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TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksen tarkoituksena on osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun yrittä-

jyyskasvatuksesta ja sen merkityksestä yleissivistävässä koulutuksessa. Tässä 

tutkimuksessa tavoitteena on löytää keinoja vahvistaa perusopetuksen yhteis-

kunnallista tehtävää, erityisesti yrittäjien näkökulmasta. Yrittäjyyskasvatus kuuluu 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaiseen kokonaisuu-

teen, jolloin opettajien ja koululaitosten tehtävänä on pohtia sen integroimista 

opetukseen. Tutkimuksemme teoreettisessa viitekehityksessä avaamme yrittä-

jyyden ja yrittäjyyskasvatuksen käsitteitä. Yrittäjyyskasvatusta ei nähdä ainoas-

taan yrittäjyyden opettamisena, vaan myös yrittäjämäisten taitojen vahvistami-

sena.  

 

Tutkimuksessamme halusimme tuoda yrittäjien näkökulmaa yrittäjyyskasvatuk-

sen vahvistamiseen. Tutkimus on toteutettu kahdessa eri osassa. Aineiston ke-

rääminen tapahtui vuonna 2018 ja 2021 haastattelemalla rovaniemeläisiä yrittäjiä 

ja haastatteluun valikoitui 9 rovaniemeläistä yritystä eri toimialoilta. Tutkimusote 

on fenomenografinen ja analysoimme aineiston käyttäen aineistolähtöistä sisäl-

lönanalyysia. Tutkimuksemme pääongelmana on hakea vastausta kysymykseen, 

millainen merkitys yrittäjyyskasvatuksella on yrittäjien näkökulmasta.  
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van antamisen yrittäjyydestä konkreettisia keinoja hyödyntäen. Yrittäjät pitävät 

yrittäjyyskasvatuksen opettamista merkittävänä, sillä sen ajatellaan kehittävän 

lapsia yksilöllisellä tasolla, mutta myös vaikuttavan yhteiskunnallisesti. 
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JOHDANTO 

 

 

 

Syvennymme yrittäjyyskasvatukseen tutkimalla Rovaniemellä toimivien yrittäjien 

käsityksiä yrittäjyyden opettamisesta alakoulussa ja millaisia keinoja yrittäjät tuo-

vat esille yrittäjyyskasvatuksen vahvistamiseksi. Tämän tutkimuksen kautta py-

rimme osallistumaan keskusteluun yrittäjyyskasvatuksesta sekä sen roolista 

yleissivistävässä koulutuksessa sekä tuomaan esille yrittäjyyden näkökulmaa pe-

rusopetuksen yhteiskunnallisen tehtävän vahvistamiseksi. Tulevaisuudessa toi-

mivat yrittäjät tai yrittäjämäiset työntekijät ovat tärkeässä asemassa työllisyyden 

kehittämiseksi Suomessa. 

 

Tulevaisuudessa Suomeen tarvitaan lisää yrittäjiä, jotka työllistävät ihmisiä yh-

teiskunnan kehittymisen mahdollistamiseksi. Yrittäjyyden ja palkkatyön ero on 

hämärtynyt yhä enemmän ja yhteiskunnassamme tapahtuu muutoksia työelämän 

rakenteissa (Akola ym. 2007; Rope 2020, 11–16; Varamäki, Joensuu & Viljamaa 

2013, 84). Tämä näkyy tänä päivänä jo esimerkiksi palkansaajien kevyt-yrittä-

jyys-kokeilujen lisääntymisenä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017, 14; 25–26). 

Koulumaailman vastaaminen työmaailman muutokseen ja erilaisten työnteko-

mallien omaksuminen opetuksessa luo mahdollisuuksia tulevaisuudessa urake-

hitykselle. Lisäksi COVID-19 on nopeasti vaikuttanut työelämään muuan muassa 

etätyön sekä projektiluontoisen palkkatyön osalta. 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) yhtenä osana laaja-

alaisessa kokonaisuudessa on työelämätaidot ja yrittäjyys. Yrittäjyyskasvatuk-

sella pyritään luomaan myönteistä käsitystä yrittäjyydestä ja kehittämään erilaisia 

taitoja sisäisen yrittäjyyden kehittämiseksi (Opetushallitus 2014, 23.) Opetus- ja 

kulttuuriministeriön laatimien yrittäjyyslinjausten tavoitteena on suunnata, kehit-

tää ja ohjeistaa eri koulutusasteilla yrittäjyyden edistämistä ja yrittäjyyskasvatuk-

sen toimenpiteitä (Opetusministeriö 2009; Opetus ja kulttuuriministeriö 2017). 

Lähtökohtaisesti kouluissa 
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tapahtuvan opetuksen tulee vastata siihen, että lapsille voidaan antaa opetus-

suunnitelman mukaista opetusta. Opetussuunnitelman tavoitteisiin pääseminen 

vaatisi opettamiseen konkreettisia keinoja ja uudenlaisia toimintamalleja, jotka 

auttavat opettajia ymmärtämään yrittäjyyskasvatuksen perusperiaatteet.  

 

Nykyisin löytyy eri tahoja, jotka auttavat yrittäjyyskasvatuksen opettamisessa ja 

kehittämisessä eri keinoin kuten Yrityskylä-toiminta, Nuori Yrittäjyys, Pikkuyrittä-

jät, Digitreenari, sekä YES-Ry, joiden tavoitteena on yrittäjyyskasvatuksen toteut-

taminen. Muun muassa YES-Ry:n kehittämä yrittäjyyden osaamismerkki suorite-

taan digitaalisesti kahdeksan erilaisen yrittäjyyteen liittyvän keskeisemmän tai-

don pohjalta. Tällä pyritään siihen, että kouluissa pystytään osaamismerkin avulla 

tunnistamaan myös oppilaiden erilaisia taitoja, joita he ovat voineet hankkia kou-

lun ulkopuolelta. Tällaisen taitojen tunnistamisen avulla on mahdollista myös laa-

tia paremmin yksilöllisiä opintopolkuja, kun yksilöiden erilaiset taidot tiedostetaan 

monipuolisesti. Myös opetussuunnitelmassa kehotetaan auttamaan oppilasta 

vahvistamaan vapaa-ajalla hankitun osaamisen kehittämistä lapsen työuran kan-

nalta (Opetushallitus 2014, 23). 

 

Yrittäjyys on nähty jo pitkän aikaa pelkästään liiketoimintaan kohdistuvana toi-

mintana ja itse yrittäjämäisyys enemmän taloushallintoon liittyvänä osana (Hägg 

2011, 15–16). 1990-luvun taloudellinen lama ei varsinaisesti ole kannustanut yrit-

täjyyteen, mutta toimet sen kehittämiseksi ovat alkaneet jo 1990-luvun puolesta 

välistä (Ristimäki 2004, 12). 2000-luvulla EU:n strategiat työllisyyden ja yrittäjyy-

den edistämiseksi on nostettu esiin (European Commission 2003) ja yhä enem-

män nyt 2020- luvulla yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa koetaan 

tavaksi hyödyntää asiantuntijuutta yrittäjyyskasvatuksen tukemiseksi (Sommar-

ström, Oikkonen & Pihkala, 2020a). Yrittäjyyskasvatuksen opettaminen on suo-

situs, jota opetusministeriömme Suomessa on päättänyt noudattaa opetussuun-

nitelmissa (Opetushallitus 2014; Opetusministeriö 2009). 

 

Nyky-yhteiskunnassa yrittäjyys on yhä enemmän esillä, joten tässä tutkimuk-

sessa tavoitteenamme on löytää keinoja vahvistaa perusopetuksen yhteiskunnal-

lista tehtävää yrittäjien näkökulmasta. Toisen tutkijan yrittäjätausta sekä molem-

pien kokemukset koulumaailmasta innostivat meitä tutkimaan tätä ajankohtaista 
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aihetta, sillä koemme, että yrittäjyyskasvatus ei ole ehkä niin tunnettu eikä konk-

reettisesti ilmene koulukontekstissa. Opetushenkilöstöllä on kuitenkin suuri vas-

tuu sekä samaan aikaan myös haaste yrittäjyyden sekä yrittäjämäisen opetuksen 

toteuttamisessa.  
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1 YRITTÄJYYS  

 

 

 

1.1 Yrittäjyys käsitteenä 

 

Yrittäjyys- käsitettä tutkiessa vastaan tulee useita eri määritelmiä, joten sen kä-

sitteen avaaminen yhdenlaiseksi voisi olla suppeaa. Lisäksi käsite ”yrittäjyys” sa-

nana vaihtelee eri kielissä (vrt. entrepreneurship), mutta tässä tutkimuksessa 

keskitymme tarkastelemaan sitä suomalaisesta näkökulmasta. Englanniksi sana 

“entrepreneur” tarkoittaa henkilöä, joka menee eteenpäin ja tekee aloitteen 

(Luukkainen & Wuorinen 2002, 12). 

 

Yrittäjyys herättää usein ajatuksia, joka liitetään aineellisen hyvinvoinnin tavoitte-

luun eikä niinkään toiminta- tai käyttäytymistavaksi (Hägg 2011, 15–16). Pelkäs-

tään yritystoiminnan harjoittamisen kautta nähty yrittäjyys ei käsitä kokonaisuutta, 

mitä yksilöltä vaaditaan yleisellä tasolla (Stenlund 2017, 16). Suomi on pohjoi-

sessa, arktisella alueella sijaitseva maa, jossa ihmisten selviytyminen vuosien 

saatossa on luonnostaan vaatinut periksiantamattomuutta, taitoa, tietoa ja ongel-

manratkaisukykyä. Joissakin suomalaisissa sananlaskuista voi huomata heijas-

teita yrittämisen juurista Suomessa, esimerkiksi ”Yrittänyttä ei laiteta!”. Näissä 

sananlaskuissa yrittämisellä tarkoitetaan työtä pelkäämättömyyttä, pitkäjäntei-

syyttä sekä halua kokeilla uusia asioita. (Koiranen & Peltonen 1995, 19–22.)  

 

Yrittäjyyttä määritellään eri tavoin: Leskinen (2001, 113) pitää yrittäjyyttä ilmiönä, 

joka on luova, interaktiivinen, holistinen ja dynaaminen prosessi, jolle on omi-

naista kokemuksellisuus, kontekstuaalisuus sekä oppiminen. Hän pitää yrittä-

jyyttä muutosprosessina, johon liittyy aina riskin ottaminen. Luukkaisen ja Wuori-

sen (2002) mukaan taas yrittäjyys voidaan nähdä synnynnäisenä luonteenpiir-
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teenä, lahjakkuutena sekä ympäristön suhtautumisena ja oppimisen aikaansaa-

mina seikkoina (2002, 17). Yrittäjyys ymmärretään taitoina, ominaisuuksina ja 

käyttäytymisenä, jotka tuovat haasteen sen mittaamiselle (Järvi 2013, 18).  

 

Oksanen (2013, 13) määrittelee, että yrittäjälle luontaisia luonteenpiirteitä ovat 

hyvä muuntautumiskyky, innovatiivisuus, luovuus, joustavuus, kehitysmyöntei-

syys, muutosdynaamisuus. Toisaalta myös riskien hallinta ja epävarmuuden sie-

täminen on olennainen osa yrittäjyyttä. Toisaalta yrittäjyyttä voidaan tarkastella 

myös ajattelu- ja toimintatapana, jolloin voidaan päätellä, että yrittäjyyttä pidetään 

ikään kuin elämäntapana. (Koiranen, 1993, 12–13.) Keitele (2008, 11) käsittelee 

yrittäjyyttä niin, että yhteinen tekijä kaikille yrittäjille on vastuunotto omasta liike-

toiminnastaan.  

 

Riippuen yhtiömuodosta, yrittäjä voi olla yksityinen elinkeinonharjoittaja tai yrityk-

sen omistajuus on jakautunut joko yksityisille tai eri yrityksille. Tärkeää on myös 

huomata, että pienyritys ei ole pienoiskuva suuryrityksestä, vaan se on myös ko-

konaisvaltaista toimintaa (Luukkainen & Wuorinen 2002, 12–13). Yrittäjät johta-

vat itse itseään, joten siihen vaaditaan ennen kaikkea aloitekykyä, riskinsietoky-

kyä, määrätietoisuutta, vastuunkantamista ja tavoitteellisuutta (Koiranen & Pelto-

nen 1995; Stenlund 2017, 31). Yrittäjän itsensä johtaminen viittaa myös siihen, 

että johtajuuden ja yrittäjyyden käsitteet liikkuvat lähellä toisiaan. Johtajuudesta 

puhuttaessa viitataan vastuulliseen sitoutumiseen, kun taas yrittäjyydessä kyse 

on vastuullisesta vapaudesta. (Stenlund 2017, 31.) 

 

Myös Rajala (2020) nostaa esille näkökulman siitä, että yrittäjyys vie mukaansa, 

jolloin itsensä haastaminen jatkuu koko elämän ajan, vaikka sisältö muuttuu eri 

aikoina. Yrittäjyys elämäntapana näkyy nykypäivänä myös tapa- tai sarjayrittä-

jyytenä. (Rajala 2020, 21.) Tämän pohjalta voidaan todeta, kuinka yrittäjyyden 

merkitys yhteiskunnallisesti on kasvanut ja kynnys ryhtyä yrittäjäksi on alhai-

sempi. Toisaalta yrittäjyyden käsite omaksutaan paremmin ja pyritään intohimoi-

sesti monilla eri elämän osa-alueilla suurempiin saavutuksiin. 

