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Suomalaisesta formaalista yrittäjyyskasvatuksesta löytyy tutkimustietoa, mutta 
yhteistyöverkostoista tiedetään vähän tai ei mitään. Aikaisemmassa tutkimuksessa on 
havaittu, että Suomen 4H-liitto on yksi koulujen yrittäjyyskumppaneista, joten tämän 
tutkielman tavoitteena on analysoida Suomen 4H-liiton yrittäjyyskasvatusprosessia ja 
avaintuotetta 4H-yritys. 
 
Tutkielmassa analysoitiin 4H:n yrittäjyyskasvatusta sekä liiton että 12–22-vuotiaiden 
yrittäjien näkökulmasta. Tutkielma toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jossa 
hyödynnettiin sekä laadullista teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä että tilastollista aineiston 
kuvailua. Tutkielman aineisto käsittää teemahaastattelun, 4H:n yrittäjyyskasvatusta 
ohjaavia asiakirjoja (n=29) ja vuonna 2014 toiminnassa olleiden 4H-yritysten (n=85) 
toimintaa kuvaavia asiakirjoja. 
 
Tulosten perusteella havaittiin, että Suomen 4H-liiton yrittäjyyskasvatus on suunniteltu 
vastaamaan yrittäjyyskasvatuksen laajaa määritelmää. Nuorten 4H-yrittäjien kuvauksissa 
painottui roolimallikoulukunta. Lisäksi havaittiin, että 4H-yrittäjinä näyttäisivät toimivan 15-
vuotiaat naiset, jotka yrittävät yhdessä muiden nuorten kanssa pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella. Todennäköisin 4H-yrityksen toimiala näyttäisi olevan kokkaus ja leivonta.  
 
Suomen 4H-liiton yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen näkökulmasta tulisi kiinnittää huomiota 
siihen, että 4H:n yrittäjyyskasvatusprosessia vahvistetaan yrittäjyyskasvatuksen laajan 
määritelmän mukaisuutta. Vahvistaminen voisi tapahtua esimerkiksi muokkaamalla 4H:n 
yrittäjyyskasvatusmateriaaleja niin, että 4H-yrittäjät pohtisivat 
yrittäjyysmotivaatiotaan, -arvojaan ja -asenteitaan sekä niissä tapahtuneita muutoksia. 
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Finnish entrepreneurship education has been widely studied. Unfortunately, there is only 
limited knowledge about cooperation networks utilized by the schools. In previous research, 
it has been pointed out that Finnish 4H-association is one actor of cooperation. Thus, the 
purpose of this master’s thesis is to study Finnish 4H-association entrepreneurship 
education process and 4H key product 4H-company. 
 
In the study, 4H entrepreneurship education was analyzed from Finnish 4H and from 12 to 
22 years old entrepreneurs point of view. The study was a case study, which utilized 
qualitative theory-based content analysis and descriptive statistics. The empirical data 
consist of theme interview, 4H-guidance documents (n=29) and authentic 4H-company 
(n=85) documents from the year 2014. 
 
In the study, it was confirmed that Finnish 4H entrepreneurship education is designed to 
fulfill requirements broad definition of entrepreneurship education. Anyhow during the study, 
it was noticed that 4H-entrepreneurs placed emphasized the role model concept. Also, it 
was noticed that the typical 4H-entrepreneur is most likely 15 years old woman together with 
the entrepreneurial team. Most likely the 4H-companies are located outside the capital area. 
 
From the Finish 4H entrepreneurship education development point of view, 4H could 
strengthen entrepreneurial process to ensure more practical compliance to broad definition 
by revising the 4H guidance documentation.The revising of the documents could include 
exercises, which guides 4H-entrepreneurs to think their entrepreneurial motivation, values 
and attitudes and changes happened.  
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Diplomityöni alkusävelet on kirjoitettu yli kolmekymmentä vuotta sitten, kun tapasin 4H-

neuvojan ensimmäistä kerta. Tapaamisesta alkanut matka on opettanut minulle 

johtamisesta, kansainvälisyydestä ja nyt viimeisimpänä akateemisen tutkielman 

kirjoittamisesta.  

 

Diplomityö on tapani tehdä näkyväksi sitä arvokasta työtä, jota Suomen 4H-liitto tekee 

suomalaisen nuorison parissa. Samalla työni on kiitos kaikille niille 4H:n toimijoille, joita 

olen matkani aikana tavannut. Suurin kiitos kuuluu kuitenkin 4H:n Tainalle kipinän 

sytyttämisestä silloin kauan sitten. 
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1  JOHDANTO  

 

Tehdään aidoissa tilanteissa oikeis ympäristöissä oikeit juttuja… (H1) 

 

Tutkielmassa kartoitetaan Suomen 4H-liiton (myöhemmin 4H) yrittäjyyskasvatusta. 

Tutkielman kohteena on liiton avaintuote 4H-yritys, jonka avulla määritellään 

yrittäjyyskasvatus 4H:n näkökulmasta. 4H:n (2015a, 5) yrittäjyyskasvatuksen 

tavoitteena on kehittää lapsi ja nuori aktiiviseksi, työelämässä menestyväksi aikuiseksi. 

 

Kiinnostukseni 4H:n yrittäjyyskasvatukseen nousee omasta taustastani. Olen ollut 

Kontiolahden 4H-yhdistyksen aktiivinen nuorisojäsen vuodesta 1986 lähtien. Kävin 

4H-kerhossa, toimin 4H-hevoskerho-ohjaajana ja vierailin vuonna -94 4H:n 

vaihtokerholaisena Skotlannissa. 2000-luvun alkupuolelta lähtien olen ollut 

Kontiolahden 4H-yhdistyksen hallituksen jäsenen, nyt toimin yhdistyksen 

varapuheenjohtajana.  

 

Keväällä 2015 opettajan pedagogisten opintojeni aikana havahduin 

yrittäjyyskasvatukseen ilmiönä. Halusin täydentää osaamistani ja hakeuduin 

yrittäjyyden pääaineopiskelijaksi Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon. Kun olin 

aloittanut yrittäjyyden pääaineopinnot yliopistossa syksyllä 2015, luin uusimpia 

opinnäytteitä ja löysin Hämäläisen (2014) pro gradun. Pro gradussaan Hämäläinen 

(2014) mainitsee 4H:n yhtenä koulun verkostotoimijana. Vaikka olen 4H-aktiivi, 

huomasin, että en pysty määrittelemään, mitä on 4H:n yrittäjyyskasvatus. Halusin 

kuitenkin tietää enemmän ja siksi ehdotin professorille 4H:n yrittäjyyskasvatuksen 

tutkimista.  
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Yrittäjyyskasvatuksen yhteiskunnallinen merkitys 

 

Jo 1800-luvulla yksilöiden yritteliäisyys nähtiin taloudellisen hyvinvoinnin tuottajana 

(Ikonen 2006, 34). Ruonala ja Pietilä (2014, 94) kirjoittavat puolestaan, että 85 % 

Euroopan unionin uusista työpaikoista ennustetaan syntyvän tulevaisuudessa pieniin 

ja keskisuuriin yrityksiin. Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat vuorostaan kiinnostuneita 

yrittäjyyden edistämisestä alueellaan yrittäjyyden sisältämän taloudellisen potentiaalin 

vuoksi (Shane 2003). Shane (2003 69–73) kirjoittaa, että yksi yrittäjyyden edistämisen 

keino on koulutus, jonka avulla ihminen saadaan tarttumaan uusiin 

liiketoimintamahdollisuuksiin. Koska koulutus nähdään yhtenä talouspolitiikan 

instrumenttina (Kauppi 1992, 23; Shane 2003, 69–75), valtiot haluavat kouluttaa 

yrittäjämäisiä yksilöitä.  

 

Koulutuksen on havaittu vaikuttavan myönteisesti uusien 

liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen. Vaikutus on ollut havaittavissa eri 

kouluasteilla sekä maahanmuuttajien ja koulupudokkaiden keskuudessa. Yrittäjyyteen 

liittyvä koulutus näkyy puolestaan toimivien yritysten kasvaneena kassavirtana ja 

yrittäjän lisääntyneenä osaamisena. (Shane 2003, 73–75.) 

 

Yrittäjyyskasvatuksen määrittelyä 

 

Yrittäjyyskasvatus voidaan määritellä perinteisesti, jolloin yrittäjyyskasvatus nähdään 

koulutustoimintana, joka tähtää uuden liiketoiminnan luomiseen ja uusiin työpaikkoihin 

(ns. roolimallikoulukunta). Modernissa laajassa määritelmässä yrittäjyyskasvatus on 

yrittäjämäisten ominaisuuksien, yrittäjämyönteisten asenteiden ja yrittäjyyden 

tietotaidon kasvattamista. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on yksilön näkökulman 

laajentaminen niin, että yksilö näkee yrittäjyyden yhtenä uravaihtoehtona. (Euroopan 

unionin komissio 2002, 11; Fayolle & Gailly 2008, 572; van Auken, Fry & Stephens 

2006.) Lisäksi yrittäjyyskasvatus voidaan määritellä suosituksi tutkimuskohteeksi 

(Fayolle & Gailly 2008, 569; Shane & Venkataraman 2000, 120).  
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Yrittäjyyskasvatus Suomessa 

 

Suomessa valtio on ohjannut koulujen kasvatuksellista sisältöä 1800-luvulta lähtien, 

joskin ensimmäinen opetussuunnitelma julkaistiin perusasteelle vuonna 1925. 

Opetussuunnitelman julkaisusta lähtien valtio on ohjannut Suomen yleissivistävää 

koulutusta. Teollisuuden ja työnantajain keskusliitto suositteli yrittäjyyskasvatusta 

sisällytettäväksi opetussuunnitelmaan 80-luvun alussa. Ajatuksena oli, että 

yrittäjämäisten aikuisten kasvattaminen aloitetaan peruskoulussa. (Ahonen 2003.) 

Yrittäjämäisyydellä tarkoitetaan puolestaan seuraavia luonteenpiirteitä: itsenäisyyttä, 

luovuutta, innovointia ja riskinottokykyä (Fayolle & Gailly 2008, 572, 574). 

 

Yrittäjyyskasvatus on ollut peruskouluissa eheyttävänä teemana 80-luvulta lähtien. 

Ammatillisen koulutuksen sivistysvaliokunta pohti, että opiskelijat tulisi perehdyttää 

yrittäjyyteen 80-luvun puolivälissä. Sivistysvaliokunnan pohdinnan tuloksena 

ammatillisen koulutuksen lakiin lisättiin maininta opiskelijoiden perehdyttämisestä 

yrittäjyyteen 80-luvun lopulla. Vasta 90-luvun puolivälissä yrittäjyysneuvottelukunnan 

ja yrittäjyyskoulutoimikunnan työskentelyn pohjalta yrittäjyys sisällytettiin osaksi 

yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmaa. (Ahonen 2003; Ikonen 2006; 

Koiranen & Peltonen 1995, 115–116; Leskinen 2000, 16.) 

 

Yli kaksikymmentä vuotta myöhemmin, 2016 voimaantulleissa yleissivistävän 

koulutuksen opetussuunnitelmien perusteissa on yrittäjyyskasvatuksella aikaisempaa 

korostuneempi rooli (Opetushallitus 2014a, 23; 2014b, 23–24, 101, 157, 284–285; 

2015a, 35–36, 179, 219; 2015b, 24). Euroopan yhteisöjen komission julkaisemassa 

vihreässä kirjassa Yrittäjyys Euroopassa (2003, 13–14, 25) koulutus nähdään 

tärkeänä, kun yrittäjyyttä edistetään kaikilla koulutusasteilla. Komission tiedonannossa 

Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 

alueiden komitealle painotetaan, että vuoteen 2020 mennessä nuorten tulee olla 

yrittäjähenkisiä selvitäkseen tulevaisuuden muuttuvasta työelämästä. Komissio näkee 

yrittäjyystaitojen kehittämisen olennaisena osana nuorten työllistyvyyttä ja uusien 

yritysten luomista. Yrittäjyystaitojen oppiminen tapahtuu käyttämällä monipuolisesti 

erilaisia yrittäjyyskasvatuksen oppimismenetelmiä. (Euroopan komissio 2014, 2–4.)  
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Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusta Suomessa 

 

Suomessa on tehty useita väitöskirjoja yrittäjyyskasvatuksen aihepiiristä viimeisimmän 

kymmenen vuoden aikana. Tutkimuskohteena olivat opettajat: opettajien rooli 

yrittäjyyskasvatuksessa (Backström-Widjeskog 2008; Elo 2015), yrittäjyyskasvatus 

osana ammatillista opettajankoulutusta (Hannula 2015; Tiikkala 2013) ja opettajan 

yrittäjyyskasvatusvalmiuksien kehittäminen (Peltonen 2014). Tutkimuksen kohteena 

olivat eri kouluasteet: perusopetus (Hietanen 2012; Korhonen 2012), perus- ja toinen 

aste (Ruskovaara 2014) ja korkea-asteen opinnot (Juvonen 2014). Väitöskirjat 

käsittelivät yrittäjyyspedagogiikkaa yritysopetuksessa osana itsesäätelytaitojen 

kehittämistä (Koskinen 2015) sekä yrittäjyyden ja akateemisen maailman kohtaamista 

(Kolhinen 2015).  

 

Yrittäjyyskasvatuksen oppimistavoitteet on kirjattu kokoavasti virallisiin asiakirjoihin 

sekä Suomessa että Euroopan unionissa. Väitöskirjakatsauksen perusteella 

suomalainen tutkimus on keskittynyt formaaliin yrittäjyyskasvatukseen. Hämäläinen 

(2014, 30) kartoitti puolestaan formaalin koulutuksen yrittäjyyskasvatuksen 

yhteistyökumppaniverkostoa. Tutkielmasta ilmeni koulujen 

verkostoyhteistyökumppanit ja yhteistyön määrä (emt., 30). Koulut tekivät yhteistyötä 

seuraavien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa: FINPEC, Innosuomi, 

yritysneuvontapalvelut, Nuori yrittäjyys, erilaiset yrittäjäjärjestöt, YES-keskus, 4H-liitto 

ja Opinkirjo (Hämäläinen 2014, 61–70). 

 

4H 

 

4H:n yrittäjyyskasvatuksesta on tehty yksittäisiä tutkielmia ja tutkimuksia Suomessa 

viimeisimmän kahdenkymmenen vuoden aikana. Korhonen (2013) esitteli pro 

gradu -tutkielmassaan 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajan yritystoiminnan ohjaajana. 

Suomäki (2012) tarkasteli opinnäytteessään yrittäjyysosaamisen kehittämistä 

oppivassa organisaatiossa – case 4H. Kakkunen (2003) selvitti pro 

gradu -tutkielmassaan 4H-yrittäjyyskasvatuksen alkuvaiheita Lemin 4H-yhdistyksessä. 

Lämsä (1997) käsitteli tutkimusraportissaan Keski-Suomen 4H-neuvojille vuosina 

1995–1996 järjestettyä yrittäjyyskoulutusta. Aiheesta on ilmestynyt tiettävästi vain yksi 
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vertaisarvioitu artikkeli, jossa Skippari (2014, 324–336) kuvasi 4H:n toimintamallin 

yhtenä kansalaiskasvatuksen elävöittämismuotona. Tutkimuskatsauksen perusteella 

havaittiin, että 4H:n yrittäjyyskasvatuksesta tiedetään vähän yrittäjyyskasvatuksen 

tutkimuksen piirissä. 

 

Kädentaitojen harjaannuttaminen on ollut osa yleissivistävää koulutusta Suomessa 

muun muassa veisto- ja käsityötuntien ansiosta kansakoulun alkuajoista lähtien (Bruhn 

& Malmberg 1963, 323–325). 1900-luvun alkupuolella opetuksessa korostettiin 

erilaisia opintokerhoja ja opintopiirejä sekä osallistujakeskeisyyttä, joten 

Yhdysvalloista Suomeen rantautunut 4H-aate asettui luontevasti osaksi Suomen 

sivistystyötä 1920 (Kauppi 1992, 22, 92; Suomen 4H-liitto 2003). 

 

4H on maailmanlaajuinen nuorisojärjestö, joka sai alkunsa vuonna 1902. Rehtori A.B. 

Graham alkoi edistää ammattimaista maanviljelystä maaseudun koulujen kerhoissa 

Ohiossa. Kerhot oli suunnattu opintonsa koulussa keskeyttäneille tytöille ja pojille. 4H:n 

tarkoituksena oli lisätä tietämystä uusimmista maaseudulla käytettävistä 

viljelytekniikoista kouluttamalla ensin nuoriso ja myöhemmin vanhemmat. Vuonna 

1905 mukaan tuli maissinviljelyn lisäksi ompelu ja leipominen. 4H toimi yhtenä 

ratkaisuna Yhdysvaltojen nuorisotyöttömyyteen, nuorten pahoinvointiin ja 

kaupungistumisen luomiin paineisiin. (National 4H organization 2016; Suomen 4H-liitto 

2003.)  

 

Suomen ensimmäiset 4H-yhdistykset aloittivat 1920-luvulla 

maatalouskerhoyhdistyksinä. Valtakunnallinen Maatalouskerholiitto perustettiin 1928. 

4H:ta olivat käynnistämässä Lastensuojeluliitto, erilaiset maatalousjärjestöt ja 

Marttaliitto. Alussa yhdistysten ja liiton toimintaa rahoitettiin ulkomailta, ja avustuksia 

saatiin esimerkiksi Rockefeller-säätiöltä. Nykyään yhdistysten rahoitus tulee monesta 

lähteestä: kuntien ostopalvelusopimuksista, kuntien nuorisotoiminnan avustuksista, 

hankkeista sekä maa- ja metsätalousministeriön kautta saatavasta 

valtionavustuksesta. (Suomen 4H-liitto 2003; Eduskunta 2016.) Suomalainen 4H on 

poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, jolla on lähes 70 000 jäsentä 

(kuvio 1). Nuorisotoiminta tapahtuu paikallisissa 4H-yhdistyksissä (234 kpl), joita on 

melkein jokaisessa Suomen kunnassa. (Suomen 4H-liitto 2015c.) 4H:lla on sekä 
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nuoriso- että aikuisjäseniä, ja nuorisojäseneksi lasketaan iältään 6–28-vuotias henkilö 

(Suomen 4H-liitto 20.4.2016). 

 

 

  

KUVIO 1. Suomen 4H-liiton (2015c, 4) jäsenmäärä vuosina 2009–2014  

 

Tutkimuskysymykset ja -menetelmät 

 

Tutkielmassa selvitetään, 1) millaista on 4H:n yrittäjyyskasvatus ja 2) millä tavalla 

yrittäjyysprosessi toteutuu 4H-yrityksissä. Tutkielmassa keskitytään Suomen 4H-

liittoon, ja empiirinen aineisto käsittelee vuoden 2014 4H-yrityksiä. Tutkielmassa 

keskitytään Suomeen, koska se on tiettävästi ainut maa, jossa 4H on tuotteistanut 

nuorten yritystoiminnan. Vuosi 2014 valittiin, koska vuoden 2014 tilastot olivat 

viimeisimmät saatavilla olevat, kun tutkielman kirjoittaminen aloitettiin keväällä 2016. 

 

Tutkielma on tapaustutkimus, jolla pyritään ymmärtämään 4H:n yrittäjyyskasvatusta. 

Tapaustutkimuksessa kerätään tieto joko yhdestä tapauksesta tai tapausjoukosta 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2014, 134–135, 166; McLeod 2011, 227–230). 

Tutkimuksen ensimmäisenä teoreettisena viitekehyksenä toimii Fayollen ja Gaillyn 

(2008) yrittäjyyskasvatuksen viitekehys, jonka terminologia tarjoaa hyvän lähtökohdan 

4H:n yrittäjyyskasvatuksen ymmärtämiseen (McLeod 2011, 229). Fayollen ja Gaillyn 

(2008) mallissa teoreettisen tarkastelun päätasoiksi nousevat yrittäjyyskasvatuksen 
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ontologinen ja didaktinen taso. Ontologia tarkoittaa filosofian aluetta, joka tutkii 

olevaisen perimmäistä olemusta (Kielitoimiston sanakirja, ontologia). Didaktiikka 

määritellään kasvatustieteen alueeksi, joka käsittelee opetukseen liittyviä kysymyksiä 

(Kielitoimiston sanakirja, didaktiikka). Tutkielmassa tarkastellaan 4H:n 

yrittäjyyskasvatuksen ontologista ja didaktista tasoa. Lisäksi havainnoidaan Fayollen 

ja Gaillyn (2008) yrittäjyyskasvatuksen viitekehyksen soveltuvuutta valmiin 

koulutuksen analysointiin. Tutkielman toisena teoreettisena viitekehyksenä toimii 

Timmonsin (1999) yrittäjyysprosessimalli. Tutkielmassa 4H-yrittäjyyttä lähestytään 

nuorten teksteissä ilmenneiden yrittäjyyden kriittisten tekijöiden kautta. Timmonsin 

mallin avulla pohditaan 4H-yrittäjien resursseja, mahdollisuuksia ja tiimejä. (Timmons 

1999, 37.)  
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2  JÄSENTELYÄ YRITTÄJYYSKASVATUKSESTA JA YRITTÄJYYDEST Ä 

2.1  Yrittäjyyskasvatuksen käsite 

 
Kapean määritelmän mukaisesti yrittäjyyskasvatus voidaan nähdä uuden 

liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen luomiseen tähtäävänä koulutuksena. Kapean 

määritelmän mukaista yrittäjyyskasvatusta kutsutaan usein roolimallikoulukunnaksi. 

(Fayolle & Gailly 2008, 570; Neck & Greene 2010, 58; van Auken ym. 2006.) 

Yrittäjyyskasvatuksen laajan määritelmän mukainen yrittäjyyskasvatus pitää sisällään 

yrittäjämäiset ja yrittäjämyönteiset asenteet, yrittäjyyden tiedot ja taidot, yksilön 

yrittäjämäisten ominaisuuksien kehittämisen ja ajatuksen yrittäjyydestä ammattina 

(Fayolle & Gailly 2008, 572, 581; Zellweger, Sieger & Halter 2011). Yrittäjyyskasvatus 

on myös tutkimuskohde, jolloin tutkitaan esimerkiksi, kuinka mahdollisuuksista syntyy 

tulevaisuuden tuotteita ja palveluita (Shane & Venkataraman 2000, 120). Lisäksi 

tutkitaan, millaisia menetelmiä ja käytänteitä opettajat käyttävät osana 

yrittäjyyskasvatusta (Ruskovaara & Pihkala 2015).  

