Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto
LUT School of Engineering Science
Tuotantotalous, yrittäjyys

Diplomityö
Yrittäjyyden opetus ja koulutuksen yrittäjyyslinjausten toteutus
ammatillisessa koulutuksessa

1. tarkastaja: Tutkijaopettaja KTT Elena Ruskovaara
2. tarkastaja: Professori KTT Timo Pihkala
Matti Ryyppö 2019

2

TIIVISTELMÄ
Tekijä: Matti Ryyppö
Työn nimi: Yrittäjyyden opetus ja koulutuksen yrittäjyyslinjausten toteutus ammatillisessa
koulutuksessa
Diplomityö: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, tuotantotalous, yrittäjyys 83 sivua
Vuosi: 2019
Tarkastajat: Tutkijaopettaja KTT Elena Ruskovaara, Professori KTT Timo Pihkala
Hakusanat: opetussuunnitelma, yrittäjyyslinjaukset, tutkintojen perusteet, yrittäjyys
Opetus-

ja

kulttuuriministeriö

julkisti

uudet

linjaukset

yrittäjyyden

opetukseen

ja

yrittäjäkasvatukseen eri kouluasteille maaliskuussa 2017. Tämän tutkielman tavoitteena on
selvittää, miten yrittäjyyttä opetetaan Stadin ammatti- ja aikuisopiston tekniikan ja logistiikan alalla,
samalla tutkien julkistettujen linjausten hyödyntämistä. Julkistetut yrittäjyyden opetuksen linjaukset
sisälsivät käsitteet yrittäjyyskasvatuksen keskeisistä osa-alueista sekä kysymyksiä ja työkaluja
opettamisen ja arvioinnin tueksi. Lisäksi tutkimuksessa keskitytään oppimisympäristöihin ja
henkilökohtaiseen opintojen suunnitteluun.
Tutkimuksen teoriaosassa perehdytään kirjallisuuden kautta yrittäjyyden opetukseen, sen
tavoitteisiin, toteutuksiin ja toteuttajiin. Tavoitteena on avata jo tutkitun tiedon kautta yrittäjyyden
opetuksen ja yrittäjyyskasvatuksen toimintamalleja ja käsitteitä.
Tutkimus on suoritettu kvalitatiivisena haastattelututkimuksena. Tutkimuksen haastateltavat ovat
yrittäjyyden opettajia. Haastateltavien taustat vaihtelevat, samoin kuin kokemus yrittäjyyden
opettamisesta. Tutkimuksen aikana myös oppilaitoksen organisaatio ja ammatillisen koulutuksen
lainsäädäntö uudistuivat.
Tutkimuksen tuloksena selvisi yrittäjyyden opetuksen olevan hyvin opettajariippuvaista, opettajien
ollessa hyvin sitoutuneita työhönsä. Opetus- ja kulttuuriministeriön uusien linjausten tuntemus
todettiin yrittäjyyden opettajien keskuudessa vähäiseksi. Uusien linjausten mukaisia toimia
kuitenkin toteutettiin, osin tiedostamattaan. Tulokset toivat myös esiin pohdinnan yrittäjyyden
opettajan kokemus- ja koulutusvaatimuksesta, sekä oman yrittäjyyden tai yritystoiminnan
tarpeellisuudesta.
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Ministry of Education and Culture published new policies of entrepreneur education for different
school levels in March 2017. The goal of this thesis is to research how entrepreneur education is
accomplished and how the new educational policies have been taken into use at Helsinki Vocational
School (and Adult Institute), Stadin ammatti- ja aikuisopisto, on technical and logistics training
program. New released policy includes major concepts of the basic areas of the entrepreneurship
education and questions and tools for teaching and evaluation. In addition, educational
environments and personal study planning are key issues on this thesis.
The theory section of this thesis consists of a literature review on entrepreneurship teaching, its
goals, achievements and implementers. The goal is with already investigated information to study
entrepreneurship teaching methods and entrepreneurship education models and concepts.
The research part of this thesis is based on qualitative interviews. The interviewed teachers were
specialized in teaching entrepreneurship. Their backgrounds and experience in teaching
entrepreneurship were variable. In addition, the organization of the school changed and the new
legislation of the vocational education (reform) came into effect during the research.
The results of this study indicate that entrepreneur education is highly dependent on each teacher's
personality while teachers were committed to their work. The new policies of entrepreneur
education were not well known among the teachers. However, the policies were taken into action,
partly unconsciously. The results also raise the question about the experience and education
required for a qualified entrepreneurship teacher as well as the necessity of having own
entrepreneur experience.
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ALKUSANAT

Elämäntilanteet vaihtelevat ihmisen elämässä suuresti. Suunnitelmallisuus on ehkä hyvä asia joskus,
mutta sysäys tämän opintokokonaisuuden aloittamiseen oli täysin sattumanvarainen. Suunnitelma
oman yrityksen perustamisesta oli ollut elossa jo kauan ja alkoi realisoitua syksyllä 2016. Kuitenkin
muutos siirtyä opettajaksi Stadin ammatti- ja aikuisopistoon tuli nopeasti ja yrittäjyyden
aloittaminen siirtyi. Pelko osaamattomuudesta oli ajanut jatko-opintoihin ja tiedonjano
yrittäjyydestä oli edelleen suuri.
Työn ohessa opiskelu on joskus haastavaa, mutta silti palkitsevaa, koska opittua on voinut käyttää
satunnaisesti hyväkseen. Tuskaa on helpottanut verkosto hyviä opiskelukavereita, osa samassa
elämäntilanteessa. Verkostoitumisen merkitystä ei voi aliarvioida nykyisen informaatiotulvan
aikana. Silmiä aukaiseva opinto oli kevään 2017 kurssi uuden liiketoiminnan luomisesta, jossa
ryhmätyön tiimellyksessä todella syvennyttiin liiketoiminnan maailmaan.
Matka tämänkin työn valmistumiseen on ollut välillä tuskainen. Tilanteet muuttuvat ja tässä on
tuotos. Haluan erityisesti kiittää työni ohjauksesta vastannutta tutkijaopettaja KTT Elena
Ruskovaaraa, joka on ainaisella positiivisuudellaan luonut uskoa prosessiin ja avannut uusia
näkökulmia erityisesti työn teoriaosaan, osin työläälläkin tavalla. Lisäksi kiitos professori KTT
Timo Pihkalalle, joka rauhallisuudellaan ja analyyttisesti ohjaten on luotsannut omaa harhailuani.
Oman työn tai työyhteisön tutkiminen luo kiinnostuksen ja aina löytyy uutta materiaalia tai
näkökulmia asioihin, jota olisi kiinnostavaa tarkastella lähemmin. Rajausten asettaminen on siis
tärkeää, kiitos siitä Elena ja Timo. Kiitän myös kaikkia oman työyhteisöni jäseniä kannustuksesta,
erityisesti Katjaa ja Mirjamia, sekä kaikkia haastateltuja. Vielä suuri kiitos DI Mika Lastikalle
Lahteen, jääkiekon jälkipelien ohessa tämäkin työ on valmistunut.
Omistan tämän työn lokakuussa 2018 menehtyneelle äidilleni, koska äiti aina vilpittömästi kannusti
kaikkia lapsiaan ja läheisiään opiskelemaan. Tässä tämä nyt on, vaikka et ehtinyt näkemään. Kiitos.
Hämeenlinnassa 1.4.2019
Matti Ryyppö
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1. JOHDANTO
”Yrittäjyys on yksilön kykyä muuttaa ideat toiminnaksi. Se sisältää luovuuden, innovaatiokyvyn ja
riskinoton, samoin kuin kyvyn suunnitella ja johtaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä
ominaisuudet tukevat yksilön jokapäiväistä elämää, koulutuksessa, työssä, vapaa aikana ja muussa
yhteiskunnallisessa toiminnassa. Näitä ominaisuuksia tarvitaan yritystoiminnassa, mutta ne
lisäävät myös työntekijän tietoisuutta työstään ja auttavat tarttumaan mahdollisuuksiin.” (OKM,
2009)
”Yrittäjyyskasvatuksella tarkoitetaan pääasiassa opetushallinnon alalla tehtävää laaja-alaista
työtä yrittäjyyden vahvistamiseksi. Yrittäjyyskasvatusta tekevät ja toimintaa tukevat myös useat
työelämätahot ja järjestöt. Käytännön toimenpiteiden tavoitteena ovat myönteisten asenteiden
lisääminen, yrittäjyyteen liittyvien tietojen ja taitojen kehittäminen, uuden yrittäjyyden
aikaansaaminen, yrittäjien ja yrityksissä olevan henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä
yrittäjämäinen toimintatapa työpaikoilla ja kaikessa muussakin toiminnassa. Yrittäjyyskasvatus
perustuu elinikäiseen oppimiseen ja verkostomaiseen toimintatapaan.” (OKM, 2009)

1.1 Työn tausta
Ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutetaan pääosin 16–18 vuotiaita nuoria. Heidän
työllistymisensä koulutuksen jälkeen vaihtelee suuresti. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa usein
ainoa mahdollisuus on ryhtyä yrittäjäksi. Yrittäjyyttä koulutetaan ammattiopistoissa vaihtelevasti.
Pääosin koulutus tähtää pelkästään oman yrityksen perustamisen aikaisen viranomaistyön
hoitamiseen ja siihen ei kuulu yrityksen toiminnan syvällisempää pohdintaa. Tästä syystä moni
aloittava yritys keskittyy ainoastaan arjen selviytymiseen ja tulevaisuuden suunnittelu jää heikolle
hoidolle. (OPH, 2014, s.100)
Opetussuunnitelmassa yrittäjyyskasvatuksen tavoite on saada lapset ja nuoret enemmän
innostumaan oman elämänsä rakentamisesta ja löytämään oma identiteettinsä tulevassa elämässä ja
sitten myös työelämässä. Tuloksena on omaa tulevaisuuttaan rakentava oppija, joka hankkii
itsenäisesti osaamista myös yrittämiseen. (OPH, 2014, s.157)
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Opetussuunnitelman asettamien tavoitteiden lisäksi tai tueksi on Opetus- ja kulttuuriministeriö
julkaissut erilaisia yrityskasvatuksen suuntaviivoja. Edelliset on julkaistu 2009 ja uusimmat 2017.
(OKM, 2017) Näistä uusimpia 2017 julkaistuja yrittäjyyslinjauksia ja niiden käyttöönottoa ja
soveltamista tarkastellaan tässä lopputyössä.

1.1.1 Yrittäjyyslinjaukset
Maaliskuussa 2017 Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi koulutuksen uudet yrittäjyyslinjaukset
yrittäjyyskasvatukseen ja -koulutukseen sekä yrittäjyyden edistämiseen. Linjausten tarkoituksena on
kehittää ja ohjata yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä ja yrittäjyyden edistämistä eri koulutusasteilla.
Yrittäjyyslinjauksen ohjaavat eri koulutusasteiden yrittäjyyden edistämisen ja yrittäjyyskasvatuksen
toimenpiteitä. Suuntaviivat ovat osa ministeriön informaatio-ohjausta. Yrittäjyyslinjaukset arvioivat
konkreettisesti

kehittämistä

ja

toimintaa

sekä

auttavat

oppilaitosjohtoa

sekä

muita

yrittäjyyskasvattajia ja henkilöstöä yrittäjyyden opetuksessa ja yrittäjyyskasvatuksessa.
Linjausten pääasiallinen viesti on itse yrittäjyys. Sen tuloksena syntyy toiminnallisuutta ja kokeilua
sekä tekemällä oppimista. Näiden toteutuminen vaatii yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä sekä
projektimaisia työtapoja ja kokemusta yrittäjyydestä. Yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen vaatii
oppilaitoksen toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen muuttamista yrittäjämäiseen suuntaan.
Opettajan toiminta yrittäjämäisen pedagogiikan toteuttamisessa on tärkeää yrittäjyyskasvatuksen
onnistumisessa, ja näihin asioihin uudet linjaukset antavat konkreettisia työkaluja opetukseen sekä
vastauksia mahdollisiin kysymyksiin. Linjausten neljä teemaa ovat strateginen taso ja johtaminen,
kasvatus- ja opetushenkilöstön koulutus, yrittäjyyttä tukeva koulutus sekä oppimisympäristöt
(OKM, 2017).
Oppilaitoksen strategia yrittäjämäisen toimintakulttuuriin ja sen johtamiseen on vahvistaa
yrittäjämäistä toimintaa yhteistyössä alueellisen elinkeinoelämän kanssa. Yrittäjyyskasvatus on
resursoitu ja sitä tehdään itseohjautuvasti ja vuorovaikutteisesti. Yrittäjyyskasvatukselle on myös
asetettu tavoitteita. (OKM, 2017)
Opetusalan henkilöstön koulutus on linjausten toinen pääkohta. Koulutus käsittää koko opettaja- ja
opiskelijaketjun

varhaiskasvatuksesta

korkea-asteelle.

Kaikille

opettajille

ja

opiskelevalle tarjotaan todelliset mahdollisuudet tutustua yrityksiin ja yrittäjän arkeen.

opettajaksi
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Yrittäjyydessä tarvittavia tietoja ja taitoja tarjotaan kaikille sovellettavaksi. Ohjattu yrittäjämäinen
toiminta on tarjolla kaikilla kouluasteilla. Mahdollisuus yrittäjäkoulutukseen pitää olla kaikilla
opiskelijoilla.
Oppimisympäristöissä vahvistetaan kokeilukulttuuria sekä yksilöillä että organisaation osalla. Tämä
on myös osa ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistusta, eli reformin toimintamallia.
Opettajan osaaminen ja sen kehittäminen yrittäjyyttä tukevilla asioilla on tärkeää. Samoin
innovatiivisten

oppimisympäristöjen

järjestäminen

ja

siten

oppimiseen

innostavan

oppimisympäristön rakentaminen on uusien linjausten mukainen avaintoiminto. Näitä asioita ja
asetettuja tavoitteita voidaan arvioida ja mitata linjausten sisältämillä mittareilla. (OKM, 2017)

1.1.2 Ammatillinen koulutus
Ammatillisessa koulutuksessa pienenä pakollisena osana oleva yrittäjyyskoulutus antaa opiskelijalle
mahdollisuuksia harjoitella omia yrittäjyystaitojaan valvotussa ympäristössä. Samalla kehitetään
yhteiskunta- ja työelämätaitoja, joita tarvitaan myös oman elämänhallinnan ylläpitämiseen.
Innovointikyky ja vuorovaikutustaidot auttavat opiskelijaa nopeammin löytämään oman roolinsa
työelämässä, vaikka varsinkin opintojen alkuvaiheessa yrittäjyys on kaukainen asia. (OPH, 2014, s.
156)
Yrittäjyys

nähdään

usein

ominaisuutena

käyttäytymisenä

tai

periytymisenä,

jolloin

yrittäjyyspedagogiikan ja yrittämisen opettaminen on haasteellista. Näiden ominaisuuksien
oppimista on myös hankala mitata. Opettamisen ja oppimisen tavoitteen määrittäminen on myös
hankalaa, eli opetetaanko yrittäjyysvalmiuksia vai yrittäjyyttä. (Järvi, 2013, s. 18)
Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelma tähtää työelämässä tarvittaviin käytännön taitoihin,
jota todennetaan näyttämällä osaaminen aidossa työtilanteessa. Yrittäjyyden ja siihen liittyvien
yhteiskuntataitojen näyttäminen on lähtökohtaisesti vaikeaa. Yrittäjyydellä on opetussuunnitelmassa
kuitenkin vahva painotus. Yrittäjyysosaaminen voi opetussuunnitelmassa olla erillinen kokonaisuus
tai se voidaan integroida ammattiaineiden vaatimuksiin. Vaatimukset todetaan näytöllä jossa
elinikäisen oppimisen osa on myös esillä. Yrittäjyyskin on elinikäistä oppimista. (OPH, 2014, s.
109)
Ammatillisessa koulutuksessa laaditaan jokaiselle opiskelijalle henkilökohtainen osaamisen
kehittämissuunnitelma, joka takaa yksilöllisen opintopolun tutkinnon suorittamiselle. Siinä otetaan
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kantaa opiskelijan aiemmin hankkimalle osaamiselle ja suunnitellaan tarvittava täydentävä
osaaminen. Lisäksi määritellään osaamisen hankkimiseksi tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet.
Henkilökohtaistaminen tehdään kaikille ammatillista perustutkintoa suorittaville. Myös tutkinnon
osien suorittajille on tehtävä henkilökohtaistaminen, jos koulutus tapahtuu työpaikalla.
Oppilaitoksen on tunnustettava aikaisemmin hankittu osaaminen kun henkilökohtaistamisessa
keskitytään puuttuvaan osaamiseen ja sen hankintaan.
Henkilökohtaistamisprosessi on tarkoitus myös sähköistää ehoks prosessiksi jos asiaa koskeva
lakimuutos hyväksytään esityksen mukaan tulevaksi voimaan 1.5.2019. Tällöin opiskelijan
henkilökohtaistamisen tiedot olisivat sähköisesti saatavilla myös työssä oppimisen aikana,
nykyisellä koulutussopimusjaksolla (KOS), myös työpaikkaohjaajille. (OPH, 2018, s. 8)
Kasvatuksen ja yrittäjyyden yhdistelmä tänään Suomessa on haastava aihe. Materiaalia
kummastakin aiheesta on saatavilla varsin paljon. Näiden yhdistäminen ja siitä johdettava,
tutkimukseen pohjautuva tieto siitä mitä ja miten nuoria pitäisi ohjata oppimaan, on onnistuessaan
iso askel nuorten työllistämisen taipaleella. Osalla nuorista on vaikeuksia löytää oman alan töitä
keskiasteelta valmistuessaan. Osa nuorista ei ilmeisesti haluakaan töihin, päätellen heidän
käyttäytymisestään koulussa ja työssäoppimisjaksoilla. Ohjaaminen yrittäjyyteen, oikeilla asioilla
kannustaen voi olla mahdollisuus nuorelle, joka ei pysty normaalissa työyhteisössä toimimaan.

1.1.3 Ammatillisen koulutuksen reformi
Ammatillisen koulutuksen reformi eli koulutuksen lainsäädännön uudistaminen on nykyisen Juha
Sipilän hallituksen toteuttama uudistus, joka käynnistyi vuoden 2018 alusta. Reformissa muutetaan
ammatillisen

koulutuksen

tutkintojärjestelmää.

rahoitusta,

Ammatillisen

ohjausta,

järjestäjärakennetta,

peruskoulutuksen

ja

toimintaprosesseja

ammatillisen

ja

aikuiskoulutuksen

lainsäädäntö yhdistetään yhteen lakiin jossa painotetaan osaamisperusteisuutta, asiakaslähtöisyyttä
ja yksilöllisiä opintopolkuja. Samalla lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. (OKM, 2015a)
Reformin tuloksena syntyneen tiimiopetuksen visiona on opiskelijaryhmän ohjaaminen kahden tai
useamman opettajan voimin samassa fyysisessä tilassa. Samalla siirrytään kontrolloidusta ja
opettajajohtoisesta luokkahuoneopetuksesta yhteisesti sovittujen arvojen ja visioiden mukaiseen
oppimiseen yksilöllisissä puitteissa. Tutkinnon tarvitseman osaamisen hankkimiseen tarvittavan
koulutuksen sisällön suunnittelee opettajatiimi itsenäisesti jolloin keskitetyn opetussuunnitelman
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tarve vähenee. Yksittäisen opettajan työ siirryttäessä yksilöopetuksesta tiimiopettajuuteen vähentää
opettajan itsenäisen työn osuutta ja muuttaa työskentelykulttuuria avoimempaan suuntaan sekä lisää
kollektiivista vastuuta. Työskentelytavan muutoksessa on haasteita, mutta myös mahdollisuuksia.
(OKM, 2015a)
Uudistusta pidetään välttämättömänä jotta opiskelijoille saadaan uusia tapoja suorittaa tutkinto
aikaisemman osaamisen tunnustamisella. Opiskelusta tulee näin joustavampaa ja nopeampaa, kun
keskitytään vain puuttuvan osaamisen hankintaan. Oppiminen siirtyy enemmän työpaikoille samalla
kun koulutuksen sisällöstä siirrytään osaamisen hankkimiseen. Opiskelijalle laaditaan myös
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jonka yhteydessä tunnistetaan ja
tunnustetaan aikaisemmin hankittu osaaminen. Lainsäädännön uudistuksessa on otettu myös kantaa
tutkintojen määrään ja siirrytty entistä laaja-alaisempiin tutkintoihin, jolloin tutkintojen määrää on
saatu pienemmäksi. Ammattiosaamisen voi hankkia itselleen sopivalla tavalla ja näytöllä osoitetaan
tutkinnon vaatimukset täyttävät taidot. (OKM, 2015b)
Yrittäjyys

on

määritelty ammatillisen

perustutkinnon

perusteissa

elinikäisen

oppimisen

avaintaidoksi. Elinikäisen oppimisen avaintaito on oppimista muuttuviin työelämän olosuhteisiin,
tarvittavien valmiuksien hankintaa ja uusien tilanteiden hallitsemiseen tarvittavia taitoja.
Avaintaitoja tarvitaan yhteiskunnan ja työelämän muuttuvien olosuhteiden seuraamiseen ja siellä
menestymiseen.

Tutkinnon

perusteissa

ne

lisäävät

kansalaistaitoja,

-valmiuksia

sekä

ammattisivistystä. (OKM, 2015a)

1.2 Tavoitteet ja rajaus

Tässä tutkimuksessa selvitettiin ensin teorian avulla yrittäjyyden opetukseen liittyviä käsitteitä,
järjestelmää ja menetelmiä, sekä opetuksen toteuttamista lähinnä ammatillisen koulutuksen
näkökulmasta. Tutkimusosassa selvitettiin miten yrittäjyyttä opetetaan ja miten Opetus- ja
kulttuuriministeriön

2017

lanseeraamien

koulutuksen

yrittäjyyslinjausten

käyttöönotto

ja

soveltaminen Stadin ammatti- ja aikuisopistossa, tekniikan ja logistiikan aloilla on toteutettu ja
integroitu päivittäiseen oppimisen ympäristöihin ja toimintaan. Haastattelujen avulla pyrittiin
ymmärtämään opettajien toimintaa yrittäjyyden opetuksessa ja verrata sitä koulutuksen uusien
yrittäjyyslinjausten käsitteisiin. Tutkimuksen tekoaikaan Stadin ammatti- ja aikuisopistossa tapahtui
laaja organisaatiouudistus uusine kampuksineen, koulutusaloineen ja henkilöstöineen, mutta
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aineistona käytettiin vanhan organisaation mukaista aineistoa, jossa mukana oli ainoastaan
logistiikka-, rakennus-, auto- ja metallialat.

Tutkimuksen

pääkysymys

oli

miten

yrittäjyyskasvatus

toteutetaan

ammatillisessa

peruskoulutuksessa. Pääkysymyksestä jalostui kolme selkeästi erottuvaa teemaa:
1. Miten opetetaan yrittäjyyttä?
2. Miten erilaiset oppimisympäristöt vaikuttavat yrittäjyyden opetuksen toteuttamiseen?
3. Voidaanko uusia linjauksia hyödyntää esimerkiksi aikaisemmin opitun tunnistamisessa?
Näiden pääteemojen sekä haastattelun apukysymysten avulla käsiteltiin yrittäjyyden opetuksen
uusien linjausten sisällön toteutumista, sekä erilaisten opetusmenetelmien käyttöä yrittäjyyden
opetuksessa.

1.3 Tutkimuksen toteutus

Tutkimus suoritettiin haastattelemalla Stadin ammatti- ja aikuisopiston yrittäjyyden opettajia.
Haastattelut suoritettiin pienryhmissä teemahaastatteluna etukäteen julkaistun kysymysrungon
avulla. Haastateltavat toimivat yrittäjyyden opettajina tekniikan ja logistiikan alalla, mutta opettivat
myös muita yleisiä tai ammatillisia aineita. Haastateltavia ryhmissä oli kaksi tai useampia opettajia,
mutta myös uuden organisaation mukana perustettu päätoiminen, yrittäjyyden opetukseen
keskittyvä, yrittäjyyspedatiimi kuuden hengen ryhmänä osallistui haastatteluihin. Tällä ryhmällä on
vastuualueenaan yrittäjyyskasvatuksen ohjaus koko Stadin ammatti- ja aikuisopiston alueella,
kaikilla koulutusaloilla, myös aikuisilla.
Pääpaino haastatteluissa oli vapaan sanan osalla, jota kertyikin runsaasti. Numeerisen aineiston
saanti käsiteltävänä olleesta aiheesta olisi ollut varsin haasteellista. Kuten kaikki haastattelu- ja
tutkintotilaisuudet, nämäkin koettiin opetustilanteena ja niiden aikana mietittiin yrittäjyyden
opetuksen järjestelyitä ja sisältöä uudella tavalla. Haastattelut dokumentoitiin, joista tutkimuksen
tulos koostettiin.
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1.4 Raportin rakenne
Tämä

lopputyö

sisältää

aluksi

kuvauksen

toiminnasta

yrittäjyyden

opetuksesta

sekä

yrittäjyyskasvatuksesta Stadin ammatti- ja aikuisopistossa sekä ammatillisen koulutuksen
uudistuksesta, ammatillisen koulutuksen reformista. Seuraavan luvun teoriatarkastelu painottuu
yrittäjyyden opetukseen ja yrittäjyyskasvatukseen ammatillisessa koulutuksessa. Tutkimusosassa
selvitetään tutkimuksen käytännön kulku ja tulosten analysointi sekä arvioidaan tutkimuksen
luotettavuutta. Empiirisen osan tavoite on selventää tutkimuksen tulos ja liittyminen
yrittäjyyskasvatuksen uusiin linjauksiin. Yhteenveto ja johtopäätös osiossa pohditaan tutkimuksen
tulosta ja mietitään mitä siitä voi seurata sekä etsitään kehitysehdotuksia yrittäjyyden opetukseen.
Työn lopussa on liitteenä ryhmähaastatteluissa käytetty kysymysrunko. Koko lopputyö sisältää 83
sivua.
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2. YRITTÄJYYSKASVATUS AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna 2009 julkaissut edelliset yrittäjäkoulutuksen suuntaviivat
(OKM, 2009) ja laatinut tavoitetilan vuodelle 2015. Vuonna 2017 julkistettiin koulutuksen uudet
yrittäjyyslinjaukset (OKM, 2017).
Ammatillisessa peruskoulutuksessa kaikkien tutkintojen perusteissa on osana yrittäjyys. Sen osuus
koko tutkinnosta on pakollisena osana 1 osaamispisteen laajuinen, mutta valinnaisena tutkinnon
osana 15 osaamispistettä. (OPH, 2014, s. 192) Tutkinnon valinnaisena osana suoritettu
yritystoiminnan suunnittelun kokonaisuus käsittää uuden yrityksen perustamisen ja siihen liittyvän
suunnittelun ja dokumentaation. Eli käytännössä opiskelija pystyy tutkinnon osan suorittamalla
perustamaan yrityksen kaikilta osin. Ammattitaidon osoittamiseen tärkeänä osa liittyvä elinikäiseen
oppimiseen liittyvä oppimisen ja ongelmanratkaisun osa painottaa yrityksen kehittämiseen ja omaaloitteiseen toimintaan liittyviä ratkaisuja. (OPH, 2014, s. 195)
Yrittäjä mielletään ihmisenä joka hallitsee oman elämänsä ja on omatoiminen. Lisäksi yrittäjältä
edellytetään itsenäisyyttä, hyviä sosiaalisia taitoja ja omatoimisuutta. Yrittäjää voidaan luonnehtia
kompromisseihin pystyväksi luovaksi ja joustavaksi ihmiseksi, ja yrittäjän oletetaan olevan avoin
kaikille uusille ideoille. (Raatikainen, 2011, s. 21) Samat asiat painottuvat kiitettävästi suoritettuna
ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettavassa yrittäjyyden oppimisessa, vuorovaikutuksen ja
ammattietiikan arviointikohteissa. (OPH, 2014, s.195)

2.1 Yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen käsitteet
Yrittäjyyttä voidaan käsitteellistää eri tavoin kuten yrittäjäkasvatustakin. Kyse on usein
kansalaiskasvatuksesta,

vaikka

yrittäjyyskasvatuksen

teoriat

eivät

tätä

tukisikaan.