 

Joillekin yrittäjämäisyys on synnynnäistä ja toiset taas voivat opiskella yrittäjä-

mäiseksi (Keitele 2008, 17; Koiranen & Peltonen 1995, 24–25; Luukkainen & 
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Wuorinen 2002, 17; Oksanen 2013, 13–17). Yrittäjäidentiteetti alkaa muodostu-

maan yrittäjäksi alkamisen vaiheessa. Yrittäjyys on elinikäistä oppimista, sillä yri-

tyksen kehittymiseksi ja jatkuvuuden takaamiseksi, yrittäjän tulee oppia uutta, 

jotta toiminta on liiketaloudellisesti kannattavaa. Yksi yrittäjyyden jatkuvuuden 

kulmakivistä onkin perheyrittäjyys, sillä usein perheyrityksen jatkajan yrittäjäiden-

titeetti on kehittynyt jo nuorena kotona näkyneen yrittäjyyden vuoksi. (Oksanen 

2013, 13–17.) 

 

Nämä viittaavat siihen, että yrittäjyyttä määritellään eri tavoin. Toiset pitävät yrit-

täjyyden käsitteenä vain omistajayrittäjyyttä, mutta toiset ajattelevat sen olevan 

myös toisen palveluksessa olevaa yrittäjämäistä toimintaa. (Hytti 2011, 78.) Ope-

tusministeriön (2009) mukaan yrittäjämäisellä henkilöllä on kyky muuttaa ideat 

toiminnaksi; luovuus, innovaatiokyky sekä riskinotto, organisointikyky ja toimin-

nanjohtaminen edistävät tavoitteiden saavuttamista. Nämä kyvyt eivät tue yksilöä 

pelkästään yrittäjyydessä, vaan myös arkielämässä, kouluttautumisessa, työssä, 

vapaa-ajan tekemisissä sekä muissa yhteiskunnallisissa asioissa. (Opetusminis-

teriö 2009, 11.) 

 

Yrittäjyyden ilmiö ja käsite voidaan liittää jo 1700-luvun Ranskaan. Sen syntyyn 

ovat vaikuttaneet valistuksen ajan aatteet, feodalismi, ammattikuntalaitoksen 

murtuminen ja tätä seurannut teollistumisen aika. Yrittäjyyden määritelmä on py-

synyt lähes samana olemukseltaan vuosisadasta toiseen; Sitä pidetään uusien 

työn ja omistamisen muotojen kuvaajana. Yrittämisen perusta on inhimillinen toi-

minta, jolloin ainutlaatuinen, monimutkainen sekä uutta aikaansaava henkilö pys-

tyy yhdistelemään toimijoita vapaassa ympäristössä ja havainnoimaan sitä. (Kyrö 

1997, 8–9.) Yrittäjyyden historian alkua on vaikea määritellä, sillä on vaikea sa-

noa, ketä on kutsuttu ensimmäiseksi yrittäjäksi. Voitaisiinko siis ajatella, että jo 

ensimmäisen näkökulman yrittäjyydelle antaa uskonnollisesta näkökulmasta kat-

sottuna luomiskertomus; luovuuden huipentuma, jossa työviikko on kuusipäiväi-

nen. (Koiranen 1993, 12–13.)  

 

Yrittäjyyden käsitteestä puhuttaessa ei kuitenkaan voida ohittaa Richard Cantil-

lonia, jonka ajatellaan mahdollisesti keksineen sanan 1700-luvulla. Tästä väit-



13 
 

   
 

teestä puhuttaessa ei voida myöskään ohittaa mm. Vernard Belidoria 1700-lu-

vulla (riskinkantaja- nimitys) tai 1100-luvun suuria sopimuksia (vrt. Yrittäjyys ja 

“contactor”) kruununväen ja tavallisten henkilöiden välillä.  Kuitenkin Richard 

Cantillon määritteli yrittäjyyttä riskialttiiksi, uudeksi, jännittäväksi ja tuntematto-

maksi, joka on verrattavissa dynaamiseen yrittäjyyteen. (Hébert & Link 1989: Ris-

timäki 2004, 19.) 

 

Suomen tilastokeskus määrittelee yrittäjäksi henkilön, joka on 18–74-vuotias ja 

hänellä on voimassa oleva yrittäjäeläkevakuutus ja joka työskentelee itselleen 

omalla vastuulla. Jos henkilöllä on yrittäjäeläkevakuutuksen kanssa yhtäaikai-

sesti voimassa oleva palkkasuhde, määritellään hänet yrittäjäksi, mikäli tulot ovat 

suuremmat kuin palkkasuhteesta tai tulot ylittävät yrittäjänä tulorajan. Yrittäjä voi 

työllistää muita tai toimia yksin elinkeinonharjoittajana; myös osakeyhtiössä toi-

miva henkilö määritellään yrittäjäksi, jos hän omistaa yksin tai perheenjäsentensä 

kanssa yli puolet yrityksestä. (Tilastokeskus, 2021.) 

 

Tilastokeskuksen (2021) mukaan yrittäjiä tai yrittäjän perheenjäseniä on Suo-

messa 340 000. Luku on laskenut hieman vuodesta 2016, jolloin yrittäjiä tai yrit-

täjänperheenjäseniä oli 344 000. Kehitys on kuitenkin pysynyt keskimäärin sa-

manlaisena, sillä vuonna 2000 samainen luku oli 319 000 ja vuonna 2010 yrittäjiä 

tai yrittäjänperheenjäseniä oli 328 000. Mikäli lukua verrataan palkansaajiin, voi-

daan huomata yrittäjien määrän olevan Suomen väestöstä noin 5 %. Tämänhet-

kinen COVID-19-kriisi on kuitenkin vaikuttanut yrittäjien määrään negatiivisesti ja 

esimerkiksi vuonna 2020 4. neljänneksellä lopettaneita yrityksiä oli 21 % enem-

män kuin vuonna 2019 (Tilastokeskus, 2021). 
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1.1.1 Sisäinen, ulkoinen ja omaehtoinen yrittäjyys 

 

Suomalaiset yrittäjyyden tutkijat ovat liittäneet yrittäjyyden käsitteeseen itsenäi-

syyden, individualismin ja tahdon (Kansikas 2007, 62; Koiranen & Peltonen 1995; 

Stenlund 2017, 31). Yrittäjyyden ajatellaan myös liittyvän ympäristötekijöihin (so-

sioekonominen asema, mallit, vanhemmat) (Rajala 2020, 189). Aiemmin yrittä-

jyyteen on liitetty toisten hyväksi käyttäminen sekä oman edun tavoittelu, mutta 

parin vuosikymmenen saatossa asenteissa on tapahtunut muutosta (Hägg 2011, 

15–16). Luukkainen ja Wuorinen (2002, 178) määrittelevät yrittäjämäisiksi omi-

naisuuksiksi: määrätietoisuuden, ahkeruuden, aloitekyvyn, palvelunhalun, tehok-

kuuden, kannattavuuden sekä rohkeuden. Keskinen ja Virtanen (2001, 161) taas 

pitävät yrittäjyyttä sekä yksilöllisenä että sosiaalisena piirteenä. He luettelevat 

yrittäjämäisiksi piirteiksi motivoituneisuutta, orientoituneisuutta, suunnitelmalli-

suutta, rohkeutta riskienottamiseen, valmiutta oppia erehdyksistä sekä luotetta-

vuutta. Lisäksi he korostavat yrittäjyyden keskeisenä teemana ymmärtää oman 

toiminnan vaikutus suoraan tekijään itseensä.  

 

Yrittäjyys voidaan jakaa sisäiseen- ja ulkoiseen yrittäjyyteen. Yrittäjyys kokonai-

suutena on toiminta-, ajattelu- ja suhtautumistapa työn tekemistä kohtaan (Koira-

nen 1993, 62). Kyrö (1997) jakaa kuitenkin käsityksen yrittäjyydestä kolmeen eri 

osaan: sisäiseen, ulkoiseen sekä omaehtoiseen yrittäjyyteen. Sisäisellä yrittäjyy-

dellä käsitetään yrittäjämäisesti toimivia henkilöitä, ulkoisella yrittäjyydellä taas 

yrityksen omistamista sekä johtamista ja omaehtoisella yrittäjyydellä taas yksilön 

toimintamallia. (Kyrö 1997, 115–124.)   Etenkin ulkoisesta yrittäjyydestä puhutta-

essa johtaminen on ilmeistä, sillä silloin joutuu vähintäänkin johtamaan itseänsä. 

Ulkoisesta yrittäjyydestä puhuttaessa tarkoitetaan sitä, että yksilöllä on täysi vas-

tuu omasta liiketoiminnastaan ja riskipääomasta. Yksilöllä on myös täten päätän-

tävalta sekä auktoriteetti yrityksessä. (Koiranen 1993, 62.) 

 

Sisäinen yrittäjyys näkyy yksilöissä usein haluna päästä johto- ja esimiestehtä-

viin, mutta he eivät välttämättä omista yritystä. Sisäiset yrittäjät pyrkivät tekemään 

tulosta yritykselle kuin se olisi heidän omansa ja kannustamaan muita ahkeraan 
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työntekoon; yksilöt haluavat tilanteisiin, joissa he pystyvät vaikuttamaan lopputu-

lokseen sekä uuden kehittämiseen. (Heinonen & Vento-Vierikko 2002, 29; Kan-

sikas 2007, 61–21.) Konkreettisesti tällainen sisäinen yritys voi esimerkiksi olla 

tietty kehityshanke tai uuden tuotteen kehittäminen (Koiranen 1993, 62–63). Si-

säisen yrittäjyyden piirteitä ovat esimerkiksi: innovatiivisuus, aloitekykyisyys, or-

ganisointikyky, psykologinen omistajuus yrityksestä, vastuunotto, sosiaalisten 

taitojen kehittyneisyys. (Kansikas 2007, 62.)   

 

Yrittäjämäisten taitojen lisäksi yrittäjään kohdistuu myös painetta ja epävar-

muutta. Yrittäjänä täytyy hallita samaan aikaan montaa eri osa-aluetta, joita ovat 

muun muassa: yritysidean löytäminen ja kehittäminen, oikean asiakaskunnan 

löytäminen, myyminen, tavarantoimittajien kartoittaminen, työntekijöiden palk-

kaus ja erottaminen, motivointi ja organisointi suhteessa rahaan, rahan hallinta ja 

neuvottelutaidot, kirjanpito sekä yritykseen vaikuttavat ympäristön muutokset. 

(Gibb 1993, 18.) Tällaiset yritykseen vaikuttavat ympäristön muutokset voivat olla 

hallitsevia kokonaisvaltaisesti kuten yhteiskuntaa viime vuosina koetellut COVID-

19. 

 

Rajala (2020) painottaa kirjassaan Sukellus yrittäjyyteen sisäisen yrittäjyyden 

ulottumista hyvin monenlaisiin elämänvaiheisiin ja tilanteisiin eikä ainoastaan kä-

sitteenä yritysmaailman sisällä. Olennaisena hän nostaa esille yksilön tavoitteel-

lisuuden ja siihen pyrkimisen omassa toiminnassaan sekä ajatuksissaan. ‘’Sisäi-

nen yrittäjyys on voima, joka auttaa elämässä...’’(Rajala 2020, 15.) Tämän poh-

jalta voidaan pohtia sitä, kuinka laajasti yrittäjyys nähdään osana ihmisen arki-

elämää kotona, koulussa tai työpaikalla. Yrittäjyyden käsitteen liittäminen konk-

reettiseen yritykseen vie helposti jalansijaa siltä ajattelulta, kuinka sisäinen yrittä-

jyys todella vaikuttaa kaikkeen ympärillä olevaan toimintaan. 

 

Omaehtoisella yrittäjyydellä Kyrö (1997) tarkoittaa yksilön omaa toimintamallia. 

Jokaisen henkilön täytyy yrittäjämäisesti etsiä oma paikkansa yhteiskunnassa. 

Yksilön tulee pyrkiä huolehtimaan oppimisestaan niin sosiaalisessa elämässään 

kuin työelämässäänkin. Sisäinen yrittäjyys vastaa taas Kyrön mukaan enemmän 

julkisen sektorin rakenteiden muutoksia sekä suuryritysten toimintamallien muu-
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tosta. Ulkoisen yrittäjyyden tarkoituksena on luoda yhteiskuntaan uusia työpaik-

koja. Nämä eri muodot ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja muovaavat 

toinen toisiaan elävinä ja muuntautuvina. (Kyrö 115–119.) 

 

Miksi ulkoiset yrittäjät haluavat sisäistä yrittäjyyttä omaan liiketoimintaansa? Suu-

rikin organisaatio saattaa muuttua dynaamiseksi kokonaisuudeksi, sillä sisäinen 

yrittäjyys luo liiketoimintaan innovatiivisuutta sekä tuottavuutta. Ulkoiset yritykset 

antavat myös mahdollisuuden sisäisen yrittäjyyden kehittymiselle opettamalla ot-

tamaan riskejä sekä huomata markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia. (Koiranen 

1993, 63.) Työyhteisössä yritteliäs yksilö koetaan usein luovana, mutta häneltä 

ei oleteta koko ajan uuden oppimista, vaan tällainen älykäs ja looginen ajattelija 

luo uusia tapoja ongelmanratkaisuun; luovuus onkin taito yhdistää asioita eri ta-

voin ja tuottavasti (Kansikas 2007, 79).  

