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Europe has gained for better affirmative entrepreneurship attitude for more than three decades. 
Good results have previously been accomplished by multiple national government programs. It 
is important to continue with this positive development process. The EU sees entrepreneurial 
education as a guarantee for long term economic growth. Entrepreneurial education is 
implemented in the basic curriculum of Finnish comprehensive school as well as all other 
learning stages from preschools to universities. 
 
This Master’s thesis case study’s purpose is to research how principals at variable sized 
comprehensive schools act as facilitators of entrepreneurial education. It further seeks to 
determine how principals influence school culture to enhance entrepreneurial education. 
 
The methodology for the study comprised comprehensive and in-depth interviews of six 
comprehensive school principals and included a questionnaire. 
According to the findings of this research, principals have an important role in advancing 
entrepreneurial education regardless of school size. Principal’s individual understanding of 
what entrepreneurial education means is both inconsistent and variable. 
 
This study finds that principals’ understandings of the entrepreneurial education are 
interweaved with teaching entrepreneurship, basics of common pedagogy and the basics of 
citizenship skills.  
To improve entrepreneurial education in comprehensive schools, it should be integrated and 
studied to a far greater depth. 
 
Common shared goals, mode of operations, and a strategy should be established.  The latter 
should comprise teachers and all other relevant actors. Principals can activate and encourage or 
discourage and hinder changes within their schools. 
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1 JOHDANTO 

Yrittäjyyden edistäminen on ollut ja on edelleen ajankohtaista sekä tärkeää yhteiskunnan 

hyvinvoinnin kannalta. Se on ollut aikaisempien hallitusten avainasiana ja vasta 3.6.2019 

julkaistussa Antti Rinteen neuvottelutuloksessa hallitusohjelmasta yrittäjyys ja sen edistäminen 

nähdään edelleen erittäin tärkeänä talouden ja yhteiskunnan kukoistamisen  perustana.  

”Hyvinvoinnin perusta on myös 2020-luvulla osaamisessa, työssä ja 

yrittäjyydessä. Työelämän murroksessa avainasemassa ovat vahvat perustaidot 

sekä kyvyt ja valmiudet oppia uutta, päivittää omaa osaamistaan koko elämän ja 

työuran ajan. Tavoitteenamme on maailman paras työelämä: onnellisten ja 

hyvinvoivien ammattilaisten Suomi, missä jokaisen tiedot ja taidot ovat työelämän 

käytössä”  (Valtioneuvosto 2019, 6).  

Uusi hallitus on  samalla linjalla Euroopan yhteisön kanssa yrittäjyyden merkityksestä niin 

kansallisen kuin koko maanosan hyvinvoinnin kannalta. Hallitus kannustaa ja kannattaa 

yrittäjyyttä ja haluaa luoda ja vaalia jo alkanutta yrittäjämyönteisen ilmapiirin edistämistä. 

Pienyritystoimintaa pyritään edistämään monin eri tavoin mm. helpottamalla investointeja, 

keventämällä pienyritysten hallinnollisia vastuita, verotuksen joustolla ja helpottamalla 

ensimmäisen työntekijän palkkausta sekä edistämällä kansainvälistymistoimia. 

(Valtioneuvosto 2019, 7, 13, 96, 99.) 

Yrittäjyyden merkitystä ovat painottaneet yli puoluerajojen niin oikeisto, keskusta kuin nyt 

myös vasemmistoenemmistöiset hallituksetkin; Vanhanen, Kiviniemi, Katainen, Stubb, Sipilä, 

Rinne. Yrittäjyyskasvatus on vastannut tähän haasteeseen ja on toiminut yrittäjämyönteisen ja 

kansalaistaitoja edistävien tekojen parissa jo 1990-luvulta lähtien. Uudistetun perusopetuksen 

opetussuunnitelman 2014 mukaan yrittäjyyskasvatus on mukana kaikilla opintoasteilla.  

Yrittäjyyskasvatus on ulotettu kattamaan myös esikoulu- ja toisen- ja korkea-asteen 

oppilaitokset.  

Yrittäjämyönteisen toimintakulttuurin lisäämiseen ja arvostuksen kasvamiseen vaikuttaa hyvin 

laaja verkosto, jossa opetustoimi on tärkeä linkki. Opettajien toiminta, lähellä oppijoita heidän 

joka päiväisissä toimissaan, on ollut keskiössä yrittäjyyskasvatuksen eteenpäin vievänä 

voimana. Rehtoreiden toiminta yrittäjyyskasvatuksen edistäjänä, koulujensa pedagogisena 

johtajana ja yrittäjäkasvatuspedagogiikan suunnannäyttäjinä sekä resurssien koordinoijina on 

keskeisessä asemassa yrittäjämyönteisen toimintakulttuurin juurtumisessa laajasti 
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oppilaitoksen toimintakulttuuriin. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan rehtoreiden toimintaa 

yrittäjyyskasvatuksen edistäjänä valitussa kohderyhmässä. 

1.1 Tutkimuksen tavoite  

Opettajien ja opinto-ohjaajien toimintaa yrittäjyyskasvatuksen puitteissa on aikaisemmissa 

tutkimuksissa tarkasteltu runsaasti myös kotimaisin voimin, mutta rehtoreiden osuus 

yrittäjyyskasvatuksen edistäjinä on jäänyt vähemmälle huomiolle. Rehtorit johtavat koulua ja 

vastaavat koulun pedagogisesta johtamisesta. Rehtorit voivat toiminnallaan vaikuttaa laajasti 

koulun toimintaan ja ovat siten avainasemassa yrittäjyyskasvatuksen edistämisen kannalta.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella rehtorien toimintaa yrittäjyyskasvatuksen 

toteutuksessa valituissa peruskouluissa. Tutkimuksella etsitään lisää informaatiota kahteen 

tutkimuskysymykseen: 

1. Mikä on rehtorin rooli yrittäjyyskasvatuksen edistäjänä 

2. Kuinka rehtori voi  toiminnallaan edistää yrittäjyyskasvatusta 

jatkokysymyksenä  

onko koulun koolla merkitystä rehtorin rooliin ja toimintaan yrittäjyyskasvatuksen 

edistäjänä? 

1.2 Tutkimuksen tausta 

Aiheenvalintaan vaikuttivat oma kiinnostukseni yrittäjämäiseen toimintaan ja yrittäjyyteen, 

sekä aiheen ajankohtaisuus ja sen merkittävyyden  jatkuva kasvu niin Suomessa kuin myös 

koko Euroopassa ja maailmanlaajuisestikin (Fayolle 2013, 692). Yrittäjyyskasvatus edesauttaa 

mielestäni ymmärtämään yrittäjämäisen toiminnan ja ajattelun syvällisiä vaikutuksia kaikkien 

ihmisten arjessa, olkoonpa hän sitten opiskelija, työssäkäyvä, virkamies, tutkija, muusikko, 

taiteilija tai yrittäjä.  

Kipinä aiheeseen syttyi LUT-yliopiston Yrittäjyyspolitiikka ja Yrittäjyyden edistäminen sekä 

Yrittäjyyden seminaari  -luennoilla. Vaikka rehtorien toiminta ja päätöksenteko kouluissa oli 

jonkin verran aikaisemmalta työuralta tuttua, oli sen syvällisempi ymmärtäminen kuitenkin 

kohdallani varsin vähäistä, minkä tutkimuksen edetessä sain varsin hyvin todeta. 
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Omat yrittäjyyskokemukseni pienyrittäjyydestä ovat varsin moninaiset ja uskon yrittäjyyden ja 

yrittäjämäisen toiminnan syvällisesti ja laajasti ymmärrettynä auttavan niin yksilöä, yrittäjää ja 

työntekijää kuin myös yhteiskuntaa selviämään jatkuvista muuttuvista haasteita.  

Some regard private enterprise as if it were a predatory tiger to be shot. Others 

look upon it as a cow that they can milk. Only a handful see it for what it really 

is--the strong horse that pulls the whole cart. 

Winston Churchill (1874-1965) Yhdistyneiden kuningaskuntien 

pääministeri (1940-1945, 1951-1955) 

1.3 Aikaisempi tutkimus 

Aiempaa kirjallisuutta ja tutkimuksia yrittäjyyskasvatuksesta ilmiönä sen kehityksestä ja 

taustoista on runsaasti, samoin kuin opettajien ja opinto-ohjaajien  suhtautumisesta 

yrittäjyyskasvatukseen (ELY-keskus 2019; Fayolle ym. 2013; Seikkula-Leino ym. 2010).  

Myös koulun johtamisesta (Pennanen 2007; Sergiovanni 2001; Hämäläinen ym. 2002) ja 

strategiasta (Kamensky 2010) sekä johtamisen eri suuntauksista (Drucker 2000; Huuhka  2010; 

Viitala 2003) on  lähdetietoa ja aineistoa sekä tutkimuksia hyvinkin runsaasti saatavilla. 

Yrittäjyyskasvatuksen viitekehystä ovat kehittäneet ja syventäneet mm. Fayolle ja Gailly (2008; 

Fayolle 2013) sekä yrittäjyyskasvatuksen uusia suuntia ja   toimintatapoja tutkineet mm. Kyrö 

(Kyrö ym. 2007) ja Ristimäki (2004). Parkkari on tutkinut väitöksessään yrittäjyyttä edistävien 

organisaatioiden toimintaa ja niiden käytännön toimia ja todennut, että yrittäjyyskasvatus on 

edelleen hajanaista ja kärsii tarkkojen määrittelyiden puutteesta.  Hän pitää yrittäjyyden 

edistämistä, yrittäjyyskasvatusta,  kuitenkin tärkeänä yrittäjäystävällisen  ilmapiirin luomisessa 

yhteiskunnassa. (Parkkari 2019.) 

Rehtoreiden vaikutuksista yrittäjäkasvatukseen on löydettävissä kuitenkin erittäin vähän 

tutkimuksia tai kirjallisuuslähteitä. Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoTM on LUT-yliopiston 

ylläpitämä itsearviointityökalu yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseksi perus- ja toisen asteen 

opettajille ja rehtoreille. Mittaristosta on saatu tietoa rehtoreiden osalta tähän tutkimukseen 

2010 -2018 väliseltä ajalta. Paajanen (2001) pohti väitöskirjassaan, voiko opetushenkilö toimia 

yrittäjyyskasvattajana ilman ainakin sisäisen yrittäjyyden paloa? Samoin myös Fayolle (2013) 

havaitsi artikkelissaan, ettei opettajan, eikä myöskään rehtorin, aikaisempaa 
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yrittäjyyskokemuksen tarvetta ole juurikaan tutkittu. Rasumaan (2010) väitöksen mukaan 

peruskoulun rehtoreiden tulisi omaksua aktiivisen osaamisjohtamisen lähestymistapa opettajia 

kunnioittaen ohjatakseen heidän osaamisiaan ja tietämystään laajan pedagogisen johtamisen 

hengessä. Karikoski (2009) on väitöskirjassaan pohtinut rehtorin työtä ja sen jakaantumista eri 

tehtävien kesken.  Tutkimuksen mukaan laadulliselle oppimisen ja opetuksen kehittämiselle jäi 

arjen rutiinien jälkeen vain noin 8% käytettävästä olevasta ajasta. LUT-yliopistossa on tutkittu 

peruskoulun rehtoreiden yrittäjyyskasvatuskouluttautumisen suhdetta koulun 

yrittäjyyskasvatuskäytäntöihin (Hämäläinen ym. 2018).   

Rehtoreiden toimintaa yrittäjyyskasvatuksen puitteissa on siis tutkittu varsin niukasti. Osittain 

syynä on varmasti se, että koko yrittäjyyskasvatustutkimuksen alue on vielä varsin 

määrittelemätön ja opettajien roolia yrittäjyyskasvatuksen toimijana kouluissa on pidetty varsin 

merkittävänä. (Hämäläinen ym. 2018). Toisaalta myös rehtoreiden merkityksen on todettu 

olevan keskeinen opettajien yrittäjyyskasvatustyön edistämisessä ja verkostoitumisessa 

(Ruskovaara ym. 2011). 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tässä tutkimuksessa  selvitetään rehtorien toimintaa ja yrittäjyyskasvatuksen edistämistä ja sen 

edellytyksiä valituissa peruskouluissa tapaustutkimuksen keinoin.  

Tutkimus koostuu yhdeksästä luvusta. Johdannossa esitetään tutkimuksen taustalla vaikuttavat 

tekijät, jotka antavat tutkimukselle lähtökohdan. Johdannossa esitetään tutkimuksen tavoitteet 

tutkimuskysymysten muodossa ja esitellään tutkimustyön rakenne.  

Luvuissa 2 – 5 esitetään tutkimuksen teoriapohjat ja niiden yhteys tutkimukseen. Toisessa 

luvussa tarkastellaan rehtorin työhön vaikuttavia taustavaikuttajia maanosan- ja 

maanlaajuisesti. Kolmannessa luvussa käsitellään yrittäjyyskasvatuksen kehitystä, siitä 

esitettyjä malleja sekä tavoitteita. Neljännessä luvussa tarkastellaan yrittäjyyskasvatuksen 

kannalta olennaisiksi koettuja rehtorin johtamismalleja oppilaitoksessa. Viides luku esittää 

rehtorin työnkuvan ja rehtorin toimintaa oppilaitoksessa. 

Luvussa kuusi esitetään tutkimusmenetelmät sekä kohderyhmä rajauksineen. Seitsemännessä 

luvussa on tutkimuksen empiria, tapausten haastattelujen ja lomakekyselyjen raportit ja 

kahdeksannessa luvussa tehdään tapausten vertailua. Yhdeksännessä luvussa analysoidaan 
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saatuja tuloksia, pohditaan niitä ja tehdään johtopäätökset sekä esitetään 

jatkotutkimusehdotuksia. 
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2 REHTORIN TYÖHÖN VAIKUTTAVIA TOIMIJOITA 

Tässä osassa tarkastellaan  yrittäjyyskasvatuksen lähtökohtia niin EU-tasolla, 

valtakunnantasolla kuin myös maakunta- ja paikkakuntatasolla sekä koulujen 

opetussuunnitelmien tasolla.  

Rehtorin tekemä kasvatustyön johtaminen liittyy monitahoiseen kokonaisuuteen, joka ulottuu 

oppilaan ja heidän huoltajiensa kanssa tehtävästä yhteistyöstä aina Euroopan ja 

maailmanlaajuiseen koulutusyhteistyöhön.  

2.1 Euroopan Unioni yrittäjyyskasvatuksen toimijana 

Yrittäjyyskasvatus on  merkittävässä roolissa eurooppalaisen ja paikallisen hyvinvoinnin  

edistäjänä ja elintason ylläpitäjänä. Euroopan Unionin useat eri toimielimet ovat pitäneet 

yrittäjyyden edistämistä keskeisenä Euroopan kehityksen mahdollistajana jo pitkään. 

Eurooppa-neuvosto asetti maaliskuussa 2000 Lissabonin kokouksessa strategiseksi tavoitteeksi 

luoda Euroopan unionista maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin osaamistalous, joka 

kykenee ylläpitämään talouskasvua, luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja lisäämään 

sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla määriteltiin yhteiset perusteet eurooppalaisille 

kansalaistaidoille, joihin kuuluvat mm. elinikäisen oppimisen tavoitteet ja yrittäjyyden 

tukeminen. (Eurooppa-Neuvosto 2000.) 

2.2 Koulutusjärjestelmän toimijat Suomessa 

Suomessa, kuten EU:ssakin, yrittäjyyden edistämisen on nähty olevan tärkeässä osassa 

yhteiskunnan kehityksen kannalta. Yrittäjyyskasvatuksen opetusalan toimijat Suomessa 

kattavat koko suomalaisen yhteiskunnan aina paikallisesta koulusta eduskuntaan saakka. 

Kuviossa 1 suomalaisen koulutusjärjestelmän toimijat. 
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Kuvio 1.  Koulutusjärjestelmän toimijat Suomessa. 

Eduskunnassa laaditaan opetustoimen lainsäädäntö ja päätetään opetuksen rahoituksesta ja 

linjoista hallituksen poliittisten linjausten ja esitysten pohjalta. 

Valtioneuvosto koostuu tätä kirjoitettaessa kahdestatoista ministeriöstä, joista opetus- ja 

kulttuuriministeriö, aikaisemmin opetusministeriö, sen osana vastaa Suomen koulutuspolitiikan 

suunnittelusta ja kehittämisestä sekä sen toimeenpanon valvonnasta. Muita sen tehtäviä ovat 

tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan edistäminen sekä kansainvälisen yhteistyön 

kehittäminen kaikilla edellä mainituilla aloilla. (Opetushallitus, 2019).  

Ministeriön vastuulla on mm. osallistua päätöksentekoon EU:n toimielimissä ja muissa 

kansainvälisissä yhteistyöfoorumeissa. Ministeriö valmistelee toimialaansa koskevat lait, 

asetukset ja päätökset sekä ohjaa että toteuttaa hallituksen osoittamia tehtäviä. Ministeriö jakaa 

budjetoituja määrärahoja valtion virastoille ja laitoksille sekä myöntää valtion avustuksia 

kunnille ja kuntayhtymille ja yksityisille yhteisöille. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019.) 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävistä ja toimialasta on annettu valtioneuvoston asetus jossa 

määritellään ministeriön tehtävät, organisaatio, toimialan virastot, laitokset, yhtiöt ja muut 

toimielimet sekä organisaatio, työjärjestys että henkilöstö ja sen kelpoisuusvaatimukset 

(Valtioneuvosto 2010). 

Opetushallitus on keskeinen kansallinen toimija koulutuspolitiikan toteuttamisessa. Se toimii 

Opetus- ja kulttuuriministeriöiden ohjeistuksen alaisena. Opetushallitus määrittelee 
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valtakunnalliset linjaukset opetuksen järjestämisen lähtökohdista sekä tavoitteista. 

Opetushallitus laatii ja antaa määräykset perusopetuksen  opetussuunnitelman perusteista 

Annettujen ohjeiden ja määräysten tavoitteena on edistää opetuksen ja oppilaiden  oikeuksien 

yhdenvertaista toteutumista Suomessa. Näitä määräyksiä paikallisten opetuksen järjestäjän 

tulee noudattaa ja käyttää pohjana laatiessaan yhtenäisiä paikallisin painotuksin laadittuja 

opetussuunnitelmia kouluille. (Opetushallitus, 2016). 

Viimeisin käytössä oleva Peruskoulun opetuksen perusteet on tätä kirjoitettaessa otettu 

käyttöön porrastetusti alkaen 1.-6. luokan osalta 2016 ja 7. luokan osalta 2017  ja 

kokonaisuudessaan 2019 alkaen. Koulutuksen järjestäjä ja koulut laativat paikalliset 

opetussuunnitelmat (OPS) näiden periaatteiden mukaisesti, joita on kuvattu kuviossa 2. 

 

 

Kuvio 2. Opetussuunnitelman perusteita (Opetushallitus 2018, muokattu) 

Aluehallintovirastot toimivat valvovana viranomaisena ja oppilaiden oikeusturvan edistäjinä. 

Ne käsittelevät opetustointa koskevat valitukset, oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt ja kantelut.  
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Maakuntaliitot osallistuvat alueellisiin suunnittelu- ja kehittämistehtäviin kuntien 

valtuuttamina. (Opetushallitus, 2019.) Esimerkiksi Päijät-Hämeen liitto on teettänyt Päijät-

Hämeen yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimenpideohjelma 2020 -esityksen yhdessä YES 

Päijät-Häme ry:n ja koulutuskeskus Salpauksen sekä usean muun paikallisen toimijan kanssa. 

Strategiassa määritellään yhteinen yrittäjyyskasvatuksen visio ja sitä konkretisoivat tavoitteet 

maakuntatasolla. Strategian tueksi on laadittu oppilaitoksia koskevat toimenpiteet, jotka 

määrittävät yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita ja toimenpiteitä perusasteelta aina 

korkeakoulutukseen saakka, sekä suunnitelmat kuntien toimenpiteitä varten. (Tukiainen 2013.) 

Kunnat ja kaupungit toimivat yleisimmin koulutuksen järjestäjänä. Muita koulutuksen 

järjestäjiä ovat yleensä kuntayhtymät, yksityiset säätiöt ja yhteisöt. Myös valtiolla on omia 

kouluja, joissa se toimii koulutuksen järjestäjänä. 

Koulutuksen järjestäjällä on suuri vaikutusmahdollisuus päättää kuinka se toteuttaa 

koulutuksen. Koulutus on kuitenkin järjestettävä annettujen lakien, asetusten ja ohjeistuksen 

puitteissa. Jokaisessa kunnassa täytyy olla kunnanvaltuuston valitsema koululautakunta tai sitä 

vastaava toimielin.  Koulutuksen järjestäjä vastaa paikallisten opetussuunnitelmien laatimisesta 

annettujen ohjeiden mukaisesti. Kaupunki toimii koulutuksen järjestäjänä kaupunkiseudulla. 

Kaupungin sivistyspalvelu vastaa viime kädessä opetussuunnitelman laatimisesta ja 

toteutuksesta alueellaan. Sen toimintaa ohjaa puoluepoliittisesti valittu sivistyslautakunta.  

Koulutuksen järjestäjä vastaa nykyisin pääasiassa opetuksen ja ohjauksen laadusta ja 

seurannasta. Tämä mahdollistaa erot eri koulutoimen järjestäjien kesken niin resurssien käytön 

kuin myös pedagogisten painotusten kannalta. Kuviossa 3 on esitettynä nykyinen  koulutuksen 

ohjausjärjestelmä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010, 20.) 
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Kuvio 3. Opetuksen ohjausjärjestelmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010, muokattu) 

Koulut laativat paikallisten ohjeiden mukaisesti lukuvuosisuunnitelmansa ja toteuttavat 

annettujen tavoitteiden ja resurssien puitteissa opetussuunnitelmaa. Käytännön 

yrittäjyyskasvatukseen liittyvien tavoitteiden ja pedagogisen kehittämisen toteutumisesta 

vastaavat koulutuksen järjestäjien tuella rehtorit, koulujen johtajat ja koulutuspäälliköt. 

(Tukiainen 2013.) Opetussuunnitelman toteuttamisesta koulussa vastaa viime kädessä 

kuitenkin oppilaitoksen rehtori niin hallinnon kuin pedagogisen johtamisen osalta. 

(Opetushallitus 2019). 

Näiden viranomaistoimijoiden lisäksi yrittäjyyskasvatuksen tukena toimii eri tavoilla 

yrittäjyyttä painottavia järjestöjä, jotka tuottavat materiaalia ja tapahtumia  niin oppijoille kuin 

opetusorganisaatioille kaikille koulutuksen asteille. Näitä toimijoita ovat mm. 

Kehittämiskeskus Opinkirjo, Nuori Yrittäjyys ry, Suomen 4H-liitto, Suomen Yrittäjät, 

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja YES-verkosto. (Pihkala & Ruskovaara 2011, 48.) 

Yrittäjyyskasvatusjärjestöjen palveluita ja materiaaleja on koottu digitaaliseen muotoon 

www.tralla.fi palveluun. Palvelu on osa  Yrittäjyyskasvatuspolku-hanketta, jonka tarkoituksena 

on vahvistaa yrittäjyyskasvatuksen toimijoiden yhteistyötä ja helpottaa opetuksen suunnittelua 

konkreettisella tasolla. 
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Kuten edeltä voimme todeta, koulun rehtori toimii hyvin monitasoisen prosessin osana ja on 

merkittävässä asemassa toiminnoillaan suuren muutoksen toteuttamisessa. Koulua johtaessaan 

rehtori toimii paikallisten koulutoimen järjestäjien antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti 

huomioiden myös valtakunnalliset ja EU-tason lähtökohdat sekä paikalliset resurssit. 

Paikallis- ja koulutason toimintaympäristöä tarkastellaan lähemmin luvussa Rehtori koulun 

johtajana luvussa 5. 
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3 YRITTÄJYYSKASVATUS 

Tässä osassa tarkastellaan yrittäjyyskasvatusta  ja sen kehitystä viime vuosina lähdeaineiston 

pohjalta, joka koostuu lähinnä opettajien kokemuksista ja tutkimuksista  yrittäjyyskasvatuksen 

parissa. 

3.1 Yrittäjyyskasvatuksen kehittyminen 

Yrittäjyyskasvatus on asetettu opetuksen keskeiseksi menetelmäksi niin valtakunnallisissa, 

maakuntakohtaisissa kuin paikkakuntakohtaisissakin opetussuunnitelmissa. 

Yrittäjyyskasvatusta on pyritty kehittämään jo 90-luvulta lähtien aktiivisesti. Se on ollut 

mukana kaikkien kouluasteiden opetussuunnitelmissa 1990-luvulta lähtien. 

Opettajille on tarjottu niin materiaalia kuin lisäkoulutustakin, mutta panostuksesta huolimatta 

yrittäjyyskasvatus ei vielä noussut opetusta läpileikkaavaksi metodiksi ensimmäisen 

vuosikymmenen aikana  (Ristimäki 2007, 33) ja pahimmillaan  yrittäjyyskasvatus on 

ymmärretty väärin hyväosaisten kasvatukseksi heikompien nujertamiseksi. Opettajakunnassa 

se on saatettu mieltää liiaksi länsimaisen kaupallisuuden ja kulttuurin edistäjäksi sekä  se on 

ollut ristiriidassa perinteisten opetusmenetelmien kanssa aiheuttaen vastustusta opettajien 

keskuudessa (Ristimäki 2004, 72, 149; Korhonen ym. 2012). Toisaalta sisäisen yrittäjyyden 

kautta ajateltuna yrittäjyyskasvatuksen sisältämät määreet, kuten oma-aloitteellisuus ja 

vastuuntunto, ovat ennestäänkin liittyneet vanhaan kansalaiskasvatukseen eikä siten 

yrittäjyyskasvatusta tulisi nähdä liian kaukaisena tavoitteena aikaisempaan tapaan toimia 

(Korhonen ym. 2012).  

2000-luvun taitteesta lähtien muutos on kulkenut kohti yrittäjyysystävällisempää ilmapiiriä ja 

yrittäjyyskasvatuksella on nähty olevan yhteiskunnan kannalta merkittävä vaikutus ja 

yrittäjyyden edistämistä on tuettu voimakkaasti myös hallituksen kärkihankkeiden muodossa 

(Valtioneuvoston kanslia, 2017). Opettajien asenteet ovat muuttuneet positiivisemmiksi 

yrittäjyyskasvatusta kohtaan tietoisuuden ja koulutuksen kautta (Ruskovaara 2007; Paasio & 

Nurmi 2006, 35). Nyt  yrittäjyyskasvatus ymmärretään paljon laajemmaksi kuin pelkästään  

yritysten määrän lisäämiseksi tarkoittavaksi toiminnaksi (Ristimäki 2004, 12-13). 

Yrittäjyyskasvatus on viimeisimmässä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 

käyttöönotetussa muutoksessa laajasti mukana opetuksessa (Opetushallitus 2016). 
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Yrittäjyyskasvatus on tänä päivänä läsnä kaikilla kouluasteilla esikoulusta korkeakouluihin. 

Nyt kokonaisuudessaan porrastetusti  käyttöönotettu Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet 2014  on käytössä valtakunnallisesti ja antaa hyvät lähtökohdat paikallisten 

opetussuunnitelmien laatimiseen yrittäjyyskasvatuksen kannalta. Yrittäjyyskasvatuksen 

tavoitteiden tukemiseksi on nykyisin saatavilla runsaasti lisäkoulutusta, materiaalia ja apua sekä 

sitä tukevilta järjestöiltä että viranomaisilta. (Opetushallitus 2019; Opetushallitus 2018; 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010; Yksityisyrittäjäin Säätiö 2019). Aikaisemmin valmista 

koulutusmateriaalia on ollut varsin niukalti, mutta yrittäjyyskasvatusta tukevaa kirjallisuutta on 

ollut saatavilla (Sergiovanni 1984; Kyrö & Nissinen 1995, Kyrö 1998; Paajanen 2001; 

Ristimäki 2004). 

 Yrittäjyyskasvatus sisältää tämän päivän ja tulevaisuuden elämäntaidon kannalta useita 

elementtejä ja avaintaitoja, kuten innovatiivisuutta, riskin ja epävarmojen tilanteiden hallintaa, 

ryhmässä tekemisen oivaltamista ja omien vahvuuksien löytämistä, joita voidaan sisällyttää 

mihin tahansa oppiaineeseen. Näiden tavoitteiden tukemiseksi on opetuksen henkilöille ollut 

jatkuvasti tarjolla erilaisia lisäkoulutusmahdollisuuksia yrittäjyyskasvatustoimijoiden (vrt. 

kappale 2.2) ja täydennyskoulutusta tarjoavilta tahoilta kuten Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

LUT-yliopisto, Lapin Yliopisto sekä koulutustapahtumista kuten jo yli kymmenen vuotta 

vuosittain järjestetyistä yrittäjyyskasvatuspäiviltä. Koulutusta on nykyisin runsaasti tarjolla eri 

verkkoalustoilta kuten YVI-portaali, YVI-hanke 2010-2014. Tralla-palveluun on koottu 

yrittäjyyskasvatuksen- ja koulutuksen toimijat ja palvelut, joita on tarjolla eri koulu- ja luokka-

asteille (Tralla 2019). 

Kuitenkin, vaikka oppaita ja ohjeistuksia on laadittu ja niitä on ollut saatavilla, kuten esim. 

YES-keskuksen avulla laaditut maakuntakohtaiset Yrittäjyyskasvatuksen strategiat ja 

toimenpideohjelmat 2014 - 2020, osaamistaan ovat rikastuttaneet lähinnä uuden kehittämiselle 

ja yrittäjyyskasvatuksesta muutoinkin kiinnostuneet henkilöt. Opetussuunnitelmien sisällölle 

yrittäjyyskasvatuksen suhteen ei ole annettu riittävästi painoa käytännön työssä. (Ristimäki 

2007, 33-35; Ruskovaara 2007, 150; Tukiainen  2013, 25; Hannula 2011, 38).  

Yrittäjyyskasvatus kouluissa on toistaiseksi useasti ollut ulkoisten yrittäjyysominaisuuksien 

esilletuomista. Kouluissa se on tarkoittanut lähinnä toimintaa erilaisten projektien ja 

teemapäivien parissa sekä kioski- tai pullanmyyntiprojektien ohjaamista eri tarkoituksia varten. 

Yrittäjyyskasvatusta ei nähdä laajasti opetusta yhdistävänä elementtinä opettajien keskuudessa. 

(Hytti 2011; Paasio & Nurmi 2006, 40). 
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Yrittäjyyskasvatus on asennekasvatusta eri muodoissaan, mutta tiedon puutteen ja selkeiden 

käsitteiden määrittelyjen puutteiden takia se yhdistetään turhan usein vielä keskusteluissa 

suoraan yrittäjäksi kouluttamiseen niin oppilaiden kuin myös opettajien keskuudessa. Yhtenä 

syynä tähän on pidetty yrittäjyyskasvatus -termin luomaa käsitettä yrittäjästä. Termin 

muuttamisesta yritteliäisyys-, yrittävyys- tai kansalaiskasvatukseksi on käyty aikaisemmin 

jonkin verran keskusteluja, mutta toistaiseksi on pidättäydytty kuitenkin yrittäjyyskasvatus -

termissä (Lepistö 2011, 13-29; Ristimäki 2004, 149). Tässä tutkimuksessa kaikesta aiheeseen 

liittyvästä sisällöstä käytetään terminä ainoastaan yrittäjyyskasvatus, joka on muodostunut ja 

vakiintunut myös viralliseksi käsitteeksi ja termiksi. 

Yrittäjyyskasvatuksen kouluttautumisella ja tiedon syventämisellä on nähty olevan myönteisiä 

vaikutuksia yrittäjyyskasvatusta kohtaan opettajien keskuudessa (Douglas & Shepherd 2002) 

ja sitä on tarjolla myös opettajankoulutuksessa. Miksei siis myös rehtoreiden keskuudessa 

koulutuksella ja lisäinformaation jakamisella voisi saavuttaa positiivisia tuloksia 

yrittäjyyskasvatuksen edistämisen saralla? Rehtoreilla on Suomessa lähes aina pitkä 

opettajatausta ennen oppilaitoksen johtamiseen ryhtymistä.  Rehtori voi vaikuttaa omilla 

teoillaan ja  päätöksillään yrittäjyyskasvatuksen tilaan koulussaan riippuen hänen omasta 

tavastaan johtaa ja suunnata koulunsa toimintaa. Vastaahan hän koulunsa pedagogisesta 

johtamisesta. (Pihkala & Ruskovaara 2011, 52).  

Yrittäjyyskasvatuksessa on juuri nyt meneillään uuden opetussuunnitelman perusteiden 

käyttöönoton kautta uudistumisen ja syventämisen hetki. Tätä vahvistaa käyty julkinen 

keskustelu yrittäjyyskasvatuksesta valtamedioissa kuten Yleisradion julkistamat kyselyn 

tulokset uudesta opetussuunnitelmasta (Yleisradio 2019) ja Nuori yrittäjyysjärjestön tulokset 

yrittäjyyskasvatuksesta sekä valtakunnallinen AMIS 2018 tutkimuksen tuloksista käyty 

keskustelu. (The Innovation Cluster for Entrepreneurship Education, ICEE 2018; Johanssen 

2018; Halme 2018). Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma antaa nyt entistä tarkempia 

suuntaviittoja  yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseksi ja päämäärien saavuttamiseksi. 

Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat laatineet aikaisempaa konkreettisempia 

ohjeistuksia yrittäjyyskasvatuksen koulutuksen toteuttamiseksi ja tueksi sekä keskeisten 

käsitteiden määrittelemiseksi. (Opetushallitus 2016; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010; 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017). 
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3.2 Yrittäjyyskasvatuksen muodot 

Yrittäjyyskasvatuksen viitekehykseksi Fayolle ja Gailly (2008) ovat esittäneet kuvan 4 

mukaista lähestymistä. Malli on jaettu kahteen osaan, filosofiseen ja opetuksen järjestämisen 

osiin. Filosofinen taso tarkastelee yrittäjyyskasvatuksen perusteita, joilla yrittäjyyskasvatusta 

määritellään. Tällä tasolla pohditaan mitä yrittäjyyskäsityksellä tarkoitetaan, mitä opettamisella 

tarkoitetaan yrittäjyyskasvatuksen kontekstissa ja  kuinka ihminen ja maailma ymmärretään. 

Perusteellinen pohdinta ja määrittelyjen tarkentaminen edesauttaa yrittäjyyskasvatuksen 

järjestämistä oppilaitoksissa, jos opetuksesta vastaavat puhuvat samoilla käsitteillä toisiaan 

ymmärtäen. (Fayolle 2013). 