Yrittäjyyskasvatus liittyy sekä yrittäjyyteen ja kasvatukseen. Yrittäjyyden käsite taas on
riippuvainen aina siitä kuka sen on määritellyt. Käyttäytymis- ja liiketaloustieteilijät lähestyvät
yrittäjyyttä tietenkin eri näkökulmasta. (Juuso et al., 2010, s. 142) Kauppa- ja kasvatustieteessä
käytetään erilaista painotusta puhuttaessa yrittäjyyskasvatuksesta. Kasvatustieteessä painotetaan
toimintatapana yritteliäisyyttä ja kauppatieteissä enemmän yrittäjyyttä ulkoisesta näkökulmasta.
Yrittäjyyteen kasvaminen ja toiminta ovat molempien tieteenalojen kirjallisuudessa ilmeneviä
käsitteitä. Rajanveto tieteiden välillä ei ole kuitenkaan mustavalkoista vaan usein kyse on ulkoisen
ja sisäisen yritteliäisyyden painotuksesta. Yrittäjämäistä oppimista tarvitaan yrittäjäkasvatuksen
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toteuttamiseen ja suoraan yrittäjäksi kouluttautumiseen vaaditaan erilainen opetuksellinen
näkökulma kuin toimintamallien opettamiseen. (Koskinen, 2015, s. 60-61) Yrittäjyyden
opettamiseen on Opetushallitus julkaissut aiemminkin linjauksia ja opetussuunnitelmiin on lisätty
yrittäjyyden opetuksen strategiat 2004 ja 2009. Tällä velvoitetaan opetusala toteuttamaan
yrittäjyyskasvatusta ja painotetaan yrittäjyyden opetuksen merkitystä yhteiskunnan kehityksessä.
(Juuso et al., 2010, s. 142)
Yrittäjyys

voidaan

yhteiskunnallisesti,

ymmärtää
sekä

varsinaisena

yrittäjämäisenä

yritystoimintana,
toimintana,

joiden

yrittäjyyden
yhteinen

merkityksenä
nimittäjä

on

yrittäjyysvalmiudet (Järvi, 2013, s. 34). Yrittäjyyskasvatuksessa pyritään luomaan yrittäjyyteen
johtavat valmiudet oman elämänhallinnan ohessa. Yrittäjyyskasvatus on myös elinikäisen
oppimisen prosessi jossa taitojen kehittyminen ja täydentyminen on huomattavassa roolissa.
Toimintatapa jossa innovointikyky, asenne ja korkea osaaminen liittyvät yhteen tiedon kanssa
tuottaa yrittämistä. Yrittäjyyskasvatusta tehdään monilla eri tieteenalan lähtökohdilla. Tällöin myös
käsitteitä yrittäjyyskasvatukselle on useita. Yrittäjämäinen toiminta, yrittäjämäinen oppiminen,
yrittäjyyspedagogiikka ja yrittäjyyteen kasvaminen tarkoittavat periaatteessa samaa asiaa.
(Koskinen, 2015, s. 55) Varsinaista toteutusta yrityskasvatukselle tehdään usein perinteisin,
opettajajohtoisin menetelmin, jolloin yrityskasvatus käsitetään tavaksi opettaa tietoja ulkoisesta
yrittäjyydestä (Koskinen, 2015, s. 56). Muina tavoitteina voi olla yrittäjämäisen toimintatavan
oppiminen ja yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen ymmärtäminen. Yrittäjyyskoulutus
sisältyy yrittäjyyskasvatukseen ja itse ammatinharjoittaminen on vain osa yrittäjyyskasvatuksen
tavoitetta. (OKM, 2009, s. 21)
Opetussuunnitelman näkemys on luoda yrittäjyydestä asenneperustainen tapa toimia ja opiskella
sekä toteuttaa omia suunnitelmiaan itsenäisesti. (Järvi, 2013, s. 64) Yrittäjyyden ja
yrittäjyyskasvatuksen opettamisen toimintatapa tuleekin olla oppilaitoksen arkea, eli koko ajan
toimitaan yrittäjämäisesti. (Järvi, 2013, s. 66) Oppimisen kannalta tärkein on että yrittäjyyden
oppiminen on oppilaitoksen prioriteetissa korkealla ja yhteisenä asiana. (Järvi, 2013, s. 67)
Opetussuunnitelmat velvoittavat ottamaan yrittäjyyskasvatuksen osaksi opettajan omaa opetusta
perus- ja toisen asteen opetuksessa. Pelkistä suunnitelmista ja määräyksistä on vielä matkaa
yrittäjyyskasvatuksen oikeaan toteuttamiseen. (Ruskovaara et. al. 2009, s. 1)
Yrittäjyydessä ei niinkään ole kysymys mahdollisuuksien luomisesta tai uusien asioiden keksimistä,
vaan kyse on niiden hyödyntämisestä. Yrittäjäksi ei synnytä tai kehitytä, vaan kuka tahansa voi
halutessaan toimia yrittäjänä. Halua ei kuitenkaan löydy kuin harvalta, mikä voi johtua
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vakiintuneiden tapojen voimasta ja uutuudenpelosta. Taloudellinen kehitys on myös sisäsyntyistä ja
aina seurausta yrittäjyydestä. Yrittäjyyden tulos on aina epävarma ja yritys kohtaa usein vastarintaa
rutiineihin tottuneelta enemmistöltä. Todellisuudessa yrittäjyys on yksinkertaisesti ”asioiden
tekemistä taloudessa toisin kuin ennen” (Schumpeter, 1961).
Yrittäjyyskasvatus on kansalaiskasvatusta jolla vaikutetaan opiskelijoiden yrittäjämäiseen
käyttäytymiseen ja siten koko yhteiskuntaan. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on kasvattaa
yritteliäästi toimivia ihmisiä, jotka työskentelevät kaikissa mahdollisissa ammateissa niin
palkansaajina kuin yrittäjinä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla taloudellista voittoa
tavoitellen tai tavoittelematta (Koskinen, 2015, s. 61).
Myönteisen asenteen korostaminen jo yleissivistävässä koulutuksessa luo pohjan myöhempien
kouluasteiden yrittäjyyden oppimisen syventämiseen ja siten itse yrittäjätoiminnan aloittamiseen.
Yrittäjyyskasvatuksen

tuloksena,

oma-aloitteisten

yksilöiden

toimesta,

yrittäjämäisessä

oppimisympäristössä tukevan toimintaverkoston avulla ja yhteiskunnan tuella on mahdollista saada
aikaan yritystoimintaa. Kaikilla yhteiskunnan tasoilla on mahdollista aloittaa yritystoimintaa jos
toimintaa tukeva politiikka todella tukee yritystoiminnan vahvistumista. (OKM, 2009, s.25)
Nykyhetki, jossa verkostoituminen ja osaaminen ovat avainasemassa, ei vielä ole kypsä uuteen
ajatteluun. Ihminen ajatellaan vanhanaikaisesti vain osana tuotantoketjua. Tulevaisuudessa
menestymisen ehto on ihminen tietoineen taitoineen ja kokemuksineen. Tämä edellyttää jatkuvaa
oppimista ja samalla verkostoitumista. Toimintatapa jossa organisaation jäsenet liikkuvat samaan
aikaan useassa verkostossa on tulevaisuuden tapa toimia. Työelämän muutokset tukevat tällaista
toimintatapaa, joka myös muokkaa tulevaisuutta. Tulevaisuuslähtöinen toiminta, jossa sitoutetaan ja
sitoudutaan, on keskeinen osa muutosherkkyyttä jolloin eri signaaleista otetaan itselle tarpeelliset
asiat ja tiedot. (Luukkainen, 2005, s. 121) Koulutuksen tehtävänä on siis turvata inhimillinen
yhteiskunnallinen kehitys (Luukkainen, 2005, s. 120). Yrittäjyyden kehittämisen on siirtynyt
yrityksen käynnistämisestä ja liiketaloutta laajempiin lähtökohtiin, jolloin yrittäjäkasvatuksen
merkitys erityisesti korostuu (Juuso et al., 2010, s. 141).
Yrittäjyyskasvatuksen

opetuksen

toteuttamisessa

suunnittelun,

arvioinnin

ja

toteutuksen

vuorovaikutuksella on oppimisen energiaan ratkaiseva vaikutus. Lisäksi toteutuksen sisältöön
vaikutetaan elinkeinoelämän ja opetusalan yhteistyöllä, jolloin on mahdollista saavuttaa toiminnalle
jäsennetyt tavoitteet. (Juuso et al., 2010, s. 142) Oppimisympäristöjen vaikutusta ei tässä yhteydessä
voi mitenkään aliarvioida. Oppimiskokemukseen vaikuttaa ympäristön tarkoituksenmukainen
pedagoginen suunnittelu, sekä siihen integroitu digitalisaatio, eli tietotekniikan käyttöönotto
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opetuksessa. Informaatiotekniikalla luodut ympäristöt mielletään myös nykyään henkilökohtaisiksi
toimintaympäristöiksi (Juuso et al., 2010, s. 145).
Aluekehittämisen näkökulmasta yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen on tärkeä seikka jo alueen tai
kunnan toimintakulttuurin kannalta. Tähän liittyy vahvasti myös verkostoituminen oppilaitosten,
aluehallinnon ja alueen yritysten kesken. Tärkeää on luoda elinkeinoelämälle kokemus että
annettava

yrittäjyyskasvatus

on

tärkeää

ja

elinkeinoelämää

hyödyttävää.

Laadukkaalla

oppimisympäristöllä ja kehittämisen yhteistyöllä on tällöin tärkeä osa yrittäjyyskasvatuksen
toteutuksessa. (Juuso et al., 2010, s. 148)

2.2 Yrittäjyyskasvatuksen järjestelmä

Suomalainen koulujärjestelmä perustuu konseptiin jossa oppiminen on tulosta oppijan
aktiivisuudesta ja suunnatuista aktiviteeteista, suunnattuna interaktiiviseen tiedonhankintaan ja
prosessointiin

(Ruskovaara,

2014,

s.

37).

Oppijan

oletetaan

olevan

aktiivisia

ja

sosiokonstruktivismin opein hankkivan itse tietonsa ja olevan kykenevän sitä jalostamaan erityisesti
ryhmätyöskentelyn keinoin. (Ruskovaara, 2014, s. 37) Aktiivisen ongelmanratkaisun ja toiminnan
kytkeminen teorioihin on oppimissyklin perusta. Henkisen kasvun ja kehittymisen tapahtuminen
vaatii työ- ja oppimisyhteisön tukea kehitettäessä yrittäjyyden opettamisen kognitiivisia valmiuksia.
(Peltonen, 2014, s. 136) Yrittäjyyden oppiminen tähtää myös kasvatuksellisesti tulokseen jossa
oppija aktivoituu kansalaisena ja omaksuu yrittäjämäisen elämänasenteen kokoaikaiseksi
toimintatavakseen. Lisäksi oppija välttää syrjäytymisen yhteiskunnasta, vaikka tätä asiaa sanotaan
harvoin ääneen. (Peltonen, 2014, s. 138)
Yrittäjyyskasvatuksen tukemiseen on rakennettu useita järjestelmiä. Erilaisilla ohjelmilla ja
projekteilla on yrittäjyyskasvatusta viety eteenpäin. Materiaalipankit antavat mahdollisuuksia ja
erilaiset monitorointiohjelmat antavat kuvaa miten opetus etenee mutta opettajien koulutuksen
tukemiseen ohjelmia on vähän. (Rytkölä et al., 2011, s. 47) Yhteistyöverkot ja resursointi ovat
tärkeä osa yrittäjyyskasvatuksen onnistumisessa. Paikalliset yritykset ja järjestöt ovat tärkeä osa
yrittäjyyskasvatuksen resursseista oppilaitoksessa. Tärkeää on tietysti opettajalle annettava resurssi,
jos kaiken tiedon joutuu etsimään muualta ilman tukea ja oppilaitoksen kulttuuri ei ole
yrittäjyysmyönteinen aiheutuu helposti tavoitetilaan viemätöntä toimintaa. Opettajien yhteistyö
yrittäjyyskasvatuksen koko alueella on voimavara jolla tavoitteisiin on mahdollista päästä. (Rytkölä
et al., 2011, s. 49)
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Yrittäjyyskasvatus muodostuu eri elementeistä, mutta yksinkertaistettu malli on esitetty kuviossa 1.
Yrittäjyyskasvatukselle on asetettava tavoitteet joita voi tulla niin EU:sta kun kansallisista
lähtökohdistakin. Paikalliset, koulukohtaiset tai alueellisten yritysten asettamat tavoitteet
yrittäjyyskasvatukselle voivat olla ohjaavana tekijänä. Viime kädessä kuitenkin ohjaava opettaja
asettaa tavoitteet opetukselle, vaikka opettaja ei välttämättä ole selvillä niistä. (Rytkölä et al., 2011,
s. 45) Opetettavuudessaan tavoitteet voivat olla erilaisia riippuen tarkastelun näkökulmasta.

Kuvio 1 Yrittäjyyskasvatuksen elementit Ruskovaaran ja Pihkalan mukaan (Rytkölä et al., 2011, s.
45)

Yrittäjyyskasvatuksen organisointi on laajan verkoston ja monen toimijan yhteistyö. Erilaiset roolit
ovat toimijoilla paikallisesta aina kansainväliseen tasoon asti. Eri tasojen esimerkiksi
koulukohtaisen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön välillä voi olla heikko yhteisymmärrys mitä ja
miten yrittäjyyskasvatusta pitäisi toteuttaa jotta asetetut tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Päällekkäisiä
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toimintoja ei valvo kukaan ja yleensä yhteistoiminta on huolestuttavan vähäistä eri toimijatasojen
välillä. (Rytkölä et al., 2011, s. 47) Suoranaista käskyvaltasuhdetta ei tasojen välillä ole, jolloin
suoraa vaikutusta ei saada aikaan, ja parannukset perustuvat pelkästään yhteistyöhön ja
ymmärrykseen.
Yrittäjyysvalmiuksien kehittyminen ymmärretään avaintaitona kaikessa toiminnassa, joka jalostaa
ideat, ajatukset ja keksinnöt toiminnaksi. Kyseessä on tällöin yrittäjämäisen ajattelutavan
implementoinnista kaiken toiminnan perusteeksi. (Peltonen, 2014, s. 117) Toiminta voi näyttäytyä
riippuvaisena eri tilanteissa kontekstisidonnaisuuteen ja edellyttää yrittäjävalmiuksien kehitystä
sopiviksi. Pohjoismaisessa yrittäjyyskasvatuskeskustelussa kiinnitetään huomiota opettajaan, joka
nähdään yritteliäänä yksilönä edistämässä opetustyönsä kautta yrittäjämäistä ajattelu- ja
toimintatapaa.

(Peltonen,

2014,

s.

117)

Pienten

organisaatioiden

haaste

on

tehdä

yrittäjyyskasvatusta oman työn ohessa, isoilla organisaatioilla resursseja on enemmän tai kehitys
voi olla ulkoistettu omalle tiimilleen joka ei kanna paineita arjen pyörittämisestä. (Åkerroos, 2013,
s. 98)
Organisaation oppimisen kehittäminen on lähes evoluutioon verrattavissa oleva prosessi.
Fokusoinnin ja energian ollessa tuottavuudessa tai arjen selviämisessä on vaikea keskittyä
mihinkään, joka aivan suoraan ei organisaatiota kosketa. Varsinkin kehittymisen askeleet tai uuden
osaamisen hankkiminen ei ole prioriteeteissa kovin korkealla. Vaara on tällöin jäädä jälkeen
kehityksestä ja joutua hankkimaan osaaminen myöhemmin tai ulkoistaa toiminto. Organisaatio
tosin oppii vain virheistään, joita pitää olla valmis sietämään tiettyyn rajaan asti. Haaste on
kuitenkin henkilöstö, joka tiimeissään voi huomata tarvittavan osaamisensa heikenneen. (Dumbrajs,
2007 s. 19). Avaintaidot, joita henkilöstö tarvitsee, ovat usein tarkoin määritelty. Työryhmät
huolehtivat jäsentensä taitojen ylläpidosta ja kehittämisestä. Johtajat ovat vastuussa alaistensa
oppimisprosessista (Dumbrajs, 2007, s. 19).
Yrittäjyyskasvatus on pitkäjänteistä työtä jossa on oltava kaikkien toimijoiden yhteinen, saumaton
yhteistyö. Yrittäjyyskasvatus aloitetaan jo varhaisessa vaiheessa ja oppijan on saatava onnistumisia
omalla polullaan jotta hänen uskalluksensa yrittäjyyteen vahvistuisi. (Åkerroos, 2013, s. 98)
Yrittäjämäisen opetustavan, -ympäristön ja yrittäjyyden edistäminen on suuresti riippuvainen
yksittäisen opettajan halusta ja kyvystä toimia asian eduksi. Suurena kysymyksenä on myös
jaksaminen: kuinka kauan yksittäinen opettaja jaksaa kannustaa oppilaitaan, varsinkin jos
edustamansa yhteisö ei tue asiaa mitenkään yhteisiin tavoitteisiin pyrittäessä. (Viljanen, 2017, s.
100)
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2.3 Yrittäjyyskasvatuksen toteuttajat
Opettajien yrityskasvatusvalmiudet eivät ole seurausta mistään koulutuspolitiikasta tai yritysten
luomasta paineesta, vaan omista arvoista ja oman roolin kokemisesta yrittäjyyskasvattajana.
(Peltonen, 2014, s. 117) Yrittäjyyspedagogiikan käsite on myös hajanainen ja selkeää märittelyä on
vaikea löytää. Lisäksi yrittäjyyspedagogiikan keskusteluissa kasvatusfilosofian arvopohja, eettiset
kysymykset ja kasvatustietoisuus ovat jääneet vähälle huomiolle. (Peltonen, 2014, s. 121) Yrittäjyys
ei saa olla vain erillinen oppiaine, vaan sen tulee olla jokapäiväinen toimintatapa ja liittyä muuhun
opetukseen luontevasti. (Järvi, 2013, s. 66) Lisäksi yrittäjyyden opetukseen pitää liittyä ulkopuolisia
partnereita ja verkostoja oman toiminnan integraation lisäksi. (Ruskovaara & Pihkala, 2012, s. 214)
Yrittäjämäisen toimintakulttuurin rakentaminen ja oman organisaation opettaminen yrittäjämäiseksi
vaatii yhteistyötä ja sitoutumista asiaan, vaikka se ei aina niin kivaa olekaan. Organisaation tuki on
tällöin merkityksellisessä roolissa mietittäessä panostusta yrittäjyyden opettamisen kehittämiseen.
(Viljanen, 2017, s. 99)
Monilla yrittäjyyden opettajilla ei ole yrittäjätaustaa tai sitä on huomattavan vähän. Tällöin oikeiden
yrittäjien käyttäminen opetuksen apuna tuo tarvittavaa käytännön osaamista yrittäjyyden
opettamiseen. (Ruskovaara, 2014, s. 64) Oppilaitoksen on tärkeä rakentaa siltoja yrityksen ja
oppilaitoksen välille. Yritykseen luotavat kontaktit ja mieluiten jatkuvat sellaiset ovat
avainasemassa mietittäessä yrittäjyyden opetusmenetelmien valintaa. (Joensuu-Salo et al., 2017, s
154)
Ehkä tärkein elementti kuitenkin yrittäjyyskasvatuksessa on opettaja. Hänen osaamisensa ja
käytännön toteutustapansa on se osa koko ketjua joka ratkaisee miten asetettuihin tavoitteisiin
päästään. Oppilaitoksella tulee olla mahdollistaja yrittäjyyskasvatukselle, eli usein rehtori,
koulunjohtaja

tai

joku

vastaava,

joka

antaa

resurssit

ja

mahdollisuudet

laadukkaan

yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen.

Opettajan käytännön työtapojen kehittäminen sekä

tarpeellisen

on

lisäkoulutuksen

hankinta

opettajan

itsensä

ratkaistavissa

samoin

kuin

verkostoituminen alueen yritysten kanssa hyvän yhteistyön kehittämiseksi. (Rytkölä et al., 2011, s.
49-52)
Opettajille on lakiin perustuen asetettu erilaisia koulutusvaatimuksia. Henkilökuntana toisen asteen
koulutuksessa voi olla myös muita kuin opettajia, joilla kelpoisuusvaatimukset ovat kevyempiä.
Ammatillisen tutkinnon osien opettajalta vaaditaan opetustehtävään soveltuva korkeakoulututkinto
sekä pedagoginen osaaminen. Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemus
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opetettavasta alasta. Korkeakoulututkinnosta voidaan poiketa jos sellaista ei ole olemassa tai
oppilaitos edellyttää vahvempaa käytännön osaamista. Tällöin kyseeseen tulee soveltuva
erikoisammattitutkinto ja viiden vuoden työkokemus. (VnA, 1150/2017, 13§) Yhteisten aineiden
opettajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto vähintään 120 opintopisteen laajuiset yhden osaalueen sekä toisen osa-alueen vähintään 60 opintopisteen opinnot. Myös soveltuvan
koulutusohjelman suorittanut diplomi-insinööri on pätevä opettamaan yhteisiä aineita. Pedagoginen
osaaminen kummassakin tapauksessa vaaditaan suoritettavaksi vähintään 60 opintopisteen
laajuisena. (VnA, 1150/2017, 14§)
Yrittäjyyden opettamisen kenttä kärsii akateemisen opettajuuden puutteesta (Ruskovaara, 2014, s.
64). Yrittäjyyden opettaja jolla ei ole omaa yritystaustaa tai koulutusta yrittäjyyden opettamiseen on
yleinen malli yrittäjyyden opetuksessa. (Ruskovaara, 2014, s. 64) Tutkimuksessa on myös pohdittu
perinteisen yrittäjätaustan merkityksestä uusien yrittäjien opettamisessa ja kasvattamisessa.
(Ruskovaara, 2014, s. 64) Yrittäjämäisen oppimisen mahdollistaminen on opettajan tärkeimpiä
tehtäviä ja tarjoaa mahdollisuuden myös oman osaamisen kehittämiseen. (Peltonen, 2014, s. 138)
Koulussa ei kehitytä, elleivät sen opettajat kehity (Julkunen, 2002, s.91). Kouluyhteisön tehtävänä
on taata että sen kaikki jäsenet kehittyvät, myös opettajat. Huolenpidon on oltava jatkuvaa jolloin
voidaan puhua oppivasta organisaatiosta. Yksilöt toistensa tuella pyrkivät kehittämään
kouluyhteisöstä tehokkaamman ja toimivamman kuin vallalla oleva on ollut. (Julkunen, 2002, s. 95)
Opettajakunnalta odotetaan taitoa pyrkiä yhteisiin päämääriin, kun ne ensin on yhteisesti asetettu,
sekä yhteistyökykyä kaikissa tilanteissa. Objektiivinen arviointi ja tarkastelu päämääristä on
pystyttävä tekemään vertaillen tavoitteita suhteessa päämääriin. Puhutaan opettajien kollegiaalisesta
toiminnasta, jossa korostuu tiivis vuorovaikutus, tuen saaminen ja antaminen sekä keskinäinen
kannustaminen (Julkunen, 2002, s. 93). Omaan toimintaansa ajatellut muutokset pitää pystyä
sitouttamaan yhteisön vastaaviin. (Julkunen, 2002, s. 101)
Jotta ihmiset saataisiin mukaan yhteiseen suoritukseen, tulee heidän vahvuutensa hyödyntää ja
heidän heikkoutensa tehdä ainakin osin merkityksettömiksi (Åhman, 2004, s. 95). Perinteisessä
mallissa työpaikan pysyvyys on usein työntekijän pääasiallisin motivaation lähde. Johtamisen pitää
mahdollistaa organisaation ja sen jokaisen jäsenen kasvamisen ja kehittyminen tilanteiden
muuttuessa (Åhman, 2004, s. 95). Menestyvän johtamisen varsinkin perheyrityksessä ei saa estää
yksilöitä tai tiimejä menestymästä. Pitkissä työsuhteissa yritykseen ei saa myöskään unohtaa
yhteisiä tavoitteita ja arvoja.
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Perinteiset mallit työntekijän ja työnantajan velvollisuuksista ovat muutoksessa, vaikkei juridisesti
niin ajatuksellisesti (Åhman, 2004, s. 95). Elinikäisen työsuhteen takuu ei ole enää voimassa edes
pitkään toimineessa perheyrityksessä. Työntekijöiden muutoshalu on asia joka jatkossa takaa
työpaikan. Yrityksen apu kehittymisessä on siten tärkeä. Kehittymisessä tulee painottaa niitä asioita
jotka ovat yrityksen organisaation ja strategian kannalta tärkeitä jolloin myös tarvittavat
uudistuksetkin

sujuvat

tehokkaammin.

Työpaikan

pysyvyyden

takeena

on

erilaisten

muutostilanteiden osaaminen ja selviytymisstrategia, joka vaatii itsensä ja organisaation kehitystä.
(Åhman, 2004, s. 97).
Opettajan oletetaan suunnittelevan itsenäisesti opetuksensa ja siihen sisältyvät arvioinnit ja
toteutukset. Lisäksi opettajan rooliin liitetään yrittäjämäisenä roolimallina toimiminen. (Peltonen,
2014, s. 137) Opettajan oman yrittäjämäisen orientaation opetustyötä kohtaan katsotaan
mahdollistavan yrittäjämäisen oppimisen, jos opettaja vain katsoo sen olevan mahdollista.
Mielenkiintoinen kysymys on nähdäänkö oppija vain kasvatustyön päämääränä vai isompien
tavoitteiden välineenä. (Peltonen, 2014, s. 137) Yrittäjyyden olemuksen korostaminen ei yksinään
anna opettajalle riittäviä eväitä yrittäjyyskasvatukseen, etenkään silloin jos opettajan ymmärrys
yrittäjyyden olemuksesta on hatara, sillä käytetty kieli ei kohtaa opettajille tutumman
kasvatuspuheen ja opettajan professionaalisen perustan kanssa (Peltonen, 2014, s. 138).
Opettajan rooli on toimia muutosagenttina joka edellyttää tietoa yrityskasvatuksen sisällöstä ja
tavoitteista. (Järvi, 2013, s. 65) Oppilaitoksen oma kulttuuri tai ympäristö ei aina toimi katalyyttinä
yrittäjyyden opettamiselle. Opettajan oma yrittäjyyskokemus tai sen puute voi myös vaikuttaa
yrittäjyyden opettamiseen. Oman alueen yrittäjien kanssa tehtävä yhteistyö ja verkostoituminen
ovat ammatillisen koulutuksen kannalta tärkeää. (Järvi, 2013, s. 67) Ensisijainen tavoite opettajalle
on motivoida oppilaat työskentelemään asetetun tavoitteen saavuttamiseksi. Tällöin tapahtuu
mielekästä oppimista. Uusi tieto ja toiminta aiheuttavat oppilaassa myös altistumista jotka kohtaavat
aikaisemman tiedon ja kokemuksen, jolloin oppiminen edelleen syvenee. Tämän prosessin aikana
voidaan kuitenkin kysyä onko opettajan kyky saavuttaa tavoitteet riittävän hyvä ilman
lisäkoulutusta. Koulutuksen, yrittämisen kokeilun tai muutoin oppimisen syventämisen opettajille
pitäisi olla käytäntö jokaisessa oppilaitoksessa. (Viljanen, 2017, s. 100) Yrittäjyyden opettajilla on
usein oma yritysverkostonsa hyvässä kunnossa. He kuitenkin toivoisivat lisää yhteistyötä yritysten
kanssa, sekä omia työssäoppimisjaksoja yritysmaailmassa. (Heiniluoto-Kinnunen, 2013, s. 42)
Opettajan pitää tunnistaa oman koulunsa strategia yritysyhteistyöhön yrittäjyyden opetuksessa.
Organisaation tuki ja opetussuunnitelman pitää tukea yrittäjyyden opettamista. Tämä painottuu
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erityisesti niillä opettajilla joilla on omaa yrittäjyystaustaa. (Joensuu-Salo et al., 2016, s. 17)
Tutkimuksen mukaan 40% ammattiaineiden opettajista uskoo että opiskelijat eivät ole kovin
kiinnostuneita yrittäjyydestä. Voi olla että kyseinen luulo passivoi opetuksen sekä siihen
käytettävän ajan ja estää yrittäjyyden opintojen integroimisen ammattiaineiden kanssa. (Heiskari,
2014, s. 83)
Opettajan oman kehittymisen esteenä on puuttuva yrittäjyyskokemus. Tällä voi olla vaikutusta
myös asenteeseen yrittäjyyden opettamisessa. Koulutukset ja työelämäjaksot yritystoiminnassa
voivat paikata tätä puutetta. Organisaation itsensä aiheuttamat esteet ovat vaikeammin muokattavia.
Henkilöstömuutoksilla pystytään helposti pilaamaan lupaavasti alkanut yrittäjyyden opetus.
Yrittäjyyden opetus on usein irrallisen aineen asemassa, vaikka oppilaitoksen strategia kertoisi
aivan muuta ja pedagogisesti yrittäjyyden opetus olisikin oppimisympäristössä monipuolisesti
esillä. (Mäntykangas, 2017, s. 47)
Opettajan oma yrittäjämäisyys vaikuttaa yrittäjyyden opetusmenetelmien erilaiseen käyttöön ja
niiden syvyyteen. Tämä ei kuitenkaan vaikuta suoraan vaan myötäilee opettajan omaa
yritysyhteistyön luonnikkuutta. Yritysyhteistyö onkin tärkein osa yrittäjyyden opetusmenetelmien
käytöstä. Opettajan oma yrittäjämäisyys kuitenkin helpottaa suuresti taas yritysyhteistyön luomista.
Pelkästään oma historia tai tausta yrittäjänä tai yrittäjämäinen tapa ajatella ei ole tae käyttää
riittävän monipuolisia opetusmenetelmiä yrittäjyyden opetuksessa. Kokemus jota on hankittu
yritysyhteistyön
opetuksessa.

kautta

helpottaa

Yrityskokemuksen

laajentamaan
myönteisyydellä

opetusmenetelmävalikoimaa
on

myös

oma

roolinsa

yrittäjyyden
opettajan

yrittäjyyskasvatusvalmiuksien kehittymisessä. (Joensuu-Salo et al., 2017, s. 154)
Opettajan onnistuessa tehtävässään on tuloksena innostunut ja yrittäjävalmiuksiltaan kehittyneitä
oppilaita. (Peltonen, 2014, s. 138) Tämä tosin vain silloin kun opiskelijat omaksuvat yrittäjämäisen
asenteen opettajan osaamisen kontekstin tuloksena ja oman yritteliään elämänasenteen pohjana
syntyneen toimintatavan mukaan. (Peltonen, 2014, s. 138) Opettajalla on kaksoisrooli kasvatus- ja
opetustyön kautta uudistamaan yrittäjämäistä kulttuuria. (Peltonen, 2014, s. 137) Opettajan
tavoitteena on luoda ympäristö jossa yrittämiseen voidaan tutustua kokeellisesti. (Järvi, 2013, s. 68)
Ammatillisten taitojen pohja on osata etsiä tietoa siellä missä se on tarpeen ja hyödyntää sitä.
Tulevaisuudessa tiedon reflektointi ja elinikäisen oppimisen taito on yrittäjyyden ja yrittäjyyteen
kasvattamisen tärkeimpiä osia. (Järvi, 2013, s. 66)
Tulevaisuudessa opettajan työkalupakissa tulee olla monia menetelmiä itse asian kertomiseksi ja
opettamiseksi. Oppiminen on tehokkaimmillaan silloin kun se on monikanavaista ja sosiaalista; kun
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ihmiset kokoontuvat yhteen oppiakseen toisiltaan uusia asioita eri menetelmin (Järvilehto, 2014, s.
152). Yhdessä tekeminen, sosiaalisessa ympäristössä epäperinteisin menetelmin on tulevaisuuden
oppimisen perusta.
Opettajan merkitys oman opetusympäristönsä luojana sekä oppimisen tukemisen on suuri. Opettaja
pystyy luomaan ympäristön jossa oppilaat osallistuvat vuorovaikutteisesti ja sosiaalisesti
opetukseen, tai olla luomatta oikeanlaista ympäristöä. Oppija ei ole kohde, vaan tekijä (Luukkainen,
2005, s. 61). Suorituskeskeinen opetus korostaa näyttämistä ja mittaamista. Erilaisilla
oppimistavoilla voidaan vapauttaa tunnetiloja sekä parantaa luovuutta. Näin voidaan parantaa
oppimista ja pitää pääasiana oppimista ilman aikataulupaineita. (Luukkainen, 2005, s. 62)

2.4 Yrittäjyyskasvatuksen välineet ja oppimisympäristöt
Mahdollistamalla yrittäjämäisen oppimisen, yrittäjämäisellä opetustyöllä, opettaja ohjaa omaa
toimintaansa. Eli kysymys on siitä millaisena opettajat itse näkevät yrittäjäkasvatuksen merkityksen
ja kokevatko he olevansa valmiita kasvattajaksi. (Peltonen, 2014, s. 121) Opettajat näkevät
yrityskasvatuksen arvokkaana ja tärkeänä ja haluavat kehittää itseään yrittäjäkasvattajana.
Haasteena on opetussuunnitelmien kankeus ja vaikeaselkoisuus joka johtaa erilaisiin tulkintoihin
tavoitteista ja keinoista pyrittäessä parhaaseen tulokseen yrittäjyyskasvatuksessa eri opettajien
kesken. (Viljanen, 2017, s. 99)
Alueellisen yrittäjäkasvatuksen toteuttamiseksi laaditaan paikallisia yrittäjyyskasvatusstrategioita
jossa kuvataan yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet ja luodaan tavat sen toteuttamiseksi. Strategiatyö
tehdään

yhteistyössä

oppilaitoksen

ja

kunnan

eri

tahojen

kanssa.