 

Ulkoisella- ja sisäisellä yrittäjyydellä on monia samoja piirteitä, kuten riskinotto ja 

toimintasuuntautuneisuus (Koiranen & Pohjansaari 1994, 33). Parhaassa tapauk-

sessa molemmat hyötyvät toisistaan. Ulkoinen yrittäjä saa kilpailukykyisen orga-

nisaation, sillä sisäisen yrittäjyyden näkökulmasta he ylläpitävät oppivaa organi-

saatiota koko ajan. Toteamus ”Yritykset eivät epäonnistu, koska ne tekevät vää-

riä asioita. Yritykset epäonnistuvat, koska ne tekevät liian kauan asioita, jotka 

ovat aikanaan olleet oikeita.” kokoaakin koko ajatuksen: sisäisen yrittäjyyden 

kautta ulkoinen yrittäjä luo uusia toimintatapoja, innovatiivisuutta sekä uudistuu. 

(Kansikas 2007, 90.) Sisäinen yrittäjyys mahdollistaa myös oppimisen ulkoisesta 

yrittäjyydestä, jolloin omien liikeideoiden kokeileminen onnistuu ennen omien va-

rojen riskeeraamista (Koiranen & Pohjansaari 1994, 33). 

 

1.1.2 Yrittäjyyden ilmenemismuotoja 

 

Yrittäjyys koetaan usein joko yhden tai muutaman yritysomistajan liiketoimintana, 

riippuen yhtiömuodosta. On kuitenkin olemassa myös ilmiö, jota kutsutaan yh-

teiskunnalliseksi yrittämiseksi (social enterprise). Tällainen yrittäjyys on sisällöl-
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tään lähes samanlaista kuin ”tavallinen” yrittäjyyskin, mutta sen toimintaa sääte-

levät enemmän säännökset ja reunaehdot; yritys ei tavoittele juurikaan liikevoit-

toa omistajille, vaan toimii arvopohjalta. Yritys voi toki tehdä liikevoittoakin, mutta 

sen tuotot käytetään pääosin tai kokonaan yhteiskunnallisesti hyväksi. (Linna, 

2017, 1–2.) 

 

Työmaailma on koko ajan muutoksessa. Vanhat tavat ja mallit eivät pädekään 

enää ja rakenteet muuttuvat, osa työpaikoista katoaa ja uusia tulee tilalle. Yhä 

enemmän erilaiset toimintamuodot myös palkkatyössä kehittyvät, puhutaan esi-

merkiksi etätyöstä tai projektimuotoisesta työstä. (Rope 2020, 11.) Eräänlaisena 

toimintamuotona pidetään nykypäivänä myös kevytyrittäjyyttä. Tällöin työntekijä 

kulkee ikään kuin palkkatyön ja yrittäjyyden välillä, jolloin palkanmaksu suorite-

taan jonkin laskutuspalvelun kautta laskuttamalla asiakasta. Tämä mahdollistaa 

sen, ettei tarvita y-tunnusta, vaan juridisesti toimitaan laskutuspalveluyrityksen 

kautta, joka hoitaa byrokratian, laskutuksen, palkanmaksun yms. työntekijän puo-

lesta palkkiota vastaan. Kevytyrittäjä itse kuitenkin huolehtii asiakkaista, hinnoit-

telusta ja sopimuksista. Tämän vuoksi itsensä työllistäminen ”keikkatyönä” on 

kasvattanut suosiotaan viime vuosina.  (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017, 14; 25–

26) 

 

Kevytyrittäjyys on kummunnut yhteiskunnan muutoksesta yrittäjämäisemmäksi. 

Etenkin tietotekniikan kehittyminen 2010-luvun jälkeen on muuttanut työskente-

lykulttuuria ja työn tekemiselle on löydetty erilaisia malleja. Enää yrittäjä ei ole 

vain työnantaja, vaan yrittäjämäisyyden, toimeliaisuuden, ja itseohjautuvuuden 

malli, jolloin yrittäjä elättää kokonaan tai ainakin osaksi itse itsensä. Vuonna 2016 

Juha Sipilän johtaman hallituksen aikana työministeriössä aloitettiin myös selvitys 

palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastosta, jossa käsiteltiin juuri työttömyysturvajär-

jestelmän muutoksiin liittyviä tarpeita (koeluontoinen kevytyrittäjyys työttömänä). 

Näiden avulla pystytään minimoimaan kynnystä ja kehittämään joustavuutta ryh-

tyä yrittäjäksi esimerkiksi työttömänä ja päinvastoin, ilman, että se suoraan vai-

kuttaisi työttömyyskorvauksiin. Tavoitteena on saada työttömiä työllistämään itse 

itsensä. Jako kuitenkin palkansaajien ja yrittäjien välillä on säilynyt. (Rope 2020, 

23–27.) 
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Yrittäjäksi ryhtymisessä tilannetekijät jakaantuvat usein kahteen erilaiseen leiriin: 

myönteisiin eli vetäviin sekä kielteisiin eli työntäviin tekijöihin. Niihin vaikuttavat 

sisäiset henkiset tilat tai ulkoiset olosuhteet. Myönteisinä syinä pidetään toivottuja 

asioita, joita ei ole välttämättä mahdollista saavuttaa ilman yrittäjäksi ryhtymistä 

(vrt. tietyt ammatit). Vetäviä syitä ovat usein halu itsenäisyyteen ja riippumatto-

muuteen sekä yhteiskunnan edellytykset yritystoiminnalle (henkinen ja rahallinen 

tuki, yrityshautumot, teknologiakylät). Ympäristön luoma asenneilmasto on myös 

oleellista sekä millainen yritysidea on. Kielteisinä eli työntävinä tekijöinä yrittäjyy-

teen voidaan pitää esimerkiksi työttömyyden pelkoa, viihtymättömyyttä lähtöor-

ganisaatiossa tai huonoa sopeutumista alaiseksi. (Keskinen & Virtanen 2001 

159–160.) 
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2 YRITTÄJYYSKASVATUS 

 

 

2.1 Yrittäjyyskasvatus käsitteenä 

 

Tarkastelimme yrittäjyyskasvatusta käyttäen Gibb’n (1993) luomia toimintamal-

leja. Gibb koosti erilaisia malleja, joiden kautta yrittäjyyskasvatusta voidaan ym-

märtää ja toteuttaa paremmin. Jaoimme mallit neljään eri osaan: Yrittäjämäisten 

taitojen ja ominaisuuksien simulointiin, yrittäjämäiseen opetustyyliin, yrittäjänä 

toimimiseen paineen alla sekä yrittäjämäiseen ilmapiiriin luokassa.  

 

Gibb (1993, 15) mainitsi yrittäjämäisiksi taidoiksi muun muassa ongelmaratkai-

sukyvyn, luovuuden, suunnittelutaidon ja neuvottelutaidon. Yrittäjänä toimimi-

seen hänen mukaansa tarvitaan itsevarmuutta, itsenäisyyttä, dynaamisuutta ja 

halua menestyä. Tärkeää on, että yrittäjä sitoutuu tekemiseensä, kestää painetta, 

etsii mahdollisuuksia, ottaa riskejä ja on tavoitehakuinen. 

 

Gibb (1993) on koonnut yrittäjyyskasvatuksen perimmäisen ajatuksen kokonai-

suudeksi. Hän korostaa yrittäjämäisen opetustyylin ja yrittäjämäisen ilmapiirin tär-

keyttä luokassa. Yrittäjämäiseen opetustyyliin on hyvä sisällyttää tällaisia ominai-

suuksia: tekemällä oppiminen, mahdollisuuksien havaitseminen, virheistä oppi-

minen, palautteen antaminen, luovuus, ongelmanratkaisukyky ja vuorovaikutus. 

Yrittäjämäisen ilmapiirin luomiseksi luokassa hän nimeää: vapauden antamisen, 

joustavat opetustilanteet, virheet osana toimintaa, leikkisyyden, epävarmuuden 

sietämisen, kokonaisvaltaisen projektikokemuksen, vastuuntunnon, kontrollin 

siirtämisen oppilaalle ja vapauden “tehdä omaa juttua”.(Gibb 1993, 18–23.) Sa-

mantyylistä yrittäjyyskasvatuksen toimintatapaa tarjoaa myös Hoppe ym. (2017) 

artikkelissaan neljästä eri lähestymistavasta, joita voidaan käyttää opetuksen 

suunnittelemiseksi: Mitä yrittäjämäisiä taitoja tarvitaan yrittäjämäisyyden edistä-
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miseksi? Miten yrittäjämäisyyttä harjoitellaan käytännössä? Millaisia yhteiskun-

nallisia tavoitteita yrittäjäjämäisyydellä voidaan saada aikaan? Miten voimme se-

littää ja ymmärtää yrittäjyyttä? (Hoppe ym. 2017, 753–754.) 

 

Yrittäjyyskasvatus on yrittäjyyden tapaan moniulotteinen käsite; se on elinikäistä 

oppimista. Käsitettä käytetään kuitenkin pääosin opetushallinnon alalla laaja-alai-

sena taitona yrittäjyyden kasvattamiseksi. (Opetusministeriö 2009, 5; 11.) Kyrö ja 

Ripatti (2006, 16–17) pohtii taas yrittäjyyskasvatuksen määritelmän olevan han-

kala, sillä sitä tarkastellaan kahdesta eri näkökulmasta; yrittäjyyden ja kasvatuk-

sen, kun taas Hoppe ym. (2017) ajattelevat yrittäjyyskasvatuksen jaoteltavan 

kahteen eri osaan: yrittäjyyteen oppimiseen sekä yrittäjämäisten taitojen oppimi-

seen (Hoppe ym. 2017, 753). Lisäksi määritelmää hankaloittavat eri kulttuurien 

erilaiset määritelmät, jotka tulee huomioida kansainvälistyvämmässä koulutusjär-

jestelmässä. (Kyrö & Ripatti 2006, 16–17.) Ikosen (2007) mukaan taas yrittäjyys-

kasvatuksen tarkoitus on edesauttaa muun muassa aktiivista kansalaisuutta (Iko-

nen 2007, 71), mutta toisaalta yrittäjyyskasvatukseen vaikuttaa myös kasvattajan 

realistinen näkemys yrittäjyydestä; onko hänellä kokemusta esimerkiksi yrittäjänä 

toimimisesta (Jones & Matlay 2011, 697). Opetusministeriön (2009) määrittelee, 

että yrittäjyyskasvatukseen kuuluvat aktiivinen ja itseohjautuva yksilö, yrittäjämäi-

nen oppimisympäristö, koulutuksen ja yrittäjämäisen tukiverkon yhteistyö sekä 

yhteiskunnan yrittäjämäistä toimintaa tukeva politiikka. (Opetusministeriö 2009, 

5; 11.)  

 

Sommarström, Oikkonen ja Pihkala (2020b) kertovat artikkelissaan yrittäjyyskas-

vatuksen olevan yksi mahdollisista keinoista ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia 

tänä päivänä, kuten esimerkiksi työttömyyttä, yrittäjämäisen asenteen ja taitojen 

kehittämistä yksilöissä, yritysten lukumäärän kasvattamista sekä liiketoiminnan 

kasvattamista kansallisella tasolla. Kuitenkin yrittäjyyskasvatuksen suurimpana 

ongelmana pidetään sitä, että kouluissa ei toteuteta käytännön opetuksessa yrit-

täjyyskasvatusta. (Sommarström ym. 2020b, 933.) 

 

Yrittäjyyskasvatus voidaan herkästi mieltää tietynlaisten toimintatapojen sekä 

menetelmien käytöksi opetustyössä. Niin kuin edellä mainittiin, on yrittäjyyskas-
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vatuksessa kyse suuremmasta ja koko ajan tapahtuvasta oppimisesta. Tätä aja-

tusta tukee myös Seikkula-Leino (2007), kun hän painottaa sitä, että yrittäjyys-

kasvatusta tulisi tarkastella kokonaisuutena eikä sitä voida toteuttaa ainoastaan 

eri menetelmien ja työtapojen kautta (Seikkula-Leino 2007, 36). Opettajien tulisi 

tarkastella omaa opetusta kokonaisuudessaan yrittäjyyskasvatuksen näkökul-

masta eikä vain yksittäisinä toimintoina opetuksessa. Lapin yliopiston kasvatus-

tieteiden tiedekunnan koordinoimassa YriTy-hankkeessa kehitettiin opettajien 

opetustapaa enemmän yrittäjyys ja työelämälähtöiseksi erilaisten itsenäisten ke-

hittämiskokeilujen avulla. Kehittämiskokeilussa mukana olleet opettajat nimesivät 

oppilaille tärkeiksi taidoiksi tulevaan työelämään esimerkiksi ottaa vastuuta toi-

sista, toimia itseohjautuvasti sekä pyrkiä verkostoitumaan. (YriTy-hanke 2015, 8–

9.) 