 

2.2  Yrittäjyyskasvatus Suomessa  

 

Suomessa opetusministeriö (2009, 11) on määritellyt yrittäjyyskasvatuksen 

opetushallinnon alaiseksi työksi, jolla vahvistetaan yrittäjyyttä. Yrittäjyyskasvatuksen 

tavoitteena on lisätä positiivisia asenteita yrittäjyyttä kohtaan, uusien yrittäjien 

kasvattamista ja yrittäjämäisyyden lisäämistä työpaikoilla ja vapaa-ajalla. Lisäksi 

tavoitteena on yrittäjäksi aikovien ja jo yrittäjänä toimivien tietotaidon lisääminen. (emt., 

11.) 

 

Opetusministeriö (2009, 11) ja Euroopan yhteisöjen komissio (2005, 17) määrittelevät 

yrittäjyyden seuraavasti: yksilöllä on kyky muuttaa ideat toiminnaksi. Yrittäjämäinen 

yksilö on luova, kykenee innovoimaan ja ottamaan riskejä, kantaa vastuun itsestään ja 

teoistaan, suunnittelee ja johtaa projekteja saavuttaakseen tavoitteensa sekä 

osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yksilö ymmärtää työnsä osaksi 

suurempaa kokonaisuutta, tarttuu mahdollisuuksiin ja omaa sosiaalisia sekä 
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kaupallisia taitoja, joita tarvitaan yrittäjänä toimimisessa. (Euroopan yhteisöjen 

komissio 2005, 17; Opetusministeriö 2009, 11.) 

 

Yrittäjyys on yhtenä laaja-alaisena osaamisen tavoitteena perusopetuksen 

opetussuunnitelmassa yhdessä työelämätaitojen kanssa. Koulun on perehdytettävä 

oppilaat yritteliäisyyden merkitykseen, yrittäjyyden mahdollisuuksiin, yrittäjämäisiin 

tapoihin, itsensä työllistämisen taitoihin ja yrittäjyyden merkitykseen yhteisössä ja 

yhteiskunnassa. (Opetushallitus 2014b, 23–24.) 

 

Opetusministeriön (2009, 5, 11) mukaan yrittäjyyskasvatus tapahtuu erilaisissa 

elinikäiseen oppimiseen pohjautuvissa verkostomaisissa oppimisympäristöissä. 

Oppimisympäristöllä opetusministeriö (2009, 17) tarkoittaa ”oppimiseen liittyvää 

fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kokonaisuutta”. Yrittäjämäisissä 

oppimisympäristöissä opiskelijaa kannustetaan aktiivisuuteen ja verkostoitumaan 

yrittäjien sekä asiantuntijoiden kanssa. Opetus pohjautuu ongelmanratkaisuun ja 

vuorovaikutukseen; opettaja toimii organisaattorina, ohjaajana ja oppimisympäristön 

suunnittelijana. Yrittäjyyden opiskelu tapahtuu joko autenttisissa tai simuloiduissa 

tilanteissa. Oppimisympäristön tulee vastuuttaa ja tukea oppijaa, kannustaa itse 

tekemiseen ja riskin ottamiseen sekä ohjata mahdollisuuksien havaitsemiseen ja 

hyödyntämiseen vuorovaikutuksessa muiden kanssa. (Opetusministeriö 2009, 17.) 

 

Yrittäjämäinen oppimisympäristö voi koostua työelämälähtöisistä opinnäytteistä, 

erilaisista työ- ja elinkeinoelämävierailuista (Opetusministeriö 2009, 17), projektitöistä, 

oppilaiden esityksistä vapaa-ajalla hankkimistaan tietotaidosta muille opiskelijoille, 

koulun sisäisestä työharjoittelusta, erilaisista yhteistyöhankkeista lähialueen yritysten 

ja järjestöjen kanssa, kummitoiminnasta, vertaissovittelusta tai tukioppilaana 

toimimisesta (Opetushallitus 2014b, 157). Laajassa yli tuhat perusopetuksen ja toisen 

asteen opettajaa käsittäneessä tutkimuksessa Ruskovaara ja Pihkala (2015) 

havaitsivat, että opettajat hyödynsivät opetuksessa aktiivisimmin opetuskeskusteluja. 

Opetuskeskusteluissa puhuttiin erilaisten toimenpiteiden vaikutuksesta talouteen, 

ajankohtaisista talousuutisista ja paikallisista yrittäjistä sekä kerrottiin tarinoita 

yrittäjyydestä ja liitettiin yrittäjyys osaksi opetettavaa oppiainetta. Yritysyhteistyötä 
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tehtiin järjestämällä opintovierailuja paikallisiin yrityksiin ja yrittäjävierailuja 

oppilaitokseen. (Ruskovaara & Pihkala 2015.)  

2.2  Fayollen ja Gaillyn yrittäjyyskasvatuksen viitekehys 

 

Tausta 

 

Tutkielman ensimmäisenä teoreettisena viitekehyksenä on Fayollen ja Gaillyn (2008) 

kokoama yrittäjyyskasvatuksen viitekehys. Yrittäjyyskasvatuksen viitekehyksestä on 

tarkoitus rakentaa malli yrittäjyyskoulutusohjelmien suunnittelun tueksi. (Fayolle & 

Gailly 2008.) 

 

Fayollen ja Gaillyn alustava viitekehys julkaistiin 2008 henkilöstöhallintoon ja 

organisaatiokäyttäytymiseen erikoistuneessa Journal of European Industrial 

Training -lehdessä. Journal of European Industrial Training -lehti on saanut Academic 

Journal Guidessa 2015 luokituksen 1/5. Luokitukseen pohjautuen on pääteltävissä, 

että lehdessä esitellyt tutkimukset ovat tunnustettuja alallaan. Lisäksi Journal of 

European Industrial Training on vertaisarvioitu, mikä lisää käytetyn viitekehyksen 

luotettavuutta. (Chartered Association of Business Schools 2016a; 2016b; 

EmeraldGroupPublishing 2015.) 

 

Kun arvioitiin Fayollen ja Gaillyn (2008) yrittäjyyskasvatuksen viitekehyksen 

käyttökelpoisuutta tutkimukseen, kartoitettiin Scopus-tietokannan avulla, kuinka usein 

viitekehyksen sisältävään From craft to science: Teaching models and learning 

processes in entrepreneurship education -artikkeliin on viitattu. Scopus on suurin 

tieteellinen vertaisarvioitu abstrakti- ja viitetietokanta, jossa näkyvät tutkimusten väliset 

ristiviittaukset. Tietokanta kokoaa yhteen tekniikan, lääketieteen, yhteiskuntatieteiden 

sekä taiteiden ja humanististen tieteiden tieteellisiä artikkeleita, kirjoja ja 

konferenssipapereita. (Elsevier 2016.) Artikkeliin on viitattu 74:ssä eri dokumentissa 

(tilanne 20.6.2016). Seuraavasta kuviosta 2 on havaittavissa, että Fayollen ja Gaillyn 

(2008) artikkeliin viittaavien dokumenttien määrä on lisääntynyt. (Scopus 2016a.) 

Edellisen perusteella oli pääteltävissä, että Fayollen ja Gaillyn (2008) artikkelissa 

esittämä viitekehys on ajankohtainen.  
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KUVIO 2. Scopus-tietokannan (2016a) viittaukset Fayollen ja Gaillyn (2008) 

artikkeliin vuosina 2009–2016  

 

Viittaustuloksien perusteella pääteltiin, että Fayollen ja Gaillyn (2008) artikkeli on 

kansainvälisesti tunnettu, kuten kuviosta 3 käy ilmi. Artikkeliin viittaavia tutkimuksia oli 

löydettävissä usealta mantereelta. Viittausten perusteella Fayollen ja Gaillyn (2008) 

artikkeli on tunnettu myös Pohjoismaissa. (Scopus 2016b.) 
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KUVIO 3. Scopus-tietokannassa (2016b) Fayollen ja Gaillyn (2008) artikkeliin 

viittaavat tutkimukset maiden mukaan järjestettynä  

 

Yrittäjyyskasvatuksen viitekehys suomalaisessa tutkimuksessa 

 

Koska tämä tutkielma koskee Suomessa tapahtuvaa 4H:n yrittäjyyskasvatusta, 

perehdyttiin tarkemmin suomalaisiin viittauksiin. Suomalaisia viittauksia oli kahdeksan. 

(Scopus 2016b.) Yksi kahdeksasta viitteestä oli kirjan luku, joten tässä esitellään 

seuraavaksi seitsemän tutkimusartikkelia. 

 

Järvi (2012, 368) nosti artikkelissaan esille Fayollen ja Gaillyn (2008) näkemyksen 

yrittäjämäisestä oppimisesta, joka ilmenee käytännön osaamisena ja henkisinä 

ominaisuuksina (intellectual requirements). Mäkimurto-Koivumaa ja Puhakka (2013, 2, 

8) viittasivat artikkeliin, kun taustoittivat yrittäjyyskasvatuksen teoreettisia viitekehyksiä 

ja oppimisympäristöjä. Täks, Tynjälä, Toding, Kukemelk ja Venesaar (2014, 574) 

hyödynsivät artikkelia kuvatessaan yrittäjämäisiä luonteenpiirteitä. Ruskovaara ja 

Pihkala (2015, 237–238) viittasivat artikkeliin, kun korostivat luokkahuoneen 

ulkopuolella tapahtuvaa yrittäjyyskasvatusta ja yrittäjyyskasvatukseen soveltuvia 

käytänteitä. Seikkula-Leino, Satuvuori, Ruskovaara ja Hannula (2015, 395) mainitsivat 

artikkelin, kun taustoittivat yrittäjyyskasvatuksen opetusmenetelmiin liittyviä 
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tutkimuskysymyksiä. Ruskovaara, Pihkala, Seikkula-Leino ja Järvinen (2015, 62) sekä 

Ruskovaara, Hämäläinen ja Pihkala (2016, 155) viittasivat artikkeliin, kun tähdensivät 

yrittäjyyskasvatustutkimuksen kehittymistä kohti monipuolisempia oppimisympäristöjä 

ja yrittäjyyskasvatuksen eri mekanismeja. 

 

Yllä esitetyn perusteella oli pääteltävissä, että Fayollen ja Gaillyn (2008) artikkelia 

käytettiin aktiivisesti osana suomalaista tutkimusta. Artikkeliin viitattiin, kun pohdittiin 

yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöjä ja -menetelmiä, yrittäjyyskasvatuksen 

moniulotteisuutta ja yrittäjämäisiä luonteenpiirteitä. Lisäksi artikkelia hyödynnettiin 

tutkimuksessa, kun perusteltiin yrittäjyyskasvatuksen monipuolisuutta. Artikkelikatsaus 

osoitti viitekehyksen ajankohtaiseksi ja käyttökelpoiseksi tähän tutkielmaan. 

Käyttökelpoisuutta puolsi se, että 4H tarjoaa koulun ulkopuolisen yrittäjyyskasvatuksen 

oppimisympäristön, jota eri kouluasteet voivat hyödyntää. Itse asiassa 

opetusministeriö suosittelee verkostoyhteistyötä ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 

(Opetusministeriö 2009, 6, 15, 17; Skippari 2015, 335.) 

 

Viitekehysmallin ontologinen taso 

 

Kuviossa 4 esitellään Fayollen ja Gaillyn (2008) yrittäjyyskasvatuksen viitekehys 

(teaching model). Viitekehys muodostuu kahdesta päätasosta: ontologinen ja 

didaktinen, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Termi ontologinen viittaa 

filosofian alueeseen, joka tutkii todellisuuden luonnetta ja sitä, mitä on todella 

olemassa. Yrittäjyyskasvatuksen viitekehyksen ontologisella tasolla keskitytään 

selvittämään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: mitä yrittäjyyskasvatuksella 

tarkoitetaan, mitä opettaminen on yrittäjyyskasvatuksen yhteydessä, mikä on 

opettajien ja oppilaiden rooli yrittäjyyskasvatuksessa? (Fayolle & Gailly 2008; 

Hämäläinen 2014, 14; Raatikainen 2004, 11.) 
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KUVIO 4. Fayollen ja Gaillyn (2008, 572) yrittäjyyskasvatuksen viitekehys 

Hämäläisen (2014, 14) suomennosta mukaillen1 1 

 

Viitekehysmallin didaktinen taso 

 

Yrittäjyyskasvatuksen viitekehyksen didaktinen taso (educational level) kuvaa 

yrittäjyyskasvatuksessa sovellettavaa opetusoppia (didaktiikka). Koululaitokseen 

yhdistetty opetusoppi jaetaan opetuksen, oppimisen ja opetussuunnitelmien 

tutkimiseen. Yleinen didaktiikka keskittyy tavoittelemaan yleistä esitystä opetuksesta, 

oppimisesta ja opetussuunnitelmista. Erityisdidaktiikka keskittyy yhden opettavan 

aineen tai alueen sisältöihin. Didaktiikka jakautuu normatiiviseen ja deskriptiiviseen 

perinteeseen. Normatiivinen didaktiikka pyrkii antamaan ohjeita opetukseen, 

oppimiseen ja opetussuunnitelmiin sovellettavista käytänteistä. Deskriptiivinen 

                                                
1 Hämäläinen (2014, 14) käyttää ontologisesta tasosta termiä filosofinen taso. Käytän tekstissäni termiä ontologinen, koska se 
tarkentaa filosofista näkökulmaa ja on alkuperäisen Fayollen ja Gaillyn (2008, 572) englanninkielisen termin mukainen.  

Ontologinen taso  
Mitä yrittäjyyskasvatuksella tarkoitetaan? 

Mitä opettamisella tarkoitetaan yrittäjyyden kontekstissa? 
Mitkä ovat opettajien ja osallistujien roolit? 

Didaktinen taso  
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Kenelle?  
Yleisöt 
Kohteet 

   Miksi?  
Tavoitteet 
Päämäärä 

  Mitä?  
Sisältö 
Tieto 

   Miten?  
Menetelmät 

Pedagogiikka 

   Tulokset?  
Arviointi 
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didaktiikka puolestaan korostaa opetusopin kuvailevaa ja tutkivaa roolia, eikä se anna 

ohjeita normitetuista käytännöistä. (Fayolle & Gailly 2008, 571, 575; Hämäläinen 2014 

13–14; Rinne, Kivirauma & Lehtinen 2004.) Edelliseen pohjautuen Fayollen ja Gaillyn 

(2008) yrittäjyyskasvatuksen viitekehys edustaa deskriptiivistä erityisdidaktiikkaa. 

Viitekehyksen deskriptiivisyys näkyy siinä, että viitekehys ohjaa tutkijaa kuvailemaan 

ja tutkimaan yrittäjyyskasvatusta oppiaineena. Lisäksi viitekehys ei anna ohjeita, 

kuinka yrittäjyyskasvatusta tulisi opettaa.  

 

Yrittäjyyskasvatuksen viitekehyksen didaktinen taso ohjaa yrittäjyyskasvattajaa 

miettimään seuraavia kysymyksiä: miksi, kenelle, millaisin tuloksin, mitä ja miten. 

Yrittäjyyskasvatuksen miksi-kysymyksen tarkoituksena on ohjata yrittäjyyskasvattaja 

miettimään koulutusohjelmalle asetettuja oppimistavoitteita. Fayolle ja Gailly (2008) 

suosittelevat, että koulutuksen tavoitteet tulisi asettaa sekä mikrotasolla (yksilö) että 

makrotasolla (yhteiskunta). Lisäksi tavoitteiden tulisi olla selkeitä ja kattavia. Kenelle-

kysymys ohjaa yrittäjyyskasvattajaa huomioimaan oppijoiden taustojen 

monipuolisuuden. Suositeltavaa on, että ohjelmaa suunniteltaessa otetaan huomioon 

osallistujien esiymmärrys aiheesta ja aikaisemmat yrittäjyyteen liittyvät kokemukset. 

(Fayolle & Gailly 2008, 571, 575–580; Rinne ym. 2004.) Käyttämällä termiä 

esiymmärrys korostetaan tässä modernissa kasvatusfilosofiassa kuvattua näkemystä 

siitä, että kaikki oppiminen tapahtuu oppijan omasta viitekehyksestä käsin. Tällöin 

opittava aines sulautuu oppijalla jo entuudestaan olevaan tietämykseen. (Puolimatka 

1995, 54–55, 128–130.) 

 

Yrittäjyyskasvatuksen viitekehyksen kolmas kysymys käsittelee tuloksia. Kysymyksen 

tarkoituksena on ohjata koulutussuunnittelijaa rakentamaan koulutuksen 

vaikuttavuuskriteerit koulutuksen suunnitteluvaiheessa tai heti sen jälkeen. Fayolle ja 

Gailly (2008, 577–578) suosittelevat Kirkpatrick-mallin käyttämistä koulutuksen 

vaikuttavuuden arvioinnissa (kuvio 5).  
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KUVIO 5. Kirkpatrick-malli koulutuksen vaikuttavuuden arviointiin 

(Kirkpatrickpartners 2016) 

 

Kirkpatrickin (1960, 78) mukaan vaikuttavuutta arvioidaan neljällä eri tasolla: reaktio 

(reaction), oppiminen (learning), käyttäytyminen (behaviour) ja tulokset (results). 

Reaktiolla tarkoitetaan, kuinka oppijat suhtautuvat koulutukseen, toisin sanoen mikä 

on oppijoiden mielipide koulutuksesta. Vaikka oppijoiden mielipiteiden mittaaminen on 

kyselylomakkeilla helppoa, on muistettava, että mielipiteen mittaaminen ei ole todiste 

koulutuksen vaikuttavuudesta. (emt., 78–81.) Oppimisella tarkoitetaan periaatteita, 

tosiasioita ja tekniikoita, jotka oppijat koulutuksessa omaksuvat. Oppimisen 

testaaminen voi tapahtua perinteisillä kirjallisilla kokeilla tai luokkahuoneessa 

tapahtuvilla näytöillä, esimerkiksi suullisen viestinnän kurssilla pidetään puhe. (emt., 

82–86.)  

 

Käyttäytymisellä Kirkpatrick (1960) kuvaa, miten oppijan suoriutuminen työtehtävässä 

paranee koulutuksen vaikutuksesta. Suoriutumisen mittaamisessa on olennaista, että 

suorituksen taso mitataan ennen ja jälkeen koulutuksen. Suorituksen arvioinnissa tulisi 

olla mukana eri henkilöstöryhmiä: oppijat, esimiehet, alaiset ja kollegat. 

Vaikuttavuuden arviointi tulisi suorittaa aikaisintaan kolme kuukautta koulutuksen 

jälkeen, ja arvioinnissa tulisi olla mukana koulutukseen osallistumaton kontrolliryhmä. 

(emt., 86–89.) Neljännellä tasolla arvioidaan koulutuksen tuloksia koulutusohjelmalle 

asetettuihin tavoitteisiin nähden. Kirkpatrick muistuttaa, että joissakin tilanteissa 

koulutuksen tuloksien arviointi on helppoa, esimerkiksi kun mitataan kirjoitusnopeutta 

kymmensormijärjestelmällä ennen ja jälkeen koulutuksen. Toisaalta toisissa tilanteissa 

luotettavien muuttujien määrittäminen on hankalaa; johtuuko liukastumisten määrän 

väheneminen työturvallisuuskoulutuksesta vai siitä, että talvi on muuttunut kesäksi. 

Tuloksien mittaaminen voi tapahtua teemahaastatteluin ja kyselylomakkein. (emt., 89–

92.) 
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Fayollen ja Gaillyn (2008, 578) yrittäjyyskasvatuksen viitekehyksen mitä-kysymys 

ohjaa yrittäjyyskasvattajan suunnittelemaan koulutuksen niin, että siinä huomioidaan 

oppimisen kolme ulottuvuutta (ammatillinen, henkinen ja teoreettinen). Ammatillisella 

ulottuvuudella painotetaan yrittäjyyskasvatuksen käytännönläheisyyttä. Oppijalle tulisi 

koulutuksessa muodostua kuva seuraavista asioista: mitkä ovat yrityksen 

käynnistämiseksi tarvittavat toimenpiteet (know-what), miten toimin erilaisissa 

tilanteissa (know-how) ja kuka voi neuvoa minua (know-who)? Henkisellä 

ulottuvuudella korostetaan sitä, että oppija pystyy asemoimaan itsensä osana 

yrittäjyyden ilmiötä. Oppijalle on tarjottava tietoa yrittäjämäisistä asenteista, 

motivaatiosta ja arvoista. Teoreettisella ulottuvuudella korostetaan, että yrittäjyyden 

teorioiden ja tieteellisen tiedon tuntemus auttaa oppijaa vahvistamaan sekä 

ammatillista että henkistä osaamistaan. (emt., 578–579.) 

 

Viitekehyksen miten-kysymys ohjaa yrittäjyyskasvattajaa miettimään 

koulutusohjelmassa käytettäviä opettamisen ja oppimisen menetelmiä. 

Yrittäjyyskasvatuksessa käytettävät menetelmät ovat moninaisia, kuten 

tapaustutkimukset, roolipelit, valmiiden liiketoimintasuunnitelmien analysointi, 

tietokonesimulaatiot, yrittäjien haastattelut, nuorten yrittäjien valmentaminen ja uuden 

liiketoiminnan luominen. (Fayolle & Gailly 2008, 579–580.) Fayollen ja Gaillyn (2008, 

576) mukaan yrittäjyyskasvatuksessa ei pidä pelkästään keskittyä uuden 

liiketoiminnan luomiseen. He kirjoittavat, että osana koulutusta voidaan käyttää 

yrittäjän motivaatiosta, arvoista ja asenteista kertovaa materiaalia (Fayolle & Gailly 

2008, 576). Lopuksi Fayolle ja Gailly (288, 583) toteavat, että yrittäjyyskasvatuksessa 

käytetään usein tekemällä oppimisen pedagogiikkaa (learning by doing).  

 

2.3 Timmonsin yrittäjyysprosessimalli 

 
Tutkielman toisena teoreettisena mallina on Timmonsin yrittäjyysprosessimalli (Model 

of Entrepreneurial Process). Timmonsin mallin avulla analysoidaan 4H-nuorten 

kokemuksia yrittäjyydestä tutkielman empiirisessä osassa. Yrittäjyysprosessimalli 
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pohjautuu Timmonsin väitöskirjatyöhön Harvardin yliopistossa 60-luvun loppupuolella 

(Timmons 1999, 37).  