 

Kuvio 4. Yrittäjyyskasvatuksen viitekehys (Fayolle & Gailly 2008, muokattu) 

Opetuksen tasolla määritellään  konkreettisia alueita siitä kenelle, miten, mitä ja miksi opetusta  

tarjotaan ja kuinka niitä tulisi arvioida. Näitä tukee myös opetus- ja kulttuuriministeriön ohje 

Yrittäjyyslinjaukset koulutukseen -julkaisussa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017). Siinä 

vastataan opetuksen tason kysymyksiin siitä mikä, miksi, kenelle ja miten ja selvennetään 

keskeisiä käsitteitä. Se antaa suuntaviivat yrittäjyyskasvatuksen kehittämiselle ja toteutukselle 

eri kouluasteilla ja se toimii myös osana opetus- ja kulttuuriministeriön informaatio-ohjausta. 
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Siinä oppija -käsite määritellään kattamaan koulun kaikki asteet varhaiskasvatuksesta korkea-

asteelle samoin kuin kasvatus- ja opetushenkilöstö. Kohderyhmäksi asetetaan kaikki edellä 

mainitut koulutuksen toimijoiden tasot sekä kehittäjät niin paikallisella, alueellisella kuin 

valtakunnallisella tasolla. Näiden lisäksi kohderyhmään on otettu mukaan myös yrittäjät ja 

yrittäjyyttä tukevat organisaatiot. Nämä yrittäjyyslinjaukset toimivat myös arvioinnin 

perusteina ja kehittämisvälineinä yrittäjyyskasvatustoimijoille. Linjaukset muodostavat 

strategisen kokonaisuuden yhdessä hallitusohjelman, maakunnallisten, ylimaakunnallisten, 

alueellisten ja paikallisten yrittäjyysstrategioiden kanssa. 

Myös Kyrön ja Nissisen (1995; Kyrö 1998, 115-132) esittämää mallia, kuten kuviossa 5 on 

esitetty, sisäisen, omaehtoisen ja ulkoisen yrittäjyyden ulottuvuuksista voi hyvin soveltaa 

yrittäjyyskasvatuksen oppijan kasvatukseen. Näistä sisäisen yrittäjyyden katsotaan sopivan 

erinomaisen hyvin kouluissa tavoiteltavaksi ominaisuudeksi (Ruskovaara 2007,  132).  

 

 

Kuvio 5.  Yrittäjyyden muodot (Kyrö & Nissinen1995, 146; Kyrö 1998, 119; muokattu) 

Sisäinen yrittäjyys vahvistaa yhdessä tekemisen taitoja ja yhteisöllistä ajattelua. Se lisää 

oppijoiden vuorovaikutustaitoja sekä auttaa löytämään omat taidot, joita käyttää yhteisten 

päämäärien saavuttamiseksi. (Kyrö 1998; Tukiainen 2013). 

Omaehtoinen yrittäjyys kasvattaa omatoimisuutta sekä kehittää vastuunottokykyä. 

Koulutoiminnassa sen tavoitteena on edistää yritteliästä ajattelua ja toimintaa sekä itsensä 

johtamista että auttaa oppijaa toimimaan vastuullisena aktiivisena kansalaisena. (Kyrö 1998; 

Tukiainen 2013). 
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Ulkoinen yrittäjyys on varsinaisen liiketoiminnan johtamista ja omistamista sekä 

yritystoiminnan lisäämistä ja työpaikkojen luomista. Oppilaitoksessa se tarjoaa oppijalle tietoja, 

taitoja ja menetelmiä yrityksen perustamiseen, johtamiseen, toimintaan ja kehittämiseen sekä 

auttaa ymmärtämään yrittäjyyttä ammattina muiden uravaihtoehtojen rinnalla. 

Yrittäjyyskasvatus sisältää näitä kaikkia yrittäjyyden muotoja sekä ottaa huomioon myös 

ympäröivän toimintaympäristön kulttuurin. (Kyrö 1998; Tukiainen 2013). 

Kyrön mallia on käytetty pohjana myös maakunnallisten yrittäjyyskasvatusstrategioiden 

suunnitelmissa eri maakunnissa. Siinä on eri ikäkausille hahmoteltu viitekehys, kuinka 

yrittäjyyskasvatusta tulisi toteuttaa ja sisällyttää ne kaikkeen oppimiseen. 

 

Taulukko 1. Yrittäjyyskasvatus eri ikäkausina (Tukiainen 2013, muokattu) 

 

Tätä mallia on käytetty myös tutkimuksen runkona yrittäjyyskasvatuksen ymmärtämisen 

perustana haastatteluosassa.  

Yrittäjyyskasvatuksen on alettu ymmärtää olevan opetuksen aiheen sijasta enemmänkin 

opetusmenetelmä ja metodi, joka on läsnä kaikissa oppiaineissa yhdistävänä tekijänä. 

Yrittäjyyskasvatuksen merkitys tulee entisestään kasvamaan. Oppijan yrittäjämäiset valmiudet 

tulevat olemaan entistä tärkeämpiä arki- ja työelämässä tarvittavia perustaitoja. 

3.3 Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet 

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on parantaa kansalaisten ja oppijoiden kansalaistaitoja, 

valmiuksia elinikäiseen oppimiseen, edistää yrittäjämäistä toimintakulttuuria ja asenteita, 

kehittää yrittäjämäisiä valmiuksia, edistää sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä sekä vahvistaa halua 
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kokeilla ja saada toimintaideat toteutumaan että luoda uskoa omiin kykyihin. 

Yrittäjyyskasvatus tukee ja kehittää oppijan tulevaisuuden työelämän taitoja ja parantaa 

edellytyksiä toimia nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa.  

Opetuksen tavoitteena on  oppijan tulevaisuuden taitojen parantaminen, siten että oppija on 

kykenevä selviämään tulevaisuuden muuttuvassa toimintaympäristössä, työelämässä ja 

yhteiskunnassa  kehittäen elinikäisen oppimisen avulla kansalaisen perustaitojaan. Nämä 

kansalaisen perustaidot sisältyvät myös yrittäjyyskasvatuksen raameihin, mitä on esitetty 

taulukossa 2.  (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010, 14; Opetushallitus 2019.) 

 

Taulukko  2.  Kansalaisen taidot (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010, 14, muokattu) 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017) on täsmentänyt keskeisten 

käsitteiden yrittäjyys, yrittäjyyskasvatus ja yrittäjämäinen toimintakulttuuri, sisältöjä. 

Yrittäjyys on määritelty mahdollisuuksien muuttamista toiminnaksi ja ideoinnin kautta 

syntyvien innovaatioiden muuntamista taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurillisesti tai 

yhteiskunnallisesti arvokkaaksi. Yrittäjyys on opittavissa ja se kumpuaa luovuuden, 

innovaatioiden, rohkeuden ja riskinoton sekä tavoitteellisen toiminnan tuloksista.  
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Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiksi on asetettu niin paikallisen, maakunnallisen, kansallisen kuin 

myös Euroopan alueen taloudellisen hyvinvoinninkin lisäämisen sekä kehittää eurooppalaisia 

kansalaistaitoja ja parantaa yrittäjäystävällistä toimintakulttuuria kaikkialla Euroopassa.  

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena kansallisella tasolla on yrittäjyyteen liittyvien asenteiden ja 

toimintakulttuurin parantaminen ja uuden yrittäjyyden aikaansaamisen mahdollistaminen 

sellaisten yrittäjämäisten taitojen kuten luovuus, rohkeus, ahkeruus, rehellisyys, riskinsieto, 

idearikkaus, itsenäisyys, aktiivisuus, oma-aloitteisuus sekä innovaatiotoiminnan  kehittämisen 

kautta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017; Ristimäki 2004, 48-49.)  

Yrittäjyyskasvatus on monitahoista työtä yrittäjyyden vahvistamiseksi ja sen toteuttamiseen 

tarvitaan oppilaitoksissa laajaa yrittäjämäisen toimintakulttuurin johtamista ja kehittämistä sekä 

toimintaa tukevien oppiympäristöjen käyttöä. Yrittäjyyskasvatuksen perusteena on 

tutkimuksellinen tieto ja se tukeutuu verkostomaiseen elinikäiseen oppimiseen kannustaen 

kokeilemisen kulttuuriin vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden kanssa.  

Yrittäjämäisellä toimintakulttuurilla oppilaitoksissa Opetus ja kulttuuriministeriö tarkoittaa 

pedagogista johtajuutta, avoimuutta opetushenkilöstön ja muiden toimijoiden kanssa sekä 

monipuolisia menetelmiä opetuksen toteuttamisessa luottamuksen hengessä. Oppimisessa 

hyödynnetään ympäristöä ja osallistetaan kaikkia oppijoita mukaan toimintaan. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2017.) 

Euroopan laajuisesti Eurooppa-neuvosto asetti maaliskuussa 2000 Lissabonin kokouksessa 

strategiseksi tavoitteeksi luoda Euroopan unionista maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin 

osaamistalous, joka kykenee ylläpitämään talouskasvua, luomaan uusia ja parempia 

työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Samalla määriteltiin yhteiset perusteet 

eurooppalaisille kansalaistaidoille, joihin kuuluvat mm. elinikäisen oppimisen tavoitteet ja 

yrittäjyyden tukeminen. (Eurooppa-neuvosto 2000.) 

Elinikäinen oppiminen kestää läpi koko elämän. Se alkaa jo varhaiskasvatuksen puitteissa 

sisältäen niin oppilaitoskouluttautumisen kuin myös työssäoppimisen. Oppiminen jatkuu myös 

työuran jälkeisenä aikana. (Euroopan komissio 2011.)    

Euroopan komission 2003 yrittäjyyden vihreässä kirjassa yrittäjyyden edistäminen on 

keskeinen koulutusjärjestelmän painopistealue. Sen mukaan,  
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Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen olisi osaltaan edistettävä yrittäjyyttä 

luomalla oikealaisen ajatustavan, tietoisuutta yrittäjän uravaihtoehdoista ja 

taitoja. (Euroopan yhteisöjen komissio 2003, 13.) 

Euroopan komission julkaisemien vihreiden asiakirjojen tavoitteena on käynnistää unionin 

tasolla keskusteluja valituista aiheista. 

Euroopan unionin komissio (2006) määrittelee yrittäjyyden yhdeksi keskeiseksi kansalaisen 

elinikäisen oppimisen avaintaidoksi. Avaintaidoilla tarkoitetaan niitä valmiuksia, jotka 

ylläpitävät elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia, valmistavat tulevaisuuden muuttuvien 

tilanteiden haltuunottoa ja edesauttavat työelämän muutostarpeista selviytymisessä. EU:n 

määrittelemät kahdeksan avaintaitoa ovat: 

1. kommunikointi omalla äidinkielellä 

2. kommunikaatio vierailla kielillä 

3. matemaattiset, luonnontieteelliset ja teknologiset taidot 

4. digitaalinen osaaminen 

5. oppimaan oppiminen 

6. ihmisten ja kulttuurien väliset vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset valmiudet 

7. yrittäjyysvalmiudet 

8. kulttuurinen ilmaisutaito 

Avaintaitoja yhdistää ja sitoo seitsemän laaja-alaista valmiutta; kriittinen ajattelu, luovuus, 

aloitteellisuus, ongelmanratkaisu, riskinarviointi, päätöksenteko ja tunteiden rakentava hallinta. 

(Euroopan komissio 2006; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010; Bacigalupo ym.2016.) 

EU:n tavoitteena on lisätä kiinnostavuutta yrittäjyyttä kohtaan ja luoda yrittäjäystävällinen 

toimintaympäristö. Näitä tavoitteita ovat täsmentäneet myöhemmin osaltaan eurooppalaisia pk-

yrityksiä tukeva aloite 2008, Small Business Act 2008 (Euroopan komissio 2008)  ja Yrittäjyys 

2020 -toimintasuunnitelma, Entrepreneurship Action Plan 2020  (Euroopan komissio 2013). 

EU on myös ajanmukaistanut  näitä tukevien toimien edistämistä kansalaisten avaintaitojen 

elinikäisten avaintaitojen kohentamiseksi, Proposal for a Council Recommendation on Key 

Competences for Lifelong Learning 2018 tarkemmin sen liitteessä (Euroopan komissio 2018). 

Euroopassa yrittäjämäisten käytäntöjen tarvetta on perusteltu kahdesta toisiaan täydentävästä 

näkökulmasta. Ensiksikin yrittäjyys vaikuttaa työllisyyteen, paikallisen, alueellisen  ja 
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kansallisen talouden sekä organisaation käytäntöjen uudistumiseen. Toiseksi EU on linkittänyt 

sen demokratiaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen. (Euroopan komissio b 2018.)  Nämä tavoitteet 

ovat yhteneväisiä yrittäjyyskasvatuksen kanssa ja ovat sisällytettävissä paikallisiin 

opetussuunnitelmiin myös Suomessa. 

Yrittäjyyskasvatuksen pohjimmaisena tavoitteena on siis luoda menestyvä maanosa, jonka 

perusta lasketaan oppilaitoksissa toteutettavan yrittäjyyskasvatuksen kautta syntyvän 

hyvinvoinnin varaan. Strategiat tämän tavoitteen saavuttamiseksi vaihtelevat ja muuttuvat 

kansallisten poliittisten painotusten mukaan heijastaen yhteiskunnan tilaa. Nämä muutokset 

vaikuttavat myös perusopetuksen opintosuunnitelmiin niin valtakunnallisesti kuin myös 

paikallisestikin sekä oppilaitoksen vuosisuunnitelmissa. (Pihkala & Ruskovaara 2011, 45-46.) 

Yrittäjyyskasvatuksen vaikutukset näkyvät vasta useamman vuoden toiminnan jälkeen. Tämä 

on vaikeuttanut  arviointia varsinkin peruskouluissa. Toisaalta myöskään arvioinnin perusteet 

eivät ole vielä vakiintuneet. Tiikala ja Seikku-Leino (2011) esittää yrittäjyyskasvatuksen 

arviointia tapahtuvaksi kolmella tasolla; 

1. Järjestelmätaso 

2. Ohjelmataso 

3. Yksilötaso 

Yrittäjyyskasvatuksessa järjestelmätason arviointi kohdistuu yhteiskunnallisiin linjauksiin ja 

koulutuspoliittisiin päätöksiin hallituksen ohjelmissa ja valtiontasolla ministeriöissä  ja 

eduskunnassa. Ohjelmatasolla kyse olisi koulutussektorin laatimista opetussuunnitelmista 

perus- ja toisen asteen oppilaitoksille sekä opettajankoulutukseen. Näistä tasoista yksilötason 

arviointi liittyy yrittäjyyskasvatuksen edistämiseen kouluissa rehtorin ja opettajien 

näkökannalta. Yksilötasolla on esitetty erilaisia menetelmiä oppijan ja opettajan 

yrittäjyyskasvatuksen arviointiin. Arvioinnin lähtökohtana ja perusteina on selvitettävä  

 mitä arvioidaan 

 miksi arvioidaan  

 miten arvioidaan  

 kuka arvioi  

 milloin arvioidaan 
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Tiikkala ja Seikkula-Leino (2011) kirjoittaa, että aikaisemmin tehtyjen selvittelyjen perusteella 

yrittäjyyskasvatuksessa tulisi arvioida ensinnä prosessia ja oppijan sitoutumista, tahtoa sekä 

motivaatiota. Lisäksi arvioinnin perusteena tulisi olla aktiivisuus, innostuneisuus, 

omatoimisuus sekä muita yrittäjyyskasvatukseen liittyviä arvoja että oppimistulokset. 

Arviointia suoritetaan oppijamotivaation lisäämiseksi ja antamaan suuntaa eteenpäin 

tulevaisuuteen sekä palautteen saamiseksi opettajalle. Arviointi suoritetaan monipuolisesti niin 

itsearvioinnin kuin vertaisarvioinnin avulla, portfolion, keskustelun ja lomakkeiden avulla sekä 

myös sanallisesti yrittäjämäisten valmiuksien kehittymisestä. Oppija ja opettaja suorittavat 

arviointia kuten myös oppijaryhmät sekä lisäksi vanhemmat, yrittäjät että elinkeinoelämän ja 

järjestöjen edustajat. Arviointia suoritetaan niin prosessin aikana kuin sitä ennen ja sen jälkeen. 

(Tiikkala & Seikkula-Leino, 2011.) 

Arvioinnin monimuotoisuus on ollut kouluissa yksilötasolla vaikeasti toteutettavissa, minkä 

takia se on myös jäänyt puutteelliseksi tai kokonaan tekemättä (Opetushallitus 2009). 

Oppijoiden ja opettajien itsearviointia on mahdollista tehdä LUT-yliopiston kehittämällä 

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoTM työkalun avulla. 
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4 JOHTAMISEN TEORIAA 

Tässä kappaleessa tarkastellaan koulun johtamisen kannalta keskeisiä johtamisen teemoja. 

Oppilaitoksen pedagogisen johtamisen apuna on usein käytössä asiantuntijaorganisaation 

johtaminen sekä jaettu johtajuus. Johtamisen tavoitteena on yleensä kehittyä vähintäänkin ajan 

mukana ympäröivän toimintaympäristön odotuksiin vastaten. Johtamisen tuloksena on jonkin 

asian tai tavan muutos tai toiminnan jouheva ylläpito. Muutos sisältyy kaikkeen johtamiseen 

aina jollain muodoin. Muutosjohtamisen elementit ovat mukana kaikessa johtamisessa. 

Johtaminen on väline, jolla saadaan asetetut strategiset tavoitteet toteutettua. Kullakin johtajalla 

on oma näkemyksensä johtamisesta sekä siitä mikä kulloinkin sopii johdettavaan tilanteeseen. 

Erilaisia johtamisen tapoja ja trendejä on lukematon määrä, jokaiseen aikaan ja tapaan 

kulloinkin sovitettuna. Mikä tapa kulloinkin sopii käsillä olevaan tilanteeseen, on arvioitava 

ajan ja johdettavien suhteen tilannekohtaisesti.  

Johtamiselle luovat perustan sekä organisaation  elämäntehtävä, arvot ja visio ja niistä johdetut 

strategiset toimenpiteet että tulosten seurannan kautta saatava muutoksen tarpeellisuuden 

arviointi (Kamensky 2010, 65-78). Perusopetuksen oppilaitoksille elämäntehtävän ja suunnan 

arvoille antaa opetusta koskeva lainsäädäntö, opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden 

sekä paikallisen opetussuunnitelman avulla. Valtakunnallisia säädöksiä ovat perusopetuslaki 

(628/1998) ja perusopetusasetus (852/1998) sekä valtioneuvoston asetus perusopetuksen 

valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (422/2012). Ne sisältävät säännöksiä muun muassa 

opetuksen yleisistä tavoitteista, oppiaineista, opetuskielestä, opintosuoritusten arvioinnista, 

koulun työajoista ja muista opetuksen järjestämiseen liittyvistä periaatteista sekä oppilaan 

oikeuksista ja velvollisuuksista. Perusopetuslaki velvoittaa järjestämään opetuksen oppilaiden 

ikäkauden ja edellytysten mukaisesti yhteistyössä kotien kanssa. Oppilaitoksella on myös 

mahdollisuus asettaa omia lain ja säädösten kanssa samansuuntaisia tavoitteita ja toteuttaa 

strategiaa oppilaitoskohtaisesti painotettuna. Tässä työssä oppilaitoksen rehtorin toiminta on 

ratkaisevassa roolissa.  

Teemahaastatteluin ja kyselyillä tutkitaan rehtorien käsitystä omasta johtamisesta 

yrittäjyyskasvatuksen kannalta. 
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4.1 Pedagoginen johtaminen 

Pedagoginen johtaminen on oppilaitoksen kokonaisvaltaista oppimisen johtamista, josta rehtori 

vastaa. Rehtori vastaa oppilaitoksen pedagogisesta johtamisesta annettujen säännösten ja 

ohjeiden mukaisesti. Käytännössä kaikki rehtorin tekemät päätökset vaikuttavat oppilaitoksessa 

suoraan opetustoimintaan. Pedagogisella johtamisella varmistetaan, että oppilaitos selviää sille 

asetetuista tehtävistä ja toteuttaa opintosuunnitelmien sisältöjä ajanmukaisesti järjestetyissä 

tiloissa ja pätevän henkilökunnan toimesta lain mukaisesti. (AMKE Oy ja Koulutuskeskus Sedu 

2012; Opetushallitus 2012.) Pedagoginen johtajuus sisältää hallinnollisia tehtäviä ja suoraan 

oppimiseen vaikuttavia toimia. Sillä johdetaan henkilöstöresurssien käyttöä, koulutusta, 

rekrytointia, oppilashuollon asioita ja budjetointia kuten myös tilojen ja kiinteistön käyttöä, 

sekä päätöksiä ryhmäkoosta ja työjärjestyksistä että budjetointia. Pedagogisella johtamisella 

toteutetaan oppilaitoksen johtamista ja annetaan sille suunta ja rajaukset, joissa toimitaan. 

Pedagogisen johtajan tulisikin ilmaista selkeästi myös oma näkemyksensä käytettävästä 

pedagogiikasta toimiessaan opettajien kanssa saadakseen heidän ammattitaitonsa 

kokonaisuudessaan käytetyksi opetuksen hyväksi. Oppilaitoksen johtamisessa kahtena 

niukkuutena  nähdään raha ja tuntimäärät, joita on rajallisesti käytössä oppilaitoksessa. Näiden 

suureiden asettamissa rajoissa toteutetaan pedagogista johtamista aina oppijan etu huomioiden. 

Rajoittamaton resurssi on sen sijaan uudelleen organisoinnissa, yhteistyössä, oppijoiden sekä 

opettajien välisen synergian kautta kehittyvissä toimintamalleissa. Pedagogisessa johtamisessa 

kohtaavat aikuinen ja lapsi oppijoina innostuneena ja toisiaan kunnioittaen. Johdonmukaisen 

toimintatavan tueksi tähän tarvitaan lämmin sydän, avarakatseinen mieli ymmärrystä ja 

päättäväisyyttä.  (Hämäläinen ym. 2002, 132; Ahonen 2001, 54; Helsingin kaupunki 

Opetusvirasto 2019.)  

4.2 Asiantuntijaorganisaation johtaminen 

Opettajien työ on päivittäin uusiin tilanteisiin reagointia ja niistä itsenäisesti selviämistä 

korkean ammattitaidon avulla henkisiä voimavaroja käyttäen. Hyvällä perusteella voidaan siis 

sanoa, että opettajat ovat ammattikuntana oman alansa luovia asiantuntijoita. 

Asiantuntijayhteisöihin soveltuvaa johtamista kuvataan yhteistyökeskeiseksi ja 

epähierarkkiseksi toiminnan rakentuessa kollegojen ja muiden yhteistyötä tekevien tahojen 

kanssa. (Viitala & Koivunen 2010, 161.) 
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Tietotyötä tekevien asiantuntijoiden esimies ei pysty yleensä tekemään alaistensa kaikkia töitä. 

Hänen roolinsa on antaa suuntaviivoja sekä tietoa organisaation normeista ja arvoista. Hän 

antaa työntekijälleen myös palautetta tämän suorituksista ja tuloksista organisaation visioon 

nähden. (Drucker 2000, 35.) 

Jokaisella asiantuntijalla on omia tavoitteita ja haluja toteuttaa elämäntehtäväänsä. Näiden 

tavoitteiden saattaminen yhdensuuntaiseksi ja asiantuntijoiden osaamisen keskittäminen 

yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi vaatii johtajalta joustavuutta, luovuutta ja kykyä kohdata 

ihmiset erilaisten näkemyksiensä kanssa. Organisaation kasvaessa myös näkemyksien 

monimuotoisuus lisääntyy ja kokonaisuus saattaa hämärtyä lisääntyvien osajoukkojen ja 

organisaatiossa toimivien henkilöiden myötä kuvion 6 kaltaisesti. Kokonaistavoitteen 

hämärtyessä on vaarana, että asiantuntijat pyrkivät tavoittelemaan omia päämääriään saattaen 

kokonaisuuden kannalta toivotut päämäärät vaaraan. (Kamensky 2010, 206-212; Ahonen 2001, 

60-61.) Myös oppilaitoksen johtamisen tehokkuus voi kasvaa, jos opettajat asiantuntijoina 

saadaan toimimaan yhteisten päämäärien ja  vision tavoittamiseksi ryhmässä yhdessä sovituilla 

keinoilla ja tavoilla.  Kuvio 6 esittää samansuuntaisten ja hajanaisten tavoitteiden välistä 

toiminnan tehokkuuseroa. 

 

 

Kuvio 6. Ryhmän yhtenäisen toiminnan tehokkuus (Kamensky 2010, 208, muokattu) 

Luovien asiantuntijaorganisaation toiminnan organisoimista pidetään haastavana johtaa 

menestyksekkäästi perinteisin keinoin. Organisaation yksilöt ovat luovia, voimakastahtoisia, 
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itsetietoisia ja idearikkaita, haluavat tuoda omat eriävät näkemyksensä esille eivätkä pidä 

suorista määräyksistä, varsinkaan sellaisia, joita eivät pidä sopivina. Asiantuntijaorganisaation  

johtaminen on enemmän ihmisten, leadership, kuin asioiden johtamista, management. Ihmisten 

ja organisaation johtaminen korostuu, mutta samalla rehtorin tulisi myös hoitaa hallinnollisten 

asioiden tehtävät. Tasapainoilu näiden kesken on kulloinkin tilanteesta ja henkilöstä, niin 

johdettavasta kuin johtavasta, riippuvainen. (Huuhka 2010, 9; Viitala & Koivunen 2010, 170.) 

Asiantuntijaorganisaation voiman suuntaaminen ja yhtenäisyyden saavuttaminen tavoitteiden 

saavuttamiseksi on johtajan haasteellisin työ yksilöllisten osaajien toiminnassa. 

4.3 Jaettu johtajuus 

Luovan asiantuntijaorganisaation johtamiseksi perinteiset johtamismallit eivät kanna tarpeeksi 

pitkälle. Niiden rinnalle tarvitaan jaettua johtajuutta, mikä syventää asiantuntijaorganisaation 

yhteenkuuluvuutta ja antaa mahdollisuuden tuoda esille uusia rakentavia mielipiteitä yhteiseen 

johdettuun päätöksentekoon. Jaetun johtajuuden avulla organisaation yksilöiden osallisuus, 

luovuus ja merkityksellisyys pääsee kukoistamaan ja luo mukanaan menestystä. Tärkeänä on 

saada asiantuntijoiden erityisosaamisen voimavarat, äly ja kokemus sekä omien verkostojen 

tieto sekä osaaminen yhteisen keskustelun kautta päätöksenteon osaksi. Kuvio 7 esittää näitä 

jaetun johtajuuden  perusteita. (Ropo ym. 2005, 7, 77, 158-159.) 

 

 

Kuvio 7.  Jaetun johtajuuden juuret (Ropo ym. 2005, 38, muokattu)  
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Jaettu johtajuus on tietämyksen jakamista ja johtamista. Se on tietoinen valinta 

johtamismenetelmäksi ja se vaatii toimiakseen moninaisien näkemyksellisien erojen sallimisen 

keskustelukulttuurin erittäin joustavassa organisaatiossa. Ristiriidat, harmonian puutteen tunne, 

tiedonjakamisen vaikeus ja vallan jakamisen haluttomuus voi haitata työskentelyä aluksi, mutta 

yhteisen voiman löytyminen on kaiken vaivan arvoista. (Ropo ym. 2005, 7, 77, 158-159.) 

4.4 Muutosjohtaminen 

Muutos on johtamisen tulosta ja sen käynnistävä voima ovat organisaation 

toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset tai kriisit, joihin tulee vastata, jotta organisaation 

toimintaedellytykset säilyisivät myös tulevaisuudessa. Muutossykli alkaa vaiheittain 

muutoksen tarpeellisuuden havaitsemisesta ja alkaa usein ylimmän  johdon halusta 

(Hämäläinen ym. 2002, 132-133; Viitala 2003, 95.) Muutostarpeen havaitsemisen jälkeen on 

tilanne analysoitava ja suunniteltava muutoshankkeen toteuttamisen kannalta tärkeät tavoitteet 

ja aikataulut. Ristiriitojen ja asioiden kyseenalaistaminen sekä erilaisten mielipiteiden 

huomioiminen suunnitteluvaiheessa vähentää vastustusta suunnitelman toteutusvaiheessa. 

Jaetun johtamisen malli ja transformatiivinen johtajuus ovat keino lisätä organisaation 

sitoutumista tulevaan muutokseen, kun asioita pystytään käsittelemään monipuolisesti eri 

näkökannoilta ja saadaan syvennetyksi tavoitteiden päämääriä organisaatiossa. (Huuhka 2010, 

21-22; Ropo ym. 2005, 96-97.) Tämän jälkeen suunnitelma toteutetaan,  jalkautetaan 

organisaatioon ja tarkastellaan saatavaa palautetta mahdollisten korjaavien toimenpiteiden 

varalta. Kuviossa 8 esitetään tämän  prosessin kulku. 

 

Kuvio 8. Muutosprosessin eteneminen (Viitala 2003, 95, muokattu) 
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Muutokset aiheuttavat usein muutosvastarintaa, mikä voi johtua kapeasta asioiden 

tarkastelunäkökulmasta, tiedon puutteesta, henkisestä laiskuudesta, oman edun tai aseman 

menettämisestä, väärinkäsityksistä, luottamuspulasta tai oman osaamisen riittämättömyydestä. 

Muutosvastarinnalla on Kubler-Rossin (Huuhka 2010, 164) mukaan viisi vaihetta: 

 Kieltäminen, haluttomuus kohdata todellisuus ja uskotella kaiken vielä paranevan 

 Viha, syytökset vastuuhenkilöitä kohtaan 

 Tinkiminen, yritykset pienentää menetyksiä tai vähentää muutoksia 

 Masentuminen, todellisuuden realisoituminen ja neuvottomuus 

 Hyväksyminen, tilanteen hyväksyminen ja katseen siirtäminen tulevaisuuteen. 

Kaikki muutosvastarinta on kuitenkin kohdattava ja selvitettävä yhteisymmärryksen 

saavuttamiseksi. Avoin keskustelu ja avoimuus vähentävät muutosvastarintaa, joka on voinut 

olla myös rakentavaa aidosti kohti parempia toiminnallisuuksia pyrkivää huolta toimintojen 

muuttuessa.  

Todellisen ja pitkäjänteisen muutoksen syntymiseen tarvitaan Mary Lippittin mallin mukaan 

yhtäaikaisesti viisi elementtiä (Lippitt 1987). Suunnan määrää organisaation visio tulevasta. 

Näiden visioiden toteuttamiseen tarvitaan taitoja, jotka mahdollistavat vision saavuttamisen. 

Lippittin mallissa kannustimet vision saavuttamiseksi voivat olla palkkioita joko maineena, 

kunniana, rahana tai muuna tunnustuksena hyvin tehdystä työstä. Ilman resursseja, henkisiä tai 

taloudellisia, tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa. Hyvin laadittu toimintasuunnitelma antaa 

mahdollisuuden vision saavuttamisen. Ilman toimintasuunnitelmaa tuloksena on tyhjän päälle 

astuminen ja projektin lopahtaminen. Samoin minkä tahansa elementin puuttuminen aiheuttaa 

muutoksen läpiviennissä joko sekaannusta, ahdistusta, vastustusta tai turhautumista ja 

moninkertaisia vaikeuksia muutosten läpiviemisiin. Taulukossa on esitetty  nämä muutoksen 

elementit ja tulokset. 
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Taulukko 3. Monimuotoisten muutosten hallinta. (Lippitt 1987, muokattu) 

 

Luovien asiantuntijaorganisaatioiden muutosvastarinta on voitettavissa positiivisilla 

perusteluilla muutoksen tarpeellisuudesta. Ketteryyden ja luovuuden ja joustavuuden ansiosta 

niillä on mahdollisuus kääntää muutos tulevaisuuden mahdollisuuksiksi. 

4.5 Johtamisen kehittäminen 

Opetuksen tulee vastata globaaliin muutokseen kuten maan ja maanosan kilpailukyvyn 

parantamiseksi samoin kuin länsimaissa tapahtuneen syntyvyyden jyrkkään laskuun ja tästä 

johtuvaan ikärakenteen muuttumisen kautta syntyviin ilmiöihin. Maailma muuttuu ja myös 

paikalliset tilanteet ovat jatkuvassa muutoksessa. Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma tuo 

paljon haasteita opetuksen järjestämiseen oppilaitoksissa ja rehtorin vastuu sen johtamisessa on 

suuri. Haasteeseen vastaaminen vaatii uusia tapoja johtaa ja saattaa kollektiivinen oppimisen 

muutos aikaan oppilaitoksissa. Ei ole yhtä oikeaa tapaa johtaa, mutta johtamisen laadun 

monipuoliseen panostamiseen annettu aika tuo työyhteisön hyvinvoinnin paranemisena lisää 

mahdollisuuksia kehittää tehokasta toimintaa. 

Pedagogisen johtamisen apuna oppivan asiantuntijaorganisaation tavoitteellinen jaettu 

muutosjohtaminen auttaa yrittäjyyskasvatusperiaatteiden läpivientiä oppilaitoksissa. 

Yhteisöllisesti ja vapaaehtoisesti parhaiden keinojen levittäminen toisille, niin rehtoreiden kuin 

opettajien kesken, kunnittain ja maanlaajuisesti, syventävää ja laajentaa tietoa 

yrittäjyyskasvatuksen menetelmistä ja oppimiskäytännöistä. Opettajien ja rehtoreiden lisäksi 

mukaan olisi otettava myös koko sivistystoimen johtaminen, jotta saataisiin syntymään koko 

opetustoimea palveleva yhtenäinen, toisiaan kehittävä ja kunnioittava toimintakulttuuri. (Alava 

2007, 248-249.) 
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5 REHTORI KOULUN JOHTAJANA 

Edellisessä luvussa läpi käytiin keskeisimpiä johtamisteorioita asiantuntijaorganisaation 

johtamisen kannalta. Tässä luvussa tarkastellaan rehtoria oppilaitoksen johtajana, 

toimintaympäristöä, asetettuja vaatimuksia rehtorina toimimiseen ja rehtorin tehtäväkenttää. 

Koulun johtamisen professionaalisuus on muuttunut  hallinnollisten tehtäväkeskeisten toimien 

sijasta enemmän pedagogisen johtajan rooliin. Rehtorin toimenkuva on muuttunut määräysten 

ja säännösten välittäjästä, antajasta  ja valvojasta koulun kokonaisvaltaiseksi johtajaksi. 

Rehtorin toimea onkin verrattu liiketaloudellisen yrityksen, toimitusjohtajan, johtajan rooliin. 