 

Kasvatusprosessi yrittäjyyteen ei koske ainoastaan omistajayrittäjien tuottamista, 

vaan kehittämään tietoja, taitoja ja asenteita yrittäjyyttä kohtaan sekä oma-aloit-

teisuutta.  Kulttuurillinen muutos saadaan kouluympäristössä aikaiseksi parhai-

ten, kun koko oppimisympäristö on yrittäjähenkinen; tämä toiminnallistaa niin 

opettajia kuin oppilaitakin. (Koiranen & Peltonen 1995, 37.) Ahvenharju ja Tukki-

mäki-Hildén (2011) puolestaan toteavat artikkelissaan, että yrittäjämäisen toimin-

nan ja taitojen kehittyminen onnistuu kenties parhaiten avoimessa oppimisympä-

ristössä, jonka tärkein ominaisuus on, että se antaa tilaa ja vapautta oppilaalle 

päättää opiskelunsa keskeisistä osista, kuten ajasta, paikasta sekä tavoista opis-

kella (Ahvenharju & Tukkimäki-Hildén 2011, 150–151). Opettajien valmiuksia 

käyttää monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä tulisi kehittää, koska oppilai-

tosten toiminta yhteiskunnan suuntaan on tärkeää käytännöllisen ja toiminnalli-

sen oppimisen kannalta (Ahvenharju & Tukkimäki-Hildén 2011, 155–156). 

 

Myös Rajala (2020) tuo esille ajatuksen siitä, että yrittäjyyskasvatus ei linkity ai-

noastaan koulumaailmaan vaan kokonaisvaltaisesti eri elämänvaiheisiin ja osa-

alueisiin. Yrittäjyyskasvatus alkaa varhain lapsuudessa vanhempien kanssa käy-

dyn vuorovaikutuksen kautta. Vanhempien tarkkaavaisuus ja halu kehittää lap-

sen omaa yritteliäisyyttä auttavat lasta oppimaan jatkuvan kehittymisen tyylin. 

(Rajala 2020, 189.) Yrittäjyyskasvatus käsitteenä mielletään herkästi osaksi kou-
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lussa tapahtuvaa kasvatusta, mutta tämä näkökulma tuo esiin sitä, kuinka se läh-

tee liikkeelle vanhempien kanssa käydystä vuorovaikutuksesta. Kasvattajan ja 

vanhemman roolissa ratkaisevaa on reagoida oikea-aikaisesti lapsen tarpeisiin 

kannustavalla tavalla oppimisen näkökulmasta (Rajala 2020, 189).  

 

2.2 Kohti yrittäjyyskasvatusta 

 

Yrittäjyyttä on aina pidetty sidoksissa yksilöön ja yritykseen, mutta vuosituhannen 

jälkeen mm. Paula Kyrö on tuonut esille yrittäjyyden käsitteen irtaantumisen or-

ganisaatioista. Ikonen (2007) puolestaan nostaa esille näkökulman siitä, että yrit-

täjyyskasvatus ennen kaikkea yritteliäisyyden kehittämiseksi määriteltynä on sa-

toja vuosia vanhan teeman nykypäivään sijoittuva jäljitelmä (Ikonen 2007, 46).  

 

Yrittäjyyskasvatuksen varhaisin vaihe Suomessa ulottuu aina 1950–1960-luvun 

talouskasvatuksen alkuun ja siitä 1980- luvun yrittäjäkoulutuksesta 1990-luvun 

yrittäjyyskasvatuksen kaudelle; etenkin 1990-luvulla käsitteet yrittäjyyskasvatus 

ja yrittäjyyskoulutus yleistyivät. Myös lamavuosien työllisyystilanne ajoi ajattelua 

itsensä työllistämisen opettamiseen; ajateltiin yhteiskunnan olevan vastuussa 

omatoimisen elantoon liittyvään koulutukseen. (Opetusministeriö 2009, 25–26.) 

 

Nykymuotoinen yrittäjyyskasvatus koettiin opetusministeriön mukaan alkaneeksi 

1990-luvulla, kun opetushallitus asetti neuvottelukunnan, jonka tehtävänä oli 

määrittää yrittäjyys sekä toteuttaa monenlaisia malleja sen edistämiseksi. Tällöin 

lähdettiin myös uudistamaan opetussuunnitelmia ja vuoden 1994 perusopetuk-

sen opetussuunnitelma sisälsi jo sanan yrittäjyys. Myöhemmin yrittäjyyskasva-

tusta on kehitetty myös kauppa- ja teollisuusministeriön, työministeriön, opetus-

ministeriön, Opetushallituksen sekä EK: n yhteistyönä uudistamalla jälleen ope-

tussuunnitelmia sekä erilaisina strategioina mm. korkeakouluissa. Myös kansain-

välisyys näkyy Euroopan tasolla erilaisten komission hankkeiden (Best) tasolla. 

(Opetusministeriö 2009, 25–26.) 
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Perusopetuksen opetussuunnitelmassa tuodaan esille sekä opetuksellinen, että 

kasvatuksellinen näkökulma. Perusopetuksen lähtökohtana on tärkeä nähdä yk-

silön etu, oppiminen sekä oppilaan kehittyminen. Eräänlaisina alkutekijöinä voi-

daan nähdä jaettua vastuuta sekä huolenpitoa. Jotta oppilaiden tarpeet, edelly-

tykset ja vahvuudet eivät unohdu, on tärkeä korostaa jokaisen yhteistyössä toi-

mivan aikuisen vastuuta. (Opetushallitus 2014, 18, 34.)  

 

Koulussa tapahtuvaa opetusta on vaikea erottaa kasvatuksesta. Kansasen 

(2004) mukaan opetuksesta puhuttaessa viitataan itse opettajan toimintaan ja 

opettamiseen. Opetusta pidetään kasvatuksen alakäsitteenä ja sen tarkastelussa 

ei yleisesti ajatella kasvatuksen tavanomaisia ominaisuuksia vaan keskitytään 

opetuksen erityispiirteisiin. (Kansanen 2004, 53.) Koulumaailmassa kasvatuksen 

ja opetuksen erottaminen on häilyvää, sillä kasvatus nähdään suurempana ko-

konaisuutena ja opetus spesifinä osana sitä. Koemme tärkeänä nähdä kasvatuk-

sen ja opetuksen käsitteiden erot, mutta kuitenkin ymmärtää, että ne ilmenevät 

samanaikaisesti koulukontekstissa jatkuvasti.  

 

Koulutuksen ja kasvatuksen myötä pystymme vaikuttamaan yrittäjyyskasvatuk-

sen tulevaisuuteen ja vastaamaan yhteiskunnan haasteisiin ja opittaviin taitoihin, 

joita uskomme tulevaisuudessa tarvittavan. Tämä ei kuitenkaan kuulu ainoastaan 

kasvatusalan ammattilaisille, vaan myös vanhemmille. Heillä on merkittävä rooli, 

sillä heidän antamallaan kasvatuksella pystytään tukemaan lapsen kasvamista ja 

kehittymistä niin, että lapsi oppii sopivissa määrin tekemään töitä, olemaan pitkä-

jänteinen sekä haastamaan itseään. (Rajala 2020, 189.) Yrittäjyyskasvatusta ei 

tulisi nähdä vain kasvatusalan ammattilaisten tuottamana toimintana esimerkiksi 

myyjäisten tai kioskin muodossa, vaan sen tulisi olla kokonaisvaltaisesti läsnä 

lapsen kasvatuksessa kaikkien ympärillä olevien aikuisten puolesta. Tällöin lap-

sen vanhemman tai ammattikasvattajan rooli arkipäivän tilanteissa korostuu. 

Suunta on kuitenkin yrittäjyyskasvatusta tukeva, sillä nykyisin jo varhaiskasva-

tuksesta lähtien lapsi on enemmän keskeinen toimija ja oppija kuin toiminnan 

kohteena oleva (Rajala 2020, 189).  

 

Opettajan ote oppilaisiin sekä koko opetustilanteeseen vaikuttaa myös yrittäjyys-

kasvatuksen toteutumiseen luokassa. Ahon ja Laineen (2004) mukaan opettajan 
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merkitys luokan sosiaalisen ilmapiirin luojana sekä ylläpitäjänä on huomattava. 

Sosiaalisuus luokassa ilmenee monin eri tavoin, joihin opettajalla on vaikutusval-

taa. Näitä ovat muun muassa vallan jakaminen luokassa, työskentelymuotojen 

valinta sekä oppilaiden sijoittaminen fyysisesti istumapaikkojen mukaan. (Aho & 

Laine 2004, 223–224.) Tämän perusteella voidaan pohtia opettajan roolia, mikä 

korostuu siinä, kuinka hän kykenee luomaan kaikille tasapuolisesti sosiaalisia tai-

toja harjoittavia tilanteita kouluarjen sisällä. Ihannetilanteessa yrittäjyyskasvatuk-

sen näkökulmasta kaikki oppilaat pääsevät sosiaalisesti harjoittamaan omia yrit-

täjämäisiä taitojaan johtamalla muita, työskentelemään eri oppilaiden kanssa yh-

teistyössä ja toimimaan turvallisessa ilmapiirissä. Opettajan organisointikyky 

sekä pedagogiset päätökset luokassa nähdään vaikuttavan olennaisesti oppilai-

den väliseen sosiaaliseen kanssakäymiseen (Aho & Laine 2004, 223). 

 

Opetussuunnitelman uudistuttua 2014, yrittäjyyskasvatus on saanut oman ase-

mansa opetussuunnitelmasta, mutta se on myös laittanut opettajat pohtimaan, 

miten sitä käytännössä konkreettisesti toteutetaan. Keskeistä ammattikasvatta-

jan roolissa on, että lapsen itseluottamus kohenee, lapsi luottaa selviävänsä ja 

saavuttavansa tavoitteita sekä ymmärtää, että yrittäminen kannattaa. Yrittäjämäi-

set taidot ja ominaisuudet korostuvat läpi elämän ja erilaiset tilanteet vaativat 

yleensä yksilön henkilökohtaisia ponnisteluja. Opettajien tueksi on kuitenkin re-

surssien puitteissa jo kehitetty konkreettisia työkaluja, kuten erilaisia hankkeita 

sekä erilaisia ohjelmia kuten Yrityskylä, Nuori Yrittäjyys ja vuosi yrittäjänä, jotka 

avustavat etenkin nuoria kokeilemaan turvallisesti sekä ohjatusti yrittäjämäistä 

työelämää. (Rajala 2020, 189–190.)  

 

Vuonna 2017 Opetus- ja kulttuuriministeriön koostamissa linjauksissa Koulutuk-

sen yrittäjyyslinjaukset tarkennetaan vielä yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen 

edistämisen ja kehittämisen toimenpiteitä. Linjaukset pyrittiin luomaan konkreet-

tisina toiminnan arvioinnin ja kehittämisen keinoina oppilaitosjohdolle, henkilös-

tölle ja muille toimijoille yrittäjyyskasvatuksen parissa. Linjauksessa laadittiin 

neljä pääkohtaa, jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden laajalle kohde-

ryhmälle (kaikki koulutusasteet, koulutuksen järjestäjät ja kehittäjät, kaikki paikal-

liset, alueelliset ja valtakunnalliset päättäjät, sekä yrittäjät ja yrittäjyyttä tukevat 

organisaatiot). Nämä neljä pääkohtaa ovat: Strateginen taso ja johtaminen (koko 
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yhteisön yrittäjämäinen toiminta), opettajien osaamisen kehittäminen, yrittäjyyttä 

tukeva koulutus ja oppimisympäristöt (yrittämäisyyttä edistävä).  (Opetus- ja kult-

tuuriministeriö, 2017.) 

 

Kuten Rope (2020) kertoi työelämän rakenteen muutoksesta sekä palkkatyön 

muutoksesta etätyöhön että projektiluontoisempaan työhön, myös kiinnostus yrit-

täjyyteen nuorten keskuudessa on lisääntynyt (Rope 2020, 11). Nuorisobarometri 

2019 osoittaa, että lähes 80 prosenttia nuorista ajattelee yrittäjyydellä olevan vai-

kutusta yhteiskunnan kehittymiselle ja yli 70 prosenttia näkee yrittäjämäisten tai-

tojen olevan tärkeässä asemassa kaikessa työssä. (Nuorisobarometri 2019, 84–

85). Lähes 60% nuorista ajatteli myös, että voisi mahdollisesti kokeilla jossain 

vaiheessa yrittäjyyttä (Nuorisobarometri 2019, 66). Yrittäjyyttä pidetään nuorten 

keskuudessa siis jo hyvinkin myönteisenä vaihtoehtona tulevaisuudelle. Etenkin 

sen merkityksellisyys, vapaus ja vaikuttamisen vaihtoehdot työelämässä merkit-

sevät, millaista tulevaisuuden työelämästä toivotaan. Yhteiskuntaan tarvitaan li-

sää yrittäjiä työllistämään suurten ikäluokkien ikääntyessä, joten yrittäjyyskasva-

tukseen panostaminen on merkityksellisessä asemassa - puhutaan sitten am-

mattikasvattajasta tai vanhemmista. Yrittäjyyskasvatuksella ei ole tarkoitus vain 

kasvattaa uusia yrittäjiä, vaan myös yrittäjämäisiä tekijöitä, jolloin siitä hyötyy 

koko työyhteisö ja näin myös yhteiskunta. (Rajala 2020, 190–191.) 

  



26 
 

   
 

2.3 Yrittäjyyskasvatus perusopetuksen opetussuunnitel-

massa 

 

 

Perusopetuslain mukaan opetuksen järjestämisen tulee toimia yhtenäisessä lin-

jassa valtakunnallisesti. Opetuksen järjestämisessä tulee tukea lapsen tervettä 

kasvua ja kehitystä sekä olla yhteistyössä kodin kanssa. Opetuksen tavoitteena 

perusopetuslaissa pidetään oppilaan kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuuky-

kyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja 

ja taitoja. Opetuksen tulee myös edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskun-

nassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää 

itseään elämänsä aikana. Opetuksen tavoitteena on myös turvata riittävä yhden-

vertaisuus koulutuksessa. (Perusopetuslaki 1998, 2§-3§.) 

