatilliseen koulutukseen haki 157 641 nuorta. Hakija on 

määritetty tässä niin, että jokainen hakisi vain yhtä koulutuspaikkaa. Eri 

koulutusasteille haki kaikkiaan yli kolmesataatuhatta nuorta, joita 51% 

ammatilliseen koulutukseen. (Tilastokeskus 2014b.) Vuonna 2013 ammatillisissa 

oppilaitoksissa opiskeli yhteensä 132 600 opiskelijaa. Seuraavassa taulukko 

opiskelijajakaumasta eri ammattialojen koulutuksissa. Edellisen lisäksi 55 600 

opiskelijaa suoritti tutkintoa oppisopimuskoulutuksessa.  

Taulukko 4 Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärät 2012 (Tilastokeskus 

2013a) 

Koulutusala 

Uudet 

opiskelijat, 

yhteensä 

Uudet 

opiskelijat, 

naisia 

Opiskelijat, 

yhteensä 

Opiskelijat, 

naisia 

Yhteensä 50 002 23 973 132 554 61 761 

Humanistinen ja 

kasvatusala 
783 604 2 224 1 726 

Kulttuuriala 3 482 2 327 9 595 6 211 

Liiketalouden ja 

hallinnon ala 
5 908 3 626 15 298 9 159 

Luonnontieteiden ala 1 494 176 4 156 479 

Tekniikan ja liikenteen 

ala 
20 750 4 019 55 929 10 012 

Luonnonvara- ja 

ympäristöala 
2 650 1 457 6 788 3 650 

Sosiaali-, terveys- ja 

liikunta-ala 
8 275 7 235 21 422 18 803 

Matkailu-, ravitsemis- 

ja talousala 
6 315 4 458 16 181 11 516 

Muu koulutus 345 71 961 205 

 

Kolme suurinta ammatillisen koulutuksen alaa ovat tekniikka ja liikenne, sosiaali-, 

terveys- ja liikunta-ala ja kolmantena liiketalouden ja hallinnon ala. Tekniikka on 

selvästi miesvaltainen ja sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala puolestaan 

naisvaltainen ammattikoulutuksen ala. Yhteenlaskettuna koko ammatillinen 
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koulutus on sukupuolijakaumaltaan tasaisesti puoliksi jakautunut. (Tilastokeskus 

2013a.) 

Maakunnittain jakauma uusissa opiskelijoissa ja jo koulutuksessa olevissa 

painottuu Uudellemaalle, missä on noin 30 000 opiskelijaa. Seuraavaksi 

suurimpana ovat Pirkanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa noin 4 000 opiskelijan 

määrillään. Edelliset luvut eivät sisällä oppisopimuskoulutusta. (Tilastokeskus 

2013b.) 

Oppilaitosten määrät ovat olleet vähenemässä kuluneiden vuosien aikana. 

Ammatillisia oppilaitoksia oli 120 ja erityisoppilaitoksia 40. Tulossa oleva uudistus 

tulee vähentämään oppilaitosten määriä todennäköisesti ja toiminnassa siirrytään 

enemmän yhteistyömalleihin ja -verkostoihin.   

 

Taulukko 5 Ammatillisten oppilaitosten määrät Suomessa 2012 (Tilastokeskus 

2014c) 

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia 
Muutos edellisestä 

vuodesta 
Opiskelijoita (kaikki 
opiskelijat yhteensä) 

Ammatilliset 

oppilaitokset 
120 - 4 173 200 

Ammatilliset 

erityisoppilaitokset 
6 - 5 000 

Ammatilliset 

erikoisoppilaitokset 
34 - 12 900 

 

Kun ammatillisia oppilaitoksia vertaa koko Suomen kaikkiin muihin 

koulutusorganisaatioihin, on niissä opiskelevien osuus suurempi kuin 

ammattikorkeakoulut ja yliopistot.  
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Kuvio 7 Oppilaitosten opiskelijamäärät 2012 Suomessa 

Suomessa on yhteensä 1 906 800 opiskelijaa, kun kokonaisuuteen liitetään 

kaikki mahdolliset valtiollista rahoitusta saavat organisaatiot. Kuviossa on 

havainnollistettu tutkimuksen kannalta keskeisimpien organisaatioiden 

opiskelijamäärät. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden osuus on merkittävä.  

(Tilastokeskus 2014c.) 

Kasvavana ryhmänä Suomessa on maahanmuuttajanuoria, joiden kohdalla 

seuranta on tuonut esiin huolestuttavan haasteen. Maahan muuttaneiden nuorien  

on selvästi vaikeampi päästä ammatillisiin opintoihin kuin kantaväestön nuorien 

Helsingin alueella. Helsinkiläisistä 13-29 -vuotiaista nuorista 14 prosenttia eli noin 

21 000 nuorta puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Nuorten 

määrän arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä 32 000 nuoreen. Suurin 

ongelma syntyy tilanteessa, missä nuori ei saa peruskoulun päästötodistusta ja 

hän ei voi hakea jatkokoulutukseen. Selvitysten mukaan lähes puolet 

maahanmuuttajanuorista tarvitsee erityistä tukea koulutuksen aikana ja myös 

ohjausta koulutukseen hakemisessa. Helsinkiläisissä peruskouluissa oli viime 

vuonna 2013 jo 16 prosenttia muunkielisiä nuoria oppilaina. (Helsingin kaupunki 

2014.) Nuoret ja yrittäjyys kuuluvat yhteen eräänä vaihtoehtona tulevaisuuden 

toimeentulolle ja kotoutumiselle Suomeen. 

520800 

115400 
173200 

17900 36500 

144800 166300 

Keskeisimpien oppilaitosten opiskelijamäärät 2013 
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Maahanmuuttajien yrittäjyys on tutkimuksen mukaan (Joroinen 2012) osalle 

ensivaiheessaan pakkoyrittäjyyttä, eli muuta työtä ja vaihtoehtoja ei ole tarjolla. 

Maahanmuuttajat ovat edellisestä huolimatta onnistuneet usein työllistämään 

itsensä ja pitämään yrityksensä toimivina. Osalle yritystoiminta on ollut myös 

väylä palkkatyöhön. Tämä on merkittävä tutkimustieto, kun suunnitellaan 

suomalaisten nuorten ammatillisen koulutuksen ja yrittäjyyskasvatuksen malleja 

ja tavoitteita. 

Allianssin (2012, 23) tutkimuksen mukaan lähes neljännes syrjäytyneistä nuorista 

on maahanmuuttajataustaisia. Kouluttamattomista, vieraskielisistä nuorista joka 

kolmas on syrjäytynyt. Kantaväestössä syrjäytyneitä nuoria on joka kahdeksas. 

Yhden syrjäytyneen nuoren laskennallinen kansantulon menetys on noin 0.7 

miljoonaa euroa. Koulutuksen merkitys on olennainen erityisesti 

maahanmuuttajanuorien työllistymisen ja hyvinvoinnin kannalta. Yrittäjyys on 

varteenotettava vaihtoehto ammatillisena valintana. 

4.2 Lain, asetusten ja ohjeiden linjaukset ammatilliselle koulutukselle 

Laki ammatillisesta koulutuksesta säätelee koulutustoiminnan toteutusta. 

Toisessa pykälässä kuvataan toiminnan tavoite: "Ammatillisen koulutuksen 

tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja 

vastata sen osaamistarpeita sekä edistää työllisyyttä." (Laki ammatillisesta 

koulutuksesta 21.8.1998/630). Tavoite on siis selkeästi työllisyyttä edistävän 

koulutuksen tuottaminen. Viidennessä pykälässä tavoitteena kirjataan myös: 

"...lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja 

yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä 

persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja 

taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista." (ibid.) 

Ammatillisia perustutkintoja voi suorittaa kahdeksalla eri koulutusalalla, joilla on 

yhteensä 53 tutkintoa tarjolla. Tutkinnonaloilla on edelleen yksi tai useampia 

koulutusaloja. Yhteensä eri koulutuksia oli vuonna 2008 120kappaletta. 

(Opetushallitus 2013.) Koska koulutusaloja on iso määrä, pyrin tarkastelemaan 

työssäni yleisesti ammatillisen peruskoulutuksen dokumentteihin. Käytän työni 

kahdessa kohdassa tarkemmin koulutusalakohtaisia dokumentteja. Ensimmäinen 

esimerkkini on liiketalouden, merkonomi asiakaspalvelu ja myynti -

koulutusohjelmista, sillä niiden sisältöihin on luontevinta sijoittaa yrittäjyyden 

opetuksen tarkastelu. Toisessa esimerkissä käytän viestinnän alan 
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ammattitutkintoa, sillä sen opetussuunnitelman uusin versio oli käytettävissä 

Opetushallituksen tietokannasta. Liiketalouden opetussuunnitelmaa ei vielä ollut 

saatavilla. Edellä esitetyt valinnat eivät rajaa tutkimustani haitallisesti, sillä 

kaikissa koulutusohjelmissa ja tutkinnoissa on suuri osa yhteisiä 

opintokokonaisuuksia. Yrittäjyyden tutkinnonosa on mahdollista sisällyttää 

kaikkiin tutkintoihin. Rajautuminen esimerkeissä tiettyyn koulutusalaan ei siis 

rajaa tarkastelua haitallisesti eikä kavenna näkökulmaa ammatilliseen 

koulutukseen.  
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5 YRITTÄJYYSKASVATUS 

Seuraavassa käsitellään ammatillisen yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita, rakenteita 

ja toteutusmalleja. Analyysi tehdään sekä voimassa olevan opetussuunnitelman 

osalta että 2015 voimaan astuvan opetussuunnitelmaa luonnostelevien virallisten 

dokumenttien osalta.  

Analyysissä käytetään Atlas-ti ohjelmistoa siten, että viralliset dokumentit on 

liitetty tutkimusaineistotietokantaan kirjallisessa muodossa tutkimustietokantaan. 

Jokainen dokumentti on analysoitu käymällä ne läpi sisällöllisesti ja koodaamalla 

yrittäjyyden opintoja koskevat tekstialueet primäärikoodeilla. Primäärikoodeiksi on 

pyritty valitsemaan mahdollisimman paljon suoraan koodatulla alueella käytettyjä 

käsitteitä. Jos alue on laaja ja yhden yksiselitteisen käsitteen löytäminen 

primääriaineistosta on ollut mahdotonta, koodiksi on tuotettu parhaiten 

primääriaineiston kohtaa kuvaava käsite.  

Analyysin seuraavassa vaiheessa aineistosta on luotu verkostokuvia, joissa 

primäärikoodeja on ryhmitelty ja niille on luotu sekundaarikoodeja kuvaamaan 

laajempia temaattisia kokonaisuuksia (esimerkkinä kuvio 8.). 

5.1  Yrittäjyyskasvatus valtakunnallisessa 2014 voimassa olevassa 

opetussuunnitelmassa 

Voimassa olevassa valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa on yrittäjyyttä 

kolmessa eri kohdassa 120 opintoviikon tutkinnossa. Analyysi tuotti kolme 

keskeistä ja merkittävää huomiota: 

1. Kaikki kolme yrittäjäteemaista tutkinnonosaa ovat valinnaisia. Tämä 

tarkoittaa sitä, että jotta ne saataisiin tutkinnon rakenteeseen mukaan, 

osat pitää erikseen valita koulukohtaisesti jonkin koulutusohjelman 

opetussuunnitelmaan.  

2. Kolmas valittava tutkinnonosa on valinnainen, mutta muista poikkeavalla 

tavalla. Se on tyypitelty tutkinnon osaksi, jota kutsutaan tutkintoa 

laajentavaksi ja lisäksi paikallisesti toteutettavaksi. Edellä mainittu määre 

tarkoittaa, että kyseinen tutkinnonosa voidaan haluttaessa rakentaa 

oppilaitoksen opetussuunnitelmaan tarjolle, mutta sen opiskelu tulee 

opiskelijalle normaalin 120 opintoviikon tutkinnon lisätyönä ja myös 

oppilaitoksen näkökulmasta lisäkustannuksia tuottavaksi.  
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3. Mitään kolmesta tutkinnonosasta ei ole pakko liittää ammattitutkintoon, 

vaan ne voi jättää pois. Jos joku kolmesta tai kaikki tutkinnonosat otetaan 

opetussuunnitelmaan, vastaavasti tulee opetussuunnitelmasta poistaa 

kolme muuta ammatillista osaa.  