(Mustonen 2007, 53-72.) Vaikka yhteneväisyyksiä periaatetasolla on runsaasti, ovat 

osakeyhtiölaissa toimitusjohtajan lakisääteiset tehtävät pysyneet varsin vakaina juoksevan 

hallinnon hoitamisena hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti ja luotettavan kirjanpidon sekä 

varainhoidon järjestämisenä. Rehtorin toimenkuvaa sen sijaan säädelleet  asetukset, määräykset 

ja ohjeet ovat taas muuttunut useaan otteeseen koululaitoksen kehittymisen myötä. (em. 53-72.)  

Koulun johtaminen on vaativaa monien eri tahojen kanssa tehtävää yhteistyötä ja sääntöjen sekä 

määräysten huomioimista yhtäaikaisesti. Tätä työtä tekevät yhteistyössä koulutuksen 

järjestäjät, rehtorit, koulujen johtajat, koulutus- ja kehityspäälliköt tahoillaan. Kouluyhteisön 

hyvinvoinnista vastaa kuitenkin ensisijaisesti koulun rehtori ja yhdessä muun henkilökunnan 

kanssa myös oppilashuollosta yhteistyössä oppilaiden ja heidän huoltajien kanssa. Rehtori 

vastaa taloudesta, pedagogisesta johtamisesta, opetuksen jatkuvasta kehittämisestä yhdessä 

johtoryhmän kanssa sekä osallistuu oppilaiden osallistamisen ja vaikuttamismahdollisuuksien 

kehittämiseen. Hän vastaa koulun turvallisuusryhmän  johtamisesta sekä aamu- ja 

iltapäivätoiminnan koordinoinnista ja on mukana kerhotoiminnan järjestelyissä ja toiminnan 

arvioinnissa. Tarkemmin tästä on säädetty Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 § 1 ja 2 mom. ja 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014.  (Opetushallitus 2016, 77; Eduskunta 

2013.) Lisäksi rehtorin toimintaa ohjaavat opetussuunnitelma sekä siitä johdettu 

koulukohtainen vuosisuunnitelma ja muut paikalliset säännökset ja ohjeet kuten osallistuminen 

seudulliseen laatuyhteistyöhön ja sen kehittämiseen, joka perustuu opetus- ja 

kulttuuriministeriön perusopetuksen laatukriteeristöön. (Lahti sivistystoimiala 2019; Lahti 

sivistystoimiala b 2019; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012.) Rehtori vastaa sen mukaan myös 

CAF-arvioinnin, Common Assessment Framework, toteuttamisesta, joka on EU:n julkisen 

sektorin laadun arviointiin ja kehittämiseen tarkoitettu työkalu ja joka tehdään joka toinen 

vuosi. 
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Rehtori vastaa koulunsa toimintakulttuurin kehittämisestä ja työn organisoinnista. Hänen 

merkityksensä asenteiden ja organisaatiokulttuurin ylläpitäjänä ja ulkopuolisten kontaktien 

ylläpitämisessä on merkittävä. Näin hänellä on myös suuri vaikutus pedagogisien suuntien 

määrittelemisiin. (Pihkala & Ruskovaara 2011,  49.) 

5.1 Vaatimukset rehtorin toimeen 

Rehtorin toimen kelpoisuusvaatimuksia, toimintaympäristöä, ja toimenkuvaa tarkastellaan 

tässä kappaleessa tarkemmin. 

Toimiakseen rehtorina on henkilön täytettävä lain ja asetusten asettamat vaatimukset. Rehtorin 

kelpoisuusvaatimuksista on perusopetuslain (628/1998) 37 §:n 3 momentin nojalla  asetuksella 

14.12.1998/986 säädetty seuraavasti: 

Rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 

1. ylempi korkeakoulututkinto; 

2. tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan 

kelpoisuus;  

3. riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä 

4. opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon 

tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon 

laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla 

tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. (3.11.2005/865) 

Rehtorin kelpoisuusvaatimukset sisältävät Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi 

pedagogisen opettajakelpoisuuden ja riittävästi kokemusta opettajan työstä. 

Kelpoisuusvaatimuksiin ei kuulu johtamiskoulutusta tai kokemusta johtamisesta. Suomessa 

toimivien rehtorien kelpoisuusvaatimukset ovat korkeampia kuin  muissa Pohjoismaissa, joissa 

niissäkään ei vaadita erityistä johtamiskoulutusta rehtorin toimeen. Tanskassa, Saksassa, 

Ranskassa ja Uudessa-Seelannissa johtamiskoulutusta tarjotaan virkaannimittämisen jälkeen. 

Yhdysvallat, Kanada, Skotlanti ja Australia vaativat rehtorilta opettajakoulutuksen ja 

kokemuksen lisäksi erikseen suoritettuja johtamisen koulutuksia. Myös Suomessa on esitetty 

rehtoreiden kelpoisuusvaatimusten uudistamista siten, että niihin sisältyisi 

johtamisvalmennusta ennen rehtorin pätevyyden saavuttamista. (Opetushallitus 2013, 28, 38-
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37.) Oppilaitosjohtamisen muutokset ovat vaikuttaneet rehtoreiden työnkuvan laajenemiseen ja 

ovat kasvattaneet tarvetta lisätä oppilaitosjohtajuuden osaamista ja laajentamisen kohti jaettua 

johtajuutta ja tarvetta ottaa johtajaosaaminen mukaan kelpoisuusvaatimuksiin. Toistaiseksi ei 

näin ole kuitenkaan vielä tapahtunut. 

Rehtorikoulutusta Suomessa antaa Jyväskylässä Koulutusjohtamisen instituutti, 2015 saakka 

rehtori-instituutti. Vuosien varrella instituutin toiminta on laajentunut yksittäisistä 

perusopinnoista aine- ja jatko-opinnoiksi.  Se antaa myös täydennyskoulutusta jo virassa 

oleville rehtoreille.   

5.2 Rehtorin toimintaympäristö 

Vaikka rehtorin työ on ajan kuluessa muuttunut käskynhaltijasta kohti pedagogista johtajuutta, 

sisältää se edelleen hyvin paljon hallinnollista johtamista ja byrokratiaa (Hämäläinen ym. 

2002). Pennasen (2007) ja Pihkalan ym. (2009)  mukaan rehtorin työ on vahvasti sidoksissa 

ympäröivään yhteiskuntaan usealla tasolla.  Näitä rehtorien työhön vaikuttavia päätöksenteon 

tasoja ovat globaali, valtakunnallinen, paikallinen, koulutoimen, koulu- ja johtamisen tasot, 

jotka on kuviossa 9 esitetty.  

 

 

Kuvio 9. Rehtorien johtamiseen vaikuttavat päätöksenteon tasot (Pennanen 2007, 90; Pihkala 

ym. 2009; muokattu) 



 
 

41 
 

Globaalilla ja maanosan tasolla määritellään koulutukselle asetettavia yleismaailmallisia 

tavoitteita ja kehitetään kansainvälistä tutkimusta ja arviointia. Esimerkiksi 

yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita ja suuntia määritellään EU:n eri asetuksissa ja säädöksissä. 

(Pennanen 2007, 89-95.) 

Valtakunnallisella tasolla toimijoina ovat opetusministeriö ja opetushallitus, jotka kehittävät 

koulutuksen ohjausjärjestelmiä ja antavat määräyksiä, säädöksiä sekä toimivat koululakien 

eteenpäin viejinä (em.). 

Paikallisella tasolla toimivat kunnat ja kaupungit toimielimineen sekä koulutuslautakunnat. 

Kunta toimii myös yleensä työnantajan roolissa rehtoriin nähden. Muiden koulujen 

yhteistoiminta on myös merkittävää paikallisella tasolla. (em.). 

Koulutoimen tasolla vaikuttavat koulutoimen johto ja ammattijärjestöt. Kunnissa ja 

kaupungeissa koulutoimen tehtävänä on järjestää ja organisoida perusopetuslain mukainen 

opetus sekä vastata oppilashuollosta ja valvoa oppivelvollisuutta. Koulutoimi vastaa myös 

koulutus- ja kehittämistoiminnasta sekä vahvistaa koulujen lukuvuosi- ja käyttösuunnitelmat ja 

vastaa kunnan- tai kaupunginhallitusten määräämien kehittämistoimien toteutuksesta. 

Toimintaa johtaa koulutoimenjohtaja apunaan esim. aluerehtorit ja kasvatus- tai 

opetuspäälliköt. Oppilashuollon järjestäminen kuuluu myös koulutoimen vastuiden piiriin. 

Ammattijärjestöt käyttävät myös vaikutusvaltaansa aktiivisesti koulutoimen tasolla. (em.). 

Koulutasolla toimijoina ovat koulun henkilöstö, vanhemmat, oppilaat, johtokunta sekä muut 

sidosryhmät koulun ulkopuolelta kuten yritykset ja yhdistykset. Koulun johtokunnan tehtävänä 

on  koulun ja kodin  yhteistyön parantaminen. Rehtori toimii koulun johtokunnan esittelijänä. 

Rehtori vastaa koulun päivittäisestä johtamisesta ja hänellä on mahdollisuus kehittää koulua 

pedagogisesti haluamaansa suuntaan. (em, ;Honkanen 2012, 10.) 

Johtamisessa ja johtajatasolla vaikuttavat rehtorin omat arvot, tausta ja kokemukset sekä hänen 

koulutuksensa ja roolinsa eri tehtävissä (Pennanen 2009, 95). 

Pihkalan ym. (2009) mukaan kuviossa vasemmalla on kansainväliset ja kansalliset ohjeistukset, 

jotka määrittelevät yrittäjyyskasvatus toimintaa eri tasoilla. Keskellä alhaalla on toimintaa 

mittaava mittaristo. Yrittäjyyskasvatuksen toiminnan arviointi ja mittaaminen on koettu varsin 

haasteelliseksi (Seikkula-Leino 2006, 70).  Pihkalan ym. (2009) mukaan mittariston luominen 

on kuitenkin edellytys kuvion 9 oikeanpuolen toteutumiselle. Ilman toimivaa mittaristoa ei 
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toiminnan eri tasoilla saada palautetta tehdystä työstä jolloin yrittäjyyskasvatuksen 

kehittyminen vaikeutuu eikä tieto toiminnan ja resurssien kohdistamisesta oikeisiin kohteisiin 

välity päätöksiä tekeville päättäjille. 

Pennasen (2007, 73-103) mukaan rehtorin johtamiseen vaikuttavat Bronfenbrennerin mallin 

mukaiset neljä paradigmaa; mikro-, meso,- ekso- ja makrojärjestelmät, jotka yhdistävät rehtorin 

toimet yksilötasolta aina globaaliin toimintaympäristöön. Bronfebrennerin mallissa on lisäksi 

aikamuuttuja, minkä suhteessa myös kaikki muut tasot muuttuvat. (Stranger 2011; Härkönen 

2019). Kuviossa 10 on kuvattuna tasot edellä mainittuja mukaillen. 

 

Kuvio 10. Bronfenbrennerin ekologinen systeemi (Stranger 2011; Härkönen 2019; muokattu) 

Mikrojärjestelmätaso kuvaa yksilön toimien ja henkilön välitöntä jokapäiväistä toimintaa niin 

kotona kuin myös tässä tapauksessa rehtorin kouluympäristön työyhteisön jäsenien sekä 

oppilaiden ja heidän vanhempien kesken (Härkönen 2019, 27). 

Meso-järjestelmä koostuu kahdesta tai useammasta kehittyvästä mikrojärjestelmästä ja niiden 

välisistä yhteyksistä, kuten esimerkiksi koulun ja kodin väliset suhteet eri perheiden kesken 

(em., 30). 

Ekso-järjestelmä on toimintaympäristö, joka on rehtorin välittömän toimintaympäristön 

ulkopuolella. Esimerkkinä tästä voidaan mainita rehtorin toiminta ja yhteydet koulun 

johtokuntaan, muihin kouluihin, oppilaiden vanhempiin, kouluvirastoon ja muihin koulun 

ulkopuolisiin sidosryhmiin. (em., 30.) 
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Makrojärjestelmä kattaa edellä mainitut tasot sekä muun yhteiskunnallisen toiminnan, 

sosiaalisen ja kulttuurillisen vuorovaikutuksen ja ideologisen toiminnan alueella. Se tarkoittaa 

kehittyvää toimintaa yhteiskunnallisessa ympäristössä kuten kansanedustuslaitos, poliittinen 

toiminta, järjestöt ja paikallinen kansalaistoiminta. (em., 31.) 

Aikajärjestelmä, krono-järjestelmä, kuvaa ulkoisten ympäristöjen ajassa tapahtuvia muutoksia 

ja kehittymistä, jolla on vaikutusta muihin järjestelmiin. Aikajakso voi olla lyhyt tai pitkä. 

Rehtorin työssä esimerkiksi yhteiskunnan arvojen ja tarpeiden perusteella tapahtuva muutos 

valtakunnallisissa opintosuunnitelmissa. (em., 32.) 

Rehtorin toimintaympäristö on hyvin monikerroksinen, vaikeasti hallittava ja ajan myötä 

muuttuva, ja siinä on lukuisia jatkuvasti muuttuvia komponentteja. Haasteellisuutta on lisännyt 

myös vanhempien ”vaativan asiakkaan” roolin lisääntyminen. Sopeutuminen tähän 

ympäristöön ja sen muutosten kokonaisvaltainen ymmärtäminen helpottaa rehtorin työn 

jokapäiväistä toteuttamista. (Honkanen 2012, 11.)  

5.3 Rehtorien työn toimenkuva 

Rehtorin toiminta sijoittuu koulun sisäisen toiminnan ja ulkoisen toimintaympäristön lisäksi 

niiden välille muodostuvalle, toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevalle alueelle. Työssä 

vaaditaan toisaalta järjestyksen ylläpitoa, toisaalta joustavuutta niin sisäisissä kuin 

ulkoisissakin toimissa. Samanaikaisesti on pystyttävä kontrolloidusti vastaamaan ulkoisiin 

paineisiin ja pystyttävä ylläpitämään sisäistä tasapainoa sekä kehittämään toimintoja ja 

organisaatiota. Kuvassa 11on esitettynä rehtorin työn peruspilareita.  (Quinn, Faerman, 

Thompson & McGrath 1996, 16.) 
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Kuvio 11. Rehtorin työn peruspilareita (Quinn ym. 1996, muokattu) 

Rehtorin työnkuva koostuu useista lain ja asetusten noudattamisista sekä monista määräyksistä 

ja paikallistason ohjeista. Työn sisältö muodostuu hallinnon, johtamisen ja kehittämisen eri 

tekijöistä, joita on esitetty taulukossa 4. (Suomen rehtorit ry 2012; Mustonen 2007, 69-72.) 

Koulun koosta ja paikkakunnasta riippuen rehtorin työtä voi olla avustamassa aluerehtori, 

apulaisrehtori, opintosihteeri tai muuta virkamieskuntaa esim. kouluvirastosta. Koulun 

johtaminen on Sergiovannin (1984) mukaan erilaista pienessä ja suuressa koulussa. Suurissa 

kouluissa korostuvat rehtorin osalta hallinnon toimet yhteisöllisyyden kustannuksella, johtuen 

mm. käytettävissä olevista henkilöresursseista. (Ojala 2007, pp. 145-146.) 
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Taulukko 4. Suomen rehtorit ry:n laatima rehtorin toimenkuvan kartoitus. (Suomen rehtorit ry 

2012, muokattu) 

 

Hallinnolliset asiat on pakko hoitaa, jotta oppilaitoksen arki olisi sujuvaa, mutta samalla olisi 

pystyttävä hoitamaan myös kehittämis- ja johtamistoiminnot. Karikosken (2009) 

seurantatutkimuksen mukaan keskimäärin rehtorien ajasta yli puolet  kuluu pääasiassa 

kansliassa, lisääntyneiden  hallinnollisten asioiden  parissa. Toiseksi eniten aikaa saavat 

opettajien kanssa käydyt keskustelut opettajanhuoneessa, kahden kesken ja käytävillä sekä 

kontaktointi vanhempien, oppilaiden ja muun henkilökunnan kanssa. Vähiten aikaa rehtorit 

kuluttivat verkostoitumiseen  kollegojen, virastojen ja muiden tahojen kanssa sekä 

kehittämistyöhön. Suomen rehtoreiden kyselyn mukaan työtodellisuus rehtoreilla koostuu 

HALLINTO JOHTAMINEN KEHITTÄMINEN
Yleishallinto Pedagoginen johtaminen Strateginen suunnittelu

Ammatillisen tiedon päivitys Opetussuunnitelmatyön organisointi Toteutuksen organisointi
Johtosääntö sovelluksineen (opetussuunnitelmauudistukset ja (työsuunnitelma, tapahtumat)
Koulutuslautakunta muutokset opetussuunnitelmiin, Pitkän tähtäimen suunnitelmat
Johtokunta vuosittaiset tarkistukset) Strategian kehittäminen
Vanhempainyhdistys Koulun työsuunnitelman valmistelu Arviointi
Tutkimukset ja raportit ja seuranta Oppilasarviointi
Vuosikertomus Koulun toiminnan johtaminen ja Työilmapiirikartoitukset
Rehtorinkokokukset ohjaaminen (valmistelu, Arviointikeskustelut

Henkilköstöhallinto opettajainkokoukset, johtoryhmä, Vanhempien ja oppilaiden suorittama
Virkavapaudet muut työryhmät) arviointi
Viransijaisuudet Kehittämishankkeiden innovoiminen Oppilaitosarviointi
Virkojen täyttö ja tukeminen, verkostoituminen Valtakunnalliset kokeet
Henkilöstöjohtaminen työilmapiiri, työrauha, turvallisuus Tiedottaminen
Henkilöstön täydennyskoulutuksen Oppilashuolto Sisäinen tiedotus

organisointi Oma kouluttautuminen Ulkoinen tiedotus (mm. koulutiedote,
Kehityskeskustelut Työnohjaus vuosikirja)
Työnjakokysymykset Yt-ajan suunnittelu ja toteutus Tiedottamisen organisointi
Työryhmät ja tiimit Henkilöstöjohtaminen Kotisivut, ilmoitustaulut, kalenterit,
Yhteiset virkistyspäivät Opettajainkokoukset email, keskusradio, fläppi, Wilma 

Taloushallinto Muut henkilökunnan kokoukset
Talousarvion laadinta ja seuranta Jaksamisesta huolehtiminen
Investointisuunnitelmat Yleinen työilmapiiri
Määrärahojen jako ja käyttö Työjärjestykset
Määrärahojen käytön valvonta Vuosittaisten työjärjestysten 
Laskujen hyväksyminen laatiminen
Talous- ja toimintasuunnitelma Toiveet ja niiden kartoitus

Yhteydet koulun sidosryhmiin Tuntikehyslaskennat ja neuvottelut
Julkishallinto (opm, oph, Oppilasasiat

lääninhallitus, maakunta, Koulun henki (toimintakulttuuri) Oma opetustyö
seutukuntayhtymä) Luvat esim. poissaoloon oman opetustyön hoitaminen

Kaupunki (eri hallintokunnat: Koulun järjestyksen valvonta ja
koulutoimi ja muut koulut, järjestyssääntö
sosiaalitoimi, liikunta- ja Koulun oppilashuolto ja
 vapaaaikatoimi, kansalaisopisto) oppilashuollolliset tehtävät Muuta

Aatteelliset yhdistykset Kurinpitotoimet Koulukiinteistöstä huolehtiminen
vanhemmat (vanhempainyhdistys) (Vuositarkastuksista huolehtimiset)

Talous- ja elinkeinoelämä
Iltapäiväkerho
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suureksi osaksi monista hallinnollisista tehtävistä ja useista  työaikaa sirpaloittavista tehtävistä 

päivän aikana kuvion 12 mukaisesti (Suomen rehtorit ry 2005, 19). Kyselyn mukaan rehtoreihin 

kohdistuu ristiriitaisia odotuksia koulutoimen organisaation ja oppilaiden sekä vanhempien 

osalta, ja he jäävät näiden odotusten ristituleen. Työhönsä sitoutuneet rehtorit yrittävät tehdä 

parhaansa, mutta lisääntyneen työmäärän takia työtaakka näyttää lohduttomalta. (Suomen 

rehtorit ry 2005, 20.) 

 

Kuvio 12. Rehtorin työtodellisuus mukailtu (Suomen rehtorit ry:n rehtorikyselyn raportti 

2005, 19, muokattu) 

Rehtorilta odotetaan oppilaitoksessaan paljon. Hänen odotetaan olevan itsensä uhraava 

esimerkillinen keulakuva, joka uupumatta tietää ja osaa kaiken ja on kouluhengen luoja ja 

heikkojen puolustaja. Rehtorin odotetaan täyttävän Sergiovannin erinomaisen rehtorin kriteerit 

kuvion 13 mukaisesti. (Sergiovanni 2001b, 99-115; Sergiovanni, 1984; Hämäläinen ym. 2002, 

119-122.)  

 



 
 

47 
 

 

Kuvio 13. Rehtorin pätevyyden kriteerit (Sergiovanni, 2001b, muokattu) 

Sergiovanni on kuvannut pätevän rehtorin selviävän koulun rutiineista hallinnon, ihmisten 

johtamisen ja kasvatuksen asiantuntijana pystyen täyttämään koulun perustehtävän. Koulun 

perustehtävänä on tarjota oppilaalle mahdollisuus hankkia yleissivistystä, suorittaa 

oppivelvollisuus ja lisätä yhteisöllisyyttä sekä tasa-arvoa. Erinomaiseksi rehtoriksi Sergiovanni 

esittää henkilöä, joka edellä mainittujen lisäksi pystyy edistämään kouluaan olemalla näkyvästi 

arjessa esillä kehittäen  organisaatiokulttuuria jatkuvasti paremmaksi ja ajanmukaisemmaksi 

loistavaksi yhteisöksi myös tulevaisuudessa. 
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6 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tässä osassa esitetään käytetty tutkimusmenetelmä sekä esitetään tutkimuksen kohderyhmä ja 

esitetään tehdyt rajaukset perusteluineen.  

Tutkimuksessa haastatteluiden ja kyselyiden avulla kartoitetaan kohderyhmän käsitystä 

yrittäjyyskasvatuksen merkityksestä paikallisen, maan ja maanosan kehitystarpeisiin, kuinka 

johtajuudella vaikutetaan organisaation muuttumiseen ja kuinka rehtorin oma kehitys voi 

vaikuttaa organisaation muuttumiseen. Lisäksi havainnoidaan pienten ja suurten 

koulujenmahdollisia eroavaisuuksia analyysin pohjalta. Tutkimuksen avulla pyritään 

löytämään niitä aihealueita rehtoreiden työn saralla, joiden parantamisella tai ehkäisemisellä 

yrittäjyyskasvatuksen eteneminen voisi vauhdittua. Tavoitteiden saavuttamiseksi rehtorilla on 

mahdollisuus käyttää monia erilaisia johtamisenkäytänteitä omista lähtökohdistaan sekä 

tilanteesta ja asetetuista tavoitteista johtuvia tapoja. Johtaminen on aina useamman kuin yhden 

mielipiteen ohjaamista kohti toivottua lopputulosta monien ongelmatilanteiden kautta yhdessä 

oivaltamisen avulla. Johtaminen on organisaation palvelua, joka alkaa ja päättyy keskusteluun. 

(Juuti, 2007, 217-218.) 

 

Erinomaisen rehtorin  karismaa ja johtajuutta uuden opetussuunnitelman 

yrittäjyyskasvatusmenetelmien läpiviennissä tarvitaan niin oppilaitoksissa kuin koulutoimen 

eri tasoilla. Yrittäjyyskasvatusmallin läpivienti edellyttää niin opettajien rehtoreiden kuin eri 

tasoilla toimivien opetusviranomaisten yhteistä näkemystä kansallisesta ja maanosan hyväksi 

tehtävästä työstä ja sen tilasta kuin myös uusien koulutus ja oppimistapojen aiheuttamasta  

muutosvastarinnasta selviämiseen. 

6.1 Tutkimusmenetelmä 

Tapaustutkimus, case study, voidaan toteuttaa monia eri menetelmiä hyödyntäen. 

Tapaustutkimus voi sisältää niin kvalitatiivisia kuin kvantitatiivisia elementtejä. 

Tapaustutkimuksen kohteena voi olla joukko toisiinsa liittyviä tapauksia, joita tutkitaan 

määritetyillä  rajauksilla tai mikä tahansa yksittäinen ilmiö, joukko, organisaatio ja tapahtuma 

jota tutkitaan ja tarkastellaan syvällisesti sen ymmärtämiseksi. (Eskelinen & Karsikas 2014, 76; 

Yin 2018, 55-61.) 

Tämän monitapaustutkimuksen toteutustapana on vertaileva monimenetelmätutkimus ja 

tutkimusote on kvalitatiivinen. Tiedonkeruu on suoritettu ohjatuin teemahaastatteluin. 
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Tiedonkeruuta täydentää haastattelun yhteydessä tehty kysely. Kysely pohjautuu 

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoTM kysymyksiin ja vastauksiin, joita on aikaisempien vuosien 

aikana saatu  rehtoreilta maanlaajuisesti.  

6.2 Kohderyhmän valinta ja rajaus 

Kohderyhmäksi valittiin kaupungin koulutoimen alueella perusasteella 1-9 lk. kouluissa 

toimivia rehtoreita. Tutkittaviin kouluihin valittiin kaksi alle 400 oppilaan koulua, Pk1 ja Pk2 

sekä kaksi yli 400 oppilaan koulua Sk1 ja Sk2. Valitut koulut toimivat saman koulutoimen 

järjestäjän alaisuudessa ja toteuttavat samaa kaupungin laatimaa perusopetuksen 

opetussuunnitelmaa. Näin menetellen vältettiin paikallisen opetussuunnitelman eroista johtuvat 

tekijät. Lisäksi haastateltiin kahta eri koulutoimen järjestäjän alaisuudessa toimivaa yli 400 

oppilaan koulua, Vk1 ja Vk2. Valinnalla haluttiin tarkastella mahdollisia eroja eri koulutoimen 

harjoittajan alaisuudessa laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien laadinnasta johtuvia 

eroja. Pienen ja suuren koulun rajana on tässä tutkimuksessa 400 oppilasta. Tämä perustuu 

Cushman ja Howleyn asettamaan arvioon, joita on käytetty tarkastelussa koulun organisaation 

toiminnan muuttumisesta sen suuruuden kasvaessa (Cushman 1997; Sergiovanni 1996; Howley  

1994.) Tarkasteltavien rehtoreiden määrä on rajattu pieneksi työn luonteen ja rajallisten 

resurssien takia. 

6.3 Tutkimuksen suoritus 

Tutkimus aloitettiin tutustumalla aluksi laajasti rehtorin työnkuvaan ja siihen liittyvään 

toimintaympäristöön kirjallisuuden kautta sekä etsittiin aikaisempaa tutkimustietoa aiheesta 

samoin kuin perusopetuksen opetussuunnitelmaan, paikalliseen opetussuunnitelmaan ja 

muuhun aiheeseen liittyvään materiaaliin. Lisäksi käytiin alustavia keskusteluja eri tehtävissä 

koulutoimessa toimivien henkilöiden kanssa. Tämän työn pohjalta määriteltiin ja suunniteltiin 

tiedon keruuta  ja raportointia tapaustutkimuksen periaatteiden mukaisesti. (Yin 2018, 47-59; 

Eskelinen & Karsikas 2014, 15, 76-90.) Lomakekysely (liite 2) ryhmittely valittiin 

samankaltaiseksi kuin Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoTM lomakekyselyn aihealueet;  
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 toimintakulttuuri,  

 arviointi ja suunnittelu 

 kehittäminen 

Haastattelut ja kysely suoritettiin viikoilla 7-8  helmikuussa 2019, jolloin julkinen keskustelu 

uuden OPS:n käyttöönotosta oli juuri käynnissä. Tämä julkinen radion, TV:n ja lehtien käymä 

keskustelu on saattanut vaikuttaa haastateltavien valveituneisuuteen myös 

yrittäjyyskasvatuksen suhteen. Teemahaastattelukysymykset (liite 1), yhteensä 27 kpl, 

ryhmiteltiin  neljään tarkasteluosaan pohdinnan ja teoritarkastelun kautta; 

 näkemys yrittäjyyskasvatuksesta 

 johtaminen 

 muutoskyky 

 kehittämisen haasteet 

Tutkimuksen empiria suoritettiin haastatteluin  esittämällä ennalta sovitussa haastattelussa 

kaikille osallistujille samat teemakysymykset. Kysymykset esitetty liitteessä 1. Vastaukset 

taltioitiin digitaalisesti nauhoittamalla ja litteroitiin aikakoodattuna. Kullekin kysymykselle 

laadittiin viisiportainen sisältöarvio. Vastauksen sisällön perusteella sille annettiin vertailuluku 

1-5 mitkä on koottu taulukkoon 6. Saadut vertailunumerot eivät esitä paremmuutta koulujen 

kesken, ainoastaan niiden eroja toisiinsa nähden. Näin meneteltiin kaikkien kysymysten 

kohdalla. Saatuja vertailulukuja tarkasteltiin ensin vastaavien koulujen kesken ja sen jälkeen 

ryhmien kesken kuviossa 14 esitetyn tutkimuksen etenemiskaavion mukaisesti. Haastattelun 

yhteydessä täytettiin myös kyselylomake, joka vastaa aikaisempaa Yrittäjyyskasvatuksen 

mittaristoTM  kyselyä. Kyselylomake on esitetty liitteessä 2. 

Kyselylomakkeella saatuja vastauksia verrataan aikaisempaan Yrittäjyyskasvatuksen 

mittaristoTM  -kyselyn tuloksien keskiarvoon. Keskiarvot ovat laskettu taulukossa 5 kerättyjen 

tulosten pohjalta. Kyselyn ja haastattelujen vastauksista rakennettiin analyysi ja yhteenveto. 
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Kuvio 14. Tutkimuksen etenemiskaavio 

6.4 Reliabiliteetti ja validiteetti 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen tulosten toistettavuutta. Tutkimuksen reliabiliteettia 

on tutkimuksen luonteesta, indikaattoreiden ja kysymysten vähäisestä määrästä, konsistenssin 

puute,  hankala määritellä toistettavuuden mukaan. Vaikka kysymykset pysyisivät samoina, 

stabiileina,  ja ne toistettaisiin vastaavissa olosuhteissa samojen henkilöiden kesken, voisivat 

tulokset silti olla ajan kuluessa erilaiset haastateltavien tiedon, ymmärryksen ja ehkä myös 

asenteiden muuttuessa. (Eskelinen & Karsikas 2014, 127-128.) Tämä tutkimus on siten sidottu 

vahvasti haastateltavien vastauksiin juuri annetussa ajassa. Toisaalta, vaikka mittari olisi stabiili 

ja konsistenssi, ei se silti välttämättä olisi validi. 

Tutkimuksen reliabiliteettia arvioitaessa  huolellisuuden  ja aineiston keräämisen 

dokumentoinnin sekä jäljitettävyyden että virheiden minimoinnin osalta voidaan sitä pitää niiltä 

osin kuin mahdollista reliaabelina. 

Tutkimus on tehty huolellisesti ja kaikki aineisto on dokumentoitu. Nauhoitettu aineisto on 

purettu tekstiksi riittävällä tarkkuudella. Purettu aineisto on myös aikakoodattu aineiston 

oikeellisuuden tarkastamisen ja vastausten löytämisen helpottamiseksi. Reliabiliteettiä on 

kasvatettu käyttämällä haastattelujen lisäksi samanaiheisella lomakekyselyllä. 

Haastattelutilanteet olivat kaikille samankaltaiset. Haastattelut toteutettiin ennalta varattuna 
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ajankohtana kunkin koulun rehtorin toimistossa. Haastattelut sujuivat pääsääntöisesti ilman 

suurempia häiriötekijöitä suunnitellun ajan puitteissa. Kaikille haastateltaville annettiin 

ennakkotietona haastattelun aiheesta sen koskevan yrittäjyyskasvatusta kouluissa sekä, että 

haastattelun yhteydessä täytetään myös aiheeseen liittyvä kyselylomake. Haastattelijana 

ilmoitin olevani LUT-yliopiston päättötyötä aiheesta tekevä opiskelija, jolloin kaikille 

haastateltavilla oli samat ennakkotiedot ennen varsinaista haastattelua. Kuvauksen mukaisesti 

tutkimuksessa vältettiin mahdollisuuksien mukaisesti antamasta ennakkokäsityksiä  ja 

minimoitiin virheet tutkimuksen tekemisessä (Yin 2018, 46). 

Validiteetti mittaa  tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä mitä on haluttu ja kuinka hyvin se 

kuvaa todellisuutta. Valideettia voidaan pitää hyvänä silloin kun kohderyhmä on oikea ja 

kysymykset edesauttavat tutkittavan ilmiön ymmärtämisessä. Yin (2018, 42-47) esittää 

valideetille kolme tarkastelukriteriaa;  

 rakenteellinen validius 

 sisäinen validius 

 ulkoinen validius 

Rakenteellisen validiteetin puitteissa käytetään useampia lähteitä tutkimuksen tekemiseen. 

Tässä tutkimuksessa käytetään kahta eri kysymysten esittämistapaa, teemahaastattelu ja 

lomakekysely, jotka esitetään samassa muodossa haastateltaville ja referoidaan saatuja tuloksia 

aikaisempaan tutkimukseen ja kirjalliseen materiaaliin.   

Sisäistä valideettia käytetään useimmiten selittävässä tapaustutkimuksessa, missä selvitetään ja 

tehdään päätelmiä syy-seuraussuhteen muodostumista ilmiön kehittyessä tilasta toiseen. Tässä 

tutkimuksessa syy-seuraussuhteita edustaa pienen ja suuren koulun eroavaisuuksien tarkastelu 

analyysivaiheessa.  

Ulkoinen tulosten valideetti tarkastelee voiko tutkimuksen tuloksia yleistää muualle ja kuinka 

se vastaa kysymyksiin kuinka ja miten. Tämän tutkimuksen tuloksia ei käytännössä voi yleistää 

koskemaan koko rehtorikuntaa. Tämä tutkimus kuvastaa vain tutkittujen rehtoreiden kantoja 

aiheeseen juuri tutkimuksen hetkellä. Yrittäjyyskasvatuksen toimintakenttä on juuri nyt 

voimakaassa muutoksessa ja rehtorit ovat sen keskiössä. Mielipiteet ja ajattelutavat ovat 

murroksessa. Jokainen rehtori toimii käyttäen niitä paikallisia resursseja ja mahdollisuuksia, 

joita kullakin alueella on käytettävissä.  
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Tutkimuksessa on käytetty yleisiä ja hyväksyttyjä käsitteitä niin koko tutkimuksessa kuin 

kysymyksissä ja analyysissäkin. Kysymysten laadinnassa ja vertailujen  teossa on pyritty 

välttämään subjektiivisia näkemyksiä esitestauksella ja  keskustelemalla niistä tutkimukseen 

muuten liittymättömien henkilöiden kanssa.  Tutkimus on tässä hetkessä validi, ja antaa 

aavistuksen mahdollisesta todellisuudesta, minkä selvittämiseksi tulisi tutkimuta laajentaa 

koskemaan suurempaa joukkoa rehtoreita. 