 

Timmonsin malli lähestyy yrittäjyyttä kokonaisvaltaisesti esittelemällä yrittäjyyden 

kriittisiä tekijöitä, jotka auttavat luomaan menestyksellistä liiketoimintaa. Ensisijaisesti 

Timmonsin malli perustuu yrittäjään liiketoimintamahdollisuuden havaitsijana ja 

yrittäjämäisen prosessin käynnistäjänä. Yhdessä tiimin kanssa yrittäjä tasapainottaa 

yrittämisen kolmea menestystekijää: mahdollisuutta, resursseja ja tiimiä. Yrittäjä luo 

yhdessä tiimin kanssa liiketoimintasuunnitelman (business plan) sekä tunnistaa 

suunnitelman soveltuvuuden ja mahdolliset heikkoudet. Timmonsin yrittäjyysprosessi 

on esitetty alla olevassa graafisessa kuviossa 5. (Timmons 1999, 37–38.)  

 

 

 

KUVIO 6. Timmonsin yrittäjyysprosessimalli Spinellin kuvaamana (Timmons 1999, 

38)  
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Timmonsin mallissa (kuvio 6) yrittäjyys rakentuu kolmen kriittisen tekijän keskinäisestä 

tasapainosta, kun uutta liiketoimintaa käynnistetään. Yrittäjyysprosessin sydän, kuten 

Timmons asian ilmaisee, on mahdollisuus (opportunity). Uuden liiketoiminnan 

luomisen kannalta hyvä mahdollisuus on elintärkeä, sillä sadasta rahoittajalle 

esitellystä mahdollisuutta kuvaavasta liiketoimintasuunnitelmasta vain 1–3 % saa 

lopulta rahoituksen. Usein markkinarahoituksen saamisen perusteena on tietty 

riski/tuotto-suhde. Hyvän mahdollisuuden tunnusmerkkejä ovat markkinoiden kysyntä 

(+ 20 % vuosittainen kasvu), markkinoiden koko ja rakenne (muun muassa 

markkinoille tulemisen esteet) ja hyvä marginaali (~ 40 %). (Timmons 1999, 38–39; 

van Auken 2004, 145–158.)  

 

Resursseista (resources) Timmons (1999, 39) kirjoittaa, että aloittavien yrittäjien suurin 

virhe on saada liian paljon rahaa liian aikaisin. Hän kehottaa yrittäjiä miettimään rahaa 

viimeisenä. Timmons näkee, että yrittäjyysprosessissa kilpailuetua saadaan 

resurssien minimoinnilla ja kontrolloimisella, joten resursseja ei tarvitse omistaa. 

Timmons kertoo, että yritykset, jotka ovat hyödyntäneet vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja 

(bootstrapping), ovat saaneet siitä merkittävää kilpailuetua myöhemmin. (Timmons 

1999, 39.)  

 

Tutkimuksen mukaan yleisimpiä yrittäjien hyödyntämiä vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja 

ovat seuraavat: yrittäjälle sopivien ostoehtojen neuvotteleminen tavarantoimittajien 

kanssa, vain maksavien asiakkaiden palveleminen, kaikille yhtäläisten myyntiehtojen 

käyttäminen, kierrätettyjen ja liisattujen koneiden hyödyntäminen, laskutuskierron 

nopeuttaminen, rutiinityöt, ennakkomaksut, laskujen maksaminen eräpäivän jälkeen, 

osa-aikaisten työsuhteiden hyödyntäminen ja henkilökohtaisen luottokortin 

hyödyntäminen yrityksen toiminnassa. Tutkimuksessa havaittiin, että mitä pienempi 

yritys, sitä enemmän yrittäjät (pois lukien pienet teknologiayritykset) arvostivat ja 

hyödynsivät vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja. (van Auken 2004, 145–158.)  

 

Yrittäjämäisestä tiimistä Timmons (1999, 39) kirjoittaa, että sijoittajat usein viehättyvät 

yritysidean isän erinomaisesta luovuudesta ja siitä, kuinka hyvin johtoryhmä ja yrittäjä 

ovat pelanneet yhteen aikaisemmin. Timmons korostaa (1999, 40), että huolimatta 

yrittäjämäisen tiimin tarpeellisuudesta on vetovastuu kuitenkin yrittäjämäisellä 
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johtajalla. Johtaja määrää tahdin, luo toimintakulttuurin ja toimii sekä valmentajana että 

pelaajana. Investoijat arvostajat puolestaan liiketoiminnan käynnistäjää, joka 

kasvattaa sankareita tiimiin palkitsemalla onnistumisista ja tukemalla 

epäonnistumisissa. (Timmons 1999, 40.) 

 

Lopuksi Timmons muistuttaa, että olennaista yrittäjyysprosessimallissa on näiden 

kolmen osatekijän tasapaino. Timmonsia (1999, 41) mukaillen mallin voi ajatella 

keinulaudaksi, joka on nostettu yrityksen perustajan pään päälle ja hänen 

tasapainotettavakseen. Perustajayrittäjän tehtäväksi jää pitää pallot laudalla, ilman 

että ne vierivät pois. Pallojen pois vierimisen estämiseksi yrittäjän tulee miettiä 

vastauksia seuraaviin kysymyksiin ratkaisuja tehdessään: mitä sudenkuoppia on 

seuraavan menestysaskeleen saavuttamisessa, onko tiimini tarpeeksi iso, jotta 

voimme saavuttaa asetetun kasvutavoitteen, ja onko resursseja liikaa vai liian vähän? 
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3.  TUTKIELMAN EMPIIRINEN OSA 

 
Tutkielman empiirinen osa muodostuu neljästä alaluvusta. Ensimmäisessä alaluvussa 

3.1 kuvataan valittua lähestymistapaa, käytettyjä aineistonhankintamenetelmiä, 

kohdejoukkoa, aineiston analyysimenetelmiä ja luotettavuutta. Toisessa alaluvussa 

3.2 analysoidaan 4H:n yrittäjyyskasvatusta Fayollen ja Gaillyn (2008) viitekehyksessä. 

Kolmannessa alaluvussa 3.3 käsitellään vuonna 2014 toimineita 4H-yrityksiä, 

toimialoja, taloutta sekä miehiä 4H-yrittäjinä. Lisäksi muodostetaan tyypillisen 4H-

yrittäjän muotokuva. Neljännessä 3.4 alaluvussa analysoidaan 4H-yrittäjien ja 

ohjaajien kokemuksia yrittäjyydestä Timmonsin (1999) yrittäjyysprosessimallin avulla.  

3.1  Tutkimuksena Suomen 4H-liiton yrittäjyyskasvatus  

 
Tutkielmassa käytetään tutkimusstrategiana tapaustutkimusta (case study), jota 

käytetään usein muun muassa kasvatustieteissä. Tutkielmaan tapaustutkimus soveltui 

hyvin, koska tavoitteena oli 4H:n yrittäjyyskasvatuksen kokonaisuuden ymmärtäminen 

ja tulkitseminen yrittäjyyskasvatuksen teoreettisesta viitekehyksestä käsin. 

Kokonaisuuden tulkitseminen ja ymmärtäminen sopivat hyvin yhteen 

tapaustutkimuksen soveltamisalan kanssa. (Hirsjärvi 2014, 134, 166; McLeod 2011, 

227; Robson 2010, 89.) Työn edetessä tapaustutkimus tarkentui pilottitutkimukseksi, 

jonka kautta selitettiin 4H:n yrittäjyyskasvatusta Fayollen ja Gaillyn (2008) 

viitekehyksen ja Timmonsin (1999) yrittäjyysprosessimallin avulla (Robson 2010, 185).  

3.1.1  Aineiston hankinta ja kohdejoukko 

 
Tutkielman aineiston hankinta toteutettiin kolmessa vaiheessa: teemahaastatteluna 

sekä vuoden 2014 4H-yritysten asiakirjojen ja Suomen 4H-liiton yrittäjyyskasvatusta 

ohjaavien asiakirjojen tarkasteluna. Ensimmäisessä vaiheessa syksyllä 2015 

teemahaastateltiin sekä yrittäjyyskasvatuskokonaisuuden kehittäjää että 

yrittäjyyskasvatusmateriaaleista vastaavaa asiantuntijaa Suomen 4H-liitosta. 

Teemahaastattelu toteutettiin kasvokkain ryhmähaastatteluna. Toisessa vaiheessa 

(marraskuu 2015–tammikuu 2016) kerättiin paikallisilta 4H-yhdistyksiItä nuorten ja 

yritysohjaajien tuottamia vuoden 2014 4H-yritystoiminnasta kertovia asiakirjoja. 
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Kolmannessa vaiheessa maalis–huhtikuussa 2016 koottiin 4H:n laatimia ohjaavia 

dokumentteja yrittäjyyskasvatuksesta. Valmiiden aineistojen käyttämistä puolsi 

autenttisuus, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus, sillä asiakirjoihin oli valmiiksi 

kirjattu vastauksia tutkimuskysymyksiin. (Hirsjärvi ym. 2014, 186, 189; Robson 2010, 

283.)  

 
Teemahaastattelu 

 

Haastateltavat valittiin, sillä he olivat primäärilähde, kun puhuttiin 4H:n 

yrittäjyyskasvatuksesta. Lisäksi toisella haastateltavalla oli ensisijaista tietoa 4H:n 

yrittäjyyskasvatuksen alkuvaiheista (Hirsjärvi ym. 2014, 186; Robson 2010, 271). 

Kahden haastateltavan valintaa tuki se, että Fayollen ja Gaillyn (2008, 571) 

yrittäjyyskasvatuksen viitekehys on tarkoitettu koulutusohjelmaa suunnittelevalle, 

jolloin oli perusteltua haastatella vain heitä, jotka ovat vastanneet ja vastaavat nyt 

käynnissä olevan yrittäjyyskasvatuskokonaisuuden suunnittelusta. Lisäksi 

tapaustutkimus menetelmänä mahdollisti rajatun vastaajajoukon käyttämisen, kun 

pyrittiin ymmärtämään yksittäistä ilmiötä, kuten tässä tutkielmassa (Hirsjärvi ym. 2014, 

134; McLeod 2011, 227–239; Robson 2010, 89, 177–178, 180).  

 

Teemahaastattelurungon (liite 1) kysymykset pohjautuivat Fayollen ja Gaillyn (2008, 

572) yrittäjyyskasvatuksen viitekehyksen kysymyksiin. Käytetty 

teemahaastattelurunko oli puolistrukturoitu ja salli haastateltaville mahdollisuuden 

vastata esitettyihin kysymyksiin joustavasti. Lisäksi teoriasidonnaiset kysymykset 

varmistivat, että kaikki viitekehyksen kysymykset tulivat esitetyiksi ja vastatuiksi. 

Teemahaastattelun luonteen mukaisesti joidenkin kysymysten sanamuodot muuttuivat 

haastattelun aikana, esimerkiksi opettamisen ja kasvattamisen yhteydessä puhuttiin 

valmentamisesta, jota haastattelun aikana tarkennettiin. (Eskola & Vastamäki 2010; 

Hirsjärvi 2014, 208; Robson 2010, 270.) Teemahaastattelu (90 min 17 s) nauhoitettiin, 

koska se antoi haastattelijalle mahdollisuuden keskittyä haasteltaviin. Kun tutkielmaa 

kirjoitettiin, haastattelu litteroitiin soveltuvin osin. Litteroitua tekstiä kertyi 21 sivua. 

(Hirsjärvi 2014, 222; Robson 2010, 290.) 
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4H:n yrittäjyyskasvatusta ohjaavat asiakirjat 

 

Aineiston hankinnan kolmannessa vaiheessa kerättiin 4H:n yrittäjyyskasvatuksesta 

julkaistuja julkisesti saatavilla olevia oppaita ja vuosikertomuksia. Lisäksi 4H:n 

sisäisestä intranetistä haettiin 4H-yritykseen liittyviä asiakirjoja vapaasanahaulla 

käyttämällä hakusanaa 4H-yr. (Hirsjärvi ym. 2014, 90.) Haun avulla löytyneet tekstit 

linkittyivät toisiinsa, ja näin saatiin niin sanotun digitaalisen lumipalloefektin avulla 

varsin kattava kuva 4H:n yrittäjyyskasvatuksesta (vrt. Robson 2010, 265). Aineistoksi 

muodostui 29 dokumenttia, jotka on lueteltu liitteessä 2.  

 

Vuonna 2014 toimineiden 4H-yritysten toimintaa kuvaavat asiakirjat 

 

Aineisto kerättiin Suomessa, ja aineiston keruun kohteena olivat kaikki paikalliset 4H-

yhdistykset, joissa oli 4H-yritystoimintaa vuonna 2014. Tutkimukseen osallistuminen 

oli vapaaehtoista 4H-yhdistyksille. Paikallisia 4H-yhdistyksiä pyydettiin toimittamaan 

materiaali tutkielman tekijälle 4H:n sisäisessä intranetissä 28.10.2015 julkaistussa 

tiedotteessa, jossa materiaalia toivottiin 27.11.2015 mennessä joko sähköpostitse tai 

postitse. Vähäisen aineiston kertymisen vuoksi intranetissä julkaistiin päivitetty tiedote 

7.12.2015 (liite 4), jossa muistutettiin tutkimuksesta ja jatkettiin aineistonkeruuta 

6.1.2016 saakka. Lisäksi paikallisen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja muistutti 

suullisesti Itä-Suomen alueen muiden 4H-yhdistysten toimihenkilöitä 

aineistonkeruusta tammikuussa 2016. 

 

Aineistoon sisällytettiin kaikki asiakirjat, jotka paikalliset 4H-yhdistykset toimittivat 

28.10.2015–7.1.2016 välisenä aikana. Kolme 4H-yhdistystä toimittivat tiedot kirjeitse, 

ja loput 12 4H-yhdistystä toimittivat aineiston skannattuina pdf-tiedostoina 

sähköpostitse. Viidentoista paikallisen 4H-yhdistyksen toimittamat asiakirjat käsittivät 

85:n vuonna 2014 toimineen 4H-yrityksen tiedot (perustamisilmoitus, toimintakertomus 

ja talousraportit). Saatu aineisto kattoi 16,40 % kaikista vuonna 2014 toimineista 4H-

yrityksistä. Vuonna 2014 4H-yrityksiä oli 518 kpl (Näse 2016). 4H-yrityksen 

perustamisilmoitukset (n=85) käsittivät 90 nuorta yrittäjää.  
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Suomen 4H-liiton alkuperäisen ajatuksen mukaisesti jokaisen nuoren tulisi tehdä oma 

perustamisilmoitus, vaikka nuoret yrittäisivät yhdessä. Käytännöstä kaikki nuoret eivät 

toimineet näin, vaan he olivat mukana yrityksen toiminnassa yhdessä muiden nuorten 

kanssa. Edellä kuvattu empiiriseen aineistoon pohjautuva havainto selittää sen, miksi 

nuoria oli toiminnassa enemmän kuin perustettuja 4H-yrityksiä. Kun aineisto 

analysoitiin, yhdessä yrittävien nuorten yritystä käsiteltiin yhtenä yksikkönä. Lopullinen 

aineisto muodostuu 52 yksittäisestä yrityksestä. 

 

4H-yrityksen perustamisilmoitus on Suomen 4H-liiton laatima lomake, joka on osa 4H-

Yritys Nuoren työkirjaa (2008, 30; 2015, 30). Perustamisilmoitukseen nuori kirjaa 

yrityksen nimen, kotipaikan, toimialan, henkilö- ja yhteystietonsa, 4H-yritysohjaajan 

tiedot, 4H-yrityksen toiminnan aloittamispäivän ja tilikauden. Nuori ja nuoren huoltaja 

(jos nuori on alle 18-vuotias) allekirjoittavat perustamisilmoituksen. Lisäksi 4H-yhdistys 

varmistaa lomakkeeseen, että yritysohjaajan kanssa on tehty ohjaussopimus ja 

liiketoimintasuunnitelma on laadittu 4H-yritykselle. Lopuksi ilmoituksessa on kohta, 

johon kirjataan, onko nuori toimittanut vuoden lopussa toimintakertomuksen ja 

talousraportin. (Suomen 4H-liitto 2008, 30; 2015b, 30.) 

 

Toimintakertomus on vuosittain 4H-yhdistykselle palautettava raportti, johon nuori 

kirjaa kuluneen toimintavuoden huomionarvoiset ja yrityksen toimintavuoteen 

kuuluneet olennaiset tapahtumat (Suomen 4H-liitto 2008 31; 2015b, 31). 

Toimintakertomukselle ei ole annettu Nuoren työkirjassa (2008, 31; 2015b, 31) 

valmista raporttipohjaa, vaan nuorta ohjataan kirjoittamaan siitä ”raikas ja 

persoonallinen”. Toimintakertomukseen kirjataan muun muassa 4H-yrityksen nimi, 

toiminta-ajatus, tuote tai palvelukuvaus, yhteystiedot, toimintavuosi ja mahdolliset 

yhteistyökuviot. Nuorta pyydetään arvioimaan yrityksensä toimintaa ja tallentamaan 

omia kokemuksiaan sekä yrittäjänä oppimiaan asioita, listaamaan kehitysideoita ja 

liittämään mukaan muuta yrityksen toiminnasta kertovaa materiaalia, kuten 

lehtileikkeitä. Lisäksi nuorta pyydetään liittämään mukaan yritysohjaajan yhteystiedot 

ja ohjaajan antaman palautteen sekä talouden yhteenvedon (kuvio 7) osana 

talousraporttia. (Suomen 4H-liitto 2008, 31; 2015b, 31.) 
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KUVIO 7. 4H-yrityksen talouden yhteenveto (Suomen 4H-liitto 2008 31; 2015b, 31) 

 

Toimintakertomuksen liitteeksi laadittavaan talousraporttiin nuori kirjasi 4H-yrityksen 

taloudellisen tilan. Talousraportti muodostui yrityksen kirjanpidosta sekä talouden 

yhteenvedosta (kuvio 7). (Suomen 4H-liitto 2008, 31; 2015b, 31.)  

3.1.2  Aineiston analyysimenetelmät 

 
Seuraavissa kappaleissa kuvataan aineistoissa käytetyt analyysimenetelmät 

perusteluineen. Tutkimustyön ensimmäisessä vaiheessa analysoitiin 4H:n 

yrittäjyyskasvatusta ohjaavat asiakirjat. Toisessa vaiheessa litteroitiin ja analysoitiin 

teemahaastattelu. Kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa analysoitiin vuonna 2014 

toimineiden 4H-yritysten toimintaa kuvaavat asiakirjat. Aineiston analysointijärjestystä 

ohjasi analysoijan oma mielenkiinto ja subjektiivisesti koettu aineiston tuttuus ja 

analysoinnin helppous. 

 
4H:n yrittäjyyskasvatusta ohjaavat asiakirjat 

 

Robson (2010, 476) huomauttaa, että pienissä laadullisissa tutkimuksissa aineistosta 

voi muodostua laaja ja vaikeasti hallittavissa oleva kokonaisuus, jolloin riski hätiköidysti 

tehtyihin johtopäätöksiin kasvaa. Robson (emt., 476) suosittelee organisoimaan ja 

järjestämään aineiston niin, että olennainen nousee esille. Ensimmäiseksi 4H:n 

yrittäjyyskasvatukseen liittyviä tekstejä mallinnettiin hyödyntämällä monisarakkeista 
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prosessikaaviota niin kutsuttua uimaratamallia (liite 3). Uimaratamalli valittiin 

kuvausmenetelmäksi, koska sen avulla on helppo kartoittaa prosesseja, joihin 

osallistuu useita toimijoita eri organisaatioista ja useilta organisaatiotasoilta. 

Prosessikaaviot on todettu hyödyllisiksi silloin, kun prosessi halutaan esittää 

kokonaisvaltaisesti mutta kuitenkin yksityiskohtaisesti. (Executive office of the 

president bureau of the budget 1945, 3–6; Weske 2015, 209.) 

 

Teemahaastattelu 

 

Aineiston analysoinnin toisessa vaiheessa litteroitu teemahaastattelu analysoitiin 

käyttämällä laadullista teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Teoriaohjaava 

sisällönanalyysi valittiin, koska se mahdollisti valmiiden teoreettisten käsitteiden 

tuomisen osaksi tutkimusta. Sisällönanalyysi menetelmänä soveltui hyvin aineistoille 

eli tekstimuotoon muutetulle haastattelulle ja valmiille dokumenteille. Teorialähtöisen 

sisällönanalyysin valitsemista tutkimuksen metodologiaksi ohjasi se, että 

teemahaastattelussa käytetty haastattelurunko (liite 1) pohjautui Fayollen ja Gaillyn 

yrittäjyyskasvatuksen viitekehykseen. (Fayolle & Gailly 2008; Kyngäs & Vanhanen 3–

12; Tuomi & Sarajärvi 2002, 105, 109–116.)  

 

Analyysirunkona käytettiin Fayollen ja Gaillyn viitekehyksen kysymyksiä: miksi, 

kenelle, millaisin tuloksin, mitä ja miten. Aineistosta poimittiin ne asiat, jotka vastasivat 

viitekehyksessä esitettyihin kysymyksiin. Deduktiivisen päättelyn käyttäminen osana 

teoriaohjaava sisällönanalyysiä mahdollisti sen, että analysoinnin aikana pystyttiin 

huomioimaan sekä teoreettiseen viitekehykseen sopivat kuin siitä poikkeavat 

havainnot. (Fayolle & Gailly 2008; Kyngäs & Vanhanen 3–12; Tuomi & Sarajärvi 2002, 

105, 109–116.) 

 

Vuonna 2014 toimineiden 4H-yritysten toimintaa kuvaavat asiakirjat 

 

4H-yrittäjyyteen liittyvä aineisto analysoitiin kahdessa eri vaiheessa aineistojen 

ominaispiirteiden vuoksi. Ensimmäiseksi analysoitiin Suomen 4H-liiton laatimat valmiit 

määrämuotoiset 4H-yrityksen perustamisilmoitukset sekä talousraportit.  
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Toisessa vaiheessa analysoitiin toimintakertomukset. Toimintakertomusten 

kirjoittamista 4H ei ollut ohjeistanut seikkaperäisesti, vaan nuoret kirjoittivat 

toimintakertomukset vapaamuotoisesti. Kirjoittamisen vapauden vuoksi 

toimintakertomukset olivat tekijöidensä näköisiä, joskin monipuolisesti 4H-yrittäjyyttä 

kuvaavia tekstejä. Vapaamuotoisten tekstien käsittely ja tulkinta osoittautui 

hankalammaksi kuin määrämuotoisten perustamisilmoitusten ja talousraporttien 

käsittely, joten toimintakertomusten käsittely ja analysointi eriytettiin. Toimeksiantajan 

pyynnöstä laadittiin ensin tilastollinen aineistonkuvailu talousraporttien pohjalta. 

Aineistonkuvailun perusteella laadittiin tyypillisen 4H-yrittäjän ja 4H-yrittäjän 

muotokuva.  