 

Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanoh-

jausta sekä riittävää tukea oppimiseen tarpeen vaatiessa (Perusopetuslaki 1998, 

30§). Opetussuunnitelmassa tuodaan ilmi, millaisia taitoja yksilön tulisi saavuttaa 

ja miten koulutusohjelmia tulisi toteuttaa. Tavoitteena tulevaisuudessa on yksilöi-

den työllistyminen sekä huomioida myös muut yhteiskunnalliset muutokset, kuten 

perhesuhteiden muutokset, työorganisaatioiden muutokset, kansainvälistyminen 

sekä tietotekniikan kehittyminen. (Seikkula-Leino 2007, 12.) Siksi on tärkeää huo-

mioida, kuinka opetuksen ja kasvatuksen kautta pystytään vastaamaan tähän 

sekä kuinka peruskoulussa kyetään antamaan tukea lapsen yrittäjämäisten taito-

jen kehittämiseksi. Perusopetuslaissa määritellään, että opetuksessa tulisi ope-

tuksen eettisenä tavoitteena tukea oppilaan kasvua vastuukykyiseen yhteiskun-

nan jäsenyyteen (Perusopetuslaki 1998, 2§).  

 

2000-luvun alusta lähtien Eurooppa-neuvoston päätöksien johdolla Suomessa on 

pyritty kehittämään yrittäjyyttä etenkin koulujärjestelmän osana. Opetusministe-

riön tavoitteet kohdistuvat kansalaisten valmiuksien lisäämiseen yrittäjänä, yrittä-

jyyden houkuttelevuuden kasvattamiseen sekä liiketoiminnan osaamisen vahvis-

tamiseen. Useassa kohdassa myös Valtionneuvoston linjauksessa ja toimenpi-
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deohjelmassa on mainittu pk-yritysten tarpeiden huomioiminen koulutuspoliitti-

sissa tarpeissa sekä koulujen yhteistyö erilaisten sidosryhmien kanssa. (Opetus-

ministeriö 2004, 6–8.)  

 

Euroopan komission rahoittamassa tutkimuksessa korostetaan yrittäjyyden opet-

tamisessa kahta eri osa-aluetta: kattavaa käsitystä yrittäjyyteen liittyvistä asioista, 

kuten asenteista sekä taidoista ja niihin liittyen omien ominaisuuksien kehittämi-

sestä sekä tarkempaa käsitystä yrityksen perustamisesta. Erityisesti korkeakou-

luissa alkutaipaleella olevan yritysidean liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja 

sen tukeminen edesauttaa hankkeiden toteutumista sekä pääsyä markkinoille. 

Nämä opetuksen tavoitteet tulee tietenkin mukauttaa eri kouluasteille sopiviksi, 

mutta tärkeää on edistää itsenäistä ammatinharjoittamisen tietoisuutta yhdeksi 

uravaihtoehdoista. (European Commission 2006, 8.) 

 

Valtakunnallisessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) laaja-alaiseen 

kokonaisuuteen (toteutetaan kaikissa oppiaineissa) kuuluu yhtenä osana oppi-

laan työelämätaitojen ja yrittäjyyden kehittäminen. Tässä kokonaisuudessa ta-

voitteena on mahdollistaa oppilaalle kokemuksia, jotka auttavat oppilasta ymmär-

tämään yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet ja oman vas-

tuun yhteiskunnan jäsenenä. Kouluaikana tulisi järjestää oppilaille mahdollisuuk-

sia tutustua työelämään, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa sekä oivaltaa vapaa-

ajalla saadun osaamisen merkitys oman työuran kehittämisen kannalta. (Opetus-

hallitus 2014, 23.) 

 

Oppilaille tulee myös opettaa sisäisen yrittäjyyden taitoja, kuten ryhmätyöskente-

lytaitoja, pitkäjänteisyyttä, järjestelmällisyyttä, yhteistyötä, vastavuoroisuutta, 

neuvottelutaitoja, kompromisseja sekä ikäkaudelle sopivaa vastuunkantamista. 

Oppilaita tulisi myös rohkaista luottamaan itseensä sekä tutustumaan erilaisiin 

ammatteihin, arvostamaan työn lopputulosta sekä ymmärtämään työn tekemisen 

merkitystä arjen toimeentulon kannalta. Koulua kannustetaan myös toimimaan 

yhteistyössä muiden ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaen työskentelyä. 

(Opetushallitus 2014, 101; 157.)  
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Yhteiskuntaopin kokonaisuudessa käsitellään yrittäjyyttä vielä hiukan tarkemmin. 

Oppilaat harjoittelevat perustaitojen lisäksi myös päätöksentekoa, vaikuttami-

sessa tarvittavia taitoja sekä muuta taloudenhoitoa. Oppilaiden kiinnostusta työtä 

ja yrittäjyyttä kohtaan vahvistetaan sekä pyritään kehittämään heidän ymmärrys-

tään työn ja yrittäjyyden merkityksestä yhteiskunnassa. (Opetushallitus 2014, 

260.) 

 

Rajala (2020) tuo esille kirjassaan näkökulman siitä, että yrittäjyyskasvatus on 

hyvä sisällyttää koulussa osaksi muita oppiaineita eikä niinkään nähdä sitä 

omana oppikokonaisuutena (Rajala, 190). Tämä tukee ajatusta siitä, että yrittä-

jyyttä pidetään elämäntapana, jolloin koulussa tulisi pyrkiä kehittämään kokonais-

valtaisesti oppilaan sisäistä yrittäjyyttä. “...Yrittäjämäisen työskentelytavan omaa-

vasta työntekijästä hyötyy jokainen työyhteisö ja lopulta koko yhteiskunta” (Rajala 

2020, 191). Koulun yhtenä suurimpana tehtävänä on vastata yhteiskunnan tar-

peisiin, jonka mukaan jokaisen oppijan tulisi kehittää oppimispolkunsa aikana 

omia yrittäjämäisiä taitojaan. On siis aiheellista pohtia, vastaako nykyajan koulu 

tähän yhteiskunnasta tulevaan tarpeeseen. 

 

2.4 Yrittäjyyskasvatuksen näkökulmia perusopetuksessa  

 

Koulutusjärjestelmässä erilaisia yrittäjyyden muotoja painotetaan iän, elinvai-

heen sekä toimintaympäristöjen perusteella (Kyrö & Ripatti 2006, 19). Yrittäjyys 

koetaan keinona vastata arvaamattoman, epävarman sekä läpinäkymättömän tu-

levaisuuden haasteisiin (Stenlund 2017, 12). Yrittäjyyskasvatuksen näkökul-

masta koulun tehtävänä on olla avuksi oppilaalle siinä, että hän tulee selviämään 

tulevaisuuden tuomista tehtävistä sekä valintatilanteista. Tämän vuoksi on kehi-

tettävä toimintatapaa, jossa keskiössä on muun muassa yrittäjämäisyys, innova-

tiivisuus ja katalyyttimäisyys. (Ristimäki 2007, 35.)  

 

Tavoitteena yrittäjyyskasvatuksessa on erityisesti myönteisyyden vahvistaminen 

yrittäjyyttä kohtaan, yrittäjyyteen liittyvien tietojen ja taitojen edistäminen sekä 

työpaikoilla sisäisen yrittäjyyden kehittäminen. (Opetusministeriö 2009, 5; 11.) 
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Opiskelijoiden omaehtoista yrittäjyyttä korostetaan nykypäivänä enemmänkin in-

novatiivisuuden ja luovuuden kautta johtamisen sekä yrityksen omistamisen si-

jaan, sillä muutokset ja innovaatio sekä laaja yrittäjyyden käsitteen ymmärtämi-

nen kuuluvat yhteiskunnallisten toimijoiden arkeen. Tämä on yksi isoimmista kult-

tuurillisista muutoksista koulun ja elinkeinoelämän välisessä suhteessa. (Kyrö & 

Ripatti, 2006. 19–20.) 

 

Jo vuonna 1995 Koiranen ja Peltonen kirjassaan Yrittäjyyskasvatus ovat eritelleet 

erilaisia opetusmenetelmiä, joita koulussa voisi yrittäjyyskasvatuksen edistä-

miseksi toteuttaa. Tärkeimpänä he korostavat yhteistyötä koulun ulkopuolisten 

tekijöiden kanssa; erityisesti yhteistyötä eri toimialojen yrittäjien kanssa. Yksi tär-

keimmistä opetusmenetelmistä on yritysvierailut, jotka tuovat paljon vaihtelua 

koulussa tapahtuviin arkipäiviin. Koulupäivän aikana oppilaat saavat lisätietoa yri-

tyksen toimintatavoista, markkinoinnista sekä havainnoivat yrityksen toimintaa. 

Yritysvierailua pidetään ns. toiminnallisena opintokäyntinä, jossa opiskelua voi 

tapahtua erilaisten tehtävänantojen kautta (yhdistäen käsitteellistä sekä koke-

muksellista oppimista) tai työn varjostuksen kautta (työntekijän tai -vaiheen 

tarkka havainnointi).  (Koiranen & Peltonen 1995, 54–55.) Myös yrittäjien vierai-

lemiset luokassa tuovat koulupäiviin erilaisuutta. Ne voidaan kokea ikään kuin 

peilikuvana edellisestä, mutta on helpompi toteuttaa. Monesti kuitenkin tällainen 

menetelmä tuottaa vähemmän kokemuksellisuutta oppilaille eikä se ole niin te-

hokasta. Mielenkiintoisemmiksi tällaiset vierailut voidaan tehdä, mikäli tällainen 

vierailu on hyvin suunniteltu etukäteen; se voi olla luentotyyppinen, ryhmätyön 

ohjaamista tai opastamista tietynlaiseen tehtävään. 

 

Yhteistyömenetelmien koulumaailman ja ulkopuolisten toimijoiden välillä tulisi 

olla systemaattisia ja suunniteltuja, jotta niistä saataisiin mahdollisimman paljon 

hyötyä yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sommarström ym. 

(2020a, 10–11) tuovat esille tutkimuksessaan yhteistyötä peruskoulun ja ulko-

puolisten toimijoiden (yrittäjien) välillä. Tutkimuksessa havaittiin rehtorien ja opet-

tajien näkökulmasta, että pitkän aikavälin yhteistyömenetelmät vastasivat parem-

min yrittäjyyskasvatuksen tavoitteisiin, sillä vuorovaikutusta kyettiin pitämään pa-

remmin yllä ja oppilaat saivat enemmän kokemuksia realistisessa yritysympäris-

tössä. Kuten aiemmin todettiin, yritysten ja koulumaailman tulisi tehdä enemmän 
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yhteistyötä, jotta oppilaat pystyisivät pohtimaan omaa oppimisprosessiaan konk-

reettisen yrittäjyyden kautta (Hietanen & Ruismäki 2019, 9). Rakenteet mahdol-

listavat myös oppimisprosessin mukauttamisen, joka mahdollistaa niin ikään 

opettajien autonomisen opetuksen suunnittelun. Lyhyen aikavälin yhteistyöme-

netelmä Sommarström ym. (2020a) tutkimuksessa koettiin kuitenkin helppona 

vaihtoehtona tuoda opetukseen, mutta saatu hyöty vähäisen vuorovaikutuksen ja 

suunnittelun osalta oli huonompi. Tärkeää onkin, ettei suunnittelua yrittäjyyskas-

vatuksen suhteen jätetä pelkästään opettajien harteille, vaan tehdään sitä yh-

dessä yhteistyönä opettajien, oppilaiden sekä yrityksen edustajien kanssa (Som-

marström ym. 2020a, 10–11). Myös yrittäjiä on perehdytettävä oppilaitosyhteis-

työhön, sillä sieltäkin kumpuaa perinteisiä tapoja toimia. Työelämässä sosiaali-

sen median käyttäminen ja sosiaaliset taidot nähdään tärkeänä osana, joten ver-

kostoitumisen harjoitteleminen ja tiimityöskentelytaidot ovat olennaisia. (Ahven-

harju & Tukkimäki-Hildén 2011, 155–156.) 

 

Opetusmenetelmänä muun muassa simulointi on tehokas keino opettaa tiettyjä 

asiakokonaisuuksia oppilaille. Sillä tarkoitetaan mallia, jolla jäljitellään pelkistä-

vällä keinolla jotakin realistista tilannetta, kokeillaan omin keinoin, kuten vaikka 

hinnoittelu, tilinpäätöslaskelma tai markkinointi. Oppilaat voivat siis ottaa mallia 

esimerkiksi tietynlaisesta markkinoinnista ja toistaa itse sitä tuotoksessaan (Koi-

ranen & Peltonen 1995, 55–56; Toivonen & Asikainen 2004, 83–84). Myöskin 

erilaiset koko koulun yhteistyöprojektit yritysten kanssa voivat avata erilaisia ta-

pahtumia, toreja ja kerhotoimintaa. Yksi suurimmista yhteistyökuvioista koulussa 

on ollut TET-harjoittelu, jossa tutustutaan työelämään ja kaikki tällaiseen työhar-

joitteluun johtava yhteistyö mahdollisuuksien mukaan eri koulutustasoilla on hy-

vin keskeistä ja yksilöllistä yrittäjyyskasvatusta. (Koiranen & Peltonen 1995, 55–

56; Seikkula-Leino 2007, 37.)  