 

 

 

 



 
 

54 
 

7 KYSELY JA TEEMAHAASTATTELUT  

Tässä osassa esitellään teemahaastatteluiden tapaukset ja taustoitetaan haastateltujen koulujen 

toimintaa. Haastattelujen kohteita ei täsmennetä, koska haastattelut sovittiin tehtäväksi ilman 

tunnisteita. Tapauskouluiksi valikoitui kaksi alle ja kaksi yli 400 oppilaan koulua. Lisäksi 

haastateltiin kahta yli 400 oppilaan koulua muualta maakunnasta.  

Alle 400 oppilaan kouluista käytetään tunnusta Pk1 ja Pk2 ja yli 400 oppilaan kouluista Sk1 ja 

Sk2 sekä muualla maakunnassa sijaitsevista yli 400 oppilaan kouluista Vk1 ja Vk2. 

Haastatelluista rehtoreista naisia oli kaksi ja miehiä neljä. Kaikilla rehtoreilla on ollut ennen 

rehtorin toimea opettajakokemusta neljästä kahteenkymmeneen vuotta. Rehtoreina he olivat 

toimineet kahdesta yli kahteenkymmeneen vuoteen. Yksi haastatelluista rehtoreista oli vuosia 

aikaisemmin vastannut kerran Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo TM   -tutkimuskysymyksiin. 

Muille mittaristo oli tuntematon. Yhdellä rehtoreista on yrittäjyystaustaa. 

Tapausraporteissa kuvataan lyhyesti oppilaitoksen toimintaympäristöä, minkä jälkeen 

käsitellään ensin Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo TM lomakekysymykset, liite 2, 

kysymysryhmittäin. Kustakin kysymysryhmästä esitetään tiivistelmä annettujen vastausten 

pohjalta 

 toimintakulttuuri, kysymykset 98-101 ja 105, 

 arviointi ja suunnittelu, kysymykset 102,103, 107-112 

 kehittäminen, kysymykset 114-120,42,44-46,48-62 

Toisena ryhmänä käsitellään haastattelun kysymyksien, liite 1, vastaukset teemoittain 

ryhmiteltyinä  

 näkemys yrittäjyyskasvatuksesta, kysymykset 2- 14 

 johtaminen, kysymykset 15-18  

 muutoskyky, kysymykset 19-23 

 kehittämisen haasteet, kysymykset 24-27 

Tapausraporteissa haastatteluvastaukset esitetään teemoittain. Kustakin teemasta esitetään 

haastattelun pohjalta tehtyjä tiivistelmiä ja rehtoreiden kommentteja. Rehtoreiden kommentit 

ja vastaukset on esitetty muusta tekstistä sisennettynä kursiivilla. 
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Analyysissa tapauksia verrataan toisiinsa siten, että ensin tarkastellaan vastaavien koulujen 

eroja ja toisena verrataan näiden koulujen ryhmiä keskenään. 

Lomakekyselyn kysymykset ja vastaukset sekä esittely ovat kappaleen 8.5, 

kyselomakevastausten vertailu,  lopussa taulukossa 5.  

Haastattelukysymykset ja vertailu on koottu taulukkoon 6 kappaleen 7.6 loppuun. Kullakin 

koululla on oma tapansa toimia ja hetkellinen toimintatila, jolloin haastattelut ovat suoritettu. 

Tämän takia, haastattelukysymysten arvionumerot eivät esitä paremmuutta muihin nähden, 

vain vastausten eroja, joita on saatu esitettyihin kannanottoihin nähden. 

7.1 Tapaus 1 Pieni koulu Pk1  

Koulu toimii uudehkossa rakennuksessa, jossa koulun lisäksi on myös kouluikäisten 

kerhotoimintaa ja päiväkoti. Rehtori vastaa 1-6 luokkien toiminnasta. Koulu on alueellaan 

keskeisellä sijainnilla hyvien kulkuyhteyksien päässä niin liikenteellisesti kuin maastollisesti 

ulkoilun kannalta. Rehtorin toimea ennen haastateltava on toiminut pitkään apulaisrehtorina, ja 

sattumien summana hän on  ajautunut pyynnöstä rehtoriksi. Koulutusta rehtorintyöhön ei 

varsinaisesti järjestetty kuin vasta nimeämisen jälkeen työn ohessa. 

 

Lomakekysely 

Toimintakulttuuri 

Koulun toimintakulttuuri on virheitä  salliva ja niistä oppia ammentava. Oppilaitoksessa 

pyritään jatkuvasti hyödyntämään eri toimijoiden erityisosaamista opetuksessa sekä toteutetaan 

aktiivisesti jaettua johtajuutta, jossa voidaan ideoida vapaasti luoden työyhteisön kanssa uusia 

ratkaisuja ja käytänteitä esimerkiksi taitopedagogiikan avuin. 

Arviointi ja suunnittelu 

Arviointia ja suunnittelua käydään keskustelumuotoisesti kollegojen välillä melko usein. 

Näissä keskustellaan oppijoiden kanssa toimintaa ohjaavista uusista käytänteistä ja 

mahdollisista yhteistyöesimerkeistä ja yritysvierailuista. Yrittäjyyskasvatuksen integroinnista 
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opetukseen keskusteluja käydään melko harvoin ja sen kehittymistä tai mittaamista ei 

käytännössä tehdä juuri lainkaan.   

Kehittäminen 

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoTM ei ole tuttu, eikä sitä ole käytetty. Kehittäminen 

yrittäjyyskasvatuksen puitteissa on vähäistä ja se näkyy lähinnä koulun vuosisuunnitelmassa, 

teematunteina ja kummiyritysyhteistyönä. Yhteistyötä minkään yrittäjyyskasvatustoimijan 

kanssa ei ole ollut viimeisen lukukauden aikana. 

Haastattelukysymykset 

Yrittäjyyskasvatuksen sisäistämiseen koulutyössä ei ole riittänyt aikaa. Toiminnat ovat 

liittyneet lähinnä ulkoiseen yrittäjyyteen ja toteutus on ollut erillisprojekteja ja kuudennen 

luokan pakollisia yrityskyläkäyntejä.  

No kyllä mä sanoisin, että ei kovin hyvin. Muuta kun siellä kutosella. Et 

kutosella se on varmaan ihan hyvä mutta en usko, että kauheesti on. Mutta 

jotenkin tähän sinnikkyyteen ja luovuuteen koko ajan niinku kannustetaan ja 

näin, et sitä kautta, mut varsinaista yrittäjätoimintaa, niin enpähän usko. 

Näkemys yrittäjyyskasvatuksesta 

Näkemys yrittäjyyskasvatuksesta perustuu lähinnä ulkoisen yrittäjyyden teemoihin ja 

yrittäjyyden esiintuomiseen ja opetussuunnitelman kautta mainittujen seikkojen 

sisällyttämiseen ajatuksen tasolla. Periaatteessa suhtautuminen yrittäjyyskasvatukseen ei ole 

negatiivista ja yrittäminen koetaan yhteiskunnallisesti tärkeänä. 

Se on varmaan sellaista kasvatusta sinnikkyyteen ja vastuullisuuteen, ja 

toisaalta luovuuteen myöskin, näin niin kuin alakoulun näkökulmasta. Ja 

meillähän peruskoulutus on maksutonta, et rahan kanssa ei voida pelata ja 

muuta. Ne on ehkä ne oleelliset nyt tässä 1-6 koulussa. 

Eihän yhteiskunta pyöri ilman yrittäjyyttä se on ihan perusjuttu.  

Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan lähinnä opetussuunnitelman täyttämiseksi ja 

minimipanostuksella. Minkäänlaista arviointia tai seurantaa ole järjestetty eikä omaa 

yrittäjyysosaamista ole kehitetty. 
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Ei se näy kuin noissa L:nä. Sit tosiaan se yrityskylävierailu on sinne tosiaan 

kirjattu. 

 Joo en oo hirveesti kehittänyt. 

Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikkakaan ei ole tuttua ja sen käsitteistö on vierasta ja oletuksena 

ovat yleiset pedogogiset tavoitteet.  

Se on oikeestaan ihan samanlaista, kuin kaikki muukin pedagogiikka. 

Kannustavaa ja oppilaan vahvuudet huomioon ottavaa. Sitten niin kun tavallaan 

kannustetaan siihen luoviin ratkaisuihin ja sinnikkyyteen, että vaikka hetken 

menee pieleen tai en osaa jotakin, sit vaan mennään sitkeesti eteenpäin ja 

harjotellaan. 

Johtaminen 

Johtamisen arki koetaan kiireisenä eikä sitä pystytä normaalin työajan puitteissa hoitamaan. 

Pidentyneistä työpäivistä ei ole tarjolla mitään kompensaatiota. Johtamiskoulutusta ei ole ollut 

tarpeeksi tarjolla, tosin aikaakin siihen olisi ollut niukasti käytössä. 

Kyl ne tulee, venyy yleensä ihan väkisinkin, että tota noin. Ihan 9 – 10 tuntia on 

ihan normi päivä… 

Juu niin saa! Todella hyvän! Siitä ei saa yhtään mitään, että tota, mut tätä työtä 

on vaan tehtävä. Ei toki ihan joka päivä oo. Mut on tää rehtorin työ, se on hyvin 

niin kuin syklittäin, et jossain kohdin on hetken aikaa pikkusen olevinaan 

rauhallisempaa, mutta mut sit tulee jokin keissi, ja sit sitä lähdetään 

selvittelemään. Et kyllä tosiaan pitkää päivää saa tehdä. 

No siis asiantuntijaorganisaation johtaminenhan on tunnetusti vaikeeta ja 

opettajat erityisesti vaikeita, että tota noin vaatii hyvää pelisilmää.  Ja tietysti 

sen substanssin tuntemusta, että on vankka. Se auttaa et tietää miten tää koulu 

pyörii. 

Yrittäjyyskasvatus ei ole koulun toiminnan arjessa mukana eikä sille ole asetettu 

yhdyshenkilöä. Keskustelua aika-ajoin yrittäjyyskasvatuksesta on käyty.  

 Ei, ei sillä tavalla. Se on siellä yhtenä osana mutta ei varsinaisesti. 
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Oletettavasti kyllä. Ainakin silloin kun tulee vaikka  tää yrityskylä. Mä luulen, 

että silloin opettajat ainakin tää luokka-aste pari tekee paljon yhteistyötä ja 

miettii ja funtsailee. 

Muutoskyky 

Muutoskyky yrittäjyyskasvatuksen puitteissa on hyvin vähäinen eikä sitä ole juurikaan mietitty, 

koska sitä ei tunneta. Ulkopuolisen apua otettaisiin mielellään vastaan, mutta toiminnan 

kehittäminen nähdään lähinnä ulkoisen yrittäjyyskasvatuksen valossa. 

Hyvä kysymys. Nyt on tää maailma niin täynnä kaikkee mistä pitäisi innostua. 

Ne niin, niin en osaa kyllä sanoa tuohon miten sen sais. 

Varmaan just sitä, että tulisi yrittäjät kertomaan omia tarinoita. Mut mä luulen, 

että enempi se focus on yläkoululla. Nää pienet ei oo vielä niinkään, vielä ehkä, 

ehkä kutoset on siinä haminoilla, että. 

Kehittäminen yrittäjyyskasvatuksen puitteissa kaipaisi lisää ulkopuolista apua ja valmiita 

malleja tekemiseen. Kollegiaalinen keskustelu niin rehtoreiden kuin opettajienkin kanssa 

edistää muutosten läpiviennissä. 

Tottakai. Kyl mä tekisin tollasii saman tyyppisiä konsepteja, kun toi yrityskylä. 

Voisiko vitosella olla joku pienempi juttu, esimerkiksi ja niin kun mä sanoin 

tuonne yläkoululle tää on huomattavasti tärkeämpi siellä, mut tota joo. 

No siis porukassa. Siis sehän se on. On toki semmosii asioita, mitkä tulee tuolta 

ja se tehdään näin. Mut sit kaikki tää tämmönen varsinainen kehittäminen, työ  

tähän opetukseen ja pedagogiikkaan, sitten mä heittelen täkyä, hei mä oon 

kuullut tommosta, tai sitten tulee joku ongelma. Ja sitten istutaan alas ja 

mietitään, miten tää ratkaistaan. Mut aikansa voi niinku aina narista ja 

voivotella mut sit täytyy miettiä, miten tästä kuralammikosta pääsee niinku 

eteenpäin. 
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Kehittämisen haasteet 

Yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi yrityskummitoiminta sopisi hyvin koulun toimintaan. 

Yhtenä kehittämisen esteenä nähdään yritysvierailujen hankala toteuttaminen 

kuljettamismäärärahojen puutteen vuoksi.  

Sanotaan mitkä edesauttaa, ni se, että tämmöinen kummiyritystyyppinen 

toiminta, joka olisi sellaista pitkän linjan juttua varmaan. Et tietäisi aina kehen 

pitäs ottaa yhteyttä. 

Niin meillä on aina tää kuljetuskustannukset et se niinku on semmonen, et ei me 

voida lähtee. 

Kuljetusrahoja meillä ei käytännössä oikeestaan oo mihinkään. Ja nyt ilmeisesti 

Lahden liikennekään ei sitten tue, että päivällä oppilasryhmän kanssa saisi 

mennä. 

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen  katsotaan olevan vaativaa ja siihen tarvitaan koulun 

ulkopuolelta vetoapua. Opettajien yrittäjyyskasvatusosaaminen ja uudella tavalla opettaminen 

koetaan esteenä. 

Kyl mä sanosin, et sen pitäis olla sellaista asiantuntijavetoista. Et mä luulen, et 

ihan perus luokanopettaja, joka ei ole käynyt missään muualla kuin yliopistossa 

ja ehkä jossain taimitarhalla kesätöissä, ni kyllähän se aika kapeeta on se. 

Juu. Näin se on. Et semmonen epävarmuuden sieto on kyllä ihan tosi pientä 

opettajalla. Että haluaa olla täydellinen ja tietää kaikesta kaiken. 

7.2 Tapaus 2 Pieni koulu Pk2 

Koulu sijaitsee hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä valtaliikenteeltä suojaisessa 

sopukassa. Rehtorin ura on alkanut luokanopettajuudesta ja vararehtorina toimimisen jälkeen 

hän on ollut apulaisrehtorina. Haastateltava on toiminut rehtorin viransijaisena ennen rehtorin 

virkaan nimittämistä. Rehtorin johdossa toimivat koulun luokat 1- 6. 

Yrittäjyyskasvatusta on pyritty saattamaan koulun arkeen ja ottamaan siihen mukaan niin 

oppijat, opettajat, vanhemmat kuin myös muukin koulun henkilökunta. Rehtorin aktiivisuuden 
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kautta taitopedagogiikka on mukana kaikessa oppimisessa. Taitopedagogiikassa on hyvin 

paljon samoja elementtejä yrittäjyyskasvatuksen kanssa 1-6 luokalla. Omaa osaamistaan 

haastateltava on aktiivisesti kehittänyt osallistumalla erilaisiin koulutuksiin ja hän on ollut 

aktiivinen myös muihin kollegoihin nähden. 

 

Lomakekysely 

Toimintakulttuuri 

Toimintakulttuurissa sallitaan virheet ja niistä pyritään ottamaan oppia tulevaisuudessa yhdessä 

keskustellen. Arjen toiminnassa vahvistetaan jaettua johtajuutta ja luottamusta muihin 

kollegoihin sekä pyritään joka päivä käyttämään hyödyksi eri henkilöiden erityisosaamista. 

Työyhteisössä suhtaudutaan avoimesti uusiin ideoihin ja niiden kokeilemiseen myös 

käytännössä. 

Arviointi ja suunnittelu 

Yrittäjyyskasvatusmaisten toimintatapojen integrointia koulun toimintakulttuuriin 

suunnitellaan melko usein samoin kuin niiden vaikutuksia arvioidaan. Kollegojen välisiä 

keskusteluja yhteistyöesimerkeistä ja yrittäjävierailuista käydään useasti. Omaa 

kouluttautumista pidetään yllä ja opettajien kokouksissa keskustellaan paljon 

yrittäjyyskasvatusmaisten toimintatapojen toteutuksesta. 

Kehittäminen 

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoTM ei ole tuttu. Viimeisen kouluvuoden aikana rehtori on 

kehittänyt omaa työ- ja elinkeino-osaamistaan sekä oppilaitoksen 

yrittäjyyskasvatussuunnitelmia.  Oppilaitoksen yrittäjämäistä toimintaa on vahvistettu ja 

työyhteisön ymmärrystä yrittäjyyskasvatuksesta syvennetty. Yrittäjyyskasvatus on kirjattu 

oppilaitoksen vuosisuunnitelmaan ja yrityskylävierailujen lisäksi ohjelmassa on mukana ollut 

yrittäjyyskasvatuksen teemapäiviä ja yrityskummitoimintaa. 

Alueellisiin yrittäjyyskasvatusstrategioihin tai opetussuunnitelman suunnitteluun haastateltava 

ei ole osallistunut. Yrittäjyyskasvatuksen koulutusta ei ole erikseen hankittu erillisillä 

oppimisjaksoilla.  
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Yrittäjyyttä tukevien järjestöjen kanssa on viimeisimmän lukukauden aikana tehty yhteistyötä 

Kerhokeskus – koulutyön tuki ry:n kanssa samoin kuin paikallisen TE-keskuksen ja Nuori 

Yrittäjyys ry:n kanssa. 

 

Haastattelukysymykset 

Yrittäjyyskasvatuksen ja taitopedagogiikan pohdinnalle on annettu runsaasti huomiota niin 

opettajien kanssa käytäville keskusteluille kuin myös oppimisympäristön muokkauksessa 

oppimista varten. Taitopedagogiikkaa käytetään tässä yhdessä yrittäjyyspedagogiikan kanssa 

rinnakkain. 

Näkemys yrittäjyyskasvatuksesta 

Opetuksessa otetaan huomioon opetussuunnitelman tavoitteet ja ne sisällytetään koulun 

toimintaan, vuosisuunnitelmaan ja visioon. Rehtori on omalla toiminnallaan saanut 

opettajakunnan mukaan taitopedagogiikan käyttämiseen niin oppijoiden kanssa kuin myös 

opettajakunnan toiminnoissa. Yrittäjyyskasvatus nähdään taitopedagogiikan kautta keskeisenä 

tekijänä koulutyössä ja myös koulun ulkopuolella yhteiskunnan tärkeänä osatekijänä. 

Oppijoiden  TVT-taidot, (tieto- ja viestintätekniikantaidot), elämän- ja työelämäntaitojen 

hiominen nähdään tärkeäksi aloittaa jo näillä luokilla.  Yrittäjyyskasvatuksesta ja tavoitteista 

keskustellaan myös oppijoiden vanhempien kanssa. 

Me haluttaski tällasta hyvettä ku sinnikkyys. Et se ois se ylä-otsikko, mitä kohti 

mennään. Koska sillä sä, niin ku sulla on sellainen asenne, et kyl mä selviin, mä 

otan selville asioita, mä yritän, ni sä pärjäät siel työelämässä. Ja miten me 

päästään siihen on se, et koulu tarjoaa vahvat perustaidot ja tiedot 

Me toteutetaan täysin jo yhteisopettajuutta, joka auttaa siihen, että me voidaan 

ryhmitellä oppilaat joustavasti tarpeen mukaan. Ja, ja tota niin, meillä on 

digitekniikka apuna ja me kehitetään oppilaiden itsearviointia. Meil on nyt 

nimenomaan kehittynyt, tällä hetkellä työnalla realistinen itsearviointi ja 

kannustava vertaisarviointi. Et sulla on realistinen kuva siitä itsestäsi oppijana 

ja mitä tavoitteita sä asetat itsellesi. 
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Mutta tässä ehkä tiivistytetysti se, että tota ei puhuta siis yrittäjyydestä vaan se 

on niin kun asennekasvatusta semmonen niinkun tulevaisuus taitoja kohti. 

Meillä on ollut vanhempainilta, sellai teemailta, vanhempien kanssa, että niinku 

arvoista. Minkälaisia taitoja vanhemmat toivoo, et koulu niinku vahvistaisi. Ja 

se konsensus mikä siinä illassa oli niissä ryhmätöissä opetushenkilöstön ja 

vanhempien kanssa, ni meillä on ihan samat arvot. Me halutaan 

vuorovaikutustaitosia lapsia, jotka tulee kaikkien kanssa toimeen, jotka kantaa 

vastuun ja heistä tulee yhteiskunnan jäseniä. 

Yrittäjyyskasvatus tulee hänen mielestään jatkossa heidän oppilaitoksessaan olemaan arkinen 

osa jokapäiväistä koulutoimea. 

Ja tota tai sit varmaan tulee selkeä arkinen osa meidän opetusta. Ei tarvi enää 

teemaviikkoa sille, että harjoitellaan tiimityötaitoja tai tota ryhmätöitä, vaan 

siitä tuleekin menetelmä menetelmien joukossa. 

Ja siellä on esimerkiksi toi, viimesenä kun se on, yhdessä kehittyä elämää 

varten. Elämää varten on nimenomaan se näkökulma, että mä opettelen taitoja, 

joilla mä pärjään siellä työelämässä ja omassa elämässä sitten isompana.  

Johtaminen 

 Rehtorin näkemyksen mukaan koulun johtaminen on talouden ja hallinnon johtamista sekä 

ammatillista pedagogista johtamista. Molempia tarvitaan, vaikkeivat opettajat talouden ja 

hallinnon johtamisen onnistumisestakaan huolimatta tietämyksen puutteen takia kiitoksia 

juurikaan jakele. Hallinnolliset asiat vievät kuitenkin suuren osan rehtorin työajasta. Helpotusta 

ajan käytölle on haettu jaetun johtamisen kulttuurista. 

Mä sanoisin et kahdenlaista. Mun pitää hallita sellaiset hallinnolliset 

taloudelliset asiat, joka on sitä työtä mistä opettajat ei ihan täysin tiedä. Ja kun 

mä onnistun siinä, ne ei ees tiedä mitä mä teen, mut heillä on tietynlainen 

työrauha ja turva.     

Mut sit on se toinen puoli ja se on se ammattillinen johtaminen tai pedagoginen 

johtaminen, jossa oleellista on tietyllä tavalla ansaita se arvostus siitä, että me 

puhutaan samaa kieltä ja mä tiedän, mitä se opettajan työn on… 
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…koska yhteinen tuska monella rehtoreilla on se, ettei ole aikaa pedagogiseen 

johtamiseen. Mutta mä jotenkin koen, että mulla kyllä on. Ja se johtuu varmaan 

siitä, että tää meidän jaettu johtajuuden malli täs talossa toimii niin hyvin, että 

asiat jotka joku ottaa hoitaakseen, hän hoitaa niin hyvin ettei mun tarvitse 

tarkistaa tai perästä huudella tai korjata, jolloin mulle vapautuu aikaa. 

Muutoskyky  

Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan kouluyhteisössä laaditun yhteisesti hyväksytyn  vision 

pohjalta. Rehtori vastaa yrittäjyyskasvatuksen edistämisestä taitopedagogiikan kautta jaettua 

johtajuutta avuksi käyttäen. Tehtäviä ja vastuita on jaettu opettajille tiimeihin ja kokemuksia 

sekä opastusta jaetaan myös muille halukkaille kouluille. Kaikkien osallistuttaminen pyritään 

toteuttamaan yhteisymmärryksessä ja useamman henkilön toimesta. 

Rehtorin oman esimerkin ja innokkuuden ansiosta myös muut opettajat on saatu mukaan 

yrittäjyyskasvatuksen edistämiseen.  Onnistumiset yhteisopettajuudessa ja jatkuva reflektointi 

opettajien ja oppilaiden edistymisessä on käytössä, samoin kuin hyvien käytäntöjen 

säännöllinen jakaminen, mikä myös edesauttaa hyvän ilmapiirin luomisessa 

yrittäjyyskasvatuksen osalla. 

Sitten oon ottanu alusta asti mukaan, et enhän mä yksin tuolla maailma ole 

käynyt  MPDL-koulutuksia ja näitä UPO-koulutuksia, vaan tota aina on ollu 

joku porukka mukana ja tehty yhdessä. 

Ja siellä oli esimerkiksi viimeksi yhteisopettajuus ja kaikki valmistautuu siihen, 

et kerro joku esimerkki, missä tota tarkoituksenmukainen yhteisopettajuus on 

erityisesti toiminut tai taito-peda, miten ootte toteuttanut taitopedagogiikkaa ja 

esitelkää teidän luokassa käytössä olevaa arviointityökalua 

Eli se on ihan tätä, et tehdä näkyväksi, jaetaan, nostetaan onnistumisia esille ja 

tota ja sit ku tuo kun näkee tai tommonen kyl mä tuommoisen osaisin tehdä. 

Hienot sanat muuttuukin käytännöksi.  

Yrittäjyyskasvatuksen periaatteet ja sen toteutus on ulotettu koko koulun henkilökunnan 

toimintaan. Yhteisinä projekteina on toteutettu mm. verkkokeinuhankinta, jonka ideoijina 
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toimivat oppilaat ja jonka toteutuksessa oli mukana vanhempainyhdistys sekä luokkien osittain 

uudelleen kalustaminen, johon osallistuivat myös siistijät. 

Ja tää on eräänlainen niinku yritys kasvatusprojekti, että kun tehdään isoa 

hankintaan niin miten osallistetaan ja saadaan se omistajuus kaikille jotka niit 

sit käyttää 

Kehittämisen haasteet 

Yrittäjyyskasvatuksesta on tietoa saatavilla rehtorin mukaan aivan riittävästi, jopa liiankin 

kanssa. Informaatiotulvasta on joskus vaikea löytää juuri sopivaa tietoa. Kuitenkin 

ulkopuolisten järjestöjen tarjoamia konsepteja ollaan valmiita käyttämään tai ainakin 

tarkastelemaan sisällön kannalta 

No varmaan on joo, mutta tota tietoahan on niinku liikaa, että mistä löytää sen 

oleellisen. Ja, ja tota toi info ähky on melkonen. Menee varmaan monta hyvää 

juttua ohi, vaikka sit mun sähköpostin silmien eteen laitettais. Mut ku sitä tulvii 

jaa tulvii niin hirveästi. Niin menee ehkä moni hyvä juttu ohikin 

Yrittäjäkasvatukseen kaivattaisiin ympäröivän yhteiskunnan osallistumista enemmän yrittäjä- 

ja yritysvierailujen muodossa, jolloin kokemuksia yrittäjämäisestä toiminnasta sataisiin aidoista 

oikeista tilanteista ja tapahtumista. Luokkien vierailuihin yrityksiin ei käytännössä ole 

mahdollisuuksia kuljetusongelmien takia.  

Mä luulen, että jotenkin se semmonen, et ympäröivä yhteiskunta tulis osaksi 

koulua elikkä me saattas niinku aitoja mahdollisuuksia käydä yrityksissä ja 

tänne erilaisten ammattien edustajat tulisi opettamaan koululle sen oman 

osaamisensa kautta. 

Tai niinku toi kaupunginorkesteri vetää hei me sävelletään projektia, missä 

tehdään oikeesti lasten kanssa teos. Niin onhan se pikkuisen eriasia, vai kun on 

taitavat musiikin opettajat. Mut niinkun  tällaista yritysyhteistyötä, et ois 

vierailuja ja opettamista ja me voitais ehkä jotain järjestää niin se varmaan 

ainakin edistäis. 
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Hidaste on varmaan osittain ainakin meidän sijainti ihan konkreettisesti. Me 

ollaan vähän syrjässä. Meille vaati kaikki maksullisen bussin et me päästään 

johonkin tai ehkä joku tämmönen. 

7.3 Tapaus 3 Suuri koulu Sk1 

Koulu toimii jonkin matkaa taajaman keskustan ulkopuolella hyvien 

ulkoliikuntamahdollisuuksien ja liikenneyhteyksien lähettyvillä. Koulun yli 400 oppilasta 

käyvät peruskoulun 1 -9 luokkia. Koulun tilat ovat hyvät ja toimivat ja suhteellisen uudet. 

Opetustyöstä rehtorilla on kokemusta yli 20 vuotta yhteensä, opettajaura mukaan lukien. 

Hänellä on myös pienyrittäjyys taustaa. Rehtoriksi hän on ajautunut tilanteiden ja sattumien 

kautta. Yrittäjyyskasvatusta ei ole erityisesti nostettu esille koulun toiminnassa tai 

opetusmetodina, mutta se on mukana koulun vuosikalenterissa ja siihen kiinnitetään huomiota 

jonkin verran.  

 

Lomakekysely  

Toimintakulttuuri 

Koulun toimintakulttuurissa pyritään edistämään melko usein eri toimijoiden erityisosaamista 

ja sallimaan virheitä sekä toimimaan jaetun johtajuuden mallin mukaisesti. Vapaata ideointia 

pyritään edistämään samoin kuin etsimään uutta tietoa, uusia ratkaisumalleja ja käytänteitä. 

Arviointi ja suunnittelu 

Yrittäjyyskasvatuksen integrointia koulun ja luokan toimintoihin on suunniteltu ja arvioitu 

satunnaisesti silloin tällöin. Oppilaiden kanssa on käyty keskusteluja ja tehty sopimuksia uusien 

käytäntöjen käyttöönotosta melko usein, samoin on kollegojen kanssa käyty keskusteluja 

hyvistä yhteistyöesimerkeistä ja yritys- ja yrittäjävierailuista. Yrittäjäkasvatuksen toteutumista 

on arvioitu vain silloin tällöin eikä oppijoita ole otettu mukaan kuin harvoin arvioimaan 

yrittäjyyskasvatuksen tuloksia. Myöskään oman kehittymisen arviointia, oppimistuloksia tai 

opettajien kokouksia ei ole kehitetty kuin harvoin yrittäjyyskasvatuksen kannalta. 
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Kehittäminen 

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoTM ei ole aikaisemmin tuttu, eikä sitä ole siten käytetty 

yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen apuvälineenä. Muutoin yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen 

puolesta rehtori on toiminut aktiivisesti kuluneen kalenterivuoden aikana. Hän on kehittänyt 

omaa työ- ja elinkeino-osaamistaan ja vahvistanut työyhteisönsä ymmärrystä 

yrittäjyyskasvatuksesta. Hän on ottanut osaa paikallisen opetussuunnitelman kehittämiseen 

samoin kuin oppilaitoksen yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen niin koulussaan kuin myös 

alueellisesti. Yrittäjyyskasvatus on huomioitu koulun vuosisuunnitelmassa teemapäivin ja 

yrityskyläkäynnit ovat käytössä. Opettajien työssäolojaksoja ei ole ollut käytössä, ei myöskään 

yrittäjyyden kerhotoiminta. Kuluneen kalenterivuoden aikana yhteistyötä on jonkin verran 

tehty yrittäjyyskasvatustoimijoiden kuten InnoSuomi, YES-Keskus ja paikallisen TE-

keskuksen kanssa sekä korkeakoulun yrittäjyysyksikön kanssa. 

 

Haastattelukysymykset 

Näkemys yrittäjyyskasvatuksesta 

Rehtori pitää yrittäjyyskasvatusta tarpeellisena ja tärkeänä niin yhteiskunnan kannalta kuin 

oppijan oman kehittymisenkin kannalta. Oppijan kannustamista sinnikkyyteen ja 

pitkäjänteisyyteen kannustetaan. Tekemiseen ja  toimeen tarttuminen nähdään  

yrittäjyyskasvatuksen yläkäsitteinä. Yrittäjyyskasvatus sopii rehtorin mielestä aloitettavaksi jo 

ala-asteella, mutta yrittäjyyskasvatus nähdään kuitenkin hyvin pitkälle ulkoisen yrittäjyyden 

edistämisenä.  

Joo täähän on mun mielestä hyvin sellanen laaja, että puhutaan niinku yleensä 

yrittelijäisyydestä, toimeliaisuudesta, toimeen tarttumisesta, tekemisestä 

ylpeydestä, se että tehdään hyvin, ja tehtäisiin asioita jopa sellasella suurella 

intensiteetillä. 

Sitten se on mun mielestä myös sitä, että puhuttaisiin ihan yrittäjyydestä eli 

entrepreneurship ja olis vielä joku kummiyritys ja lapsille ainakin semmosii 

konkreettisia juttuja. 
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Must se pitää alkaa ihan tuolta alakoulusta alkaen. Onneks nyt siellä noi kutoset 

käy siellä yrityskylässä. Ja sit puhuttiin näistä bulliksista (pulla myynti: oma 

huom) ja muista tälläsista muista konkreettisista jutuista. 

Yrittäjyyskasvatus ei ole merkittävässä roolissa koulun oppimista yhdistävänä tekijänä. 

Kehittyminen painottuu ulkoisen yrittäjyyden teemoihin esim. kummiyrityksien löytymisiin ja 

yrityskylässä vierailuun. Yrittäjyyskasvatuksen edistäminen kaipaa selkeästi ulkopuolista apua 

ja organisointia. Seurantaa kehitykselle ei ole järjestetty ja tavoitteiden asetanta on varsin 

ulkoisen yrittäjyyden värittämää. 

Joo, kyllä seurataan, mutta mä sanoisin, että ihan koulukohtasia 

yrittäjyyskasvatukselle asetettuja tavoitteita erikseen meillä ei oo keksitty. Et on 

ollut tavoitteena se kummiluokka, semmonen toiminta. Mutta se ei oo kovin 

laaja, eli mennään siinä eli mennään siinä mitä kaupunki tarjoo. 

Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan lähinnä OPS:n ohjeistamana ja opastamana. OPS:n 

ohjeistuksiin suhtautuminen on muuttumassa ja sen sisältöä pyritään toteuttamaan paremmin 

kuin aikaisemmin.   

Ja kyllä me niinku  OPSin mukaan mennään ja se mitä siellä on, niin kyllä me se 

vähintään toteutetaan. 

Ja sit on ihan tämmöset,  mä en tiedä miten noi opetussuunnitelma, tai siis 

tiedän, opetussuunnitelmat niin ennen vanhaan niin se oli vain paperi siellä 

hyllyssä. Nyt on opetussuunnitelma, jota konkreettisesti pitäisi käydä, ja siihen 

on tehty koulutuksia ja VESOja ja niitä käydään täällä läpi. Täs on niinku 

tämmönen muutos. 

Johtaminen 

Johtamisessa korostuu niin oppijoiden kuin myös opettajakollegojen keskustelun ja keskinäisen 

viestinnän tärkeys. Johtamistapaa muutetaan kohti jaettua pedagogista johtajuutta, mutta 

kuitenkin tarpeen mukaan on oltava riittävän jämäkkä asioiden eteenpäin viemiseksi. 