Näihin

lukeutuvat

yrittäjäyhdistyksen edustajat, sivistystoimen edustajat, kaupungin johto sekä kuntapäättäjät.
Yhteinen strategia luo edellytyksiä toimia yhdessä yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi ja
yrittäjämäisen toimintakulttuurin aikaansaamiseksi. Yhdessä tehty strategia sitouttaa kaikkia
osapuolia

yrittäjyyskasvatukseen

arkisissakin

toiminnoissa

ja

oppilaitoksissa

yrittäjyyskasvatuksesta tulee luonnollinen osa opetusta. (Lehtonen et al., 2015, s. 12).
Opiskelijoille on luotava mahdollisuus tutustua esimerkiksi yritysvierailuin alueen yrityksiin.
Tällöin he voivat pohtia omia mahdollisuuksiaan ja halujaan toimia yrittäjänä ja ymmärtää yleisesti
yritystoimintaa. (Järvi, 2013, s. 68) Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä näkyy organisaation rooli
ja kulttuurinen muutostyö. Tämä vaatii myös oman aikansa ja muutokset kehitykseen tapahtuvat
vallitsevien tarpeiden mukaisesti. (Åkerroos, 2013, s. 98)
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Opetusmenetelmiä tutkittaessa on havaittu että yksi käytetymmistä ja samalla helpoimmista
menetelmistä opettajalle on keskustelu yrittäjyydestä. Samalla voidaan esitellä paikallisia yrityksiä
sekä pohtia lukujen avulla yritystoiminnan taloudellisia realiteetteja. (Ruskovaara & Pihkala, 2012,
s. 209) Keskusteluja pidetään helppona opetusmenetelmänä ja yritysesittelyjä, varsinkin yrityksistä
joista materiaalia on helposti saatavissa, käytetään yleisesti. Yllättäen yrittäjien vierailuja
oppilaitoksissa, kertomassa yrittäjyydestään järjestetään suhteellisen harvoin, niin kuin vierailuja
itse yrityksiin. Samoin yrityspelit tai kilpailut eivät ole yleisesti käytössä oleva opetusmenetelmä.
(Ruskovaara & Pihkala, 2012, s. 209)
Opetustilanteen tavoitteena on onnistuessaan saada oppija omaksumaan joku tieto tai taito.
Kontaktiopetuksen määrän vähentäminen on kuitenkin aiheuttanut tilanteen jossa oppimista tulee
tapahtua koko ajan, vaikka opettaja ei ole tukemassa tai auttamassa. (Julkunen, 2002, s. 65)
Opettajan on hallittava opettamansa aihe mielellään hyvin, mutta lisäksi opettaja tarvitsee
oppilaistaan tietoa enemmän oppimisen edellytysten luomiseksi. (Julkunen, 2002, s. 67) Oppijoiden
ohjaus vaatii tietoa oppijoiden kokemuksista, ominaisuuksista ihmisenä ja aiemman omaksutun
tiedon tuntemista jotta oppimistilanteen olisi mahdollista onnistua parhaalla mahdollisella tavalla.
(Julkunen, 2002, s. 82)
Oppilaitos voi tarjota oppimisympäristön joka on läheisessä yhteydessä työelämään. Oppilaitokseen
voidaan luoda myös harjoitusyrityksiä tai yrittäjämäistä toimintaa erilaisten laskutuspalvelujen
kautta. Kehittämishankkeet tai projektit tarjoavat työelämälähtöistä oppimista tuoreella tavalla.
Aktiivinen toimija oppimisprosessissa on itse oppija, jolle ryhmissä ja tiimeissä opiskellessaan
tarjoutuu tuloksellinen tapa oppia ja motivoitua. Tärkeä asia oppimisessa on oppimisen motivaatio,
jota voidaan määritellä oppijan tunteena mestaruudesta ja autonomiasta niihin asioihin jota on
oppimassa. Tunne on kun osaisi jo kaiken. Yrittäjäidentiteetti on kuitenkin tulosta yksin ja
sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta toisten kanssa työstämisestä syklisessä oppimisprosessissa.
Yrittäjävalmennus kehittyy vain tuntemalla kehityksen prosessit ja valmentamalla yritystoiminnan
rinnalla myös inhimillistä osaa oppijasta. (Id-Korhonen & Savonen, 2013, s. 64)
Opettajien käyttämät opetusmenetelmät ovat sidoksissa kouluasteeseen ja opettajan omaan
yrittäjäkokemukseen. (Ruskovaara & Pihkala, 2012, s. 204) Koulujärjestelmä ei tarjoa pedagogista
tukea tai materiaalia yrittäjyyden opettamiseen. Myöskään opettajien mielestä ohjeet yrittäjyyden
opettamiseen ovat puutteellisia. Opettajat perusopetuksessa ja toisella asteella ovat suuresti itse
vastuussa miten opetusta annetaan. (Ruskovaara & Pihkala, 2012, s. 204) Tutkimusta yrittäjyyden
opettamisesta on tehty paljon ja tulokset saattavat vaihdella huomattavasti kouluasteen ja tutkijan
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mukaan. Yleistä kuitenkin on että opettajalla on aika vähän työkaluja yrittäjyyden opettamiseen.
Suomesta kerätyn aineiston mukaan ammattikoulun opettajat ovat hyvin aktiivisia käyttämään
suoria yritysesimerkkejä ja projekteja opetustyössä, ja näin noudattavat ammattikoulun tapaa oppia
tekemällä. (Ruskovaara & Pihkala, 2012, s. 211) Tosin ammattikoulussakin näkyy opetuksen
luonteessa opettajan oma yrittäjyyskokemus suorasti opetukseen. Se että tutkimuksen mukaan
yleistä materiaalia ei ole käytössä johtaa opetuksen sisällön vaihtelevuuteen ja on siis suoraan
yhteydessä opettajan omaan kokemukseen yrittäjänä. (Ruskovaara & Pihkala, 2012, s. 213)
Yrittäjäkokemusta omaamaton opettaja käyttääkin helposti ”kevyttä” tekniikkaa yrittäjyyden
opettamiseen, kuten keskustelua ja mahdollisesti löytämäänsä valmista materiaalia. Kokeneempi
yrittäjätaustan omaava opettaja pureutuu kustannusjohtamisen keinoin yrittäjyyden olemukseen ja
yrityksen kannattavuuteen. Näin saadaan realistisempi kuva yrittäjyydestä ja sen tulovirroista.
(Ruskovaara & Pihkala, 2012, s. 213)
Opetusjärjestelyjen, -menetelmien ja -materiaalien käytössä sekä opetuksen tasossa on suuria
vaihteluja. Eri kouluasteille soveltuvat menetelmät eivät sovi toisaalle ja saman materiaalin käyttö
on myös vaikeaa. Mahdollisuuksia yrittäjyyskasvatukseen ja – opetukseen on niin monta että suurin
vaihtelu syntyy opettajan omasta persoonasta, osaamisesta ja kokemuksesta. (Ruskovaara &
Pihkala, 2012, s. 213) Opettajan, tai tässä tapauksessa yrityskasvattajan oman taustan vaikutus on
suuri mietittäessä käytettäviä opetusmenetelmiä. Oma yrittäjyystausta antaa rohkeutta siirtää
opetusta pois totutuista ympäristöistä ja laajentaa opetusta käyttäen poikkeuksellisia menetelmiä.
(Joensuu-Salo et al., 2016, s. 17) Ainakin korkeakoulumaailmassa tehtävä yritysyhteistyö poikii
helposti opiskelijoille opinnäytetyöpaikkoja tai valmistumisen jälkeisiä työpaikkoja. Yrittäjät,
varsinkin paikkakunnalla toimivat, ovat halukkaita ainakin korkeakoulujen kanssa tekemään
yhteistyötä. Yrittäjyyskasvatuksen luodessa yrittäjyyttä on tärkeää ja hyödyllistä jos opettajalla on
monipuoliset ja aktiiviset kontaktit alueen yrityksiin. Tämä luonnistuu helpommin opettajalta jolla
on omakohtaista yrittäjyyskokemusta. (Joensuu-Salo et al., 2016, s. 17)
Opettajat suhtautuvat yrittäjyyskasvatukseen erittäin positiivisesti, lähes yhtä positiivisesti kuin itse
yrittäjät. (Heiniluoto-Kinnunen, 2013, s.43) Oman yrittäjyyskokemuksen puute on korvattu
toimimisessa perheyrityksessä tai muissa alaan liittyvissä töissä tai yrittäjämäisesti toisen
palveluksessa. Opettajilla on tyypillisesti työkokemusta kohtuullisen paljon omalta ammattialaltaan,
ja yrittäjyyskasvatus kuuluu kiinteästi opetukseen kaikissa aineissa. (Heiniluoto-Kinnunen, 2013, s.
44) Yhteisen ajatuksen pohjalta on mahdollista luoda yrittäjämäinen oppimisympäristö. Yrittävässä
oppilaitoksessa yrittäjyys on nostettu yhdeksi oppilaitoksen toimintatapaa kuvaavaksi tavaksi ja
arvoksi sekä toiminnan kehittämisen näkökulmaksi (Åkerroos, 2013, s. 99).
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Oppimisympäristön panostus, erilaisten menetelmien käyttö sekä digitaalinen tulevaisuus on haaste
opettajan taidoille. Opettamisessa ei ole kyse tiedon välittämisestä vaan uuden ymmärryksen ja
taitojen luomisen järjestämisestä. Uuden oppiminen ei synny ilman kiinnostusta ja tämän
kiinnostuksen katalysointi onkin opettajan yksi tärkeimmistä taidoista. (Järvilehto, 2014, s. 168)
Tutkimusten mukaan oppijat muistavat vain noin viisi prosenttia perinteisen luentotilanteen
aineistosta. Tilanne paranee jos kyseistä altistusta jatketaan, kiinnostus aiheeseen jostain syystä
lisääntyy tai asiaa käsitellään käytännöllisesti. Käänteisen menetelmän käyttö jossa kotitehtävät
tehdään koulussa ja itse asia opiskellaan itsenäisesti voi helpottaa opettajan resurssien jakautumista
ja edistää heikomman oppijan etenemistä. (Järvilehto, 2014, s. 179-180) Ryhmässä olevia
resursseja, eli edistyneempiä oppijoita voi tällöin myös käyttää heikompien tukemiseen.
Oppilaitoksen oma kehittyminen, virtuaalisen tiedon hankinnan sekä verkosto-oppimisen
menetelmät vievät kohti uusia virtuaalisia oppimisympäristöjä. Tiedon saanti ei enää ole ongelma,
sitä on kyllä käytettävissä, sen laatu voi olla haaste. Opettajan rooli muuttuu valmentamiseen
tuloksellisuuteen ja muutoksen hallintaan. (Åkerroos, 2013, s. 93) Vuorovaikutus keskittyy tällöin
korostuneen itsearvioinnin sisältävään arvioinnin reflektioon sekä avoimeen dialogiin oppilaiden
kanssa. Vastuu oppimistapahtumasta jakautuu, jolloin opettajavalmentaja koordinoi ja oppii myös
itse (Åkerroos, 2013, s. 94).
Arkielämän yrittäjyys ymmärretään oman usein pienen yrityksen perustamisena ja johtamisena,
joka työllistää ensin vain perustajansa, mutta on oikeaa yritystoimintaa. Kotimaisessa keskustelussa
pelkästään yrityksen omistaminen ja johtaminen käsitetään yrittäjyydeksi. Kansainvälisesti
omistaja-johtajien vetämä yritystoiminta on pelkästään pienyrityksen johtamista eli ei varsinaisesti
yrittäjyyttä (Rytkölä et al., 2011, s. 78). Isoissa yrityksissä tapahtuu koko ajan pienyrittäjyyteen
verrattavaa toimintaa, eli tuotteita ja palveluita kehitetään jatkuvasti. Työntekijöitä kannustetaan
organisaatiossa toimimaan yrittäjämäisesti, sisäisen yrittäjyyden hengessä. Kyseessä on tällöin
yrittämisen mahdollisuuksien ja hyödyntämisen prosessista, joka on kuvattu kuviossa 2. Kuviossa
korostetaan mahdollisuuksien havaitsemisen jälkeen tapahtuvasta jatkuvasta prosessista arvioinnin
kautta mahdollisuuksien hyödyntämiseen. (Rytkölä et al., 2011, s. 78)
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Kuvio 2 Mahdollisuuksien tunnistamisen ja hyödyntämisen prosessi Shane&Venkatamaran 2000;
Garcia-Cabrera & Garcia-Soto 2009 mukaan Ulla Hytti (Rytkölä et al., 2011, s. 79)
Liikeidean ytimenä on mahdollisuus yrittämiseen. Tilanne, jossa uusia tuotteita tai palveluita
tarvitaan tai jokin uusi tapa tuottaa tai myydä palveluita, tuottaa aina mahdollisuuden yrittämiseen.
Mahdollisuudet pitää ensin havaita ja sen jälkeen käyttää hyväkseen. Mahdollisuus voi olla
epäkohta tuotteessa tai palvelussa tai vain joku toinen tehokkaampi tai halvempi tapa tehdä jokin
asia ja jonka voi myydä eteenpäin. Mahdollisuudet, johon voi tarttua, ovat yrittäjälle rajattomat. .
(Rytkölä et al., 2011, s. 79) Kuviossa 2 näyttävät eri vaiheet etenevän lineaarisesti markkinoista
liiketoimintaan, mutta jatkuvan arvioinnin kautta prosessi kuitenkin kiertää ja arvioi koko ajan
itseään.
Eri koulutusasteiden ja koulujen sekä työ- ja elinkeinoelämän yhteistyö yrittäjyyskasvatuksessa
verkostoituu vahvasti kodin ja yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa. Ilman yhteistyötä ei synny
yrittäjyyteen tähtääviä toimia tai yrittämiseen johtavaa toimintakulttuuria. Opetussuunnitelmat tai
muut määräykset eivät yksinään pysty luomaan mitään. Eri koulutusasteiden verkostoyhteistyö ja
kasvatuksessa kertyvät tiedot ja taidot luovat oppijalle mahdollisuuden toteuttaa omaa
yrittäjäidentiteettiään. Siihen kuuluu oman tietoisuutensa hallinta henkilökohtaisen elämänhallinnan
ohella jolla parannetaan oppijan asemaa työmarkkinoilla tulevaisuudessa toisen palveluksessa
työsuhteessa tai itsenäisenä yrittäjänä. (OKM, 2009, s. 17)
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Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden muutosnopeus on varsin hidas. Tavoitteita voidaan määritellä
uudestaan uuden toiminnan tasolle

yhteiskunnan rakenteen

tai

toiminnan muuttuessa.

Koulumaailmassa opetussuunnitelmien muutos aiheuttaa yleensä myös tavoitteiden muuttumien.
(Rytkölä et al., 2011, s. 46) Strategialinjaukset elävät yrittäjyyskasvatuksessa nopeammin kuin
tavoitteet. Yhteiskunnan tila ja painotus sekä poliittiset suuntaukset ohjailevat linjausten tilaa.
Strategialinjaukset perustuvat aina laajan yhteisymmärryksen viitoittamaan tilaan. (Rytkölä et al.,
2011, s. 46)
Haanpään ja Tuppuraisen vuonna 2010-2011 toteuttama tutkimushanke selvitti nuorten asennetta
yrittäjyyteen. Tutkimus toteutettiin Liikesivistysrahaston rahoittamana ja sen tuloksena selvisi että
melko lyhyellä aikavälillä on nuorten asenne yrittämisen muuttunut nopeasti ja enää ei pelätä
yrittäjäksi ryhtymistä. Aiemmin yrittäjyydessä pelotti epäonnistuminen ja riskinotto. Yrittäjyydestä
ei oltu kiinnostuneita. Asenteet yrittäjyyteen ovat siis muuttuneet huomattavasti ja nyt sitä ei enää
pidetty mahdottomana. Aiemmin materiaalinen hyvinvointi ja pysyvyys arvioitiin hyvin tärkeäksi.
(Haanpää & Tuppurainen, 2012, s. 53)

2.5 Henkilökohtaisen opetuksen kehittämissuunnitelma ja oppimistavoitteet
Oppimisen ja opettamisen tavoite on yrittäjyyden taitojen kehitys, yrittäjyyden ymmärtäminen ja
yrittäjyydessä tarvittavien tietojen ja taitojen hankinta (Ruskovaara & Pihkala, 2012, s. 213).
Kouluasteesta riippuen on talouden yleistiedon käyttö ja hankinta hyvin epätasaista. Yrittäjyyden
opetus yhdistettynä muihin aineisiin on myös erilaista. Koulutuksella voidaan saada parannettua
yrittäjyyden opetuksen implementointia muihin aineisiin mutta suurin vaikutus tulee opettajan
itsensä kokemuksesta ja innosta yrittäjyyden opetukseen. (Ruskovaara & Pihkala, 2012, s. 213)
Opetussuunnitelma määrittelee mitä oppijan pitää oppia. Opetus tapahtuu usein yksisuuntaisena
opettajalta oppijalle, joka ei muista luennolla puhutusta asiasta juuri mitään. Tekemänsä asiat hän
muistaa huomattavasti paremmin. Opetussuunnitelman mukaisen kokonaisuuden oppimisen estää
tehokkaasti oppijan kiinnostuksen ja innostuksen puute asiaan. Keskeiset taidot kuten lukeminen ja
kirjoittaminen pitäisi kuitenkin kaikkien oppia, kiinnostuksesta huolimatta. Tapaa, jolla oppija
oppii, ei pitäisi sanella ylhäältä päin, edes niissä harvoissa tapauksissa jossa kyseessä ovat
ydintaidot, joiden omaksumiseen meidän tulisi pyrkiä (Järvilehto, 2014, s. 162). Klassinen ajatus,
että opettaja voisi siirtää oppimansa tosiasiat oppijalle, voidaan kyseenalaistaa. Opettaja ei voi
pakottaa oppijaa oppimaan. Jos oppiaines esitellään innostavalla tavalla ja oppija voi suunnata itse
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oman huomionsa siihen, sisältö, josta hän kiinnostuu, tulee lähes varmasti omaksuttua ongelmitta
(Järvilehto, 2014, s. 163).
Ennen opetusta on opiskelijalle tehtävä henkilökohtainen opetuksen kehittämissuunnitelma eli hoks.
Tämä korvaa aikaisemmin käytössä olleen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisprosessin
eli ahotoinnin. Prosessissa kirjataan suunniteltu osaamisen kehittyminen, ja opiskelun kulku.
Suunnitelmaan kirjataan myös tarvittavat tukitoimet sekä määritellään kehittymisen aikataulu.
Oppilaitoksen tehtävänä on määritellä opiskelijan tutkinnon laajuus eli voidaanko osaaminen
tunnistaa ja tunnustaa osana ammattitaitovaatimusta. (OKM, 531/2017, 44§)
Henkilökohtaistamisessa oppilaitos suunnittelee miten opiskelija hankkii tutkinnon vaatimuksiin
tarvittavan ammattitaidon osaamisen, jos sitä aiemmin ei ole. Samoin suunnitellaan tarvittavat
tukitoimet,

erityinen

tuki

ammattitaitovaatimuksista

ja
on

oppimista

tukevat

myös

kirjattava

opinnot.

Mahdolliset

henkilökohtaiseen

poikkeamat
osaamisen

kehittämissuunnitelmaan. (OKM, 531/2017, 48§) Oppilaitoksen on suunniteltava tutkinnon
perusteissa edellytetty ammattitaidon osoittaminen (OKM, 531/2017, 49§)
Suunnitelma laaditaan yhdessä työpaikan kanssa, jos opiskelija suorittaa osaamisen osoittamisen
työpaikalla koulutussopimusaikana (KOS) tai oppisopimuskoulutuksena (OPSO). Muulloin
laadintaan osallistuu opettajan lisäksi tarvittaessa muuta oppilaitoksen henkilökuntaa. Alaikäisen
opiskelijan huoltajalle on varattava mahdollisuus osallistua kehittämissuunnitelman laadintaan.
(OKM, 531/2017, 45§)
Koulukohtaisen opetussuunnitelman kehittäminen heijastuu koulukäytänteisiin ja kognitiivisten
taitojen vaikutus opiskelukohtaisiin tiedonaloihin. Opetussuunnitelman laadinnassa ja opetuksen
suunnitteluvaiheessa valitaan kulttuurista se tiedollinen ja taidollinen oppiaines, joka soveltuu
kyseiselle oppilasjoukolle ja jota

yhteiskunnassa pidetään tärkeänä uuden sukupolven

opiskeltavaksi (Julkunen, 2002, s. 81). Yrittäjämäisen opettajan tai hyvillä yrityskontakteilla
vaikuttavan opettajan kyky luoda opetustilateisiin yrittäjäyhteistyö todelliseen ympäristöön luo
opiskelijalle autenttisen opiskelukokemuksen. (Joensuu-Salo et al., 2017, s. 154) Verkostoituminen
ja yritysyhteistyö siis tuo etuja sekä oppilaitokselle, opiskelijalle ja yritykselle. Yritys tietää
yhteistyön seurauksena jo etukäteen millaista työvoimaa on koulutuksessa ja olisiko mitään
yrityksen tarpeisiin vastaavaa työvoimaa saatavilla. (Joensuu-Salo et al., 2017, s. 154)
Oppilaitoksen on tunnustettava henkilökohtaisen opetuksen kehittämissuunnitelman yhteydessä ne
opiskelijan suorittamat voimassa olevien tutkintojen perusteiden mukaiset tutkinnon osat tai
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yhteisten tutkinnon osien aiheet jotka voidaan sisällyttää suoritettavaan tutkintoon. Näitä opintoja
ovat myös lukio-opinnot, korkeakouluopinnot sekä erikoisammattitutkintojen perusteiden mukaiset
opinnot. Muu osaaminen, jota tutkintoon tai sen osaan voidaan liittää ilman osaamisen hankkimista,
on osoitettava erikseen. (VnA, 673/2017, 10§)
Opiskelijan hankittua osaamisensa ammatillisissa aineissa hän osoittaa ammattitaitonsa
ammatillisen osaamisen näytössä. Koulutuksen järjestäjä, eli oppilaitos nimeää ammatillisen
tutkinnon osien arviointiin kaksi henkilöä. Arvioijat voivat olla opettajia, mutta toisen olisi hyvä
olla työelämän edustaja. Erityisestä syystä arvioijat voivat olla muita oppilaitoksen edustajia.
(OKM, 531/2017, 54§) Yhteisten tutkinnon osien arvioinnin suorittaa yleensä opettaja yksin, ellei
tutkinnon osaa suoriteta yhdessä ammatillisen tutkinnon osan kanssa työelämälähtöisesti. Tällöin
arvioinnissa työelämän edustajaa voidaan myös kuulla. Arvioijilla on oltava riittävä perehtyneisyys
ja ammattitaito arvioitavaan tutkinnon osaan. Lisäksi on tunnettava arviointiprosessi ja suoritettava
tutkinto. Työelämän edustajat perehdyttää arviointiin koulutuksen järjestäjä eli oppilaitos. (OKM,
531/2017, 54§)
Oppilaitoksen on tunnistettava aikaisemmin hankittu osaaminen opiskelijan esittämien asiakirjojen
perusteella. (OKM, 531/2017, 46§) Osaaminen tunnustetaan samalla tavalla, kahden opettajan
arvioimana jos tunnustaminen tehdään ilman ammattitaidon osaamisen näyttöä. (OKM, 531/2017,
47§)
2.6 Yrittäjyyden opettaminen
Yrittäjyyden opettaminen on opettajalle haasteellista, koska ilman ammattitaitovaatimuksia on
yrittäjyyden

opetus

ammattikoulussa

integroitu

ammatilliseen

koulutukseen.