 

Yrittäjyyskasvatuksen menetelmissä voidaan pyrkiä itseohjautuvaan aktiivisuu-

teen, jossa käytetään kolmea eri tasoa: pedagoginen, andragoginen sekä heu-

tagoginen lähestymistapa. Pedagogisella lähestymistavalla tarkoitetaan opetta-

jajohtoista tilannetta, jolloin opetus perustuu opettajan johdolla tiedonsisällön ja-

kamiselle. Andragoginen lähestymistapa tarkoittaa taas tiedon jakamista opetta-
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jan johdolla, mutta osaksi oppilaat pystyvät opettajan johdolla myös itseohjautu-

vuuteen suhteessa pedagogiseen lähestymistapaan. Heutagogiikalla viitataan 

taas oppilaan itsenäiseen oppimiseen, jolloin hän toimii itseohjautuvasti uuden 

oppimiselle. Erona andragogiikalle on se, että heutagogisessa lähestymistavassa 

oppilas itse luo raamit oppimisen tapahtumiselle eikä raameja anna opettaja. Sil-

tikin oppilas voi hakea ja kysyä lisätietoa, mikäli sitä tarvitsee. (Jones ym. 2019, 

1171–1173.) Penaluna ym. korostavat myös, että luovuuteen perustuva pedago-

giikka innostaa ja motivoi kehittämään kasvattajienkin omaa toimintaa sekä ope-

tustapaa (Penaluna ym. 2015, 948). 

 

Oppilaiden sisäisen yrittäjyyden taitojen kehittämisessä käytetään työtapoja, 

jotka kehittävät esimerkiksi yhteisöllistä oppimista, ongelmanratkaisua, virheistä 

oppimista, luovuutta ja reflektointia. Erilaisia työtapoja yrittäjyyskasvatuksen to-

teuttamisessa koulussa ovat mm. yhteistoiminnallinen oppiminen, tutkiva oppimi-

nen, ohjattu keksiminen oppijoiden yhteisössä, projektityöskentely, tekemällä op-

piminen, tiimioppiminen ja pedagoginen draama. (Seikkula-Leino 2007, 36–37.) 

Näissä korostuvat projektimainen työtapa tiimissä sekä koko yhteisössä, joka 

vastaa yhteiskunnan työllisyyden kehittymisen tarpeeseen yhteiskunnan työnte-

komallien kehityttyä. Yhdessä tekemällä yksilöt voivat tavoittaa jotain parempaa 

koko yhteisön hyväksi, sillä eri sektoreiden välinen yhteistyö on koko yhteiskun-

nan toiminnan lähtökohta (Rajala 2020, 184). Jotta koulu voisi kehittyä yrittäjyys-

kasvatuksen saralla, tulisi koulun vastata nyky-yhteiskunnan haasteisiin. Näin ol-

len koulun olisi tärkeää korostaa ja opettaa yhteisöllistä tiimityötä, jotta yhteistyö 

kasvaisi niin koulussa kuin koulun ulkopuolella. 

 

Yrittäjämäinen oppiminen ei välttämättä tarkoita suoranaisesti ulkoisen tai sisäi-

sen yrittäjyyden taitojen suoraa opettamista, vaan se voidaan integroida tuntiope-

tukseen. Hietanen (2012) väitöskirjassaan ”Tänään soitin vain kitaraa, koska in-

nostuin” toteutti tapaustutkimuksen yrittäjämäisestä toiminnasta 7. luokan musii-

kin perusopetuksessa. Tutkimuksessa luotiin musiikinopetukseen oppimisympä-

ristö, jolla pyrittiin edistämään oppilaiden yrittäjämäistä toimintaa. Hietanen ker-

too yrittäjyyskasvatuksen painottuvan yleensä peruskoulutuksen ylemmille kou-

lutusasteille, mutta tässä tutkimuksessa hän painottaa nimenomaan perusope-
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tuksen opetussuunnitelman (2004) asiakirjaa ”Osallistuva kansalaisuus ja yrittä-

jyys”- aihekokonaisuutta sekä musiikin opetussuunnitelmaa. (Hietanen 2012, 77–

90.) 

 

Hietasen (2012) tutkimuksessa yrittäjämäinen toiminta oli näyttäytynyt opetus-

suunnitelmassa enimmäkseen innovatiivisuutena sekä päämäärätietoisuutena 

(Hietanen 2012, 90–97). Oppimisympäristön luomisen jälkeen oppilaille annettiin 

mahdollisuuksia tehdä erilaisia valintoja sekä omakohtaisia päätöksiä antamalla 

erilaisia vaihtoehtoja. Tutkimuksen avulla jokaisella oppilaalle muodostui hyvin 

yksilöllinen musiikin oppimispolku, sillä kaikkien oppilaiden musiikin taidot olivat 

eriäviä. Oppilaat kirjoittivat päiväkirjoihin muistiinpanoja ja kuvasivat yrittäjä-

mäistä toimimistapaansa opettajan antamien käsitteiden avulla sekä vuorovaiku-

tuksessa toistensa kanssa. Tutkimuksessa tulivat esiin yrittäjämäisistä tavoista 

mm. aloitekyky, itseluottamus, pitkäjänteisyys, ryhmätyöskentelytaidot, epävar-

muuden sietokyky sekä virheistä oppiminen. Tulokset osoittivat, että yrittäjämäi-

nen toiminta on mahdollista integroida perusopetuksen käytäntöön sekä kehittää 

sen oppimista ja opettamista myös opetussuunnitelmassa ja opettajankoulutuk-

sessa. (Hietanen 2012, 186–198.)  

 

Samasta aiheesta puhuvat myös Hietanen ja Ruismäki (2016), kun he havainnoi-

vat tutkimuksensa kautta sitä, miten oppilaat löytävät niin sanotun yrittäjämäisen 

itsensä opiskelukäytäntöjä reflektoiden. Tutkimus osoittaa, että rohkaisemalla op-

pilaita katsomaan yrittäjämäisen linssin läpi omaa toimintaansa ja reflektoimaan 

sitä, voidaan herättää heissä yrittäjämäisiä taitoja riippumatta aiheesta tai kon-

tekstista. (Hietanen & Ruismäki 2016.) Tämän perusteella voidaan todeta, että 

yrittäjämäisten taitojen oppiminen ei vaadi tietynlaista tilannetta tai toimintaa. Yrit-

täjyyskasvatus ja yrittäjämäisyys tulisi nähdä kokonaisvaltaisena osana jokapäi-

väistä arkea ja elämää.  

 

Hytti (2011) tuo puolestaan ajatuksen yrittäjyyskasvatukseen puhumalla mahdol-

lisuuksista ja niiden toteuttamisesta. Hänen mukaansa yrittäjyyskasvatus voi-

daan nähdä pähkinänkuoressaan oppilaiden vapautena havaita erilaisia mahdol-

lisuuksia, tämän jälkeen valita itseä kiinnostavin mahdollisuus sekä vastuu mah-

dollisuuden soveltamisesta. (Hytti 2011, 86.) Tämä havainnollistaa siitä, kuinka 
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kaikessa opetuksessa voidaan tuoda jollain tavalla mukaan yrittäjämäisten taito-

jen elementtejä, riippumatta opetuksen aiheesta. Koulumaailmassa olisi hyvä siis 

pohtia, miten yrittäjyyskasvatusta voitaisiin saada kokonaisvaltaisesti koko ope-

tukseen, eikä välttämättä niinkään jonkun tietyn ja rajatun toiminnan kautta. Tätä 

ajatusta tukee myös Peltonen (2014) väitöskirjassaan, kun hän mainitsee, että 

yrittäjyyskasvatus tulee olla erillisen oppiaineen sijaan kaikessa opetuksessa mu-

kana (Peltonen 2014, 18).  

 

Opettajan rooli yksilön ominaisuuksien ja vahvuuksien huomioimisessa on tär-

keää. Hietasen ja Ruismäen artikkelissa ”Enhancing students’ latent nascent ent-

repreneurship in basic education” korostetaan yksilön oman koulutuspolun mer-

kitystä oman piilevän tai syntyvän yrittäjämäisyyden kehittämiseksi.  (Hietanen & 

Ruismäki 2019, 9.) Yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa tärkeää on opettajan 

suhtautuminen yrittäjyyteen (Järvi 2013, 16). Haasteena tähän liittyen voi ilmetä 

se, että opettajat mieltävät yleisesti yrittäjyyden positiivisena, mutta kuitenkin yrit-

täjyyskasvatus koetaan negatiivisena (Ylinen 2011, 158). Tähän myös Korhonen 

(2012) väitöskirjassaan viittasi, kun yrittäjyyskasvatuksen koettiin opettajien nä-

kökulmasta tukeutuvan enemmän yrityselämän koviin arvoihin eli taloudellisen 

menestyksen tavoitteluun ja kilpailuun (Korhonen 2012, 54).  

  

Koulumaailmassa työskentely on hyvin itsenäistä ja jokainen opettaja tekee sitä 

usein yksin omista lähtökohdistaan lähtien. Sommarström, Oikkonen ja Pihkala 

(2021) nostavat tutkimuksessaan esille näkökulman siitä, miten autonomian vai-

kutus näkyy koulujen ja opettajien yrittäjyyskasvatuksessa. Tutkimuksessa toisen 

ryhmän muodostivat opettajat ja koulut, jotka sisällyttivät opetussuunnitelman 

yrittäjyyskasvatuksen osion osaksi toimintatapaansa. Kun taas toisessa ryh-

mässä olivat ne koulut ja opettajat, jotka eivät ottaneet huomioon opetussuunni-

telmaa yrittäjyyskasvatukseen liittyen monista eri syistä johtuen. Yrittäjyyskasva-

tuksen toteutuminen sai hyviä tuloksia kouluissa, joissa toiminta perustui opetus-

suunnitelmaan. (Sommarström ym. 2021.) Opettajalla on paljon päätäntävaltaa 

sen suhteen, hyödyntääkö hän opetussuunnitelmaa osana opetusta ja millä ta-

voin. Opettajien autonomiaan liittyvän problematiikan pohtiminen nähdään olen-

naisena ja se, pitäisikö opetussuunnitelman toteuttamiseen liittyä jonkinlaista val-

takunnallista tai kunnallista valvontaa (Sommarström ym. 2021). 
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Opettajien merkitys yrittäjyyskasvatuksessa on suuri, sillä yrittäjyyskasvatusta tu-

lisi integroida mahdollisimman paljon kokonaisvaltaisesti opetukseen (Hietanen 

& Ruismäki 2019, 1). Se miten opettajat kokevat itse yrittäjyyskasvatuksen, vai-

kuttaa merkittävästi, miten he toteuttavat sitä koulussa (Backström-Widjeskog 

2008; Peltonen 2014, 15; Ruskovaara, Pihkala, Rytkölä & Seikkula-Leino 2013, 

57; Ylinen 2011, 156–157). Ruskovaara ym. (2013) toteavat tutkimuksessaan, 

että opettajien yrittäjyyskasvatukseen liittyvä koulutus ei ole tarpeeksi kattavaa, 

jolloin se näkyy myös yrittäjämäisen opetuksen toteuttamisessa koulumaail-

massa (Ruskovaara ym. 2013, 57–58). 

 

2.5 Yrittäjyyskasvatus opettajankoulutuksessa 

 

Jyrhämän (2021) tekemässä selvityksessä Opettajan pedagogiset opinnot 60 op 

Laaja-alainen opettajakelpoisuus – tilannekuvaus 2021 tarkastellaan opettajan 

pedagogisia opintoja ja niiden sisältöjä eri opettajankoulutuksissa. Kun tarkastel-

laan opetussuunnitelman otsikoiden tasolla, miten opettajiksi opiskelevat saavat 

yrittäjyyskasvatuksen pedagogisia valmiuksia, näyttäytyy se tämän valossa eri-

tyisen pienenä osana. Luokanopettajan koulutusta toteutetaan Suomessa mo-

nessa eri yliopistossa, kuten Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella, Turussa, 

Oulussa, Itä-Suomen sekä Lapin yliopistossa. Näiden yliopistojen opetussuunni-

telman otsikoiden tasolla näkyy kuitenkin todella vähän opintopisteitä yrittäjyys-

kasvatukseen liittyen peruskoulutusohjelmassa. Jyrhämän tuoreen selvityksen 

mukaan yrittäjyyskasvatukseen liittyvä 3 opintopisteen kurssi: Yrittäjyyskasvatus 

perusopetuksessa kuuluu Turun yliopiston käsityönopettajien opetussuunnitel-

makokonaisuuteen. Huomionarvoista on se, että luokanopettajakoulutukseen ei 

sisälly yrittäjyyskasvatukseen liittyvää kurssia missään yliopistossa tällä hetkellä. 

(Jyrhämä 2021, 174–198.) Tuoreena selvityksenä tämä kertoo siitä, millaisessa 

tilanteessa ollaan yrittäjyyskasvatuksen kohdalla edelleen tänä päivänä suoma-

laisessa opettajankoulutuksessa.  
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Lepistö (2011) tuo esille opettajankoulutuksen vastaamisen siihen, kuinka tule-

vaisuuden yrittäjyyskasvatuksen merkitys ja vaikutus opetuksessa tulisi nähdä 

sisällön sijaan menetelmän näkökulmasta. Informaaliin oppimiseen pyrkivän ope-

tuksen tavoitteena on yhteistyö koulumaailman ulkopuolisten tekijöiden kanssa. 