 
4H-yritysten perustamisilmoitukset ja taustamuuttujien esittely 
 

Perustamisilmoitusten tietojen perusteella 4H-yritykset luokiteltiin seuraavien 

kriteereiden mukaisesti: yrittäjän sukupuoli, yrittäjän ikä vuonna 2014, alue ja toimiala 

sekä se, yritetäänkö yksin vai yhdessä. Toimintakertomuksista ja talousraporteista 

kirjattiin 4H-yrityksien tulot, menot ja tulokset. Yritysten tiedot ja luokittelu kirjattiin käsin 

taulukkolaskentaohjelmaan. 

 

Luokittelutaulukon (kuvio 8) jokainen rivi edustaa yksittäistä nuorta, joka toimi 4H-

yrittäjänä 2014. Koska osa nuorista perusti 4H-yrityksen yhdessä toisen 4H-yrittäjän 

kanssa, luotiin muuttujan YritysID taulukon ensimmäiseen sarakkeeseen, jolla 

yksilöitiin yritykset. YritysID on ykkösestä alkava juokseva numerosarja, joka tässä 

tapauksessa päättyy lukuun 52, koska erillisiä yrityksiä oli aineistossa 52. 

 

  

1.YritysID 

 

2.Sukupuoli  3. Ikä 4. Yksin/yhdessä  

 

5. Alue 6. Toimiala  7. Tulot  8.Menot  9. Tulos  

1-52 1 tai 2 31.12.2014 1/0 A-E 0-5/X  000,00 000,00 000,00 

KUVIO 8. Periaatekuva taulukkolaskentaohjelman rakenteesta. 

 

Toisessa sarakkeessa nolla edustaa miestä ja ykkönen naista. Kolmannesta 

sarakkeesta löytyy yrittäjän ikä ja neljännestä tieto siitä, toimiko nuori yrittäjänä yksin 

vai yhdessä muiden nuorten kanssa. Niissä yhdeksässä tapauksessa, joissa 
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aineistosta ei voinut päätellä yrittäjän ikää, merkittiin soluun ?-merkki, jotta tyhjät solut 

eivät olisi mukana, kun lasketaan erilaisia aineistoa kuvailevia tunnuslukuja. 

Viidennessä sarakkeessa on yrityksen toimialue. Toimialue määriteltiin sen mukaan, 

missä toimintaa oli harjoitettu vuonna 2014. Aluejako rakennettiin niin, että se 

noudattelee pääosin Suomen 4H-liiton aluejakoa vuonna 2016. Aluejaossa huomioitiin 

kuitenkin se, että yksittäistä yrittäjää tai yritystä ei voi tunnistaa aineistosta jälkikäteen. 

Edelliseen pohjautuen alueita muodostui viisi: A (Lappi), B (Pohjois-

Pohjanmaa/Kainuu/Keski- ja Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi), C (Itä-Suomi), D (Länsi-

Suomi) ja E (Etelä-Suomi).  

 

Taulukon kuudenteen (kuvio 8) sarakkeeseen teemoiteltiin yritysten toimiala niin, että 

se pohjautuu 4H:n tekemällä oppimisen pedagogiikkaan, joka toteutuu 4H:n 

ylläpitämän TOP-tehtäväsivuston kautta. Tehtäväsivustolla tehtävät on teemoiteltu 

aihepiireittäin. (Skippari 2016.) Teemojen pohjalta yritysten toimialaluokittelu rakentui 

seuraavaksi: 1 (kasvit ja puutarha), 2 (metsä ja luonto), 3 (eläimet), 4 (kokkaus ja 

leivonta sis. kahvilat ja kioskit), 5 (askartelu ja käsityöt), 6 (liikenne ja liikunta), 7 

(kansainvälisyys), 8 (viestintä ja vuorovaikutus) ja 9 (ympäristö ja kierrätys). TOP-

tehtävien mukainen teemoittelu valittiin, koska näin pystyttiin korostamaan nuoren 

yrittäjyyspolkua lapsuuden yksittäisistä TOP-tehtävistä nuoruuden yrittäjyyteen. 

Aineistoon perehtymisen yhteydessä havaittiin, että kaikki yritykset eivät luontevasti 

asettuneet TOP-kategorioihin, joten aineiston kuvailua varten luotiin kaksi 

lisämuuttujaa X (lastenhoito) ja 0 (muut). Kategoriaan muut luokiteltiin yritykset, jotka 

pääosin toimivat kulttuuri-, kauneudenhoito- tai puhdistuspalvelualalla, kuten yhtyeet, 

soitonopetus-, kampaamo- ja siivousyrittäjät. Niissä tapauksissa, joissa yrityksen 

perustamisilmoituksessa mainittiin monta toimialaa, mutta vuoden 2014 

toimintakertomuksessa kerrottiin vain yhdestä toimialasta, teemoiteltiin yritys 

toimintakertomuksen perusteella. 

 

Kuviossa 8 olevan taulukon kolme viimeistä saraketta käsittelevät 4H-yrityksen 

taloutta. Seitsemännessä sarakkeessa ovat yrityksen tulot, kahdeksannessa menot ja 

yhdeksännessä on tulojen ja menojen erotus eli 4H-yrityksen tulos. Niissä tapauksissa 

(3), joissa yritys ei ollut oheistanut talousraporttia, kirjoitettiin soluun ?-merkki, jotta solu 

ei ollut mukana, kun tunnuslukuja laskettiin. Aineiston käsittelyn aikana ilmeni, että 
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talousraportteihin kirjattujen tietojen tarkkuus vaihteli, joten aineistoa kuvaavien 

tunnuslukujen laskennassa käytettiin vain myyntiä ja tulosta. Joissakin tapauksissa 

tarkistettiin vielä erikseen laskemalla käsin aineistossa olevien tietojen pohjalta 4H-

yritysten taloustiedot. 

 

Toimintakertomukset 

 

Vapaamuotoisten toimintakertomusten analysointia lähestyttiin aineistolähtöisesti, 

jolloin nuorten kirjoituksista etsittiin 4H-yrittäjyyden olemukseen keskeisesti kuuluvia 

havaintoja ja piirteitä (vrt. Moilanen & Räihä 2010, 55). Sisällönanalyysin avulla 

aineisto järjestettiin selvään, ymmärrettävään ja tiiviiseen muotoon niin, että 

johtopäätösten tekeminen aineistosta mahdollistui. Aineistosta ilmeni teemoja, jotka 

toistuivat useammassa toimintakertomuksessa. (Hirsjärvi 2014, 162–166.) 

 

Kun toimintakertomukset oli luettu läpi, taulukkoon koottiin toimintakertomuksista 

tekstiosasia, jotka näyttivät käsittelevän samoja aihepiirejä. Seuraavaksi etsittiin 

kerätystä aineistosta samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia eli termejä, joiden avulla 

valitut tekstinosaset ryhmiteltiin erilaisiksi teemoiksi. Lopuksi valittuja teemoja 

analysoitiin sekä Timmonsin (1999) yrittäjyysprosessimallin että Fayollen ja Gaillyn 

(2008) yrittäjyyskasvatuksen viitekehyksen pohjalta. 

3.1.3  Tutkielman luotettavuus 

 

Tapaustutkimukselle on luonteenomaista, että aineistoa kerätään 

monimenetelmäisesti. Menetelmä- ja aineistotriangulaatiolla parannetaan 

tapaustutkimuksen luotettavuutta. (Blenker 2014; Hirsjärvi ym. 2014, 233; Robson 

2010, 174; Tuomi & Sarajärvi 2002, 141–142; Eskola & Suoranta 1998, 69–70.) 

Blenker (2014) suosittelee artikkelissaan menetelmätriangulaatiota käytettäväksi 

yrittäjyyskasvatuksen luotettavuuden parantamiseksi. Elektronisten dokumenttien 

etuna ja haittana on tallenteiden muuttuminen ajan saatossa. Luotettavuuden 

lisäämiseksi tutkielmassa aineistona käytetyt 4H:n sisäiset dokumentit tallennettiin pdf-

muodossa sähköiseen arkistoon, jolloin tiedon tarkistaminen oli mahdollista. (Kuula 

2014, 169–199.) 
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Lisäksi tutkimuksen luotettavuutta lisättiin hankkimalla vertaispalautetta tutkimuksen 

teon eri vaiheissa. Tutkimussuunnitelma ja kirjallisesta aineistosta koottu uimaratamalli 

lähetettiin 4H:n yhteyshenkilöille arvioitavaksi ja kommentoitavaksi. Pitämällä yhteyttä 

4H:n asiantuntijoihin varmistettiin, että tutkielma vastaa tutkimuskohteen todellista 

luonnetta, jolloin löydöksiä voidaan pitää luotettavina. Luotettavuutta lisää se, että 

vaikka tutkielman kirjoittaja on 4H-aktiivi ja paikallisen 4H:n hallituksen 

varapuheenjohtaja, hän ei ole 4H:n yrittäjyyskasvatuksen aktiivinen toimija. Toisaalta 

4H-tausta mahdollistaa sen, että 4H:n terminologia on tuttua kirjoittajalle, mikä 

osaltaan vähentää väärinymmärryksen mahdollisuutta. Tutkielman luotettavuutta lisää 

myös se, että aineiston analyysi on tapahtunut pitkähkön ajan kuluessa. Lisäksi 

luotettavuutta lisättiin kuvaamalla tutkimuksen eri vaiheita mahdollisimman tarkasti 

tutkielmassa. (Hirsjärvi 2014, 232–233; Tynjälä 1991, 387–298.) Todettakoon vielä, 

että vaikka tutkielman tekijällä on 4H:n luottamushenkilönä pääsy 4H:n sisäiseen 

lähiverkkoon, intranetin käyttämiseen pyydettiin erillinen lupa osana esiteltyä 

tutkimussuunnitelmaa (Kuula 2011, 171). 

3.2  4H:n yrittäjyyskasvatus Fayollen ja Gaillyn yrittäjyyskasvatuksen 

viitekehyksessä 

 

Fayolle ja Gailly (2008, 583) kertovat, että tekemällä oppimisen (learning by doing) 

periaatetta käytetään osana yrittäjyyskasvatusta. Tekemällä oppimisen periaatteeseen 

perustaa toimintansa myös 4H, jonka arvioihin kuuluvat neljä h:ta: hyvyys (heart), 

harkinta (head), harjaannus (hand) ja hyvinvointi (health) (Suomen 4H-liitto 2015c). 

Maailmalla 4H:ta kutsutaan yrittäjyyskasvatusjärjestöksi, sillä 4H:n ideologiaan kuuluu 

olennaisena osana omalla työllä eläminen (Näse & Ruuska 2015). 

 

Seuraavissa luvuissa 3.2.1–3.2.3 käsitellään 4H:n yrittäjyyskasvatuksen filosofista 

tasoa: mitä 4H tarkoittaa yrittäjyyskasvatuksella ja opettamisella? Luvut 3.2.4–3.2.8 

muodostavat Fayollen ja Gaillyn viitekehyksen didaktisen tason: miksi, kenelle, 

tulokset, mitä ja miten. 
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3.2.1  Mitkä ovat Suomen 4H-liiton yrittäjyyskasvatuksen toimijat? 

 

Ensimmäiseksi 4H:n yrittäjyyskasvatukseen liittyviä tekstejä mallinnettiin 

hyödyntämällä monisarakkeista prosessikaaviota niin kutsuttua uimaratamallia (liite 3). 

Uimaratamalli valittiin kuvausmenetelmäksi, koska sen avulla on helppo kartoittaa 

prosesseja, joihin osallistuu useita toimijoita eri organisaatioista ja useilta 

organisaatiotasoilta. Yrittäjyyskasvatuksen toimijoiksi nousivat 4H:n keskusliitto ja 

nuorisotyö, alueyksikkö, 4H-yhdistykset, yritysohjaajat, nuoren huoltaja sekä nuori. 

Kuvioissa 9–14 tarkastellaan tunnistettujen toimijoiden rooleja uimaratamallin pohjalta.  

 

4H:n keskusliitto ja nuorisotyö 

 

Alla oleva kuvio 9 on ensimmäinen uimarata monisarakkeisesta prosessikaaviosta 

(liite 3). Uimaratamalli syntyi, kun mallinnettiin 4H:n tuottamia yrittäjyyskasvatukseen 

liittyviä tekstejä (ks. 3.1.2). Kuvio 9 osoittaa, että valtakunnallisella 4H-liitolla on 

merkittävä rooli 4H-yritystoiminnan alkuun saattajana, sillä se vastaa kokonaisuuden 

suunnittelusta. 

 

Nuorisotyön 
kehittäminen ja 

sunnittelu: 
tuotekehitys

Kolme 
askelta 

työelämää
n-malli

4H-yritys-
tuotekuvaus 
(tuotekortti)

Nuorisotyön 
palvelut: 
tuotteet

Nuorisotyön 
palvelut: 

materiaalit

Nuorisotyön 
palvelut: 

toimihenkilöiden 
koulutus

Vuoden 4H-
yrityskilpailu

Markkinointi
- ja esittely-
materiaali

Infokortit
4H-

yrityssohjaaja-
kussi

4H-
yrityskurssi

 

 KUVIO 9. Keskusliiton ja nuorisotyön rooli 4H:n yrittäjyyskasvatuksessa 

 

Nuorisotyö on kehittänyt Kolme askelta työelämään -mallin, johon tutustutaan 

tarkemmin luvussa 3.2.6. Nuorisotyö on kehittänyt siihen liittyvän avaintuotteen 4H-

yritys. Nuorisotyö on laatinut tuotteen markkinointiin liittyvät materiaalit, seikkaperäiset 

oppaat sekä 4H-nuorelle että 4H-yritysohjaajalle. Nuorisotyö vastaa 4H-

yritysohjaajakurssin ja nuorelle suunnatun 4H-yrityskurssin sisällön tuottamisesta. 

Valmiiksi laaditut kurssimateriaalit sisältävät valmiit kurssipäivien aikataulut, 
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luentomateriaalin ja kokoelman erilaisia opetusmenetelmiä. Lisäksi 4H-liitto järjestää 

vuosittaisen 4H-yrityskilpailun sekä tarjoaa 4H-yritystorin. 4H-yritystori on 

verkkopalvelu, jossa 4H-yritys voi esitellä toimintaansa.  

 

Alueyksiköt ja yritysvastaavat 

 

4H-yhdistysten tukena ovat nuorisotyön kouluttamat yritysvastaavat ja alueyksiköt 

(kuvio 10). Yritysvastaavat työskentelevät joko paikallisissa 4H-yhdistyksissä tai 

alueyksiköissä.  

 

Yritysvas-
taavat

Tulos- ja 
tavoitekeskust

elu

Tulos- ja 
tavoitekeskus-
telulomakkeet

 

KUVIO 10. Alueyksikön rooli 4H:n yrittäjyyskasvatuksessa  

 

Yritysvastaavien tehtävänä on toimia 4H-yrityskurssin kouluttajina sellaisissa 4H-

yhdistyksissä, jotka eivät ole käynnistäneet 4H-yritystoimintaa. Yritysvastaavat 

neuvovat puhelimitse ja sähköpostitse alueidensa 4H-yhdistyksiä, päivittävät 

koulutusmateriaaleja ja tekevät sidosryhmäyhteistyötä aluejohtajien kanssa. 

Yritysvastaaville kuuluu yritystoiminnan esittely, tiedotus 4H:n toimihenkilöille ja 

palautteen kerääminen yhdistysten toiminnanjohtajilta avaintuotteen kehittämiseksi. 

 

4H-yhdistys 

 

Kuviossa 11 esitetään 4H-yhdistyksen rooli. Yhdistykset vastaavat varsinaisesta 

tuotteen markkinoinnista ja jalkauttamisesta alueelleen mieluiten yhdessä yhdistyksen 

hallituksen kanssa.  

 

4H-yrityksen 
tiedotepohjat, 

kouluinfo 

4H-yritys 
vakuutukset 
(vapaaehtoi-

nen)

4H-yritys 
yrityksen 

perustamis
-ilmoitus

4H-
yrityskurssi-

mainos, 
diaesitys, kirje 
yritysohjaa-
jalle ja kirje 
huoltajalle

Y-tunnus, 
verotus, 

starttiraha ja 
Kela-etuudet

Aikataulu, 
ohjelma, 

diat, 
todistus, 
mainos ja 

koulutusoh
je/-runko

Todistus, 
opetus-/

yrityskurssi-
materiaali ja 

Koulutusmenet
el-miä 4H-

yrityskurssille

Toiminnanjohtaja
Tulos- ja 

tavoitekeskustelu 
yhdistyksen 
hallituksen 

kanssa

Ankkuri 
(yhdistysten 
lukumäärä ja 
liikevaihto)

 Yritysideamylly, 
bisnesskaffee 

 



41 
 

 

KUVIO 11. Paikallisen 4H-yhdistyksen rooli 4H:n yrittäjyyskasvatuksessa 

 

4H-yhdistysten toiminnanjohtajat käyvät tulos- ja tavoitekeskustelut kerran vuodessa 

aluejohtajien kanssa. Toiminnanjohtajat raportoivat 4H-yritysten lukumäärän ja 4H-

yritysten vuosimyynnin. Tulos- ja tavoitekeskustelussa käydään läpi 4H-

yritystoimintaan liittyvät yhdistyksen suunnitelmat, toimenpiteet ja kirjataan ylös 

toteutuneiden 4H-yritysten lukumäärä. Tavoitteet ja toteumat käsitellään 4H-

yhdistyksen hallituksessa vuosittain. 

 

4H-yritysohjaaja 

 

Vapaaehtoinen 4H-yritysohjaaja (kuvio 12) toimii nuoren tukena ja turvana yrittäjyyden 

taipaleella: kysyy, oppii yhdessä ja antaa palautetta. 

 

 

4H-
ohjaussopimus

4H-yritys 
Yritysohjaajan 

opas

Kirje 
yritysohjaajalle

Todistus 
yritysohjaajalle

 

KUVIO 12. 4H-yritysohjaajan rooli 4H:n yrittäjyyskasvatuksessa  

 

Yritysohjaajan tehtävänä on antaa nuorelle yrittäjälle aikaa ja kuunnella häntä. 

Yritysohjaaja rohkaisee nuorta tekemään päätöksiä, kantamaan vastuuta ja viemään 

aloittamansa asiat päätökseen. Nuoren tarvitsema tuki voi olla monenlaista, ja 

esimerkiksi yrityksen perustamisvaiheessa nuori voi tarvita apua paperitöihin, 

aikataulujen laatimiseen tai hyviin käytöstapoihin. Nuoren yritysohjaajana voi toimia 

nuoren vanhempi, sukulainen tai paikallinen yrittäjä. Yritysohjaajana voi toimia 

yhdistyksen toimihenkilö, ellei vapaaehtoista yritysohjaajaa löydy (Näse & Ruuska, 

henkilökohtainen tiedonanto 21.10.2015). 

 

Huoltaja 

 

Nuoren huoltaja (kuvio 13) tukee ja rohkaisee nuorta. 
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Kaikessa harrastustoiminnassa se perheen rooli on ihan mielettömän tärkee – 

niin se on tässä 4H-yrityksessäkin – – tuki pitää tulla sieltä jos sielt yhtään vaan 

tulee silleen niinku sohvan pohjalta heitellään et eihän tosta mitään tuu ja mitä 

sä nyt et kai sä nyt konkurssii tee ja älä vaan viitti yrittää niin kyllä – se – vaan 

sit aika aika sitkee täytyy olla – – se nuori – että se – – lähtee nousemaan. (H2) 

 

Se on jossain tapauksessa ollu – estekin nuorelle ryhtyä yrittäjäksi – että 

vanhemmilla on jotain [angasteja (H2)] tai joitan kuvitelmii vaikka että mitä lie et 

tulee jotain seuraamuksii – –. (H1)  

 

 
Kirje huoltajalleHuoltajan 

allekirjoitus  

KUVIO 13. Nuoren huoltajan rooli osana 4H:n yrittäjyyskasvatusta  

 

Kuten teemahaastattelusta ilmenee, on huoltajan tuki tärkeää nuorelle yrittäjälle. 

Alaikäisen ollessa kyseessä huoltaja allekirjoittaa virallisia asiakirjoja, kuten 

vapaaehtoisen vastuuvakuutuksen.  

 

4H-nuori 

 

4H-nuori perustaa 4H-yrityksen yksin tai yhdessä kavereiden kanssa ja tekee 

päätöksiä yrityksessään. Nuoren tehtäviä on kuvattu kuviossa 14. 

 

Ottaa 
vakuutuk-

sen
Tai ei ota 

vastuuvakuu-
tustaEi

4H-yritys 
Nuoren 
työkirja

Täytetään

4H-ohjaussopimus, 
liiketoimintasuunnitelma, 

kannattavuuslaskelma, 
perustamisilmoitus,

itsearviointi

Todistus

4H-yritystori1
Kirjanpito Talousraportti

Toiminta-
kertomus

Laaditaan

(4H-työelämä-
kurssit)

 
KUVIO 14. 4H-nuoren rooli 4H:n yrittäjyyskasvatuksessa  

 

4H-yrittäjäksi haluava nuori liittyy 4H:n jäseneksi, osallistuu 4H-yrityskurssille, laatii 

yritysohjaajan kanssa sopimuksen ja pyörittää yritystä (kuvio 14). 4H-yrittäjän 
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paperityöt käsittävät perustamisilmoituksen, vuosittaiset toiminta- ja talousraportit sekä 

itsearviointilomakkeen toimittamisen 4H-yhdistykseen. 

 

Fayolle ja Gailly (2008, 574) kuvaavat opettajaa ja oppilasta Béchardin ja Grégoiren 

(2005, 104–134) määritelmien kautta. Opettaja on esittäjä (presenter), edistäjä 

(facilitator), tuutori (tutor), valmentaja (coach) ja kehittäjä (developer). Oppija voi olla 

puolestaan passiivinen oppija tai oman osaamisen aktiivinen rakentaja. (emt., 574.) 

Vaikka 4H ei nimeä opettajaa ja oppilasta, kyseiset roolit ovat läsnä, kun puhutaan 

valmentajista, ohjaajista ja nuorista. Fayollen ja Gaillyn (2008) ajatuksesta poiketen 

4H:ssa opettajuus ei ole keskittynyt yhdelle henkilölle, vaan jakautuu usean eri toimijan 

kesken. Opettajina toimivat 4H-yhdistyksen toimihenkilöt, vapaaehtoiset 4H-

yritysohjaajat ja nuoren huoltajat.  

3.2.1  Mitä Suomen 4H-liitto tarkoittaa yrittäjyyskasvatuksella? 

 

4H lähestyy yrittäjyyskasvatusta määrittelemällä yrittäjyyden ja yritteliäisyyden. 