Tavoitteita,

ammattitaitovaatimuksia tai arvioinnin kohteita tai kriteereitä ei myöskään ole. Oppilaitosympäristö
ei tue yrittäjyyden opetusta sellaisenaan vaan se pitää integroida osaksi ammattiaineita, vaikka
pakollinen kurssi yrittäjyydestä olisikin. Oma näkemys tai palo yrittäjyydestä ohjaa kuitenkin
opettajaa yrittäjyyden opettamisessa. Yhtenäistä koulutusta yrittäjyyden opettamisesta ei järjestetä,
opettajan oma halu ja kyky ohjaavat opetusta. (Heiskari, 2014, s. 80)
Yrittäjyyden opettaminen on oman alueen ja alan yrittäjyyden toimintaan kiinteästi liittyvää. (Järvi,
2013, s. 67) Yrittäjyys on asenne joka opitaan prosessin tuloksena (Åkerroos, 2013, s. 94).
Opetussuunnitelmat toisella asteella pitävät sisällään velvoittavia osia yrittäjyyskasvatuksesta.
Toisin sanoen yrittäjäkasvatus on oltava osana opetusta, vaikka opettaja ei itse sitä ymmärtäisikään.
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(Viljanen, 2017, s. 99) Jonkun yrittämisen ominaisuuden omaksumista pidetään tärkeämpänä kuin
tietyn taidon hallintaa. (Heiniluoto-Kinnunen, 2013, s. 44) Tässä yhteydessä ominaisuudella
tarkoitetaan esimerkiksi aktiivisuuden, joustavuuden tai yleensä asenteen omaksumista. Taidoista
esimerkiksi liiketoimintaosaamisella ei ole niin väliä koska tietoa yleisesti on saatavissa suuria
määriä. (Heiniluoto-Kinnunen, 2013, s. 45)
Opettajan työssä ei puhuta ohjaavasta tavoitesuunnitelmasta tai kasvatussuunnitelmasta. Yleensä
puhutaan ainoastaan opetussuunnitelmasta joka pitää sisällään lähes kaiken tiedon ja aiheet mitä
tulisi opettaa. Mikä sitten on opettajan työn keskiössä: opettaminen, osaaminen vai oppiminen
(Luukkainen, 2005, s. 56). Suuri osa opettajista on hakeutunut työhönsä saadakseen opettaa ja
opettaminen on toimintona keskeisin osa opettajan työtä. Nykykäsityksen mukaan oppimista
tapahtuu tosin ajasta ja paikasta riippumatta. Itseohjautuvuus ei ole lähtökohta vaan opetuksen
kohde, oppimisen tapa ja oppimisen päämäärä (Luukkainen, 2005, s. 60). Opettamisen muuttuessa
ohjaukseksi muuttuu myös oppijan toiminta ja asema. Oppija arvioi omaa osaamistaan,
edistymistään tavoitteitaan ja etsii tukea omaksumansa oppimistyylin mukaisesti. Oppiminen on
yksilökohtaista tietojen ja taitojen rakentamista jossa valikoivalla tarkkailulla on suuri merkitys.
Opetus ei voi olla liian korkealentoista eli liian korkealentoista tietoa ei voi vain ”kaataa” päähän.
(Luukkainen, 2005, s. 61)
Yrittäjyyden opetuksen integrointi ammattiaineisiin ilman oikeaa yritystä ja yrittäjyyttä on vaikeaa.
Opettajien on vaikea ammattiaineiden yhteydessä opettaa yrittäjyyttä, paitsi jos se liittyy kiinteästi
opetettavaan aineeseen. Yritystiedon opettamisen määrä on vähäinen oppilaitoksessa ja
ammattiopistossa asioita opitaan tekemällä. Yrittäjyys on huolestuttavan vaikea aine opettaa
sellaisenaan tai integroimalla ammattiaineisiin. Eli yrittäjyyden opettaminen päivittäin tekemällä on
haaste opettajalle. (Heiskari, 2014, s. 81)
Yrittäjätaustainen opettaja uskaltaa soveltaa yritysmaailmassa hankkimaansa kokemusta kehittäen
pelillisiä tai kilpailullisia opetusmenetelmiä. Yrittäjyyskasvattajien oma yrittäjyystausta näyttäisi
siis olevan yksi tärkeimmistä tekijöistä, joilla on vaikutusta erityisesti opetuksessa käytettävien
menetelmien monipuolisuuteen ja myös luontaiseen yritysyhteistyöhön (Joensuu-Salo et al., 2016,
s. 17).
Taloudellisten realiteettien tunteminen ja niiden vaikutus opetustyöhön vaatii ammatillisen
koulutuksen opettajalta ja organisaatiolta ymmärrystä. Näihin sisältyy ymmärrys koulun
ulkopuolisista yhteistyö- ja kumppanuustahoista sekä poliittisesta päätöksentekojärjestelmästä.
Ymmärtämisestä saattaa seurata tiiviimpi yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan ja erityisesti yritysten

32

kanssa joka samalla voi parantaa koulun toimintaedellytyksiä. Ammatillisessa koulutuksessa
opetussuunnitelmat
opetuksessa.

ohjaavat

Yhteiskunnan

jo

vahvasti

vaikuttaminen

työelämäperusteiseen lähestymistapaan kaikessa
on

tärkeä

asia

valmennettaessa

oppijoita

yhteiskuntakelpoisiksi ja ennen kaikkea tuottaviksi kansalaisiksi. (Luukkainen, 2005, s. 120)
Asioiden esittäminen intohimoisesti tai niihin paneutuen ei voi olla aiheuttamatta oppijoissa
altistusta joka voi johtaa kiinnostukseen ja sitten oppimiseen, kuvion 3 mukaan. Esimerkit tai oma
toiminta yrittäjän on mahdollisuus jolla voi oppijan herättää, ilman pakotusta. Tässä voi olla pakko
käyttää myös tavallisuudesta hyvinkin paljon poikkeavia menetelmiä kuten lautapelejä, videoita tai
leluja. Ilman innostusta ja kiinnostusta ei ole oppimista ja altistuksella on mahdollisuus herättää
kiinnostus. Painopiste tällöin on siirtynyt opettamisesta oppimiseen. (Järvilehto, 2014, s. 64)

Kuvio 3. Oppimisen, kiinnostuksen ja altistuksen suhteet. (Järvilehto, 2014, s. 63)
Opettamisen menetelmistä voidaan käyttää keskustelevaa otetta talousasioista, esitellä paikallista
yrittämistä ja keskustella yrittämisen aiheuttamista talousasioista. Lisäksi menetelmänä on
suhteellisen usein yrityksen perustamiseen liittyvien asiakirjojen laadinta ja varsinaisen yrityksen
perustaminen. (Ruskovaara & Pihkala, 2012, s. 208) Yritysvierailujen käyttö on harvinaisempaa
opetuksessa,

kuin

kertomukset

yrittämisestä

tai

niihin

liittyvistä

materiaaleista.

Ammattikoulumaailmassa pelien ja muiden käytännönläheisten materiaalien ja menetelmien käyttö
on yleisempää kuin muilla kouluasteilla. Opetuksessa käy ilmi opettajan oman suhtautumisen
projisoituminen yrittäjyysopetukseen. Lienee helposti ymmärrettävissä että yrittäjänä toiminut
opettaja implementoi oman kokemuksensa helpommin opetukseen kuin opettaja joka ei yrittäjänä
ole toiminut. (Ruskovaara & Pihkala, 2012, s. 213)
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Oppilaiden yritysideoinnin harjoittelu koulumaailmassa alkaa usein jonkinlaisen kioskitoiminnan
kautta. Tämä on luonnollista koska tällöin saadaan helposti ja vaivattomasti suurehko myyntimäärä
helposti aikaan. Harjoitteluna hyvä, mutta voi vääristää koko yritystoiminnan opettamisen tulokset.
Pelkkä koulun kioskitoiminta, jossa asiakkaat on annettu, tuotteet valittu selkeän kysynnän mukaan
ja kilpailu on minimaalista, voi antaa turhan hyvän kuvan yrittäjyydestä ja koitua yritystoimintaa
vaikeuttavaksi asiaksi jatkossa. Yritysideoiden kehittämiseen kouluissa tulisi liittyä monialaisuutta
ja luovuutta sekä omiin vahvuuksiin perustuvaa yritystoimintaa. (Rytkölä et al., 2011, s. 80)
Elinikäisestä oppimisesta puhutaan kun todetaan sosiaalisen kontrollin heikentyneen. (Mäkinen et
al., 2006, s. 203) Elinikäinen oppinen, ilman selityksiä, on myös puheissa mukana ja sen merkitys ei
aina ole täysin selvä. Jatkuva oppiminen, jota yhteiskunta vaatii, voisi olla parempi selitys sille että
kyseessä on kuitenkin jatkuva kouluttautuminen. Osa oppijoista on sisäistänyt vahvan kurinalaisen
käytöksen ja eivät koe toimivansa ulkoisesta pakosta. Tällöin työssä oppimisen mekanismin on
mahdollista toimia. Haaste työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen on työpaikan henki ja ymmärrys
opiskelijan taidoista ja kyvyistä. Yrittäjän arkea harjoiteltaessa ei opiskelijan osaaminen voi olla
tasolla jolla yrittäjä itse on. Tutkintotodistuksen saaminenkaan ei paranna työssä oppimista koska
silloin ollaan vasta oppimisen alkutaipaleella. (Mäkinen et al., 2006, s. 204)
Kun yrittäjän arki yhdistetään yrittäjyyden oppimiseen, on opiskelijoilla paremmat mahdollisuudet
ymmärtää yrittäjyyttä (Järvi, 2013, s. 66-67). Yrittäjyys nähdään usein elämäntapana, mutta se voi
olla myös kääntäen elämän hallintaa, jossa toteutuu yrittäjyys. (Åkerroos, 2013, s. 93) Nuoret jotka
jo opiskelevat jossain osaavat kuitenkin jonkin verran yrittäjyystaitoja. Verkossa oppiminen ja
koordinoiva opetus korvaavat opettajajohtoisen tiedonjakamisen luokkahuoneessa. Sitä voidaan
kutsua myös verkostotapaamiseksi ja yhteydenpidoksi. (Åkerroos, 2013, s. 93)
Oppimisen motivaatio vaikuttaa sisäiseen pahoinvointiin, joka taas heikentää oppimista. Sisäisen
motivaation vaikutusta on arvioitava ulkoisten tavoitteiden saavuttamisena. Ulkoisten tavoitteiden
saavuttaminen vahvistaa pahoinvointia ja tavoitteilla ei ole vaikutusta hyvinvointiin ja siten
oppimiseen. (Järvilehto, 2014, s. 26). Ulkoisella motivaatiolla ei ole pitkän aikavälin vaikutusta
hyvinvointiin, vaikka se tarjoaa tavoitteeseen päästessä nopeita ilontunteita. (Järvilehto, 2014, s. 27)
Ulkoisella motivaatiolla tarkoitetaan toimia jotka tähtäävät ulkopuolelta tulevan kysynnän tai
tarpeeseen vastaamisen tai palkkion saavuttamisen. Sisäinen motivaatio on oppijan itsensä takia
suorittamia toimintoja niin sanottuja ”innostuneita tiloja”. (Järvilehto, 2014, s. 25) Opettajilla on
yleensä perusosaamisen kautta teoreettinen taustatieto yrittäjyyden opettamiseen. Samoin löytyy
työelämätietoa ja kokemusta erilaisista töistä, joskus jopa itse yrittäjänä. Kuitenkin opetukseen on
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liityttävä itsesäätelytaitoja joilla tarkastellaan kriittisesti oppijan omaa ajattelua, tietoisuutta ja
toimintaa. Opettajan tulee siis katalysoida oppijan yrittäjämäistä ajattelutapaa. (Viljanen, 2017, s.
102)
Valmennus voisi olla lähestymistapa oppimisen tukemiseen. Siinä valmentaja ei päätä etukäteen
mitä oppijan on opittava. (Järvilehto, 2014, s. 165) Valmentaja tutkii mitä oppija on kiinnostunut ja
ohjaa opetusta hänen luonnollisen kiinnostuksensa suuntaan. Valmentaja ei oleta että on olemassa
tietopaketti, joka on siirrettävissä oppijalle (Järvilehto, 2014, s. 166). Oppija-opettaja suhde on aina
erilainen kuin valmentaja-oppija suhde, jolloin parhaimmillaan suhde on tasavertainen ja toisistaan
riippuvainen ja vuorovaikutteinen. Tällöin myös valmentaja/opettaja oppii koko ajan uutta ja
kehittyy omassa kontekstissaan. (Järvilehto, 2014, s. 166) Opettajan reflektoiva toiminta on
yhteydessä oppijan yrittäjämäisen ajattelutavan kehittymiseen. Reflektiossa määritellään mitä on
tapahtunut, mitä voisi tapahtua ja mitä tulee tehdä tai miten reagoida opetuksen aikana. Prosessissa
seurataan sekä omaa ja muiden tekemistä. (Viljanen, 2017, s. 102)
Yrittäjyyttä voi oppia myös työpaikalla eli työssä oppimalla. Ammatillisten osaamisalueiden
kehittäminen työssä, jolloin kyseessä on koulutussopimusjakso (KOS), on tietenkin työpaikalla
tapahtuvan oppimisen perimmäinen tavoite. Jaksolla voisi kuitenkin opiskella myös yrittäjyyttä
syvällisemmin. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä oppimista lisätään työpaikoilla. Tämä
vaatii myös ohjausresurssien päivittämistä tarpeita vastaavaksi. Yrittäjyyden osalta ammatillisen
opettajan osaaminen ei välttämättä ole tasolla jolla sen pitäisi olla opettajan syventyessä
yrittäjyyden opetukseen. Tämä vaatisi työpaikkojen aktiivista yhteistyötä, ja tarvittavan
pedagogisen

osaamisen

hankkimista

yhteistyössä

oppilaitoksen

kanssa.

Oppilaitoksen

työelämäpedagogiikan ja yrittäjien toimintatapojen tuntemisen tulee olla yhteistyön ja vastuun jaon
mukaisella tasolla. Opettajan työelämäverkoston kehitys, työelämän yhteistyö ja asiantuntijoiden
käyttö opetuksen eri vaiheissa tukevat yrittäjyyskasvatusta ja lujittavat työelämälähtöisyyttä.
(Mäntykangas, 2017, s. 47)
Yrittäjän työn oppimisen aidossa toimintaympäristössä voi olla haastavaa. Oman näkemyksen
tuominen esille ilman yrittäjätaustaa on opiskelijalle vaikeaa. Puhutaan siis työpaikalla oppimisesta,
TOP tai koulutussopimus eli KOS jaksosta. Tavoitteena on enemmän uuden oppimista ja
soveltamista oppilaitoksessa opittuun, käytännön tilanteessa tapahtuvaan toimintaan, aidossa
työskentely-ympäristössä. Oppimisen laadun parantaminen ja koulutuksen työelämävastaavuuden
lisääminen voi olla myös työssä oppimisen tavoite, ei niinkään yrittäjyyteen liittyvät asiat joiden
ymmärtäminen ja liittymäpinnat ovat vaikeita hahmottaa. (Turpeinen, 2001, s. 49)
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Yrittäjyyden opetus painottuu usein vain yrityksen mekaaniseen perustamisen oppimiseen eikä
varsinaisen yrittäjyyden luomiseen. Yksilön kannalta painotetaan enemmän riskejä ottavia yksilöitä.
Yrittäjyyskasvatuksella vaikutetaan yksilön taitoihin ja yrittäjämäiseen käytökseen. Kasvatuksessa
painottuu voimakkaasti henkilökohtainen elämä ja taloudelliset tavoitteet (Juuso et al., 2010, s. 142)
Yrittäjyyskasvatuksella on mahdollisuus lisätä yritteliäisyyttä ja yrittäjyyttä. Yrittäjyyskasvatuksen
toteutus vaatii tietoa jota toteuttajalla ei välttämättä ole. Elinkeinoelämän on vaikea arvioida
kasvatuksen toteutusta koska tietoa kasvatuksen ja koulutuksen sisällöstä ei ole. (Juuso et al., 2010,
s. 143) Opettajat tekevät toteutukset pääosin itsenäisesti ja verkottuminen elinkeinoelämän kanssa
on vähäistä, toki poikkeuksiakin on. Yrittäjäkasvatuksen valtakunnallinen päämäärä on toistaiseksi
ollut hämärän peitossa. (Juuso et al., 2010, s. 145)
Yrittäjyyden opettaminen on usein keskittynyt vain ylempien koulutasojen opetussuunnitelmiin,
mutta tarve opettaa yrittäjyyttä on myös alemman koulutason opetuksessa. (Ruskovaara, 2014, s.
25) Tämä asettaa opettajalle paineita löytää oikea opetusmetodi kuhunkin ryhmään ja
kouluasteeseen. Opettajan pitää ymmärtää sekä yrittäjyyden että opettamisen avainasiat ja teoriat
(Ruskovaara, 2014, s. 25). Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen tutkimuksessa ei ole olemassa yhtä
ja ylitse muiden käyvää tutkimusotetta tai paradigmaa (Koskinen, 2015, s. 26). Myös
yrittäjyyskasvatukseen on olemassa menetelmiä ja tapoja joista mikään ei ole suoraan oikea.
Oppilaat tuottavat oman subjektiivisen totuutensa oppimisesta ja ne ovat sidottuja aikaan ja
paikkaan sekä samalla muuttuvia kontekstissaan. Sosiaalisen verkoston tuki ja vuorovaikutus
opiskeluyhteisön kanssa on tärkeä opiskelijan oppimisen edistymisessä. (Koskinen, 2015, s. 27)
Yrittäjyyskasvatuksen opetuksen arviointi on kokonaisuudessaan vaikeaa. Tämä koskee myös
sisäisen yrittäjyyden arviointia, vaikka oppimisen tavoitteissa halutaan vahvistaa ryhmässä
toimimisen taitoja sekä omatoimisuutta. Oppimisen arviointi sekoittuu helposti opettajan
henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja kokemuksiin jolloin opetussuunnitelman määrittelemä tavoite voi
hämärtyä. Tätä ilmiötä vahvistaa yrittäjyyden opetuksen kuulumattomuus mihinkään tiettyyn
oppiaineeseen jolloin opettaja ei koe itseään yrittäjyyskasvattajana. (Ruskovaara et al., 2009, s. 19)
Yrittäjyyskasvatuksen opetuksessa jää helposti puuttumaan kunnollinen arviointi, tulosten ja
tavoitteiden välisen suhteen vertaaminen sekä selkeät tavoitteet. (Ruskovaara et al., 2009, s. 20)
Kasvatustieteen teoreettisesta tiedosta on vaikeaa johtaa ohjeita käytännön koulutyöhön ja
vaikeuksiin joita normaalissa opetustilanteissa esiintyy. Opetussuunnitelman sisällön tai
opetettavaksi määrättyjen tiedonalojen tai asiakokonaisuuksien muuntaminen pedagogisiksi
rakenteiksi on oppimisen kannalta tärkeää. Ratkaisuna tähän voi olla konstruktiivisen näkemyksen
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hyväksyminen toiminnan lähtökohdaksi. (Julkunen, 2002, s. 67) Oppilaan aktiivinen rooli oman
ymmärtämyksensä rakentamisessa on kaiken oppimisen perusta, joka kuitenkin tarvitsee tuekseen
opettajan pedagogisia toimia (Julkunen, 2002, s. 69). Tämä voisi sisältyä myös opettajan oman
kehittymisen prosessiin jota edistettäisiin omalla tutkimustoiminnalla erityisesti opettajan oman
ajattelun tutkimisella sekä opettamisen ja oppimisen suhteen selvittämisellä. (Julkunen, 2002, s. 86)
Oppilaan

kohoaminen

opettajan

rinnalle

muuttaa

tavallaan

opetuksen

käytäntöjä.

Vuorovaikutteisuuden korostuminen on tällaisen asetelman lähtökohta (Julkunen, 2002, s. 54).

2.7 Yrittäjyyden oppiminen
Intohimoisen ja innostavan opettajan tarjoama kokemus yrittäjyydestä voi olla se kipinä joka
herättää ammatillisessa koulutuksessa opiskelevan nuoren. Mukaan tulee tällöin sinnikkyys joka
motivoi oppijaa uuden sisällön oppimiseen. Sinnikkyys luo intohimon oppimiseen joka
itseohjautuvassa koulutusjärjestelmässä on ainoa keino saavuttaa hyviä oppimistuloksia, ilman
keppiä ja porkkanaa. (Järvilehto, 2014, s. 62) Miten saada oppija kiinnostumaan aiheesta, ilman
pakkoa? Mahdollisuus rauhassa vapaasti tutustua ja mahdollisesti kiinnostua uusista asioista, aloista
tai kiinnostuksen kohteista voi saada aikaan intohimon ja jonkinlaisen flow kokemuksen ja
oppimista alkaa tapahtua. (Järvilehto, 2014, s. 63) Opettajalla pitää olla käytössään melkoinen
valikoima erilaisia opetusmetodeja joista aktiivisille oppijoille löydetään juuri heille sopiva
menetelmä ja keinot. (Ruskovaara & Pihkala, 2012, s. 214)
Yrittäjyyden oppimisessa ja opettamisessa on usein puhe pelkästään oppijoista ja heidän roolistaan
opiskelussa. Siksi pitäisi tutkia myös opettajan roolia prosessissa ja mitä opetuksessa tehdään tai
jätetään tekemättä ja kuka olisi hyvä ja kelvollinen opettamaan yrittäjyyttä. Onko opettaja ilman
omaa yrittäjyystaustaa pätevä yrittäjyyttä opettamaan? (Ruskovaara, 2014, s. 64) Useimmilla
opettajilla omaa yritystaustaa ei ole, jolloin opetuksesta puuttuu käytännön kokemus. (Ruskovaara,
2014, s. 64) Opettajien oma tiimiopettajuus sekä kollaboratiivinen oppiminen ja kollektiivinen
reflektointi toimivat opettajan ammatillisen kasvun tukena. (Peltonen, 2014, s. 135) Opettajan rooli
on enemmän valmentaja tai ohjaaja ja jopa itsekin oppija, joka voi vaikuttaa opettamismenetelmiin.
(Åkerroos, 2013, s. 94)
Koulutyön ydintä on oppimisen edistäminen. Opettajan on hallittava opettamansa aiheen sisältö,
mutta oppimistavoitteet ovat jossain tulevaisuudessa. Opettaja tekee työtä sidoksissa yhteiskuntaan
ja työelämän tarpeisiin. Enemmän työstä kuluu pelkkiin kansalaisvalmiuksien luomiseen ja oppijan
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yhteiskuntakelpoisuuden saavuttamiseen. (Luukkainen, 2005, s. 55) Onnistumisessa suuri rooli on
toimivan yhteistyöverkoston luomisessa sekä monipuolisen verkoston luomisessa. Verkostoa pitää
luoda paitsi oppilaitoksen sisällä myös muiden oppilaitosten ja yhteiskunnan muiden toimijoiden
kanssa. Kansainvälisyys on myös iso haaste jolla saadaan uuden opettajuuden orientaatio riittävän
korkealle tasolle. (Luukkainen, 2005, s. 55) Opettajuuden osatekijöiden suhde toisiinsa ei ole
rinnakkainen vaan ne muodostuvat osin toisiinsa limittyvistä osaamisen ja yhteistyön alueista. Tätä
suhdetta kuvataan kuviossa 4. Kuvio korostaa työn sisällön hallintaa, mutta myös jatkuvaa
kehittämistä. Sisällön hallinta voi olla käytännönläheistä tai teoreettista mutta se pitää pystyä
liittämään todelliseen elämään. (Luukkainen, 2005, s. 56) Sisällön hallinta ei tietysti vielä takaa että
opettaja on hyvä opettamaan. Ilman sisällön hallintaa on kuitenkin vaikea opettaa yhtään mitään ja
se on vakava este oppijoiden oppimiselle. (Luukkainen, 2005, s. 56)

Kuvio 4. Opettajuuden osatekijät. (Luukkainen, 2005, s. 54)

Käytännön tasolla alakoulun opettajan pitää opettaa oppilaansa lukemaan ja laskemaan
(Ruskovaara, 2014, s. 26). Mitä tekemistä yrittäjyyden opettamisella on tämän kanssa?
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Opetushallitus on aikojen kuluessa antanut erilaisia tavoitteita ja ohjeita yrittäjyyden opettamiseksi.
Varsinaista yrittäjyyden opettamista tapahtuu tutkimuksen ohessa vasta yliopistotasolla keskiasteen
koulujen opetuksen start uppien jäädessä kauas varsinaisesta yrittämisestä. Haaste on tietenkin
jokapäiväisen opettamisen yhdistäminen yrittämiseen ja yrittämisen teorioihin. (Ruskovaara, 2014,
s. 26) Onko oppijalla halua edes oppia yrittäjyyttä, vai pakotetaanko häntä tässä asiassa käyttämällä
kurinalaisia keinoja. Varsinaisen pakottamisen tuloksena ehkä oppii yrittäjyyttä, mutta vihaa sitä.
(Järvilehto, 2014, s. 57) Yrittäjämäisen asenteen siirto koulun jälkeisen ajan voimavaraksi on
yrittäjyyskasvatuksen tehtävä koulutuksen prosessissa. (Koskinen, 2015, s. 125)
Yrittäjyyttä voidaan kuvata tai jakaa joko sisäiseen tai ulkoiseen yrittäjyyteen. Toiminta- ja
työskentelytavoista ilmenee sisäinen yrittäjyys. Eli yrityksen sisällä voidaan toimia yrittäjämäisesti
tavoitteena yrityksen menestyminen, vaikka ollaankin palkattuna henkilöstönä. Yrityksen päämäärä
ja tavoite tulee tällöin olla selkeästi kaikkien tiedossa. Ulkoinen yrittäjä on usein omistaja ja johtaja
samassa persoonassa ja jolta odotetaan monialaisuutta sekä yrittäjyyden eri toimintojen
hallitsemista. (Alikoski et al., 2009, s. 10–11)
Opettajien oma kokemus ja halu yrittäjyyden tutkimiseen ovat sidoksissa koulutason kanssa.
Tasolla jossa yrittäjyydellä on merkitystä tai jos oppilaiden osoittama kiinnostus ja mielenkiinto
katalysoivat opetusta ryhtyvät opettajatkin tutkimaan ja innostumaan opettamastaan asiasta
enemmän. (Ruskovaara, 2014, s. 23) Vielä jos opettaminen aiheuttaa oppilaille tietoja, arvoja tai
taitoja, tilanne vain paranee. (Ruskovaara, 2014, s. 23) Opettajan yrittäjyyskasvatusvalmiudet
koostuvat opettajan omista opetukseen ja yrittämiseen liittyvistä valmiuksista. Nämä ovat opettajan
omaan persoonaan liittyviä ominaisuuksia ja aktivoituessaan näkyvät yrittäjämäisenä toimintana.
(Peltonen, 2014, s. 135) Ympäristön luomat signaalit ovat yrittäjälle merkki mahdollisuuksista.
(Järvi, 2013, s. 68)
Venäläinen psykologi Vygostkyn esitti teoriassaan oppimisen tapahtuvan lähikehityksen
vyöhykkeellä. Oppimiseen liittyy aina haastetta päästä eteenpäin ja saada lisää tietoa ja osaamista.
Lähikehityksen vyöhyke voi vaihdella oppijasta toiseen (Järvilehto, 2014, s. 159). Siirtyminen
mukavuusalueelta optimisuorituksen alueelle ja sitten optimaalisen kokemuksen tilaan edistää
oppimista, kun kaikille yksilöllinen tasapainotila löytyy. Ryhmässä tämän tasapainon löytäminen
tuo opettajalle ainutlaatuisia haasteita ja voi olla ryhmäopetuksessa, varsinkin isossa ryhmässä,
mahdoton toteuttaa. Tämä voi onnistua toimimalla kuin valmentaja ja käyttämällä sosiaalista
oppimista, edistyneempien oppijoiden tuella. (Järvilehto, 2014, s. 160)
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Aito

valinnan mahdollisuus

yrittäjäopintojen

laajuudessa ei

toteudu kovinkaan hyvin.

Opintopolkuja ei ole laadittu näkyväksi organisaatioiden toimesta jolloin opintojen valinta on
hankalaa ja laajuus epäselvää. Tutkinnon perusteissa yrittäjyysopinnot on mainittu kohtuullisen
laveasti ja uusien opetussuunnitelmien henkilökohtaisen osaamisen tunnistamisessa on haasteensa.
(Mäntykangas, 2017, s. 48) Aito yrittäjyys jo opiskeluaikana esimerkiksi osuuskunta, kesäyrittäjyys
tai nuori yrittäjyys (kevytyrittäjyys) korostaa opiskelijan osaamista ja opintojen mielekkyyttä,
nähdessään yrittäjyyden tulokset konkreettisesti. Pedagogisesti oma tekeminen ammatillisessa
koulutuksessa on opettavaisin ja mieleenpainuvin opetuksen muoto. (Mäntykangas, 2017, s. 48)
Asiakastöiden hankkiminen oppilaiden tehtäväksi on mahdollisuus hankkia osaamista tutkinnon eri
osiin. Samalla yrityskasvatuksen näkökulmasta pitää töistä tehdä ainakin kustannuslaskelma tai
muita vastaavia liiketaloudellisia selvityksiä. Palvelujen tuotteistaminen ja resurssibudjetointi on
myös tapa yhdistää yrittäjyyden opiskelua varsinaiseen omaan tekemiseen. Oma yritys tai
oppilaitoksen

sisällä

toimiva

yritys

on

myös

vaihtoehto

opetuksen

kanavoimiseen

yrittäjyyskasvatukseksi, opiskelijoiden tiedon ja taitojen mukaisesti. (Mäntykangas, 2017, s. 47)
Omasta oppimisestaan voi ottaa vastuuta omaksumalla omaehtoisen yrittäjyyden asenteen ja
toimintatavan. Tällöin oppija ottaa vastuun oppimisen lisäksi myös toimeentulostaan, mahdollistaen
samalla omaan tulevaisuuteensa vaikuttamisen, jota yhteiskunnassa usein odotetaan. (Koskinen,
2015, s. 125)
Oppimateriaalia pidetään usein tylsinä. Materiaalin pitäisi olla hyvin toteutettua ja autenttista
toimiakseen hyvin. Oppijat huomaavat helposti huonon materiaalin tai vain verkosta kopioidun
filminpätkän. Tämän vuoksi oppimateriaalin laatu ja aitous on ensiarvoisen tärkeää (Järvilehto,
2014, s. 157). Pelkällä materiaalilla ei kuitenkaan välttämättä saavuteta hyvää oppimistulosta, vaan
osalle oppijoista asiat pitää kuitenkin selittää. Visuaaliset oppijat oppivat katselemalla, kinesteettiset
tekemällä. Altistaminen on materiaalissakin tärkeää, koska sitä tulee tapahtua paljon.
Yrittäjyyden rooli ja suhde innovointiin on hyvin erilainen eri koulutustasoilla. Kuvion 5 mukaan,
mitä ylemmällä koulutustasossa ollaan, sitä suurempi on tutkimuksen ja tuotekehitystoiminnan
osuus yrittämisessä. (Kolhinen & Vettenniemi, 2017, s. 10)
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Kuvio 5. Yrittäjyys ja innovointi eri koulutusasteilla (Kolhinen & Vettenniemi 2017, s. 10)

Innovaatiot voivat aiheuttaa joskus suuria muutoksia nopeallakin aikataululla. Pelin säännöt
muuttuvat nopeasti, jolloin puhutaan hajottavista eli disruptiivisista innovaatioista (Trott, 2012, s.
27). Innovatiivinen kehittäminen yrittäjyyskasvatuksen ohjaamisessa tapahtuu pitkällä aikavälillä ja
pienin askelin. Toimenpiteiden ollessa pieniä ja niiden sijoittuessa suureen joukkoon muuta
opetusta voi kokonaisvaltainen rakenteen kehittäminen viedä liikaa innovointiin tarvittavaa aikaa.
Pelkästään opintopisteisiin, oppitunteihin ja arvosanoihin perustuva opetus ei myöskään takaa
oppilaitoskulttuurin yrittäjämäistä kehittymistä ja vaarana on taantua. (Åkerroos, 2013, s. 100)
Disruptiiviset innovaatiot ovat siis teknologisia innovaatioita, tuotteita tai palveluja, joilla ei pyritä
parantamaan olemassa olevia tuotteita vaan tuottamaan lisäarvoa uusille asiakkaille (Apilo et al.,
2007, s. 25).
Lapset pitävät oppimisesta mutta eivät pidä siitä että heitä opetetaan. Kyseessä on usein myös valtaasema ja halu toimia oman päänsä mukaan ilman aikuisen kontrollia. Inspiroivan oppimisen ja
oppimisympäristön luominen on opetuksen onnistumisen kannalta hyvin tärkeää. Oppijan
kiinnostuksen herättäminen luo edellytykset asian oppimiseen.