Opetushallituksen viimeksi vuonna 2013 vahvistamassa 

opetussuunnitelmarungossa tutkinnonosia ovat siis seuraavat:  

1. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnonosat, yhteiset tutkinnonosat (yhteensä 

20 opintoviikkoa) 

a. YRITYSTOIMINTA 4 ov (valinnainen tutkinnonosa) 

2. Muut valinnaiset tutkinnonosat ammatillisessa peruskoulutuksessa  

a. YRITTÄJYYS 10 ov (valinnainen tutkinnonosa) 

3. Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat 

(perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat)  

a. YRITYSTOIMINTA 10 ov (valinnainen tutkinnonosa) 

 

 

Kuvio 8 Ammatillisen perustutkinnon rakenne ja yrittäjyyskoulutuksen 

vaihtoehtoiset osuudet 
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Tutkinnonosat ovat yleisimmin käytössä niin, että koulutusohjelmaan otetaan 

mukaan neljän opintoviikon laajuinen yritystoiminnan osuus. Sen toteutus 

sijoitetaan opintojen ensimmäiseen vuoteen. Sisältö on pääsääntöisesti 

yrittäjyysinformaatiota eri muodoissaan. Laajemmat kymmenen opintoviikon 

kokoiset tutkinnonosat jätetään suurimmaksi osaksi kokonaan käyttämättä. 

Perusteluna esitetään usein, että jokaisessa ammattitutkinnossa on niin laajasti 

ammattityön opintoja, että yrittäjyydelle ei ole koulutuksessa tilaa. Toisena 

perusteluna on myös se, että yrittäjyyden opetukseen kaivataan siihen 

erikoistuneita opettajia, joilla olisi kyky liittää yrittäjyyden opetus osaksi 

ammattityön sisällöllistä ja ammattitaidollista substanssia. 

Sisällöiltään molemmat 10 opintoviikon laajuisten tutkinnonosien on tarkoitus 

palvella kattavasti yrittäjyyden koulutusta. Ne muodostavat joko yksin tai yhdessä 

yrittäjyyden polun ammattitutkinnon sisälle varsinaisten ammattiaineiden ollessa 

kuitenkin pääosassa tutkintorakenteessa. Seuraavassa taulukossa esitellään ja 

analysoidaan laajempien, valinnaisten tutkinnonosien tavoitteita.  

Taulukko 6 Vuonna 2014 voimassa olevien yrittäjyyden ja yritystoiminnan 

tutkinnonosien tavoitteet  

Yrittäjyys 10 ov Yritystoiminta 10 ov 

 Opiskelija osaa yhteistyössä 

ryhmän kanssa arvioida 

tuotteistamismahdollisuuksia 

 arvioida perustettavan yrityksen 

toimintaedellytyksiä 

 täsmentää taloudellisesti 

kannattavan liikeidean sekä 

kehittää toiminta-ajatuksen 

 hankkia toimivan yhteistyö- tai 

partneriyrityksen 

 laatia alustavan liiketoiminta- ja 

taloussuunnitelman 

 esitellä liiketoiminta- ja 

taloussuunnitelman 

yritysneuvontapalveluiden 

tuottajille ja rahoittajille 

 neuvotella yrityksen 

 arvioida oman osaamisensa (tuotteen 

tai palvelun) 

tuotteistamismahdollisuuksia 

 selvittää perustettavan yrityksen 

liiketoimintaympäristöä 

 kartoittaa ja hankkia yhteistyöyrityksiä 

ja -kumppaneita 

 etsiä, tunnistaa ja arvioida yrityksen 

toimintamahdollisuuksia 

 valita taloudellisesti kannattavan 

liikeidean sekä kehittää toiminta-

ajatuksen 

 laatia yritykselle 

liiketoimintasuunnitelman 

 suunnitella yrityksen talouden hoidon 

ja selvittää yrityksen toiminnan 

edellyttämät resurssit 
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toimintamahdollisuuksista ja 

rahoituksesta 

 perustaa yrityksen 

 suunnitella ja käynnistää 

yrityksen toiminnan 

 toimia perustetussa yrityksessä 

ja tehdä yrityksen ydintehtäviä 

 toimia yrityksen toimintaa 

tukevia palveluja tuottavien 

tahojen kanssa 

 lopettaa yrityksen toiminnan 

opintojen päättyessä tai jatkaa 

yrityksen toimintaa 

yritystoiminnan (10 ov) 

opintojen yhteydessä 

tavoitteenaan perustaa oma 

yritys. 

 

 esitellä liiketoiminta- ja 

taloussuunnitelman 

yritysneuvontapalveluidentuottajille ja 

rahoittajille 

 neuvotella yrityksen 

toimintamahdollisuuksista ja 

rahoituksesta 

 suunnitella yrityksen tuotteiden 

valmistamisen tai palvelun tarjonnan 

 tehdä ja raportoida 

markkinointisuunnitelman ja päättää 

markkinointitoimenpiteistä 

 tehdä yrityksen tarvitsemat logistiset 

ratkaisut 

 tehdä yrityksen riskienhallinta-

analyysin 

 suunnitella kannattavan liiketoiminnan 

toteutuksen ja ydintehtävät 

 valita yritysmuodon, perustaa yrityksen 

ja lopettaa sen toiminnan. 

 

 

Kun molempien tutkinnonosien tavoitteistot analysoidaan luokitellen toiminta 

valmistelevana (punainen merkki) tai toteutuksena (keltainen merkki), saadaan 

seuraavanlaiset kuviot. Niistä käy selvästi ilmi, miten toiminta painottuu pääosin 

ja vahvasti molemmissa tutkinnonosissa erilaisiin valmistelevien tehtävien 

tekemiseen, suunnittelemiseen ja sen opettelemiseen, miten tunnistetaan, 

kartoitetaan ja täsmennetään. Itse yritystoiminnan tekeminen rajautuu 

perustamiseen ja lopettamiseen. Näiden välissä on tarkoitus opiskella vähäisessä 

määrin itse yrittäjyyden toimintaa.  
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Kuvio 9 Yrittäjyyden tutkinnonosien tavoitteistot yritystoiminnan tekemisinä 

 

Voimassa olevan opetussuunnitelman mukaan molemmat yrittäjyyskoulutuksen  

tutkinnonosat ovat sisällöllisesti hyvin samankaltaisia. Tämä on tuottanut 

ongelmia toteutuksen suunnittelussa, sillä yksi 10 opintoviikon tutkinnonosa vie 

noin 3 kuukauden pituisen ajan. Kun sisällöllisesti kaksi tutkinnonosaa ovat hyvin 

samankaltaiset, on ollut vaikea mieltää, miksi molemmat pitäisi toteuttaa 
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samassa koulutusohjelmassa. Erotuksena on vain se, että jälkimmäisessä on 

keskiössä edellistä selkeämmin yritystoiminnan konkreettinen toteuttaminen. 

5.2  Yrittäjyyskasvatus ammatillisen koulutuksen uudistuksen 2015 voimaan 

astuvan opetussuunnitelman tavoitteiden mukaan 

Ammatillisen koulutuksen perusteiden ja toteutusmallien uudistus on 

käynnistynyt, koska koulutuksen yhteiskunnalliset, työpoliittiset ja 

tarveperustaiset lähtökohdat ovat muuttuneet yhteiskunnan muutoksen myötä.  

 

 

Kuvio 10 EU luo perusteet suomalaiselle ammatillisen koulutuksen toteutukselle 

Eurooppalaiset koulutuksen mallit ovat olleet katalysoimassa suomalaisen 

koulutusrakenteen muutosta. Tavoitteena on harmonisoida koulutusmallia 

vastaamaan EU:n asettamia raameja ja laatukriteereitä. Nykyinen ja uusi laki 

liittävät yrittäjyyskasvatuksen osaksi eurooppalaista koulutusjärjestelmää. 

Lakivalmistelussa on otettu huomioon yhteisten perusteiden ja kriteerien 
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vaatimus. Suomi on ainoana maana käynnistänyt laajan ja pitkäkestoisen 

järjestelmän uudistamisprosessin.  

EU:n tavoitteissa on havaittavissa kaksijakoisuus: hallinnollinen tavoite, missä 

opetuksen yhteismitallisuus on tärkeä saavutus. Toisena tavoitteena on 

työelämän muutoksiin vastaaminen. Suomalainen tavoitteisto on selkeästi 

painottunut yhteiskunta- ja koulutuspoliittisesti.  

 

 

Kuvio 11 Ammatillisen koulutuksen perusteiden muutoksen lähtökohdat ja 

tavoitteet 2011-2016 uudistamisprojektissa 

Uudistuksen tavoitteena on toisaalta tuottaa koulutusjärjestelmän hallintoon 

selkeyttä. Toinen, sisällöllisesti tärkeämpi tavoite on, vastata tulevaisuudessa 

aikaisempaa huomattavasti paremmin työelämän tarpeisiin. Samalla muutetaan 

pedagogiikka vastaamaan nykyaikaa: osaamisperustaista oppimista, 

käytännönlähtöistä opetusta ja joustavia oppimisympäristöjä hyödyntävään 

opetuksen malleihin. Yrittäjyyden koulutukseen kiinnitettiin myös huomiota. 

Esityksessä korostettiin koulutuspolkujen vahvistamisen tarvetta ja kaikille 

koulutusaloille yhteisten yrittäjyyden ja yritystoiminnan tutkinnonosien 

muodostamista. 

Suomalaiset nuoret ovat muuttuneet ja muuttuvat koko ajan individualismin 

voimistuessa yhteiskunnassamme. Koulutusjärjestelmämme on pakko vastata 

muutoshaasteisiin, sillä ammatillisessa koulutuksessa opintonsa keskeyttäneiden 
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määrä on noussut jo kymmeneen prosenttiin. Kansallinen järjestelmämme ei 

kestä edellä mainittua kehitystä. Lisäksi nuorien syrjäytymisvaara kasvaa 

huolestuttavasti opintojensa keskeyttäneiden ryhmässä. (Tehostuuko läpäisy 

ammattiopinnoissa? 2014.) 

Koska vain osa eri ammattien opetussuunnitelmaluonnoksista on saatavilla 

joudun ottamaan analyysin kohteeksi esimerkkinä Audiovisuaalisen viestinnän 

perustutkinnon opetussuunnitelmaluonnoksen. (Ammatillisen perustutkinnon 

perusteet, Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 2014). 

 

 

Kuvio 12 Esimerkkinä audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon 

opetussuunnitelmaluonnos 2014 ja yrittäjyysteema opetussuunnitelmassa 

Uuden opetussuunnitelmaluonnoksen mukaan yrittäjyys on mukana kolmessa eri 

kohdassa. Yhteisissä opinnoissa on yksi tutkinnonosa - kuten oli aiemminkin. Nyt 

tuo tutkinnonosa on nimetty aikaisempaa laajemmin sekä yrittäjyydeksi että 
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yritystoiminnaksi. Vastaavasti aikaisemmin oli kaksi tutkinnonosaa, kuten on 

uudessakin opetussuunnitelmaluonnoksessa. Niiden nimet on vaihdettu 

yritystoiminnan suunnitteluksi ja yrityksessä toimimiseksi.  

Tutkinnonosien laajuudet, uudessa opetussuunnitelmassa tyypillisimmillään 15 

osaamispistettä, vastaavat aikaisempia 10 opintoviikon laajuuksia. 

Esimerkkianalyysi on tehty vain yhdestä Opetushallituksen julkaisemasta 

koulutusohjelmasta, minkä perusteella ei voi vielä täysin pitävästi päätellä, onko 

kaikissa koulutusohjelmissa sama rakenne, säilyvätkö tutkinnonosien nimet 

samoina ja tuleeko vielä jotain uudistuksia opetussuunnitelmarakenteisiin.  

Kurssikohtaisessa analyysissä esityksestä löytyi myös pistemäisiä yrittäjyyden 

opiskelun tavoitteita eri ammattityön kurssien tavoitteissa ja arviointiperusteissa. 