Yrittäjyyskasvatuksesta vastaa lähinnä opinto-ohjaajat (OPO) ja muut vastuuhenkilöt. 

Mut siis tosta, et minkälaista johtamista oppilaitoksen johtaminen vaatii, niin 

kyl se vaatii keskittymistä, avarakatseisuutta, fokusointia ja sit mä oon jossain 
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hakemuksessa kerran sanonut, että olen henkilö, joka  jaksaa kuunnella, mutta 

jossain vaiheessa myös sanoa ei. 

Ja sitten nykyään pitää erityisesti pitää tässä johtamisessa olla tämmöstä 

jaettua pedagogista johtamista. Pedagogisin perustein tehtäis asiat. Ja jaettais 

juttuja. Ja päästäis pois siitä, että ei tarttis jokaista nuppineulaa ja paperiliitintä 

kysyä aina reksiltä. Annetaan sitä vastuuta ja luotetaan. 

Muutoskyky 

 Muutosta kohti yrittäjyyskasvatusta ei ole juurikaan mietitty. Opetussuunnitelman 

velvoittavuuden uskotaan toimivan ja sen pakottavaa puskuvoimaa toivottaisiin jopa lisää. 

VESO-päivien teemaksi opettajakoulutuksessa toivottaisiin yrittäjyyskasvatusta. Muutoksen 

tekijäksi kaupunkia haluttaisiin apuun selkeämmin.  

…olis niinku ihan kun on näitä VESOja, ei nyt olis huono että ois tällänen kiky 

tai VESO tai joku muu ni ihan tästä yrittäjyyskasvatus aiheesta. 

Pitäskö tohon sanoo, et kuinka tulisi kehittää, niin lainausmerkeissä pakkoa 

lisää. Pakko on joskus hyvä… 

…eihän oikeastaan voi laittaa yksittäisen toimijan varaan sitä, että kouluis on 

yrittäjyyskasvatusta. Kyllä se pitää nousta meidän opetussuunnitelmasta ja just 

yhteistyö löytää niinku, että se koulu on aktiivinen mutta tietysti jos ei oo 

semmosia järjestöjä tai yrittäjiä jotka on valmiit jonkinlaista yhteistyötä tai 

muuta tekemään, niin kyllä se silloin on aika vaikeeta. 

Kehittämisen haasteet 

Yrittäjyyskasvatuksesta on varmastikin tietoa saatavilla, mutta rehtori kaipaisi yhtenäisyyttä 

koko maakunnan kannalta, joko yhdistystä tai muuta toimijaa organisoimaan 

yrittäjyyskasvatuksen edistämistä ja tiedon jakoa. 

…niin kyl mä luulen et tosta googlaamalla löytyy, mutta että onko semmosta 

maakunnallista organisoijaa tai Etelä-Suomen jotain, en nyt sano viranomaista, 

mut siis yhdistys tai joku muu, että pitäskö vielä olla näkyvämpää. Et hei minä 

vastaan tämän alueen Päijät-Hämeen tästä, olen sieltä ja sieltä yrityksestä ja 
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saan vaikka valtiolta tai Suomen yrittäjiltä tai mitä näitä nyt onkaan, niin 

fyrrkkaa ja tämmöstä ja järjestän vaikka tämän alueen opettajille tästä illan. 

Hidastavana tekijänä haastateltava kokee yrittäjyyskasvatustoimijan puutteen, mikä kääntäen 

tarkoittaisi yrittäjyyskasvatuksen edistymisen nopeutumista tällaisen vakituisen toimijan 

avulla. Yrittäjyyskasvatuksen hän soisi olevan ulkoisen asiantuntijan valmiiksi paketoitua 

opetusta.  

Näitä toimijoita, on se sit YES tai NO tai whatever, hänellä ois sit se tieto, ettei 

kenenkään yksittäisen henkilön, opettajan, koulun,  rexin, meidän virasto 

henkilökunnan tarvi niinku  ettiä, ihmetellä että mistähän tämmöstä löytys. 

Tää verkosto miten se, tää ois nii helppoa, ett täs on tää tuutori ja hän hoitaa ja 

tämmöiset ja tää on kirjoitettu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan, 

Kaupungissa tätä toteutetaan näin. Se et meillä on yksittäinen luokka, 

yksittäinen yritys. Taas suomalainen sananlasku, ”ei yksi pääsky kesää tee”.   

7.4 Tapaus 4 Suuri koulu Sk2 

Perinteikäs yli 400 hengen koulu sijaitsee Lahden keskustan läheisyydessä hyvien 

kulkuyhteyksien ja ulkoilumaastojen läheisyydessä. Koulun rehtori toimii 1-9 luokkien 

johtajana ja hänellä on takanaan yli 20 vuoden kokemus koulun johtamisesta sekä yli 10 vuotta 

opettajana. Lisäksi hän on ollut työelämässä myös opetustoimen ulkopuolella. 

Yrittäjyyskasvatukseen on suhtauduttu positiivisesti jo 90-luvulla, ja siinä on koko koulu  ollut 

mukana yhdessä aktiivisten yrityskummien kanssa. Toiminta hiipui kuitenkin 2000-luvulle 

tultaessa resurssi- ja aikapulaan. Toiminnan jatkaminen olisi jäänyt käytännössä rehtorin 

harteille, mutta lisääntyneet hallinnolliset tehtävät eivät antaneet ajallisesti mahdollisuutta 

toiminnan eteenpäin viemiseen. Rehtoriksi hän on hakeutunut määrätietoisesti luokanopettajan 

ja koulunjohtajan tehtävien kautta.  
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Lomakekysely 

Toimintakulttuuri 

Toimillaan rehtori on pyrkinyt vaikuttamaan jatkuvasti työyhteisössään virheiden sallimiseen 

ja toimijoiden erityisosaamisten hyödyntämiseen. Jaettu johtajuus on jatkuvasti jokapäiväisessä 

käytössä johtamisen apuna samoin kuin uusien ideoiden hyödyntäminen toimintamallien, 

ratkaisujen ja käytäntöjen parantamiseksi. 

Arviointi ja suunnittelu 

Yrittäjyyskasvatuksen integrointia koulutyöhön mietitään melko usein ja oppijoiden kanssa 

käydään keskusteluja koulutyöhön liittyvien rutiinien toimivuudesta. Melko usein myös 

opettajankokouksien aikana ideoidaan yrittäjyyskasvatuksen toteutusta ja  näkyvyyttä 

oppimistuloksissa. Oppijat on harvoin otettu mukaan arvioimaan yrittäjyyskasvatuksen 

tuloksia. Omaa yrittäjyyskasvatuskehitystään hän ei ole arvioinut koskaan.  

Kehittäminen 

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoTM kehittämisvälineenä ei ole tuttu, eikä ole ollut käytössä. 

Yrittäjyyskasvatus on mukana oppilaitoksen opetussuunnitelmassa. Aktiivista 

kummiyritystoimintaa  yritysyhteistyönä pyritään kehittämään koko ajan koulun toimesta. 

Yrittäjyyden teemapäiviä järjestetään vuosittain, mutta koulussa ei ole yrittäjyyden 

valinnaiskurssia eikä kerhotoimintaa yrittäjyyskasvatuksen puitteissa. Kuluneen 

kalenterivuoden aikana yhteistyötä on tehty paikallisten yritysneuvontapalveluiden ja TE-

toimiston kanssa sekä Kerhokeskus-koulutyön tuki ry:n, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, 

4H-liitto ja yrittäjäjärjestön kanssa. 

 

Haastattelukysymykset 

Näkemys yrittäjyyskasvatuksesta 

Yrittäjyyskasvatus on ollut koulun arjessa mukana jo 1990-luvulta saakka, jolloin 

yrityskummitoiminta oli oppilaitoksessa vauhdikkaimmillaan. Oppijat järjestivät mm. 

oppilaitoksessa messuja, joissa esittelivät yrityskummiyrityksiä omin voimin. 

Yrittäjyyskasvatus on jäänyt osaksi jokapäiväistä toimintaa ja muuttunut arjen osaksi. 
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Painopistealueena on tunne-elämä- ja vuorovaikutustaitojen harjaannuttaminen eri 

oppiaineiden sisällä. Yrittäjyyskasvatuksen nähdään olevan oppijan elämäntaitojen ja oman 

itsensä löytämistä sekä virikkeiden antamista olemaan valveilla yhteiskunnallisista asioista ja 

muutoksista. 

Se on sitä niinkun oppilaan eräänlaista valmentamista ja koutsaamista niinku 

tietoisuuteen omasta itsestä omista vahvuuksista, että mihin mä pystyisin tässä 

elämässä ottaen huomioon sen että mä voisin tehdä myös ratkaisuja niin ku itse 

itselleni ja johtaa myös omaa elämää sillä tavalla, että pystyisin elättämään 

itseni. Tietoisuutta kaikesta yhteiskunnassa vallitsevista asioista ja muuttujista, 

mitkä vaikuttaa siihen, että pystyy itsensä työllistämään ja niin edelleen. 

Yrittäjyyskasvatus nähdään tärkeänä paitsi yhteiskunnallisen valveutuneisuuden ylläpitäjänä, 

myös oppijan oman itsensä löytämisen kautta. Yrittäjäkulttuuri samaistetaan kuitenkin 

käsittämään lähinnä vaativan ulkoisen yrittäjyyden toimintoja. 

Vaan se on semmonen niinku sisäinen yrittäjä meissä jokaisessa. Ja se, että me 

saatas niin kun oppilaat, opiskelijat löytämään ja huomaamaan ne tällasen 

niinkun aspektin tai muuttujan kautta, että siihen on mahdollista johtaa itse 

itsensä… 

Tuota, se on ensinnäkin haastava. Se on se on varmaan semmonen aika niinku 

kunnioitettu ja tavoiteltava kulttuuri mihin haluttais mennä. Siitä ei varmasti 

tiedetä kaikkea mitä se on, mutta yhteiskunta varmasti tukee, rajoittaa on 

mukana haluaisi, että ihmiset haastaisi itsensä siihen, että opiskellaan otetaan 

selvää ja työllistetään itse itsensä. 

Yrittäjyyskasvatus nähdään opetussuunnitelman tärkeäksi osaksi monien aineiden linkkinä 

toisiinsa, joka sopii kaikille, mutta sitä ei pidetä kuitenkaan kaikkea opetusta läpileikkaavana 

metodina. Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyys koetaan tärkeäsi osaksi ympäröivää yhteisöä. 

Sehän ei tarkoita sitä, että se on yks erillinen oppiaine. Sitähän se ei ole, eikä 

ettei se ole vain yhteiskuntaopissa, vaan että se tulee niin kun niitä taitoja, mitä 

työelämä vaatii tänä päivänä, sitten kun työelämässä ollaan, niin niiden niin kun 

asettaminen jo ihan pienille ihan eka luokkalaisesta asti, että me pystyttäisi 



 
 

72 
 

vahvistamaan niitä, niitä taitoja lapsissa, että lapset pystyisi itse jopa 

suunnitelmallisesti löytämään ja kehittämään niitä taitoja itsessään. 

Voi melkein sanoa, ku se on yksi seitsemästä laaja-alaisen osaamisen kohdasta, 

niin sehän kuuluu niinku, niinku sisällyttää opetukseen ei nyt koko ajan, mutta 

että se täytyy pitää mielessä, että niitä taitoja tarvitaan maailmassa. 

Tavoitteiden asettaminen yrittäjyyskasvatuksen tuloksille on ollut vierasta. 

Yrittäjyyskasvatukselle ei ole asetettu mitattavia tavoitteita, koska yrittäjyyskasvatus on ollut 

osana jotain muuta kokonaisuutta. 

Meillä ei tällä hetkellä, kun no mä meen taas sinne laaja-alasiin 

kokonaisuuksiin, ni tällä hetkellä meillä ei oo sieltä yrittäjyyskasvatusta niin ku 

selkeästi otettu, että ois joku yksittäinen osa-alue olisi meillä koulussa tällä 

hetkellä niinku tavoitteena. Mutta meillä on sellasia, niinku muuttujia siellä, 

joita tarvitaan silloin jos ajatellaan, että yrittäjyyskasvatusta opetetaan ja 

halutaan, että oppilaista tulee, lapsista nuorista tulee sellaisia, jotka pärjää 

työelämässä. Kaikki ne sinne kuulu. 

Yrittäjyyskasvatus kehittyy tulevaisuudessa lähinnä opetussuunnitelman laaja-alaisten 

opintokokonaisuuksien mukana painopistettä hieman siirtäen. Se on koulun 

vuosisuunnitelmissa aina jotenkin mukana. Henkilökohtaista osaamistaan 

yrittäjyyskasvatuksen sektorilla rehtori ei ole kursseilla tai seminaareilla kasvattanut. Aihetta 

on tarkasteltu lähinnä opetussuunnitelman tavoitteisiin tutustumisen kautta. 

Suunnitelmia on niin, että aina täytyy ottaa jotakin painopistealueeksi 

lukuvuosittain. Ja tätä ei niin kuin jätetään syrjään missään tapauksessa, että se 

työelämä ja yrittäjyyskasvatus niin tuota kulkee siellä ihan joka vuosi jollakin 

tavalla mukana. 

Näkyy vuosisuunnitelmissa jollain tavalla kyllä. 

En ole käynyt kursseja. Kyllä se on lähinnä sitä niinku opetussuunnitelmaan ja 

sen tavotteisiin ja laaja-alaisen opetuksen tavoitteisiin tutustumista, että mitä 

täällä nyt pitäisi nyt niin kun tehdä. Mut et sitten ajankohtaisten asioiden 
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seuraaminen. Kiinnostusta riittää siihen vielä. Mutta, että en mä millään tavalla 

systemaattisesti ole omaa osaamista ja tietoisuutta siltä alalta kehittänyt. 

Johtaminen  

Johtaminen koulussa perustuu avoimeen keskusteluilmapiiriin ja hyvään 

henkilöstöjohtamiseen. Pohjalla täytyy olla vahva perusopetuksen tunteminen.  Opettajakunta 

on luovaa ja aktiivista, mutta sen johtaminen koetaan joskus haastavaksi. Jaettu johtajuus ja 

yhteiset päätökset sekä opettajien pedagoginen vapaus ovat kantavina voimina koulun 

luotsaamiseksi eteenpäin. Koulun johtamisessa on yrittäjyyskasvatusmainen ote sisällytetty 

jokapäiväiseen toimintaan. 

Tää vaatii sellaista joustavaa, avointa otetta ja keskustelu ilmapiiriä. Hyvää 

tietämystä niinku henkilöstö politiikasta, henkilöstöjohtamisesta ja tietysti niin 

kuin perusopetuksen alan asioiden tuntemusta ja tietämystä.  Opettajat on 

sellainen ammattiryhmä, joka on varmasti kaikkein niinku vaikein ottamaan 

minkäänlaista palautetta. No hyvää palautetta, kaikki hymyilee, kun kehutaan, 

mut jos erehdyt menemään sanomaan et jonkun asian vois tehdä jollakin toisella 

tavalla, niin kyllä siellä nyt valitettavasti tietynlainen jännite syntyy heti siihen 

keskusteluun siinä. 

Tarvitaan myös selkeetä johdonmukaisuutta päätösten suhteen, tasa-arvoista 

kohtelua, tasapuolisuutta ja niinku aiheiden rajaamista sille, että mihin mun 

pitää puuttua, milloin minä sanon sen viimeisen sanan ja sitten jaetun 

johtajuuden kautta, että miten paljon pystytään antamaan niinku asioita 

ratkaistavaksi ihan yksiköille ja tiiminvetäjille jne. 

Muutoskyky 

Rehtori vastaa oppilaitoksen johtamisesta ja antaa sille painopistealueet kirjattuina  

vuosisuunnitelmaan.  Vaikka opettajilla on pedagoginen vapaus opettamisen suhteen, vastataan 

kuitenkin opetussuunnitelman tuomiin haasteisiin ja toimintaa muokataan sen mukaisesti. 

Muutoksista keskustellaan kouluyhteisössä ja eri tiimeissä sekä johtokunnassa. 

Päätöksentekoon osallistuu useita omasta työstään motivoituneita ryhmiä. 
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Nythän niinku yläpuolelta jo tulee aika paljon. Ennenhän oli paljon vapaampaa. 

Opettajat sai tehdä hommat ihan niin kuin ne halus. Sen oman opettajan 

persoonan, oman opettajan minän mukaan. Mutta tänä päivänä, tähän 

yhteisopettajuuteen niin kun ollaan menossa, mikä on niin myös hyvä asia. 

Mun mielestä se menee ihan sitä kautta, että se opetussuunnitelma edellyttää, 

mikä kuulostaa ihan hirveeltä. Pakkohan ei juurikaan motivoi, mutta kyllä 

opettajat niinku tietää ja ymmärtää ja sisäistää ja on sisäistänyt sen, että sen 

oppilaan omat vahvuudet löytämällä siitä oppilaasta saadaan enemmän irti tai 

hänen ohjaaminen on kevyempää, helpompaa ja sitä kautta sitten kuitenkin 

opettajatkin arvostaa niinku yrittäjyyttä yrittäjyyskasvatusta. 

Eli me tehdään se johtoryhmän kanssa jotakin ajatuksia, kehitelmä ja sitten 

yksikköjohtajat vie ne sinne yksikköpalaveriin, jossa sitä pureskellaan enemmän 

ja sieltä sitten niitä käytännön mahdollisuuksia saavat miettiä keskenään, koska 

me ei kaikkea haluta niinku tehdä valmiiksi, joka sitten toteutetaan. Silloin kun 

opet on itte miettimässä miten asia tehdään niin se motivoi vähän enemmän. 

Sieltähän se löytyy, miten mä motivoin. Saa itse suunnitella ja päättää mitä 

tehdään. 

Kehittämisen haasteet 

Rehtorin mielestä yrittäjyyskasvatuksesta olisi omatoimisen kehittämisen kannalta tietoa 

riittävästi saatavilla, mutta kehittämisen näkökulmasta siitä ei ole kysymys. Toiminnan 

koordinoiminen muuhun opetukseen koetaan haasteelliseksi riittämättömän ajan vuoksi.   

Kyllä, kyllä sitä saa, jos vaan niinku aikaa riittää ja viittii vähän, niin kyllä 

varmasti on saatavilla. 

En oo ainakaan törmännyt ja varmaan sitten aikaresurssi ja se, että saadaan se 

mielekkäästi nivottua siihen päivittäiseen toimintaan ja ymmärrettyä, että tää on 

yksi osa sitä. Mut kyllä se niinku edistää, että ollaan tietoisia siitä, että tää on 

yks, yks tärkeä osa-alue taidoista, mitä oppilailla pitää saada kehittymään. 
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Tuntemusta, yritysvierailuja, yhteistyötä yritysten kanssa ja tuota nimenomaan, 

että oppilaat on siinä niin kun tiedon hankkijoina suunnittelun ytimessä niin, 

että he miettii, mikä heitä kiinnostaa, mitä he haluaisi saada tietää.    

Opetussuunnitelma ja sen läpikäyminen ovat yksi tärkeimmistä muutoksen tekijöistä. 

Opetussuunnitelman luonne on rehtorin mielestä muuttunut paremmin opettajalle sopivaksi 

työkaluksi kuin ennen. Opetussuunnitelman sisäistämiseen ja tutustumiseen sekä toiminnan 

muuttamiseen pitäisi ottaa enemmän aikaa. Yrittäjyyskasvatuksen tulisi olla hänen mielestään 

ujutettuna koulun toimintakulttuuriin piilo-opetussuunnitelman kaltaisesti. 

Mut siinä on se vanha kanto kaskessa vielä, että opetussuunnitelmatyö ja 

opetussuunnitelman laatiminen ja tekeminen ja läpikäyminen, nehän on ollu 

enemmän tai vähemmän epäonnistuneita prosesseja tähän asti. Kyl mun 

mielestä nyt on ensimmäistä kertaa sellanen opetussuunnitelma, joka on oikeasti 

työkalu opettajalle. Mut opettajat ei oo vielä tottunut siihen, että se 

opetussuunnitelma täytyis oikeasti lukea ja käydä läpi. 

Mutta, että niinku edelleen siihen vähän, jos sen tiivistelmän lukee, mikä on 

hyvä, niin se kertoo jo paljon. Niin kyllähän nyt nää laaja-alaiset ja monialaiset 

oppimiskokonaisuudet, mahdollistaminen,  yhteisopettajuus yli oppiainerajojen 

tapahtuva opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen, onhan ne sellaisia asioita 

mitä mitkä oikeesti täytyy olla koska ne on myös niitä asioita mitä tarvitaan 

työelämässä. 

No ensinnäkin sen pitäisi kuulua koulun toimintakulttuurin sillä tavalla, sekä 

vähän niinku piilo-opetussuunnitelma omaisesti,  että myös niin kun sen 

selkeesti täytyis olla niinku siellä painopistealueissa ainaki joinakin vuosina 

jollakin tavalla nimetty 

Yrittäjyyskasvatuksen kannalta yrityskummitoiminta koettiin jo 90-luvulla erittäin 

onnistuneeksi ja sen uudelleen aktivointi olisi hänen mukaansa yrittäjyyskasvatuksen kannalta 

uudelleen harkitsemisen arvoista. Toiminnan ylläpitämiseksi tulisi olla yhteyshenkilö, jonka 

tehtävänä olisi aktiivisesti asian edistäminen ja yrityskummitoiminnan ylläpitäminen. 

Seiskalta saatiin kummiyritys. Tehtiin yhteistyötä 3 vuotta. Oli vierailuja, 

kaikenlaista toimintaa. Ja sit siihen liittyy myös niinku tällainen, niin kuin 
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erittäin hyvä kasvatuksellinen näkökulma, etsit ne jopa niin kun oppilaat oppi 

tuntemaan sen, että mitä vaatii koulut, mitä koulutusta ja mitä kaikkea vaatii 

niin kun yksilöltä toimia esimerkiksi työelämässä tällä alalla tällaisessa 

yrityksessä työhönottohaastattelut, kaikki tällaiset käytiin läpi. Ja se niin ku 

hieno kokonaispaketti 

Se oli hieno. Mua harmittaa, se että se hiipu. Peruskoulussa tuli paljon 2000-

luvun puolivälissä kaikenlaisia muutoksia. Ja se ois jääny vähän niin kuin vain 

ja ainoastaan sitten niinku rehtorin vedettäväksi se. Ja mäkin nuorena rehtorina 

tulin siihen, niin ei ihan voimat eikä aika riittänyt sen toiminnan pyörittämiseen. 

7.5 Tapaus 5 Vertailukoulu Vk1 

Oppilaitos sijaitsee keskeisellä paikalla taajaman keskustan välittömässä läheisyydessä 

erinomaisten kulkuyhteyksien äärellä. Oppilaitoksella on keskeisestä sijainnista huolimatta 

hyvät liikunnalliset mahdollisuudet. Oppilaitoksella on paikallisesti pitkä perinne arvostettuna 

opinahjona, jota myös tuodaan selkeästi esille. Koulutoimen järjestäjänä toimii säätiö, jonka 

hallitus toimielimenä ja sen puheenjohtaja on rehtorin esimies. Rehtori osallistuu hallituksen 

kokouksiin.  

Ennen rehtorin tehtäviä haastateltava on toiminut pitkään koulun vararehtorina. Hakeutuminen 

rehtorin tehtäviin tuli ajankohtaiseksi, kun edeltäjä jätti tehtävät eläkkeelle siirtyessään. 

Siirtyminen rehtoriksi oli määrätietoinen muutos ja tehtävien määrän ja monimuotoisuuden 

osalta ei ollut yllätyksiä. Vararehtorin tehtävien lisäksi mukaan tuli tulosvastuu ja taloudesta 

vastaaminen, esimiestyö sekä hallinnon kokonaisvastuu. Rehtorin johdettavana on 

peruskoululuokat 6-9, lukion kolme luokkaa sekä toimiminen aikuislukion rehtorin esimiehenä. 

Apunaan hänellä ovat vararehtori ja apulaisrehtori oppilaitoksen arjen sujumisen johtamisessa. 

Yrittäjyyskasvatus on koulussa tällä hetkellä sisäänajovaiheessa ja uusia tapoja, ajatuksia ja 

ideoiden käyttöä testataan erilaisten kokeilujen kautta.    
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Lomakekysely  

Toimintakulttuuri 

Koulussaan rehtori on jatkuvasti edistänyt vapaan ideoinnin ja uusien ratkaisujen sekä sellaisten 

toimintamallien kehittämistä, joissa myös virheistä oppiminen on mahdollista. Jaetun 

johtajuuden esille tuominen kuten myös eri toimijoiden erityisosaamisen hyödyntäminen on 

satunnaista.   

Arviointi ja suunnittelu 

Koulussa keskustellaan jatkuvasti kollegojen kanssa hyvistä yhteistyöesimerkeistä ja 

yritysvierailukohteista tai yrittäjävieraista. Samoin rehtorin mukaan yrittäjyyskasvatuksen 

tuloksia ja tavoitteita arvioidaan jatkuvasti ja tässä työssä ovat olleet mukana myös  oppijat. 

Oppijoiden kanssa on silloin tällöin laadittu toimintaa ohjaavia sopimuksia ja käytänteitä kuten 

myös opettajankokouksissa on pyritty ideoimaan yrittäjyyskasvatuksen toteutusta. 

Yrittäjyyskasvatuksen suunnitelmien näkymistä toteutuksessa ei ole kuitenkaan tehty kuin 

harvoin ja omaa kehittymistä yrittäjyyskasvatuksen puitteissa ei ole tehty lainkaan. 

Kehittäminen 

Rehtori ei ole aikaisemmin kuullut Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoTM kyselystä, eikä siten 

osallistunut eikä käyttänyt sitä kehitystyökaluna. Muutoin hän on kalenterivuoden aikana 

osallistunut ja kehittänyt omaa elinkeino-osaamistaan sekä huomioinut paikalliset elinkeino- ja 

koulutusstrategiat. Koulussaan rehtori on kyselyn mukaan ilmaissut pyrkivänsä kehittämään 

suunnitelmallisesti yrittäjämäistä toimintaa sekä vahvistanut ymmärrystä 

yrittäjyyskasvatuksesta että ollut kehittämässä oppilaitoksensa yrittäjyyskasvatussuunnitelmaa. 

Alueellisiin tai paikallisiin opetussuunnitelman tai yrittäjyyskasvatuksen kehittämishankkeisiin 

hän ei ole ottanut osaa kuluneena kalenterivuotena. 

Yrittäjyyskasvatus on huomioitu oppilaitoksen vuosisuunnitelmassa ja opettajien 

työssäoppimisjaksot ovat käytössä suhteellisen laajasti. Yrityskummitoimintaa harjoitetaan 

yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa ja tätä tukevat myös yrittäjyyden teematunnit sekä 

oppilaitoksen tarjoama yrittäjyyden valinnaiskurssi. Osuuskuntatoimintaa ei oppilaitoksessa 

ole tarjolla, kuten ei myöskään yrittäjyyttä tukevaa kerhotoimintaa. 
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Yrittäjyyttä tukevien toimijoiden kanssa on ollut kohtalaisesti yhteistyötä. Lomakekyselyn 

järjestöistä rehtori mainitsi 4H-liiton, yrittäjyysjärjestön, Kerhokeskus – koulutyön tuki ry:n, 

Taloudellinen tiedotustoimisto TATin sekä paikalliset yritysneuvontapalvelut ja 

työvoimatoimiston. 

 

Haastattelukysymykset 

Näkemys yrittäjyyskasvatuksesta 

Yrittäjyyskasvatuksen rehtori käsittää pääasiassa ulkoisen yrittäjyyden tietojen ja taitojen 

opettamiseksi tulevan yrittäjyyden pohjaksi. Tarpeellisuuden kannalta sen nähdään kehittävän 

oppijan kykyä ajatella omien toimintojen vaikuttavuutta. Rehtorin mielestä yrittäjämäinen 

toimintakulttuuri on yrittämisen kaltaista vastuullisesti itsensä likoon laittamista jonkin asian 

eteenpäin viemiseksi. 

Jos puhutaan yrittäjyyskasvatuksesta, niin tota mä aattelen näin, että siinä 

luodaan pohjaa sille tulevalle yrittäjyystoiminnalle. Tavallaan laitetaan itämään 

sitä ajatusta, että millä tavalla se homma menee. Tää lähtee tost termistä. 

No kyllähän se tarpeellista on. Se ehkä niinku kasvattaa semmoseen omaan 

vastuuseen ehkä siin on semmonen yks tärkee juttu, vaikkei nyt yrittäjäks 

koskaan ryhtyiskään niin siitä huolimatta täähän antaa mahollisuuden ajatella 

sitä asiaa nyt sitte siltä kannalta, että oma toiminta vaikuttaa siihen, että millä 

tavalla menee eteenpäin ja menestyy. 

Tarkottaa semmosta niinku kokonaisvaltasta paneutumista johonkin asiaan. 

Näkisin että se ois tämmöstä yrittäjämäistä toimintakulttuuria, että ehkä se 

kuulostaa jo niinku yrittäjältä, mut mä jotenkin liitän sen siihen, että siinä tulee 

taas se vastuu sana, että jotenkin niinku vastuullista toimintaa ja sitten se minkä 

kerroin tos, että miten panostetaan siihen kunnolla ja pyrkii hyvään. 

Yrittäjyyskasvatusta ei osata nähdä opetusta yhdistävänä tekijänä eikä opetussuunnitelmassa 

ole rehtorin mielestä sen tavoitteita selkeästi asetettu suhteessa muihin laaja-alaisiin 

osaamisalueisiin.  Yrittäjyyskasvatus voisi olla kasvava linkki oppilaitoksen ympäröivään 

yhteiskuntaan, mutta sitä ei kuitenkaan nähdä merkittävänä tekijänä yhteiskunnallisen 
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toimeliaisuuden rakentajana. Peruskoululainen on hänen mielestään jo sopivan ikäinen 

omaksumaan yrittäjyyskasvatuksen perusedellytyksiä. 

No ne on mun mielestä vähän ylimalkasia ne, niin ku muutenkin tälläset tota 

laaja-alasen osaamisen tavotteet, tota et millä tavalla se tulee siellä mukaan 

niin ku kyl koululla on kuitenkin mun mielestä vähän vaikee ehkä lähtee niitten 

puolelta liikkeelle. Se opetussuunnitelma antaa semmosen hyvin niinku ehkä 

epämääräsen kuvan siitä. Et mä en oikeesti tiedä, että jos miettii miten ne 

toteutuu tuolla kaiken kaikkiaan, tuolla ni, osassa aineista varmasti kyllä, mutta 

osassa ei varmasti millään tavalla. 

Elikkä se ei välttämättä oo niin yksinkertaista näitten asioitten integrointi taas 

sit esim. oppiaineisiin. Ku edelleenkin suomalinen koulu on semmonen et se 

pohjautuu siihen, että on oppiaineita, joita opetetaan ja niihin otetaan sitten 

mukaan näitä tällä hetkellä näitä laaja-alaisen osaamisen tavotteita. Ja joissain 

aineissa nää nyt toimii ja joissain ei. Niinkun tuli äsken tossa todettua. Ja on 

sitten opettajasta kiinni, et miten laajalti ja syvälle johonkin tämmöseen 

alueeseen mennään. Mut ne on oikeestaan niinkun aikaisemmissakin 

opetussuunnitelmissa ollut vastaavia juttuja niin ne on vähän niinku irrallisia. 

No tietysti se koulu ku ei sais olla mikään saari, niin mä ajattelisin näin, että 

yrittäjyyskasvattajia on täs ympärillä aika paljon et sillee tulee niitä malleja ja 

toimintatapoja, niin kyl sen pitäis sillä tavoin liittyä, että täs ois entistä 

enemmän kytköstä siihen koulun ulkopuoliseen yhteiskuntaan. Et kyll se sillä 

tavalla vahvasti tulis koulun ulkopuolelta se panostus siihen. Mä en välttämättä 

nää, et tota opettajat ku ne asiantuntijoita omalla alallaan niin kaikilla ei ehkä 

niin ku se yrittäjyyskasvatus oo minään sellasena ykkösasiana siellä esillä. Sen 

takia tarvittas just sitä, että OPOthan on hyvinkin sisällä tämmösessä asiassa ja 

monet yhteiskuntaopin opettajat. Ei välttämättä monet muut. Et kun niitä 

linkkejä on olemassa täält koulusta niin, niin sit ajattelisin näin, että sielt pitäis 

tulla väkeä tänne osallistumaan siihen työhön. 

Okei, no kyl mun mielestä, kun kyse on kasvatuksesta niin edellytysten 

rakentamisesta, niin tota, niin kyl siin pystytään aika aikasessakin vaiheessa 
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lähtemään. Et tota, ihan hyvin peruskoululainen on jo sen ikänen et tiettyjä 

asioita pystyy käymään läpi. 

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena oppilaitoksessa on lähinnä sen mukanaolo ja keskustelu 

aiheesta. Tavoitteiden mittaamista ja mittareita ei ole toistaiseksi määritelty ja mittareiden 

rakentaminen on koettu varsin vaativaksi tehtäväksi.  

No sanotaan ehkä kuitenkin tavotteena se, että yrittäjyyskasvatusta on siellä 

mukana, se on jo tavote itessään. Et tota, niinku mä oon jo parikertaa sanonu, 

on vaikee ehkä tarttua välillä. Pitäis olla jotain ehkä konkreettisempaa siihen ja 

ja tota ehkä opettajakuntakin vois kaivata lisäkoulutusta siihen että, et mist on 

kysymys. 

Et ei meil varsinaista mittaria oo näihin. Se onkin sit aika haastava homma 

sellanen rakentaa. 

Yrittäjyyskasvatus on mukana oppilaitoksen vuosisuunnitelmassa TET-jaksona ja sitä 

edeltävänä työelämäpäivänä, jossa yrittäjyys on yhtenä aiheena kahdeksasluokkalaisille. 

Yhdeksäsluokkalaiset ovat päässeet tutustumaan myös yrityskylätoimintaan. 

Yrittäjyyskasvatukseen panostaminen on peruskoululuokilla ollut varsin vähäistä ja sen 

kehittäminen hakee vielä omia muotojaan. Rehtori ei ole omaa yrittäjyyskasvatusosaamistaan 

kehittänyt muutoin kuin toimimalla yrittäjämäisesti eri oppilaitoksen sisäisten ryhmien kanssa. 

Yrittäjyyspedagogiikkaan rehtori ei ole ehtinyt juurikaan tutustua. 

Liittyy näihin TET-jaksoihin ja tota siellä enne TET:iin lähtöä on 

kasiluokkalaisilla tämmönen työelämäpäivä. Ne on työsuunnitelmassa, 

vuosisuunnitelmassa ne on mainittuna. 