Oppimisen pitäisi alkaa
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monipuolisella altistumisella erilaisille aiheille. (Järvilehto, 2014, s. 156) Tiedon säilyttämisen
kannalta altistuminen ja kiinnostus aiheeseen tuottaa huomattavasti parempia tuloksia kuin laaja
muistinvarainen tieto. Opettajan inspiraatio ja rakkaus lajiin, siis kutsumustyö on tässä tapauksessa
ratkaiseva askel mietittäessä oppijoiden kykyä tiedon omaksumiseen. (Järvilehto, 2014, s. 156)
Opetustyön emotialla tarkoitetaan opettajan omien tunteiden tunnistamista ja hallintaa
ammattimaisesti. Tällöin elämästä tulee merkityksellistä. (Juuso et al., 2010, s. 43) Kokemukset
heijastuvat omaan tekemiseen, joten opetustyö on enemmän tunnetyötä kuin tieteelliseen tietoon tai
faktoihin perustuvaa. Todellisuus on aidossa vuorovaikutustilanteessa jossa oppijalle yritetään
omaan osaamiseen tai uskomukseen perustuvaa asiaa opettaa. Konfliktitilanteessa toimintaa
ohjaavat kuitenkin enemmän tunteet kuin järki. (Juuso et al., 2010, s. 43)
Psykologiassa puhutaan viidestä perustunteesta; ilo, suru viha, inho ja pelko. Näihin voitaisiin
kuitenkin lisätä vielä onnellisuus ja hämmästys. (Juuso et al., 2010, s. 43) Tunteiden kautta voi
opetustyökin johtaa parempiin tuloksiin, koska opettaminen on ennen kaikkea tunnetyötä.
Tunnetihentymästä puhutaan kun läsnä on useampia tunteita (Juuso et al., 2010, s. 44).
Metataitojen oppiminen on tiedon käyttämisen kannalta tärkeämpää kuin koskaan. Suuri määrä
tietoa on löydettävissä digitaalisessa maailmassa, tietotekniikan avulla, jos sitä vain osataan etsiä.
Tähän tarvitaan luku- kirjoitus- ja laskutaitoja. Tiedon luotettavuuden arviointi on taito, joka on
syytä opetella, koska tarjottu tieto ei aina ole sitä mitä sen kuvitellaan olevan. Samoin tiedon
määrästä johtuen erilaiset tekniikat sen omaksumiseksi helpottavat ja nopeuttavat prosessia.
(Järvilehto, 2014, s. 186) Luova ajattelu ja ongelmanratkaisukyky ovat taitoja joita tarvitaan koko
elämän ajan, samoin kuin etiikkaa. Etiikan perusteet saattavat auttaa nuoria ymmärtämään hyvän
elämän periaatteet, ja sen mikä on oikein tai väärin ja mitä saa tehdä ja mitä ei. (Järvilehto, 2014, s.
190) Yksilö voi toimia tietyissä tehtävissä tehokkaammin ilman ryhmää, eli tehtävää ei ole
tarkoituksenmukaista suorittaa yhteistoiminnallisesti. Toisin päin tarkasteltuna voidaan katsoa jos
yksilö tulee liian riippuvaiseksi ryhmästä, hän ei pysty toimimaan itsenäisesti. (Siltala, 2010, s. 77)
Ihminen on perusluonteeltaan laumaeläin (Hiltunen, 2011, s. 161). Ihmiset haluavat olla
vuorovaikutuksessa samanlaisten ja samoin ajattelevien ihmisten kanssa. Se vahvistaa myös
yhteenkuulumisen tunnetta ja luo turvallisuutta. Sillä voi olla myös omat haittapuolensa, kun
tapahtuu lauman johdon vaihto. Tässä tapauksessa tarkoitetaan yritysfuusioita ja –ostoja, jolloin
yhdistetään erilaisia laumoja, joilla voi olla täysin eri kulttuuri ja tavat. (Hiltunen, 2011, s. 162).
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Pahimmillaan huono koulumenestys saa oppijan tuntemaan itsensä tyhmäksi tai lahjattomaksi
(Järvilehto, 2014, s. 192). Tämän takia epäonnistumisen taidon hallinta erilaisine menetelmineen
voi lieventää häpeän tunnetta ja auttaa oppimisen kehittämiseen. Tietoisuus, että epäonnistuminen
ei ole pysyvä häpeä, auttaa oppijaa kasvamaan kestävämmäksi ja rohkeammaksi oppijaksi sekä
toimii ponnahduslautana tulevaisuuden menestykselle. (Järvilehto, 2014, s. 192) Epäonnistumista
tai onnistumista ei saa arvioida suhteessa muihin oppijoihin. Ratkaisevaa on, miten oppija sijoittuu
suhteessa siihen, mitä hän jo tietää ja mitä hänen tarvitsee vielä oppia (Järvilehto, 2014, s. 193).
Perusteltua voi olla kehittää arviointimenetelmä missä oppijan oppimista seurataan, ja pystytään
varhaisessa vaiheessa havainnoimaan puuttuva osaaminen. Vaarana on aina järjestelmän
kehittyminen kilpailuksi sosiaalisessa ympäristössä ja siten järjestelmän kääntyminen tarkoitustaan
vastaan. (Järvilehto, 2014, s. 193-194)
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3. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN
Aineistonkeruumenetelminä laadullisessa tutkimuksessa voivat olla haastattelu, kysely, erilaiset
dokumentit ja havainnointiin perustuva tieto. Tutkittavan ongelman ja resurssien puitteissa niitä
voidaan

käyttää

yksinään

tai

kaikkia

yhdessä,

erilaisina

yhdistelminä.

Perinteisen

lomakehaastattelun lisäksi haastattelua tutkimusmuotona voidaan käyttää myös teema- tai
syvähaastatteluna. Haastattelut voidaan toteuttaa perinteiseen tapaan henkilökohtaisesti, postitse
jaetulla vastauslomakkeilla tai tietoteknisillä menetelmillä. Tilanteen ja käytetyn menetelmän
mukaisesti voidaan haastattelujen aiheita painottaa erikseen tai käsiteltävien aiheiden järjestystä
muuttaa haastateltavien omien intressien mukaan. Tällä tavalla saadaan aikaan dynaamisempi
haastattelutilanne, jossa tarkasteltavaan asiaan saadaan helposti haastateltavan kannalta helpompi
lähestymiskulma. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 71-73)

3.1 Tutkimusmenetelmä

Tutkimuksen tekotavaksi valikoitui jo varsin aikaisessa vaiheessa kvalitatiivinen teemahaastattelu.
Teemahaastattelun avoimuus, ja mahdollisuus edetä edeltä valittujen keskeisten teemojen sisällä,
antaa haastattelulle lähes syvähaastattelun luonteen. Metodologisesti teemahaastattelu korostaa
ihmisten vuorovaikutuksen avulla synnyttämiä merkityksiä sekä tulkintoja asioista. Lisäksi ihmisen
oma analysointi asioiden merkityksestä korostuu. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 75)
Pelkästään ennalta laadittujen sähköisten tai paperisten kysymyslomakkeiden täyttö haastatteluksi ei
olisi käsiteltävään aiheeseen sopinut, koska tavoite oli saada haastateltavat myös itse miettimään
omaa toimintaansa. Tarkemmaksi haastattelumenetelmäksi valittiin ryhmähaastattelu, jossa kerättiin
tietoa yrittäjyyden opetuksesta Stadin ammatti- ja aikuisopiston tekniikan ja logistiikan alan
yrittäjyyden

opettajilta.

Haastatteluissa

käytettiin

kuitenkin

apuna

etukäteen

jaettua

haastattelurunkoa, jonka avulla Opetus- ja kulttuuriministeriön linjauksia arvioitiin. Pääpaino oli
vapaan sanan osassa, kvantitatiivisen tiedon saanti oli vähäistä ja varsin haastavaa. Riittävän
avoimen, kirjallisen haastattelurungon käyttämisellä tutkimuksessa pyrittiin saamaan aikaan
haastatteluissa avoimuutta ja kehityshakuisuutta. Täysin strukturoitua haastattelua pyrittiin
välttämään jotta keskustelua aiheesta saataisiin syntymään. Yksi ryhmistä halusi antaa vastauksensa
ensin kirjallisesti, jota haastattelun yhteydessä muokattiin haastattelussa esiin tulleilla asioilla.
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Aineistoa haastatteluista kertyi paperisena noin 20 sivua. Suurin osa haastatelluista ryhmistä halusi
käyttää etukäteen jaettua haastattelurunkoa omana muistiinpanosivunaan. Muistiinpanojen lisäksi
kaksi haastattelua nauhoitettiin, jolloin syntyi taustamateriaalia noin 3 tuntia. Nauhoituksista
varmistettiin vielä osa muistiinpanoista ilmenneistä asioista, jonka jälkeen nauhoitukset tuhottiin.
Haastateltuja ryhmiä oli kaiken kaikkiaan viisi joista neljässä oli kaksi jäsentä, viidennen
varsinaisen yrittäjyyspedatiimin vahvuus haastattelua aikana oli 1+5 henkilöä. Haastatteluihin
käytettiin aikaa noin tunti ryhmää kohden ja ne suoritettiin touko-elokuussa 2018.
Etukäteen laadittua haastattelurunkoa, jolla ohjailtiin varsinaisia haastattelutilanteita, käytettiin
tietojen keräämiseen yrittäjyyden opetuksesta. Haastatteluissa keskityttiin teemoihin, jotka
noudattelivat tutkimuksen pääteemoja sekä koulutuksen uusia yrittäjyyslinjauksia. Haastattelujen
tuloksia purettiin sanalliseen muotoon teemoittain, joista analysoitiin kunkin teeman sekä
yrittäjälinjausten

toteutumista.

Kvalitatiivisen

teemahaastattelun

haaste

on

paitsi

saada

haastatteluista näkyvä tulos, myös pysyä ajatellun haastattelualueen sisällä, siten että keskustelu ei
rönsyile liiaksi käsiteltävän aiheen ulkopuolelle. Käsitellyt teemat korostuivat haastattelujen aikana,
vaikka ennalta laaditut kysymykset johdattelivatkin haastattelun kulkua. Samalla haastateltaville
annettiin mahdollisuus miettiä omaa tekemistään tarkemmin ja samalla tarkastella myös laajemmin
käsiteltyä aihetta.
Varsinainen tulosten analyysi pyrittiin tekemään pääteemojen mukaisesti, sekä analysoiden uusien
2017 yrittäjälinjausten kohtien mukaan. Analysoinnissa käytettiin apuna tutkimuksen teoriaosan
tutkittua tietoa yrittäjyyden opettamisesta sekä yrittäjyyskasvatuksesta ja yrittäjyyskasvatuksen
järjestelmästä. Tutkimusosassa käsitellään haastattelujen vastauksia kysymyksittäin ja yhdistetään
vastauksia lopuksi teoriaosuuden tuomien näkökulmien kautta.

3.2 Luotettavuuden arviointi
Virheiden syntymistä tutkimuksissa pyritään välttämään. Toisaalta tulosten pätevyys ja luotettavuus
vaihtelevat joskus suuresti. Kaikissa tutkimuksissa pyritään siis arvioimaan tehdyn työn
luotettavuutta. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida validiteetin ja reliabiliteetin avulla.
Validius tarkoittaa tutkimusmenetelmän pätevyyttä eli mahdollisuutta mitata sitä asiaa jota juuri
ollaan mittaamassa. Reliabiliteetti taas sitä jos kaksi tutkittavaa tai sama tutkittava eri
tutkimuskerroilla vastaa yhtenevästi kysymyksiin. Kvalitatiivisen tutkimuksen pätevyyden ja
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luotettavuuden osoittaminen on kuitenkin huomattavasti vaikeampaa kuin kvantitatiivisen
tutkimuksen. (Hirsijärvi et al., 2004, s. 216)
Tutkimuksen tekovaiheessa oli tekijällä pelko tutkimuksen tulosten vääristymisestä haastateltavien
suhteellisen pienen määrän takia. Samoin käynnissä olevan organisaatiomuutoksen vaikutuksista ei
ollut täydellistä varmuutta. Lisäksi vuoden 2018 alussa käynnistetty ammatillisen koulutuksen
lainsäädännön uudistus eli reformi aiheutti syvää epätietoisuutta tulevasta, mikä ei voinut olla
vaikuttamatta vastauksiin. Työn edetessä pelot kuitenkin hälvenivät, koska haastateltavat edustivat
kuitenkin opettajia, jotka yrittäjyyttä ammatillisessa koulutuksessa opettavat tai ohjaavat.
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4. HAASTATTELUTUTKIMUS YRITTÄJYYDEN OPETUKSEN TOTEUTTAMISESTA
Haastattelututkimuksen tavoitteena oli selvittää miten yrittäjyyskasvatus toteutetaan ammatillisessa
peruskoulutuksessa

Opetus-

ja

kulttuuriministeriön

2017

lanseeraamien

koulutuksen

yrittäjyyslinjausten ohjaamana Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Tutkimuksen pääkysymyksen
lisäksi haastatteluissa keskityttiin kolmeen teemaan:
1. Miten opetetaan yrittäjyyttä?
2. Miten erilaiset oppimisympäristöt vaikuttavat yrittäjyyden opetuksen toteuttamiseen?
3. Voidaanko uusia linjauksia hyödyntää esimerkiksi aikaisemmin opitun tunnistamisessa?
Näiden teemojen tarkastelulla sekä haastattelun apukysymysten avulla käsiteltiin yrittäjyyden
opetuksen uusien linjausten sisällön toteutumista. Kerätyn aineiston analysoinnissa oli
tarkoituksenmukaista tarkastella teemoittain myös teorian osuutta. Haastatteluissa käytetyt
kysymykset mahdollistivat osakokonaisuuksiin rajoitetun keskustelun, vaikka välillä keskustelu
laajenikin selkeästi ulos käsitellyistä teemoista.
Haastateltaville etukäteen toimitettu kysymysrunko sisälsi myös apukysymyksiä, joilla pyrittiin
tarkentamaan pääteemojen aiheita. Haastateltavien oma osaaminen yrittäjyyden opettamisessa oli
varsin korkealla tasolla, joka helpotti itse haastattelun tekoa. Melkein kaikilla haastateltavilla oli
myös omakohtaista kokemusta yrittäjyydestä, eli olivat toimineet tai jopa toimivat parasta aikaa
yrittäjinä. Kaikille yhteistä oli kuitenkin halu oppia opettamaan paremmin yrittäjyyttä ja suhtautua
kriittisesti omaan opettamiseensa ja sen kehittämiseen. Haastatteluja on seuraavassa käsitelty
kahtena kokonaisuutena joista ensimmäisessä keskitytään yrittäjyyden opetukseen ja toisessa uusiin
vuoden 2017 yrittäjyyslinjauksiin.

4.1 Yrittäjyyden opetus
Haastattelun tuloksina syntyneissä vastauksissa ei välttämättä ole aina oikeita vastauksia, tai
opetukselle on useita vaihtoehtoisia toimintamalleja.
Miten opetetaan yrittäjyyttä ja ovatko uudet linjaukset käytössä:
Ensimmäisen haastattelutuokion aikana selvisi totuus uusien yrittäjyyslinjausten lanseerauksen
hienoisesta epäonnistumisesta, koska suurin osa haastatelluista ei ollut kuulutkaan asiasta ennen
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haastattelua. Tässä vaiheessa oli kuitenkin myöhäistä perua tai vaihtaa kysymystä, koska
haastattelurunko ydinkysymyksineen oli jo jaettu tutustuttavaksi. Ainoa keino oli yrittää
apukysymysten avulla paikata tilannetta.
Kuten jo ensimmäisestä vastauksesta voi päätellä:
R1: ”Jos kysymys 2017 tehdyistä linjauksista: Ei kovinkaan paljon. Luin okm:n linjauksista
kokonaisuutena ensimmäistä kertaa tämän kyselyn virittämänä. On saattanut olla jotakin tiedotetta
linjauksista henkilöstökokouksissa mainintoina tai tullut sähköpostitse tietoa, mutta ne ovat
menneet ns. ohi kaiken opetustyön perustehtävien ja muiden opetustyöhön liittyvien asioiden
tiimellyksessä.
Tämän asian tiimoilta perustana oli pääosin sähköpostilla saatu tieto yrittäjyyskasvatuksesta
uudessa valtakunnallisessa opsissa 2015. Taustaa okm:n linjauksista siihen ei tiedotettu, vaan oli
oman aktiivisuuden varassa etsiä tietoa ja ryhmänjohtaja Pietilä oli oman yrittäjäkokemuksensa
puitteissa tässä avainasemassa.
Tiedottaminen olisi ollut tärkeää, mutta on ollut siis vähäistä ja pääosin sähköpostin kautta
tulevaa.”
Linjausten kohdan yrittäjämäisestä oppimisesta ovat opettajat kokeneet Peltosen tutkimuksen
(Peltonen, 2014, s. 121) mukaan tärkeänä, mutta ovat hieman epävarmoja soveltuvatko
kasvattajaksi. Yrittäjämäinen oppiminen yrityskasvatuksessa on arvokasta ja opettajan tulee
kehittyä omassa toimessaan. Opetussuunnitelman tuottamat haasteet, vaikeaselkoisuus, kankeus ja
yleistävyys johtavat myös helposti erilaisiin tulkintoihin yrittäjyyskasvatuksen opetuksessa, vaikka
parhaaseen mahdolliseen tulokseen pyrittäisiin. (Viljanen, 2017, s. 99)
R2: ”Nää näyttää hienolta, miten saataisiin implementoitua kaikille ja kaikkiin tutkintoihin? ”
R3: ”Ei ole ollu tietoa, on opetettu kuten ennenkin.”
Yrittäjämäisen toimintakulttuurin luomiseen tarvitaan esimerkkiä, jotka helpoimmin saadaan
tekemällä yritysvierailuja alan yrityksiin. Näistä saadaan ajatuksia opiskelijoille yrittämiseen ja
yrittäjän arkeen ja yrittäjyyden ymmärtämiseen. (Järvi, 2013, s. 68)
R4: ”Pakollinen 1 osaamispisteen yrittäjyyskurssi, vapaaehtoisena voi valita enemmän, ei ole ollut
linjauksista tietoa.”
R5: ”Ei ole tähän juurikaan tutustuttu, mutta nyt kun puhutaan, niin tutustutaan ehdottomasti.”
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Vastauksista käy selkeästi ilmi miten huonosti tiedotus yrittäjyyden uusista linjauksista on toiminut.
Ainakin varsinaista opetustyötä tekevien opettajien kohdalla ei tietoa yrittäjyyden uusista
linjauksista ollut käytännössä ollenkaan, Stadin ammatti- ja aikuisopiston tekniikan ja logistiikan
alalla.
Toisaalta ryhmien opettajien innostus haastattelutilanteissa uusiin linjauksiin oli iloista katseltavaa
ja tuntui että jotain uutta työvälinettä ollaan tarjoilemassa heille. Myös yrittäjyyden ja
yrittäjyyskasvatuksen eroja alettiin selkeästi pohtia enemmän, mikä voi jatkossa tuottaa parempia
opetustuloksia.
Yrittäjyyttä kuitenkin opetettiin, tosin erilaisilla menetelmillä opetussuunnitelmien mukaan. Eli
opetussuunnitelma toimi ohjaavana dokumenttina, ja kuten teoriaosassa Järvi, 2013 ja Koskinen,
2015 väitöskirjoissaan ovat todenneet, asenneperustan avulla voidaan kasvattaa yritteliäästi toimivia
ihmisiä. Kansalaiskasvatuksesta on siis kysymys.
Miten toteutetaan linjausten aiheuttamat tehtävät
Yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisen mahdollisuuksia ja menetelmiä on jokaisella opettajalla
mahdollisuus joko kokemuksen kautta tai tutkimalla käyttää opetuksessaan hyödyksi. Erilaiseksi
menetelmien käyttäjäksi tekee opettajan oma persoona, joka haastattelujen aikana nousi esiin lähes
joka ryhmässä. Lisäksi opettajan omat kokemukset ja osaaminen vaikuttavat opetuksen ja
kasvatuksen tasoon. (Ruskovaara & Pihkala, 2012, s. 213) Kokemus yrittäjänä antaa etumatkaa
opettajalle erilaisten opetusmenetelmien ja kokemuksen kautta hankitun tiedon jakamiseen. Lisäksi
yrittäjäkokemus helpottaa suhteita alueen yrityksiin ja poikii helpommin yhteistyömahdollisuuksia.
(Joensuu-Salo et al., 2016, s. 17)
Linjauksiin oli tässä vaiheessa haastattelua jo tutustuttu ja heti alkoi niiden aiheuttamien tehtävien
toteuttamisen suunnittelu:
R1 ”Kullakin koulutusalalla kuitenkin yhteinen ylätason kirjaus opintojen järjestämisperiaatteiden
osalta (löytyy www.stadinao.eu sivustolta):
”2.3 Yrittäjyysosaaminen
Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy yrittäjyysopintoja, mikä ohjaa opiskelijaa
yrittäjämäiseen toimintatapaan. Yrittäjyys on ensisijaisesti yksilön ominaisuus ja asenne, joka
ilmenee toiminnassa vastuullisuutena, oma-aloitteisuutena, rohkeutena, kekseliäisyytenä ja
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luovuutena. Näiden ominaisuuksien kehittymistä tuetaan erilaisilla opetusmenetelmillä ja
oppimisympäristöllä koko opintojen ajan.”

Lisäksi yhteisten aineiden-opettajat (?) ilmeisesti tekivät kaikille pakolliseksi tulevan 1
osaamispisteen laajuisen ”Yrittäjyys ja yritystoiminta” materiaalit opetussuunnitelmaan. OKM:n
linjauksia näkyy myös Stadin ammattiopiston opetussuunnitelman yhteisessä osassa 2015. Tämän
yhteisen osan tiedottaminen on tapahtunut sähköpostilla ja siinä olevista taustalinjauksista ei ole
erityisesti tiedotettu. ”
R2: ”Ei mitenkään erityisesti, opettajan omalla persoonalla.”
Yrittäjyyden linjausten toteuttaminen on tietysti vaikeaa kun niistä ei ollut paljonkaan tietoa
etukäteen, eli kun julkistus ei ollut opettajia tavoittanut. Haastattelujen aikana alkoi linjausten
sisällön avauduttua tapahtua tietynlaista integrointia omaan opetustyöhön. Yrittäjäkasvatuksen
osuus tässä vaiheessa oli se mistä eniten keskusteltiin ja pohdittiin sen vaikutusta sekä linjausten
sisällön siirtymistä osaksi omaa opetustyötä. Linjausten kysymys-vastaus osasto oli tässä vaiheessa
ahkerasti käytössä kun etsittiin selityksiä julkaistuille uusille tavoille toteuttaa yrittäjyyden ja
yrityskasvatuksen opetusta.
Kuten Ruskovaaran 2014 tutkimuksessa todetaan, yrittäjyyden opettaminen on keskittynyt usein
vain ylempien koulutasojen opetussuunnitelmiin. Ammatillisessa koulutuksessa yrittäjyyden
opetuksen osuus on pieni, jolloin myös opetuksen metodin löytäminen voi olla vaikeaa. Samoin
opettajan pitää ymmärtää yrittäjyys ja siihen liittyvät avainsanat ja teoriat. (Ruskovaara, 2014, s. 25)
R3: ”Ei yrittäjyyttä voi opettaa, laajempaa näkemystä halusta yrittäjäksi tarvitaan.”
R4: ” Ei toteuteta oikein mitenkään, paitsi tunteja lisäämällä.”
Oman opettamisen toteutus alkoi tämän kysymyksen kohdalla selvästi mietityttää ja useat
haastateltavat miettivät vakavasti voiko opettaja opettaa yrittäjyyttä ilman yrittäjäkokemusta?
Lisäksi haastateltavat puhuivat myös opetuksen tuloksen mittaamisesta, joka nykykäytännöillä on
haastavaa ja joissain tapauksissa sitä ei tehdä ollenkaan.
R5: ”Yrittäjyyden opetus painottuu pääosin yrittäjyyskasvatukseen, yrittäjämäiseen toimintaan ja
kokeilukulttuurin luomiseen sekä kehitetään ammattiylpeyttä. ”
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Oman alan yrittäjyyden tuntemus on haastattelujenkin perusteella yrittäjyyden opetuksen tärkein
perusta. (Järvi, 2013, s. 67) Yrittäjyyden opetuksen tuloksena syntyy (tai on syntymättä) asenne
yrittäjyyteen, opetussuunnitelmista huolimatta. (Åkerroos, 2013, s. 94) Opettajan on toisen asteen
opetussuunnitelman mukaan opetettava yrittäjyyttä, vaikka ei siitä pitäisi tai ymmärtäisi. (Viljanen,
2017, s. 99) Tärkeämpää tässä olisi yrittäjyyskasvatuksen rooli jota esimerkiksi kaikki
haastateltavat eivät tuntuneet ymmärtävän. Yrittäjyyttä opetettiin koska niin oli käsketty tehdä.
Kasvatustyö meni sitten siinä sivussa. Yrittämisen opetuksellahan liian useasti käsitettiin vain
liiketoimintasuunnitelman tekoa ja mekaanista yrityksen perustamista, yrittäjyyskasvatuksen
kustannuksella. (Heiniluoto-Kinnunen, 2013, s. 45)
Hyödynnetäänkö uusia linjauksia aikaisemmin opittujen asioiden tunnistamisessa?
Ammatillisen koulutuksen reformin yhtenä perustana on aikaisemmin hankitun osaamisen
tunnistaminen ja siten hyväksi luku. Yrittäjyyden kohdalla osaamisen tunnistaminen ja hyväksi
lukeminen puhututti kovasti ja haastateltavat miettivät onko ylipäätään mahdollista hyväksi lukea
mitään.
R1: ”Arviointikeskustelussa pyritään kartoittamaan toteutunut yrittäjämäinen kokemus.”
R2: ”Arviointikeskustelun avulla, yrittäjyyden dokumentointi ja yrittäjyyden vain tietää”
Haastatteluissa

koettiin

osaamisen

tunnistaminen

vaikeimmaksi

asiaksi

yrittäjyyden

ja

yrittäjyyskasvatuksen opetuksessa. Ehkä ainoa tie osaamisen tunnistamiseen löytyisi omasta
toimivasta yrityksestä, jota tosin aika harvalla alle 18 vuotiaalla vielä on.
R3: ” Työelämässä hankitut taidot sekä yto aineet tukevat yrittäjyyttä.”
Tutkintoon tähtäävässä opiskelussa aikaisemmin hankitulla osaamisella on iso merkitys. Pulmana
asiassa on kuitenkin osaamisen tunnistaminen ja erityisesti yrittäjyyden kohdalla tunnistaminen on
erityisen vaikeaa. Useissa muissa aineissa tunnistaminen voidaan tehdä myös asiakastöiden tai
työssä opitun osaamisen kautta. Koulussa tapahtuvan asiakastoiminnan tai palvelujen tuottamisen
kautta voidaan tehdä tunnustettavaa oppimista. Toiminnan täytyy kuitenkin olla tällöin
yrittäjämäistä