(Ammatillisen perustutkinnon perusteet, Audiovisuaalisen viestinnän 

perustutkinto 2014.) 

 

 

Kuvio 13 Nykyinen ja tuleva ammatillisen koulutuksen ops ja 

yrittäjyyskoulutuksen osuus tutkintorakenteessa 

Nykyinen ja tuleva erottuvat lopulta yllättävän vähän toisistaan. Rakenne on 

sama kolmiosainen yrittäjyyden tutkinnonosarakenne. Opintopisteisiin siirtyminen 



48 
 

muuttaa numeerisia arvoja, mutta tosiasiassa laajuudet säilyvät ennallaan. Osien 

nimien ja tavoitteiden osalta on saatu aikaan selkiintymistä. Uudessa 

opetussuunnitelmassa näkemys yrittäjyydestä on perinteinen, prosessuaalinen ja 

suunnittelusta toteutuksen kautta lopettamiseen kulkeva toiminnallinen jatkumo. 

Se, miten tulevan opetussuunnitelman onnistuu vastata yhteiskunnan muutoksiin, 

jää nähtäväksi. 

 

Kuvio 14 Yritystoiminnan suunnittelu -tutkinnonosa 

 

Yritystoiminnan suunnittelu -tutkinnonosassa keskiössä ovat edelleen erilaiset 

valmistelevat tehtävät. Opiskelija analysoi markkinoita, tarkastelee 

kilpailutilannetta ja laatii toiminnalleen budjettiluonnoksen. Uutena teemana 

aikaisempaan opetussuunnitelmaan verrattuna, sisältöihin on liitetty myös 

erilaisia liiketoiminnan riskejä ja niiden analyysejä.  

Tutkinnonosan rungon muodostaa liiketoimintasuunnitelma, joka tarjoaa 

käsiteltäviä teemoja yritystoiminnan toteutuksen tueksi. Kolmantena 

opiskeltavana teemana on yrityksen perustaminen ja siihen liittyvien asiakirjojen 

ja prosessien opiskelu. Lisäksi opiskelijat tutustuvat joko teoriassa tai 
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käytännössä myös yrityksen lopettamisen prosessiin ja vaadittaviin 

dokumentteihin. 

 

 

Kuvio 15 Yrityksessä toimiminen -tutkinnonosa 

 

Edellisissä kahdessa kuviossa on kiteytettynä uuden opetussuunnitelman 

mukaisten kahden keskeisen yrittäjyyden tutkinnonosan tavoitteisto ja 

opetukselliset sisällöt. Yritystoiminnan suunnittelun -tutkinnonosan rakenne tukee 

ajattelua, missä ensin suunnitellaan, sitten tehdään paperityöt ja kolmanneksi 

toteutetaan liiketoimintaa kunnes on aika lopettaa yritys. Malli on yleisesti käytetty 

ja mm. liiketoimintasuunnitelmaohjelmistot tukevat samankaltaista ajattelumallia. 

Vastaava malli on jo nykyisessä opetussuunnitelmassa käytössä. 

Toisessa tutkinnonosassa - yrityksessä toimiminen - on otettu mukaan oppimisen 

kohteeksi myös johtaminen, toimiminen omassa yrityksessä yksin tai tiimin osana 

ja päätöksenteko yritystoiminnassa operatiivisena toimintana. Asiakkaiden 

lisähankinta ja kannattavuuden tarkastelu ovat myös tässä tutkinnonosassa uusia 

verrattuna edelliseen. 

Opetussuunnitelmaluonnoksessa ei oteta kantaa siihen, miten opetus 

toteutetaan. Joitain yleisiä tavoitelinjauksia on esitetty Opetushallituksen 
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kehittämishankkeeseen avatuilla sivuilla. Siellä työtä perustellaan sillä, että 

työelämän muutokset ja yhteiskunnan tarpeet ovat nostaneet ammatillisen 

koulutuksen tutkintojen kehittämishankkeen välttämättömäksi toteuttaa.  

Koska opetuksen käytännön toteutus jää jatkossakin oppilaitosten ratkaistavaksi, 

esittelen työni seuraavassa vaiheessa kaksi liiketoimintamallia, jotka edustavat 

uudenlaista, joustavaa ja modernia liiketoimintatapaa. Esittelen mallit ja pyrin 

luomaan niiden elementeistä synteesin, joka palvelisi ammatillisen koulutuksen 

yrittäjyyden käytännön opiskelua.    
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6  LEAN STARTUP LIIKETOIMINTAMALLI 

6.1 Lean produktion - Toyotan autotehtaiden tuotekehitysmalli 

Lean produktion tuotantomalli syntyi Toyotan autotehtailla Japanissa 1970-

luvulla. Mallin kehittäminen käynnistyi muutosprosessilla, missä just in time -

tuotantomenetelmä toimi tehtailla tehostamisen ytimenä. Kyse oli tuotannon 

uudistamisesta niin, että sekä määrää että laatua tarkkailtiin koko ajan. 

Tuotannon tehostamisessa otettiin huomioon lisäksi ihmisen motivoiminen ja 

palkitsemisen eri muodot. Uuden laatukeskeisen tuotantotavan kehittäminen sai 

aikaan merkittäviä tuloksia tuotantoon ja positiivista kehitystä koko autotehtaan 

organisaatiossa. Tieto uudesta toimintatavasta levisi. Mallia kopioitiin globaalisti. 

Yhdysvalloissa tuotantomalli ja ideologiaksi kehittynyt prosessi herätti suurta 

huomiota, sillä autoteollisuus kaipasi uudistuksia tuottavuuteen ja laatuun. 

Japanilaista tuotantomallia tutkittiin ja siitä kirjoitettiin lukuisia tutkimuksia ja 

johtamisen oppaita. Vuonna 1977 julkaistiin ensimmäinen tieteellinen artikkeli ja 

vuonna 1988 julkaistiin ensimmäisen kerran tieteelliseen keskusteluun käsite 

"lean". (Shah & Ward 2007, 287.) Malli laajeni autotehtaista muille toimialoille ja 

organisaatioiden kehittämiseen. Vuonna 1996 julkaistiin Womakin ja Jonesin kirja 

Lean Thinking, missä lean-käsite lanseerattiin laajasti koko maailmalle.  

Lean produktion - matala tuotantomalli keskittyy voimakkaasti asiakkaan 

näkökulman tarkasteluun. Se pakottaa tuotantolaitoksen ottamaan kaikessa 

huomioon asiakkaan. Shah ja Ward (2007) tutkivat laajasti lean produktion 

tuotantomallin eri osa-alueita. Tutkijat löysivät yhteensä 48 eri tekijää, jotka 

liittyvät malliin. He analysoivat aineistoa ja onnistuivat tiivistämään mallin 

elementit kymmeneen keskeiseen tekijään, joilla kaikilla on vahva sidos lean 

produktion -tuotantotapaan. Seuraavassa taulukossa on esitetty kyseiset lean 

produktion toimintamallin elementit. Taulukossa ollaan korostettu vihreällä niitä 

tekijöitä, joiden arvellaan olevan merkityksellisiä lean startup -mallissa. 

Korostetuissa kohdissa havainnollistetaan mallin erityistä suhdetta asiakkaisiin. 

Taulukko 7 Lean produktion -mallin kymmenen merkittävää elementtiä (mukailtu 

Shah ja Ward 2007, 799.) 

Alkuperäinen termi Huomioita selitys 

SUPPFEED  
supplier feedback 

Jatkuvan palautteen 
kerääminen  

provide regular 
feedback to suppliers 
about their performance 
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SUPPJIT 
JIT delivery by suppliers 

Oikea-aikaisuuden 
korostaminen toimittajille 

ensures that 
suppliers deliver the right 
quantity at the right time 
in the right place 

SUPPDEVT 
Supplier development 

Toimittajien ottaminen 
mukaan prosessin 
kehittämiseen 

develop suppliers so 
they can be more 
involved in the 
production process of the 
focal firm 

CUSTINV 
customer involvement 

Asiakastarpeiden 
asettaminen keskiöön 

focus on a 
firm’s customers and 
their needs 

PULL 
Pull 

Tuotannon ohjaamisen 
tarkka seuranta ja 
toimintamallit 
aloittamiselle ja 
pysäyttämiselle 

facilitate JIT production 
including 
kanban cards which 
serves as a signal to 
start or stop 
production 

FLOW 
continuous flow 

Tuotteiden jatkuvan 
virran takaaminen 

establish mechanisms 
that enable and ease the 
continuous flow of 
products 

SETUP 
set up time reduction 

Tuotantovaiheiden 
ajastuksen kehittäminen 
ja vaihtojen sujuvuuden 
nopeuttaminen 

reduce process 
downtime between 
product changeovers 

TPM 
total 
productive/preventive 
maintenance 

Tuotantovälineiden 
huollon ja 
käytettävissäolon 
kehittäminen toimivaksi 

address equipment 
downtime through total 
productive maintenance 
and thus achieve a high 
level of equipment 
availability 

SPC 
Statistical process 
control 

Prosessin eri vaiheiden 
jatkuva tilastollinen 
seuranta 

ensure each process 
will supply defect free 
units to subsequent 
process 

EMPINV 
employee involvement 

Henkilöstön 
ongelmanratkaisijaroolin 
tehostaminen ja 
monialaisuuden 
lisääminen 

employees’ role 
in problem solving, and 
their cross functional 
character 

 

Asiakkaiden, toimittajien ja henkilöstön ottaminen mukaan tuotannon ja 

innovaatioiden kehittämiseen ja suunnitteluun muodostui uudenlaisen 

toimintatavan avainasiaksi. Kaikki oppivat kehittäessään yhdessä ja tiedon 

merkitys toimintaa ohjaavana tekijänä ymmärrettiin. Aikaisemmat mallit 

hierarkkisesta osaamisesta ja tiedon jakamisesta organisaatioon ylhäältä 

alaspäin siirtyivät historiaan. 
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Smeds (1994) kirjoittaa japanilaisesta autotehtaista maailmanlaajuiseksi 

levinneen tuotantomallin merkityksen olevan voimakkaimmillaan siinä, että se 

muutti koko ajattelutavan. Johtaminen suuntautui hallinnoimisesta ja 

määräyksistä kohti innovoinnin ja innovaatioiden tuottamista. Oppiminen ja 

muutos tulivat olennaiseksi osaksi työtä. Työntekijöitä kannustettiin käyttämään 

osaamistaan ja innovointikykyjään työn kehittämisen hyväksi. Toimintatavan 

muutos tuotti käytännössä uudenlaisia tuotteita. Strategiat oli pakko muuttaa, 

toimintarakenteet muuttuivat ja koko kulttuuri muuttui ja muutettiin. Prosessien 

osalta muutokset olivat yhtä radikaaleja. Tulevaisuuden visualisoinnit, kokeilut ja 

mallintaminen astuivat organisaatioiden kehittämisen arkeen.  

6.2 Lean prodution:sta lean startup:iin  

Tutkittaessa pienten ja innovatiivisten yritysten liiketoimintaa, nähdään, että moni 

pieni yritys menettää toimintansa kannalta kriittistä aikaa ja rahaa yrittäessään 

kehittää liki pakonomaisesti tuotetta tai palvelua, joka ei olekaan asiakkaiden 

näkökulmasta kiinnostava. Kehitystyö nielee paljon resursseja. Pienessä 

yrityksessä ei ole uskallusta siirtää keskeneräiseltä itsestä hyvältä vaikuttavaa 

tuotetta markkinoille. Ajatus kehittää asiakkaiden kanssa yhdessä keskeneräinen 

tuote iteroiden valmiiksi vaikutti mahdottomalta perinteiseen innovaatio- ja 

tuotekehitykseen perehtyneistä ammattilaisista. Harvard Business School toteutti 

Professori Tom Eisenmannin johdolla MBA koulutusta. Kaksiosaisen kurssin nimi 

oli "Launching Technology Ventures" (LTV). Kurssin toisessa osassa toteutettiin 

käytännön kenttäprojekti. Vastuuopettajina toimi ryhmä yrittäjiä ja tutkijoita. 