(Lepistö 2011, 13.) Tämä haastaakin opettajankoulutusta tuomaan erilaisia toi-

mintamalleja sekä ajatusta tulevaisuuden opettajana toimimisesta. Tulevaisuu-

den opettajakoulutuksen tulisi kehittyä kohti päämäärää, jossa opettajan ei tar-

vitse osata yksin kaikkea tietoa ja taitoa, joita oppilaat oppivat ja harjoittelevat 

(Lepistö 2011, 13). 

 

Luokanopettaja- ja käsityön aineenopettajaopiskelijoiden tutkimuksessa Lepistö 

nostaa esille sen, kuinka tutkimusaineiston perusteella negatiivinen suhtautumi-

nen yrittäjyyskasvatukseen ilmenee ensisijaisesti tiedon puutteesta. Opiskelijoilta 

tulleiden vastausten perusteella haasteeksi koetaan erityisesti yrittäjyys -käsite, 

sillä se nähdään suoraan yritystoimintaan viittaavana asiana, jolloin siihen sisäl-

lytetään talouden ja kilpailun elementtejä. (Lepistö 2011, 21.) Tämän perusteella 

voidaan pohtia sitä, miten tärkeää on saada lisää tietoisuutta opettajankoulutuk-

sen aikana siitä, mitä yrittäjyyskasvatus käsitteenä tarkoittaa. Tällöin myös ajatus 

yrittäjyyskasvatuksen avautuminen konkreettiseksi osaksi opetusta mahdollis-

tuisi. Tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden vastauksista nousi esiin ajatus 

siitä, että havainnollisempi käsite yrittäjyyskasvatuksen rinnalla on yritteliäisyys-

kasvatus (Lepistö 2011, 21).  

 

Onkin hyvä pohtia sitä, kuinka tärkeä esimerkiksi pelkästään yrittäjyyskasvatuk-

sen käsitteen avaaminen opettajankoulutuksen aikana on, jotta opettajat työs-

sään voivat sisällyttää yrittäjyyskasvatuksen osaksi tulevaa työtään. On tärkeää 

selittää ja kuvata yrittäjyyskasvatustakin ilmiönä, jolloin sitä voidaan myös hyö-

dyntää selittämään sosiaalista todellisuutta (Pittaway & Thorpe 2012, 856). Myös 

opettajankoulutuksen yleisesti toteutettava traditionaalinen malli opettaa edel-

leen opettajalähtöisesti luentosaleissa ja opiskelijat kuuntelevat passiivisesti. Täl-

lainen toiminta ei varsinaisesti kannusta yrittäjämäiseen ajattelutapaan yliopis-

toissakaan. (Hoppe ym. 2017, 758.)  
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Niin kuin edellä mainittiin, suhtautuminen uuteen asiaan voi herättää vastustusta 

ja negatiivista tunnetta aiheen tuntemattomuuden vuoksi.  Leskisen (2001) to-

teuttamassa projektikokeilussa pelko nousi esille keskeisenä haastavana teki-

jänä yrittäjyyskasvatuksen kentällä. Tämä esiintyi esimerkiksi riskien ottamisen 

pelkona. (Leskinen 2001, 115–118.) Tämän perusteella on hyvä miettiä, onko 

opettajankoulutuksella jonkinlaista tarjottavaa sille, että suhtautuminen sekä 

opettajien, mutta myös sen myötä oppilaiden keskuudessa saataisiin positiivi-

sempaan suuntaan. Tähän Gibb (1993) tuo ajatuksen siitä, että ilman epävar-

muutta yrittäjämäistä oppimisprosessia ei voida nähdä eheänä (Gibb 1993). Yrit-

täjyyskasvatus pitää sisällään vahvasti ohjaajan vaikutuksen yrittäjämäisen ilma-

piirin luojana sekä myös innostajana kohti yrittäjämäistä ajattelutapaa ja toimintaa 

(Lehtonen & Lehkonen 2011, 96; Leskinen 2001, 118).  

 

Opettajien toteuttama yrittäjyyskasvatus on yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen 

ydin. Siksi on tärkeää, että opettajia koulutettaisiin systemaattisemmin käytännön 

toiminnan ja opetuksen suuntaamiseksi yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita kohden. 

Yrittäjyyskasvatusta on kehitetty erilaisten hankkeiden toimesta, mutta opettajien 

on ollut vaikea osallistua tarjottuihin kehittämistoimiin ja koulutuksiin. Syynä on 

voinut olla esimerkiksi sijaisen puute. Yksi tärkeimmistä ideoista yrittäjyyskasva-

tuksen kehittämiseksi on yhteistyö erilaisten toimijoiden kanssa. Opettajan tulisi 

olla monipuolinen ja olla ajan tasalla erilaisissa verkostoissa sekä avata oppilai-

tosta yhteiskuntaan. Opettajat tarvitsevat enemmän mahdollisuuksia reflektoida 

itseään yrittäjyyskasvattajina. Tällöin yrittäjyyskasvatus voisi siirtyä kokeiluista 

ammatillisempaan toteutukseen. (Pihkala & Ruskovaara 2011, 54–55.) Opetta-

jien käytännön taitojen kehittämiseksi enemmän työelämään ja yrittäjyyteen liit-

tyen Hietanen ja Kesälahti (2017) painottavat myös yliopiston ja paikallisten kou-

lujen yhteistyötä täydennyskoulutusten muodossa (Hietanen & Kesälahti 2017, 

68–69). 

 

Kuten Pihkala ja Ruskovaara (2011) edellä mainitsivat, yrittäjyyskasvatuksen ke-

hittämiseen on tehty erilaisia hankkeita. Yhtenä kehittämishankkeena on vuosina 

2011–2013 Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa toteutettu YVI-hanke.  

Tässä hankkeessa oli tavoitteena kehittää sekä yleissivistävää että ammatillista 

opettajakoulutusta yrittäjyyskasvatuksen osalta. (Mäki-Tuominen ym. 2014.) YVI-
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hankkeen toteutumisessa nähtiin toimivana kyseinen malli, jossa luokanopettajat 

tutustuivat aluksi kurssien aikana yrittäjyyskasvatuksen sisältöihin ja sovelsivat 

tämän jälkeen tietoaan opetusharjoittelussa (Mäki-Tuominen ym. 2014, 107). Tä-

män perusteella voidaan pohtia sitä, että yrittäjyyskasvatuksen käsitteen avaa-

misen lisäksi myös opettajaksi opiskelevien tulisi saada mahdollisuus soveltaa 

tietoaan myös käytännössä. 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

3.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tarkoitus 

 

Yrittäjyyskasvatuksen tutkimus on nähty pitkään tärkeänä osana kasvatustieteen 

tutkimusta. Yrittäjyyskasvatukseen liittyvä tutkimus on alkanut laajentua eri kou-

lutusasteille, pedagogisiin käytäntöihin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin. (Kyrö ym. 

2007, 14.) Tällä tutkimuksella haluamme ottaa osaa keskusteluun yrittäjyyskas-

vatuksesta kasvatustieteellisestä ja opettajuuden näkökulmasta katsoen. Kyrö 

ym. (2007) puhuvat siitä, että kaikki Euroopan maat kehittävät yrittäjyyskasvatus-

taan omista kansallisista lähtökohdista. Yrittäjämäinen toiminta osana koulutus-

järjestelmää on edellytys koko Euroopan hyvinvoinnin kehittymiselle. (Kyrö ym. 

2007, 14.) Kansanvälistä sekä Suomen yhteiskunnallista merkitystä sivuutta-

matta tämän tutkimuksen päätarkoituksena on kuitenkin keskittyä yrittäjyyskas-

vatuksen kehittämisen vahvistamiseen rovaniemeläisten yrittäjien näkökulmasta.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun yrittä-

jyyskasvatuksesta ja sen merkityksestä yleissivistävässä koulutuksessa, erityi-

sesti perusopetuksen alaluokilla. Tutkimuksen aiheen valintaa ohjasi ajatus siitä, 

että yrittäjyyskasvatus kuuluu opetussuunnitelman laaja-alaiseen oppimiskoko-

naisuuteen, jossa se on ollut läpäisyaiheena jo vuodesta 1994.  Ristimäki on il-

maissut keskustelun tarpeellisuuden yrittäjyyskasvatuksesta jo vuonna 2007. Hä-

nen mukaansa yrittäjyyskasvatuksen yhteydessä opetussuunnitelman tekijät, po-

liitikot ja hallintovirkamiehet, tutkijat ja opettajat eivät näytä tavoittavan toisiaan. 

(Ristimäki 2007, 33.) Myös Ylinen (2011) tutkimuksessaan toteaa, ettei tilanne 

ole mitenkään huomattavasti muuttunut. Hänkin vahvistaa Ristimäen ajatusta 
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sillä, vaikka yrittäjyyskasvatuksen teemaa on pidetty esillä jo muutaman vuosi-

kymmenen ajan, sen integroinnissa opetukseen ei ole onnistuttu. (Ylinen 2011, 

174.)  

  

Valmistuvina luokanopettajina koemme, että emme ole saaneet koulu-uramme 

aikana yrittäjyyskasvatusta. Valitsimme yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksemme ai-

heeksi, koska halusimme laajentaa yrittäjyyskasvatuksen osaamista. Hoppe ym. 

(2017, 758) tutkimukseen pohjaten osakseen perinteinen passiivinen ja luento-

salimainen opetus ei ole tukenut yrittäjämäistä opetusta yliopistossa, vaikkakin 

monialaisiin opintoihin onkin sisältynyt toiminnallisempaa ja opiskelijalähtöisem-

pää opetusta. Yrittäjyyskasvatuksen didaktiikkaan olisimme toivoneet jonkinlaista 

opetuskokonaisuutta yliopisto-opintojen aikana. Vuoden 2018–2021 Lapin yli-

opiston kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-oppaassa mainitaan yrittäjyyttä ko-

rostava opetus ainoastaan valinnaisten opintojen ohessa. Tarjolla ei ole kuiten-

kaan selkeästi suoraan yrittäjyyttä koskevaa kurssia, vaan ilmeisesti opiskelijan 

täytyy itsenäisesti hakeutua tähän liittyen muiden tiedekuntien opintoihin. (Kas-

vatustieteiden tiedekunnan opinto-opas 2018–2021, 57.) Uudessa opinto-op-

paassa 2021–2024 mainitaan sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon tavoit-

teeksi, että opiskelijan tulisi kyetä toimimaan myös yrittäjänä. Opinto-oppaan 

kurssitarjonnassa ei ole valittavissa suoraan yrittäjyyteen liittyvää kurssia luokan-

opettajille. (Kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas 2021–2024, 6–7, 29–32.)  

 

Tutkimuksemme tuo uutta tietoa yrittäjyyskasvatuksesta, sillä esittelemme kei-

noja, joilla voisi vahvistaa peruskoulun yrittäjyyskasvatusta yrittäjien näkökul-

masta sekä millainen käsitys yrittäjillä on yrittäjyyden merkityksestä yhteiskun-

nassa. Yrittäjyyskasvatusta on tutkittu Suomessa eri tutkijoiden toimesta (esim. 

Backström-Widjeskog, Hietanen, Ilonen, Korhonen, Kyrö Lepistö, Oksanen, Ris-

timäki, Ruskovaara, Seikkula-Leino, Sommarström ym., Tiikkala, Ylinen). Tutki-

mustulokset tähän liittyen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimat yrittäjyyskas-

vatuksen linjaukset eivät ole kuitenkaan saavuttaneet peruskoulumaailmaa. Tätä 

ajatusta tukevat myös Sommarström ym. sekä Hietanen ja Kesälahti artikkeleis-

saan, joissa he tuovat esille ajatuksen, ettei yrittäjyyskasvatuksen integroiminen 
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opetukseen ole vielä toteutunut täysin (Hietanen & Kesälahti 2017, 57; Sommar-

ström ym. 2020b, 936). 

Tutkimuksemme käsittelee yrittäjyyskasvatusta peruskoulussa. Näemme yrittä-

jyyskasvatuksen toteutumisen tärkeänä osana ympäröivää yhteiskuntaa ja sen 

kehittämistä. Tutkimuksen tavoitteena on löytää keinoja vahvistaa perusopetuk-

sen yhteiskunnallista tehtävää, erityisesti yrittäjyyden näkökulmasta.  

Tutkimuskysymyksemme on: 

Millainen merkitys yrittäjyyskasvatuksella on yrittäjien näkökul-

masta? 

 

Tarkentaaksemme yrittäjien keinoja vahvistaa yrittäjyyskasvatusta, muodos-

timme alakysymyksen, jonka avulla konkretisoimme yrittäjien ehdotuksia käytän-

nön koulumaailmaan.  

 

Tarkentava alakysymyksemme on: 

Millaisia keinoja yrittäjät ehdottavat yrittäjyyskasvatuksen vahvista-

miseksi peruskoulun alaluokilla? 

 

3.2 Fenomenografinen tutkimusote 

 

Käytämme tutkimuksessamme fenomenografista tutkimusotetta, jossa mielen-

kiinnon kohteena on, mitä ihmiset oppivat ja miten he mieltävät tutkittavan ilmiön 

(Gröhn 1993, 5; Marton 1986). Ahonen ym. (1994) taas ajattelee, että fenomeno-

grafinen tutkimusote pyrkii tarkastelemaan ihmisten käsityksiä ympäröivästä to-

dellisuudesta (1994, 132). Fenomenografinen tutkimus tuo esille päivittäin ympä-

rillä oleviin ilmiöihin liittyviä käsityksiä ja sitä, kuinka ne ymmärretään. Fenomeno-

grafia pyrkii selittämään, tutkimaan ja ymmärtämään ilmiöihin liittyviä käsityksiä 

sekä käsitysten molemminpuolista yhteyttä. (Huusko & Paloniemi 2006, 162–
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163.) Aineistomme koostuu yrittäjien käsityksistä yrittäjyyskasvatuksesta, sen 

merkityksestä sekä heidän käsityksestään sen vahvistamiseksi peruskoulun ala-

luokilla. 