ja

sen

taustalla

on

oltava

tuotteistamista,

kustannuslaskentaa

sekä

resurssibudjetointia. Toiminta voidaan tehdä omana yrityksenä tai oppilaitoksen sisällä toimivana
esimerkiksi osuuskuntana. (Mäntykangas, 2017, s. 47)
R4: ”Voidaan tunnistaa joitain osia esim perheyrityksissä työskentelystä.”
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R5: ”Työelämässä opitut asiat ovat tärkeitä”
Jo vastausten pituuksista voi havaita osaamisen tunnustamisen olevan hankalaa, joissain tapauksissa
lähes mahdotonta. Toimivia yrityksiä opintojen aikana ei ole monia tai niitä ei perusteta, ainakaan
haastateltavat eivät niitä tunnistaneet.
Opettajan osaamiseen ja yrittäjäkokemukseen liittyvää kysymystä pohdittiin ehkä kuitenkin eniten
kun kysyttiin millaista osaamista ja tietoa vaaditaan yrittäjyyden opettamiseen ja yrittäjämäiseen
toimintaan? Miten yrittäjämäinen toiminta näkyy omassa työssäsi tai opetuksessasi? Tarvitaanko
täydennyskoulutusta?
R1: ”Työelämätaidot ja erityisesti nyky- ja tulevaan yhteiskuntaan liittyvät työelämätaidot,
pohjautuvat yritteliäisyyteen ja yrittäjyyteen. Verkostoituminen työelämään jo heti toisen asteen
opiskelujen alussa on merkityksellistä. Useinhan ensimmäiset työelämätaidot harjoitellaan
peruskoulujen TET(työelämään tutustuminen) jaksoilla. Työelämä- ja yrittäjyysosaaminen pitäisi
olla kaiken osaamisen perusta. Nyt ne näyttäytyvät esim. opetussuunnitelmassa siten, että
Työelämätaitoja opiskellaan 1 osaamispistettä ja yrittäjyyttä samoin 1 osaamispistettä
pakollisesti.”
R2: ”Yrittäjyysopintojen integrointi äidinkielen, kulttuurin ja matematiikan opetukseen.”
Yllättäen tästä haastattelun alakysymyksestä keskusteltiin haastattelujen aikana selvästi eniten.
Tässä vaiheessa tavallaan myös harmitti että tämä kysymys ei ollut tutkimuksen pääkysymyksenä.
Tutkimuksissa (Ruskovaara, 2014 ja Peltonen, 2014) on pohdittu laajasti voiko yrittäjätaustaton
opettaja ylipäätään opettaa yrittäjyyttä, vai pitäisikö opettajan aina olla yrittäjä?
R3: ”Täydennyskoulutusta tarvitaan, yrittäjyydestä.”
R4: ”Tarvitaan koulutusta yrittäjyyteen, alat erilaisia, toisilla yrittäjyys näyttäytyy herkemmin ja on
usein ainoa mahdollisuus työelämässä, opettajan pitäisi itse olla yrittäjä.”
Samoin haastatteluissa nousi myös esille esimerkki jossa kovia kokenut, eli lopulta konkurssiin
ajautunut yrittäjä opettaessaan yrittäjyyttä on luonut yrittämisestä erittäin negatiivisen kuvan. Myös
akateemisen koulutuksen etuja ja haittoja pohdittiin runsaasti, mutta siihenkään kysymykseen ei
yksiselitteistä ratkaisua löytynyt. Yrittäjämäisestä asenteesta riitti kuitenkin esimerkkejä ja hyviä
käytäntöjä monista haastatteluryhmistä.
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R5: ”Periaatteessa ei tarvita sillä opettajan oma kokemus, kokeilunhalu ja heittäytymiskyky
korvaavat kyllä kaiken koulutuksen, yrittäjyyttä on myös aika vaikea kouluttaa jos siihen ei ole
asennoitunut tai työyhteisö ei tue sitä.”
Opettamisen ja kehittämistyön tasapainoa etsittiin. On tärkeää että opettaja pääsee kehittymään
omassa työssään ja kehittymiselle pitää varata aikaa. Käytännön opetustyöhön koettiin varattavan
liian vähän resursseja kehittämistyölle. Arjen työn pitäisi olla tasapainossa ja työn vaikuttavuus
koettiin tärkeänä. Yrittäjyyden opettajat kokivat että eivät voi vaikuttaa paljoakaan oppilaitoksen
yrittäjämäiseen toimintaan, vaan sitä hallitsevat muut. Yhteistyötä muiden opetusta antavien tahojen
kanssa haikailtiin samoin kuin arjen pieniä kehittämis- ja koulutustapahtumia. Liian vaativan
kehittämistyön jälkeen on liian helppoa palata vahoihin käytänteisiin.
Opetustyössä mahdollistamisella on tuloksiin nähden suuri merkitys. Yrittäjämäinen opetustyö tai
yrittäjämäisen oppimisen mahdollistaminen ohjaa opettajan toimintaa. (Peltonen, 2014, s. 121)
Liian helposti opettaja voi vetäytyä opetussuunnitelman turvaan. Opetussuunnitelman mukana tai
koulukohtaisesti tuotettu opetusmateriaali on yrittäjämäisen opetustyön haaste. Useasti vain
halutaan opetusmateriaali valmiina joka vaikuttaa oppilaitoksen sisäisen yrittäjyyden kehittymiseen.
(Ruskovaara & Pihkala, 2012, s. 209)
Kysyttäessä linjauksista tehtyä opetussuunnitelman materiaalia olisi vastaukset voinut kirjoittaa jo
etukäteen valmiiksi.
R1: ”Ei mitään, mutta linjausten työkalurivi näyttää toimivalta.”
Opetussuunnitelmaan ei materiaalia uusista linjauksista ole tehty, mutta linjausten tuomaa lisäarvoa
heräteltiin jo ensimmäisen ryhmän vastauksessa. Linjausten sisältöä ei ole kuitenkaan siirretty tai
muokattu suoraan opetusmateriaaliksi.
R2: ”Ei.”
R3: ”Ei ole näkynyt.”
Omasta kokemuksestaan ja osaamisestaan opettaa yrittäjyyttä haastateltavat ryhmät kertoivat
positiivisia asioita. Suurin osa haastateltavista oli toiminut tai toimi parhaillaan jonkinlaisena
yrittäjänä. Myös asenne yrittäjyyteen oli hyvä, vain yksi ryhmä ei suositellut tai jopa kertoi
suosittavansa olemaan ryhtymättä yrittäjäksi. Perinteisesti opettajat ovat tehneet valmiin
opetusmateriaalin puutteessa omat materiaalinsa.
R4 ja R5: ”Ei mitään.”
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Osaamisen kehittämiseen ja verkostoitumiseen ei oppilaitos mahdollisuuksia selkeästi tarjonnut.
Oman työn kuva lähes kaikilla ryhmillä oli pääosin joku muu aine kuin pelkästään yrittäjyys, joten
on ymmärrettävää että asioita on pakko priorisoida. Yrittäjyyspedatiimillä mahdollisuus
kokopäivätoimiseen yrittäjyyskasvatukseen on, mutta vain vuoden toimikausi on esteenä
täyspainoiselle ja pitkäaikaiselle kehittämistyölle.
Eri koulutusalojen ja oppilaitosten välinen yhteistyö koettiin myös haastavaksi. Käytännössä
yhteistyö perustuu vain henkilökohtaisiin suhteisiin ja avainhenkilöiden väliseen luottamukseen ja
tuntemiseen. Eri koulutusasteiden välinen yhteistyö on minimaalista, jonkin verran esiintyi Työ- ja
elinkeinotoimiston tai ammattiin valmistavan koulutusten (VALMA) kautta tapahtunutta
yhteistyötä.
Ammattikoulutuksen tärkein oppimiskanava myös ammattikoulutuksen uuden lainsäädännön eli
reformin mukaan on työpaikalla tapahtuva oppiminen. Yrittäjyyden oppiminen työpaikalla on
haastavaa jo pelkästään työtä ohjaavan yrittäjän asenteen tai tiedonpuutteen vuoksi. Työssä
oppimisesta keskusteltaessa eivät haastateltavat ryhmät nähneet suurta mahdollisuutta oppijan
päästä näkemään yritystoimintaa syvemmältä. Pitkäaikaisten kumppanien kanssa oppimisen
syventäminen on kuitenkin mahdollista. Tällaisia kumppaneita haastateltavat kertoivat tuntevansa
vain harvoja, yrittäjät eivät mielellään avaa omaa toimintaansa vieraille. Työelämän harjoittelu vie
kuitenkin oppijalta suurimman osan työpaikalla vietetystä ajasta, joten yrittäjyyden todellisiin
taustoihin perehtyminen jää vähäiseksi.

4.2 Yrittäjyyslinjauksiin 2017 kohdentuvia erityishuomioita
Yrittäjyys:
Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2017 julkistettujen yrittäjyyslinjausten mukaan on
yrittäjyyskasvatuksen

tavoitteena

muuttaa

opiskelijoiden

suhtautumista

yrittäjyyteen

myönteisemmäksi ja kokeilemalla saada aikaan uusia yrityksiä. (OKM, 2017) Linjausten mukaan
yrittäjyyteen voi oppia jos mahdollisuuksiin tartutaan ja pystytään muuttamaan asiat taloudellisesti
kannattavaksi ja vastuulliseksi yritystoiminnaksi. Työelämän muutokset pakottavat jopa joillakin
aloilla ryhtymään yrittäjäksi. Lisäksi yrittäjyyteen liittyy vahvasti tavoitteiden asettaminen ja
johtaminen niiden saavuttamiseksi.
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Yrittäjyys voidaan jakaa sisäiseen tai ulkoiseen yrittäjyyteen työskentelytavoista. Sisällä yrityksessä
voidaan toimia yrittäjämäisesti myös palkattuna työntekijänä, jos tavoitteena on yrityksen menestys.
(Alikoski et al., 2009, s. 54) Yrittäjyyden ymmärryksessä tärkeää on hahmottaa yrityksen merkitys
yhteiskunnallisesti, varsinaisen yritystoiminnan lisäksi. (Järvi, 2013, s. 67)
Haastattelujen perusteella kaikkien ryhmien tavoitteena, ainakin osittain, oli saada opiskelijat
perustamaan oma yritys ja ryhtyä pyörittämään sitä. Opetuksen pääpaino usein oli kuvitteellisen
yrityksen perustaminen ja erilaisten perustamisessa tarvittavien dokumenttien luonti. Monella alalla
nykyaikana yrittäjyys on ainoa työllistymisen mahdollisuus. Varsinkin käsityövaltaisilla aloilla,
jossa työvoimapulaa ei ole, on yrittäjyys todennäköinen mahdollisuus. Työvoimapulasta kärsivillä
aloilla, kuten logistiikka ja metalli, ei vastaavaa ilmiötä haastattelujen mukaan esiinny.
Opettajan pääasiallisin opetusmenetelmä oli luokkaopetukseen ja omaan esimerkkiin ja persoonaan
vahvasti nojaava opetus. Käytettävää aikaa kritisoitiin liian pieneksi useissa haastatteluissa.
Yritysanalyysejä ja esimerkkejä käytettiin monessa tapauksessa, mutta varsinaista yrittäjyyttä
tunnistettiin varsin vähän.
Muiden ammatillisten aineiden yhdistäminen yrittäjyyden opintoihin oli mahdollisuutena tiedossa,
mutta siitä keskusteltaessa ei varsinaisia avaavia ratkaisuja noussut esille. Oman alan yritystoiminta,
jota koulun resursseilla pyöritettiin, oli opetusmenetelmistä ehdottomasti suosituin. Perinteinen
tapahan opetella ammattiaineiden lisäksi vaikka yrittäjyyttä ovat ammattikoulun asiakastyöt niin
rakennus-, auto- ja hiusalalla kuin myös logistiikan alallakin.

Yrittäjyyskasvatus
Linjausten toisen osan yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on yrittäjyydelle myönteisen asenteen
lisääminen. Tähän liittyy tiedon sekä taidon lisääminen, kehitettäessä uutta yrittäjyyttä. Lisäksi
yrittäjyyskasvatuksen osana on yrittäjän tai tulevan sellaisen osaamisen kehittäminen sekä
innovaatio- ja kehittämistoiminnan tukeminen.
Tekemällä

oppimisen

kulttuuri,

projektityöskentely

ja

kokeileva

toiminnallisuus

ovat

yrittäjyyskasvatuksessa tärkeää. Tämän osion toteutumiseksi toiminta edellyttää yrittäjämäistä
pedagogiikkaa

ja

sen

hyödyntämistä

oikeassa

oppimisympäristössä.

Yrittäjämäisen

toimintakulttuurin luominen oppilaitokseen on myös johtamisen kannalta tärkeää. Opetukseen
liittyvät läheisesti yritysyhteistyö ja muut yrittäjyyden kokemukset ja tehtävät.
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Opettajien suhtautuminen yrittäjyyskasvatukseen on tutkimuksen mukaan erittäin positiivista.
(Heiniluoto-Kinnunen, 2013, s. 42) Yrittäjät suhtautuvat asiaan saman tutkimuksen mukaan lähes
yhtä positiivisesti. Ikuisuuskysymys tietysti on opettajan itsensä tuntema puute, jos ei ole yrittäjänä
toiminut, voinko opettaa yrittäjyyttä? Puutetta korvataan usein toimimalla perheyrityksessä jossain
tehtävässä tai toimimalla muuten yrittäjämäisesti. (Heiniluoto-Kinnunen, 2013, s. 43) Oman alan
työkokemuksella paikataan paljon puuttuvaa yrittäjyyskokemusta, kysymys on usein vain
opetusympäristön järjestelyistä ja opettajan omasta aktiivisuudesta, integroitaessa yrittäjyyttä
yhteen ammattiaineiden kanssa. Oppilaitoksen oma osuus yrittäjämäisen ympäristön luomisessa on
myös suuri. (Åkerroos, 2013, s. 99)
Aktiivisuus tavoitteellisuus ja vastuullisuus ovat tyypillisen yrittäjänkin ominaisuuksia. Samoja
ominaisuuksia voisi hyödyntää yrittäjyyden tai minkä muun ammattiaineen tahansa opettelemiseen
työelämässä.

Tästä

jalostui

kysymys:

Oppiiko/opetetaanko

opiskelijaa

aktiivisuuteen,

tavoitteelliseen sekä vastuulliseen toimintaan?
R1: ”Pitäisi olla riittävästi yrittäjyyskasvatusta halukkaille, mutta kaikille yritteliäisyyskasvatusta
tarkoittaen nyky-yhteiskunnassa sekä työnhaussa ja työn tekemisessä tarvittavia ominaisuuksia.”
R2: ”Reformin pitäisi tuottaa vastuullisuutta, mutta kaikista ei ole yrittäjiksi.”
Selvästi yrittäjämäisiä piirteitä kaivataan vastuullisuuden oppimiseen vaikka itsenäisyyttäkin
kaivataan. Haasteena on myös oppijoiden ikä.
R3: ”Reformi antaa mahdollisuuksia itsenäisen toimintaan.”
R4: ”16 vuotiaalla on vielä vähän tulevaisuudenkuvaa.”
R5: ”Opiskelijat asettavat tavoitteet omaan oppimiseensa HOKS (henkilökohtaisen opetuksen
kehittämissuunnitelma) prosessissa, ja niitä tarkennetaan opintojen edetessä.”
Työelämä ja oma aktiivisuus yrittäjyyskasvatuksessa ei vastausten mukaan oikein kohtaa. Työelämä
on yrittäjyyden opetuksessa tai yrittäjyyskasvatuksessa kovin vähän mukana, ja jos on niin vain
opettajan henkilökohtaisen panostuksen avulla. Mitään valmista mekanismia tähän ei ole.
Opiskelijan oman aktiivisuuden moottorina on vain ja ainoastaan opettaja ja hänen luomansa
oppimisympäristö ja aktiivisuus. Nuoriso-opiskelijan ajatus ei vielä alle täysi-ikäisyyden jaksa
kantaa yrittäjyyteen asti, tai sen mekanismia ei ole vielä opittu.
Kyseessä on laaja-alaisen kokonaisuuden yhdistelmä eri kouluasteista aina alakoulusta yliopistoon,
jolloin yhteistyö eri kouluasteiden välillä on vahvuus yrittäjyyskasvatuksessa. Tähän liitetään myös
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työelämän ja eri järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö, luomalla vahvoja verkostoja. Tutkitun tiedon
ja elinikäisen oppimisen avulla luodaan aito innostus yrittäjyyteen ja tekemisen toimintakulttuuri,
jolla saadaan aikaan tavoitteellinen toiminta. Vuorovaikutteinen ilmapiiri mahdollistaa uskalluksen
uusien asioiden kokeilemiseen.
Opettaja voi toimia myös valmentajana yrityskasvatukseen. Tämähän on myös ammatillisen
koulutuksen uudistuksen eli reformin henki, jossa oppimista tapahtuu muuallakin kuin koulussa ja
oppija opiskelee vain niitä tietoja ja taitoja joita häneltä puuttuu. (Järvilehto, 2014, s. 158)
Valmentajan tehtävä on siis ottaa selvää mitä taitoja oppija tarvitsee tai on kiinnostunut ja ohjata
tiedon hankkimista kiinnostuksen suuntaan. Valmista tietopakettia ei ole siirrettäväksi oppijalle.
(Järvilehto, 2014, s. 166).
Lähes puolta alle 35-vuotiasta nuorta houkuttaa yrittäjyys. (Maaseudun Tulevaisuus, 2017) Luvut
ovat vielä suuremmat, kun puhutaan alle 20 vuotiaista ja maalla asuvista nuorista. Yrittäjyyteen
vaikuttaa suuresti koulutusala ja työllistymismahdollisuudet sekä paikkakunta. On olemassa aloja
jossa työllistyminen yrittäjänä on lähes ainoa vaihtoehto. (Maaseudun Tulevaisuus, 2017)
Haastattelujen perusteella ei synny vaikutelmaa yrittäjyyskasvatuksen integroinnista muuhun
opetukseen tai edes yrittäjyyskasvatuksen priorisointiin opetuksessa. Päinvastoin, menemällä sieltä
mistä aita on matalin, on lähes vallitseva toimintatapa. Kuten eräs ryhmä vastauksessaan kuvaili:
R1: ”Ei kaikista voi edes tulla yrittäjiä, varsinkin kun on omaksuttu ammatillisen koulutuksen
reformin henki jossa voi opiskella missä ja miten vaan. Eli verkossa tehdään kaikki, niin kuin
yrityksenkin perustamisen ja toimimisen voisi aloittaa. Toki esimerkiksi pienen tai vaikka ison
verkkokaupan voi perustaa ihan itsekseen pelkästään verkossa, edes käymättä koulussa.”
Ammatillisen koulutuksen reformihenkeenhän kuuluu että asioita opitaan enemmän tekemällä kuin
opiskelemalla ja että oppimista tapahtuu jatkuvasti ajasta ja paikasta riippumatta. (OKM, 2015a)
Nykyisen sosiaalisen median keinoin tapahtuva tiedonvälitys kertoo opiskelijalle miten hän
yrittäjäksi alkaa, jos niin haluaa. Yritysmaailman etäisyys ja oppilaiden ikärakenne ja
elämänkokemuksen vähyys ovat vastausten mukaan suurin este tehokkaan yrittäjyyskasvatuksen
tielle. Suuressa joukossa on kuitenkin joitakin oppilaita, joilla on visio yrittäjyydestä, ja tässä
tilanteessa opettajalla on haastava tilanne pitää visio realistisena, kuitenkaan liikaa pelottelematta
yrittäjyyden haasteita. (Järvilehto, 2014, s. 168)
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Yrittäjämäinen toimintakulttuuri
Yrittäjyyskasvatuksen tulokset pohjautuvat suuresti yrittäjämäiseen toimintakulttuuriin. Avoin,
yhteistyökykyinen ja luottamuksellinen oppimisympäristö tukee yrittäjämäistä oppimiskulttuuria ja
toimintatapaa. Tällöin voidaan tehdä yhteistyötä ympäröivien tahojen kanssa, käyttämällä erilaisia
menetelmiä.
Kysyttäessä onko oppilaitoksessa integroitu yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus organisaation
toimintakulttuuriin vastattiin muun muassa näin:
R1: ”Linjausten ja opsin mukaista yhteistyötä työelämän ja pienyrittäjien kanssa ei ole saatu
riittävästi toteutumaan. Se toteutuu lähinnä työssäoppimisena, joista osa opiskelijoista saa
paremmin ymmärrystä alan yrittäjyydestä. Yritysvierailut ovat suuntautuneet pääosin isompiin
yrityksiin ja sillä tavalla mm. pienyrittäjyyden kuviot eivät ole tulleet näkyviin.”
Integroitu yrittäjyyskasvatus ei onnistu pelkästään opettamalla vaan siihen on liityttävä jonkinlaista
yritystoimintaa. Valitettavasti tämmöistä ei tapahdu vielä laajemmin haastattelujen perusteella.
Ollaan vielä liian kaukana yritysmaailmasta ja keskitytään pelkästään opettamiseen.
R2: ”Ei ole, koulutetaan vain työntekijöitä.”
R3: ”Yrittäjyydestä yritetään tehdä yritteliäisyyttä.”
R4:

”Automyynti

ja

korjaamotoiminta

yrittää

yhdessä

saada

aikaan

yrittäjämäistä

toimintakulttuuria koko autoalan ketjuun.”
Verkostoitumisella on suuri rooli opettamisen onnistumisessa. Monipuoliset, jopa kansainväliset
verkostot, sekä yhteistyö oman oppilaitoksen yksiköiden ja jopa kilpailijoiden välillä on tärkeää.
Opettajuus ja yhteistyö kulkevat limittyviä linjoja osaamisen alueella muiden yhteiskunnan
toimijoiden

kanssa.

(Luukkainen,

2005,

s.

54-55)

Toimiva

verkosto

ja

paikallinen

yrittäjyyskasvatusstrategia luovat tapoja ja tavoitteita toimintakulttuurin hiomiseksi yrittäjämäiseen
suuntaan. Yhteisen strategian luonnissa olisi hyvä olla oppilaitoksen lisäksi mukana myös kunnan ja
yrittäjäjärjestöjen edustajia, jolloin alueellinen näkemys olisi myös edustettuna. (Lehtonen et al.,
2015, s. 12).
R5: ”Osalla toimialoista on, kun tehdään yhteisiä projekteja eri alojen kesken, jolloin mennään
osaaminen edellä. Yrittäjyyden ei pitäisi olla oma aineensa vaan sen tulisi olla osa jokapäiväistä
toimintaa.”

58

Opettajan roolissa tapahtuu muutos valmentamiseen ja tuloksellisen muutoksen hallintaan.
Digitalisaatio, verkko-opetus sekä tiedon määrä on tulevaisuuden haaste pyrittäessä yrittäjämäiseen
toimintakulttuuriin, jolloin oppilaitoksenkin on kehityttävä koko ajan. Itsearviointi ja dialogi
opiskelijoiden kanssa korostuu, varsinkin tiedon määrän korvatessa usein laadun. (Åkerroos, 2013,
s. 93)
Miten opiskelijoita voitaisiin kannustaa yrittäjämäiseen toimintaan?
R1: ”Yrittämisen kulttuuria enemmän toisilla koulutusaloilla kuin toisilla. Esim. hiusalan
perustutkinnossa varmasti ammattilaiset suuntautuvat yrittäjäksi ja siellä enemmän painostusta
yrittämisen kulttuuriin. Useilla opettajilla on itsellään yrittäjäkokemusta ja sitä kautta toki
oppilaitoksenkin

yrittämisen

kulttuuri

kehittyy

ja

erilaisten

työelämäyhteistyö-projektien

kehittäminen ja toteuttaminen, kehittää kulttuuria. Yrittämisen ja kehittämisen kulttuuri jää
kuitenkin helposti piiloon silloin, kun tulee muita uudistuksia tai resursseja vähennetään, jolloin
taannutaan perustehtäviin.”
R2: ”Aikuisuuden kautta, tukijärjestelmät ja aktivoimalla yrittäjyyteen.”
Varsin pessimistisillä asenteilla vastattiin kysymyksiin luovuudesta ja yrittäjämäisestä toiminnasta.
Vastausten sisällöstä heijastuu opettajan yksilöllinen rooli ja tavallaan opiskelijoiden passiiviset
asenteet. Mahdollisuuksia opettamiseen on löydetty, kuten myös kehittämisen halua.
R3: ”Osalla opiskelijoista ainoa mahdollisuus työllistymiseen on yrittäjänä.”
R4: ”Kännykän ja sosiaaliturvan osuus on suuri, juuri mikään muu ei kiinnosta,
maahanmuuttotaustaisen vaikea päästä töihin, lähes ainoa mahdollisuus on yrittäjänä, ulkomailla
luonnollisempaa.”
R5: ”Yhdessä, eri alojen kesken, yrittämisen kulttuuri toistaiseksi epäselvää esim. leiritoiminnalla
mahdollisuus päästä eteenpäin.”
Haastattelujen perusteella yrittäjämäisen toimintakulttuurin luominen on pitkälle opettajan oman
aktiivisuuden ja itse luomiensa verkostojen varassa. Yhteiskunta kannustaa joillakin ammattialoilla
yrittäjämäisen toimintaa, mutta vain pakosta, koska muita työllistymismahdollisuuksia ei ole.
Pääosin oppilaat haluavat haastateltujen ryhmien mukaan palkkatöihin, vain harva edes haaveilee
yrittäjyydestä,

jolloin

yrittäjämäinen

toimintakulttuurikaan

ei

kiinnosta.

Opettajalle

toimintakulttuurin muutos voi olla myös haaste kaiken muun muutoksen myötä jota
ammattikoulumaailmassa viime aikoina on tapahtunut. Osin tästä syystä myös yhteistyö
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yritysmaailman toimijoiden kanssa on vähentynyt. Yritysmaailma arvostaisi yrittäjämäisesti
toimivia opiskelijoita, oli haastattelujen yhtenä tuloksena syntynyt ajatus.
Yrittäjämäisen toimintakulttuurin luonti oppilaitokseen vaatii usein yrittäjän arjen liittämistä
yrittäjyyden

opettamiseen.

Tällöin

voi

syntyä

paremmat

yrittäjyyden

ymmärtämisen

mahdollisuudet. (Järvi, 2013, s. 66-67) Yrittäjyys on usein elämäntapa tai pelkästään elämän
hallinta yrittäjyyden kautta. (Åkerroos, 2013, s. 93) Digitalisaatio mahdollistaa yrittäjämäisen
toimintakulttuurin vahvistamisen oppilaitoksessa, jolloin luokkahuoneopetuksesta siirrytään tiedon
monipuolisempaan jakamiseen ja omaksumiseen. Digitalisaatio mahdollistaa myös helpomman
verkostoitumisen ja yhteydenpidon eri sidosryhmien välillä. (Åkerroos, 2013, s. 93)

Kokeilukulttuuri
Uusien toimintatapojen kokeilu edellyttää myös ajattelua uudella tavalla ja sen kehittämistä, jotta
voidaan oppia onnistumisien ja joskus epäonnistumisien kautta. Uusi ajattelu edellyttää rohkeutta ja
halua oppia asioita, sekä kokeilla niitä käytännössä. Kokeilukulttuurin ytimessä ovat verkostojen
hyödyntäminen, vuorovaikutus sekä vanhojen käytänteiden rakenteiden haastaminen. Kokeiluissa
on aina alku ja loppu sekä usein myös käyttäjä.
Opettajat

puhuvat

usein

vain

opetussuunnitelmasta

ja

sen

sisällöstä.