Heistä yksi oli Eric Ries, joka kehitti lean startup -prosessin. Mallin tavoitte 

kiteytettiin lauseeseen: "On vältettävä kaikin mahdollisin tavoin jätettä - 

tarkoittaen ajan ja rahan tuhlaamista". (Nobel 2010, 1.) 

Lean startup on ollut käsitteenä uudella tavalla sovellettuna kansainvälisessä 

keskustelussa muutaman vuoden. Eric Riese (2011) toi käsitteen kirjallaan "The 

Lean Startup" maailmanlaajuiseen tietoisuuteen liittäen yrittäjyyden ja 

tuotekehityksen aiemmin tuotannon matalaa organisointia kuvaavaan 

toimintamalliin. Kirjan teemojen myötä lean startup on liitetty yhtenä teemana 

myös yritystoiminnan kehittämisen prosesseihin. Riese esittelee lean startup -

käsitteen kuvaamalla yrittäjämäisen tuotekehityksen. Siinä pieninkin mahdollinen 

tuote- tai palveluaihio asetetaan mahdollisimman nopeasti potentiaalisten 

asiakkaiden tai ns. early adapter -tyyppisten käyttäjien saataville. Tuotekehitys 
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jatkuu intensiivisenä, mutta perinteisemmästä laboratoriomallista poiketen. Siinä, 

missä aiemmin tuotekehitys on tapahtunut suljetuissa ympäristöissä ja 

tähtäimenään mahdollisimman valmis ja täydellinen tuote, siinä uudessa 

toimintamallissa asiakkailta kerätään koko ajan tietoa, jonka avulla tuotetta 

muunnellaan vastaamaan asiakkaiden toiveita ja käyttäjätavoitteita. (Borzt 2014; 

Nobel 2014.) 

Tuotteesta julkistetaan uusia versioita sitä mukaa kun tuoteparannuksia saadaan 

toteutettua asiakkaiden antamien vinkkien ja ehdotusten perusteella. Vaikka 

asiakas osallistuu kehittämiseen kommentteineen ja mielipiteineen, hän on koko 

ajan myös maksava asiakas. Hän on tuotetta ostaessaan tietoinen siitä, että hän 

ei välttämättä ole ostanut kokonaan valmista ja pysyvää tuotetta. Sen sijaan 

hänelle tarjotaan päivityksiä, joiden avulla tuote kehittyy koko ajan paremmaksi ja 

monipuolisemmaksi. Yrityksen näkökulmasta toimintamalli mahdollistaa 

organisaation liiketoiminnan nopean muuttamisen, mikäli asiakaspalautteet ja 

tulos osoittavat painetta strategian muutokseen. Liiketoiminnassa ohitetaan aikaa 

vievät markkina- ja kilpailijatutkimukset. Sen sijaan "kokeilu ja testaus" 

suoritetaan suoraan ja nopeasti markkinoilla. (Borzt 2014; Nobel 2014.) 

Riitta Smeds (1994) kirjoitti jo kaksikymmentä vuotta sitten samantyyppisesti lean 

production -mallista. Tuolloin ideana oli prosessi, missä kyse oli vaiheittain 

etenevästä innovaatiotoiminnasta ja sen siihen ympäröivästä yhteiskunnasta 

saatavista syötteistä ja impulsseista. Pelimäiset työskentelysessiot, 

simulaatiopelit, prosessien visualisoinnit, arvoketjuajattelu, suunnittelutyöpajat ja 

workshopit sekä innovoivat tiimit tuottivat ideoita ja vaihtoehtoja tuotekehitykseen. 

Erilaisten suunnittelu- ja innovaatiotyöskentelymallien käyttämistä yrittäjyyden 

katalysaattorina ei tullut esiin vielä kyseisenä aikakautena.  

6.3 Lean startup, yrittäjyys ja tuotekehitys 

Lean startup on erilaista seuraavalla tavalla verrattuna perinteisesti  aloittavan ja 

toimivan yrityksen tuotekehityksen, tuotannon ja myynnin toimintatapaan: 

1. Liiketoimintasuunnitelma on painottunut täytäntöönpanoon. 

2. Tuotteiden saaminen markkinoille perustuu suoraviivaiseen vaiheittaiseen 

suunnitelmaan. 

3. Tuotteita kehitellään iteratiivisesti kierros kierrokselta. Toinen vaihtoehto 

on täydellisen kuvauksen tekeminen ennen kuin tuote tehdään valmiiksi.  
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4. Osaamista ja kokemusta on mahdollista ja luvallista vuokrata tarvittaessa 

kun tuotteita saatetaan maailmaan. 

5. Taloudesta ollaan koko ajan tarkkaan tietoisia - tulot, tase, kassavirta ovat 

koko ajan tiedossa.  

6. Jos ideat eivät toimi, pitäisi erottaa tai vaihtaa johtajia.  

7. Kaikkea mitataan koko ajan. Toiminta perustuu laajaan ja ajantasaiseen 

tietoon.  

(Blank 2013, 7). 

 

Edellisen kaltaisia prosesseja on alettu opettaa viikonloppukursseilla 

liiketalouden alalla. Menetelmän omaksuminen nopeasti  ja tehokkaasti korostaa 

uudenalaisen toimintamallin keskeisiä piirteitä. Blank (2012, 5) väittää, että 

muutos on jo nähtävissä vanhan toimintamallin alkaessa jäädä taka-alalle. Nuoret 

yrittäjät ovat siirtäneet perinteisen liiketoimintasuunnitelman syvällisen 

valmistelun. He laativat nopeita hypoteeseja ja tuottavat toimivia prototyyppejä 

asiakkaiden käyttöön. Samaan aikaan he keräävät monilla eri tavoilla tietoa 

asiakkailta parantaakseen koko ajan tuotettaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita 

ja odotuksia. Tavoitteena on suunnitella "minimum viable product MVP" eli 

ensimmäisen vaiheen elinkelpoinen tuote, jota voi alkaa kehittää eteenpäin 

yhdessä asiakkaan kanssa. MVP on riittävä, kun siinä on edes sen verran 

sisältöä ja piirteitä, että siitä on mahdollista alkaa kerätä palautetta. Yritys ottaa 

palautteet vastaan ja siirtää tuotekehityksen vähitellen vaiheittaisen suunnittelun 

prosessiinsa.  

 

Uudenlainen tuotekehitys ei ole pelkästään yrittäjyyden aloittamisen 

palveluksessa. Sitä käyttävät myös isot ja olemassa olevat yritykset pyrkien siten 

saamaan maksimaalisen hyödyn asiakkaiden kanssa tapahtuvasta kehitystyöstä. 

Tuotekehitykseen ei investoida edelleenkään isoja resursseja ennen kuin 

tuotteelle saadaan markkinoilta selkeä sopivuusviesti. PMF eli Product Marketing 

Fit on tärkeä askel tuotekehityksessä ja sen saaminen on merkki siitä, että 

markkinoilla oleva asiakkaan ilmaisema ongelma tai tarve on saanut ratkaisun, 

jolla on mahdollisuuksia menestyä liiketoimintana. (Nobel 2011, 1.; Ganzarain 

2014.) 

 

Lean startup -mallin on usein esitetty tuottavan enemmän onnistumisia yhden 

hengen yritystoiminnassa. Blankin (2013,7) mukaan ajatus on liioiteltu, koska 
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yrittäjyydessä menestys on riippuvainen niin monesta eri tekijästä ja niiden eri 

yhdistelmistä, että pelkkä nopeaa ja asiakaslähtöistä tuotekehitysprosessia ei voi 

asettaa yksinään avainasemaan. Sen sijaan hän korostaa, että uudenlainen 

toimintamalli keventää selvästi kahta asiaa: ensimmäisen asiakkaan saamisen 

korkeita kustannuksia ja mahdollisia epäonnistumisia tuotteen sopivuuden osalta. 

Toiseksi hän mainitsee teknologian kehittämissyklien merkittävän lyhenemisen ja 

kevenemisen, mikä vaikuttaa olennaisesti yrittäjyyden kustannuksiin ja 

aloittamiseen käytössä olevan ajan lyhenemiseen.  

 

Matalan aloittamisen mallia opetetaan yli 25 yliopistossa. Lisäksi sitä voi opiskella 

verkossa ympäri maailman (Blank 2013, 7). Udacity.com tarjoaa maksuttoman 

verkkokurssin "How to Build a Startup" (ositteessa 

https://www.udacity.com/course/ep245). Kurssille on kirjautunut 11.5.2014 

mennessä noin 200 000 verkko-opiskelijaa.  

 

Taulukko 8 How to Build a Startup, verkkokurssin rakenne 

Teemat  

 Lesson 1: What We Now Know 

Why startups are not smaller versions of large companies 

Lessons 1.5A and 1.5B: Business Models and Customer 

Development 

How to articulate and test hypotheses  

Lesson 2: Value Proposition 

How do you find your minimum viable product?  

Lesson 3: Customer Segments 

How do you find your customer archetype? 

Lesson 4: Channels 

How does your product gets to customers? 

Lesson 5: Customer Relationships 

How do you get, keep and grow customers? 

Lesson 6: Revenue Models 

How do you make your money? 

Lesson 7: Partners 

Who are your partners and suppliers? 

Lesson 8: Resources, Activities and Costs 

What is most important for the business? 
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(https://www.udacity.com/course/ep245) 

 Kurssin alku kertoo heti osallistujalle, miten yrityksen tuotekehitys alkaa 

ensimmäisessä tapaamisessa. Asiakas tuodaan mukaan kehitykseen 

ensimetreiltä ja yrittäjyyttä miettivä saa tehtäväkseen arvon muodostumisen 

harjoituksen. MVP eli ensimmäisen vaiheen elinkelpoinen tuote on 

suunniteltavana heti prosessin alussa - kuten lean startup -liiketoimintamallissa 

ohjataan.  

 

Cooper ja Vlaskovits (2013, 38-40) käsittelevät kirjassaan sitä, miten kulttuurin 

muuttaminen yritystoiminnassa ei tapahdu helpolla eikä hetkessä. Vaikka 

perinteinenkin asiakas voi olla mielissään ja kiinnostunut ottamaan osaa 

suunnitteluun ja innovointiin, hän kokee toisaalta oikeudekseen vaatia teknisiä 

ominaisuuksia ja valmiin tuotteen itselleen. Lean startup vaatii yrittäjältä taitoja 

hankkia ja kerätä koko ajan tietoa. Hänen tulee haluta ottaa asiakas mukaan 

prosessiin. Ammattitaidon määrittelyt joutuvat koetukselle, kun asiakas on 

aktiivinen ja kyseenalaistaa tuotekehitystä sen eri vaiheissa.  

 

Ammatillisessa koulutuksessa tavoitteena ja keskeisenä opittavana asiana on 

ammattitaito sen perinteisessä merkityksessään. Yrittäjyyden opiskelun suurin 

haaste tulee olemaan asiakkaan ja ammattilaisen uudenlaisen suhteen luominen. 

Kyseessä on liiketaloudellisesti tuottavan suhteen tavoite, missä roolit, 

toimintamallit ja prosessi joudutaan luomaan pitkälti kokonaan uudenlaiseksi. 

  



58 
 

7 POP UP 

Pop up on liiketoimintaa, joka on tavoitteiltaan lyhytkestoista ja toiminta on 

tarkkaan fokusoitua tiettyyn tavoitteeseen ja tuotteisiin ja/tai palveluihin. Lontoon 

olympialaisten aikana vuonna 2012 kaupungissa toteutettiin useita erilaisia pop 

up liikeideoita. Ravintolat ja erilaiset ruokapaikat olivat lukuisasti edustettuina. 

Ideoita oli monenlaisia. Osassa pop up ruokapaikkoja tavoitteena oli tehdä jotain 

erilaista. Toisissa taas tähtäimessä oli ison yrityksen brändin tuominen esiin 

poikkeavalla tavalla poikkeuksellisessa tilanteessa. (Vaughan 2012.) 