Yrittäjyyskasvatus määritellään kannustamiseksi, innostamiseksi, mahdollisuuksien 

luomiseksi ja omatoimisuuden tukemiseksi (Suomen 4H-liitto 2005, 6), joka tapahtuu 

nuoren vapaa-ajalla oikeassa ympäristössä. Yrittäjyydestä ja yritteliäisyydestä 4H-

kirjoittaa seuraavasti: 

 

Yrittäjyys tarkoittaa oman yrityksen perustamista ja yrittäjänä toimimista. 

Yrittäjä suuntaa tarmonsa oman liikeidean kehittämiseen ja oman 

yrityksen toimintaan. (Yritteliääksi 4H:ssa 2005, 5.) 

 

Yritteliäisyydellä tarkoitetaan yritteliästä ja aktiivista elämänasennetta ja 

tapaa toimia sekä yrittäjämäistä suhtautumista työntekoon toisen 

palveluksessa. Yritteliäs ihminen toimii aktiivisesti omassa elämässään, 

työelämässä ja yhteiskunnassa, vaikka hän ei välttämättä perustakaan 

omaa yritystä. Hän haluaa vaikuttaa ja kantaa vastuun teoistaan. Hän on 

oman elämänsä avainhenkilö! (Yritteliääksi 4H:ssa 2005, 5.) 
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Aitojen oppimisympäristöjen käyttäminen sitoo 4H:n yrittäjyyskasvatuksen 

perinteiseen yrittäjyyskasvatuksen roolimallikoulukuntaan (Fayolle & Gailly 2008, 570; 

Neck & Greene 2010, 58; van Auken ym. 2006). Yritteliäisyyden määritteleminen 

laajentaa 4H:n yrittäjyyskasvatuksen yhtä pitäväksi yrittäjyyskasvatuksen laajan 

määritelmän kanssa (Fayolle & Gailly 2008, 572, 581; Zellweger, Sieger & Halter 

2011). 

3.2.2  Mitä Suomen 4H-liitto tarkoittaa yrittäjyyskasvatuksessa opettamisella? 

 

Olennaisena osana 4H:n yrittäjyyskasvatusta on nuoren valmentaminen omien 

vahvuuksien tunnistamiseen ja oikeiden kysymysten esittäminen. Kysymyksillä nuori 

ohjataan löytämään ratkaisut itse. Ohjaaminen ja valmentaminen kuvattiin toistensa 

synonyymeiksi, ja erottavaksi tekijäksi jäi ohjaajan ja valmentajan osallisuus nuoren 

yritystoimintaan. Opettaminen kuvattiin valmentamista ja ohjaamista tukevaksi 

toiminnaksi. 

  

Valmentamista – – tietysti joitain täytyy ihan opettaakin ohjatakkin – – 

kysymysten kautta autetaan löytämään – – viimeseen saakka melkeen 

vältellään ratkaisuja suoraan asiaan – – joku voi tarvita aluksi ihan kädestä 

pitäen –opetusta. (H1) 

 

Ohjata on ehkä se sana mitä tässä varmaan käytetään ohjataan nuoria niinku 

oikeeseen suuntaan. (H2) 

 

Valmentaja – auttaa nuoria olemaan tähtiä oman elämänsä näyttämöllä – – 

auttaa – nuoren syttymään ja löytämään – omat vahvuudet. (H1) 

 

Valmentaja tosiaan – – ku näkee että – homma menee hyvin – – väistyykin 

takavasemmalle ja katselee kaukaa miten lähtee mitä tapahtuu – – yritysohjaaja 

pitäisi olla – nuoren arjessa – koko kalenterivuoden aina ja vuodesta toiseen 

niin kauan kun se yritys on toiminnassa – keskustellaan sitten miten se vuosi 

meni ja tehtiinkö ne veroilmoitukset ja toimintakertomukset ja talousraportit ja 
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tämmöiset – siinä vaiheessa ei pitäisi olla kovin paljon takavasemmalla vaan 

ihan aktiivisesti kyl mukana siinä hommassa. (H2) 

 

Fayollen ja Gaillyn (2008, 571) tavoin 4H näkee opettamisen (to teach) 

yhdensuuntaisena viestintänä, jossa oppija on passiivinen. Yrittäjyyskasvatuksen 

oppijan aktiivisuutta Fayolle ja Gailly (2008, 571, 573–574) kuvaavat termillä kasvattaa 

(to educate). 4H näkee kasvattamisen muodollisena ja korostaa valmentamisella 

yrittäjyyskasvattajaa nuoren oman ajattelun herättäjänä. Valmentaja nähdään 

henkilönä, joka tukee nuorta, ja ohjaaja on henkilö, joka toimii yhdessä nuoren kanssa. 

Fayollen ja Gaillyn (2008, 574) tavoin 4H päätyi pohdinnassaan siihen, että 

opettamisella on aikansa ja paikkansa. 

3.2.3  Kenelle Suomen 4H-liiton yrittäjyyskasvatus on tarkoitettu?  

 

4H:n yrittäjyyskasvatuksen ensisijaiseen kohderyhmään kuuluvat 13–28-vuotiaat 

nuoret. Kun nuori perustaa 4H-yrityksen, tulee nuoren olla 4H-yhdistyksen jäsen tai 

liittyä yhdistyksen jäseneksi. 4H-yrittäjyyskasvatuksen toissijaiseen kohderyhmään 

kuuluvat nuoren henkilökohtaiset yritysohjaajat.  

 

– – yritysohjaaja ja pääsääntöinen ajatus on että se on sellainen 

vapaaehtoistehtävä joissain tapauksissa joku toimihenkilö mut et yritetään 

löytää et saadaan vapaaehtoisii et se on meiän vapaaehtoistyömuoto. (H1)  

 

Fayolle ja Gailly (2008, 577) muistuttavat, että koulutukseen osallistuvien 

kohderyhmien taustojen monimuotoisuus otetaan huomioon koulutusta 

suunniteltaessa. He luottavat Béchardin ja Grégoiren (2005, 104–134) näkemyksiin 

siitä, että oppijat ovat erilaisia psykologisilta ominaisuuksiltaan, tietämykseltään, 

taustoiltaan ja sosiaaliselta ympäristöltään (emt., 577). 4H-liitto on tuottanut 

molemmille kohderyhmille omat tukimateriaalit. Nuoret täyttävät 4H-yritys nuoren 

työkirjaa, ja yritysohjaajille on 4H-yritysohjaajan opas. Eri materiaalien käyttäminen eri 

kohderyhmille tukee Fayollen ja Gaillyn (2008, 577) havaintoa oppijalähtöisestä 

koulutussuunnittelusta. 
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3.2.4  Miten Suomen 4H-liitto arvioi tuloksia? 

 

Fayolle ja Gailly (2008, 578) ohjaavat käyttämään Kirkpatrik-mallia, kun arvioidaan 

yrittäjyyskasvatuksen vaikutusta. 4H-liiton yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavuuden 

arviointi on käytännössä jakautunut usealle eri toimijalle. Ensimmäisenä toimijana on 

nuorisotyö, toisena 4H-yhdistys, kolmantena yritysohjaaja ja neljäntenä nuori itse. 

 

Nuori voi osallistua 4H-yrityskurssille (kesto 8–10 h), jonka aikana nuori tunnistaa omia 

vahvuuksiaan ja omia kiinnostuksen kohteitaan. Niiden pohjalta nuori suunnittelee 

oman 4H-yrityksensä toimintaa. Vuodesta 2016 lähtien yrityskurssin päätteeksi 

yhdistykset ovat voineet lähettää nuorelle yhdistyksen verkkosivujen kautta sähköisen 

palautekyselyn. Kirkpatrick-mallin (1960, 78–82) ensimmäisen tason mukaisesti 4H-

nuoren reaktiota testataan kysymällä nuoren mielipidettä yrityskurssista. Kirkpatrick-

mallin (1960, 82–86) toisen tason mukaisesti 4H-nuoren oppimista testataan kysymällä 

yrityksen kannattavuuteen ja talouteen liittyvää substanssiosaamista välittömästi 

yrityskurssin jälkeen. Lisäksi on kysymys, jolla testataan, kuinka hyvin kurssin aikana 

tunnistetut omat taidot ja vahvuudet ovat muistissa. 

 

Kirkpatrick-mallin (1960, 86–89) kolmannen tason mukaisen nuoren suoriutumisen 

arviointi on 4H:n yrittäjyyskasvatuskokonaisuudessa rakennettu osaksi 4H-yritys 

nuoren työkirjaa. Työkirjassa nuori täyttää yhdessä yritysohjaajan kanssa erilaisia 

oppimistehtäviä koko yrityksen toimintavuoden ajan. Oppimistehtävissä kartoitetaan 

niin 4H-yrityksen toimintaa kuin nuoren yrittäjämäisiä ominaisuuksia: lupauksien 

pitämistä, luotettavuutta ja rehellisyyttä. Vuoden lopussa tehtävään yritystoiminnan 

itsearviointiin on varattu tilaa myös vanhempien kommenteille.  

 

Ota yritysohjaajasi mukaan heti yrityksesi suunnitteluvaiheessa. (4H-yritys 

nuoren työkirja, 10) 

Pohtikaa ohjaajan kanssa, miksi tuotteesi/palvelusi on kilpailijan tuotetta 

parempi? (4H-yritys nuoren työkirja, 18) 
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Keskustelkaa ohjaajan kanssa kannattavuuslaskelmasta. Onko tulos 

mielestänne riittävä? (4H-yritys nuoren työkirja, 26) 

Pyydä ohjaajalta palaute liitettäväksi toimintakertomukseen. (4H-yritys nuoren 

työkirja, 31) 

4H-yrityksen toimintaan kuuluu vuoden lopussa tapahtuva yritystoiminnan 

[itse]arviointi yhdessä yritysohjaajan tai 4H-toiminnanjohtajan kanssa. (4H-

yritys nuoren työkirja, 35) 

 

Kirkpatrick-mallin (1960, 89–92) neljännen tason mukaista yrittäjyyskasvatuksen 

koulutuksen tuloksien arviointia tehdään yhdistys-, alueyksikkö ja liittotasolla. Kuten 

luvussa 3.2.1 mainittiin, sekä yhdistykset että alueyksiköt asettavat yhdistyskohtaiset 

tavoitteet tavoitekeskusteluissa ja asetettuja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan 

tuloskeskusteluissa. Kuten luvussa 3.2.6 esitetään, lapsen ja nuoren 

yrittäjyyskasvatuspolku muodostuu kolmesta askeleesta: ryhmätoiminta, nuorten 

työelämätaidot ja nuorten työllistäminen. 4H-liitto seuraa ryhmätoimintaan kuuluvien 

4H-kerhojen lukumäärää (kuvio 15), nuorten työelämätaitojen ja työllistymisen osalta 

nuorten työpalkkoja (kuvio 16) sekä 4H-yritysten lukumäärää (kuvio 17). 

 

KUVIO 15. 4H-kerhojen lukumäärä vuosina 2009–2014 (Suomen 4H-liitto 2015c, 5) 

 

2740 2727 2684 2696

2587

2902

130
92

77 68

151

149

2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

4H-kerhot Iltapäiväkerhot
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KUVIO 16. 4H-nuorten työpalkat (M€) vuosina 2011–2014 (Suomen 4H-Liitto 2015c, 

4) 

 

 
KUVIO 17. 4H-yritykset 2011–2014 (Suomen 4H-liitto 2015c, 4) 

 

Yllä oleviin kappaleisiin pohjautuen 4H:n yrittäjyyskasvatuksesta on löydettävissä 

Kirkpatrick-mallin (1960) mukaiset neljä tasoa. 4H-yrittäjyyskurssin jälkeinen, vuonna 

2016 pilotoitu sähköinen palaute on esimerkkinä Kirkpatrick-mallin tasoista yksi 

(reaktio) ja kaksi (oppiminen). Tasoa kolme (suoriutuminen) edustaa 4H-yritys nuoren 

työkirjaan rakennettu niin sanottu jatkuvan arvioinnin periaate, jossa nuori ja 

yritysohjaaja pohtivat yksin ja yhdessä sekä nuoren että yrityksen suoriutumista. 

Neljännen tason vaikuttavuuden arviointia edustavat Suomen 4H-liiton ylläpitämät 

3,57 3,59

3,33

3,88

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

Alle 29-vuotiaiden työpalkat, milj euroa

213

304

445 4311

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

4H-yritysten lukumäärä
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erilaiset tilastot, joita julkaistaan muun muassa osana vuosittaisia liiton ja yhdistysten 

vuosi- ja toimintakertomuksia. 

3.2.5  Mitä Suomen 4H-liiton yrittäjyyskasvatus sisältää?  

 

Fayolle ja Gayille (2008, 578) ovat ottaneet artikkelinsa pohjaksi Hindlen löydökset 

yrittäjyyskasvatuksen kolmesta ulottuvuudesta: ammatillinen, henkinen ja teoreettinen. 

Seuraavaksi analysoidaan, mitä ulottuvuuksia 4H:n yrittäjyyskasvatus sisältää. 

Kuviossa 18 on nuoren yrittäjyyspolku ja sen vaiheistus, joka on kuvattu nuorelle 

tarkoitetussa 4H-yritys nuoren työkirjassa (Suomen 4H-liitto 2015b, 6–7). 

 

 

KUVIO 18. 4H-yrittäjän askelmerkit (Suomen 4H-liitto 2015b, 6–7) 

 

Kun analysoitiin kuviota 18, huomattiin, että 4H-yrittäjän askelmerkit heijastelevat 

uuden liiketoiminnan luomisen yleisiä periaatteita: hahmottaminen, luominen, 

käynnistäminen ja vakiinnuttaminen. Hahmottamisvaiheeseen kuuluu nuoren päätös 

yrityksen perustamisesta, ja luomisvaihetta edustavat idean kehittely, sopimuksen 

tekeminen yritysohjaajan kanssa, liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja 

perustamisilmoituksen tekeminen 4H-yhdistykseen. Käynnistäminen käsittää 

kirjanpidon aloittamista, tarpeellisten materiaalien hankintaa, markkinoinnin 
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suunnittelua ja toteutusta, varsinaisen yritystoiminnan käynnistämistä, 

toimintakertomuksen ja talousraporttien laatimista. Liiketoiminnan vakiinnuttamiseen 

kuuluvat puolestaan 4H-yrityksen arviointi ja kehittäminen, uuden toimintavuoden 

aloittaminen tai yrityksen lopettaminen. (Pihkala 2016.) 

 

Yrittäjyyskasvatuksen henkinen ulottuvuus on rakennettu osaksi nuoren ohjaamisen 

käytänteitä ja valmistavaa koulutusta erilaisina oppimistehtävinä. 

 

Tee arvio. Mitkä luonteenpiirteesi ja osaamisesi tukevat edellä suunnittelemaasi 

yritystoimintaa, ja missä suunnittelemasi yritystoiminnan osa-alueissa haluat 

kehittyä. (4H-Yritys Nuoren Työkirja, 18) 

 

Yllä olevasta on pääteltävissä, että 4H:n yrittäjyyskasvatus keskittyy ensisijaisesti 

yrittäjyyden ammatillisten valmiuksien kehittämiseen. Toissijaisesti 

yrittäjyyskasvatuksen henkinen ulottuvuus on läsnä itsearvioinnissa. 

3.2.6  Miten Suomen 4H-liitto tekee yrittäjyyskasvatusta? 

 

Fayolle ja Gailly (2008, 579) toteavat, että yrittäjyyskasvatuksessa ei ole 

maailmanlaajuisesti yhtä tunnustettua pedagogista käytäntöä. 

Yrittäjyyskasvatuksessa käytettävien opettamisen ja oppimisen menetelmien valinta 

riippuu asetetuista tavoitteista ja toimijan omista rajoitteista. Usein opettajat 

suosittelevat ja suosivat tekemällä oppimisen pedagogiikkaa yrittäjyyskasvatuksessa. 

(emt., 583.). 4H kuvaa yrittäjyyskasvatustaan Kolme askelta työelämään -mallilla 

(Skippari 2014, 324). 

 

Kolme askelta työelämään -malli 

 

Kolme askelta työelämään -malli pohjautuu Deweyn tekemällä oppimisen 

pedagogiikkaan ja Kolbin kokemukselliseen oppimiseen (Skippari 2014, 324). Skippari 

(2014, 328) kertoo, että Kolme askelta työelämään -malli on osa 4H:n toteuttamaa 

kansalaiskasvatusta. 4H:n strategian kehittämisryhmä määritteli 

kansalaiskasvatuksen tavoitteelliseksi toiminnaksi, ”jonka päämääränä on valmentaa 
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lapsia ja nuoria yhteiskunnan jäsenilleen asettamiin vaatimuksiin” (Strategian 

kehittämisryhmä 2013). Kuviossa 19 on kuvattu Kolme askelta työelämään -malli, joka 

käsittää 4H-nuorisotyön avaintuotteet: ryhmätoiminta, koulutus, työllistäminen ja 4H-

yritys (Suomen 4H-liitto 2013; Skippari 2014, 324). 

 

 
KUVIO 19. Kolme askelta työelämään -malli (Suomen 4H-liitto 2013) 

 

Ensimmäinen askel 

 

Ensimmäinen askel: ryhmätoiminta sisältää 4H-kerhot, jotka ovat 4H-yhdistysten 

järjestämiä. 4H-kerhoja ohjaavat vapaaehtoiset koulutetut ohjaajat. Kerhojen 

toiminnan tukena on TOP (tekemällä oppii parhaiten) -tehtäväpankki. TOP-tehtävien 

avulla nuori rakentaa itselleen yksilöllisen oppimispolun (kuvio 20) oman mielenkiinnon 

ohjaamana. TOP-tehtävien aihepiirejä on yhdeksän: kasvit ja puutarha, metsä ja 

luonto, eläimet, kokkaus ja leivonta, askartelu ja käsityöt, liikenne ja liikunta, 

kansainvälisyys, viestintä ja vuorovaikutus sekä ympäristö ja kierrätys.  
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KUVIO 20. TOP-oppimispolku (Suomen 4H-liitto 2016) 

 

Tähän mennessä TOP-tehtäviä on noin tuhat kaikille avoimessa TOP-tehtäväpankissa 

<https://www.toptehtavat.fi/>. Seuraavaksi esittelen kokkauksen ja leivonnan 

aihepiiristä löytyviä A- ja B-tason tehtäviä. Kuviossa 21 on vasemmalla helpomman A-

tason tehtävä sateenkaariraaste ja oikealla B-tason tehtävä taiturin teeleivät (Suomen 

4H-liitto 2016a; 2016b). 
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KUVIO 21. A- ja B-tason tehtäviä (Suomen 4H-liitto 2016a; 2016b) 

 

A-tason tehtävät on suunnattu 6–9-vuotiaille ja B-tason tehtävät 10–12-vuotiaille. 

Käytännössä alakoululaiset tekevät TOP-tehtäviä kerhoissa itsenäisesti 

tehtäväkorttien ohjeiden mukaisesti. Lapsilla on mahdollisuus tuottaa itse tehtäviä 

TOP-tehtäväpankkiin (Näse 2016). Tarvittaessa kerhonohjaaja toimii luoviin 

ratkaisuihin herättelijänä. Kerhonohjaajien pääasiallinen tehtävä on antaa lapselle 

kannustavaa palautetta hyvistä ideoista, oivaltavista ratkaisuista, siisteydestä, 

kärsivällisyydestä ja itse tekemisestä. TOP-tehtävissä on laitettu painoarvoa lapsen 

omalle ajattelulle pohdintaosion avulla. Lapsi voi joko pohtia tehtävää itse tai muiden 

kerholaisten kanssa.  
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Toinen askel 

 

Toisessa askeleessa nuorten työelämätaidot muodostuvat työelämäkursseista, joissa 

opitaan erilaisia työelämässä tarvittavia taitoja ohjatusti. Nuorten työelämätaidot -askel 

on tarkoitettu yli 13-vuotiaalle. Työelämätaidot-askel tukee nuorta työnhaussa, lisää 

nuoren tietämystä työelämän pelisäännöistä ja valmentaa nuorta erilaisiin työtehtäviin. 

Työtehtäviin valmentavat kurssit käsittelevät piha-, koti- ja metsätöitä, koiran- ja 

lastenhoitoa sekä kerhonohjaamista.  

 

Kolmas askel 

 

Kolmannessa eli nuorten työllistäminen -askeleessa nuori työllistetään joko 

välittämällä nuorelle työpaikkoja 4H:n työpalvelun kautta tai työllistämällä nuori 4H-

yhdistyksessä. Nuori voi kokeilla yrittäjyyttä ohjatusti perustamalla 4H-yrityksen (kuvio 

16). 4H-yritys on Suomen 4H-liiton kehittämä avaintuote, jonka keskiössä on 13–28-

vuotiaan nuoren tai nuorten yhdessä perustama harrastusyritys. Nuoren tulee olla 4H:n 

jäsen, ja yrityksen vuosimyynti on rajattu (50–7 000 euroa). Nuori raportoi vuosittain 

4H-yhdistykselle yrityksen toiminnasta erilaisin toiminta- ja talousraportein. 4H-

yhdistyksen toimihenkilön lisäksi nuoren yrittäjän tukena on ulkopuolinen yritysohjaaja. 

Paikallinen 4H-yhdistys kouluttaa niin nuoria kuin ohjaajia erilaisilla kursseilla. 4H on 

tehnyt koulutuksen tueksi runsaasti erilaisia kirjallisia materiaaleja. Yhdistysten 

toimihenkilöitä kouluttaa puolestaan 4H-liitto. Vuodesta 2016 lähtien nuoren on 

mahdollista saada 4H-yrittäjänä toimimisesta opintopisteitä. 