Ohjaavan

kasvatussuunnitelman osuus tai tavoitteiden asettelu jää taka-alalle. Opetussuunnitelma on se joka
määrää mitä opetetaan ja opettajan itsensä tehtäväksi jää miten opetus toteutetaan. (Luukkainen,
2005, s. 56).
Yrittäjyyden uusien linjausten ja nykyisen opetussuunnitelman yhdistämiseen, sekä yrittäjyyden
opetukseen eri tutkinnon osissa vastattiin lyhyesti.
R1: ”Keväällä 2015 tehtiin TEKLO yhteistyöryhmässä päälinjauksia polkuhankkeen tiimoilta ja sen
perusteella kirjoitettiin opsiin kaksi ammatillista valinnaista opintoa: yritystoiminna suunnittelu 15
osp ja yrityksessä toimiminen 15 osp ops:iin toteutussuunnitelmat Rakennusalan ja Logistiikka-alan
perustutkinnon osalta. Kone- ja metalli sekä autoalan perustutkinnon ammatillisten valinnaisten
osa-alueiksi niistä ei materiaalia ilmeisesti tehty.”
R2: ”Muistijäljen kautta pedagoginen näkemys, nykyiin pakollista yrittäjyyttä vain 1 osp.”
R3: ”Yrittäjyysopintoja integroitu uuteen opetussuunnitelmaan, onko seurannut uusia linjauksia, ei
ole vielä tiedossa.”
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Kysymyksen vastaukset kertovat selkeästi sen miten uusien linjausten mukaiset sisällöt eivät ole
tiedossa ja noudatetaan löyhästi vanhan opetussuunnitelman raameja. Usein käytetty metodi oli
ryhmien keskuudessa varsin soveltava ja eritasoinen, koulutusalasta riippuen.
R4: ”Tutkinnoissa periaatteessa on yrittäjyyden opetusta mutta opettajat opettavat ne pelkästään
omaan kokemukseensa ja oppimansa perusteella, opiskelijan vaikutusmahdollisuus vähäinen.”
R5: ”Opintoja pitäisi integroida kaikkeen opetukseen, projekteja ja asennetta, kukin opettaja
opettaa vain totutulla tavallaan.”
Opettajat haluavat opettaa, vaikka käsitysten ja jopa ammatillisen koulutuksen uudistuksen eli
reforminkin mukaan oppimista tapahtuu koko ajan ajasta, paikasta ja menetelmästä riippumatta.
Itseohjautuvuuskin on nykymuotoisen opetuksen ja ennen kaikkea oppimisen väline. (Luukkainen,
2005, s. 60) Muutettaessa opetus ohjaamiseksi muuttuu myös oppiminen. Oppijan on arvioitava
oma osaamisen tarpeensa ja sovitettava oma kokeilemisensa omiin puutteisiin osaamisessaan.
Edistymiselle on löydyttävä tukea yksilökohtaisilla oppimistyyleillä saavutetuista tiedoista ja
taidoista asetettujen tavoitteiden muodossa. Tällöin opetus tai kokeilut eivät voi olla liian
korkealentoista tai vaikeita. (Luukkainen, 2005, s. 61) Voittajayritykset pitävät riskinotosta ja
oppimisesta (Welch, 2005, s. 80). Näistä puhutaan mutta jos asiat menevät pieleen johtajat
haukkuvat alaisensa, vaikka itse kehottivat heitä kokeilemaan. Kokeilun ja ajattelun laajentaminen
vaatii johtajan oman esimerkin. (Welch, 2005, s. 80)
Haastattelujen vastauksissa painotettiin lähes kaikkien ryhmien toimesta erilaisten kokeilujen
merkitystä. Samaan hengenvetoon kuitenkin tyrmättiin ajatus yrittäjyyden opetuksessa ajanpuutteen
tai muuten puuttuvien mahdollisuuksien vuoksi. Yksittäisiä kokeiluja joidenkin yritysten kanssa
tehtiin, mutta systemaattista ja laajamittaista kokeilukulttuuria ei laajemmin esiintynyt.
Pääasiasiallisena katalyyttinä kokeiluihin olivat henkilökohtaiset suhteet, joiden kautta kokeiluja
järjesteltiin.

Strateginen taso ja johtaminen
Oppilaitoksen

toimintakulttuuri

vaikuttaa

oppijoiden

asenteeseen

myös

yrittäjyyden

ja

yrittäjyyskasvatuksen opetuksessa. Yrittäjyyden opetuksen strategiassa on otettava huomioon
alueen elinkeinoelämän strategiat, siis myös yrittäjien näkemyksiä. Opettajille on varattava resurssia
yrittäjyyskasvatuksen

tekemiseen,

jotta

sitä

voidaan

tehdä

itseohjautuvasti

ja

vuorovaikutuksellisesti. Tavoitteita voidaan asettaa ja niitä arvioidaan sovitun aikavälin mukaisesti.
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Johtamisen ja tiedottamisen tasoa arvioitiin kysymällä miten okm:n uusista yrittäjyyden opetuksen
linjauksista on tiedotettu omassa organisaatiossa?
R1: ”Aiemmista linjauksista on tuttu polku hanke jossa tehtiin kolmeen eri tutkintoon
opetussuunnitelman perusteilla Stadin ammattiopistossa toteutettava malli. Suunnitelman pitää
sisältää sisäisen yrittäjyyden ja yrittäjäkoulutuksen. Eri tutkinnoissa voi olla eri painotuksia
työelämän tarpeisiin pohjautuen. Toteutusmallin pitää olla realistinen ja sen tulee olla toiminnassa
ensi syksyn (2015) aikana, ainakin joitain osin. Mallin pitää olla opiskelijoita innostava, motivoiva
ja sen pitää edistää heidän valmistumistaan ja työllistymistään. Työaikaresurssi ja maksutapa on
sovittu erikseen.”
Vastauksista käy jo heti alussa selkeästi ilmi se että opetussuunnitelmaa ei ole muokattu linjausten
mukaan tai että uusien linjausten sisältöä ei tunneta. Tiedotus varsinaista opetustyötä tekeville on
epäonnistunut organisaatiossa tai tieto on jäänyt matkan varrelle. Haastattelun aikana näkyi
kuitenkin suurta kiinnostusta linjausten sisältöön ja erityisesti sen työkaluriveihin.
R2: ”Ei mitenkään.”
R3: ”Ei ollenkaan.”
R4: ”Ei mitenkään, uusi asia, enemmän huomioidaan opetussuunnitelmaa.”
R5: ”Ei mitenkään, tosin yritteliäisyyttä ja kokeilukulttuuria on harjoitettu tietyillä toimialoilla,
haasteena pelko yrittäjyyden onnistumisesta jos oppilas perustaakin yrityksen.
Loputkaan ryhmistä eivät linjauksia tunnistaneet ja kokivat jatkavansa vain vanhalla kaavalla.
Konsepti, jossa oppiminen on tulosta oppijan aktiivisuudesta interaktiiviseen tiedonhankintaan, on
suomalaisen koulujärjestelmän perusta. (Ruskovaara, 2014, s. 37) Aktiivisen oppijan oletetaan
hankkivan itse tietonsa ja pystyvän erityisesti ryhmätyöskentelyn avulla jalostamaan sitä.
(Ruskovaara, 2014, s. 37) Oppilaan yhteiskunnasta syrjäytymisen estäminen on kuitenkin varsin
usein oppilaitoksen tavoite kaiken opetuksen tavoitteena. (Peltonen, 2014, s. 138)
Haastattelujen kokonaisuudesta on vaikea löytää yhtenäistä ja yrittäjämäistä toimintakulttuuria.
Kehitystyötä ei tehdä suunnitelmallisesti, ja vuosittaiset arvioinnit puuttuvat, tai niitä ei tehdä.
Haastattelujen antamien vastausten perusteella suhtautuminen yrittäjyyden opetukseen on hieman
epämääräinen, voisi kuvitella että vain pakosta tehdään jotain. Tutuma on että johdon tuki
tulokselliselle yrittäjyyskasvatukselle puuttuu tai ainakaan todellista kannustusta asiaan ei ole.
Käytännön toimenpiteenä tosin on kesällä 2018 perustettu yrittäjyyspedatiimi, jonka tavoitetilana
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on

kannustaa

yrittäjyyden

opetukseen

ja

oppimiseen.

Tiimi

perustettiin

oppilaitoksen

kampusmuutosten yhteydessä ja kattaa koko Stadin ammatti- ja aikuisopiston. Kokemus on että
tiimi on lähtenyt toimimaan varsin aktiivisesti.

Kasvatus ja opetushenkilöstön koulutus
Linjausten toisen kohdan pääteema on kaikkien asteiden opettajien koulutus yrittäjyyskasvatukseen.
Yritysten ja yrittäjän toimintaan on tarkoitus saada aito mahdollisuus, jotta opetushenkilöstön
yrittäjyyskasvatusvalmiudet kehittyisivät. Yrittäjämäisen toiminnan yhdistämien opetustoimintaan
ja opettajan toiminnan yhdistäminen yrittäjyyteen ovat tämän linjauksen pääasiat.
Haastatteluissa kysyttiin organisaation kannustuksesta luovuuteen tai tulevaisuusorientoituneeseen
malliin yrittäjyyden opettamisessa?
R1: ”Opetushenkilöstön koulutukseen on tullut pari sähköpostia, mutta koulutukseen lähtemistä on
ollut vaikea sovitella normaalin opetustyön oheen.”
R2: ”Ei erityisemmin.”
Opettajan substanssiosaaminen on tärkeä osa kaiken oppimisen edistämisessä. Koulutyössä
oppiminen on kaikkein tärkeintä. Työelämässä osaamisen pitää kehittyä koko ajan joten opettajan
tavoitteena on osaamisen kehittyminen myös tulevaisuudessa. Oppijoiden yhteiskuntakelpoisuuden
saavuttaminen ja pelkät kansalaisvalmiuden vievät opettajan työstä suuren osan. (Luukkainen,
2005, s. 55)
R3: ”Ei oikein, täydennyskoulutusta tarvitaan.”
R4: ” Vaikeaa.”
R5: ”Valitettavan vähän, pitäisi korostaa enemmän asennetta ja vastuullisuutta.”
Opetustyön energian suuntautuessa oppilaisiin jää opettajan kehittyminen helposti omalle vastuulle
ja valitettavasti ammatillisessa koulutuksessa taka-alalle. Opetustyön ollessa arjen selviytymistä
ilman selkeää ja todellista tukea oppilaitoksen taholta, jää opettajan kehittyminen oman
aktiivisuuden varaan, myös yrittäjyydessä.
Opettamisessa vedotaan hyvin useasti opetussuunnitelmiin kun isoja muutoksia omalla
mukavuusalueella ei haluta tehdä. Toisen asteen opetussuunnitelmat kuitenkin velvoittavat
opettamaan myös yrittäjyyttä ja toimimaan yrittäjyyskasvattajana. Opettajan ei kuitenkaan tarvitse
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sitä itse ymmärtää, riittää kun hän toteuttaa opetussuunnitelman tavoitteen, tai ainakin yrittää sen
toteuttaa. Toisin sanoen opettajan ei välttämättä tarvitse ymmärtää yrittäjyydestä paljoakaan.
(Viljanen, 2017, s. 99) Taidon hallintaa tärkeämpää voikin olla jonkin yrittämisen ominaisuuden
omaksuminen. (Heiniluoto-Kinnunen, 2013, s. 44)
Miten siirrytään työryhmästä huipputiimiksi siten että jokainen jäsen ottaa vastuun omasta työstään.
Usein ne jotka suunnittelevat, mitä ryhmä tai tiimi tekee, eivät ole kovin lähellä itse opetusta tai
opetustapahtumaa. Suorituskyky ryhmänä on sama kuin ryhmän jäsenten yhteinen suorituskyky,
Tiiminä he voivat saavuttaa paljon enemmän. (Dumbrajs, 2007, s. 70) Tässä vaikuttaa paljon
työhön käytetty aika ja palkka jotka voivat olla kiinteät. Ryhmältä odotetaan kuitenkin paljon
enemmän. Suorituskykyä voidaan lisätä panostamalla tiedonjakoon, näkökantoihin ja ideoihin.
Näitä tulee siis ryhmässä jakaa jolloin suurten muutosten tapahtuessa pystytään yhdessä tekemään
enemmän. Ryhmä toivottavasti pystyy päättämään jatkossa omista työskentelytavoistaan jotka
tukevat tekijöiden itsenäisyyttä ja lisääntyviä tarpeita, mutta myös omaan tiimihenkeen ja tapaan
toimia. Toimivia tiimejä joista kasvaa hiljalleen huipputiimejä löytyy monista organisaatioista ja
miksei niitä voisi löytyä myös opetuksessa. Huipputiimi voisi kuulua organisaatioon ja sen voisi
eriyttää muista ryhmistä toimimaan omissa projekteissaan (Dumbrajs, 2007, s. 70).
Voiko opettajan kouluttaa yrittäjyyden opettajaksi ilman omaa yrittäjyyskokemusta. Tämä voi olla
opettajan oman kehittymisen pahin este, varsinkin jos se heijastuu asenteena yrittäjyyden
opettamiseen. Yrittäjyyskokemus voi heijastua myös negatiivisena asenteena yrittäjyyden
opetukseen ja siten myös yrittäjyyskasvatukseen. Valitettavasti yrittäjyyden opetus samoin kuin
yrittäjyyskasvatus on vain pienen osan opetusta, irrallinen aine jota vain pakosta ja vähän
vastentahtoisesti opetetaan, jos ei omaa onnistunutta yrittäjyyskokemusta ole. Oppilaitoksen
strategia voi myös olla täysin erilainen kuin toteutunut opetus. (Mäntykangas, 2017, s. 47)
Haastatteluissa ja niiden yhteydessä käydyissä keskusteluissa palattiin useasti opetussuunnitelman
velvoittavuuteen ja sen käyttöön opetuksessa. Vain opetussuunnitelman mukaisesti toimimalla
saavutetaan asiat joita tavoitellaan, tai opetussuunnitelmaa on käytettävä pilkulleen opetuksessa.
Opetussuunnitelma sisältää yrityksessä toimimisen tai yritystoiminnan suunnittelun kaltaisia
kokonaisuuksia, joista juuri peruskoulun päättäneelle nuorelle ei isoja asioita jää mieleen. Erilaisten
pedagogisten näkemysten osuus opettajien vuosittaisessa koulutuksessa yrittäjyyden alalla on
käytännössä erittäin vähäinen.
Linjausten koulutusosa painottuu opettajaksi opiskelevien koulutukseen, joka on hyvä asia.
Haastatteluissa ryhmät kertoivat pääsääntöisesti omassa koulutuksessa olleen vähän tai ei ollenkaan
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yrittäjyyden opintoja. Lähes kaikkien yrittäjyyden opetuksen ja yrittäjyyskasvatuksen taidot oli
hankittu oman kokemuksen, siis yrityksen ja erehdyksen kautta. Mukana oli yrittäjän
ammattitutkinnon suorittaneita kahdessa ryhmässä ja yrittäjyyttä ulkomailla kokeilleita yhdessä.
Kaikkiaan suora yrittäjyyden koulutus oli opettajien osalla todella vähäistä.
Yrittäjien toimintaan tutustumista sen sijaan oli enemmän, jo siksi että suurin osa yrittäjyyden
opettajista joita haastateltiin toimi oman toimensa ohella mukana jonkinlaisessa yritystoiminnassa.
Sivutoimiyrittäjyys toiminimellä tai osuus toimivassa yrityksessä olivat yleisin toimintomuoto.
Yrittäjyyden opettaminen miellettiin tärkeäksi ja osaksi työelämää. Yrittäjyyden oppimista pidettiin
yhtä tärkeänä kuin muiden työelämän käytäntöjen oppimista. Toisaalta miten yrittäjä itse oppii;
seuraamalla ja kopioimalla muilta. Näin toimii myös opettaja. Työelämän ollessa nykyisessä
murroksessa uudenlaisen yrittäjyyden syntyminen olisi haastateltujen ryhmien mukaan jopa
suotavaa. Suurin osa ryhmistä oli myös sitä mieltä että tulevaisuuden työpaikkoja ei ole vielä edes
olemassa.

Yrittäjyyttä tukeva koulutus
Linjausten yrittäjyyttä tukeva koulutus painottuu oppijoiden mahdollisuuksiin opiskella ja oppia
yrittäjyyttä. Mahdollisuus taitojen ja tietojen kehittämiseen tulee löytyä ja kaikki voivat valita
yrittäjyyskoulutusta. Ohjattu yrittäjämäinen toiminta yhdessä yritysten kanssa on pyritty saamaan
mukaan yrittäjyyskoulutukseen.
Yrittäjyyden varsinaisen substanssiosaamisen puutteessa on aina vaara ”mennä siitä mistä aita on
matalin”. Oman alan tai opetusalueen kanssa myös yrittäjyyden opetus on helpompaa ja liittyy
tällöin kiinteästi opetusalaan ja toimintaan. (Järvi, 2013, s. 67) Asenne yrittäjyyteen syntyy tai on
helposti syntymättä ohjaavan opettajan esimerkin tai oman asenteen tuloksena. Tämä voi olla
aktiivisuuden joustavuuden tai jonkun muun yrittäjyyttä parantavan asenteen omaksuminen.
(Åkerroos, 2013, s. 94) Liiketoimintaosaamisen taito ei tässä vaiheessa ole niin tärkeää sillä tietoa
ja apua tähän on saatavissa yleisesti paljon. (Heiniluoto-Kinnunen, 2013, s. 45)
Työelämän mukanaolo on myös amisreformin tärkeimpiä metodeja joten kysymykseen työelämän
mukanaolosta ja hyödyntämisestä vastattiin näin:
R1: ”Koulun (Logistiikan) Ammatillisessa neuvottelukunnassa oli jonkin aikaa yrittäjäjärjetön
edustaja mukana. Yritin myös viritellä työelämäpäivän rinnalle yrittäjyyspäivää, mutta sitä ei saatu
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koskaan toteutettua. Myös opiskelijoita yritettiin aktivoida tähän sekä opiskelijatoiminnan osalta
osuuskuntatoiminnan perustamiseen. Työelämäpäivää on myös koetettu järjestää mutta kiinnostus
on ollut vähäistä. Rekrytointipäivät kiinnostavat kyllä.”
Yrittäjyyttä tukevan koulutuksen pitäisikin olla oppilaitoksen toimintatapa ja käytössä yleisesti.
Yrittäjämäinen asenne ja itsenäinen toimintatapa, korkealla prioriteetilla yrittäjyyden opetuksessa,
on oppimisen kannalta tärkein asia. (Järvi, 2013, s. 64–67)
R2: ”Ei juurikaan, jonkinlaista yrityskummitoimintaa on mutta sen näkyvyys on pientä.”
R3: ”Työelämä ei ole mainittavasti mukana.”
R4: ”Oppilaat haluavat ennemmin palkkatöihin, työelämäjaksoilla näkee joskus pienyrittäjän
arkea.”
R5: ”Yrittäjyyskasvatukseen ei versioidu, työelämä vielä vähän mukana.”
Haastatteluissa

korostui

selkeä

nuorisolinjojen

haaste:

”kun

ei

oikein

kiinnosta”.

Motivointivaikeudet, haasteet elämänhallinnassa ja yleinen kiinnostuksen puute olivat esteinä
yrittäjyyden koulutuksen toteutumiselle täysipainoisesti. Koulutusta oli tarjolla kaikkien ryhmien
aihealueilla, mutta varsinkin vapaaehtoisten toteutusten suosio ei ollut kovin suurta. Joukosta löytyi
tietysti aina muutama jota jo alun perinkin olivat tähdänneet yrittäjiksi, mutta lukumäärältään olivat
selkeässä vähemmistössä. Ehkä alkuperäisen tutkimuksen ulkopuolelta mukaan tulleet kampuksen
kauneudenhoito ja hiusala ovat yrittäjätiheydeltään muita aloja selkeästi suurempia.
Ammattiopistojen työskentelyssä opintoja, myös yhteisten tukevien aineiden (YTO aineet) osuus on
laajuudeltaan kohtuullisen pieni mutta suorituksena kohtuullisen suuritöinen. Näiden niin sanottujen
YTO opintojen suorittaminen tukee ammatillisten aineiden opiskelua, myös yrittäjyyttä.
Siksi tutkimuksessa kysyttiin yto aineiden roolia yrittäjyyttä tukemassa vai estämässä.
R1: ”Pitäisi integroida ammattiaineiden kanssa.”
R4: ”Työelämätaitojen merkitys yrittäjäkasvatuksessa.”
Osalla ryhmistä ei syntynyt tähän kysymykseen vastausta. On selvää että matemaattiset taidot ja
esimerkiksi äidinkieli ovat tärkeitä taitoja jos yrittäjyyttä halutaan opettaa. Kaikkien on
ymmärrettävä samaa kieltä ja numeroita. Ammattiaineiden integrointi yhteisiin aineisiin ja
työelämätaitojen osuus nousi esiin ryhmien vastauksissa.
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R5: ”Eivät estä, mutta pitäisi olla suora integrointi yrittäjyyteen ja sitä tukeviin opintoihin, voisi
olla tavoitteiden asettelu taloudellisesti tai kappaleittain.”
Yrittäjäkoulutusta tärkeämpänä pidettiin selkeästi jonkinlaista kasvatusta yrittäjyyteen tai
yrittäjämäiseen toimintaan. Opetussuunnitelman linjaamat tutkinnot

osat

yritystoiminnan

suunnitteluun keskittyvät yrityksen perustamiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Niiden avulla on
mahdollista ja helppo perustaa yritys, mutta yrittäjyyden syvin olemus ei oikein haastateltavien
ryhmien mukaan toteudu. Opetussuunnitelma ohjaa kuitenkin hyvin yrittäjämäiseen toimintaan, tai
ainakin tutustuttaa yrityksen perustamiseen liittyvään byrokratiaan. Kysymys aina on kuinka monta
yritystä on toiminnassa vuoden perustamisensa jälkeen.

Oppimisympäristöt
Linjausten viimeisessä osassa oppimisympäristöistä pyritään luomaan monipuolisia ja kokeilemaan
houkuttelevia. Kehittyvällä ja innovatiivisella oppimisympäristöllä pystytään tukemaan yrittäjyyden
opettamista. Parhaita vaihtoehtoja olisi autenttinen yrittäjyyskokemus esimerkiksi oppilaitoksen
oman yritystoiminnan kautta. Kokeilemalla ja tekemällähän oppii.
Yritystoiminnan ymmärtämiseen liittyy oleellisesti kokeilemalla ja benchmarkkaamalla toteutettu
opetus. Yritysvierailuilla tai tutustumalla syvällisemmin yrittäjään, hänen arkeensa ja toimintaansa
saadaan aikaan pohdintaa opiskelijan omista mahdollisuuksista toimia yrittäjänä. (Järvi, 2013, s. 68)
Organisaation rooli ja oppilaitoksessa noudatettu tai totuttu kulttuuri joko mahdollistaa
yrittäjyyskasvatuksen tai ei. Alueen tai alan tarve vaikuttaa myös suuresti yrittäjyyden
houkuttelevuuteen ja oppilaitoksen omaan muutokseen ja siten kehittymiseen. (Åkerroos, 2013, s.
98)
Menetelmien, ympäristöjen ja työtapojen käytöstä yrittäjyyden ja yritteliäisyyden opettamisessa
kerrottiin seuraavasti:
R1: ”Jälkikäteen tarkasteltuna, työtavat eivät ole muuttuneet ajan myötä riittävästi kaikilta osin.
Opsissa menty 2015 tämän osalta siitä, missä aita on matalin. Strategisella tasolla vaikutti
riittävän, että kullakin koulutusalalla on tehty jotakin kirjausta opsiin yrittäjyydestä ja on joku
opettaja, jolla yrittäjyydestä riittävää kokemusta ja tietoa. Riippuu paljon opetushenkilökunnasta,
miten tulkitsee opsia ja kuinka paljon soveltaa linjauksia kaikessa kasvatus- ja opetustyössään.”
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Vastauksessa painottuu selvästi opettajan oman aktiivisuuden merkitys,

eikä niinkään

opetussuunnitelman tai oppilaitoksen oman ohjauksen osuus.
R2: ”Matematiikkaa, yritysvierailuja, lakitietoutta.”
R3: ”On tehty joitakin projekteja työelämän kanssa.”
R4: ”Työelämälähtöinen opetuskorjaamotoiminta, jossa opiskelijat hoitavat kaiken toiminnan ja
opettaja vain valvoo teknistä toteutusta, tämä tosin pitäisi integroida yhteen yrittäjyyden ja
ammattiaineiden ja miksei myös yto aineiden (matematiikka, työelämätaidot ja kielet) kanssa.”
Aikaisemmin mainittu ammatillisen koulutuksen reformi lisää ammattiin oppimista työpaikoilla.
Miksi yrittäjyyttäkin ei voisi opiskella siellä. Oppimisympäristönä yritys ja yrittäjän arki on
kaikkein paras, toisaalta simuloidussa ympäristössä virheiden teon vaikutus ei ole niin
katastrofaalinen. Työpaikoilla tapahtuva oppiminen vaatii ohjausresurssien tehokasta käyttöä ja se
vaatii myös yrittäjän sitoutumista ja mahdollisesti myös yrittäjän kouluttautumista yrittäjyyden ja
yrittäjyyskasvatuksen opetukseen. Yhteistyö oppilaitoksen kanssa on oltava sujuvaa ja luontevaa
sekä vuorovaikutteista. Opettajan työelämäverkoston on oltava kunnossa ja asiantuntijoita on
käytettävä erilaisissa opetustapahtumissa. (Mäntykangas, 2017, s. 47)
Työelämän valmiuksien kehittämisessä on työpaikalla tapahtuva oppiminen avainasemassa, samoin
kuin kulttuuristen ja sosiaalisten taitojen oppiminen. Muutoksen ja vuorovaikutuksen hallinta
opitaan myös parhaiten työelämässä. Työssä oppimisen on oltava arvioitua ja ohjattua koska
kyseessä ei ole työharjoittelu tai työhön tutustuminen. Osa tutkintojen tavoitteista tulee
toteutettavaksi työn ohella josta varsinainen oppimisprosessi tapahtuu suoraan työtehtävien
oheisprosessina.
R5: ”Menetelminä voi olla hyvien käytäntöjen jakaminen, opettajien ja opiskelijoiden kanssa,
verkostoitumista, ristipölytystä ja mentorointia. Positiivisen asenteen ja opettamisen kautta,
opettajatiiminä eli tiimiopettajuus on erityisen tärkeä.”
Vastauksista ilmenee että lähes poikkeuksetta jonkun muun aineen yhdistäminen yrittäjyyden
opetukseen on tuonut parhaimpia kokemuksia ja yhteistyöllä on saavutettu parhaimpia tuloksia.
Yhtenä vaihtoehtona on oman toiminnan eli ammattiaineen yhdistäminen yritystoiminnaksi, joka
kaupungin omistamana kouluna on haastavaa mutta ei mahdotonta.
Digitaalisten menetelmien käyttö uuden ymmärryksen luomiseen ja taitojen hankintaan alkaa olla jo
jokapäiväistä opetuksen alalla, myös ammattiopistoissa. Opettajan taito luoda kiinnostus uusien
asioiden oppimiseen onkin tärkein taito jota opettajalta jatkossa vaaditaan. (Järvilehto, 2014, s. 168)
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Kontaktiopetuksen

määrän

selvästi

vähentyessä

ammatillisen

koulutuksen

lainsäädännön

uudistuksen myötä vaatii oppimista tapahtuvan myös muualla kuin koulussa, eli etäopetuksen tai
virtuaalimaailman keinoin. Moni asia joudutaan opettelemaan itsenäisesti ja harjoittelemaan
syvällisemmin koulussa. (Järvilehto, 2014, s. 179-180) Tietoa digitaalisessa ympäristössä on
saatavissa joskus liikaakin, laadullinen taso on haaste. Opettajan roolina on hallita muutosta
avoimen dialogin ja reflektoinnin keinoin vuorovaikutteisesti. Oppimistapahtuman vastuu jakautuu
jolloin opettajan rooli muuttuu valmentavaan suuntaan, jolloin vaaditaan myös innostavia
oppimisympäristöjä. (Åkerroos, 2013, s. 94)
Kontaktiopetuksen määrän väheneminen osin ammatillisen koulutuksen reformin seurauksena
pakottaa opiskelijan omaksumaan tietoa itsenäisesti, ilman stabiilia oppimisympäristöä. Vastuuta
oppimisesta siirretään siis opiskelijalle itselleen. Tieto oppilaan omista resursseista on tärkeä myös
opettajalle, jotta oppimisen ohjausta pystytään tarkentamaan tehokkaasti ja tapauskohtaisesti.
(Julkunen, 2002, s. 46) Oppimisympäristöjen muuttuminen yritysluontoiseksi tai yrityksen
kaltaiseksi kehittää oppijan kykyä hahmottaa yrittäjyyttä. Oppimisympäristö voi olla rakennettu
pelin tai kilpailun muotoon. Tällainen toiminta vaatii myös opettajalta ennakkoluulottomuutta ja
usein myös omaa yrittäjätaustaa ja yhteistyötä (Joensuu-Salo et al., 2016, s. 17).
Erilaisen ja monipuolisen oppimisympäristön luominen edellyttää oppilaitokselta toimivaa
yrittäjyyskasvatusstrategiaa.

Strategiatyöhön

tarvitaan

opettajan

ja

oppilaitoksen

lisäksi

yhteistyötahot kunnan ti kaupungin päättäjien ja yrittäjien edustajien kanssa. Yhdessä laadittu
strategia sitouttaa kaikkia osapuolia ja monipuolisilla ja kokeilevalla oppimisympäristöillä tavoitteet
on myös mahdollista saavuttaa. Yrittäjyyskasvatus on tällöin oppilaitoksen normaali tapa toimia.
(Lehtonen et al., 2015, s. 12)
Oppimisympäristöjen osuudesta haastateltavat olivat ehkä eniten huolissaan. Opettajien kyky saada
oppimisympäristöjä

monipuolisiksi

oli

resurssien

puutteessa

aika

vaatimaton.