Ehkä mä en varsinainen yrittäjyyskasvattaja oo kuitenkaan, mutta tota en sillee 

voi sanoa, että olisin kehittyny siinä. Ehkä tää on yrittäjämäistä tää toiminta 

täss koulussa, jos sen sillee sitä ajattelee. Niin niin ehkä ne asiat, joita 

opiskelijoillekin selittää, vaikka opiskelijakuntien hallituksille ni siellähän tulee 

just näitä asioita esiin ehkä siinä se keskustelu siitä millä tavalla koulu toimii ja 

miten he ovat mukana päätöksenteossa. Se on tavallaan tätä asiaa. En mä nyt 

tiedä oonks mä nyt kehittänyt sitä erikseen. Tää rehtorintyö on vähän semmosta. 
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Kyl mä silleen ajattelen on noi yhtälailla kun mitä tahansa asiaa opetetaan niin 

tota, onhan siinä omat metodit siinä millä tavalla yrittäjyyskasvatusta viedään 

eteenpäin ja ja en mä niinku nää erikseen pystytäänkö puhumaan 

yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikasta jos opetetaan yrittäjyyskasvatusta niin 

siinä on se pedagogiikka yhtälailla kuin muissakin oppiaineissa. 

Johtaminen 

Suuren koulun johtaminen on rehtorin mukaan tasapainoilua strategisen johtamisen, ihmisten 

johtamisen ja talousjohtamisen kesken. Hänen johtamassaan matalassa organisaatiossa jaettu 

johtajuus on arjen toiminnassa mukana, vaikkei sitä erityisesti korosteta. Opettajakunnan 

kanssa on jatkuvaa keskustelua, vaikka kaikkia ei pysty tarpeeksi usein henkilökohtaisesti 

tapaamaan kehityskeskusteluiden muodossa. Suuren osan ajasta vievät tavalliset hallinnolliset  

toimistotyöt. Muutoin haastateltava on pääsääntöisesti pystynyt  toteuttamaan haluamaansa 

tapaa johtaa oppilaitosta. 

…no tietenkin sellasta strategista johtamista siinä nyt on et koululla on tietty 

suunta, johon se  kehittyy. Ja toisaalta tää on aikalailla tällästä ihmisten 

johtamista, jos silleen sanotaan. 

Sit toisaalta tääl toimii paljon erilaisia aineryhmiä ja muuta vastaavaa erilaisia 

suunnittelu organisaatio osia, joissa mä oon joissain mukana ja sitten 

semmosiakin alueita, joissa mä niinku seuraan ja mulle kerrotaan, raportoidaan 

suomeks sanottuna, millä tavoin jokin asia toimii. 

…se on se rehtori paitsi ,että toimii pedagogina niin tässä on myös ylläpitäjän 

edustaja koko ajan. Mulla on se talousvastuu ja vähän niin kuin 

sivistystoimenjohtajalla on kunnassa. Et ne kaikki koulutuksen ylläpitäjän 

vastuut. 

Et se, henkilökohtainen kohtaaminen kaikkien kanssa, se ei ole niin helppo 

järjestää, koska mä teen aika paljon ihan niin ku sellasta arjen työtä, ku ihan 

toimistotyötä myös et sekin vie aina oman aikansa. 
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Muutoskyky 

Koulun toimintakulttuurina on yrittäjämäinen tapa toimia tilanteiden vaatimalla tavalla. Hyviä 

käytänteitä pyritään jakamaan sekä reagoimaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin 

nopeasti. Tarvittaessa asiat korjataan nopeasti ja virheistä opitaan jatkuvasti. Vaikka rehtori 

vastaa oppilaitoksestaan on hän delegoinut jaetun johtajuuden siivittämä vastuita myös muille. 

Yrittäjyyskasvatuksen vastuuhenkilönä toimii apulaisrehtori yhdessä opinto-ohjaajien kanssa.  

Opettajien motivointi yrittäjyyskasvatukseen hakee vielä parhaita käytäntöjä, mutta on 

kuitenkin kehittymässä. Muutoksen ajureiksi kaivattaisiin koulun ulkopuolelta tulevia 

virikkeitä, joihin opettajat voisivat syventyä erikseen ja osallistua niiden kehittämiseen. Koko 

opettajakunta käy kerran vuodessa tutustumassa paikalliseen tai paikkakunnan ulkopuoliseen  

yritystoimintaan. Myös oppilaiden kanssa käydään tutustumassa yrityksien toimintaan 

luokkakohtaisesti. Yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen rehtorin mukaan tarvitaan koulun 

sisälle muutosagentteja, joiden tehtävänä on edistää ja valmistella ideoita toteuttamisasteelle. 

No ehkä siinä yrittämäisenä tapana toimia, en mä nyt tiedä voisko sen sanoa 

niin, niin sitten. Et kouluhan pyrkii tekemään silleen, jos tilanteet muuttuu, niin 

pyrkii sitten toimimaan mahdollisimman ripeesti suuntaan tai toiseen. Onko 

positiivinen muutos ympäristössä, jota tottakai heti siihen tartutaan ja lähdetään 

viemään jotain asiaa eteenpäin. Toisaalta kun negatiivinen muutos niin pyritään 

korjaamaan tilanne niin, että meidän toiminta edellytykset säilyy. Mutta tota, 

ehkä mä en tota ton paremmin osaa tosta kuvailla. 

No koulussa rehtori vastaa kaikesta, mutta tietyt tehtävät pystyy sitten kuitenkin 

delegoimaan jollekin ja meill on tällänen apulaisrehtori, joka edistää 

yrittäjyyskasvatusta, mutta myös muutama muu henkilö, että siel on yks meidän 

lukion OPOista on tällänen ja kaikki OPOt omalta osaltaan on osa sitä opinto-

ohjaajien työtä. Niin tota ehkä vois aatella et siin on se joukko. 

Niinku mä sanoin niin opettajatkin kokee nää hyvin erillisinä nää asiat. Ku he 

ovat jonkin aineen aineenopettajia, niin jos heillä itellään ei oo sitte semmosta 

niin ku yrittäjähenkistä lähtökohtaa, niin he ei välttämättä helposti lähde 

mukaan siihen et ei tavallaan niin kuin nää sitä oman aineensa osana, niin se on 

siinä se vaikeus Mut se jos on konkreettisia sellasia malleja millä toimitaan, 

sanotaan et ulkopuolelta tullaan koulua järjestetään jotain juttua, siin ollu 
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tottakai koulun väkeä mukana kehittämässä sitä  muut opettajat on seuramassa, 

niin he saattaa saada siitä jonkin idun. Täähän olikin hieno juttu. Täähän toimi 

hyvin. 

Eli kyllähän ne on aika semmosia konkreettisia asioita tällä kouluasteella. Jos 

aatellaan peruskoulua varsinkin. Ni hyvin semmosia ymmärrettäviä juttuja. 

Mehän tehdään vuosittain vähintään yksi yritysvierailu koko opettajakunnan 

kanssa. Me ollaan vaan niin suuri vaan et siin on siin on sit vaan ongelma. 

Opettajat tekee erikseen sitten vielä yritysvierailuja oppilaiden kanssa. 

Ni me käydään niinku sitä kautta läpi, miten yrittäjät toimii ja mitä haasteita 

siinä hommassa on ja ehkä siinäkin on vähän niinku mallioppiminen kyseessä 

miten homma pyörii. 

Kehittämisen haasteet 

Yrittäjyyskasvatus on oppilaitoksen arjen toiminnoissa mukana, mutta sitä ei nähdä vielä 

opetusta yhdistävänä tekijänä. Oppilaitoksella on omissa toiminnoissaan paljon hyviä 

käytänteitä, jotka tukevat oikein oivallettuina yrittäjyyskasvatuksen periaatteita. Vaikka 

koulutusta on saatavilla, on se oppilaitoksen näkökulmasta hajanaista eivätkä opettajatkaan sitä 

ole tarpeeksi huomanneet etsiä. Yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseksi ja nopeuttamiseksi 

rehtori toivoo vielä aktiivisempaa otetta yrittäjyyskasvatuksen eri toimijoilta oppilaitoksen 

ulkopuolelta.  

No siis tää on edelleen mun mielestä sitä, sitä sellasta niinku sisäänajoa että 

siellä tuodaan näitä ajatuksia kouluun. Et ehkä se mä näkisin sitten varmaan, 

kun oppilaat tekee jotain sellasta selkeetä ja näkyvää niin silloin voin sanoa, 

että yrittäjyyskasvatus toteutuu ihan hyvin. 

Jos sitä koulutusta on, niin se on sitten jotenkin vähän hajanaista ehkä ei niin 

suunnattua koululle. 

Mä luulen, että eniten hidastaa se , että et jos tavallaan koulun suuntaan ei olla 

millään tavalla niinku jeesaamassa. 
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No meillä on kuitenkin noita organisaatioita, joita tossa lueteltiin minkä kanssa 

voidaan tehdä yhteistyötä. Sieltä just nimenomaan pitää ottaa yhteyttä. 

Yrittäjyyskasvatuksen tulisi rehtorin mielestä olla vaiheittaista ja lähteä liikkeelle viimeistään 

yläkoulun alkuvaiheessa. Yrityskylätoimintaa hän pitää hyvänä ja konkreettisena tapana 

perehtyä yrittäjyyteen. Tekemisen, ideoinnin ja kokemusten kautta toimiminen sopii hänen 

mielestään hyvin yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen välineiksi. 

No ehkä se kouluissa pitäis mennä vaiheittain, niin että se lähtis tossa jossain yläkoulun 

alkuvaiheissa viimeistään. Nythän jo kuutosluokkalaisia käy jo yrityskylässä. Ei oo 

mikään huonojuttu. Tavallaan siitähän se lähtee, että ne kokeilee tälläsii asioita ja 

tavallaan perehtyy siihen et mitä tehtävii löytyy, se on aika konkreettista asiaa 

Niin, kyllä se jotenkin sellai kokemuksen kautta tekemällä ja porukalla ja et siinäkin on 

paljon sellasii ideoita. 

7.6 Tapaus 6 Vertailukoulu Vk2 

Oppilaitos sijaitsee pienen taajaman keskustan läheisyydessä hieman syrjässä liikenteeltä, 

mutta kuitenkin helppojen liikenneyhteyksien äärellä. Koulu on alueensa suurin oppilaitos ja se 

sijaitsee erinomaisten ulko- ja sisäliikuntapaikkojen läheisyydessä. Rehtorilla on ennen 

valintaansa ollut jonkin verran muuta työelämäkokemusta sekä opettajan uraa takanaan, jonka 

jatkoksi hän halusi ja pyrki virkaan. Toimessaan hän on ollut yli 20 vuotta ja johtaa yli 400 

oppilaan 7.-9. luokan oppilaitosta. Yrittäjyyskasvatukseen on panostettu vuosien saatossa 

aktiivisesti erilaisin toimin.  

 

Lomakekysely 

Toimintakulttuuri 

Lomakekyselyn toimintakulttuurin kysymysten vastausten perusteella rehtori vahvistaa 

jokapäiväisessä työssään jaetun asiantuntijuuden hyödyntämistä työyhteisössään. Melko usein 

hän pyrkii toimissaan vaikuttamaan siihen, että työyhteisössä sallitaan virheitä ja opitaan niistä. 

Samoin hän pyrkii edistämään eri toimijoiden erityisosaamista koulutyössä, kuten myös vapaan 

ideoinnin kautta löytyvien uusien ratkaisujen ja käytäntöjen löytämistä. 
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Arviointi ja suunnittelu 

Rehtori pitää yllä keskustelua kollegojen kanssa hyvistä yhteistyöesimerkeistä ja 

yritysvierailukohteista melko usein. Keskustelua ja arviointia yrittäjyyskasvatuksen 

integroinnista luokan toimintakulttuuriin käydään silloin tällöin samoin kuin arvioinut 

yrittäjyyskasvatuksen suunnitelmien vaikutuksien näkyvyyttä toteutuksessa. Opettajien 

kokouksissa on myös silloin tällöin kehitetty ja ideoitu yrittäjyyskasvatuksen toteutumisen 

muotoja. Oppijoita on otettu satunnaisesti mukaan arviointiin ja omaa kehittymistään 

yrittäjyyskasvatuksen puitteissa rehtori on arvioinut harvoin. 

Kehittäminen 

Rehtori on aikaisemmin kerran vastannut Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoTM kyselyyn, mutta 

ei ole varsinaisesti käyttänyt sitä työkaluna oman tai muun henkilöstön yrittäjyyskasvatuksen 

kehittämiseen. Hän on huomioinut toiminnassaan paikalliset koulutusstrategiat ja kehittänyt 

omaa osaamistaan työ- ja elinkeinon saralla. Rehtori on ollut mukana ja kehittänyt 

oppilaitoksen yrittäjämäistä toimintaa ja osallistunut paikallisen ja koulukohtaisen 

opetussuunnitelman kehittämiseen yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta. Kuluvan lukuvuoden 

aikana työyhteisön yrittäjyyskasvatuksen ymmärtämisen vahvistaminen on jäänyt vähäiseksi 

rehtorin taholta. 

Yrittäjyyskasvatus on vahvasti mukana oppilaitoksen vuosisuunnitelmassa ja niin 

kummiyritysyhteistyö kuin yrittäjyyden teematunnitkin ovat mukana jokaisella luokalla  

samoin kuin yrittäjyyden valinnaiskurssit. Koulussa on myös yrittäjyyskasvatukseen liittyvää 

kerhotoimintaa. Opettajien TET-päiviä ei ole järjestetty yrittäjyyskasvatukseen liittyen. 

Ulkopuolisten yrittäjyyskasvatuksen toimijoiden kanssa kuluvana lukukautena on ollut 

kohtalaista yhteistyötä 4H-liiton, yrittäjäjärjestön, Taloudellisen tiedotustoimisto TATin, YES-

Keskuksen sekä Nuori Yrittäjyys -järjestön kanssa. 
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Haastattelukysymykset 

Näkemys yrittäjyyskasvatuksesta 

Yrittäjyyskasvatus on rehtorin näkemyksen mukaan yritteliäisyyteen kasvatusta missä oppijan 

omia ominaisuuksia kehitetään ja oppijaa kannustetaan voittamaan esteet ja jatkamaan 

eteenpäin sitkeästi parhaita puolia etsien. Se sopii kaikille oppijoille ohjattuna ja on mukana 

myös koko oppilaitoksen toiminnassa, eri ikäisten ja opettajien työssä.  

No ensinnäkin mä puhuisin ennemmin yritteliäisyydestä. Annetaan, ohjataan 

siihen toimintaan missä nuori pääsee itse tekemään ratkaisuja ja sitten 

hyväksymään sen, että se voi mennä myös pieleen ja aloittaa sitten uudestaan, 

että siihen epäonnistumiseen tai vastoinkäymiseen ei jää murehtimaan, vaan 

huomaa, että siitä voi aina lähtee eteenpäin. 

…vaan sitä yrittäjyyttähän voi olla sillainkin, että tekee toisellekin duunia. Siel 

sisäl. Miten sitten saa omia mielikuviaan ja halujaan toteutettua toisenkin 

palveluksessa. 

Tää vaan miten me sitten enemmänkin saadaan tää yrittäjyys asenne tuotua 

enemmän esille. Ja sitten pitää myös hyväksyä, että on ohjausta tälläsessä 

kasvatuksessa. Eihän se vaan oo irrallinen juttu. Kyllähän tässä on näitä 

erilaisia sukupolvien välisiä näkemyksiä opettajakunnassa, kun on 

kolmenkymmenenvuoden haitarilla porukkaa duunissa. 

Toimintakulttuurissa ohjataan yrittämiseen, sallitaan virheitä, ohjataan oikeaan 

suuntaan, oli se sitten toiminnassa, oli se sitten oppiaine tai mikä on, yritetään 

sitten saada myös nuorille se, että on tietyt perusasiat, jotka on oltava kunnossa, 

joiden mukaan on mentävä, sitten päästään vapaasti eteenpäin. Se ei sitten 

mikään villipelto, sitte sellane kesottopelto sitte, jossa missä sitten pyöritään 

miten sattuu, vaan kyllä siinä on ohjatusti mentävä eteenpäin siinä. 

Perusopetuksen opetussuunnitelma on ollut pohjana kun on laadittu paikallinen 

yrittäjyyskasvatusohjelma, jota päivitetään ja parannellaan jatkuvasti kokemusten karttuessa 

niin koulukohtaisesti kuin koulutoimen toimestakin. Yrittäjyyskasvatussuunnitelma linkittää 

yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita useamman oppiaineen välillä ja kaiken ikäisille oppijoille. 
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Yrittäjyyskasvatuksessa huomioidaan paikallinen toimintaympäristö ja siinä hyödynnetään 

myös paikallista yritystoimintaa ja otetaan siten opetuksessa huomioon ympäröivä yhteiskunta. 

No kyllähän ne nyt sitten on selkeesti 2016 uudessa OPS:ssa on otettu 

yrittäjyyskasvatusmaista otetta. Se on siinä upotettu monilla eri tavoin. 

Varmaan tässä monialaisilla oppimiskokonaisuuksilla pyritään siihen ja sitten, 

oppiainerajat ylittäviin duuneihin, sinänsä siinä ei ole mitään uutta sitten. 

Mutta tähän nyt tuli, että me tehtiin OPS:n rinnalle täällä paikkakunnalla, että 

me tehtiin yrittäjyyskasvatuksen suunnitelma, yrittäjyyskasvatuksen ohjelma, 

jota sitten päivitetään ja jota viedään eteenpäin ja joka sitten alkoi poikimaan 

yhteistyökuvioita esimerkiksi TATiin. 

Ohjeistustakin on. Eilen katoin sitten vielä, toissapäivänä kävin läpi sitä meidän 

yrittäjyyskasvatusohjelmaa niin kyllähän siellä on viitteitä mitä eri luokka-

asteilla minimissään voidaan tehdä ja nehän on aikapitkälle 

sisäänrakennettujakin rakenteita noihin vuosluokka tavotteisiin ja 

oppiainetavoitteisiin. 

Ja jos mä sitte aattelen ympäröivää yhteiskuntaa, niin kyllähän täs nyt on meillä 

robotiikkakerho. Tää robotiikkatalouden paikkakunnalla voitas kans kattoo 

tähän kohtaan sitten sopivaksi. 

Yrittäjyyskasvatus sopii haastateltavan mielestään kaikille. Se on yhtenä osana laaja-alaisista 

opintokokonaisuutta muiden mukana, jota pyritään toteuttamaan tasapuolisesti OPS:n 

mukaisesti. 

Yrittäjyyskasvatus sopii , sehän on nyt jokaselle, kun otettaan tää yritteliäisyys 

aspekti sit mukaan. Eihän siinä oo mitään ihmeellistä. 

Ei, kyllähän niitä kaikkia pitää tasapuolisesti tuoda läpitte, että ei se nyt ihan 

semmonen vapaaehtoinen ole. Ihmisenä kasvaminen yhteiskunta kelposuus on se 

yleistavote ni, kyllähän tää siihen kasvualustaan tulee sitten kun niitä älliä 

katsoo siellä. 

 Kyllähän tää nyt ihan yhteiskuntataito yrittäjyys olis. 
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Yrittäjyyskasvatukselle on asetettu koulussa tavoitteita, jotka pohjautuvat OPS:n asettamiin 

minimitavoitteisiin. Mittaristoa ei kuitenkaan ole vielä kehitetty. Vuosisuunnitelmissa 

yrittäjyyskasvatuksen elementtejä on mukana ja niitä toteutetaan joka luokalla ja niitä 

kehitetään jatkuvasti. 

Siellä on nyt sitten lähetty liikkeelle, et yks olis, että me saadaan 

valinnaisryhmät kasaan, niinkun tossa viimevuonna saatiinkin. Ja siellä 

lähetään sitten tarkistaan vaan, että opettajat ottaa tätä huomioon sitten tätä 

muutenkin. Tota OPSin tavoitteistoa lähetään arvioimaan, miten se on lähteny 

toteutumaan. Siinä yhteydessä tullaan kysymään sitte, että miten opettajat 

mittaa. Mittareita me ei olla vielä siis tohon 10 kohtaan vielä luotu sillai, mutta 

OPS:n kautta opettajat ottaa ne yrittäjyyskasvatusohjelmasta ne minimi 

tavotteet ja kattoo, että ne tulee sitten toteutettua oppituntien kautta, vaikka 

monialaisissa kokonaisuuksissa. 

Noh siellä nyt on tää yrityskylä näkyvissä, että osallistutaan siihen ja tää 

valinnaisaine startti ja siten että siellä on myös tää, siinä se on vaan, että on 

otettu huomioon nää, että pitää käydä yrittäjyyskasvatusohjelmaa läpi. Sitten 

tarkistettava sitäkin siinä. 

Rehtori ei ole kouluttautunut yrittäjyyskasvatuksen puitteissa eikä 

yrittäjyyskasvatuspedagogiikka ole tuttua. 

No se on kyllä aika lailla yleistä pedagogiikkaa. No se on, ohjataan oppilasta 

havaitsemaan omat vahvuudet. Lähtemään tekemään sellasta, mikä ei ole 

entuudestaan tuttua. Ja vaikka poikkeavilla malleilla ja toiminta tavoilla. Ja 

sitten kannustaa tälläseen etsivään ja kokeilevaan juttuun. Vähän kliseistä 

vastausta. 

En mä tiedä, onko sitten yrittäjyyskasvatus, pitäis kattoo nää yhet proffan 

kirjalahjotukset, niitä kirjoja rupee lukee. 

Kyllähän me saatiin yrittäjyyskasvatus se peruskirjasto tota lahjotuksena tässä. 

Kyröltä saatiin, että niitä voi sitten lukee. 
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Johtaminen 

Johtaminen on tasapainoilua henkilöjohtamisen ja hallinnollisen johtamisen kanssa. Jaettu 

johtajuus toteutuu tiimien toiminnan kautta. Opettajat ottavat osaa päätöksentekoon tiimeissä 

ja johtotiimi tekee päätökset. Rehtori käyttää tarvittaessa direktio-oikeuttaan asioiden 

etenemisen varmistamiseksi.  

Joutuu tekemään sellasii ratkaisuja, että jos haluu jonkun isomman läpitte, niin 

sitten jossain pienemmässä arvotuksessa sitten voi joustaakin. 

Annetaan tiimeille pohdittavaksi ja siellä käydään asiat ja sitten johtotiimissä 

kootaan tiimien näkemykset ja siitä sitten tehdään toimintamallia ja viedään 

eteenpäin. 

Sitten kun joku iso asia, rehtori todellisesti käyttää päätäntävaltaansa, jopa 

vaikka opettajakunnan enemmistön mielipidettä vastaan, niin silloinhan tulee 

sellaisia ristiriitatilanteita, hämmästytään, että nyt tehdään, että kun on se 

direktio-oikeus, niin mehän tehdään. 

Muutoskyky 

Oppilaitoksessa on hiljalleen alkanut viritä yrittäjyyskasvatusmainen toimintakulttuuri, jossa 

virheistä otetaan opiksi ja ideoidaan yhdessä parhaiden käytänteiden löytämiseksi. Koulussa on 

muodostettu moniopettajaryhmiä ja opettajat tutustuvat toistensa työmenetelmiin. 

No nyt pikkuhiljaa on alkanu, että hyväksytään tällänen ajattelu, että virheestä 

oppii ja ohjataan sitä kautta tekemään oikein ja nyt tälläsella monialasella 

viikolla me ollaan tehty sellasii opettajaryhmiä, jotka toimii eriaineiden 

opettajat keskenään, liikunta-bilsa, kuvataiteet esimerkiksi tai sitten, joku 

matematiikka, kotitalous, uskonto esimerkiksi. Opettajat muodostaa porukan, 

joka tekee yhden ohjelman ja tälleen. Että laittavat tällaisia kollegoita tutustuu 

toisiinsa. Tutustuu toistensa työmenetelmiin. 

Se on yks tällänen, yhteistoiminnan kehittäminen koulun sisällä 

toimintakulttuurin muutosta siihen kyllä sisältyy tääkin, että ihmiset oppii 

toisiltaan. Kyllä sekin periaatteisiin menee, yrityskasvatuksen periaatteisiinkin. 
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Yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen on valjastettu ryhmä, johon kuuluu opettajia ja  

paikkakunnan rehtorit. Vetävänä voimana on useampi OPO ja koulutoimen opetuspäällikkö. 

Pyrkimyksenä rehtorin oppilaitoksessa on osallistuttaa mahdollisimman suuri joukko opettajia 

aiheeseen. Paikkakunnalla myös muut kouluasteet ovat mukana kehittämisessä ja tukevat 

jatkuvaa kehittymistä laajasti. 

Kyllä me nyt sitten katotaan, että se lähtis opettajakunnan kaikkialta, mutta 

kyllähän siinä toi meiltä OPO, OPOt on aika vastuussa hyvin pitkälti siitä. 

Sitten rehtorit, sitten on tää valinnaisaineiden ope siltä kannalta tulis olis aika 

tärkee tekijä siinä sitten, joka oli tekemässä yhteiskasvatuksen OPSia ja 

ohjelmaa sitten siinä ja ni. Sellasia agentteja olis  tänne koulun sisälle hyvä 

saada. 

Joo alakoulusta ja yläkoulusta löytyy. Ja sitten koetetaan pikkuhiljaa levittää 

sitä hiljasella tahdilla, eli miten tämä saadaan opettajat kiinnostumaan 

yrittäjyyskasvatuksesta. Koska tämä koetaan aina ylhäältä annettuna tai 

määrättynä tai ylimääräisenä, sitä ei osata lukee että mitä sä jo teet.  

Hiljasilla asioilla, pienillä askelilla. 

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen kaivattaisiin kuitenkin ulkopuolista apua ja selkeää 

ohjeistusta helpottamaan opettajan arkea, sitä, kuinka asioita tulisi viedä eteenpäin opetuksen 

näkökulmasta. Muutoksia saadaan viedyksi eteenpäin keskustelujen avulla uusien 

toimintamallien kehittämiseksi. 

No ihan nää mä sanoin nää, opettajat innostumaan ja näkemään ja tää 

ympäröivältä yhteiskunnalta sellasta fiksua rakennetta siitä sellasta, mitä 

koulun pitäis tehdä. Kyllähän TAT on ihan oikeilla jäljillä. 

Tää vois olla myös sitä sitten, luodaan ne mahdollisuudet sitten jotain kautta, 

kohdentaa sellanen resurssi meille ja aika, että päästään paneutuu tähän 

asiaan. Eli tää on yks monesta tärkeestä jutusta meidän pitäis nyt tehdä täällä . 

Ja sitten taas arjen duunissa tää jää ehkä liian helposti sellaselle metatasolle 

sitten. 
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Niin. Että sieltä sitten tulee niitä pieniä lonkeroita, jotka sitten saadaan 

näkyville tai otettuu haltuun, ni niitä sitten vois viedä eteenpäinki. 

Kehittämisen haasteet 

Yrittäjyyskasvatus on lähtenyt liikkeelle jokaisella luokalla ja mukana ovat niin yritysvierailut, 

yrityskylävierailut kuin valinnaisainetarjoamakin. Tietoa ja koulutusta on rehtorin mielestä 

tarpeeksi saatavilla.  

Yrittäjyyskasvatusta hidastavaksi tekijäksi rehtori mainitsee liiallisen työntämisen ilman 

konkreettisia toimintamalleja ja vauhdittavaksi tekijäksi tulevaisuuteen suuntautuvan ajattelun. 

No, nyt on se, että on tietty  henki saatu, valinnaisaine saatiin käyntiin, on nyt 

hyvin tullut tää yrityskylä oli ihan kiva, että se tuli. 

Hidastaa ainakin se, että kun lähetetään hirveesti rummuttaan, että tää nyt on 

tämä. Sitä on nyt rummutettu 25 vuotta vaihdellen. Nyt OPSiin on ehkä saatu 

sellasta otetta, että tämä tullaan saamaan, että yrittäjyys on sidoksissa tähän 

omaan toimintaan ja sitten tälläsen halun edistyä ja ottaa asioista selvää 

niinkun tälläseen kasvamiseen ehkä sitten, yritteliäisyyteen yrittäjänä 

kasvamiseen. 

Mutta sitten, että tää ehkä tää opetushenkilökunnan tai yrittäjyyskasvatuksen 

ajatus ei oo tos OPS-vaiheessa ei ole tullu selväksi, että sieltä ei niinku havaita 

sitä rakennetta sellai, että se on yrittäjyyskasvatusta, vaan ihmetellään, että mitä 

tää tää on nyt, niinku sä sanoit. Se on sillä tyylillä tehty. 

Täällä vois antaa niinkun niitä ituja täällä perusopetuksen puolella ja sitte joku 

sitten saattaa joskus myöhemmässä elämässä lähtee sitten yrittäjiks tai muuta. 

Tulevaisuuteen suuntaavaa. Tietoja ja taitoja. Mitä niinku nykymaailma 

mahdollisesti, pitäis osata haistella ne tulevaisuuden trendit, mitkä 

todennäköisesti menee eteenpäin. 

 

 



 
 

92 
 

Taulukoon 6 on koottu yhteenveto haastattelujen vastauksista. Kullekin kysymykselle laadittiin 

viisiportainen sisältöarvio taulukon vasemmalle puolelle. Kysymyskohtaisesti vastauksen 

sisällön perusteella sille annettiin vertailuluku 1-5, mitkä on koottu koulukohtaisesti taulukon 

oikealle puolelle PK1 – VK2. Saadut vertailunumerot eivät esitä paremmuutta koulujen kesken, 

ainoastaan niiden eroja toisiinsa nähden. Näin meneteltiin kaikkien kysymysten kohdalla.  

Taulukko 6. Yhteenveto haastattelukysymyksistä ja vastauksista.   

jatkuu 

Kysymys 
nro. 1 2 3 4 5

Kysymys 
nro.

Rehtorit yrittäjyyskasvatuksen vetureina 
kyselyn kysymykset

PK1 PK2 SK1 SK2 VK1 VK2

Näkemys yrittäjyyskasvatuksesta Näkemys yrittäjyyskasvatuksesta

1
Ajautunut Paikka auennut ja sitä on 

pyydetty hakemaan
Hakeutunut Hakeutunut ja aktiivisesti 

kouluttautunut
Pyrkinyt ja kouluttautunut 
rehtorintyötä varten ja halunnut 
tehtävään

1 Kuinka Teistä tuli rehtori ? 2 5 1 5 5 4

2

Opetustyötä hankaloittava 
"ismi"

Ulkoisten 
yrittäjyysvalmiuksien 
parantamista

Kasvatussuunta yksi monien 
joukossa

Kasvatussuuntaus, joka 
yhdistää eri teemoja. 

Kasvatusta jossa keskeisenä on 
luovuus, innovaatiokyky, 
vastuullisuus ja riskienhallinta 
yhdistettynä tavoitteelliseen 
toimintaan ja oman jutun 
löytämistä 

2 Mitä yrittäjyyskasvatus mielestänne on ? 3 5 2 5 2 5

3

Haittaa opetusta, ei hyötyä  
oppilaalle

Ei ole tarpeellista Sopii ajan henkeen Parantaa yrittäjyys 
valmiuksia

Parantaa oppilaan elämän- ja 
yhteiskunta 
taitojakäyttäytymisen 
kehittämistä ja edistämistä sekä 
yksilöissä että organisaatioissa

3
Miksi yrittäjyyskasvatus on mielestänne 
tarpeellinen tai tarpeeton?

4 5 5 5 4 5

4

Ei  pystytä osoittamaan 
toimintaa yrittäjämäiseen 
toimintakulttuuriin

Toimitaan ulkoisen 
yrittäjyyden tunnusmerkkien 
mukaisesti.Bullikset ja muu 
ulkoinen yrittäjyyskasvatus 
toiminta

Kannustetaan toimimaan 
yrittäjämäisen asenteen 
mukaisesti

Toimitaan monipuolisesti eri 
aineiden välillä 
yrittäjämäisten asenteiden 
avittamana. Toiminta ulottuu 
oppilaisiin ja opetukseen

toimintakulttuuri, jossa 
yrittäjyys
integroituu eri toimintoihin. 
Yrittäjämäinen toimintakulttuuri 
tukee,
kannustaa ja mahdollistaa 
yritystoiminnan ja 
yrittäjämäisen
toimintatavan oppimisen. 
Yrittäjämäinen asenne 
ymmärretään koko koulun 
toiminnaksi

4
Mitä yrittäjämäinen toimintakulttuuri 
mielestänne on ?

2 5 3 3 3 5

5

En ole tutustunut 
opetussuunnitelmaan 
yrittäjyyskasvatuksen 
kannalta

Yrittäjyyskasvatuksen 
periaatteita on vaikea 
toteuttaa nykyisessä 
oppimisympäristössä ja 
resurssein

Opetussuunnitelma korostaa 
ulkoista yrittäjäkasvatusta

Yrittäjyys kasvatus on yksi 
seitsemästä laaja-alaisen 
oppimiskokonaisuuden osa

Yrittäjyyskasvatus nähdään 
integroituna laaja-alaisten 
oppimisalueiden kautta 
kaikkeen opetustoimintaan 
yhdistävänä tekijänä

5
Kuinka perusopetuksen opetussuunnitelma 
mielestäsi suhtautuu 
yrittäjyyskasvatukseen  ?

4 5 3 4 2 5

6

Yrittäjyyskasvatus kehittyy 
erillään yhteiskunnasta eikä 
vaikuta kehitykseen

Yrittäjyyskasvatksella on  
vaikutusta yhteiskunnassa, 
muttei sitä nähdä opetuksen 
kannalta kovin merkittävässä 
osassa.

Yrittäjyyskasvatus on osa 
monipuolista yhteiskuntaa

Yrittäjyyskasvatuksella on 
vaikutusta yhteiskunnan 
kehittymiseen

Yrittäjyyskasvatus nähdään 
täysin yhteiskuntaan syvälle 
linkittyneenä ja sitä edistävänä 

6
Kuinka yrittäjyyskasvatus mielestänne 
liittyy ympäröivään yhteiskuntaan ? 

5 5 5 5 2 5

7
Yrittäjiksi aikoville jonkin asteen opiskelijoille Kaikille opiskelijoille Kaikille ja kaiken ikäisille Yrittäjyyskasvatus on koko 

elämänaikaista jatkuvaa 
oppimista

7 Kenelle yrittäjyyskasvatus sopii ? 4 5 4 4 2 4

8

Yrittäjyyskasvatus on 
vaihtoehtoinen osa laaja-
alaisissa osaamisen alueista

Yrittäjyyskasvatus on osa 
laajempaa kokonaisuutta 
muiden laaja-alaisten 
oppimisalueiden kanssa

Yrittäjyyskasvatus on 
merkittävä osa laaja-alaisten 
osaamisalueiden joukossa.