Taulukko 9 Pop up toimintaa Lontoon olympialaisissa 2012 (Vaughan 2012) 

Toimijayritys Pop up liiketoiminta Erityinen tavoite 

Paikallinen 

pikaruokapaikka 

Tarjolle ruokaa tilanteissa ja 

paikoissa, joissa on paljon 

potentiaalisia asiakkaita 

Tuottaa rahaa isolla 

volyymillä myyden 

(kävijöitä 220 000 - 60 

000 päivässä 

Olympialaisissa) 

Lontoolainen, 

maailmankuulu 

ravintola  

Rakentaa pop up ravintola 

kerran elämässä aikana, jolloin 

kaupungissa on jotain erityistä. 

Antaa asiakkaille ja omalle 

henkilökunnalle luova kokemus 

jostain muustakin kun 

maailmankuulusta ravintolasta 

Tuottaa ainutkertaisia 

elämyksiä itselle ja 

asiakkaille, jotka ovat 

valmiita maksamaan 

korkeita hintoja "kerran 

elämässä" -tyyppisistä 

palveluista 

Kansainvälinen 

pikaruokaketju 

Tuoda esiin kestävän kehityksen 

teemaa omissa erityisissä pop 

up ravintoloissa Lontoossa. 

Kaikki astiat ja liiketoiminta oli 

huolellisesti suunniteltu kestävän 

kehityksen periaatteen 

mukaiseksi. 

Myydä ruokaa isoille 

massoille ja saada 

samaan aikaan 

näkyvyyttä tulevaisuuden 

liiketoimintastrategiaa 

ajatellen. Kestävän 

kehityksen teema 

näkyviin globaalissa 

viestinnässä. 

Suuri globaali 

elektroniikkayritys 

ja kuuluisa 

Tuoda esiin omaa tuotemerkkiä 

erityisellä kuuden Michelin 

tähden kokin ja vastaavien 

Globaali 

julkisuuskampanja 

omalle tuotteelle ja 
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ravintola kokkien pop up ravintolalla 

Lontoon huippupaikalla tietyn 

aikaa.  

nimelle tekemällä 

ainutkertaisen ja erittäin 

rajatulle asiakasryhmälle 

suunnatun 

mediatempauksen. 

   

 

Pop up liiketoiminnassa tavoitteet voivat vaihdella suuresti. Ne eivät ole 

myöskään aina suoraviivaisesti ainoastaan yrityksen omaan liiketuottoon 

tähtääviä. Esimerkeissä on mm. isojen yritysten normaalista poikkeavia 

menetelmiä saada oma tuote ja nimi näkyviin. Vastaavasti pop up toimijoilla voi 

olla myös henkilökohtaisia tavoitteita, kuten ravintola, joka olisi määräaikainen ja 

yhtä ainutkertainen kuin tapahtuma, jonka yhteydessä se on ollut toiminnassa.  

Liiketoiminnan keskeisiä kriteereitä ovat, että se on tarkoin harkittua, tiettyyn 

aikaan ja tilanteeseen räätälöityä, ajallisesti määriteltyä alkamisen ja loppumisen 

osalta ja selkeästi tavoitteellista ja hallittua liiketoimintaa, mihin sisältyy iso osa 

luovuutta ja uudenlaista toimintamallia. (Thompson 2012).  

Pop up -toiminnalla voi olla erilaisia tavoitteita. Kaikessa tekemisessä on 

kuitenkin yhteistä se, että kustannukset ovat suunniteltuja ja tarkasti hallinnassa. 

Niiden on oltava myös terveessä ja kannattavassa suhteessa liikevaihtoon. Pop 

up ei ole kokeilua, vaan taloudellisesti kannattavaan liiketoimintaan tähtäävää 

suunnitelmallista toimintaa. Koska liiketoiminnan aikajänne on lyhyt, 

onnistuminen ja toiminnan hallinta ei salli satunnaisuuksia ja huolimatonta 

talouden hallintaa.   Taulukossa 5 edellä on kokoamani yhteenveto Vaughanin 

(2012) artikkelissaan esittelemistä erilaisista ravitsemusalan pop up yrityksistä 

Lontoon olympialaisten aikana.  

Pop up liiketoiminnan piirteitä on mahdollista kiteyttää tiettyjen liiketoiminnan 

peruselementtien suhteen. Olen koonnut seuraavaan taulukkoon 6 joukon pop up 

-liiketoiminnalle ominaisia tunnuspiirteitä selityksineen.  Taulukko on yhteenveto 

Thompsonin ( 2012) pop up -liiketoimintaa käsittelevästä kirjan kuvauksista. 
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Taulukko 10 Pop up liiketoiminnan tunnuspiirteitä (Thompson 2012, 19-31.) 

Tunnuspiirteet Lisäselitys 

KETTERYYS 
 

1. Suunnitelmaa mahdollista muuttaa sen myötä jos 
tarve niin vaatii.  

2. Verrattavissa ohjelmistotuotannon nopeaan 
muutosvauhtiin kun ohjelmistoa muunnellaan 
asiakkaiden alkaessa käyttää tai testata 
valmisteluvaiheessa olevaa ohjelmistoversiota 

SUUNNITELMA 1. Suunnitelma on parhaimmillaan muutettavissa 
oleva työsuunnitelma, jonka tärkein tehtävä on 
toimia muistutuksena siitä, mitä pitäisi tehdä. 

 2. Yksinkertainen  
3. Selkeä 
4. Innostava 
5. Lyhyt 

ERITYISTÄ POP UP 
LIIKETOIMINNASSA 

1. Mahdollisuuteen voi tarttua nopeasti. 
2. Suunnitelmia voi muuttaa ilman 

ennakkovaroitusta. 
3. Uusien tuotteiden lisääminen valikoimaan on 

nopeaa. 

TAVOITTE 
MÄÄRITELTY 

1. Tavoitteen pitää olla selkeä: itselle ja kun selittää 
muille 

2. Kun on selkeä tavoite, on helppo saada muita 
mukaan kertoessaan siitä 

3. Todellisuudessa voi olla useampiakin tavoitteita - 
ole selkeä ja kerro lyhyesti 

MÄÄRITTELLYT 
VÄLIETAPIT JA 
TAVOITTEET 

1. Aloita tavoitteen jälkeen määrittelemään 
välietappeja 

2. Mieti, milloin avaat ja milloin lopetat liiketoiminnan 
3. Tekemällä välietapit konkreettisiksi, saat 

toiminnan ja valmistelut hallintaasi 

PERUSBUDJETTI 1. Laadi perusbudjetti, mikä mahdollistaa toiminnan 
aloittamisen 

2. Suunnittele toiminnan kuukausittaiset kulut 
3. Mieti oma osuutesi budjetista 
4. Mikä on oma tulotavoitteesi? 
5. Huolehdi riskeistä 

 

Suunnitelmallisuus kulkee läpi koko liiketoiminnan aina sen suunnittelusta 

etukäteen päätettyyn lopettamispäivään saakka. Erotuksena ns. perinteisempään 

liiketoiminnan malliin, pop up tapahtuu monella tavalla tiivistetysti ja 

intensiivisesti. Edellinen tiivistyminen ajallisesti ja liiketoiminnan eri elementtien ei 

kuitenkaan tarkoita, että mitään perinteisemmän yritystoiminnan ja liiketalouden 

keskeisistä elementeistä jätettäisiin pois - päinvastoin - toiminnot suunnitellaan 

huolellisesti ja mielellään myös dokumentoidaan ja seurataan koko ajan, jotta 

liiketoimintakokonaisuus pysyy koko elinkaarensa ajan tiukassa ohjauksessa.  
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Sosiaalinen media on erityisen tärkeä pop up liiketoiminnan markkinoinnissa ja 

tiedon välittämisessä. Koska liiketoiminta saattaa kestää vain päivän tai 

muutamia tunteja, on tärkeää saada tieto leviämään potentiaalisille asiakkaille. 

Muutama esimerkki valottaa sosiaalisen median ja pop up -liiketoiminnan tämän 

päivän arkea.  

Tutkittaessa kauppojen asiakkaita, on huomattu, että asiakkaat eivät halua enää 

pelkää ostotapahtumaa, vaan he odottavat kokemuksia ja elämyksiä. Asiakkaat 

haluavat osallistua kokonaisvaltaisesti ostotapahtumaan. He haluavat myös 

tuotteiden personointia eli mahdollisuuksia vaikuttaa tuotteeseen niin, että se 

kuvastaa heitä tai sopii heidän omaan persoonallisuuteensa ja elämäntapaansa 

tavallista vakiotuotetta paremmin. Tuotteen halutaan herättävän aisteja, 

synnyttävän tunteita ja stimuloivan ajattelua. Asiakas haluaa, että hänen 

kokemuksiaan ruokitaan ja ostamisen pitäisi olla tunteena hauskaa. 

Kauppakeskuksiin suunnitellaan interaktiivisia elementtejä. (Nihem 2006.) 

Alueelliset elämäntapakeskukset yhden pysähdyksen supermarketit, 

ulkoilmakauppakeskukset ja viihteen sekä ostamisen sekamuotoja tarjoavat 

kompleksit tuottavat modernille asiakkaalle hänen haluamaansa tunneperäistä 

virkistystä. Nuoret asiakkaat ovat selvästi tietoisempia ja kiinnostuneempia pop 

up kaupoista kuin iäkkäämmät asiakasryhmät. Toisaalta iäkkäämmissäkin 

ryhmissä on paljon potentiaalisia asiakkaita esimerkiksi teknologialiiketoiminnan 

osalta. Tutkimuksen mukaan miesten ja naisten välillä ei ole merkittävää eroa 

kiinnostuksessa. (Nihem & al. 2006, 2-3.) 

Pop up kaupat tarjoavat edellä mainittuihin asiakastarpeisiin vastauksia. Ne ovat 

moderneimmillaan kauppoja, jotka osallistavat asiakkaan. Tietyt brandit rajataan 

määräaikaisesti toimivan kaupan valikoimaan. Pop up kauppa sallii ja tarjoaa 

asiakkaalleen ainutkertaisen ja personoidun interaktion - 

vuorovaikutustapahtuman - mikä voi kehittyneimmillään olla erittäin 

korkeatasoinen ja samalla myös korkeasti kokeellinen vuorovaikutuskokemus. 

Liiketoimintamuodosta on tulossa yhä nopeammin eräänlainen laboratorio uuden 

tuotemerkin tai uudenlaisten liiketoimintamuotojen kokeiluille. (Niehm 2006.) 

Kokemuksellinen markkinointi keskittää asiakkaan ja liiketoiminnan malliin, missä 

asiakas saa sekä hyötyä että tunne-elämyksiä monella eri ulottuvuudella. 

Toiminta nostaa eri brändit tärkeiksi liiketoiminnan ytimessä. Kasvokkain 

tapahtuva liiketoiminta vaatii onnistuakseen, että brändien edustajat ovat tavalla 
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tai toisella normaaliin kaupan liiketilaan verrattuna läsnä ja esillä. Asiakas saa 

nauttia elämyksellisesti tuotemerkkiin keskittymisestä ja ostotapahtumasta. Pop 

up kaupat ovat sekä isojen ketjujen että pienten yrittäjien toteuttamia. Toimintaa 

käytetään erityisesti markkinoinnissa ja imagon rakentamisessa. Asiakkaan 

kokemuksen ruokkiminen on koko ajan toiminnan tärkein motiivi. (Niehm 2006.) 

Monet merkittävät tuotemerkit ovat käyttäneet pop up liiketoimintamallia hyvin 

innovatiivisella tavalla tuottaakseen tietoa ja tunnettavuutta omille tuotteilleen 

globaalisti. Levi's, Kenzo, Unilever ja monet muut isot toimijat ovat avanneet eri 

puolille maailmaa määräaikaisia pisteitä, missä myyminen ei ole ollut välttämättä 

liiketoiminnan tärkein tavoite. Usein pop up liikettä on käytetty uusien tuotteiden 

lanseeraamiseen, asiakkaiden kiinnostuksen herättämiseen ja elämyksellisyyden 

korostamiseen ja kokemiseen kyseisen toimijan tuotteita ja palveluita kohtaan.  

Taulukko 11 Pop up liiketoiminnan tarjoama asiakkaille (mukailtu Niehm 2006.) 