  

Nuori sai 7 opintopistettä (EQF Taso 4), esimerkiksi kun hän oli toiminut yrittäjänä 

vähintään kolme kuukautta vuonna 2016. Opintopisteet rekisteröidään Opintokeskus 

Siviksen kautta, kun yrittäjä on toimittanut henkilötietonsa opintokeskuksen rekisteriin 

ja palauttanut 4H-yrityksensä paperityöt sähköisellä verkkolomakkeella 4H-

yhdistykseensä. Paperityöt koostuvat yrityksen liiketoimintasuunnitelmasta, 

toimintakertomuksesta, talousraportista, itsearviointilomakkeesta ja 

oppimispäiväkirjasta. Nuoren yrittäjyyspolkua opastamaan on tehty 4H-yritys nuoren 

työkirja, joka auttaa nuorta yritysidean kehittämisessä. Työkirjaa voi nuori käyttää 

itsenäisesti, yhdessä yritysohjaajan kanssa tai osana yrityskurssia.  
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Jos kysyt silt nuorelta hän ehkä ekana sanoo et on oppinut leipoo 

marjapiirakkaa tietty mut se onkin tärkeetä kahvila ei hirveesti pyöri jos siel 

ei oo sitä marjapiirakkaa ne ei siinä kohtaa aavistaa et on oppinut myös 

jotain muutakin. (H1)  

 

4H:n yrittäjyyskasvatuksen oppimisen menetelmät pohjautuvat Fayollen ja Gaillyn 

(2008, 583) artikkelissaan mainitsemaan ja Deweyn kehittämään tekemällä oppimisen 

pedagogiikkaan, jota on tarkennettu Kolbin kokemuksellisen oppimisen mallilla 

(Skippari 2014, 324). Deweyn tekemällä oppiminen näkyy vähitellen haastavammiksi 

muuttuvissa TOP-tehtävissä. Kolbin humanistinen oppimiskäsitys on havaittavissa 

sekä TOP-tehtävien pohdintaosuuksissa että 4H-yrittäjän itsearvioinnissa ja 

oppimispäiväkirjassa (von Wright 1997, 17). 

3.2.7  Miksi Suomen 4H-liitto tekee yrittäjyyskasvatusta?  

 

Yrittäjyyskasvatus on ollut osa 4H:n alkuperäistä ideologiaa aina 1920-luvulta alkaen. 

4H:n perusajatuksena oli, että omalla työllä pystyisi elättämään itsensä. Toisena 4H:n 

perustehtävänä on ollut uusien viljely- ja lannoitusmenetelmien levittäminen, jotta 

maaseudulla hengissä säilyminen olisi mahdollista. Suomalaisen 4H-liiton erikoisuus 

on taajamissa yrittäminen. J. Ruuska (henkilökohtainen tiedoksianto 21.10.2015) 

muisteli, että 40 % 4H:n yrittäjyyskasvatuksesta tapahtuu taajamissa ja 60 % 

maaseudulla. 

 
Suomessahan on – tää erikoisuus verrattuna muihin maihin että me ollaan 
ymmärretty täällä et tää yrittäjyys voi olla yrittäjä myös muualla kuin 
maaseudulla. (H1) 
 

Yrittäjyyskasvatuksella tavoitellaan lapsen ja nuoren ajattelun kehittymistä sekä 

elämänhallinta- ja yrittäjyystaitojen kehittymistä. 

 

– – se on nyt jossain määrin tavoitteena että se nyt se lapsen ja nuoren lapsen 
tai nuoren se ajattelu kehittyy niin että että hän ajattelisi myönteisesti 
yrittäjyydestä työelämästä ylipäätään. (H1) 
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4H-yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on yhdistää oman elämän hallinnassa 
tarvittavat käytännön taidot yrittäjyyteen ja yritteliääksi kasvamiseen 
(Yritysohjaajan opas 2015, 5). 
 

 

Fayollen ja Gaillyn (2008, 576) yrittäjyyskasvatuksen viitekehyksen mukaisesti 

yrittäjyyskasvatuksen makrotavoitteeksi on asetettu yrittäjä- ja työelämämyönteisen 

yksilön kasvattaminen. 4H:n yrittäjyyskasvatuksen tärkeimmäksi mikrotavoitteeksi on 

kirjattu nuoren yrittäjyydessä tarvitsemat käytännön taidot ja yritteliäs asenne (emt., 

576). 4H:n yrittäjyyskasvatuksella asettamat mikro- ja makrotavoitteet ovat yhtäpitäviä 

yrittäjyyskasvatuksen laajan määritelmän kanssa. 

3.2.8  Yhteenveto 

 

Suomen 4H-liitto kuvaa yrittäjyyskasvatustaan Kolme askelta työelämään -mallilla. 

Mallin ensimmäinen askel muodostuu alakoululaisille suunnatuista 4H-kerhoista ja 

TOP-tehtävistä (tekemällä oppii parhaiten). Toinen askel pitää sisällään 

työelämätaitojen opiskelua esimerkiksi lastenhoitokurssilla, ja kolmannessa 

askeleessa nuori työllistetään 4H-työpalvelussa tai 4H-yhdistyksissä tai nuori voi 

perustaa oman 4H-yrityksen. 4H-yritys on 13–28-vuotiaan nuoren harrastusyritys, 

jonka vuosimyynti on 50–7 000 euroa. 4H-yrittäjän tueksi on laadittu seikkaperäinen 

4H-yritys nuoren työkirja. Yrittäjän ohjauksesta ja valmentamisesta vastaavat 

paikalliset 4H-yhdistykset sekä vapaaehtoiset 4H:n kouluttamat yritysohjaajat. 

Vuodesta 2016 lähtien 4H-yrittäjänä toimimisesta on saanut halutessaan 

opintopisteitä. 

 

Luvussa 2.2 esitellyn Fayollen ja Gaillyn (2008) yrittäjyyskasvatuksen viitekehyksen 

perusteella esitetään, että viitekehyksessä oletetaan saman toimijan suunnittelevan ja 

jalkauttavan suunnitelmat sekä arvioivan vaikuttavuuden. Viitekehyksestä poiketen 

4H:ssä suunnitteluvastuu on keskitetty nuorisotyölle, ja käytännön työ nuoren kanssa 

tehdään 4H-yhdistyksissä yhdessä 4H:n ulkopuolisen ohjaajan kanssa. 

Vaikuttavuuden arviointi on niin ikään jakautunut usealle eri tasolle: nuorelle itselleen 

itsearviointina, vanhemmille sekä liiton toimihenkilöille ja yhdistyksen 
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luottamushenkilöille. 4H-nuori on 4H-yrittäjyyskasvatuksen aktiivinen oppija, jonka 

yrittäjyyspolku lähtee liikkeelle nuoren omasta halusta. 

 

Lähemmässä tarkastelussa 4H-liiton näkökulmasta yrittäjyyskasvatuskokonaisuus 

tarkentui yrittäjyyskasvatuksen laajan määritelmän mukaiseksi yrittäjämäisen yksilön 

kasvattamiseksi. 4H-yrittäjän yrittäjämäisiä ominaisuuksia ovat lupauksien pitäminen, 

luotettavuus ja rehellisyys. 4H-yrittäjyys vastaa puolestaan yrittäjyyskasvatuksen 

roolimallikoulukuntaa, jossa opetellaan yrittäjyyden tietotaitoa yhdessä roolimallin eli 

vapaaehtoisen yritysohjaajan kanssa. (Euroopan unionin komissio 2002, 11; Fayolle 

& Gailly 2008, 572; Suomen 4H-liitto 2013; van Auken, Fry & Stephens 2006.) 

 

4H:n yrittäjyyskasvatus on TOP-tehtävistä alkava oppimispolku, ja siinä lapselle 

kehittyy vuosien saatossa oman mielenkiinnon ohjaamana osaamista, jota hän voi 

hyödyntää 4H-yrityksessään ja työelämässä. Nuori perustaa 4H-yrityksen, johtaa sitä 

ja tekee yritykseen liittyvät päätökset. Yksinkertaisimmillaan leipominen ja leipomusten 

myyminen 4H-yrittäjänä opettavat nuorelle yrittäjän tarvitsemia tietoja ja taitoja 

huomaamatta. 

3.3  Vuoden 2014 4H-yritykset 

 

Seuraavissa luvuissa esitellään aineistosta esiin nousseita talous- ja toimialateemoja. 

Lopuksi tarkastellaan 4H-yritysten alueellista jakautumista. 

3.3.1  Talous ja toimiala 

 

Aineistossa kaikkien 4H-yritysten (n=49) yhteenlaskettu myynti vuonna 2014 oli 

54 471,77 euroa. 4H-yritysten mediaanimyynti oli 629 euroa. Yksittäisten 4H-yritysten 

myyntien vaihteluväli oli suuri, nollamyynnistä aina 5 021,60 euroon saakka. 4H-

yritysten yhteenlaskettu tulos oli 31 957,69 euroa. Aineistossa olevien yritysten myynti 

edustaa 11,4 % kaikkien vuonna 2014 toimineiden 4H-yritysten vuosimyynnistä 

(479 196 euroa) (Näse 2016). Myynnin tavoin yksittäisten yritysten tuloksen 

vaihteluväli oli suuri –615:stä 3 015 euroon saakka. Yksittäisen 4H-yrityksen tuloksen 

mediaaniksi muodostui 392 euroa. Mainittakoon tässä yhteydessä, että yksi yritys oli 
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maksanut tuloksen 1 930,30 euroa palkkana tehtyjen työtuntien mukaan, joka vei näin 

yrityksen tuloksen nollaksi. 

 

Toimiala 

 

4H-yritysten toimiala on kuvattu kuviossa 22. Suurin osa (59,6 %) 4H-yrityksistä 

keskittyi kolmeen TOP-tehtävien toimialaan. 4H-yrityksistä 18 (34,62 %) liittyi 

kokkaukseen ja leivontaan (sis. kahvilat ja kioskit), 7 (13,46 %) askarteluun ja 

käsitöihin ja 6 (11,54 %) eläimiin. Muut TOP-tehtäviin liittyvät toimialat olivat viestintä 

ja vuorovaikutus, 3 (5,77 %) yritystä, metsä ja luonto, 2 (3,85 %) yritystä, kasvit ja 

puutarha, 1 (1,92 %) yritys sekä 1 (1,92 %) liikenne- ja liikuntayritys. Kansainvälisyys- 

sekä ympäristö ja kierrätys -toimialoille ei kirjautunut 4H-yrityksiä tässä aineistossa. 

 

 

KUVIO 22.  4H-yritysten toimialojen jakautuminen (n=52) 

 

Jo aineiston analysoinnin alkuvaiheessa ilmeni, että TOP-tehtävien mukainen 

toimialaluokittelu ei kata kaikkia 4H-yrityksiä, sillä 14 (26,9 %) yrityksistä ei toiminut 

näillä aloilla. Omaksi ryhmäksi erottuivat 4 (7,69 %) lastenhoitoon keskittynyttä 4H-

yritystä sekä 10 (19,23 %) yritystä, jotka luokiteltiin luokkaan muut. Luokan muut 

yritykset keskittyivät muun muassa musiikkiin, valokuvaamiseen, kauneudenhoitoon, 

elämysten tuottamiseen sekä kodinhoitoon.  
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4H-yritysten toimialat alueittain 

 
4H-yritysten toimialojen jakautumista alueittain on kuvattu kuviossa 23. Kun toimialoja 

tarkasteltiin alueittain, oli aineistossa havaittavissa alueellisia eroavaisuuksia. Kokkaus 

ja leivontaa (sis. kahvilat ja kioskit) -toimiala oli suhteellisesti suosituin Lapissa (77, 8 

%), Pohjanmaalla, Kainuussa ja Keski-Suomessa (43,8 %) sekä Itä-Suomessa (30 %).  

 

 

KUVIO 23. 4H-yritysten toimialajakauma alueittain (n=52) 

 
Monipuolisin toimialajakauma näyttäisi olleen Länsi-Suomessa, jossa suhteellisesti 

suosituin toimiala oli eläimet (35,7 %). Kokkaus ja leivonta (sis. kahvilat ja kioskit)-, 

askartelu ja käsityöt-, viestintä ja vuorovaikutus-, kasvit ja puutarha- sekä lastenhoito-

toimialoilla toimintaa puolestaan harjoitti yksi (7,1 %) yritys kullakin. Lisäksi muut-

toimialalla toimi neljä (28,6 %) yritystä.  

 

Todettakoon, että Länsi-Suomen lisäksi Pohjanmaalla, Kainuussa ja Keski-Suomen 

alueella yritystoiminta näyttäisi olleen monipuolista. Aikaisemmin mainitun kokkaus ja 

leivonta -toimialan ohella alueella oli askartelu- ja käsityöyrityksiä, ja lastenhoitoon 

keskittyviä yrityksiä oli kaksi (12,5 %) yritystä. Liikenne ja liikunta- sekä viestintä ja 
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vuorovaikutus -toimialoilla toimi yksi (6,3 %) yritys. Lisäksi muut-toimialalla toimi kolme 

(18,8 %) yritystä.  

 

Todettakoon, että tämän aineiston valossa yksipuolisin toimialajakauma näyttäisi 

olleen Lapissa, jossa suhteellisesti suosituimman kokkaus ja leivonta (sis. kahvilat ja 

kioskit) -toimialan lisäksi oli vain kaksi muuta eri toimialaa (askartelu ja käsityö sekä 

muut) edustavaa yitystä. Kummankin yrityksen suhteellinen osuus oli 11,1 %. Etelä-

Suomen alueelta löytyi kolme eri toimialaa, joilla kullakin toimi yksi yritys. Yritysten 

toimialueet olivat eläimet (33,33 %), viestintä ja vuorovaikutus (33,33 %) sekä muut 

(33,33 %). 

3.3.2  Alue-, ikä- ja sukupuolijakauma 

 
4H-yritysten alueellinen jakautuminen on kuvattu kuviossa 24. 4H-yrityksistä 9 

(17,3 %) sijaitsi Lapissa, 16 (30,8 %) Pohjanmaalla, Kainuussa tai Keski-Suomessa, 

10 (19,2 %) Itä-Suomessa, 14 (26,9 %) Länsi-Suomessa ja 3 (5, 8 %) Etelä-Suomessa. 

 

 

KUVIO 24. 4H-yritysten alueellinen jakautuminen (n=52) 

 

Kuvioon 24 liittyen on huomattava, että aineisto käsittää 85 4H-yrityksen 

perustamisilmoitusta, mutta erillisiä yrityksiä aineistosta on 52. Perustamisilmoitusten 

ja erillisten yritysten lukumäärien eroavaisuus selittyy sillä, että yrittävät nuoret olivat 

tehneet henkilökohtaiset perustamisilmoitukset, vaikka käytännössä pyörittivät yritystä 

yhdessä muiden nuorten kanssa.  
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4H-yrittäjien ikäjakauma on esitetty kuviossa 25. Vuonna 2014 4H-yrittäjien keski-ikä 

oli 16,4 vuotta. Nuorin 4H-yrittäjä oli 12-vuotias ja vanhin 22-vuotias. 4H-yrittäjien iän 

moodi oli 15 ja mediaani 16. Enemmistö 54 (63,5 %) yrittäjistä oli iältään 14–18-

vuotiaita.  

 

 

KUVIO 25. 4H-yrittäjien ikäjakauma (n=76) 

 

4H-yrittäjien sukupuolijakauma näkyy kuviossa 26. Yrittäjistä enemmistö oli naisia 71 

(83,5 %), ja miehiä oli 14 (16,5 %).  

 
KUVIO 26. 4H-yrittäjien sukupuolijakauma (n=85) 

83,5 %

16,5 %

Naisia Miehiä
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3.3.3  Yhteenveto 

 
Vuonna 2014 4H-yrittäjistä suurin osa (83,5 %) oli naisia. Suosituimmat 4H-yritysten 

toimialat olivat kokkaus ja leivonta (sis. kahvilat ja kioskit) (34,62 %), askartelu ja 

käsityöt (13,46 %) ja eläimet (11,54 %). Suhteellisesti eniten kokkaus ja leivonta (sis. 

kahvilat ja kioskit) -toimintaa oli Lapin alueella (77,8 %). 

 

Aineistossa 4H-yritysten (n=49) myynti vaihteli nollamyynnistä 5 021,60 euroon saakka 

ja yritysten tulos vastaavasti –615:stä 3 015 euroon. Suurin osa (30,8 %) 4H-yrityksistä 

sijaitsi Pohjanmaalla, Kainuussa tai Keski-Suomessa ja Länsi-Suomessa (26,90 %).   

3.4  Vuoden 2014 4H-yrittäjyys Timmonsin yrittäjyysprosessimallissa 

 
Tutkielman viimeisessä kokonaisuudessa keskitytään yrittäjyyden mahdollisuuksiin, 

resursseihin, yrittäjämäiseen tiimiin ja markkinointiin osana liiketoimintasuunnitelmaa. 

Analysoinnin viitekehyksenä toimii alaluvussa 2.3 esitelty Timmonsin (1999, 39–40) 

yrittäjyysprosessimalli. 

 

3.4.1  Mahdollisuudet 

 
Timmonsin yrittäjyysprosessimallin (1999) ohjaamana ensimmäisenä analysoitiin, 

mistä 4H-nuorten liiketoimintamahdollisuudet löytyivät. Aineistosta ei löytynyt yhtä 

yksittäistä mahdollisuutta, vaan nuorten yritystoiminnan pohjalla olevat mahdollisuudet 

olivat moninaisia. Jo aikaisemmin NY- tai 4H-yrittäjinä toimineilla nuorilla oli 

vakiintunutta asiakaskuntaa, joka helpotti liiketoiminnan jatkamista vuonna 2014.  

 

Uuteen liiketoimintaan tähtäävä idea saattoi syntyä puolestaan paikallisen 4H-

yhdistyksen pitämällä 4H-yrityskurssilla (ks. 3.2.1). Esimerkiksi 4H-yritys saattoi toimia 

ratkaisuna nuoren omaan ongelmaa, kuten 14-vuotias tyttö kirjoitti: 

 

Yritykseni idea lähti ongelmasta, ettei kukaan ota töihin 14-vuotiasta nuorta.  



63 
 

 

(Tyttö, 14-vuotias, Pohjanmaa, Kainuu & Keski-Suomi)  

 

Toisaalta uusi liiketoiminta käynnistettiin, kun paikallisille markkinoille syntyi otollinen 

hetki (window of oppurtunity) uudelle palvelulle (Timmons 1999, 83). Timmonsin (1999, 

83–85) kuvaamasta reaaliaikaisesta liiketoiminnan käynnistämisestä on esimerkkinä 

4H-yritys, joka käynnistettiin lukiolta tulleen työtarjouksen jälkeen. 

 

Mallissaan Timmons (1999, 82) kuvaa, kuinka yritystoiminnan ajurina voi toimia 

yrittäjän havainto siitä, että yrittäjä itse on ainut, kenellä on tarvittava osaaminen hoitaa 

jokin asia. Timmons kutsuu niin sanottuja eksklusiivisen tietotaidon omaavia yrityksiä 

tietotaitomonopoleiksi (know-how monopoly) (emt., 82). 4H-yrittäjyyden kontekstissa 

yritys, joka pohjautui jo ammattiin opiskelleen nuoren osaamiseen, on luokiteltavissa 

tietotaitopohjaiseksi yritykseksi, vaikkei yrityksellä ollut monopoliasemaa. 

 

Yhtenä uuden liiketoiminnan mahdollisuutena Timmons (1999, 176) mainitsee 

internetin. Hän kirjoittaa, että yrittäjät voivat hyödyntää internetiä rakentamalla 

yritykselleen kotisivun. Kotisivullaan yritys voi esitellä toimintaansa asiakkaille ja 

potentiaalisille asiakkaille. (emt., 178.) Timmons (emt., 183) korostaa, että internetin 

etu on vuorovaikutteisuus, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonvälityksen 

yrityksen ja asiakkaan kesken. 4H-yritysten toimintakertomuksista ilmeni, että nuoret 

kertoivat 4H-yrityksestään sekä henkilökohtaisilla Facebook-sivuilla että yritykselle 

luoduilla yrityssivuilla. Facebookin yrityssivuja päivitettiin ahkerasti sitä mukaa, kun 

yrityksessä järjestettiin erilaisia tapahtumia, kuten lapsille järjestetty piirustuskilpailu 

kahvilassa. 

 

Iteratiivinen yrittäjyysprosessi 

 

Timmons (1999, 82) toteaa, että harvoin uusi liiketoiminta käynnistyy sen vuoksi, että 

idea on loistava. Hän jatkaa, että kyse on usein yrityksen ja erehdyksen kautta opitusta 

sekä toistosta, joilla on muokattu tuotetta tai palvelua niin, että asiakkaat ovat valmiita 

maksamaan siitä (Timmons 1999, 82). Yrityksen ja erehdyksen kautta tapahtuvaa 

yrittäjyyttä hän kutsuu iteratiiviseksi yrittäjyysprosessiksi (iterative intrepreneurial 

process). Iteratiivisen yrittäjyyden aikana kertyy yrittäjille tietotaitoa ja näkemystä, jotka 
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lopulta edesauttavat jonkin idean lentoon lähtöä myöhemmin. (emt., 43.) Yleisesti on 

tunnettua, että mitä useampi kokemus, sitä todennäköisemmin loistava idea syntyy 

(Simons 1985, 3–20).  

 

Kun empiiristä aineistoa analysoitiin, 4H-yrittäjät kertoivat oppineensa 4H-yrittäjyyden 

myötä kirjanpitoa, paperitöitä, asiakaspalvelua, vastuullisuutta, annettujen lupausten 

lunastamista, itsensä johtamista ja yhdessä yrittämisen haasteista, kuten toinen 

itäsuomalaisista sisaruksista kirjoittaa: 

  

Yrittäjänä huomaan että työ on itsestä kiinni, kukaan ei tee sitä puolestas–. 

Yrittäjänä oli yllättävän mukavaa, mutta ei ehkä niin kannattavaa. – – kirjanpito ja 

tilitys vaativat vielä hiomista. Huomasin myös että helpoimmalla pääsee kun on vain 

yksi yrittäjä joka on perillä kaikesta, ettei satu väärinkäsityksiä – – .  

(sisarukset tyttö ja poika, ikä ei tiedossa, Itä-Suomi) 

 

4H-yrittäjien kirjoittamista teksteistä ilmeni myös, kuinka 4H-yrittäjän suoriutuminen oli 

parantunut aikaisemman 4H-yrittäjyyskokemuksen myötä (vrt. Kirkpatrick 1960, 86–

89), kuten 15-vuotias tyttö kirjoittaa: 

 

Kirjanpitoni on ollut nyt jatkuvasti ajan tasalla, 

 joka helpotti suuresti loppuraportin kasaamista.  

(Tyttö, 15-vuotias, Pohjanmaa, Kainuu & Keski-Suomi) 

 

Aineistosta havaittiin, että aikaisempi yrittäjyyskokemus näyttäisi helpottavan 

yritystoiminnan jatkamista uudella paikkakunnalla ja näin ollen uusien kokemusten 

hankkimista, kuten 18-vuotias nainen kirjoittaa: 

 

[Opiskelupaikkakunnalle] muuton jälkeen yrityksen toiminta pysähtyi lähes 

kokonaan loppuvuodeksi. – – Kuitenkin jo loppuvuodesta mainosideat 

 ja uudet [työ]kohteet alkoivat pyöriä mielessä,  

ja heti vuoden 2015 alusta toiminta jatkui myös [opiskelupaikkakunnalla].  