Yrittäjyyskasvatus nähdään 
linkitettynä moneen eri 
toimintaan koulun sisällä ja 
sen ulkopuolella

Yrittäjyyskasvatus on kaikkia 
oppiaineita toisiinsa yhdistävä ja 
tukeva sidos ja linkittyy myös 
koulun muihin sidosryhmiin

8
 Minkälainen asema yrittäjyyskasvatuksella 
on muihin  laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteisiin nähden ?

4 5 3 3 1 2

9
Mittareita tai tavoitteita ei 
ole asetettu

Mittareiden ja tavoitteiden 
perusteita on harkittu

Mittaristo ja tavoitteet on 
määritelty, muttei niitä ole 
otettu käyttöön.

Mittaristot ja tavoitteet on 
asetettu, mutta niiden 
seuranta ei ole säännöllistä

Mittareita ja tavoitteita on 
asetettu ja niitä seurataan 
ennalta määritellyin aikajaksoin

9
Onko yrittäjyyskasvatukselle asetettu 
koulussanne tavoitteita?

1 1 1 1 1 2

10 ei ole laadittu mittareita mittaristoa on alettu 
suunnitell

mittaristo on määritelty, 
muttei käytössä

mittariston käyttö on 
satunnaista

mittaristo on käytössä ja sitä 
tarkastellaan säännöllisesti

10 Kuinka tavoitteita mitataan? 1 1 1 1 1 1

11

Yrittäjyyskasvatusta 
toetutetaan erillisillä 
kursseilla

Yrittäjyyskasvatusta 
toteutetaan huomioimalla se 
yhtenä laaja-alaisista 
osaamisen alueista

Yrittäjyyskasvatusta 
toteutetaan 
opetussuunnitelman 
mukaisesti

Yrittäjyyskasvatu nähdään 
oppiaineita yhdistävänä 
tekijänä

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet 
toteutuu arkipäivän rutiineissa 
ja resursseja on riittävästi 11

Kuinka yrittäjyys kasvatus kehittyy tulevina 
lukuvuosina ?

3 5 3 2 1 3

12

Yrittäjyyskasvatus ei 
erityiseti näy koulun 
vuosisuunnitelmissa

Yrittäjyyskylä jaksolle on 
varattu aikaa jonkin luokan 
lukujärjestyksessä

Yrittäjyyskasvatus 
toteutetaan OPS:n laaja-
alaisen oppimisen 
kuvaamalla tavalla

Yrittäjyyskasvatus on 
kehittämiskohteena

Yrittäjyyskasvatus on osa koulun 
visiota koulun toiminta 
strategiassa

12
Kuinka yrittäjyyskasvatus näkyy koulun 
vuosisuunnitelmassa?

2 5 2 3 2 4

13

ei ole kehittänyt itseään 
yrittäjyyskasvatuksen 
alalla viimeisien 
lukukausien aikana

Ottaa osaa satunnaisesti 
erillisiin seminaareihin

Ottaa selvää 
omatoimisesti 
kirjallisuudesta 

Ottaa osaa 
kooulutuksiin ja seuraa 
kirjallisuutta tutkimuksia 
ja artikkeleita

kehittää jatkuvasti itseään 
ja integroi osaamisen 
koulutyön arkirutiineihin 13

Kuinka olet kehittänyt omaa osaamista 
yrittäjyyskasvatuksen alalla?

1 5 2 1 1 1

14

ulkoisen yrittäjyyden 
edistämistä

Kasvatusta yrittäjyyteen, 
pedakogiikka muiden 
joukossa

Yrittäjyyden eri käsitteet 
ovat selvillä. 
Omaehtoinen, sisäinen 
ja ulkoinen yrittäjyys

silta oppimisen ja 
tyoelämän välillä

Edesauttaa oppilasta 
löytämään omat kykynsä ja 
toimimaan yhteisössä 
aktiivisesti

14
Mitä mielestäsi on yrittäjyyskasvatuksen 
pedagogiikka ?

2 5 2 5 2 5

Johtaminen Johtaminen
15 1-5 1-6 1-9 6-9 7-9 15 Minkä luokkien rehtorina toimitte? 2 2 3 3 4 5

16
alle 300 300 - 500 500 -750 750 -1000 yli 1000

16
Kuinka paljon oppilaita / opettajia / muuta 
henkilökuntaa?

2 1 4 3 5 3

17

Asemaan perustuva Asiantuntija 
organisaation 
johtaminen, osaamista 
korostava

Hallinnollista ja 
pedagokinen 
sopusoinnussa

tavoitteellinen, 
keskusteleva, 
talousjohtaminen

Jaettu tiimijohtaminen, 
virheitä salliva, 
luottamukseen perustuvaa

17
Minkälaista johtamista oppilaitoksen 
johtaminen vaatii ?

2 5 5 5 5 5

18

EI, työyhteisössä on 
toistuvasti hankaluuksia

Työyhteisö ei ole 
motivoitunutta 
muutosten 
vastaanottamiseen

Pääsääntöisesti kyllä 
henkilökunta ymmärtää 
johtamisen periaatteet

Johtaminen on yhteisöa 
motivoivaa ja toiset 
huomioon ottavaa

Kyllä, johtamista myös 
kehitetään koko aja ja se 
on saatu linjaan 
koulutoimen strategian 
kanssa

18
Oletteko pystyneet toteuttaman sellaista 
johtajuutta kuin olette halunneet ?

3 5 2 5 5 3
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taulukko 6.  jatkoa 

 

Kysymys 
nro. 1 2 3 4 5

Kysymys 
nro.

Rehtorit yrittäjyyskasvatuksen vetureina 
kyselyn kysymykset

PK1 PK2 SK1 SK2 VK1 VK2

Muutoskyky Muutoskyky

19

Yrittäjyyskasvatus ei 
ilmene koulun 
toimintakulttuurissa

Yrittäjyyskasvatus on 
osana koulutoimen 
arkea, mutta sitä ei 
nähdä opetusta 
yhdistävänä metodina

Yrirttäjyyskasvatuksestk
eskustellaan ja se 
nähdään opetusta 
yhdistävänä tekijänä 

Yrittäjyyskasvatus on 
kasvamassa koulun 
arkeen ja muuttamassa 
toimintakulttuuria.

Yrittäjyyskasvatus on 
integroitu koulun arkeen ja 
siihen osallistuu koko koulu 
yhteisö

19
Kuinka yrittäjyyskasvatus ilmenee koulun 
toimintakulttuurissa ?

1 5 3 5 2 4

20

Koululla ei ole 
yrittäjyyskasvatuksen 
vastuu henkilöä 
valittuna

Koululla on nimetty 
yrittäjyyskasvatuksen 
vastuuhenkilö, esim. 
OPO

Rehtori vastaa 
yrittäjyyskasvatuksesta 
muun johtamisen ohella

Rehtori yhdessä muun 
vastuuhenkilön kanssa, 
esim.  OPO

Yrittäjyyskasvatuksesta 
huolehtii koko koulun 
yhteisö ja sitä johtaa 
rehtori

20
Kuka vastaa yrittäjyyskasvatuksen 
edistämisestä ?

1 5 4 3 2 5

21

Opettajia ei erityisesti 
pyritä aktivoimaan

Yrittäjyyskasvatuksesta 
keskustellaan aika 
ajaoin kollegojen 
kesken. Tarvitaan 
ulkopuolista apua

Yrittäjyyskasvatuksen 
kehittäminen on 
säännöllisesti mukana  
keskusteluissa ja 
opettajia kannustetaan 
esimerkein 

yrittäjyyskasvatuksen 
hyviä käytänteitä 
jaetaan toisten kanssa ja 
niistä keskustellaan 
usein säännöllisesti.

Rehtori kannustaa omalla 
esimerkillään, jakamalla 
vastuuta ja saa aktivoitua 
opettajakunnan mukaan

21
Kuinka saat opettajat innostumaan 
yrittäjyyskasvatuksesta  ?

2 5 2 2 2 4

22

Yrittäjyyskasvatuksen 
kehittämisestä ei käydä 
juurikaan keskustelua

Tukeudutaan valmiisiin 
ulkopuolisiin 
konsepteihin kuten 
yrittäjyyskylä

Lisätään kollegojen 
välistä keskustelua ja 
kokemusten vaihtoa 
esim. johtokunnassa

Yrittäjyyskasvatuksen 
vision laadinta yhteisesti

Yrittäjyyskasvatuksen 
tavoitteita toteutetaan 
arkipäivän rutiineissa ja 
resursseja on riittävästi

22 Kuinka yrittäjyyskasvatusta tulisi kehittää ? 2 5 2 3 3 2

23

Muutoksia on vaikea 
toteutta ja ne niitä 
siirretään myöhemmäksi

Käytetään ulkopuolista 
apua ja toteutetaan 
OPSin ohjeistusta

Ratkaistaan ongelmia 
yhteisesti ja pyritään 
löytämään ratkaisuja

Etsitään aktiivisesti 
keskustellen yhteisesti 
parhaita toimintamalleja 

Osallistutamalla 
kouluyhteisö yhteisesti 
valitun vision 
toteuttamiseen 
kokemuksista oppien

23 Kuinka muutokset saadaan toteutettua ? 3 5 2 3 4 4

Kehittämisen haasteet Kehittämisen haasteet

24

Yrittäjyyskasvatus ei ole 
koulun toimintaan 
sisällytetty 

Yrittäjyyskasvatusta 
toteutetaan annettujen 
velvoitteiden 
suorittamiseksi, esim 
6.lk yrityskyläkäynti

Yrittäjyyskasvatusta 
toteutetaanlaaja-
alaisten 
osaamiskokonaisuuksien 
useiden aineiden 
yhteydessä

Yrittäjyyskasvatus tapa 
on koulun arkeen, 
muttei sitä nähdä 
opetusta yhdistävänä 
metodina ja se hakee 
siinä  vielä mutoaan.

Yrittäjyyskasvatus on 
integroitunut koulun 
opetuksen ja toiminnan 
arkeen  ja sitä kehitetään 
jatkuvasti

24
Miten yrittäjyyskasvatus on toteutunut 
tällä hetkellä?

2 5 2 3 4 3

25

Ei ole tutustunut 
aihealueeseen tai sen 
koulutustarjontaan

Yrittäjäkasvatuksesta ei 
ole saatavilla tarpeeksi 
tietoa tai koulutusta

Yrittäjyyskasvatuksesta 
on tietoa saatavilkla, 
muttei se ole 
kiinnostanut

Yrittäjyyskasvatuksesta 
on saatavilla riittävästi 
tioetoa, mutta se ei ole 
tarpeeksi jäsenneltyä

Yrittäjyyskasvatuksesta on 
saatavilla riittävästi tioetoa 
ja materiaalia sekä 
koulutusta

25
Onko mielestänne tietoa ja koulutusta 
tarpeeksi saatavilla?

5 5 4 5 4 5

26

Hidastavana tekijänä 
aitojen yriytys tapausten 
puute

yrittäjyyskasvatustoimij
oiden aktiivisuuden 
lisääminen. 
Konkreettisia 
toimintamallien 
lisääminen

Maakunnallinen tai 
paikallinen vakituinen 
koordinoija edesauttaisi 
yrittäjyyskasvatuksen 
etenemistä

Kummiyritys toiminnan 
parantaminen ja 
yrittäjyyskasvatuksen 
parempi ymmärtäminen 

Ympäröivän yhteuiskunnan 
osallistumien koulun 
toimintaan 26

Mitkä asiat edesauttavat / hidastavat 
yrittäjyyskasvatuksen edistymistä?

4 5 3 4 2 2

27

Ei ole asiaa toistaiseksi 
miettinyt

Konkreettisia asioita ja 
valmiita malleja 
totutuksiin. 
Ulkopuolisen toimijan 
avulla tehtyjä 
konsepteja.

Asiantuntija vetoista, 
vakituinen 
yrittäjyyskasvattaja 
Tutor

Sen tulisi kuulua koulun 
toimintakulttuuriin ja 
olla painopistealueena 
oppijat mukana 
kehittämässä toimintaa

Aitoja linkkejä 
yritysyhteistyöhön, 
tulevaisuuden taitoihin 
tähtäävää

27
Minkälaista yrittäjyyskasvatuksen tulisi 
mielestänne olla?

3 5 3 4 2 5
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8 TAPAUSTEN VERTAILU 

Tässä osassa verrataan koulujen keskinäisiä eroavaisuuksia ensin samankaltaisten kouluparien 

kesken, jonka jälkeen verrataan koulupareja keskenään. 

8.1 Tapausten pieni koulu Pk1 ja Pk2 vertailu 

Lomakekyselyn pohjalta rehtoreiden toimintakulttuurissa ei periaatteessa ole eroja. 

Hakeutuminen rehtorin virkaan on Pk2 rehtorilla ollut määrätietoista, kun taas Pk1 rehtori 

kertoo enemmän ajautuneen sattumien summana virkaan.  

Arvioinnin ja suunnittelun osalta Pk2 rehtori on toiminut pääsääntöisesti jatkuvasti ja melko 

usein, kun taas Pk1 rehtori on toiminut vastaavasti melko usein – ei koskaan välillä. 

Yrittäjyyskasvatuksen arviointia ei käytännössä ole tehty Pk1 koulussa lainkaan, kun taas Pk2 

koulussa se on ollut välillä satunnaisesti - usein. 

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyötä ei Pk1 koulussa ole tehty lainkaan, kun taas Pk2 

koulussa sitä on harjoitettu kalenterivuoden aikana kaikissa kysymyskohdissa. 

Kummassakin koulussa yrittäjyyskasvatus on mukana oppilaitoksen vuosisuunnitelmissa ja 

yrittäjyyden teematunteja on käytössä. Myös yrityskummitoimintaa on molemmissa kouluissa. 

Kummassakin koulussa toiminta yrittäjyyskasvatuksen toimijoiden kanssa on ollut vähäistä. 

Pk1 koulussa sitä ei kuluneen kalenterivuoden aikana ollut lainkaan ja Pk2 koulussa sitä oli 

jonkin verran tehty Kerhokeskus-koulutyön tuki ry:n, Nuori yrittäjyys ry:n ja paikallisen TE-

keskuksen kanssa. 

Haastattelujen pohjalta näkemyserot yrittäjyyskasvatuksesta ja sen toteutuksesta olivat suuret. 

Tosin on huomattava, että Pk2 koulussa taitopedagogiikka rinnastetaan tässä luokka-asteella 

sen samankaltaisuuden takia yrittäjyyskasvatukseen. Kummassakin koulussa 

yrittäjyyskasvatuksen tavoitteisiin suhtaudutaan myönteisesti, mutta Pk1 koulussa se nähdään 

yhtenä suuntana muiden joukossa ja lähinnä ulkoisten yrittäjäominaisuuksien kannalta. 

Koulussa yrittäjäkasvatus on yhtenä laaja-alaisena opintokokonaisuuden osana, kun se Pk2 

koulussa toimii eri oppiaineita yhdistävänä tekijänä jaetun johtajuuden ja opettamisen pohjalta. 

Kummassakaan koulussa ei varsinaisia mittareita edistymiselle ole asetettu, mutta Pk2 koulussa 

asia on selkeästi osana koulun vuosisuunnitelmaa ja koulun  yhteisessä tulevaisuuden visiossa. 

Samoin Pk2 koulussa rehtori on kiinnittänyt runsaasti huomiota niin omaan kuin myös 
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opettajakunnankin kehittymiseen yrittäjyyskasvatuksen puitteissa mikä näkyy myös jatkuvana 

kehittymisenä ja yrittäjyyskasvatuksen integroitumisena koulun jokapäiväisen opetukseen ja 

arkeen - myös koulun ja kodin välillä. Kummatkin koulut näkevät kehityksen esteinä vähäiset 

kontaktit ympäröivään yhteiskuntaan ja kaipaisivat enemmän kontakteja yrityksiin ja yrittäjiin. 

Vaikka tietoa on runsaasti saatavilla,  näkisi Pk1 koulun rehtori  yrittäjyyskasvatuksen 

kouluttajana parhaana toteuttajana ulkopuolisen asiantuntijatahon ja valmiit toteutettavat 

konseptit. Pk2 koulussa yrittäjyyskasvatus nähdään opetusmetodina eri opetusaineita ja 

opetustoimintaa yhdistävänä tekijänä.  

Kahden samankokoisen pienen koulun Pk1 ja Pk2 toiminnoissa on hyvin suuria eroja 

yrityskasvatuksen edistämisen ja toteuttamisen välillä. Koska koulun koko ja henkilökunnan 

määrä ovat samankaltaiset ja muutkin toimintaedellytykset samalla tasolla on  vaikuttavana 

erona koulujen yrityskasvatuksen edistämisessä nähtävä rehtorin oma toimeliaisuus ja 

aktiviteetti sen edistämisessä. 

8.2 Tapausten suuri koulu Sk1 ja Sk2 vertailu 

Lomakekyselyn ja haastattelujen pohjalta matka rehtoriksi on ollut varsin erilainen. Sk1 rehtori 

on ajautunut pitkän apulaisrehtorikauden jälkeen sattumien kautta virkaan. Sk 2 rehtorin matka 

on ollut määrätietoinen ja haluttu tavoite jo työuran alusta lähtien.  

Pk2 koulun rehtori kertoo lomakekyselyssä toimivansa jatkuvasti aktiivisena kehittäjänä, kun 

taas Pk1 koulun rehtori on melko usein aktiivinen yrittäjyyskasvatustoimintakulttuurin 

toteuttaja. 

Arvioinnin ja suunnittelun osalta rehtorit toimivat suurelta osin samansuuntaisesti 

yrittäjyyskasvatuksen opetukseen integroinnin, oppijakäytänteiden, kollegojen kanssa käytyjen 

keskustelujen sekä toteutuksen arvioinnin suhteen. Sk2 rehtori on melko usein kehittänyt 

opettajankokouksia ja arvioinut yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden näkyvyyttä oppijatuloksissa, 

kun taas Sk1 rehtori on toiminut näin vain harvoin. Toisaalta rehtori Sk2 ei ole kehittänyt 

lainkaan omia yrittäjyyskasvatustaitojaan Sk1 rehtorin tehdessä niin, vaikkakin kohtalaisen 

harvoin. Kumpikin rehtori osallistuu oppilaitoksensa yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen 

harvakseltaan ja Sk1 rehtori osallistuu myös paikallisen opetussuunnitelman kehittämiseen ja 

alueellisen yrittäjyyskasvatuksen toiminnan kehittämiseen. Molemmat rehtorit ovat kehittäneet 

omaa elinkeino-osaamistaan kuluvan kalenterivuoden aikana. 
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Kummassakin koulussa yrittäjyyskasvatus näkyy koulun vuosisuunnitelmissa ja 

kummiyhteistyö on jollakin tavalla mukana koulujen toiminnassa. Kummassakin koulussa on 

yrittäjyyskasvatuksen teemapäiviä ja Sk1 koulussa on lisäksi yrittäjyyden valinnaiskurssi 

mahdollinen. Kumpikaan kouluista ei ole toteuttanut opettajille suunnattuja 

työssäoppimisjaksoja yrittäjyyskasvattamisen edistämiseksi. Kummassakin koulussa on ollut 

yhteistyötä kohtalaisesti  eri yrittäjyyttä tukevien järjestöjen kanssa.  

Näkemykset yrittäjyyskasvatuksesta poikkeavat toisistaan siten, että Sk1 koulun rehtori näkee 

sen enemmän ulkoisten yrittäjyysominaisuuksien esilletuomisena ja esimerkkien tarjoamisena 

ja kasvatuksena kohti yrittäjyyttä, kun taas Sk2 koulun rehtori näkee sen enemmän sen 

yrittäjämäisten ominaisuuksien ja omien kykyjen ja taitojen löytäjänä, yrittäjyyskasvatuksen 

niitä ulkoisia ominaisuuksia unohtamatta, joita voi käyttää myöhemmin yrittäjänä tai toisen 

palveluksessa. Yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä molemmissa kouluissa harjoitetaan varsin 

verkkaisesti lähinnä opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Omaa osaamista aiheesta Sk2 

koulun rehtori ei ole parantanut viimeisen kalenterivuoden aikana lainkaan toisin kuin Sk1 

koulun rehtori joka on osallistunut joihinkin asiaa käsitteleviin seminaareihin. 

Kummankin koulun luokka-asteina ovat luokat 1-9 ja yhteisössä toimii yli 500 henkilöä. 

Johtamisen periaatteena on jaettu johtajuus, jossa sallitaan niin virheiden tekeminen kuin avoin 

innovatiivisuuskin. Sk1 rehtorilla on kuitenkin enemmän työtä saada vanhaan tottunut 

opettajakollegio muuttamaan toimintaansa uuden opetussuunnitelman mukaiseksi. Sk2 

johtaminen on aktiivisempaa ja muutoshakuisempaa ja sitä kehitetään aktiivisesti koko ajan, 

vaikka aikaa keskusteluille opettajien kanssa molemmat haluaisivat enemmän. 

Yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi kummassakin koulussa keskustellaan asian eteenpäin 

viemiseksi, mutta molemmissa kouluissa tukeuduttaisiin mielellään ulkopuolisiin tahoihin 

yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi, mihin kaupunki voisi tarjota yrityskylämallin.  

Yrittäjyyskasvatuksesta on molempien rehtoreiden mielestä saatavilla riittävästi tietoa, mutta 

sen jäsentely voisi olla vielä parempaa ja helpommin ymmärrettävää. Sk2 koulun rehtori 

kehittäisi koulun toimintakulttuuria yrittäjäkasvatusmallia piilo-opetussuunnitelman kaltaisesti, 

kun taas Sk1 rehtori hakisi enemmän asiantuntija-apua koulun oman henkilökunnan 

ulkopuolelta. 

Koulujen Sk1 ja Sk2 suurimpana erona on rehtoreiden  erilaiset lähtökohdat johtamiselle. Sk1 

rehtori on ajautunut toimeen hieman yllättäen ja ehkä valmistautumattomana ja on näin joutunut 
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keskittymään koulun arjen hallinnon ylläpitämiseen ja toiminnan jatkuvuuteen muun 

kehitystoiminnan jäädessä hieman taka-alalle. Sk2 rehtori on voinut toimia pitkäjänteisesti 

samassa yhteisössä kehittäen rauhassa toimintaa. Yrittäjyyskasvatuksen edistämistä ovat 

kuitenkin hidastaneet ja taannuttaneet jatkuvasti kasvaneet hallinnon tehtävät pedagogiikan 

johtamisen sijaan - mikä on jäänytkin enemmän opettajien pedagogisen vapauden vietäväksi.  

Yrittäjyyskasvatusta ei osata nähdä kummassakaan koulussa opetusmetodina vaan se liitetään 

hyvin herkästi ulkoisen yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistämiseen. Yrittäjyyskasvatuksen 

vaatimat muutoksen lähtevät lähinnä opetussuunnitelman työntävistä voimista, joita rehtorit 

yrittävät saada toteutetuksi. 

8.3 Tapausten vertailukoulu Vk1 ja Vk2 vertailu 

Haastattelun ja lomakevastausten perusteella molemmilla rehtoreilla on ollut vakaa halu ryhtyä 

rehtorin toimeen. Kummallakin on takanaan useamman vuoden kokemus myös opettajan työstä 

ja molemmat ovat toimineet rehtoreina yli 16 vuotta.  

Toimintakulttuurin osalta Vk1 koulun rehtori pyrkii jatkuvasti työyhteisönsä kanssa ideoimaan 

vapaasti ja luomaan uusia ratkaisuja sekä käytäntöjä että sallimaan virheitä, kun taas vastaavasti 

Vk2 koulun rehtori toimii niin melko usein.  Toisaalta Vk2 rehtori jatkuvasti kehittää jaetun 

johtajuuden vahvistavaa toimintakulttuuria ja melko usein pyrkii hyödyntämään eri toimijoiden 

asiantuntijuutta, joita Vk1 rehtori toteuttaa vain silloin tällöin. 

Arviointia ja suunnittelua molemmat rehtorit toteuttavat välillä pääsääntöisesti harvoin ja 

melko usein.  Vk1 rehtorin mukaan hän osallistuttaa keskustelemalla oppijoita ja opettajia 

jatkuvasti hyvistä yhteistyöesimerkeistä ja on ottanut oppijat mukaan tulosten arviointiin sekä 

arvioinut kuinka asetetut yrittäjyyskasvatustavoitteet ovat näkyneet oppimistuloksissa. 

Haastattelun perusteella todellisuus on lähempänä tasoa melko usein ja silloin tällöin. 

Vastaavasti Vk2 rehtori on toiminut akselilla harvoin – melko usein. Vk1 rehtori ei ole arvioinut 

lainkaan omaa kehittymistään, kun sitä vastoin koulun Vk2 on tehnyt sitä silloin tällöin. 

Kehittämisen suhteen Vk2 rehtori on muutoin toiminut aktiivisesti, mutta jättänyt kuluvalla 

lukukaudella työyhteisön yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen väliin. Vk1 rehtori on ollut 

aktiivinen myös opettajakunnan osalta, sillä opettajien työssäolojaksot ovat olleet käytössä. 

Hän ei ole toisaalta osallistunut paikallisten opetussuunnitelman tai 
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yrittäjyyskasvatussuunnitelmien tekemisiin, mihin taas Vk2 rehtori on osallistunut aktiivisesti 

kuten myös kehittänyt  aiheeseen liittyvää kerhotoimintaa. Molemmissa kouluissa on 

lukukauden aikana käytetty valittuja ulkopuolisia yrittäjyyskasvatustoimijoiden palveluja 

hyödyksi.  

Yrittäjyyskasvatus on Vk1 rehtorin näkemyksen mukaan lähinnä ulkoisten 

yrittäjäominaisuuksien parantamista ja edellytysten luomista ja sitä ei ole helppoa toistaiseksi 

integroida nykyiseen opetustapaa koulussa. Se on yksi pedagogiikka muiden joukossa ja se 

soveltuu paremmin ylä- ja lukioasteen erilliseksi aineeksi yrittäjyydestä kiinnostuneille 

valinnaiskurssiksi, eikä sen yhteyttä ympäröivään yhteiskuntaan nähdä kovin kiinteästi. 

Vk2 koulun rehtorin näkemyksen mukaan yrittäjyyskasvatus sopii kaikenikäisille ja 

ymmärretään myös oppijan sisäisen kehittymisen välineenä. Yrittäjyyskasvatusta on integroitu 

koulun toimintoihin ja käytäntöihin ja sen kehittäminen on mukana myös alueen muissa 

kouluissa. Toimintaa organisoidaan myös koulutoimen järjestäjän tasolla yhdessä 

vastuuopettajien ja rehtoreiden kanssa ja sen merkittävyys ympäröivään yhteiskuntaan nähdään 

merkittävänä mm. kerhotoiminnan järjestämisen kautta. 

Kummassakin koulussa yrittäjyyskasvatuksen arviointi ja mittaaminen koetaan hankalaksi ja 

vaikeaksi järjestää, mutta Vk2 koulussa on pyrkimyksiä toteuttaa mittaristo 

lähitulevaisuudessa. 

Kumpikin koulu on tutkimuksen kannalta suuri koulu, joskin Vk1 koulu on 

kokonaishenkilömäärältään reilusti yli 1000 hengen organisaatio ja rehtorin johdettavana on 

myös lukioluokat. Se on lähes puolet Vk2 koulua suurempi ja organisaatioltaan hyvin matala. 

Suuri koko ja matala organisaatio aiheuttavat Vk1 koulun rehtorille suuria ajankäytön haasteita, 

joita toki ovat helpottamassa apulais- ja vararehtorit. Johtamistavoiltaan molemmissa kouluissa 

pyritään toteuttamaan jaetun johtajuuden periaatteita hajauttamalla päätöksentekoa ja sen 

valmistelua eri tiimeihin. Kummassakin koulussa rehtori on kuitenkin selkeästi 

päätöksentekijän paikalla pedagogisen johtamisen kannalta. 

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen lähtee Vk2 koulussa koulun henkilökunnasta ja 

paikkakunnan rehtoreista ja siihen osallistuu myös koulutoimen järjestäjä yhdessä toimintaan 

erikseen osoitettujen opinto-ohjaajien kanssa. Vastaavaa organisaatiota koululla Vk1 ei ole 

käytettävissä. Sen yrittäjyyskasvatuskehityksestä vastaa apulaisrehtori oman toimen ohella 
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yhdessä OPO:n kanssa. Kummassakin koulussa tukeudutaan kuitenkin mielellään 

ulkopuoliseen organisoituun apuun yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseksi. 

Kouluilla on suuria näkemyseroja yrittäjyyskasvatuksen sisällöstä, mikä haastattelun 

perusteella perustuu Vk1 koulun rehtorin hyvin kapeaan yrittäjyyskasvatuksen sisällön 

oivaltamiseen.  

8.4 Kouluparien vertailu toisiinsa 

Alun perin koulut valittiin tapaustutkimukseen siten, että olisi mahdollista verrata kahta pientä 

ja kahta suurta koulua ja niiden välisiä eroja sekä lisänä muun koulutoimen järjestäjän 

alaisuudessa toimivia kahta koulua. Haastattelujen ja kyselyjen tuloksena osoittautuikin että 

kaikki valitut kouluparit olivat toisiinsa nähden hyvin erilaisessa tilanteessa 

yrittäjyyskasvatuksen osalta ja siten niiden vertailu pareina toisiin pareihin on pienellä koulujen 

määrällä tämän tutkimuksen kannalta erilaista kuin oli ennalta ajateltu. 

Kussakin kouluparissa toinen rehtoreista ymmärtää yrittäjyyskasvatuksen pääasiassa ulkoisten 

yrittäjäominaisuuksien kautta yrittäjäkasvatukseksi, kun taas toiset ovat avartaneet käsitystään 

enemmän myös oppilaan sisäisten yrittäjyysominaisuuksien osalta ja näkevät siitä olevan myös 

oppimisen kannalta koko oppilaitokselle etua. 

Pk1- Ja meillähän peruskoulutus on maksutonta, et rahan kanssa ei voida pelata 

ja muuta. 

Pk2 - Sill on niin ku merkitystä mun omalle tulevaisuudelle ja oppimiselle. Ja sit 

siellä ehkä lopussa on tämmönen itseohjautuva sinnikäs yrittäjämäistä 

asennetta tai sellasta yritteliästä asennetta. 

Sk1 - Sitten se on mun mielestä myös sitä, että puhuttaisiin ihan yrittäjyydestä 

eli entrepreneurship ja olis vielä joku kummiyritys ja lapsille ainakin semmosii 

konkreettisia juttuja. 

Sk2 - Tietoisuutta kaikesta yhteiskunnassa vallitsevista asioista ja muuttujista, 

mitkä vaikuttaa siihen, että pystyy itsensä työllistämään ja niin edelleen. 

Vk1 - …sehän on sitä, että luodaan niitä edellytyksiä siihen, että se nuori osaa 

ajatella asioista sillä tavalla että tavallaan annetaan pohjat oppia olla yrittäjä. 
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Vk2 - Annetaan, ohjataan siihen toimintaan missä nuori pääsee itse tekemään 

ratkaisuja ja sitten hyväksymään sen, että se voi mennä myös pieleen ja aloittaa 

sitten uudestaan, että siihen epäonnistumiseen tai vastoinkäymiseen ei jää 

murehtimaan, vaan huomaa, että siitä voi aina lähtee eteenpäin. 

Yrittäjyyskasvatuksen suhteen koulun koko ei ole niinkään merkittävä tekijä vaan se, kuinka 

rehtori toteuttaa yrittäjyyskasvatusta  oman kiinnostuksensa ja näkemyksensä mukaan.  

Kiinnostusta ja näkemystä kasvattavat tieto ja osaaminen, joka vaihteli vastaavasti rehtoreiden 

vastauksissa. Kaikki rehtorit kertoivat, että riittävästi tietoa ja koulutusta olisi saatavilla, mutta 

vain Pk2 koulun rehtori on aktiivisesti kehittänyt omaa osaamistaan jopa siinä määrin, että 

kouluttaa muita alueen rehtoreita ja opettajia, tosin taitopedagogiikan puitteissa. 

Oppilaitoksen johtaminen on kaikkien rehtoreiden mielestä työlästä ja aikaa vievää, eikä siitä 

aivan perustyötunneilla selviä. Johtamisessa Pk1 rehtori painottaa asiantuntijaorganisaation 

ihmisten haastavaa johtamista vahvalla substanssiosaamisella. Jaetun johtamisen kehittämisen 

kautta muut rehtorit pyrkivät jakamaan työkuormaa ja sitouttamaan opettajia päätöksiin ja  

muutoksiin. 

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä Pk1, Sk1, ja Vk1 rehtorit tukeutuisivat vahvasti 

ulkopuoliseen asiantuntija apuun sekä valmisiin suoritettaviin konsepteihin, kun taas muut 

kehittäisivät sitä oppilaitoksen sisäisiä toimintoja parantaen ja koulun ulkoisia suhteita 

ympäröivään yhteiskuntaan kehittäen. 

8.5 Kyselylomakevastausten vertailu 

Kyselylomakkeen pohjana on käytetty Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoTM kysymyksiä ja sen 

kautta kerättyä tutkimustietoa aikaisemmilta vuosilta  rehtorien vastausten osalta. 

Kyselylomakkeen kysymykset ja skaala on sama, jotta vastauksia voi verrata keskenään. 

Lomakkeen tarkoituksena on lisätä tutkimuksen validisuutta ja tarkastella osaltaan mahdollisia 

eroavaisuuksia aikaisempaan aineistoon nähden (Hämäläinen 2014; Hämäläinen ym. 2018; 

Ruskovaara 2011). Hankinta otos saatu 8.3.2019 aineiston ylläpitäjältä.  Kyselylomake 

vastauksineen on esitetty taulukossa 5. Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoTM on LUT-yliopiston 

perus- ja toisen asteen opettajien ja rehtoreiden yrittäjyyskasvatuksen kehittymistä varten 

laadittu itsearviointi työkalu, joka on edelleen opetustoimen henkilöiden käytettävissä ja 

saatavilla tätä kirjoitettaessa osoitteessa www.lut.fi/ mittaristo. 
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Aikaisempina vuosina kerätyssä tiedossa on mukana 181 rehtoria vastaajina,  joiden vastauksia 

on verrattu nyt haastateltujen kuuden rehtorin antamiin vastauksiin. Koska nyt tarkasteltava 

kohderyhmä on varsin pieni, tarkastellaan annettuja vastauksia keskiarvojen mukaan siten, että 

verrataan keskiarvoa aikaisempaan keskiarvoon positiivisena tai negatiivisena muutoksena. Yli 

20% muutoksia pidetään tässä tarkastelussa merkittävinä suuntaan tai toiseen. Vertailutieto on 

koottu taulukkoon 5. 

Toimintakulttuurin osalta kehitystä on tapahtunut pääsääntöisesti positiiviseen suuntaan ja 

merkittävänä muutoksena on tapahtunut uusien ratkaisujen ja toimintamallien sekä käytäntöjen 

luominen työyhteisössä. 