Pop up tarjoaa asiakkaalle Huomioita ja esimerkkejä 

Jännitystä ja uusia kokemuksia Elämykselliset tilat ja erikoiset 
kauppapaikat 

Korkealuokkaisia tuotteita tai 
kokemuksia 

Kansainvälisesti korkealuokkaiset 
tuotemerkit 

Löytämisen kokemuksia tai yllätyksiä, 
mistä asiakkaat pitävät 

Hinnoittelu ja kokeileminen, 
näytekappaleet 

Hyvän tavan tutustua ja tutkia tuotetta 
ja kokeilla sitä 

Brändin edustus vahva, osaaminen ja 
neuvonta 

Haluttuja ilmaiskappaleita ja palveluja 
asiakkaille 

Tuotenäytteet ja uudet, 
lanseeraamattomat kokeilut asiakkaille 
tarjolla ensimmäisenä 

Auttaa asiakasta käyttämään rahojaan 
viisaammin 

Hinnoittelussa mahdollisuus asiakkaan 
huomioon ottamiseen. Voi valita ja 
miettiä ratkaisua tietyn tuotteen osalta 

Sitoo asiakkaan persoonallisella, 
henkilökohtaisella, tasolla 

Elämykselliset kauppapaikat ja 
tapahtumat 

Tarjoaa asiakkaille näiden haluamaa 
viihdettä 

Poikkeaa tavallisesta kaupasta ja 
kauppakeskusten tavaratulvasta 

 

Netissä toimiva englantilainen sivusto www.londonpopups.com tuottaa 

informaatiota viikoittain vaihtuvista pop up yrityksistä. Eri toimialoittain luokitellut 

hakemistot ovat selkeästi ruoka- ja juomapainotteisia ravintoloita ja eri teemojen 

puitteissa rajallisen ajan toimivia ruokapaikkoja.  

Uusimpia pop up liiketoiminnan ideoita tarjoaa sivusto http://spacified.com/en, 

missä potentiaaliset tilojen tarvitsijat, projektien etsijät tai vapaana olevia tiloja 
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tarjoavat voivat löytää toisensa ja perustaa määräaikaista liiketoimintaa tarpeiden 

mukaan ja tosiaan hyödyttäen. Specified-yritys toimii Hollannissa ja se tarjoaa 

netin kautta palveluita koko eurooppalaiselle asiakaskunnalle.  

Kolmantena esimerkkinä on www.meanwhile.org.uk, jonka rahoitus tulee 

Englannin hallitukselta kokeiluna. Yritys esittelee pääosin julkisia ja vapaita tiloja, 

joita olisi mahdollista käyttää lyhytaikaisesti liiketoimintaan, kunnes niiden 

käyttäjäksi löytyy pitkäaikainen vuokralainen.  

Markkinoille on tullut myös yrityksiä, jotka tarjoavat pop up tyyliin samanhenkisille 

yrityksille tai pysyville organisaatioille markkinointipalvelua. Palveluja tarjotaan 

puolen tunnin jaksoissa ja kiinteään hintaan tiettynä ajankohtana. (Farkas 2013.)  

Kouluissa on toteutettu po up tyyppistä toimintaa. Nuoret oppilaat, 8-10 -vuotiaat, 

kokeilivat opettajiensa ohjaamina pop up -tyylistä popcornkioskia. He saivat 

ohjauksen liiketoiminnan toteuttamiseen opettajilta ja tulokset olivat kaikkien 

mielestä hyviä ja toiminta mielenkiintoista ja uudenlaiseen opiskelutapaan 

kannustava. (Freeman 2010.) 

Suomessa on perustettu vuonna 2013 The Popup Company -niminen osakeyhtiö 

tukemaan nuorten yrittäjyyttä. Taustalla on joukko suomalaisia talous- ja liike-

elämän vaikuttajia. Yritys kertoo esittelyssään olevansa 50 000 nuoren asialla ja 

haluavansa tarjota heille matalan kynnyksen mahdollisuuden pop up yrittäjyyteen 

ja sen myötä työelämään. Yritys ylläpitää kahvilaa, tarjoaa pop up liiketoimintoja 

asiakkaille, kehittää itse konsepteja ja lisäksi se markkinoi pop up yritysten 

luomia konsepteja eteenpäin. (The Popup Company 2013.) 

Yritys on nimennyt toiminnan "poppaamiseksi" ja se tarjoaa aloittaville toimijoille 

laskutusta, kirjanpitoa, veroasioiden hoitoa, työsuhteiden hallintaa ja 

palkanmaksua. Tavoitteena on rakentaa toiminta, missä aloittava yrittäjä saa 

tiloja käyttöön, sparraamista ja kokeilumahdollisuuden ideoilleen. Popup 

Company ilmoittaa laskuttavansa palveluista komission aloittavan yrityksen 

liiketoiminnasta. Suunnitelmissa oli saada verkosto laajenemaan 1000 pop up 

yrittäjään kesäksi 2014. Toiminnalle on asetettu neuvottelukunta, jonka jäseniä 

ovat: Marianne Heikkilä (pj); J.T.Bergqvist; Anne Brunila; Mikko Haapanen; 

Sakari Huovinen; Harri Jaskari; Mikael Jungner; Lauri Järvilehto; Sixten Korkman; 

Lasse Männistö; Juha S. Niemelä; Juha Sipilä; Matti Vanhanen; Jukka Viitasaari; 

Kari Väisänen. (The Popup Company 2013.) Toiminnasta ei ole löydettävissä 
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materiaaleja tai havaintoja perustamisvuotta lukuun ottamatta. Sosiaalisessa 

mediassa on joitakin kommentteja yrityksen nimellä, mutta muuten toiminta ei ole 

lähtenyt suunnitelmien mukaisesti käyntiin. 
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8 YRITTÄJYYDEN KÄYTÄNNÖN OPETUSMALLIN LUONNOS 

8.1 Lähtökohdat ja toimintamallin rakennuselementit: viralliset 

suunnitteluasiakirjat, yrittäjyyskasvatus ja kaksi liiketoimintamallia 

Lähtökohtana yrittäjyyskoulutuksen käytännön opetusmallin luonnokselle 

tiivistetään tähänastiset näkemykset:  

1. Kansallisen koulutuksen uudistuksen asettamat tavoitteet 

2. Ammatillisen peruskoulutuksen uuden vuonna 2015 

voimaan astuvan opetussuunnitelman asettamat tavoitteet 

yrittäjyyskoulutukselle 

3. Lean startup ja pop up liiketoimintamallit 

Yrittäjyyden opetuksen ja yrittäjyyskasvatuksen merkitys on selkeästi perusteltu 

monessa tutkimuksessa ja raportissa yhteiskunnallisesti tärkeänä 

mahdollisuutena monipuolistaa osaltaan kansantalouden tuotannontekijöitä, 

kasvattaa onnistuessaan kansantuotetta ja tarjota vaihtoehtoisia tapoja osallistua 

työelämään. 

 

Kuvio 16 Yrittäjyyskasvatuksen sijoittuminen uudistuksen perusteisiin 

Tilaus on siis olemassa yrittäjyyskasvatuksen nostamiseksi nykyistä selkeämmin 

ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelmiin ja arjen opetukseen. 
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Heikkoutena on tullut esiin se, että yrittäjyyden tutkinnonosat eivät ole 

uudistumassa tulevassa opetussuunnitelmarakenteessa merkittävästi 

aikaisemmasta. Niiden määrä on sama kolme ja sisällöt eivät ole juurikaan 

muuttuneet - pieniä tarkennuksia lukuun ottamatta.  Ainoaksi vaihtoehdoksi jää 

opetuksen käytännön toteutuksen muuttaminen uudenlaiseksi ja uusia 

tulevaisuuden liiketoimintamalleja paremmin huomioon ottavaksi.   

Yrittäjyyskasvatuksen käytännön opetuksen pilotti pyritään tuottamaan 

yhdistämällä eri osapuolien esittämät tavoitteet ja opetuksen rakenne-elementit 

(tutkinnonosat ja kurssit) tilauksenomaiseksi lähtökohdaksi.  

 

Kuvio 17 Luonnos yrittäjyyden käytännön opetuksen toimintamallin käytössä 

olevista elementeistä  

Kuviossa vasemmalla on lähtökohta-analyysin tuloksena kaksi osiota, 

ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelma ja toisena yrittäjyyden koulutuksen 

tutkinnonosat. Molemmat jäävät uudistuksessa liki entisenkaltaisiksi. Koska näin 

on, jää pilotin luomiselle tilaa ainoastaan opetuksen toteutuksessa, mihin Opetus- 
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ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus jättävät suhteellisen ison liikkumatilan 

jokaiselle oppilaitokselle.  

8.2 Käytännön opetuksen toimintamalli 

Yrittäjyyden opetuksen käytännön toteutus on mahdollista luoda uudelleen. 

Taustalla on tukena ministeriön voimakkaasti ilmaisema osaamisperustaisen 

oppimisen käyttöönotto. Jokaisen opiskelijan aikaisempi osaaminen tulee 

tunnistaa ja tunnustaa. Prosessin perusteella on mahdollista luoda yksilöllisiä 

koulutuspolkuja ja henkilökohtaistettua opetusta ja vuorovaikutuksellista 

oppimista.  

Yrittäjyyden koulutuksessa tarvitaan käytännön opetukselle konkreettinen 

oppimisympäristö. Pop up liiketoiminta ajallisesti rajallisine kauppoineen tarjoaa 

hyvän vaihtoehdon. Liiketoimintamallissa tiivistyvät lyhyessä ajassa kaikki 

yrittäjyyden keskeiset elementit. Samalla opiskelijat saavat harjoittelumaaston, 

missä heillä on mahdollisuus kohdata todellisia asiakkaita ja heidän tarpeitaan. 

Markkinoinnin haasteet ja modernit työvälineet tulevat tutuiksi. Sosiaalisen 

median käyttö liiketoiminnan osana arkipäiväistyy ja ammatillistuu opetuksen ja 

kokeilujen myötä.  

Tulevaisuuden liiketoiminnassa elämyksien toteuttamisen taito muuttuu kriittiseksi 

osaamisalueeksi liike- ja yritystoiminnassa. Pop up liiketoiminnan keskittyminen 

pohtimaan ja kokeilemaan juuri vuorovaikutuksellisia elämyksiä on opetuksen 

kannalta iso rikkaus.  

8.2.1 Asiakkaan kanssa toimiminen 

Yrittäjyyden opetuksessa uutta olisi muun muassa siirtyminen työskentelemään 

alusta alkaen ja selkeästi asiakkaiden kanssa yhdessä. Tuotteiden keksiminen, 

kehittäminen ja saaminen vaiheeseen, jossa ne voidaan siirtää kokeiltaviksi 

asiakkaiden kanssa yhdessä, tulisi olla opetuksen perustana. Yrittäjyydessä 

opetettaisiin edelleen järjestelmällisyyttä ja suunnitelmallisuutta, mutta 

aikaperspektiivi olisi erilainen. Opiskelijoilla olisi mahdollisuus osallistua yhteen 

tai useampaan nopeatempoiseen tuotekehityssessioon. Samaan aikaan 

asiakkaat otettaisiin mukaan prosessiin. Opetuksessa tulisi ottaa huomioon 

erilaisten asiakaskeskeisten menetelmien osaamisen hallinta. Tällä hetkellä 

menetelmissä keskitytään markkinatutkimuksiin, kyselyihin ja asiakasta 

objektivoiviin tiedonkeruun projekteihin.  
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Liian harva ammattiopisto tarjoaa tiloiltaan sopivia yrittäjyyden ympäristöjä. 

Erilaiset hautomot ovat siirtyneet yrittäjyydessä jo historiaan, eikä tilalle ole tullut 

selkeästi profiloituja uudenlaisia tiloja ja toimintarakenteita. Opiskelijat voisivat 

toimia pop up -tyyppisissä tiloissa kulloisenkin tarpeen mukaan. Samalla heille 

voisi opettaa pop up liiketoiminnan mallin mukaisia liikeideoiden ja 

toteutusprojekteja. Verkostomainen rakenne, verkossa toimiminen, 

opiskelijakollegojen osaamisen hyödyntäminen ja yhdessä oppiminen tuottaisivat 

todellisuuden tarpeisiin hyvin sopivaa osaamista. 