Halua

oppimisympäristöjen kehittämiseen oli kaikilla ryhmillä paljon. Itse kehitystyötä ei kuitenkaan
uskallettu tai ehditty tehdä niin paljon kuin olisi haluttu. Autenttisen yritystoiminnan demonstrointi
oli ryhmille pääsääntöisesti vaikeaa tai mahdotonta. Digitalisaatio oli kuitenkin otettu käyttöön
kaikissa ryhmissä, ja suurin osa harjoitustehtävistä tehtiinkin verkon välityksellä. Varsinaista
yritystoimintaa ei kuitenkaan ollut kuin yhdellä ryhmällä, jossa opettajan rooli oli suurempi kuin
oppilaiden, joten todellinen yrittäjyyskokemus jäi ohueksi. Eri alojen ja kouluasteiden yhteistyötä
kaivattiin, sitä kun ei käytännössä ollut ollenkaan.
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5. TULOKSET

5.1 Työn keskeiset tulokset
Tutkimuksen keskeisin tulos oli että yrittäjyyttä opetetaan Stadin ammatti- ja aikuisopistossa
opetussuunnitelmaan perustuen hyvin opettajakohtaisesti ja opettajan oman kokemuksen
mukaisesti. Keskitetty opetuksen ohjaus on hyvin pientä, joskin siihen ollaan panostamassa
lähitulevaisuudessa. Oma yrittäjyystausta mahdollisine onnistumisineen on opettajalle vahva
katalyytti innostavaan yrittäjyyskasvatukseen. Yrittäjyyskasvatuksen kehittymisen rajoitus syntyy
aktiivisen reflektoinnin puutteesta ja opettajien omasta suhtautumisesta yrittäjyyskasvatuksen
tavoitteellisuudelle. (Ruskovaara et al., 2009, s. 20)
Opetus- ja kulttuuriministeriön uusien yrittäjyyslinjausten lanseeraus Stadin ammatti- ja
aikuisopiston tekniikan ja logistiikan alalla on kärsinyt suuresta informaation puutteesta tai
linjausten lanseeraus ei ole jalkautunut opetustyötä tekevien keskuuteen. Heti ensimmäisten
haastattelujen aikana kävi selkeästi ilmi että yrittäjyyden uusien linjausten jalkauttaminen ei ole
saavuttanut tutkimukseen valikoitunutta kohderyhmää, siis yrittäjyyden opettajia. Samankaltaista
työtä, joskin hieman eri painotuksia käyttäen, tehdään kuitenkin kentällä paljon ja tutkimuksen
aikana nousi esiin monta muuta kysymystä yrittäjyyden opettamisesta.
Kuitenkin linjausten määrittelemiä asioita toteutetaan tai on jo toteutettu oppilaitoksessa.
Toteutukset ovat tosin vaihdelleet suuresti opettajan oman kokemuksen, osaamisen ja
innostuneisuuden vuoksi. Suurimmat puutteet uusista linjauksista ilmenivät yrittäjämäisen
toimintakulttuurin rakentamisessa, tosin aloilla joilla yrittäjyys on luonnollisempaa, tämäkin asia oli
hyvällä mallilla.
Tutkimuksen aikana keskityttiin kolmeen pääteemaan:

yrittäjyyden opetuksen tapoihin,

oppimisympäristön käyttöön sekä aikaisemmin opitun tunnistamiseen. Kaikissa teemoissa
huomionarvoisin piirre oli opettajan oma persoona ja kokemus yrittäjänä, jonka vaikutusta
opetukseen ei aina osattu edes arvioida. Hallitseva kysymys kuitenkin oli voiko ilman
yrittäjätaustaa opettaa yrittäjyyttä.
Yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta opetetaan usein käyttämällä avuksi opetukseen liittyviä
projekteja

tai

yritysyhteistyötä.

Yrittäjyyden

opetuksen

sisältövaatimukset

tulevat

opetussuunnitelmasta, joka kuitenkaan ei yksilöi kovin tarkasti vaadittavia opetustapoja.
Yrittäjyyttä koskevissa asioissa ei opetussuunnitelma ole ehkä riittävän yksityiskohtainen tai selkeä
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erityisesti yrityskasvatuksen integroinnissa ammattiaineisiin. Kuten Taina Järvi tutkimuksessaan
2013 toteaa, on yhdistettävä yrittäjän arkea yrittäjyyden oppimiseen niin on paremmat
mahdollisuudet ymmärtää sitä.
Yrittäjyyskasvatuksessa on opettajilla samantyyppinen käsitys opetusmenetelmistä, joita ei
kuitenkaan ole paljoa. Aktivoivat menetelmät olisivat tärkeitä mutta on vaikea nimetä siihen sopivia
työtapoja. Parhaimpana näyttäytyvät erilaiset työelämäprojektit jossa oppijan oma rooli on tärkeä.
Ulkoiseen yrittäjyyteen liittyvät toimet kuten yritysvierailut eivät aina selkeytä oppijan roolia ja
ovat suuresti kiinni oppijan itsensä aktiivisuudesta. (Ruskovaara et al., 2009, s. 14)
Toisen

pääteeman

eli

yrittäjyyden

oppimisympäristöjen

hyödyntäminen

ammatillisessa

koulutuksessa on tämänkin tutkimuksen mukaan vielä suurelta osin hyödyntämättä. Esteenä ovat
vanhat tavat ja perinteiset oppimisen kulttuurit, ilman yrittäjämäisesti toimivaa oppimisympäristöä.
Haastattelujen mukaan oppimisympäristön rooli on tärkeä, varsinkin jos sitä pystytään itsenäisesti ja
opiskelijalähtöisesti käyttämään. Uudistumisen tai uudistamisen halua on vähän ja oman toiminnan
kriittinen ja rakentava arviointi on vaikeaa. Ajatus että opetetaan vain yrityksen perustaminen
liiketoimintasuunnitelmineen ja muine paperitöineen tuntuu riittävältä. Oppilaitoksessa on kuitenkin
herätty asiaan ja perustettu yrittäjyyteen panostava tiimi, jonka päätehtävä on edistää yrittäjyyden
opetusta ja yrittäjyyskasvatusta.
Kolmannen pääteeman aiheeseen aikaisemman opitun tunnistamisesta siirtyminen uuteen
henkilökohtaiseen osaamisen kehityssuunnitelmaan eli ahotista hoksiin ei tutkimuksen mukaan
ainakaan vielä nähty mahdollisuuksia uusien linjausten hyödyntämiseksi. Henkilökohtaisen
osaamisen kehittämissuunnitelman tekeminen sinänsä koettiin tutuksi, mutta yrittäjyyteen liittyen
vaikeaksi löytää tunnistettavia suorituksia tai opintoja oppilaan eduksi. Opetushallitus on kuitenkin
antanut asiasta selkeät ohjeet mitä henkilökohtaistamisessa vaaditaan. (OPH, 2018)
Yrittäjyyden opettajien työhön sitoutumisen aste selkeni haastattelujen aikana korkeaksi. Kaikkien
ryhmien opettajat olivat motivoituneita siitäkin huolimatta että eivät kokeneet saavansa tukea
oppilaitoksen

taholta

tarpeeksi.

Puhuttiin

täydennyskoulutusmahdollisuuksien

puutteista,

tiedotuksen heikkoudesta, järjestelmäarkkitehtuurista ja turhasta byrokratiasta kirjaamisineen.
Suurin osa asioita jotka veivät aikaa pois kontaktiopetuksesta. Puhuttiin myös reformin hengestä,
jossa oppimista siirrettiin työpaikoille ja itseopiskeluun. Tapaa ei juurikaan kehuttu, koska
poissaolot lisääntyivät ja oppiminen hidastui.
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5.2 Tulosten arviointi
Tutkimuksen tulosta arvioitaessa on syytä palata lähtötilanteeseen, jossa tutkimusaineisto kerättiin
pääosin 16-18 vuotiaiden nuorten kanssa työskenteleviltä opettajilta. Vasta aikuisuuden kynnyksellä
olevat nuoret ovat vielä tietämättömiä tulevaisuudestaan, tosin ryhmään mahtuu aina
poikkeuksiakin. Oppimisympäristöllä on tällöin oppimisen suuri merkitys kuten myös itse
opettamisella eli opettajan omalla persoonalla. Tutkimuksen mukaan opettaja tekee työtä omalla
persoonallaan ja kokemuksellaan siinä oppimisympäristössä jonka hän itse on luonut tai
oppilaitoksen vanhaan kulttuuriin on muodostunut.
Opettajien oma kokemus yrittäjyydestä voi olla minimaalinen jolloin uskalluskin yrittäjyyteen jää
kirjoitetun materiaalin varaan. Ei siis uskalleta yrittää. Opettajan käytännön toimet ovat
yrittäjyyskasvatuksen ydin. Opettajan osaamisen kehittämiseksi olisi tehtävä kaikki mahdollinen.
Perus ja täydennyskoulutuksella saadaan erilaisia pedagogisia malleja joilla saadaan laadukkuutta
opetukseen. Koulutusta pitäisi olla jatkuvasti saatavilla, koska tilanne yritysmaailmassa vaihtelee
koko ajan. Oman opetuksen reflektointi on tärkeää jotta opetus saataisiin osaksi jokapäiväistä
toimintamallia eikä yrittäjyys näyttäydy jonain peikkona tai pakotteena vaikka yrittäminen tuttu
opettajalle olisikin. (Ruskovaara et al., 2009, s. 21)
Myös opettajiin pätee: ”tekemällä oppii” lause. Opettajan omat teot ja kokemusten vertailu ovat
hyvää raaka-ainetta yrittäjyyden opetukselle. Yrittäjyyskasvatuksen osaamisen kehittäminen tulisi
olla prosessinomaista ja pitkäkestoista toimintaa. Yksittäinen koulutuspäivä vuosittain ei riitä, kun
tutkitaan yrittäjyyden opettamisen pedagogiikkaa ja liiketoiminnan lainalaisuuksia. Haaste on myös
opettajan omassa asenteessa yrittäjyyskasvatuksen opetukseen, jos opettaja ei näe itseään
varsinaisena yrittäjyyskasvattajana ei opetuskaan onnistu. Asenteen puutosta on vaikea korvata
millään linjauksilla tai määräyksillä. Opettajan oma kokemus yrittäjyydestä on ratkaisevaa
mietittäessä opetuksen menetelmien monipuolisuutta ja luontaista yritysyhteistyötä, ainakin
Joensuu-Salon et al., 2016 mukaan.
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5.3 Jatkotoimenpiteet ja suositukset
Merkittävä haaste yrittäjyyden opetuksessa on ammatillisten oppilaitosten vanhojen rakenteiden
ylläpito, vaikka tarvittaisiin koko oppimiskulttuurin ja -ympäristön muutos. Usko perinteisiin
menetelmiin oppimisessa on edelleen vahva. Oppilaitosten sisälle on kuitenkin perustettu reformin
myötä opettajuuden tiimejä, jotka ovat valmiit tekemään asioita uudella tavalla ja kestämään
muutoksen mukanaan tuomia paineita. Näitä tiimejä yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen
edistämisessä tarvitaan ja niitä pitää tukea.
Yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteet ovat myös Stadin ammatti- ja aikuisopistossa, aikaisemmalla
tekniikan ja logistiikan alalla olleet varsin pieniä. Pienuus voi olla myös hyvä asia huomioiden
oppilaiden iän ja kokemuksen yleensäkin työelämästä. Isommilla toimilla voidaan saada aikaan
kipinää ryhtyä yrittäjäksi. Isommat toimet ja suuremmat yrityskuviot vaatisivat enemmän resursseja
kuin esimerkiksi yhden yrittäjyyspäivän. Opetussuunnitelman antama ohjaus kuitenkin voi toimia
rajoittavana tekijänä tai antaa mahdollisuuksia räätälöidä isompia kokonaisuuksia prosessimallilla.
Yrittäjyyden opetus ja yrittäjyyskasvatus on kaikkien opettajien yhteinen asia. Ei riitä että
pelkästään yksittäinen opettaja, vaikka liiketaloudessa tai matematiikassa implementoisi
yrittäjyyden omaan opetukseensa. Ammatillisten opettajien panos yrittäjyydessä on tärkeä, koska
yrittäjyys voidaan integroida ammattiaineisiin. Ajattelua avaava toiminta ja samalla yrittäjyyden
uudet työkalut käyttöönottava prosessi yhtä aikaa kulkien voisi olla mielenkiintoinen kehitys
yrittäjyyden uusien linjausten käyttöönottoon Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Samalla kun
mietittäisiin omaa ajattelua, otettaisiin käyttöön valmiit, testatut työkalut. Yrittäjyyden opetuksen ja
yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen voisi näillä keinoilla lähteä uudelle tasolle jo ideointivaiheessa.
Oppilaitoksen yrittäjyyden opetuksen ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyötä tekevät usein
opettajuuden ulkopuolella olevat toimijat. Oman työnsä ohessa kehitystoimintaa tekevä opettaja on
usein heikoilla verrattuna kokoaikaiseen ulkopuoliseen. Ohjeista ei tule oppilaitoksen ja linjan
toimintaan sopivia. Tällöin ohjeiden implementointi opetustyöhön on vaikeaa. Arjen tietämys
oppilaitoksen toiminnasta on heikkoa, mutta tulostavoitteet vahvat. Ulkopuolinen kehittäjä ei
myöskään joudu pitkäjänteisesti sitoutumaan kehitelmäänsä, vaan siirtyy jo seuraavaan projektiin.
Oppilaiden kanssa toimiva opettaja ei voi paeta haasteitaan mihinkään. Reformin tai
opetussuunnitelman taakse vetäytyvä opettaja ei ansaitse oppilaiden luottamusta, jolloin
oppimistulokset

heikkenevät.

Kuten

muissakin

ammatillisissa

aineissa

opettajan

substanssiosaamisen tulee olla riittävän korkealla tasolla. Pitääkö tällöin myös yrittäjyyden
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opettajan olla akateemisesti koulutettu kokenut yrittäjä tai entinen yrittäjä. (Ruskovaara, 2014, s.
64)
Miten opettaja oppii? Opettaja haastaa toisia oppimaan, kopioi ja kokeilee sekä jakaa opittua tietoa.
Opettaja oppii myös vertaisiltaan, ja ratkaisemalla ongelmia. Opettajan oppiminen on samanlaista
kuin opiskelijankin. Monet oppilaitokset ovat tosin vielä varsin yksilökeskeisiä opetuksen ja
oppijoiden arvioinnin näkökulmasta. Oppilaitoksiin voisi rakentaa ympäristöjä jotka toimivat kuin
yritys tosin paljon pienemmässä koossa ja riskittömämmin. Tästä voisi syntyä yhteisöllistä
oppimista jossa yksilöt halutessaan loistavat, kunhan kaikilla on mahdollisuus miettiä omaa
rooliaan. Virheitäkään ei saa pelätä, koska niistä oppii ehkä parhaiten. Opettajakin voisi tällöin
kukoistaa kun henkilökohtainen tulos nousisi ja muut yksilöt loisivat uusia ajatuksia oppilaitoksen
toimintakulttuuriin.
Voisiko opettajan oman oppimisen perustana olla oman toiminnan reflektointi, jolloin voitaisiin
havainnoida oppijan kehittymisessä ne asiat jotka yrittäjyyskasvatuksessa ovat tärkeitä. Tällöin
yrittäjyyden ymmärrys, yrittäjämäinen toiminta ja yrittäjäksi tuleminen saisi aivan uusia
merkityksiä. Työtapoina tähän voisi olla tiimioppiminen, erilaiset päiväkirjat ja projektit.
Ongelmanratkaisu harjoitusyrityksen kautta voisi myös opettajalle tuoda uutta reflektoitavaa.
(Ruskovaara et al., 2009, s. 3-4)
Opettajille odotetaan erilaisista kehittämishankkeista työkaluja ja malleja, joita on helppo ottaa
käyttöön opetuksessa ja käyttää yhteisesti. Kehittäminen onkin perusteltua koska työkaluille on
usein tarvetta ja erilaissa hankkeissa ne syntyvät helpommin opettajaa kuormittamatta. Pelkät
työkalut eivät kuitenkaan riitä jos halutaan muuttaa oppilaitoksen toimintakulttuuria ja prosesseja.
Työkaluilta tosin usein näin odotetaan. Prosessit ovat usein syvällä oppilaitoksen toimintakulttuurin
ja -tapojen sisällä, joten niiden muuttaminen on aikaa vievää ja työlästä. Lopputuloskaan ei aina ole
varma ja haluttu. Oppimisprosessin muutoksen odotetaan kuitenkin muuttavan oppilaitoksen
kulttuuria ja yhteistä toimintatapaa. Toimintatavassa periytyvät oppilaitoksen historia, arvot ja
normit. Toimintatavan muutosprosessi on hyvin hidas ja ajattelutavan muutos vielä hitaampi.
Oppilaitokset eivät aina edes tiedä omaa toimintakulttuuriaan.
Opettajat voivat omaa toimintaansa kehittäessään katsoa omaa toimintaansa liian subjektiivisesti
jolloin oikeaa kehitystyötä ei edes synny. Laajempi ymmärrys opetuksen tavoitteista on
kehitystyössä toimivin. Lisäksi kehittäjien roolit on mietittävä tarkoin jotta kullekin saadaan
osaamistaan vastaavat tehtävät. Ymmärryksen puute toimintakulttuurissa estää monipuolisen
toimintatavan luomisen ja ylläpidon. (Ruskovaara et al., 2009, s. 18) Oppijan aktiivisella roolilla on
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suuri merkitys työskentelytavan valinnassa. Yritysyhteistyön haasteena on oikean työskentelytavan
valinta ja miten oppiminen ylipäänsä toteutuu. (Ruskovaara et al., 2009, s. 19)
Tiimiopettajuus

ja

kyvykkyysuskomuksia

vahva

kollegiaalisuus

(Peltonen,

2014,

s.

lisäävät
118).

opettajan

Tutkimuksen

työmotivaatiota
aikana

sekä

käyttöönotettu

tiimiopettajamalli ei suuremmin vielä ollut muuttanut aikaisempia käytänteitä opetuksessa. Uutta
tapaa toimia vierastettiin, mutta joitakin avauksia parempaan päin oli myös näkyvissä.
Tiimiopetusmallin

hyötyjen

ulosmittaaminen

kyseenalaistettiin

vielä.

Tiimissä

suoritettu

opettaminen johtaa kolmen välivaiheen kautta yksilötason kehittymiseen. Välivaiheina toimivat
hämäännys, vahvistuminen ja lopuksi lisääntynyt yrittäjämäinen valmius. Häiritseekö tällöin
perinteinen yrittäjyystausta uusien yrittäjien opettamista ja kasvattamista. (Ruskovaara, 2014, s. 64)
Suurimman kunnian tästä kantaa tiimin vankkumaton tuki ammatillisesti ja emotionaalisesti.
(Peltonen, 2014, s. 119) Yrittäjyysvalmiudet opetustyössä ovat suoraan kytköksissä pedagogiseen
toimintaan eli yrittäjämäiseen toimintatapaan oppimisprosessin ohjauksessa ja käynnistäjänä.
(Peltonen, 2014, s. 121) Tiimiopetus voisi tarjota myös yrittäjyyden opetukseen syvyyttä ja
laajentumaa eri ammattialoilta.
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Yrittäjyyttä opetetaan ja yrittäjyyskasvatusta tehdään Stadin ammatti- ja aikuisopistossa hyvin
opettajakohtaisesti nojautuen osin jo vanhoihin opetussuunnitelmiin. Opettajan oma panostus
aiheeseen on suhteessa omaan yrittäjäkokemukseen. Yrittäjyyttä opetetaan myös erilaisissa
oppimisympäristöissä, joista saadaan myös todellisia ja oikeita yrittäjyyskokemuksia. Yrittäjyyden
opetukseen myös panostetaan ja mielletään se osaksi elinikäisen oppimisen avaintaitoja Stadin
ammatti- ja aikuisopistossa. Osin tätä varten on myös perustettu oma tiimi koordinoimaan
yrittäjyyden opetusta.
Opetus- ja kulttuuriministeriön lanseeraamien yrittäjyyden uusien linjausten tiedottamisessa Stadin
ammatti- ja aikuisopiston entisen tekniikan ja logistiikan alalle eivät kaikki asiat ole menneet ihan
nappiin. Opettajista kukaan ei suoranaisesti ollut kuullut linjauksista mitään. Tämä ei voi olla
sattumaa, vaan tieto ei ole kulkenut niin kuin olisi pitänyt. Lanseeraustilaisuudessa on varmasti ollut
myös Stadin ammatti- ja aikuisopiston edustajia, joiden kautta tiedon uusista linjauksista olisi
pitänyt kulkeutua yrittäjyyttä opettavillekin.
Tutkimusosan alussa tekemäni havainto uusien linjausten tietämisen tilasta oli halvaannuttaa tämän
työn tekemisen kokonaan. Haastattelut olivat käynnissä ja kysymysten sisältö tuntui täysin väärältä,
koska haastateltavilla ei etukäteen ollut tietoa uusista linjauksista. Onneksi lähes kaikki
haastateltavat olivat kokeneita, jo useita vuosia opettajan uralla olleita henkilöitä, niin heiltä ei
sisältöä opetuksesta puuttunut. Uudet linjaukset tulivat tutuksi haastattelujen aikana ja niitä myös
tarkasteltiin kriittisesti. Onneksi tutkimuksen tarkoituksena oli perehtyä yrittäjyyden ja
yrittäjyyskasvatuksen toimintoihin.
Yhtenäistä

yrittäjyyskasvatuksen

järjestelmää

on

haasteellista

löytää

toisen

asteen

ammattikoulumaailmasta. Opettajien tapa tehdä yrittäjyyden opetus ja samalla kasvatusta
yrittäjyyteen on erilainen, koulutusalasta riippuen. Varsinaista yrittäjämäistä toimintakulttuuria olisi
vara parantaa jokaisella koulutusalalla. Tämä vaatisi johdolta selkeämpää sitoutumista yrittäjyyden
kehittämiseen

ja

edistämiseen.

Nyt

on

helpompi

piiloutua

opetussuunnitelman

vähimmäisvaatimusten taakse ja todeta että koulutusta on annettu. Oppimisen tulos jää tällöin aika
ohueksi.
Yrittäjyyden opetus on toteutettu usein liiketoimintasuunnitelmaa todelliseen tai kuvitteelliseen
yritykseen

laatimalla.

Yritysvierailut

ja

kummiyritystoiminta

liittyvät

opetukseen

jo

opetussuunnitelman kautta. Silti oppiminen jää pitkälti oppilaan oman aktiivisuuden varaan. Osa
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nuorista opiskelijoista ei ole kiinnostunut yrittäjyydestä ja suorittaa tällöin vain pakolliset
yrittäjyyden opintojen osat minimipanostuksella. Koulutusaloilla jossa on mahdollisuus
yritystoimintaan, eli on välineet ja toimeksiantoja, on paremmat mahdollisuudet integroida
yrittäjämäinen toimintakulttuuri ammatilliseen opetukseen ja siten myös saavuttaa oppimista omalla
toiminnalla. Yrittäjyyden opetus siis on integroitava kiinteästi ammattiaineiden opetukseen.
Toisaalta yrittäjyys ja yrittäjämäinen toimintakulttuuri tukevat toisiaan, kun aloitellaan tai
harjoitellaan varsinaista yritystoimintaa. Toimintahan voidaan aloittaa käyttämällä ulkopuolisia
laskutuspalveluita, ennen varsinaista yritystoimintaa.
Käynnissä oleva ammatillisen koulutuksen reformi aiheuttaa monia muutoksia myös yrittäjyyden
opetukseen. Reformin varjolla tosin myös muutetaan monta muutakin jo aikaisemmin hyväksi
havaittua asiaa ehkä huonompaan suuntaan. Vaikuttavin muutos on yleinen kontaktiopetuksen
tuntimäärän vähentäminen, jolla todennäköisesti pyritään kustannusten karsimiseen. Yrittäjyyden
opetuksen näkökulmasta yleinen havainto oli linjausten opetusympäristöosan toteutuminen siten
että opiskelijat toteuttivat omaa yrittäjyyden oppimistaan pyörittämällä tai harjoittelemalla
pyörittämään yritystoimintaa oppilaitoksen sisällä.
Reformin keskeisimpiä käsitteitä oleva osaamisen tunnistaminen on yrittäjyyden opetuksessa ja
yrittäjyyskasvatuksessa haasteellinen asia. Haastattelujen perusteella kävi ilmi että osaamisen
tunnistamista tapahtuu todella harvoin ja itse toteaminen on vaikeaa. Helpompaa on tunnistaa
yrittäjämäinen toimintatapa ja mahdollistaa yrittäjyyttä tukeva koulutus.
Yrittäjyyskasvatuksen käsite eri kouluasteella on erilainen. Alakoulun leikkiperustaisesta
yrittäjyyspäivästä liikutaan toisen asteen yrittäjyystyyppisiin kokeiluihin. Huipulla on yleensä
korkeakoulussa tapahtuva oman start up yrityksen oikea perustaminen ja toiminnan aloitus.
Keskiasteellakin oikean yrityksen perustaminen on mahdollista ja tietysti sitä tapahtuu. Tämän
tutkimuksen kohderyhmällä tekniikan ja logistiikan toimialalla varsinaisen yrityksen perustaminen
oli vielä harvinaisempaa, mutta tutkimuksen aikana tapahtunut kampusrakenteen muutos toi ainakin
kampukseen uusia yrittäjiä. Muutoksella tarkoitetaan hyvinvoinnin alojen tuloa mukaan
kampukseen, jolloin tyypillisesti ainakin kauneudenhoito- ja hiusalalla oman yrityksen
perustaminen jossain muodossa on työelämään siirryttäessä lähes välttämättömyys.
Tämän tutkimuksen aikana selveni käsitys yrittäjyyden opetuksesta Stadin ammatti- ja
aikuisopistossa. Uusien linjausten tarjoamat mahdollisuudet ja työkalut eivät olleet tiedossa ennen,
mutta toivottavasti ovat jatkossa, koska ei pyörää kannata keksiä uudestaan. Myös
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oppimisympäristön kehittäminen yrittäjämäiseksi sekä opettajien asenne yrittäjyyteen ja sen
kehittämiseen toivottavasti nousee uusiin sfääreihin.

6.1 Jatkotutkimusesitys
Tutkimuksen aikana keskusteltiin ehkä linjauksiakin enemmän siitä kuka ja miten yrittäjyyttä
opetetaan. Opettajan oma asenne ja kokemus yrittäjyyteen vaikuttavat selkeästi yrittäjyyden
opetukseen ja yrittäjämäinen asenne heijastui selkeästi oppilaisiin. Opettajat ovat pääosin
motivoituneita yrittäjyyskasvatukseen ja sen kehittämiseen.
Pitääkö opettajalla olla vankka yrittäjyystausta jotta voi opettaa yrittäjyyttä. Tätä on tutkittu
monissa väitöskirjatasoisissa töissä, esimerkiksi Ruskovaara 2014 ja Järvi 2013.Kysymyksestä
tullaan varmasti tekemään myös lisää tutkimusta. Vaikuttaako yrittäjyystausta negatiivisesti
yrittäjyyden opetukseen ja ennen kaikkea asenteeseen, jos omassa yritystoiminnassa kaikki ei
olekaan mennyt hyvin.
Toinen jatkotutkimuksen aihe on itse yrittäjyyden opetus, miten sitä opetetaan. Pitäisikö
opetussuunnitelmaa kyseenalaistaa ja onko opetussuunnitelmasta mitään etua yrittäjyyden
opetuksessa. Millainen on oppimisympäristöjen vaikutus yrittäjyyteen, siihen suhtautumiseen tai
aloituskynnykseen, silloin kun sitä ei ole vielä pakko aloittaa. Pitäisikö tiimiopetusta yrittäjyydessä
lisätä ja laventaa myös eri ammattialoihin? Voisiko yrittäjyyskasvatus kuitenkin olla se väline millä
uutta yritystoimintaa saadaan luoduksi, vai onko yrittäjyys tulevaisuudessa vain ainoa mahdollisuus
työllistyä?
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LIITTEET
1/1

Ryhmähaastattelun kysymysrunko:
Tutkimuksen pääkysymykset ovat:
Mitä tehtäviä OKM.n linjaukset aiheuttavat koulutuksen järjestäjälle.
Miten toteutetaan linjausten mukaiset tehtävät.
Miten tunnistetaan aikaisemmin opittu ja eri ympäristöissä tapahtuva oppiminen uusien linjausten
mukaan.
Alakysymyksiä:
Millaista osaamista ja tietoa mielestäsi vaaditaan yrittäjyyden opettamiseen ja yrittäjämäiseen
toimintaan? Miten yrittäjämäinen toiminta näkyy omassa työssäsi tai opetuksessasi? Tarvitaanko
täydennyskoulutusta?
Miten yrittäjyyden opetuksen sisällöt ja uudet linjaukset yhdistyvät ops:iin? Onko kaikissa
tutkinnon osissa yrittäjyyden opetusta? Tunnetaanko ops:in sisältö?
Miten okm:n uusista yrittäjyyden opetuksen linjauksista on tiedotettu omassa organisaatiossa?
Onko linjauksista tehty mitään materiaalia ops:iin?
Millaisia menetelmiä, tukevia työtapoja ja ympäristöjä käytetään yrittäjyyden ja yritteliäisyyden
opettamiseen?
Onko oppilaitoksessa integroitu yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus organisaation toimintakulttuuriin?
Ovatko yto aineet tukemassa tai estämässä yrittäjyyden opetusta?
Kannustaako organisaatio luovuuteen tai tulevaisuusorientoituneeseen malliin yrittäjyyden
opettamisessa?
Miten opiskelijoita voitaisiin kannustaa yrittäjämäiseen toimintaan?
Miten työelämä liittyy yrittäjyyden opetukseen? Hyödynnetäänkö työelämäasiantuntijuutta?
Oppiiko/opetetaanko opiskelijaa aktiivisuuteen, tavoitteelliseen sekä vastuulliseen toimintaan?