Arvioinnin ja suunnittelun osalta on kehitys ollut positiivista. Merkittävää paranemista on 

tapahtunut rehtoreiden osalta keskusteluissa kollegojen kanssa yrittäjyyskasvatuksen 

yhteistyöesimerkeistä ja yritysvierailukohteista sekä arvioinneissa siitä, kuinka 

yrittäjyyskasvatuksen suunnitelmat näkyvät toteutuksessa ja oppimistuloksissa. Samoin on 

opettajankokouksia  kehitetty sellaisiksi, että niissä kehitetään yrittäjyyskasvatuksen toteutusta. 

Merkittävää laskua on vertailussa rehtoreiden oman kehittymisen arvioinnin  kohdalla 

yrittäjyyskasvatuksen osalta. 

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen kannalta muutos positiiviseen suuntaan on lähes 

kauttaaltaan ollut merkittävää.  Ennallaan ovat pysyneet vain paikallisen opetussuunnitelman 

kehittämiseen osallistuminen ja työyhteisön ymmärtämisen vahvistaminen 

yrittäjyyskasvatuksen suhteen. Opettajien työssäolojaksot ovat vähentyneet vastaavalla 

aikajaksolla merkittävästi. 

Yhteistyö yrittäjyyskasvatuksen toimijoiden kanssa on kasvanut pääsääntöisesti merkittävästi 

tai pysynyt ennallaan.  Poikkeuksena  ovat 4H-liitto, jonka käyttö on vähentynyt merkittävästi 

ja FINPEC, joka ei ole ollut minkään nyt mukana olleen koulun toiminnassa. 
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Taulukko 5.  Kyselylomakevastaukset     

 

 

 

 

 

 

 

    

      Jatkuu 

 

PK 1 PK 2 SK1 SK2 VK1 VK2

On ottanut aikaisemmin osaa Yrittäjyyskasvatuksen ™  mittaristo kyselyyn
0=ei ole;  1=kerran; 2=useammin kuin kerran 0 0 0 0 0 1

3 1 2 5 4 4
5 2 5 3 5 1

alle 5v = 1;   6-10v = 2;   11-15v = 3;   16-20v = 4;   yli 20v = 5
0 0 5 0 0 0
0 0 0 1 0 1

98 Pyrkinyt vaikuttamaan, että yhteisössämme sallitaan myös virheet 4 4 3 4 4 3 3,67 3,54
3,58

99
Kuinka säännöölisesti olen edistänyt sitä, että oppilaitoksessamme 
hyödynnetään eri toimijoiden erityisosaamista

4 4 3 4 2 3 3,33 3,4
-1,96

100 Kehittänyt sellaista toimintakulttuuria, jossa vahvistuu jaettu asiantuntijuus 4 4 3 4 2 4 3,50 3,39
3,24

101 Kehittänyt toimintakulttuuria, jossa ideoidaan vapaasti 4 4 3 4 4 3 3,67 3,24
13,17

105
Luonut työyhteisön kanssa uutta, esimerkiksi uutta tietoa, uusia ratkaisuja, uusia 
käytäntöjä 

4 4 3 4 4 3 3,67 2,68
36,82

102
Suunnitellut miten yrittäjyyskasvatus integroidaan luokan ja ryhmän 
toimintakulttuuriin 

2 3 2 3 1 2 2,17 1,76
23,11

103
Luonut yhdessä oppijoiden  kanssa toimintaamme ohjaavia sopimuksia tai 
käytänteitä 

3 4 3 2 2 2 2,67 2,66
0,25

107
Keskustellut kollegoiden kanssa hyvistä yhteistyöesimerkeistä, 
yritysvierailukohteista ja/tai yrittäjävieraista 

3 4 3 3 4 3 3,33 2,03
64,20

108 Arvioinut miten  yrittäjyyskasvatuksen suunnitelmani näkyvät toteutuksessa 1 4 2 2 1 2 2,00 1,58
26,58

109 Ottanut oppijat mukaan arvioimaan yrittäjyyskasvatuksessa saavutettuja tuloksia 0 3 1 2 4 2 2,00 1,22
63,93

110
Arvioinut, miten asetetut yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet ovat näkyneet 
oppimistuloksissa 

1 2 1 3 4 1 2,00 1,21
65,29

111 Arvioinut kehittymistäni yrittäjyyskasvattajana 0 2 1 0 0 2 0,83 1,29
-35,40

112
Kehittänyt opettajankokouksia tms sellaiseksi,  että niissä ideoidaan 
yrittäjyyskasvatuksen toteutusta

1 3 1 3 2 2 2,00 1,33
50,38

Kyselylomake osa Vastaus osa

Muutos %
Toimintakulttuuri

Toiminut rehtorina  

Lomake kyselyn 
keskiarvo ( n = 6 )

Yrittäjyyskasvatuksen 
mittaristo™ aineiston 
keskiarvo ( n = 181)

Lomakekyselyn vastaukset

Oppilaitokset

Toiminut opettajana  

Toiminut yrittäjänä; 1 = kyllä  0 = ei  
muu työssä käynti; 1 = kyllä  0 = ei  

Perustietoa

Arvioni, kuinka säännöllisesti olen: (vastausvaihtoehtona 0= en koskaan, 1=harvoin, 
2=silloin tällöin, 3=melko usein, 4=jatkuvasti) 

Arviointi ja suunnittelu
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taulukko 5. (jatkoa) 

 

PK 1 PK 2 SK1 SK2 VK1 VK2

114 Kehittänyt työ- ja elinkeino osaamistani 0 1 1 1 1 1 0,83 0,63
32,28

115
Huomioinut yrittäjyyskasvatuksessani alueelliset ja/tai paikalliset elinkeino/ 
koulutus strategiat?

0 0 1 1 1 1 0,67 0,43
55,04

116 Kehittänyt suunnitelmallisesti oppilaitoksemme yrittäjämäistä toimintaa? 0 1 0 1 1 1 0,67 0,52
28,21

117 Vahvistanut työyhteisön ymmärrystä yrittäjyyskasvatuksesta? 0 1 1 1 1 0 0,67 0,62
7,53

118
Ollut kehittämässä alueellista/paikallista oppilaitoksen opetussuunnitelmaa 
yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta?

0 0 1 0 0 1 0,33 0,34
-1,96

119 Ollut kehittämässä oppilaitoksemme yrittäjyyskasvatussuunnitelmia 0 1 1 1 1 1 0,83 0,47
77,30

120 Ollut kehittämässä alueellisia ja /tai paikallisia yrittäjyyskasvatussuunnitelmia? 0 0 1 0 0 1 0,33 0,25
33,33

42 Yrittäjyyskasvatus näkyy oppilaitokseni vuosisuunnitelmissa 1 1 1 1 1 1 1,00 0,66
51,52

44 Ope-TET / opettajien työssäoppimisjaksot 0 0 0 0 1 0 0,17 0,24
-30,56

45 Yritysyhteistyö, kummiyritysyhteistyö tms 1 1 1 1 1 1 1,00 0,45
122,22

46 Yrittäjyyden tai yrittäjyyskasvatuksen teematunnit / teemapäivät 1 1 1 1 1 1 1,00 0,54
85,19

48 Yrittäjyyden tai yrittäjyyskasvatuksen valinnaiskurssi 0 0 1 0 1 1 0,50 0,34
47,06

49 Yrittäjyyteen tai yrittäjyyskasvatukseen liittyvä kerhotoiminta 0 0 0 0 0 1 0,17 0,11
51,52

50 Osuuskuntatoiminta 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
0,00

51  4H-liitto 0 0 0 1 0 1 0,33 0,44
-24,24

52 Yrittäjäjärjestö 0 0 0 1 1 1 0,50 0,25
100,00

54 InnoSuomi (esim InnoKoulu) 0 0 1 0 0 0 0,17 0,13
28,21

55 Kerhokeskus – koulutyön tuki ry 0 1 0 1 1 0 0,50 0,33
51,52

56 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT 0 0 0 1 1 1 0,50 0,50
0,00

57 FINPEC Finnish Practice Enterprises Centre 0 0 0 0 0 0 0,00 0,01
-100,00

58 YES-Keskus 0 0 1 0 0 1 0,33 0,36
-7,41

59 Nuori Yrittäjyys ry 0 1 0 0 0 1 0,33 0,30
11,11

60 Paikalliset yritysneuvontapalvelut 0 0 0 1 1 0 0,33 0,18
85,19

61 Paikallinen työvoimatoimisto (työ- ja elinkeinotoimisto) 0 1 1 1 1 0 0,67 0,39
70,94

62 Korkeakoulun / yliopiston yrittäjyysyksikk 0 0 1 0 0 0 0,17 0,18
-7,41

Oletko tehnyt yhteistyötä näiden yrittäjyyskasvatuksen toimijoiden kanssa viimeisen 
lukuvuoden tai kalenterivuoden aikana (vastausvaihtoehtona kyllä/ei)  kyllä=1; ei=0

Menneen lukuvuoden tai kalenterivuoden aikana, olenko… (vastausvaihtoehtona kyllä 
/ei)  kyllä=1; ei=0

Mitkä seuraavista yrittäjyyskasvatuksen muodoista ovat käytössäsi oppilaitoksessasi 
vuosittain: (vastausvaihtoehtona kyllä/ei)  kyllä=1; ei=0

Kyselylomake osa Vastaus osa

OppilaitoksetKehittäminen
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9 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

9.1 Analyysi ja pohdinta 

Yrittäjyyskasvatuksen analyysin ja pohdiskelun pohjana on  Fayollen ja Gaillyn (2008) sekä 

Kyrö ja Nissinen (1995) malli, jossa yrittäjyyskasvatuksella on kolme ulottuvuutta; sisäinen, 

omaehtoinen ja ulkoinen yrittäjyys ja kullekin ulottuvuudelle on esitetty omia eri ikäryhmille 

sovitettuja tavoitteita (vrt. kappale 3.2. yrittäjyyskasvatuksen muodot). 

 Kyselylomakkeen vastausten perusteella yrittäjyyskasvatus on kehittynyt lähes kaikilla 

kyselyn aihealueilla merkittävästi positiiviseen suuntaan. Tämä on linjassa 

yrittäjyyskasvatuksen tietoisuuden ja kouluttautumisen kanssa. Rehtoreiden mukaan 

yrittäjyyskasvatuksesta keskustellaan ja sitä kehitetään erilaisin toimenpitein niin työyhteisön 

kanssa kuin kollegojen kanssa sekä ulkoisten yrittäjyyskasvatustoimijoiden kanssa jollain 

tavoin lähes päivittäin. Rehtorit ovat pyrkineet ottamaan yrittäjyyskasvatuksenomaisia 

toimintatapoja mukaan koulun toimintaan, vuosisuunnitelmiin ja yrittäneet tuoda 

yrittäjyyskasvatuksen ideointia opettajainhuoneen keskusteluihin ja kokouksiin. Haastattelujen 

pohjalta suurena ongelmana on kuitenkin, että rehtorit mieltävät yrittäjyyskasvatuksen suuressa 

määrin ulkoisen yrittäjyyden ja yrittäjävalmiuksien kehittämisen kautta huomioimatta eri 

ikäkausien yrittäjyyskasvatuksellisia sisäisen yrittäjyyden ulottuvuuksia jolloin 

yrittäjyyskasvatuksen perusteet eivät toteudu.  

Molemmissa pienissä kouluissa toimintakulttuurin ja keskustelun ylläpitäminen ja rehtorin 

läsnäolo on lähellä niin oppijaa kuin opettajaa sekä  muuta henkilökuntaa että vanhempia, mutta 

vertailuparikoulujen rehtoreiden näkemys yrittäjyyskasvatuksesta poikkeaa suuresti toisistaan. 

Samoin oli myös suurten vertailukouluparien  rehtoreiden kohdalla. Yrittäjyyskasvatuksen 

edistäminen rehtoreiden toimesta ei ole tämän mukaan sidoksissa koulun kokoon. 

Kaikki rehtorit pitävät yrittäjyyskasvatusta tärkeänä, tosin omien näkemystensä kautta, ja sen 

rooli yhteiskunnassa nähdään vaihtelevasti joko erittäin tärkeänä ja kiinteänä osana tai löyhästi 

sitä tukevana. Yrittäjyyskasvatuksella ei nähty olevan koulun sijaintipaikkakuntaa suurempaa 

merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille. Rehtorit eivät yhdistäneet yrittäjyyskasvatusta 

maakunnan, maan, saati eurooppalaisen hyvinvoinnin perustan rakennusosaksi.  Syvemmän 

yhteiskunnallisen näkemyksen puute ei rakenna riittävää perustaa yrittäjyyskasvatuksen 
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syvemmälle tuntemukselle jolloin yrittäjyyskasvatusta ei osata liittää opetusta yhdistäväksi 

metodiksi.  

Kukin rehtori johtaa kouluaan omalla persoonallisellaan tavallaan, joka on muokkaantunut 

oppilaitoksen johtamistarpeiden mukaisesti. Kaikilla rehtoreilla on hyvät valmiudet edistää 

jaettua johtajuutta kouluissaan ja toteuttaa tarvittavia muutoksia. Rehtorit olivat yhtenäisellä 

linjalla siitä, että jaetun johtajuuden kautta he saavat henkilöstön erityisosaamisen ja tietotaidon 

parhaiten opetuksen käyttöön sekä voivat samalla tasoittaa omaa suurta työkuormaansa. 

Jokainen rehtori on työssään varmasti erittäin pätevä ja oman paikkansa arvoinen pystyen 

toimimaan hallinnon ja talouden asiantuntijana, ihmisten johtajana sekä pedagogisena 

johtajana. Amerikkalaisen opetuksen alan professori Sergiovannin (1984) mukaan erinomainen 

rehtori on toiminnassaan oppilaitoksensa kulttuurin ylläpitäjä ja kehittäjä sekä symbolihahmo, 

joka johtaa valitsemallaan tiellä koulua eteenpäin (vrt. kappale 5.3 rehtorien työn toimenkuva). 

Vaikka amerikkalainen malli johtotähtenä ja symbolihahmona olemisena ei aivan sellaisenaan 

istu suomalaiseen mentaliteettiin on koulun rehtorilla kuitenkin selkeästi mahdollisuus 

sellaiseen rooliin astua tahtoessaan -  kuten Pk2 koulun rehtori on tehnyt. Hän on pystynyt 

omalla esimerkillään ja innostamisellaan saamaan koulun suunnan taitopedagogiikan polulle, 

johtanut sitä jaetun johtajuuden avulla kollegoihin luottaen ja jakanut tietouttaan 

kokemuksistaan myös alueen muille kouluille ja rehtoreille. Myös Vk2 koulun rehtori on 

omalla määrätietoisella toiminnallaan ohjannut kouluaan kohti yrittäjyyskasvatuksellista 

suuntaa. Tässä suhteessa koulun koolla ei  näytä olevan merkitystä. Rehtorin persoonalla ja 

tahdolla pienessä koulussa voidaankin esimerkin mukaan saada muutos aikaan. Vastaavasti 

myös koulun Vk2 rehtori on pystynyt omilla toimillaan viemään koulun arkea kohti 

yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita. 

Suunnan muuttaminen perinteisestä opetustavasta kohti OPS:n viitoittamaa 

yrittäjyyskasvatuspainotteista opetusmetodia kohti vaatii edelleen rehtoreilta suuria muutoksia 

toimintatapoihin. Mitä suurempi organisaatio sen pidempään kestää muutoksen läpivieminen.  

Rehtoreilta ja kouluilta puuttuu haastattelujen perusteella yhtenäinen visio ja strategia jota 

toteuttaa yrittäjyyskasvatuksen osalta.  Lippittin (1987) mukaan muutos tarvitsee toteutuakseen 

viisi elementtiä: vision; taidot; kannustimet; resurssit ja toimintasuunnitelman. Yhdenkin 

elementin puuttuminen johtaa tavalla tai toisella muutoksen kariutumiseen (vrt. kappale 4.4 

muutosjohtaminen). Haastatteluihin pohjautuvien havaintojen mukaan rehtorit eivät koe, että 

heillä näitä elementtejä olisi käytössään yrittäjyyskasvatuksen suhteen. Yrittäjyyskasvatuksen 
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näkökulmasta tarkasteltuna. OPS:sta voisi kuitenkin löytää vision ja jonkinlaisen 

toimintasuunnitelman. Rehtoreiden taidoiksi voisi katsoa johtamisen, mutta samalla puutteeksi 

kapean tietämyksen yrittäjyyskasvatuksesta. Resursseiksi voisi ajatella koulun opettajakunnan 

ja kannustimeksi tulevaisuudessa loistavat oppimistulokset ja muuttuviin yhteiskunnallisiin 

oloihin sopeutuvat yhteiskuntakelpoiset oppijat.  

Pienessä koulussa tällaisen muutoksen läpiviemiseen voi riittää rehtorin aktiivinen panos, mutta 

suuressa kouluorganisaatiossa rehtori tarvitsee siihen sitä enemmän henkilöitä mitä vähemmän 

hän itse on muutokseen sitoutunut. Tästä syystä Vk1 koulu voi lähitulevaisuudessa olla 

vaikeuksissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tuomien opetuksen tehtävien 

muutosten suhteen. Vk2 koulussa rehtori edesauttaa yrittäjyyskasvatuksen toteutumista yhdessä 

OPO:n kanssa. He toimivat yhdessä paikkakunnalla yhteistyössä muiden koulujen opinto-

ohjaajien kanssa ja lisäksi toiminnan kehittämisessä on mukana koulutoimen järjestäjä. Näin he 

ovat muodostaneet yhtenäisen näkemyksen, vision ja toimintatavan sekä strategian siihen, 

kuinka yrittäjyyskasvatuksen vaatimuksiin vastataan. Tätä toimintamallia toteutetaan ja 

kehitetään soveltaen kaikissa alueen kouluissa kaikilla luokka-asteilla.  

Pohdittaessa vastausta ensimmäiseen tutkimuskysymykseen  

 mikä on rehtorin rooli yrittäjämäisen kasvatuksen edistäjänä,  

haastattelujen ja kyselyn perusteella rehtoreiden rooli on nähtävä keskeisenä tekijänä koulun 

linjausten kannalta. Tätä asemaa eri rehtorit käyttävät kuitenkin eri tavoin  

yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi. Rehtorit, jotka näkevät yrittäjyyskasvatuksen olennaisena 

osana koulun kehitystä, ovat sen kehittymistä pystyneet edistämään. Rehtorit, joiden näkemys 

yrittäjyyskasvatuksesta rajoittuu ulkoisen yrittäjyyden edistämiseen eivät ole edistäneet 

yrittäjyyskasvatuksen kehittymistä muutoin kuin OPS:n minimitavoitteiden saavuttamiseksi. 

Rehtorin toiminta koulunsa pedagogisena johtajana vaikuttaa kaikkeen koulun toimintaan ja 

vaikuttaa myös siihen, kuinka koulun resursseja käytetään ja jaetaan. Rehtori voi vaikuttaa 

osaltaan myös siihen, kuinka opettajat saavat lisäkoulutusta yrittäjyyskasvatuksesta. 

Toiseen tutkimuskysymykseen  

 kuinka rehtori voi  toiminnallaan edistää yrittäjyyskasvatusta, 
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vastauksen ovat osaltaan toiminnallaan esittäneet rehtorit, joiden näkemyksessä 

yrittäjyyskasvatuksessa on mukana myös sisäisen yrittäjyyden elementtejä ja yhteiskunnallista 

syvyyttä. Rehtorit voivat edistää yrittäjyyskasvatusta omalla esimerkillään ja pitämällä yllä 

aktiivisesti keskustelua sen kehittämisestä. Yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi rehtorien oma, 

samoin kuin opettajien kouluttautuminen, on tarpeen kuten, myös opettajien välisen yhteistyön 

kehittäminen (vrt. Ruskovaara 2007). 

Rehtori toimii linkkinä koulutoimen järjestäjän ja opettajien välillä. Koulutoimen järjestäjän  ja 

oppilaitoksen välinen yhteistyö yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi on kokonaisuuden 

muutoksen kannalta ratkaisevassa asemassa, kuten on Vk2 koulun rehtorin toiminnan 

seurauksena tapahtunut. Muutoksen läpiviemiseksi rehtoreilla, opettajilla ja koulutoimen 

järjestäjillä tulisi olla yhtenäinen ja samaan suuntaan osoittava toimintavisio ja strategia.  

Jatkokysymykseen siitä, onko koulun koolla merkitystä rehtorin toimissa yrittäjyyskasvatuksen 

edistämisessä, on saatu vastaus varsin selkeästi haastattelujen vastausten perusteella. Niissä 

kunkin kouluparin, pienen ja suuren sekä kahden suuren toisen koulupiirin alueella toimivien 

koulujen osalta kussakin parissa toinen kouluista oli syvällisemmin käsittänyt 

yrittäjyyskasvatuksen ja ottanut sen mukaan koulun arkeen ja opetukseen kuin toinen. 

Johtopäätöksenä tässä tutkimuksessa on, ettei koulun koolla ole tässä suhteessa merkitystä 

rehtorin toimiin yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä. 

9.2 Yhteenveto 

Euroopan Unionin keskeisimpiä tavoitteita on maanosan kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden 

parantaminen. Tätä tavoitetta jokainen jäsenvaltio edistää omilla kansallisilla toimillaan. 

Yhteisinä välineinä tavoitteen saavuttamiseksi ovat kansalaistaitojen parantaminen, 

yrittäjyyden ja yrittämisen kulttuurin kohentaminen sekä yrittäjyyskasvatuksen edistäminen. 

Näitä on pidetty tärkeinä EU:ssa ja Suomen hallitusten tasolla jo 90-luvulta lähtien. 

Perusopetuksen opetussuunnitelmat ovat sisällyttäneet yrittäjyyskasvatuksen edistämisen eri 

asteisina jo lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. Viimeisimmässä 2016 käyttöönotetussa 

OPS:ssa yrittäjyyskasvatus on sisällytetty laajasti moniin aineisiin. Opetushallitus on tehnyt 

oppaita ja ohjeistuksia ja paikalliset opetustoimenjärjestäjät ovat siirtäneet ne paikallisiin 

opetussuunnitelmiin ja koulutasolla yrittäjyyskasvatus löytyy vuosisuunnitelmista.  
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Yrittäjyyskasvatuksen toteutus on edelleen edennyt varsin verkkaisesti. Tässä tutkimuksessa 

tarkasteltiin rehtorien toimintaa yrittäjyyskasvatuksen edistämisen kannalta. Havaintona 

löydettiin, etteivät yrittäjyyskasvatuksen perusteet ole rehtoreiden hallussa kovin hyvin. 

Rehtoreiden näkemykset tutkitussa joukossa kuitenkin vaihtelevat suuresti, koulun koosta 

riippumatta ja ne painottuvat kohtalaisesti ulkoiseen yrittäjyyteen. Yrittäjyyskasvatuksen 

tavoitteet eivät ole rehtoreille kovin hyvin selvillä, eikä sen kehittymisen arviointia ole koulu- 

tai koulutoimen tasolla riittävän laajasti mietitty. Vaikka yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita on 

maakuntatasollakin pyritty määrittelemään, ei niitä kuitenkaan ole koulutoimen järjestäjän 

toimesta viety kouluille ja rehtoreille riittävän konkreettisesti. Uusi OPS ja yrittäjyyskasvatus 

on suuri muutos opetustyöhön ja sen läpivieminen ja jalkauttaminen kouluihin on rehtoreille 

suuri haaste, johon tarvitaan koko koulutoimen organisaation panostus. Jaettu johtajuus aidosti 

toteutettuna antaa rehtoreille käyttöön jo olemassa olevien resurssien  potentiaalin parhaiten. 

Rehtoreiden johtamiskoulutus on ollut vähäistä tai sitä ei ole ollut lainkaan, varsinkaan ennen 

viran vastaanottoa. Kokemus ja käytännöt ovat opastaneet koulun johtamisessa. Rehtorin rooli 

havaittiin hyvin keskeiseksi yrittäjyyskasvatuksen puitteissa niin sen aktiivisena toteuttajana 

kuin myös passiivisena hidastajanakin. Kaikilla osapuolilla tulisi olla yhteinen näkemys myös 

yrittäjyyskasvatuksen sisällöstä, sen eri muodoista ja toteutustavoista eri luokka-asteilla. Uusi 

perusopetuksen opintosuunnitelma antaa ohjeineen tähän hyvät perusteet. Rehtorien tehtävänä 

olisi syvällisesti perehtyä siihen ja keskustella laajasti siitä myös opettajakuntansa kanssa sen 

toteuttamisesta ja näin edistää yrittäjyyskasvatuksen toteutumista. Rehtori voi omalla 

toiminnallaan vaikuttaa oppilaitoksen opetuksen suuntaan yhdessä muiden 

yrittäjyyskasvatustoimijoiden kanssa oppilaitoksen koosta riippumatta.   

9.3 Jatkotutkimusaiheet 

Haastattelujen ja kyselyn perusteella huomiota tulisi kiinnittää yrittäjyyskasvatuksen 

toimijoiden yhteisen linjan kehittämiseen. Maanosan ja hallituksen tasolla on suuntaviivat 

selkeästi osoitettu. Toteutuksen toimeenpanemiseksi koulutoimen järjestäjän, rehtorien ja 

opettajien on saatava laadittua yhteisesti toteuttamiskelpoinen visio, strategia ja käytännön 

toimintasuunnitelma yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi siten, että se on opetusta yhdistävänä 

ja kannustavana tekijänä opetuksessa. Rehtoreiden roolia pitää tutkia lisää ja heidän 

toimintojaan terävöittää yrittäjyyskasvatuksen osalta (vrt. Hämäläinen ym. 2018). 
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Rehtorien toimintaedellytysten parantamista tulisi tarkastella tätä tutkimusta laajemmin 

yhdessä koulutoimenjärjestäjän toimien kanssa. Rehtorit toteuttavat koulutoimen järjestäjän 

ohjeita, mutta kohtaavat koulutasolla pedagogisen vapauden airueen ja mahdollisesti myös 

poliittisen vastustuksen. Myös rehtorien johtamisosaamisen, jaetun johtamisen ja 

muutosjohtamisen, edellytysten parantamisen mahdollisuuksia tulisi tarkastella nykyisten 

toimintaedellytysten kehittämisen kannalta. 

Opetuksen muutoksen vaikutukset näkyvät myös oppijoiden arjessa. Tässä tutkimuksessa ei ole 

tarkasteltu oppijoiden tai heidän vanhempiensa käsityksiä  uudesta opintosuunnitelmasta. Sitä 

ei ole käsitelty toistaiseksi muuallakaan kovin laajasti. Vanhempien mielipiteiden vaikutus 

oppijoiden ja opettajien kautta yrittäjyyskasvatukseen voisi olla myös tarkemman tutkimuksen 

arvoista. 
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Liite 1. Haastattelu kysymykset     

Haastattelukysymykset 

Rehtorit yrittäjyyskasvatuksen vetureina  

Toisena ryhmänä käsitellään haastattelun kysymyksien vastaukset ryhmiteltyinä 

• näkemys yrittäjyyskasvatuksesta, kysymykset 2- 14 

• johtaminen, kysymykset 15-18  

• muutoskyky, kysymykset 19-23 

• kehittämisen haasteet, kysymykset 24-27 

näkemys yrittäjyyskasvatuksesta, kysymykset 2- 14 

1. Kuinka Teistä tuli rehtori? 

2. Mitä yrittäjyyskasvatus mielestänne on? 

3. Miksi yrittäjyyskasvatus on mielestänne tarpeellinen tai tarpeeton? 

4. Mitä yrittäjämäinen toimintakulttuuri mielestänne on? 

5. Kuinka perusopetuksen opetussuunnitelma mielestäsi suhtautuu 

yrittäjyyskasvatukseen? 

6. Kuinka yrittäjyyskasvatus mielestänne liittyy ympäröivään yhteiskuntaan?  

7. Kenelle yrittäjyyskasvatus sopii? 

8. Minkälainen asema yrittäjyyskasvatuksella on muihin  laaja-alaisen 

osaamisen tavoitteisiin nähden? 

9. Onko yrittäjyyskasvatukselle asetettu koulussanne tavoitteita? 

10. Kuinka tavoitteita mitataan? 

11. Kuinka yrittäjyys kasvatus kehittyy tulevina lukuvuosina? 

12. Kuinka yrittäjyyskasvatus näkyy koulun vuosisuunnitelmassa? 

13. Kuinka olet kehittänyt omaa osaamista yrittäjyyskasvatuksen alalla? 

14. Mitä mielestäsi on yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka? 

 

(jatkuu) 
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              (liite 1  jatkoa) 

johtaminen, kysymykset 15-18    

15. Minkä luokkien rehtorina toimitte? 

16. Kuinka paljon oppilaita / opettajia / muuta henkilökuntaa? 

17. Minkälaista johtamista oppilaitoksen johtaminen vaatii? 

18. Oletteko pystyneet toteuttaman sellaista johtajuutta kuin olette halunneet? 

muutoskyky, kysymykset 19-23 

19. Kuinka yrittäjyyskasvatus ilmenee koulun toimintakulttuurissa? 

20. Kuka vastaa yrittäjyyskasvatuksen edistämisestä? 

21. Kuinka saat opettajat innostumaan yrittäjyyskasvatuksesta? 

22. Kuinka yrittäjyyskasvatusta tulisi kehittää? 

23. Kuinka muutokset saadaan toteutettua? 

kehittämisen haasteet, kysymykset 24-27 

24. Miten yrittäjyyskasvatus on toteutunut tällä hetkellä? 

25. Onko mielestänne tietoa ja koulutusta tarpeeksi saatavilla? 

26. Mitkä asiat edesauttavat / hidastavat yrittäjyyskasvatuksen edistymistä? 

27. Minkälaista yrittäjyyskasvatuksen tulisi mielestänne olla? 
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Liite 2. Kyselylomake      

 

 

 

 

      (jatkuu) 

 

  -5    6-10  11-15  15-20  +20

Arvioni, kuinka säännöllisesti olen: (vastausvaihtoehtona 0= en koskaan, 
1=harvoin, 2=silloin tällöin, 3=melko usein, 4=jatkuvasti) 

0 
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rv
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3 
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4 
= 

ja
tk

uv
as
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98 Pyrkinyt vaikuttamaan, että yhteisössämme sallitaan myös virheet

99
Kuinka säännöölisesti olen edistänyt sitä, että oppilaitoksessamme 
hyödynnetään eri toimijoiden erityisosaamista

100 Kehittänyt sellaista toimintakulttuuria, jossa vahvistuu jaettu asiantuntijuus 

101 Kehittänyt toimintakulttuuria, jossa ideoidaan vapaasti 

105
Luonut työyhteisön kanssa uutta, esimerkiksi uutta tietoa, uusia ratkaisuja, uusia 
käytäntöjä 

102
Suunnitellut miten yrittäjyyskasvatus integroidaan luokan ja ryhmän 
toimintakulttuuriin 

103
Luonut yhdessä oppijoiden  kanssa toimintaamme ohjaavia sopimuksia tai 
käytänteitä 

107
Keskustellut kollegoiden kanssa hyvistä yhteistyöesimerkeistä, 
yritysvierailukohteista ja/tai yrittäjävieraista 

108 Arvioinut miten  yrittäjyyskasvatuksen suunnitelmani näkyvät toteutuksessa 

109 Ottanut oppijat mukaan arvioimaan yrittäjyyskasvatuksessa saavutettuja tuloksia 

110
Arvioinut, miten asetetut yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet ovat näkyneet 
oppimistuloksissa 

111 Arvioinut kehittymistäni yrittäjyyskasvattajana 

112
Kehittänyt opettajankokouksia tms sellaiseksi,  että niissä ideoidaan 
yrittäjyyskasvatuksen toteutusta

Arviointi ja suunnittelu

Haastateltavan henkilötietoja ei esitetä opinnäytetyössä. Vastaukset esitetään rehtori A, B ..n

Haastateltava:
Toiminut rehtorina
Toiminut opettajana
Toiminut yriuttäjänä -vaihtoehtona myös ei toiminut yrittäjänä
Muu

Toimintakulttuuri

Toimintakulttuuria koskevat kysymykset 
Yrittäjyyskasvatuksen MittaristoTM tutkimuksen kysymyksiä                      osallistunut kyselyyn aikaisemmin  K/E
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Menneen lukuvuoden tai kalenterivuoden aikana, olenko… 
(vastausvaihtoehtona kyllä/ei)

114 Kehittänyt työ- ja elinkeino osaamistani

115
Huomioinut yrittäjyyskasvatuksessani alueelliset ja/tai paikalliset elinkeino/ 
koulutus strategiat?

116 Kehittänyt suunnitelmallisesti oppilaitoksemme yrittäjämäistä toimintaa?

117 Vahvistanut työyhteisön ymmärrystä yrittäjyyskasvatuksesta?

118
Ollut kehittämässä alueellista/paikallista oppilaitoksen opetussuunnitelmaa 
yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta?

119 Ollut kehittämässä oppilaitoksemme yrittäjyyskasvatussuunnitelmia

120 Ollut kehittämässä alueellisia ja /tai paikallisia yrittäjyyskasvatussuunnitelmia?

Mitkä seuraavista yrittäjyyskasvatuksen muodoista ovat käytössäsi 
oppilaitoksessasi vuosittain: (vastausvaihtoehtona kyllä/ei)

42 Yrittäjyyskasvatus näkyy oppilaitokseni vuosisuunnitelmissa 

43 Yrittäjyyskasvatus näkyy oppilaitokseni vuosisuunnitelmissa 

44 Ope-TET / opettajien työssäoppimisjaksot

45 Yritysyhteistyö, kummiyritysyhteistyö tms

46 Yrittäjyyden tai yrittäjyyskasvatuksen teematunnit / teemapäivät 

47 Yrittäjyyden tai yrittäjyyskasvatuksen valinnaiskurssi

48 Yrittäjyyteen tai yrittäjyyskasvatukseen liittyvä kerhotoiminta

49 Osuuskuntatoimint

Oletko tehnyt yhteistyötä näiden yrittäjyyskasvatuksen toimijoiden kanssa 
viimeisen lukuvuoden tai kalenterivuoden aikana (vastausvaihtoehtona kyllä/ei)

51  4H-liitto 

52 Yrittäjäjärjestö

54 InnoSuomi (esim InnoKoulu)

55 Kerhokeskus – koulutyön tuki ry 

56 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

57 FINPEC Finnish Practice Enterprises Centre

58 YES-Keskus

59 Nuori Yrittäjyys ry

60 Paikalliset yritysneuvontapalvelut

61 Paikallinen työvoimatoimisto (työ- ja elinkeinotoimisto)

62 Korkeakoulun / yliopiston yrittäjyysyksikkö

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Kehittäminen

Kyllä Ei