Asiakaslähtöisissä toimintaympäristöissä olisi mahdollista ottaa myös rahoittajien 

ja erilaisten yhteistyötoimijoiden edustajia mukaan oppimisprosessiin. Nuoret 

tunnistavat oman ikäistensä tarpeita luontevasti. He liikkuvat sosiaalisen median 

verkostoissa päivittäin ja ammentavat kansallisesti ja kansainvälisesti erilaisia 

trendejä ja mahdollisuuksia. Lean startup -tyyppinen liiketoimintamallinnus 

tarjoaisi selkeästi vankan, mutta nopealiikkeisen mahdollisuuden kokeilla ja jopa 

jatkaa valmistumisen jälkeen liiketoimintaa omassa yrityksessä.  

8.2.2 Kansallisesta yrittäjyydestä kansainväliseen liiketoimintaan 

Yrittäjyyden opetuksessa olisi mahdollista toteuttaa myös kansainvälisiä osioita. 

Markkina-analyysi Virossa, pop up toimintaa Italiassa, yhteisiä yrityksiä 

kokeilumielessä muiden eurooppalaisten oppilaitosten kanssa. Sähköinen 

kaupankäynti rikkoo ja ylittää kaikki maantieteelliset rajat ja mahdollista 

opiskelijoille nopeita tuotekokeiluja ja verkossa tarjottavien palvelutuotteiden 

yrityskokeilujen toteuttamisen ilman isoja erillisiä toimenpiteitä.  

Sosiaalinen media ja nuorten tietynlainen "kansallinen rajattomuus" arjen 

toiminnassa antaa mahdollisuudet yrittäjyyden verkostomaiseen kehittämiseen ja 

kokeiluun kansallisessa, eurooppalaisessa ja globaalissa ympäristössä. 

Verkkokauppa ei tunne enää rajoja perinteisessä liiketoiminnan mielessä. 

Teknologia on kypsää tarjoamaan välineitä nuorille. Ammatillisessa 

koulutuksessa opiskellaan jo nyt verkkokaupan eri toimintoja: perustamista, 

teknologiaa, markkinointia ja liiketoimintaa verkossa. 

8.2.3 Yksittäisistä kursseista koko koulutuksen kestäväksi jatkumoksi 

Yrittäjyyden koulutus ja opiskelu voisi olla eri tavalla sijoitettuna koko koulutuksen 

aikaiseksi  jatkumoksi. Nyt käytännön jaksot sijoitetaan tutkinnonosien yhteyteen 

hallinnollisesti järkevimmällä tavalla. Uudessa opetussuunnitelmassa ei ole enää 
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ensiarvoisen tärkeää suorittaa koko tutkinnonosaa valmiiksi kerralla. Opiskelija 

voi halutessaan laatia monipuolisemman ja palasista kokoamansa 

kokonaisuuden, mikä tukee maksimaalisesti hänen osaamistarpeitaan. Siinä 

toimintamallissa yrittäjyys voisi kulkea koko opintojen ajan punaisena lankana ja 

kokeilumaastona erilaisille liiketoiminnoille ja liiketoimintamalleille.  

Yrittäjyyden koulutus tulisi sisällyttää kaikkeen opetukseen. Sen pitäminen 

uudessa opetussuunnitelmassa edelleen valinnaisina tutkinnonosina tuottaa 

riskin, joka toteutuessaan merkitsee, että osa ammatillisen koulutuksen 

läpäisseistä ei ole suorittanut viikkoakaan yrittäjyyskasvatuksen opintoja. 

Toisessa ääripäässä ovat opiskelijat, jotka ovat voineet valita koko koulutuksen 

aikana kolme tutkinnonosaa yrittäjyyskasvatusta. Lisäksi he ovat saaneet 

mahdollisuuden kokeilla yrityksen perustamista, liiketoiminnan eri muotoja ja 

yrityksen lopettamista kolmivuotisten opintojensa aikana. 

 

 

Kuvio 18 Yrittäjyyden käytännön opetuksen toimintamalli 

Pilottimallissa yhdistyvät kaikki uudenlaisen yrittäjyyden opetuksen ja opiskelun 

elementit. Toteutus jää oppilaitosten tasolle, mutta edellytykset ovat olemassa. 

Käsittelen vielä lopuksi kokoavassa taulukossa kaikkien keskeisten toimijoiden 

rooleja, muutostilausta ja mahdollisia riskejä jos toiminta ei toteudukaan kuten 
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tavoiteltiin. Osa riskeistä ja rajoituksista on itse asiassa jo toteutunut. Koska 

muutoshanke on vielä kesken, nähtäväksi jää, miten paljon tilauksien, toiminnan 

ja toteuman välille jää epäsuhtaa. 

8.3 Käytännön opetuksen prosessi jatkumona 

Voimassa olevan opetussuunnitelman mukaan yrittäjyyden tutkinnonosat 

sijoittuvat opiskelijan toiseen tai kolmanteen vuoteen. Uudessa pilotissa opiskelu 

alkaisi heti alusta lähtien ja se kulkisi koko ajan taustalla niin, että ammatillisia 

substanssiopintoja voisi joko liittää yrittäjyyteen tai päinvastoin.  

 

 

Kuvio 19 Käytössä oleva ammatillisen opetuksen toteutus ajallisesti 

Kuviossa on tällä hetkellä käytössä oleva malli, missä jokainen tutkinnonosa 

seuraa toistaan säännöllisesti ja selkeästi omana kokonaisuutenaan. Yrittäjyys on 

samalla tavalla selkeärajainen tutkinnonosa, joka suoritetaan tietyssä vaiheessa 

opintoja. 

Uudessa toteutuksessa yrittäjyyskoulutus kulkisi läpi koko kolmen vuoden 

koulutusajan nauhamaisena punoksena. Se tukisi ja sen avulla olisi mahdollista 

käsitellä ja työstää varsinaisen ammatillisen substanssitiedon ja taitojen 

osaamista yrittäjämäisessä viitekehyksessä.  
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Kuvio 20 Punosmainen yrittäjyyskasvatus koko koulutuksen läpäisten 

Lean startup ja pop up liiketoimintamallit tarjoavat erinomaisesti 

käytännönläheisen ja modernin tavan opiskella yrittäjyyttä. Liiketoiminnan 

kokeilut ovat nopeita, helppoja toteuttaa ja vaativat vähän pääomaa. Niiden 

käytännön opiskelu tuo tulevaisuuden osaamispääomaa jokaiselle osallistujalle. 

Asiakkaan ottaminen alusta alkaen mukaan liiketoimintaan ja tuotteiden sekä 

palveluiden kehittämiseen tulee tutuksi ja normaaliksi arjeksi. 

Suurin uhka opetusmallin uudistamiselle syntyy opettajien osaamisesta ja 

asenteista. Ammatillinen koulutus on keskittynyt perinteisesti kyseisen ammatin 

käytännön toiminnan opiskeluun. Puusepälle opetetaan sorvaamista, sisustajalle 

sisustamista, kampaajalle kampaamista ja autonkorjaajalle autojen korjaamista. 

Valtaosa tunneista omistetaan käden taitojen oppimiseen ja osaamisen 

hiomiseen. Opintojen aikana opettajat ohjaavat opiskelijoita tekemään 

ammattityössään tyypillisiä tuotteita: tuoleja, kampauksia, kakkuja, hierontoja ja 

talojen sementtivaluja. Vaatimus ottaa asiakas mukaan suunnitteluun ei toteudu 

opiskelijoiden toimesta. Toimintatavan muutos edellyttää opettajien ja koko 
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liiketoiminta-ajattelun suurta ja syvällistä muutosta. Seuraavassa taulukossa on 

tiivistettynä eri toimijatahojen tavoitteet ja muutosta vastustavat rajoitteet ja riskit. 

8.4 Muutoksen tilaus, toiminta ja riskit sekä rajoitteet 

Taulukko 12 Toimijat, muutostilaukset, toiminta ja riskit 

Vaikuttava 

taho 

Tilaus Toiminta Rajoitteet ja riskit 

EU Monipuolista, 

joustavaa, 

eurooppalaista, 

tuottavaa, 

standardoitua 

koulutusta 

Yhteisiä ohjeita, 

pisteytys, 

opetussuunnitelmien 

perusteet, 

ammattien 

kuvaukset, 

joustavuus, 

muunneltavuus, 

vertailtavuus 

Samankaltaisuus, 

yrittäjyys ei ole 

välttämättä 

samanlaista 

kulttuurisesti 

maasta toiseen  

OKM Vastaaminen 

yhteiskunnan ja 

työelämän 

muutoksiin, 

joustavia 

koulutuspolkuja, 

aikaan sopivia 

ammatteja, 

uudenlaiseen työn 

merkitykseen 

vastaamista 

uudistuvalla 

koulutusmallilla 

Lakiuudistus 

Koulutusuudistus 

Laajojen 

toimijajoukkojen 

sitouttaminen 

muutoksen 

suunnitteluun ja 

tekemiseen  

Toimikuntia ja 

asiantuntijoita 

Vie aikaa vuosia ja 

voi muuttua 

harmaaksi 

massaksi, sillä 

jokainen 

toimijajoukko ja 

viiteryhmä haluaa ja 

kokee 

velvollisuudekseen 

sanoa jotain. 

Kaikkien mielipiteet 

otetaan huomioon. 

Lopputulos on jo 

valmistuessaan 

vanha. 

OPH Projektin 

saattaminen 

täytäntöön. 

Suunnittelussa 

Uudet säädökset ja 

toimintaohjeet 

kaikille käyttöön. 

Toivotaan, että 

Aikataulut pettävät. 

Hanke muuttuu 

puuroksi ja kasvaa 

megaluokan 
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pyritään kuulemaan 

kaikkia.  

käytännön 

opetustyössä 

jokainen koulu tekee 

omat 

toteutusratkaisunsa.  

mittoihin. 

Hankkeesta tulee 

enemmän 

hallintorakennelma 

kun 

näkemyksellinen ja 

todellista muutosta 

tuottava hanke.  

OPH:n 

vanhanaikainen 

viestintä 

houkuttelee 

virkamiehiä 

hallinnoimaan. 

Innovaattorit eivät 

edes välttämättä 

löydä koko 

hanketta.  

Asiakkaan eli 

opiskelijan 

näkökulma ei näy. 

Tulevaisuutta 

suunnittelevat 

keski-ikäiset 

ammattivirkamiehet. 

Yrittäjyys on vain 

yksi asia monien 

kymmenien muiden 

opetettavien 

asioiden joukossa. 

Ammatilliset 

oppilaitokset 

Opetuksen 

uudistaminen 

vastaamaan tämän 

päivän 

opiskelijoiden 

Koulukohtaiset 

muutosprojektit, 

missä hallinnollisia 

asioita on paljon ja 

niiden käsittelyyn 

Hallinnollinen 

hanke on laaja ja se 

peittää alleen 

olennaisen, eli 

miten päästään 
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arkea ja työelämän 

tarpeita. 

Uudenlaisten 

opetusmenetelmien  

kehittäminen 

menee aikaa ja koko 

organisaation 

voimavaroja. 

Opetuksen 

pedagogiset 

ratkaisut ja 

kehittäminen jäävät 

tulevaisuuteen.  

muutokseen. Sen 

miettiminen ja 

ratkaisujen 

suunnittelu ja 

kokeilu eivät pääse 

etualalle, vaan iso 

valtakunnallinen 

hanke peittää 

toiminnan 

kehittämisen alleen. 

Opiskelijoiden 

edustus ja 

osallistuminen ei 

toteudu. 

 

Taulukossa ovat vain hallinnollisesti vastuussa olevat tahot - suunnittelijat, 

johtajat ja toimeenpanijat. Suomessa ei ole perinteisesti osallistettu hallinnon 

projekteihin käyttäjäasiakkaita - ts. nuoria. Tässäkään hankkeessa ei myöskään 

ole otettu kyseistä askelta. Hankkeen edetessä todennäköisesti selviää, mikä 

merkitys asiakkaan äänen kuuntelemattomuudella on vuosikymmenen 

opetusuudistukseen ja erityisesti yrittäjyyskasvatuksen modernisoitumisen 

tavoitteen saavuttamiseen.   
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

9.1 Koulutuspoliittisen reformin merkitys yrittäjyyskasvatukselle ammatillisessa 

koulutuksessa  

Ammatillisen koulutuksen toteutusta, rahoitusta ja toimintaa ollaan kehittämässä 

vastaamaan nykyistä paremmin eurooppalaista työelämää ja tarpeita. Hallitus ja 

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti vuonna 2009 laajan hankkeen, minkä 

tavoitteena on tuottaa paremmin yhteiskuntaa palveleva koulutusrakenne. 