(Nainen, 18-vuotias, Etelä-Suomi) 
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Toisaalta osa 4H-yrityksistä lopetti toimintansa, kun nuoret muuttivat pois kotoa. 

Nuoret myös kertoivat laittavansa 4H-yrityksensä tauolle muun muassa ajanpuutteen, 

vaihto-oppilasvuoden tai terveydellisten syiden vuoksi. Esimerkiksi 15-vuotias 

kirjoittaa: 

 

Vuosi ei oo mulle mennyt mitenkään ihan putkeen.  

– – mulla vei väsymys suurimman osan ajasta  

ja lääkäri kertoi että mun pitäisi lopettaa harrastukset hetkeksi aikaa…  

 – – Pidän ton mun yrityksen idean hautuumassa hetken aikaa 

 ja aijon kyllä aloittaa sen uudestaan jos vain aika riittää.  

(Tyttö, 15-vuotias, Länsi-Suomi) 

  

Lopuksi erään 4H-yrittäjän huoltaja, joka toimi myös 4H-yritysohjaana, pohti, kuinka 

17-vuotias tyttö oli kartuttanut osaamistaan 4H-yrittäjyyden aikana: 

 

Oikein kiva juttu, että [tyttö] on pystynyt työllistämään itsensä ja saanut tehdä oman 

alansa töitä. Työtä tekemällä sitä oppii ja kehittyy ja on saanut vähän palkkaa 

työstään.  

(Huoltaja-ohjaaja; Tyttö, 17-vuotias, Etelä Suomi) 

 

Huoltaja-ohjaaja nosti palautteessaan esille 4H-yrittäjän itsensä työllistämisen taidot. 

Todettakoon, että Timmonsin mallin (1999) lisäksi huoltajan palaute todentaa, että 4H-

yrittäjyys tukee myös Opetushallituksen (2014b, 23–24) asettamia perusopetuksen 

yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita (itsensä työllistäminen). Tavoitteita käsiteltiin 

aikaisemmin luvussa 2.2.  

3.4.2  Resurssit  

 
Timmonsin yrittäjyysprosessimalliin pohjautuen toisena analysoitiin, miten 4H-nuoret 

käsittelivät resursseja. Toimintakertomuksissa nuoret avasivat sitä, mistä uuden 

liiketoiminnan luomiseen tarvittu rahoitus oli koostunut.  

 



66 
 

 

Yhdessä 4H-yrityksen toimintakertomuksessa oli maininta, että yhdessä yrittäviltä 

nuorilta oli kerätty alkupääoma, joka oli palautettu kauden päätyttyä. Nuoret saattoivat 

kirjoituksissaan ohimennen mainita myös sen, että vanhemmat osallistuivat 

kuljetuksiin eikä kuljetuksista tarvinnut maksaa. Nuoret arvelivat, että vanhemmat 

halusivat tukea näin heidän yritystoimintaansa. Analyysin perusteella näyttäisi siltä, 

että 4H-yrittäjät hyödyntävät hyvin Timmonsin (1999, 39) suosittelemia vaihtoehtoisia 

rahoitusmuotoja. 

 

Muutoin 4H-yrittäjät pohtivat 4H-yrittäjyyden resursseja kirjanpidon, rahallisen riskin ja 

tuloksen kautta. 

 

Yrittäjyydessä on tietenkin aina se riski, ettei tuottoa tule tarpeeksi 

 kattamaan kuluja, mutta koska siinä on myös paljon hyviä 

 puolia halusimme kokeilla sitä. 

 (Naiset, 17-, 17- ja 15-vuotias, Pohjanmaa, Kainuu & Keski-Suomi) 

 

Vuoden 2014 kommenttien pohjalta näyttäisi siltä, että nuoret olivat pääosin tyytyväisiä 

yrityksensä tulokseen, ja esimerkiksi 16- ja 15-vuotiaat tytöt kirjoittivat seuraavasti:  

 

Tämä reissun jälkeen olin taas 600euroa rikkaampi;  

Joulukuussa tienasin yli 500euroa,  

eli aika kilttinä olen ollut, 

 jos ne lasketaan joululahjaksi. 

 (Tyttö, 16-vuotias, Lappi) 

 

– – yhteistuottomme oli peräti 780€! 

– – olihan se aivan tienata niin paljon kahdessa viikossa.  

(Tyttöjä, 15-vuotiaita, Länsi-Suomi) 

 

Toimintakertomuksissa pohdittiin myös syitä siihen, mikä tulos oli odotettua pienempi 

ja miten yrityksen liikevaihtoa voisi lisätä. 

 

Koska myyntipisteitä oli vähän menekki oli pientä. 
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 Eniten tuottoa tuli tapahtumista ja – myyjäisistä –.  

(Poika, ikä ei tiedossa, Itä-Suomi)  

 

– keikkoja olisi voinut olla jonkin verran enemmän. Muut mahdolliset – keikat olivat 

niin paljon kauempana kotoani, että olisin tarvinnut kyydin, eikä minulla ole vielä 

esimerkiksi mopoa, joten en voi kulkea matkoja itse.  

(Tyttö, 15-vuotias, Länsi-Suomi) 
 

Erillisenä resursseihin liitettävänä kokonaisuutena 4H-yrittäjät nostivat esille 

opiskelevan nuoren käytettävissä olevan ajan rajallisuuden, ja esimerkiksi 18-vuotias 

nainen kirjoitti:  

Ylioppilaskirjoitukset keväällä ja pääsykokeisiin 

 lukeminen vaativat aikaa ja energiaa,  

mutteivat estäneet kokonaan – tekemistä. 

 (Nainen, 18-vuotias, Etelä-Suomi) 

 

Yleisesti ottaen 4H-yrittäjät havaitsivat, että yrittäjyyteen käytettävää aikaa verottivat 

harrastukset, koulu ja pääsykokeisiin lukeminen. Voimavaroja kuluttivat peruskoulun 

viimeisen luokan aiheuttama stressi ja oma terveys.  

 

3.4.3  Yrittäjämäinen tiimi 

 
Kuten luvussa 3.2.1 kuvattiin, 4H:n yrittäjyyskasvatuksessa on useita toimijoita. 

Luvussa 2.3. mainittiin, että Timmonsin (1999, 39–40) mallissa on yrittäjyyden 

kriittisenä tekijänä yrittäjämäinen tiimi. 4H-yrittäjyydessä tiimin muodostavat 4H-nuori, 

4H-yritysohjaaja ja huoltaja (jos yrittäjä alle 18-vuotias). Yrittäjämäisen tiimin tärkein 

tekijä on kuitenkin yrittäjä, muistuttaa Timmons. (emt. 37–40.)  

 

Empiirisen aineiston analysoinnin myötä 4H-yrittäjät osoittautuivat hyvin itsenäisiksi, 

palveluhenkisiksi ja sosiaalisiksi. 4H-yrittäjät itse korostivat teksteissään itsenäisyyttä, 

ja esimerkiksi 16-vuotias poika kirjoitti seuraavasti:  

 

Yrittäjä saa itse päättää aukioloajat ja tuotteet, oikeastaan kaikki  
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yrityksen asiat joten siinä on itse vähänniinkun ”itse itsesi johtaja”.  

(Poika, 16-vuotias, Itä-Suomi) 

 
Eritoten vapaaehtoiset 4H-yritysohjaajat korostivat nuoren itsenäisen työotteen lisäksi 

nuoren asiakaspalvelu- ja sosiaalisia taitoja, kuten 16-vuotiaan pojan ohjaaja kirjoittaa: 

 

[Hän] on – yrittäjänä todella erinomainen.  

Hän osaa palvella asiakkaita iloisesti jutellen ja kohteliaasti palvellen kaiken ikäisiä. 

Tuotteiden valmistus onnistuu häneltä erikoisen hyvin, valikoima on riittävä. 

(Yritysohjaaja; Poika, 16-vuotias, Itä-Suomi) 

 

[Nuori] on pyörittänyt  –  toimintaa itsenäisesti. Minun on tarvinnut 

yritysohjaajana olla vain taustatukena ja läsnä.  

(Yritysohjaaja; Tyttö, 15-vuotias, Pohjanmaa, Keski-Suomi & Kainuu) 

 

Kun analysoitiin edellisissä kappaleissa esitettyjä 4H-yrittäjän ominaisuuksia 

suhteessa luvussa 2.1 esiteltyyn yrittäjyyden käsitteeseen, havaittiin, että 4H-yrittäjänä 

toimineilla nuorilla oli sekä opetusministeriön (2009, 11) että Euroopa yhteisöjen 

komission (2005, 17) tunnistamia yrittäjämäisiä ominaisuuksia. 4H-yrittäjät johtivat ja 

suunnittelivat projekteja itsenäisesti, ja heillä oli sosiaalisia taitoja, joita tarvitaan 

yrittäjänä toimisessa. 

 

Yksin ja yhdessä yrittäminen 

 

Empiirisen aineiston analysoinnin tuloksena oli, että 4H-yrittäjyydessä yrittäjämäisiä 

tiimejä oli kahdenlaisia, yksin ja yhdessä yrittäviä. Nuorten jakautuminen yksin ja 

yhdessä yrittäviin on kuvattu kuviossa 27. Nuorista 52 (61,2 %) pyöritti yritystoimintaa 

yhdessä ja 33 (38,8 %) nuorta toimi yksinyrittäjänä. 
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KUVIO 27. Yksin ja yhdessä yrittäminen (n=85) 

 

Alaluvussa 3.3 analysoitiin vuoden 2014 yrityksien alue- ja sukupuolijakaumaa, 

toimialaa ja taloutta. Koska empiirisen aineiston analyysissa havaittiin, että tiimejä oli 

kahdenlaisia, päädyttiin tutkielmassa erittelemään tarkemmin yksin ja yhdessä 

yrittävien tiimien eroja. Varsinaisten tutkimuskysymysten ulkopuolelta kiinnitettiin 

erityistä huomiota siihen, miten nuoret miehet toimivat 4H-yrittäjinä. Keskittyminen 

nuorten miesten 4H-yrittäjyyteen nousi esiin aineiston alustavasta analysoinnista, 

jossa ilmeni, että valtaosa 4H-yrittäjistä on naisia. Asiaa kuvaa myös erään 

toimeksiantajan edustajan toteamus: ”Entäs ne pojat?” 

  

38,8 %

61,2 %

Yksin Yhdessä
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Talous 

 

4H-yritysten talouden kautta oli helppo lähteä analysoimaan yksin ja yhdessä yrittävien 

4H-yritysten eroavaisuuksia. Aineiston pienuuden vuoksi ei tilastollisen analyysin 

tekeminen ole mahdollista, joten tulosten analysoinnissa keskityttiin vain ilmiöiden 

kuvailuun. Kuviosta 28 löytyvät yhdessä (n=18) ja yksin yrittävien yritysten (n=31) 

myynti, tulos sekä yrittäjäkohtainen keskitulos. 

 

  

KUVIO 28. Yhdessä (n=18) ja yksin yrittävien (n=31) yritysten myynnin ja tuloksen 

vaihteluväli sekä keskimyynti ja -tulos  

 

Kuviossa 28 esitetyn mukaisesti yritetään yhdessä -yritysten myynti vaihteli 50–

3 979,55 euroon ja mediaanimyynti oli 1 115,50 euroa. Yksin yrittävien myynti vaihteli 

0–3 819,68 euroon, ja mediaanimyynti oli 413,50 euroa. Yritetään yhdessä -tulos 

vaihteli 0–2 943,00 euroon, ja yritysten mediaanitulos oli 546,40 euroa. Lisäksi yrittäjän 

keskitulos per yrittäjä oli 364,24 euroa tilikautta kohden. Yksin yrittävien tulos vaihteli 

–615–3 015,00 euroon, ja mediaanitulos oli 310,00 euroa. Yksinyrittävän nuoren 

keskitulos oli 504,40 euroa. 
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Toimialajakauma 

 

Yksin ja yhdessä yrittävien yrittäjien toimialajakauma on nähtävillä alla olevasta 

kuviosta 29.  

 

 

KUVIO 29. Yhdessä (n=19) ja yksin yrittävien (n=33) nuorten 4H-yritysten 

toimialajakauma 

 

Yksin yrittävillä nuorilla kokkaus ja leivonta (sis. kahvilat ja kioskit) oli suosituin (n=7). 

Tasavahvoina yksin yrittävien toimialueina olivat sekä eläimet (n=6) että askartelu ja 

käsityöt (n=6). Nuoret hoitivat lemmikkieläimiä joko kotonaan tai asiakkaan luona 

(petsitter). Käsityöyrityksissä nuoret esimerkiksi vaihtoivat vetoketjuja ja valmistivat 

posti- ja onnittelukortteja. Yksin yrittävien nuorten kohdalla kansainvälisyys- tai 

ympäristöaloilla toimivia yrityksiä ei ollut. Lisäksi yksin yrittävien nuorten toimialana 

kuviossa 29 on muu toimiala (n=7). Muun toimialan yritykset olivat yksittäisiä yrityksiä, 

joiden toimiala ei ole suoraan johdannainen luvussa 3.2.6 esitetyistä TOP-tehtävistä. 

Yrityksissään nuoret esimerkiksi hoitivat lapsia, pyörittivät kampaamoa ja opettivat 

pianonsoittoa. 

 

Yhdessä yrittävien nuorten suosituin toimiala oli myös kokkaus ja leivonta (sis. kahvilat 

ja kioskit). Suosituimman toimialan sisäisenä eroavuutena näyttäisi olevan se, että 

yksin yrittävät nuoret keskittyvät leipomiseen ja pitopalveluihin ja yhdessä yrittävät 
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nuoret kahviloihin. Yksin yrittävien nuorten toimialat näyttäisivät tämän aineiston 

pohjalta jakautuneet tasaisemmin kuin yhdessä yrittävien nuorten. 

 

Aluejakauma 

 

Yksin ja yhdessä yrittävien yrittäjien aluejakauma on näkyvissä kuviossa 30.  

 

 

KUVIO 30. Yhdessä (n=19) ja yksin yrittävien (n=33) nuorten 4H-yritysten 

jakautuminen alueittain 

 

Yleisesti ottaen molemmat 4H-yrittämisen toimintamuodot eli yhdessä tai yksin 

yrittäminen olivat tasaisesti käytössä ympäri Suomea. Yhdessä yrittäminen näyttäisi 

olleen suositumpaa Itä-Suomessa (n=6) kuin Länsi-Suomessa (n=2). Yksin yrittävien 

nuorten yrityksiä näyttäisi olleen eniten Länsi-Suomessa (n=12). 

 

Ikäjakauma 

 

Yksin ja yhdessä yrittävien yrittäjien ikäjakauma on nähtävillä alla olevista kuvioista 31 

ja 32. Kuviossa 31 on kuvattu yhdessä yrittävien nuorten ikäjakauma, ja kuviossa 32 

on yksinään yrittävien nuorten ikäjakauma.  
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KUVIO 31. Yhdessä yrittävien nuorten 

ikäjakauma (n=47) 

KUVIO 32. Yksin yrittävien nuorten  

ikäjakauma (n=29) 

 

Yhdessä yrittävät nuoret olivat iältään 12–22-vuotiaita, useimmiten (mo=15) yhdessä 

yrittäjä on 15-vuotias ja puolet yrittäjistä on alle tai yli 16-vuotiaita (md=16). Yksin 

yrittävien nuorten ikä vaihteli 14–21 vuoteen, yksin yrittävä nuori on useimmiten 

(mo=15) 15-vuotias ja puolet yksin yrittävistä on alle tai yli 16-vuotiaita (md=16). 

 

Huolimatta siitä, että yhdessä yrittäjien keski-ikä (16,2 vuotta) näyttäisi olevan hieman 

alhaisempi kuin yksin yrittävien (16,7) keski-ikä, ei se näyttäisi tämän aineiston pohjalta 

olevan kuitenkaan merkitsevä, koska yhdessä yrittävien ja yksin yrittävien muut 

tunnusluvut, kuten moodi ja mediaani, ovat samat. 

 

Sukupuoli 

 

Yksin ja yhdessä yrittävien yrittäjien sukupuolijakauma näkyy kuviosta 33. Yhdessä 

yrittävistä nuorista naisia oli 45 (86,5 %) ja miehiä 7 (13,5 %). Yksin yrittävissä naisia 

oli 26 (78,8 %) ja miehiä 7 (21,2 %). 
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KUVIO 33. Yhdessä (n=52) ja yksin yrittävien (n=33) nuorten sukupuolijakauma 

 

Miehet yrittäjinä 

 

Vuoden 2014 aineistossa oli 14 (16,47 %) miestä, joiden yrittäminen jakautui tasaisesti 

yhdessä yrittämisen (7) ja yksin yrittämisen (7) kesken. Yhdessä yrittävät miehet olivat 

aktiivisesti mukana kioskitoiminnassa (3 miestä) ja kahvilatoiminnassa (2), ja 

aineistosta löytyi yksi lukiolaisten perustama mainostoimisto ja kirpputori.  

 

Miehet pyörittivät yksinään kesäkahvilaa (1), autohuoltoa (1) ja mainostoimistoa (1), ja 

he keräsivät luonnontuotteita (1) sekä erikoistuivat pihatöihin (1) ja musiikkiin (1). 

Aineistossa oli mukana yksi monialayritys, jonka toimialoina olivat kasvit ja puutarha, 

kokkaus ja leivonta (sis. kahvilat ja kioskit) sekä askartelu ja käsityöt. Vuoden 2014 

aineiston perusteella näyttäisi siltä, että miehet yrittävät yhdessä naisten kanssa, sillä 

aineistosta ei löytynyt vain miesten pyörittämää yhteisyritystä.  

3.4.4 Markkinointi osana liiketoimintasuunnitelmaa 

 

Timmonsin (1999, 38) yrittäjyyden prosessimallissa kolmion keskellä on 

liiketoimintasuunnitelma (business plan). Empiirisen aineiston luonteen vuoksi kattava 

liiketoimintasuunnitelman analysointi ei ollut mahdollista, mutta joitakin 

liiketoimintasuunnitelman elementtejä oli tunnistettavissa. Usein 4H-yrittäjät kuvasivat 
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toimintakertomuksissa, kuinka he olivat markkinoineet 4H-yritystään. Esimerkiksi 16-

vuotias tyttö kirjoitti paikallislehdistä seuraavasti: 

 

Yrityksestä tehtiin alussa kaikkiin paikallislehtiin juttuja, jotka toimivat hyvänä 

mainoksena. (Tyttö, 16-vuotias, Pohjanmaa, Kainuu & Keski-Suomi) 

 

Toisaalta 4H-yrittäjät pohtivat mainostamisen tarpeellisuutta. Nuorilla oli halua 

mainostaa, mutta aina sille ei ollut tarvetta, kuten seuraavista katkelmista käy ilmi: 

 

Olen kokenut, että kovin suurta mainontaa ei kannata harrastaa,  

sillä muuten – tulisi paljon kysyntää enkä voisi toteuttaa ihmisten avuntarvetta.  

– – välillä on kyllä oikein harmittanutkin, kun on joutunut perumaan – keikkoja.  

(Tyttö, 16-vuotias, Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Suomi) 

 

Olen huomannut, että puskaradio toimii  

– – pienessä paikassa todella tehokkaasti. Ja kun hoitaa työnsä hyvin, tieto 

ammattitaitoisesta – leviää kyllä.  

(Nainen, 21, Pohjanmaa, Kainuu & Keski-Suomi) 

 

Toisaalta markkinointi koettiin haasteelliseksi. 16-vuotias poika kirjoitti: 

 

Markkinoinnin puolella on vielä haastetta.  

Vaikka ”työ puhukoon puolestaan” 

 ja sehän on jo markkinointia.  

(Poika, 15-vuotias, Pohjois-Suomi) 

 

Toimintakertomusten analysoinnin tuloksena oli, että 4H-yrittäjien käyttämiä 

mainoskanavia olivat tuttaville kertominen, julisteet ja esitteet paikallisissa kaupoissa, 

mainosten ja käyntikorttien jakaminen sekä paikallislehdessä mainostaminen. Lisäksi 

nuoret osallistuivat paikallisille messuille, joissa antoivat tuotteistaan maistiaisia.  

 

Suomen 4H-liiton tarjoamista työkaluista yrittäjät hyödynsivät 4H-yritystoria, 

aikaisempaa 4H-yrityskilpailun tuomaa menestymistä osana oman yrityksen 
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mainostamista. Lisäksi paikalliset 4H-yhdistykset välittivät työtarjouksia ja järjestivät 

kaikille alueen 4H-yrittäjille yhteisiä lehdistötilaisuuksia.  

3.4.5  Yhteenveto  

 
Tiivistetysti 4H-yrittäjyydestä voidaan todeta, että uuden liiketoiminnan lähtökohdat 

ovat monilukuisia: nuori saattoi aloittaa 4H-yrittäjänä, koska ei saanut kesätöitä tai hän 

sai valmiin työtarjouksen. Timmonsin (1999, 39) yrittäjyysprosessimallin mukaisesti 

nuoret olivat hyvin oivaltaneet sen, ettei resursseja tarvitse omistaa itse, jotta niitä voi 

hyödyntää. Resursseja 4H-yrittäjät tarkastelivat rahan, rahallisen riskin ja omien 

voimavarojensa kautta. 

 

Lyhyesti 4H:n yrittäjämäinen tiimi muodostui 4H-yrittäjästä/-yrittäjistä, 4H-

yritysohjaajasta ja huoltajasta (tarvittaessa). 4H-yrittäjyydessä yrittäjämäisiä tiimejä oli 

kahdenlaisia, yksin ja yhdessä yrittäviä. Yhdessä yrittäminen (61,2 %) näyttäisi olleen 

yksin yrittämistä hieman suositumpaa vuonna 2014. Kun analysoitiin aineistoa 

liiketoimintasuunnitelman näkökulmasta (Timmons 1999, 38), havaittiin, että nuoret 

olivat vuoden 2014 aikana pohtineet paljon markkinointia. 
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4.  TUTKIELMAN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

 
Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää Suomen 4H-liiton yrittäjyyskasvatusta. 

Tämä tapahtui analysoimalla, kuinka 4H tekee yrittäjyyskasvatusta. Lisäksi 

analysoitiin, miten yrittäjyysprosessi toteutuu 4H-yrityksissä ja kuinka Fayollen ja 

Gaillyn (2008) yrittäjyyskasvatuksen viitekehys soveltuu valmiin 

yrittäjyyskasvatuskokonaisuuden analysointiin. Lisäksi nuorten yrittäjien kokemuksia 

4H:n yrittäjyyskasvatusta analysoitiin Timmonsin (1999) yrittäjyyden prosessimallilla. 

Seuraavissa alaluvuissa tehdään tutkielman yhteenveto, vastataan tutkimusongelmiin 

ja pohditaan tuloksia. Lisäksi esitellään liikkeenjohdolliset implikaatiot ja ehdotukset 

jatkotutkimuksen aiheiksi. 

4.1  Tutkielman yhteenveto 

 

Tutkielman päätarkoituksena oli Suomen 4H-liiton yrittäjyyskasvatuksen analysointi. 

Esitetyt tutkimuskysymykset olivat: 1) millaista on 4H:n yrittäjyyskasvatus ja 2) millä 

tavalla yrittäjyysprosessi toteutuu 4H-yrityksissä. Tuloksena voidaan tiivistetysti 

todeta, että Suomen 4H-liiton yrittäjyyskasvatuskokonaisuus vastaa 

yrittäjyyskasvatuksen laajaa määritelmää. 4H:n yrittäjyyskasvatuskokonaisuuden 

tavoitteena on kasvattaa nuoresta vastuullinen ja yritteliäs. Analysoinnin tuloksena 

näyttäisi siltä, että vuoden 2014 4H-yrittäjä oli 15-vuotias tyttö, joka toimi osana 

yrittäjämäistä tiimiä. Todennäköisin 4H-yrityksen toimiala oli kokkaus ja leivonta 

(sisältäen kahvilat ja kioskit), ja yrityksen toimipaikka oli pääkaupunkiseudun 

ulkopuolella. Tutkielman perusteella näyttäisi siltä, että  4H-yrittäjyydelle ei ole yhtä 

yksittäistä mahdollisuutta, vaan yritystoiminnan pohjalla olevat mahdollisuudet olivat 

moninaisia. Lisäksi nuoret näyttäisivät hyödyntävän hyvin internetin tarjoamia 

mahdollisuuksia osana liiketoiminnan markkinointia. 

 

Tutkielman teoriataustana käytettiin kansainvälisiä yrittäjyyskasvatusta käsitteleviä 

tieteellisiä artikkeleita sekä yrittäjyyttä ja koulutusta yleisesti käsittelevää kirjallisuutta. 

Tutkielmassa hyödynnettiin julkishallinnon tuottamia asiakirjoja, jotka ohjaavat 

yrittäjyyskasvatusta sekä Suomessa että Euroopan unionissa. Lisäksi tarkasteltiin 

suomalaisia yrittäjyyskasvatusta käsitteleviä väitöskirjoja ja artikkeleja. Samaten 
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tutkielmassa analysoitiin Suomen 4H-liiton laatimia asiakirjoja. Tutkielman 

viitekehyksinä käytettiin Fayollen ja Gaillyn yrittäjyyskasvatuksen viitekehystä sekä 

Timmonsin yrittäjyysprosessimallia. Yrittäjyyskasvatuksen viitekehyksellä analysoitiin 

4H:n yrittäjyyskasvatuksen ontologista ja didaktista tasoa. Yrittäjyysprosessimallilla 

analysoitiin 4H-yrittäjyyden resursseja, mahdollisuuksia ja yrittäjämäistä tiimiä. 

 

Tutkielma toteutettiin pääosin laadullisilla menetelmillä. Empiirinen aineisto kerättiin 

tutkielmaa varten. Tutkielman aineisto käsitti kolme erillistä, toisiaan tukevaa aineistoa: 

4H:n asiantuntijoiden teemahaastattelu, 4H:n julkaisemat asiakirjat ja 4H-yrittäjien 

tuottamat asiakirjat vuodelta 2014. Aineistojen analysointiin käytettiin useita 

tutkimusmenetelmiä. 4H:n julkaisemat asiakirjat mallinnettiin uimaratamallilla. 

Teemahaastattelu analysoitiin teorialähtöisellä sisällönanalyysillä. 4H-yrittäjien 

tuottamia asiakirjoja analysoitiin sekä teorialähtöisellä sisällönanalyysillä että 

tilastollisella aineiston kuvailulla.  

4.2  Johtopäätökset 

 

Huolimatta siitä, että yrittäjyyskasvatus osoittautui yrittäjyyskasvatuksen laajan 

määritelmän mukaiseksi kokonaisuudeksi, nuorten kuvauksissa painottui uuden 

liiketoiminnan luomiseen tarvittavat tiedot ja taidot (niin kutsuttu roolimallikoulukunta). 

Havainto voi osoittaa, että 4H:n yrittäjyyskasvatus keskittyy tekemällä oppimisen 

ideologian mukaisesti käytännön työn tekemiseen. Kuten aiemmin teoriaosuudessa 

(Fayolle & Gailly 2008, 576) todettiin, yrittäjyyskasvatukseen tulisi sisällyttää yrittäjän 

motivaatioista, arvoista ja asenteista kertovaa materiaalia. Ensimmäisenä tutkielman 

suosituksena voi pitää 4H:n yrittäjyyskasvatuksen materiaalien muokkaamista niin, 

että nuoret ohjattaisiin selkeämmin pohtimaan yrittäjyysmotivaatiotaan, -arvojaan 

ja -asenteitaan sekä yrittäjyyden vaikutusta yhteiskuntaan. Pohdintaa voisi tehdä sekä 

yrittäjyysvuoden alussa (minusta yrittäjyys on...) että vuoden lopussa (mielikuvani 

yrittäjyydestä muuttui seuraavasti...). 

 

Kuten aiemmin esiteltiin, opetusministeriö (2009, 11) ja Euroopan yhteisöjen komissio 

(2005, 17) ovat kuvanneet yrittäjämäisen yksilön luovaksi, innovoivaksi 

riskinkantajaksi eli henkilöksi, joka ottaa vastuun itsestään, koordinoi projekteja 
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saavuttaakseen asettamansa tavoitteet sekä osallistuu yhteiskunnassa tapahtuvaan 

keskusteluun. 4H rinnasti yrittäjämäisen yksilön yritteliääksi. Yritteliäs ihminen 

kuvataan aktiiviseksi tekijäksi ja vastuunkantajaksi, joka osallistuu yhteiskunnalliseen 

toimintaan ja keskusteluun (Yritteliääksi 4H:ssa 2005, 5). Aineiston pohjalta näyttäisi 

mahdolliselta, että yritysohjaajat korostivat luonteenpiirrettä, jota ei yleensä yhdistetä 

yrittäjämäiseen yksilöön, sillä he korostivat teksteissään nuoren palveluhenkisyyttä.  

 

Tutkielmassa havainnoitiin Fayollen ja Gaillyn (2008) yrittäjyyskasvatuksen 

viitekehyksen soveltuvuutta valmiin yrittäjyyskasvatuskokonaisuuden analysointiin. 

Tutkielman kirjoittamisen kannalta viitekehyksessä esitetyt prosessikirjoittamiseen 

soveltuvat heuristiset kysymykset2 mitä, miten ja miksi olivat avuksi, kun analysoitiin 

4H:n yrittäjyyskasvatusta (Linnakylä ym. 1988, 74–75). Viitekehysmallin muut 

kysymykset, kenelle ja tulokset, ohjasivat määrittelemään 4H:n kasvatuksen 

kohdejoukon sekä tarkastelemaan 4H-yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavuuden arvioinnin 

käytänteitä.  

 

Vaikka Fayollen ja Gaillyn (2008) yrittäjyyskasvatuksen viitekehysmalli soveltui ja 

ohjasi tutkielman kirjoittamista hyvin, seuraavat 4H:n yrittäjyyskasvatuksen 

yksityiskohdat poikkeavat viitekehyksestä. Fayolle ja Gailly (2008) puhuvat 

opettamisesta ja kasvattamisesta, kun 4H puhuu ohjaamisesta ja valmentamisesta. 

Viitekehysmallissa opettajien roolina voi olla esittäjä (presenter), edistäjä (facilitator), 

tuutori (tutor), valmentaja (coach) ja kehittäjä (developer), kun 4H:n opettajina ovat 

yhdistyksen toimihenkilö(t) ja yritysohjaaja. Mallista poiketen yrittäjyyskasvatus on 

jakaantunut usealle eri toimijalle 4H:n sisällä: toiset ihmiset suunnittelevat ja toiset 

jalkauttavat. (emt. 574.)  

 

Fayollen ja Gaillyn (2008) viitekehykseen kohdistuvana kritiikkinä voi esittää, että 

yrittäjyyskasvatuksen viitekehysmallissa viitattua koulutuksen vaikuttavuuden 

arviointitarvetta on kritisoitu. Kritiikki on kohdistunut varsinkin niihin koulutusohjelmiin, 

joihin osallistuminen on vapaaehtoista, kuten 4H-yritys. Tällöin on mietitty muun 

muassa mittauksen suotavuutta. Mittariksi usein ehdotetaan oppijoiden tyytyväisyyttä 

                                                
2 heuristinen = kokeiluun t. arvaukseen perustuva (Kielitoimiston sanakirja, heuristinen) 
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koulutustilaisuuden jälkeen. (Kauppi 1992, 86.) Fayolle ja Gailly (2008, 577–578) 

suosittelevat Kirkpatrick-mallin käyttämistä yrittäjyyskasvatuksen arvioinnissa. 

Kirkpatrick-mallia on kritisoitu muun muassa siitä, että se arvottaa suorituskykymittarit 

tärkeämmiksi kuin oppijoiden reaktiot (Tamkin, Yarnall & Kerrin 2002 ix, 4). Tamkin 

ym. (2002, 49) toteavat tutkimustulosten osoittavan, että reaktioiden mittaaminen on 

usein harhaanjohtavaa ja se harvoin ennustaa opitun soveltamista. Tutkielman 

perusteella näyttää siltä, että 4H-yritys toiminnan sisäänrakennettujen 

arviointimekanismien monipuolisuus toimii vastavoimana yllä esitetylle kritiikille. 4H:n 

käyttämät arviointimekanismit ovat 4H-yrityskurssin sähköinen palaute, 4H-yritys 

nuoren työkirjaan rakennettu niin sanottu jatkuvan arvioinnin periaate ja Suomen 4H-

liiton ylläpitämät erilaiset 4H-yritystoimintaan liittyvät tilastot, joita julkaistaan muun 

muassa osana vuosittaisia liiton ja yhdistysten vuosi- ja toimintakertomuksia.  

 

Lopuksi Timmons (1999) korostaa, että yrittäjämäinen tiimi on menestyvän yrityksen 

perusta. Tutkielman analyysin tuloksena voi todeta, että Suomen 4H-liitto on 

rakentanut yrittäjyyskasvatuskokonaisuutensa yrittäjämäisen tiimin ympärille. Vaikka 

nuori yrittäisi yksin, hänen tukenaan ovat sekä 4H-yritysohjaaja että paikallinen 4H-

yrityksen toimihenkilö. Tutkielman johtopäätöksenä voi esittää, että Suomen 4H-liiton 

yrittäjyyskasvatus tarjoaa nuorille yrittäjille ensimmäiset niistä 50 000 kokemuksesta, 

jotka Simons (1985, 3–20) kehottaa hankkimaan ennen menestyvän yrityksen 

perustamista.  

4.3  Tutkimuksen rajoitukset 

 

Kuten tapaustutkimukselle on tyypillistä, tämän tutkielman tulokset eivät ole 

yleistettävissä, sillä tutkielman vuoden 2014 4H-yrittäjät ja 4H-yritykset eivät edusta 

kaikkia 4H-yrittäjiä, 4H-yrityksiä tai nuorten yrittäjyyttä Suomessa (Barnes, Conrad, 

Demont-Heinrich, Graziano, Kowalski, Neufeld, Zamora & Palmquist 2017). 

Tutkielman tulokset ovat kuitenkin siirrettävissä, sillä käytettyjä teorioita ja tuloksia voi 

käyttää lähtökohtana uudelle tutkimukselle (vrt. Lauer & Asher 1988, 32). 

 

Muina rajoituksina mainittakoon, että empiirisessä aineistossa 4H-yrittäjän määritelmä 

poikkeaa ikäjakauman osalta 4H:n määritelmästä. Aineistossa 4H-yrittäjiksi on laskettu 
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jo 12-vuotiaat nuoret, vaikka 4H:n oman määritelmän mukaisesti 4H-yrittäjiä ovat vasta 

13-vuotiaat. 12-vuotiaat otettiin mukaan aineistoon, koska paikalliset 4H-yhdistykset 

toimittivat myös ”liian nuorten” nuorien 4H-yritysten tiedot, kun empiiristä aineistoa 

kerättiin. 12-vuotiaiden sisällyttäminen osaksi aineistoa katsottiin havainnollistavan 

parhaiten käytännön 4H-yrittäjyyden tulkintaa paikallisella tasolla ja tuovan näin lisää 

luotettavuutta tutkimukseen. 

 

Aineistosta ei käynyt ilmi, mistä nuoret olivat hankkineet yritystoiminnassaan 

tarvitsemansa substanssiosaamisen. Onko osaaminen kertynyt Kolme askelta 

työelämään -mallin mukaisesti, jolloin TOP-tehtävien kautta on opeteltu tarvittavat 

tiedot ja taidot ennen 4H-yrittäjyyttä, vai yhtä aikaa yrittäjyyden kanssa? 

4.4  Jatkotutkimusaiheet 

 

Ensimmäiseksi 4H:n yrittäjyyskasvatus pohjautuu Deweyn tekemällä oppimisen 

pedagogiikkaan ja Kolbin kokemukselliseen oppimiseen (Skippari 2014, 324). 

Varsinkin Deweyn tekemällä oppiminen sisältää useita erilaisia teoreettisia 

viitekehyksiä ja käytänteitä, joten on mahdollista, että Deweyn ajatukset eivät toteudu 

alkuperäisessä merkityksessään (Kauppi 1992, 89). Vaikka tekemällä oppimisen 

pedagogiikka on yleisesti käytössä yrittäjyyskasvatuksessa, Fayolle ja Gailly (2008) 

huomauttavat, että siihen pitää suhtautua harkiten. Varovaisuuden syynä on vähäinen 

tieteellinen tutkimusnäyttö, joka osoittaisi yhden mallin muita paremmaksi (emt., 579).  

 

Ensimmäiseksi jatkotutkimusaiheeksi ehdotan seuraavaa edellisen pohjalta: Deweyn 

tekemällä oppimisen menetelmät yrittäjyyskasvatuksessa ja niiden vaikuttavuus. 

Tässä tutkielmassa kartoitettiin nuorten (12–21-vuotiaiden) kokemuksia 4H-

yrittäjyydestä vuonna 2014 (poikkileikkaus). Jos 4H-yrittäjänuoren koulutus- ja 

urapolun limittymisestä yrittäjyyteen tehtäisiin pitkittäistutkimus, voitaisiin paremmin 

arvioida 4H-yrittäjyyskasvatuksen yhteiskunnallista hyötyä ja vaikuttavuutta. 

 

Toiseksi suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta katsottuna sekä yksin että yhdessä 

yrittävät 4H-yrittäjät ovat luokiteltavissa itsensätyöllistäjiksi, sillä 4H-yrityksissä ei 

käytetä palkattua työvoimaa. Määritelmän mukaisesti itsensätyöllistäjällä voi olla 
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yhtiökumppaneita. (Pärnänen & Sutela 2013, 47.) Tutkielman luvussa 3.4.3 todettiin, 

että yhdessä yrittäminen on 4H-yrittäjien keskuudessa suositumpaa (61,2 %) kuin 

yksin yrittäminen. Lisäksi havaittiin, että suurin osa yhdessä yrittäjistä (86,5 %) oli 

naisia. Merkittäväksi löydökset tekee se, että Pärnäsen ja Sutelan (2014, 47) 

Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013 -tutkimuksessa on sitä vastoin todettu, että vain 

viidenneksellä (20 %) itsensätyöllistäjistä oli yhtiö- tai osakekumppani. Lisäksi 

tutkimuksessa (emt., 47) havaittiin, että ”yhtiö- ja osakekumppanit ovat myös selvästi 

yleisempiä miehillä (24 %) kuin naisilla (14 %)”.  

 

Toiseksi jatkotutkimusaiheeksi ehdotan edellisen pohjalta: Z-sukupolven 

itsensätyöllistäjät. Tässä tutkielmassa havaittiin, että 4H-yrittäjien yhteisöllisyys osana 

yrittäjyyttä näyttäisi eroavan huomattavasti muista suomalaisista itsensätyöllistäjistä. 

Z-sukupolven (syntyneet 1995–2012) itsensätyöllistäjien analysoiminen auttaisi 

todentamaan (Crispin 2007), onko tämän tutkielman löydös osa isompaa, joskin vielä 

piilevää yhteiskunnallista muutostrendiä (ns. hiljainen signaali) vai vain yksittäinen 4H-

yrittäjyyttä ja tätä tutkielmaa koskeva havainto. 
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LIITE 1 Yrittäjyyskasvatushaastattelun teemat Fayollen ja Gaillyn (2008) mukaan 

 

1. Filosofinen taso 

Mitä 4H tarkoittaa yrittäjyyskasvatuksella?  

Onko se mielestänne opettamista taikasvattamista vai molempia?  

Mitä opettamisella ja/tai kasvatuksella tarkoitetaan4H-yrittäjyyskasvatuksessa/mielestänne? 

Miksi 4H on mukanayrittäjyyskasvatuksessa? 

Millaisia rooleja 4H-yrittäjyyskasvatuksessa on? 

Kuka toimiiopettajana/kasvattajana?  

Kuka on opetuksen/kasvatuksen kohteena?  

Millainenrooli hänellä on?  

Millainen hän mielestänne on oppijana? 

Mitä opettaja/kasvattaja/ohjaaja tekee? Miksi? 

 

2. Didaktinen taso 

a. Miksi? 

Millaisia ovat 4H-yrittäjyyskasvatuksen oppimistavoitteet?  

Mitäyksilö/osallistuja tavoite/päämäärä?  

Entä yhteiskunnan, organisaation, yrityksen? 

b. Kenelle? 

Millainen on kohdeyleisö (piirteet) on? 

  Millaisia kokemuksia yrittäjyydessä heillä oletetaan olevan? 

c. Miten 4H-yrittäjyyskasvatuksen tuloksia/vaikuttavuutta arvioidaan? 

Onko arviointia vuosien 0, 5 tai myöhemmin?  

Jos ei ole pitäisikö olla ja millaisia? 

d. Mitä 4H-yrittäjyyskasvatuksessa opetetaan/kasvatetaan 

Sisältö 

Ammattitaito (Tietää mitä/miten/kuka?) 

Henkinen ulottuvuus (miten yksilö suhteuttaa itsensä yrittäjyyden ilmiöön, 

asenne, arvot, motivaatio) 

Milloin mennä eteenpäin? 

Yrittäjyyden teoria 

 Muuta? 

Liite jatkuu seuraavalla sivulla 
  



 
 

 

 
e. Kuinka? 

Millaisia opetusmenetelmiä yrittäjyyskasvatuksessa käytetään? 

Miten menetelmät on valittu ja valittujen menetelmien tehokkuus suhteessa 

tavoitteisiin?  

Eroaako käyttämänne menetelmät muiden toimijoiden menetelmistä? 

(Onko tavoitteena yrittäjämäinen yksilö/yrittäjä/tutkija? Onko 4H:n mallin 

takana tietty tieteellinen lähtökohta mallinnusta luotaessa) 

 

3. Onko vielä jotakin muuta, mitä haluatte nostaa esille? 
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LIITE 3 4H-yrittäjyyskasvatus uimaratamallilla kuvattuna 
 

 
 



 
 

 

LIITE 4 Tiedote tutkimuksesta Suomen 4H-liiton intraan 

Kun homma toimii... 
 
...on sitä ilo tutkia, jottei tutkiminen menisi ‘hutkimiseksi’ niin tarvitsen apuanne. 
Tutkimuskohteenani ovat vuoden 2014 4H-yritykset yrittäjyyskasvatuksen silmälasein 
tiirattuna. Siispä yhdessä Hilkan ja Juha kanssa olemme jo pariin kertaan miettineet, kuinka 
saamme nuorten oman äänen kuuluville. Eräänä turinahetkenä päädyimme toteamaan, että 
4H-yrityksen perustamisilmoituksista ja toimintakertomuksista löytyy se alkuperäinen 4H-
yrityksen tarina ja nuoren ääni. 
 
Nyt siis pyydänkin toimittamaan viime vuonna (2014) toiminnassa olleiden 4H-yritysten 
perustamisilmoitukset ja toimintakertomukset liitte ineen (mm. talousraportti) 
sähköpostitse minulle osoitteeseen heidisalok@gmail.com tai postitse osoitteeseen Heidi 
Salokangas, Kostelantie 8a, 80850 Paihola. Kiitos kaikille yhdistyksille, jotka ovat tiedot 
toimittaneet – niitä on ollut ilo lukea. Ja niille, joilta tiedote pääsi lipsahtamaan ohi syksyn 
kiireissä, olemme jatkaneet aineistonkeruuta 6.1.2016 saakka. Muistathan, että 
mahdollisimman luotettavan tutkimuksen tekemiseksi on tärkeää, että 4H-yhdistyksesi 
toimittaa tiedot annettuun määräaikaan mennessä, näin saamme Suomen 4H-yritykset 
tasapuolisesti katettua. 
 
Hyvän tutkimuskäytännön mukaisesti 4H-yritysten nimet, paikkakunnat ja 4H-yrittäjien, 
yritysohjaajien, yksittäisen 4H-yrityksen myynti jne. nimet eivät ole tutkimusraporteissa 
yksilöitävissä. Halutessanne voitte jättää näkyville vain etunimen, syntymävuoden ja 
postinumeron, mutta henkilötietojen peittäminen ei sinänsä ole tarpeellista tutkimuksen 
kannalta. Tutkimukseni tarkoituksena on luoda muun muassa vuodelta 2014 tilastot siitä, millä 
alalla 4H-yritykset ovat toimineet, niiden alueellinen levinneisyys, keskimääräinen myynti, 
sukupuolijakauma, ikä ja kurkistaa myös siihen, mitä nuoret ovat itse tuumanneet 
yrittäjyydestä. 
 
Tutkijana on jo aikuiseksi kasvanut 4H-nuori, joka asuu ja vaikuttaa Joensuun 
liepeillä.  Tutkimus on samalla diplomityö Lappeenrannan Teknilliseen Yliopistoon 
yrittäjyyden pääaineeseen. Yrittäjyyden lisäksi opintoihini kuuluu lisäksi kasvatus- ja 
aikuiskasvatustieteen aineopintoja Itä-Suomen yliopistossa. 
 
Hilkka ja Juha lupasivat arpoa osallistujien kesken tavarapalkinnon! 
 
Yhteistyöterveisin, Heidi Salokangas, Opiskelija 
 

P.s. Kysyttäessä vastaan ja minut tavoittaa myös numerosta  0400 885 179. 