Opetussuunnitelmatyö on osa uudistusta.  

Asetin työni tavoitteeksi tarkastella ammatillisen koulutuksen 

yrittäjyyskasvatuksen osa-aluetta. Erityisenä kohteenani oli yrittäjyyskoulutuksen 

käytännön opetuksen toteutuksen tarkastelu. Olemassa olevan ammatillisen 

peruskoulutuksen opetussuunnitelmien rakenteiden tarkastelun kautta siirryttiin 

kahden ajankohtaisen liiketoimintamallin - pop up ja lean startup - tarkasteluun. 

Tavoitteena oli pohtia, miten edellä mainitut mallit olisi mahdollista ottaa mukaan 

yrittäjyyden käytännön opiskelun toteutuksiin. 

Kysymys opetuksen toteutuksen uudistamisesta on akuutti ammatillisessa 

koulutuksessa. Nuoret vaativat opetukselta ja opinnoilta suoria käytännön 

hyötyjä. Kehittämällä yleisesti opetusta ja muokkaamalla oppimisympäristöjä on 

ollut mahdollista saada opiskelijoita viihtymään paremmin, oppimaan 

tehokkaammin ja jatkamaan suuremmin joukoin opintonsa valmiiksi aina 

ammattitutkintoon saakka.  

Tutkimuksen lähtökohtien ja tulosten välillä on noussut esiin epäsuhta. 

Hallituksen jo viisi vuotta sitten käynnistämä koulutuksen kehittämishanke tulee 

kestämään peräti kuusi vuotta. Sen aikana koulutuksen rakenteita ja tavoitteita 

on mietitty asiantuntijoiden toimesta pitkään ja monipuolisesti. Tulos on työhön 

käytettyihin resursseihin ja oletettuun osallistujien kehittämisosaamiseen nähden 

yllättävän pieni ja muutokset lopulta oudon vähäisiä. Hallinnollisesti ja 

taloudellisesti muutokset palvelevat toki yhteiskunnan talouden nykytilaa, mutta 

sisällöllisesti lopputulos on tietyssä mielessä vanhan kopio.  

 

 



76 
 

9.2 Uudenlaisen liiketoimintamallin soveltamisen mahdollisuus 

yrittäjyyskasvatuksessa 

Yrittäjyyskasvatuksessa tarvittaisiin selkeästi käytännön opettamisen arjesta 

irtaantumista. Voi olla, että Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja 

oppilaitosten ammattihenkilökunta ei ollutkaan riittävän laaja luomaan tietä 

muutokselle. Yrittäjyys, liiketalous ja modernit liiketoimintamallit sopivat yhteen ja 

tarjoavat uusia näkökulmia. Nähtäväksi jää, miten ne otetaan opetuksen 

toteutuksiin mukaan. 

Asiakas tuskin asettuisi poikiteloin uudistuksen edessä. Päinvastoin, sillä muutos 

on jo menossa ja sitä on mahdotonta pysäyttää. Ammatillisista oppilaitoksista 

valmistuu vuosittain suuri joukko työntekijöitä, joista melkoisella osalla on 

kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan. Haasteeksi muodostuu se, miten koulutuksen 

sisällöt yrittäjyyskasvatuksen osalta saadaan muutettua vastaamaan tämän 

päivän ja tulevaisuuden todellisuutta. Kansallisesti ei ole kannattavaa kouluttaa 

monia vuosia ammattityöntekijöitä, joilla ei ole automaattisesti työpaikkaa ison 

toimijan palkkalistoilla. Suomen elinkeinoelämä penää innovaatioiden perään. 

Asiakkaiden kanssa päivittäin aktiivisesti työskentelevät, ja tuotekehitykseen 

luontevasti asiakkaan mukaan ottavat ammattityöntekijät, voisivat olla yksi 

merkittävä avain tulevaisuuden työelämän uudistamisessa.  

9.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta tulee pohtia ensisijaisesti lähdekritiikin kautta. 

Viralliset dokumentit - lait, asetukset, viralliset ohjeet ja määräykset - sijoittuvat 

luokkaan, missä luotettavuus on korkea. Usean eri tiedonlähteen käyttö ja 

samanaikainen analyysi vahvistaa aineiston luotettavuutta. Analyysissä 

mahdollisesti esiin nousevat poikkeavuudet tulevat tarkemman analyysin 

kohteeksi myös tutkimusmenetelmän myötä.  

Laadullisessa tutkimuksessa ei yleensä pyritä prosessin toistettavuuteen eikä 

laajoihin yleistyksiin - saati tilastollisiin todennäköisyyksiin. Tässä tutkimuksessa 

aineistona käytetyt dokumentit ovat julkisesti tarjolla ja niiden luotettavuuden ja 

niistä tehtyjen tulkintojen luotettavuutta on mahdollista tarkastella uudelleen. 

Atlas-ti ohjelmiston käyttö tarjoaa mahdollisuuden tarkastella aineistosta 

koodattuja osia ja arvioida myös koodien osuvuutta ja kuvaavuutta 

alkuperäisaineistoissa.  
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Tässä tutkimuksessa ei asetettu aineistolle etukäteen erityisiä kriteereitä. Näitä 

olisivat voineet olla: hakutermien määrittely, tietokantojen valinta etukäteen (mm. 

asiantuntija-arvio tietokannoista ja termeistä etukäteen), erilaisten käytännön 

seulojen valinta (ajankohta, kieli, sisältö tms.), metodologisen seulan asettaminen 

(menetelmä, otanta, analyysimenetelmä tms.). Perusteluna on tutkimuksen 

esitutkimuksenomaisuus ja tavoitteet palvella käytännön opetuksen 

kehittämistyötä yrittäjyyskasvatuksen arjessa ammatillisissa oppilaitoksissa.  

Tutkimuksen luotettavuutta olisi ollut mahdollista vahvistaa suorittamalla ns. 

kaksoiskoodaus/toisen koodaajan käyttö ja tulosten vertailu. Toinen mahdollisuus 

olisi ollut jakaa aineisto kahteen osaan ja käyttää kahta riippumatonta 

analysoijaa. Näin ei kuitenkaan tällä kertaa toimittu. Perusteluna on se, että 

kyseessä on eksploratiivinen tutkimus, missä tuloksena luotava toimintamalli on 

vasta pilotti, jonka toimivuutta on tarkoitus jatkossa kokeilla ja mitata 

kvantitatiivisesti sen toimivuutta ja tehokkuutta.  

Edellä kuvatut menetelmälliset toimenpiteet ovat olennainen osa laadukasta ja 

ammattitaidolla toteutettua tieteellistä tutkimusta. Valintojen tekeminen eri 

vaihtoehdoista ja menettelytavoista pitää olla tietoista ja läpinäkyvää. 

Perusteltujen valintojen esittäminen lukijalle vahvistaa tutkimuksen yleistä 

luotettavuutta.  
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10 YHTEENVETO 

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella kahta asiaa: suomalaista muuttuvaa 

ammatillisen koulutuksen ohjausta, hallintoa ja toiseksi erityisesti 

yrittäjyyskasvatusta. Säädökset, lait, asetukset ja viralliset ohjeet raamittavat 

koulutuksen toteutuksen kentän. Toisena tarkastelun kohteena olivat pop up ja 

lean startup liiketoimintamallit ja niiden tarjoamat mahdollisuudet yrittäjyyden 

käytännön opiskelun ammatillisessa peruskoulutuksessa. 

Yrittäjyyttä on tutkittu paljon sekä kansainvälisesti että kansallisesti. 

Koulutusjärjestelmän makrotason tutkimus on vähäisempää. Selityksenä voi olla 

se, että käytännön lähtökohdista kumpuaa koko ajan ohittamattomia praktisia 

tarpeita selvittää, miten koulutusta tulisi toteuttaa ja millaisia kokemuksia 

opiskelijoilla on opetuksen sisällöistä. Toisaalta opettajien asenteet ja kiinnostus 

yrittäjyyskasvatusta kohtaan ovat usein myös tutkimuksen aiheina. 

Nuoret ja nuorten kulttuuri muuttuu koko ajan. Länsimainen elämä tuottaa 

individualistisia vetovoimia nuorten elämään. Koulutus ja opiskelu ovat vain yksi 

monista kiinnostuksen aiheista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelee yli 

satatuhatta nuorta Suomessa. Ongelmana ovat olleet korkea opintonsa 

keskeyttäneiden määrä. Toinen ongelma on opiskelunsa aloittavien erilaiset 

oppimisvaikeudet, mitkä tiivistyvät erityisesti maahanmuuttajanuorien ryhmissä.  

Nuoret ovat kiinnostuneet yrittäjyydestä. Opetuksen näkökulmasta 

ammatillisessa koulutuksessa yrittäjyyskasvatus ei ole parhaalla mahdollisella 

tavalla organisoitu. Käytössä olevissa opetussuunnitelmissa se on sekavasti 

jäsennelty, tutkinnonosilla on samoja nimiä ja opetuksesta suurin osa on vapaasti 

valittavia. Jäykkä tutkinnonosarakenne haittaa joustavia opiskelumuotoja ja 

opetuksen toteutuksen muokkaamista. 

Syksystä 2015 voimaan astuvat uudistukset ammatillisessa koulutuksessa 

tarjoavat pitkästä aikaa tilaa muutoksille. Opiskelijoille tulee tarjota pitkälle 

henkilökohtaistettuja opetuskokonaisuuksia, missä yrittäjyyskoulutuksellakin voisi 

olla oma selkeä paikkansa.  

Ammatillinen peruskoulutus kestää tutkintoon saakka opiskeltuna kolme vuotta. 

Opiskeluajasta osa suoritetaan työelämässä työskennellen. 

Yrittäjyyskasvatuksen osalta tarvitaan uudenlaisia liiketoimintamalleja, joiden 

kokeilu, opiskelu ja käytännön harjoittelu pitää rakentaa modernisti ja tämän 
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päivän sekä tulevaisuuden liiketoimintamalleja korostaen. Pop up ja lean startup 

liiketoimintamallit tarjoavat erinomaisen ja joustavan tavan opiskella yrittäjyyttä.  

Mallit toimivat ajallisesti rajallisessa ympäristössä hyvin. Molemmissa innovointi, 

tuotekehitys ja asiakkaan kanssa työskentely on nostettu menestystekijäksi. 

Nuorten pitää saada kokea perinteisen ammattiprofession korostamisen ohella, ja 

vaihtoehtona, asiakkaan kanssa tapahtuva prosessuaalinen yhteistoiminnallinen 

tuote- ja liiketoimintakokemus. Vastataksemme eurooppalaiseen ja globaaliin 

työelämän haasteeseen uudella ja muutoksia ennakoivalla tavalla, ammatillisen 

peruskoulutuksen yrittäjyyskasvatus pitää muokata tieto-, teoria- ja 

opettamiskeskeisyydestä kohti asiakaskeskeisyyttä, dynaamisia toimintamalleja 

ja yrittäjän ja yrittäjyyden nopeaa muutoskykyä.     

Tutkimuksen tuottama pilottimalli nopeasta ja asiakkaan alusta alkaen mukaan 

ottavasta liiketoiminnasta ja pop up kauppamalleista tarjoaa erinomaisen 

mahdollisuuden jatkotutkimukselle. Mallin pilotoiminen useammalla eri 

koulutusalalla ja koulutusohjelmassa on seuraava vaihe. Opetukseen tarvitaan 

myös aineistoja, opettajien koulutusta ja toimintamahdollisuuksia konkreettisesti 

liiketoiminnan kokeiluihin. Kehitys edellyttää onnistuakseen sekä tutkimusta, 

mutta myös käytännön kokeiluja, joiden seuranta ja arviointi asettuu tutkimuksen 

keskiöön. 
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