 

Fenomenografinen tutkimus pohjautuu niin sanotulle kognitiiviselle oppimisnäke-

mykselle, jolloin oppiminen ilmenee siten, että henkilön mielessä kehittyy koke-

mus ja vuorovaikutuksen avulla hän muodostaa saamastaan tiedosta mielessään 

itselle ajatusrakenteita (Ahonen ym. 1994, 132). Tässä tutkimuksessa yrittäjien 

ajatukset voidaan nähdä juuri tällaisina ajatusrakenteina. Tavoitteena on etsiä ja 

järjestää näitä ajattelutapoja, joiden katsotaan olevan jaettuja ja sosiaalisesti 

merkittäviä (Huusko & Paloniemi 2006, 165).  

 

Huusko & Paloniemi (2006) kirjoittavat artikkelissaan peruslähtökohdasta, jonka 

mukaan fenomenografisen tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää systemaat-

tista kuvausta laajemmin kuin yksilötasolla. Tällaisessa tutkimusotteessa tarkoi-

tuksena ei ole tarkastella tutkimuksen tuloksia ainoastaan yksilön näkökulmasta 

vaan nähdä käsitysten erot koko ryhmässä. Olennaista on havainnoida, mitä kä-

sitykset pitävät sisällään ja kuinka ne ovat suhteessa toisiinsa. (Huusko & Palo-

niemi 2006, 165.) Tämän tutkimuksen osallistuneiden yrittäjien käsityksien yhte-

neväisyydet ja erot pyritään näkemään osana sisällön kokonaisuutta.  

 

Fenomenografisessa tutkimusotteessa voidaan nähdä erilaisia asteita. Ensim-

mäisessä asteessa pyritään ymmärtämään ympäristön ilmiöitä tutkimusnäkökul-

masta katsoen. Toisessa vaiheessa tutkija pyrkii analysoimaan ihmisten käsityk-

siä näistä ilmiöistä. (Marton 1981, 177–181.) Tutkimuksessamme tarkoituksena 

on laatia ja syventää kuvaa yrittäjien käsityksistä yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasva-

tusta kohtaan. Erityisesti olemme kiinnostuneita siitä, millä keinoin heidän per-

spektiivistään yrittäjyyskasvatusta tulisi vahvistaa peruskoulun alaluokilla sekä 

millainen merkitys peruskoulussa tapahtuvalla yrittäjyyskasvatuksella on yhteis-

kunnallisesti.  
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3.3 Aineiston hankinta 

 

Tutkimuksessa hyödynnettiin aiemmin toteutettua kandidaatin haastattelututki-

musta, jonka pohjalta tutkimusta jatkettiin haastattelemalla lisää eri alojen yrittäjiä 

Rovaniemellä. Hyödynsimme lisäksi kandidaatin tutkimusta seuraavalla tavalla: 

Haastattelurunko pidettiin samana kuin aiemmin toteutetussa haastattelututki-

muksessa. Lisäsimme haastattelurungon loppuun kuitenkin lisäkysymyksen 

aiemmin toteutettujen haastatteluiden pohjalta. Erittelimme aiemmasta tutkimus-

aineistosta yrittäjien nostamat teemat tavoista opettaa yrittäjyyskasvatusta ala-

koulussa. Tämän jälkeen koostimme kokonaisuuden (Kuvio 1), jonka pohjalta ky-

syimme tämän tutkimuksen haastateltavilta lisäkysymyksen siitä, minkä aiemmin 

nousseen teeman hän näistä kuvion muodostamista teemoista valitsee. 

 

 

Kuvio 1: Teemat 

 

Päädyimme rajaamaan aineiston koskemaan rovaniemeläisiä yrittäjiä. Rajaami-

seen rovaniemeläisiin yrittäjiin vaikuttivat osakseen aikataululliset syyt, yrittäjien 

helpompi tavoittaminen sekä selkeys siitä, että haastattelut keskittyivät yhden 
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paikkakunnan yrittäjiin. Tavoitimme yrittäjät hyödyntämällä omia sosiaalisia ver-

kostojamme ja kysyimme yrittäjiltä halukkuutta lähteä haastateltavaksi tähän tut-

kimukseen. Haastattelut toteutettiin sekä kasvotusten että etäyhteyksien avulla, 

johon tämänhetkinen COVID-19 tilanne vaikutti omalta osaltaan.  

 

Halusimme ottaa haastateltaviksi yrittäjiä, sillä koimme, että heillä on jonkinlaista 

tietoisuutta sekä kokemusta yrittäjyydestä oman yrittäjyytensä kautta. Laadulli-

sen tutkimuksen tarkoituksena ei ole luoda tilastollisia yleistyksiä aiheesta, vaan 

enemmänkin kuvailla ilmiötä tai tapahtumaa, lisätä käsitystä eri toiminnasta tai 

antaa lisää ymmärrystä erilaisia ilmiötä kohtaan. Laadullisessa tutkimuksessa on 

siis toisaalta tärkeää, että tutkimukseen osallistuvilla tutkimushenkilöillä olisi tie-

toa tutkittavasta ilmiöstä suhteellisen paljon tai kokemusta asiasta.  Näin ollen 

tutkimushenkilöiden valinnassa tulisi käyttää harkintaa ja asianmukaisuuden pe-

riaatetta. Tällainen tuo myös haasteen sille, miten löytää kelvollisen ja tarpeeksi 

mittavan tutkimusjoukon. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85–86.)  

 

Tutkimusmuodoksi tutkimuksessamme valikoitui haastattelututkimus, jotta toimi-

jat pystyisivät mahdollisimman laajasti kertomaan itseään koskevat asiat va-

paasti, haastattelu on joustava (mutta pystytään kuitenkin sijoittamaan se laajem-

paan kontekstiin), sekä vastaukset ovat monipuolisempia. (Hirsjärvi & Hurme 

2011 34–35.) Koimme haastattelun tähän tutkimukseen sopivaksi aineistonke-

ruumenetelmäksi, sillä sen toisaalta joustava luonne, mutta myös vapaamuotoi-

suus vastasivat tämän tutkimuksen tarpeeseen.  

 

Haastattelussa oltiin vuorovaikutuksessa haastateltavan kanssa, jolloin kattavan 

aineiston saamiseksi pyrimme tarvittaessa antamaan tarkentavia kysymyksiä, 

mikäli haastateltavalla ilmeni haasteita ymmärtää kysymystä. Tämä tietysti vaati 

myös tutkijana hyvin tarkkaavaista otetta, sillä haastattelussa täytyy huomioida, 

että haastateltavaa ei ohjata vastaamaan tietyllä tavalla tai tietynlaista vastausta 

tavoitellen. Tästä puhuvat myös Hirsjärvi ja Hurme (2001) kun he kirjoittavat siitä, 

että haastattelututkimuksessa tulee kuitenkin ottaa huomioon myös siihen koh-
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distuvia ongelmia. Näitä ovat muun muassa haastattelijan rooli, aikaa vievä ai-

neiston keruu, haastateltavien vastausten virhelähteet sekä vapaamuotoisen ai-

neiston analysointi, tulkinta ja raportointi ilman ”mallia”. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 

34–35.)  

 

3.4 Aineisto 

 

Tässä tutkimuksessa aineisto on kerätty haastattelemalla yhdeksää rovanieme-

läistä yrittäjää. Yrittäjät on valittu sen perusteella, että tutkimuksessa olisi molem-

mat sukupuolet edustettuina, yrittäjät olisivat eri ikäisiä sekä työllistävät joko it-

sensä tai useamman henkilön. Avaamme tässä kahdessa eri osiossa yritysten 

taustatietoja, sillä ne ovat olennaisia joidenkin haastatteluissa kysyttyjen kysy-

myksien kannalta. Tässä on huomioitavaa, että ensimmäinen tutkimus on tehty 

vuonna 2018 ja toinen tutkimus vuonna 2021. Tiedot ovat peräisin ajalta, jolloin 

haastattelu on henkilölle toteutettu.  

 

3.4.1 Tutkimuksen ensimmäinen vaihe 

 

Yrittäjä A on optisella toimialalla yrittäjänä toimiva 47-vuotias mies, joka jakaa 

osakeyhtiön omistuksen toisen yrittäjän kanssa sekä työllistää heidän lisäkseen 

myös kaksi työntekijää. Ennen yrityksen perustamista työkokemusta yrittäjällä oli 

muissa optisissa ketjuliikkeissä toimisesta työntekijänä sekä myymäläpäällikkönä 

toimimisesta yhteensä 22 vuotta. Nykyinen yritys on ollut toiminnassa 5 vuotta.  

 

Yrittäjä B taas on taloushallinnon toimialalla yrittäjänä toimiva 54-vuotias nainen, 

joka jakaa myös osakeyhtiön omistajuuden toisen yrittäjän kanssa sekä työllistää 

heidän lisäkseen 2 työntekijää. Rooli yrityksessä yrittäjällä on omistaja, mutta hän 

tekee erityisesti palkanlaskijan roolia. Työkokemusta häneltä löytyi yrittäjyyden 
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saralta toisella alalla sekä työskentelystä valtiolla palkanlaskijana. Nykyinen yri-

tys on ollut toiminnassa 26 vuotta.  

 

Yrittäjä C on kauneudenhoitoalalla työskentelevä 25-vuotias nainen, joka toimii 

yksityisenä elinkeinonharjoittajana eli hän työskentelee yrityksessä yksin eikä 

työllistä muita. Työkokemusta yrittäjältä ei löytynyt muuta kuin yrityksessä toimi-

misesta, joka on ollut toiminnassa nyt 6,5 vuotta.  Yrittäjä on ryhtynyt yrittäjäksi 

heti valmistuttuaan ammattikoulusta kauneudenhoitoalan perustutkintoon eli kos-

metologiksi.  

 

Yrittäjä D on myöskin kauneudenhoitoalalla työskentelevä 21-vuotias nainen, 

joka toimii myös yksityisenä elinkeinonharjoittajana eikä työllistä muita yrityk-

sessä. Yritys on perustettu 2014, jolloin hän oli perustaessaan yrityksen vasta 

17-vuotias. Työkokemusta yrittäjältä löytyy koulussa käydyistä työharjoitteluista 

sekä kaupungille tekemästään kesätyöstä ympäristöpuolella, mutta pääosin työ-

kokemus on kertynyt omassa yrityksessä.  

 

3.4.2 Tutkimuksen toinen vaihe 

 

Yrittäjä E on rakennus- sekä matkailualalla yrittäjänä toimiva 32-vuotias mies, 

joka jakaa osakeyhtiön omistajuuden molemmissa yrityksissä toisen henkilön 

kanssa. Lisäksi hän työllistää yrityksissään yhteensä 7 työntekijää. Ennen yrityk-

sen perustamista yrittäjällä oli kokemusta rakennusalan töistä kolme vuotta. Sen 

jälkeen hän perusti yrityksen ja on toiminut yrittäjänä nyt 10 vuotta.  

 

Yrittäjä F on 17-vuotias nainen, joka työskentelee yksityisenä elinkeinoharjoitta-

jana välineiden vuokrauspalvelussa. Hän on tehnyt jonkin verran kesätöitä van-

hempien työpaikalla ja kaupan alalla sekä myös koulussa TET-harjoitteluissa.  
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Yrittäjä G taas on matkailualan toimialalla yrittäjänä toimiva 35-vuotias mies, joka 

jakaa myös osakeyhtiön omistajuuden toisen yrittäjän kanssa sekä työllistää yh-

den työntekijän. Ennen yrityksen perustamista työkokemusta on karttunut nuo-

ruusvuosista saakka vanhempien yrityksessä. Lisäksi palkkatöitä hän on tehnyt 

vuosien ajan oman yrityksen ohessa. Toiminut yrittäjänä vuodesta 2012 lähtien.  

 

Yrittäjä H on liikunta-alan toimialalla yrittäjänä toimiva 40-vuotias nainen, joka 

omistaa osakeyhtiön ja työskentelee yrityksessä tällä hetkellä yksin. Työkoke-

musta on ennen yrityksen perustamista kertynyt ravintola-alalta, päiväkodista ja 

tilitoimistosta palkanlaskennan ja kirjanpidon kautta.   

  

Yrittäjä I on taas tapahtuma-alan toimialalla yrittäjänä toimiva 47-vuotias mies, 

joka omistaa osakeyhtiön ja työllistää muutaman työntekijän ympäri vuoden sekä 

tapahtuman aikaan satoja ihmisiä. Tapahtuman lähetessä työntekijöiden määrä 

kasvaa vähitellen ja tapahtuman aikaan työntekijöiden määrä on korkeimmillaan. 

Yrittäjällä on aiempana työkokemuksena ammattiurheilijana toimiminen. 

 

3.5 Aineiston analyysi 

 

Ennen aineistonkeruuta oli jo haastattelurunkoon (LIITE 1) teemoittain aseteltu 

käsiteltävät asiat. Sisällönanalyysissa on tärkeä päättää mitä tutkii, erottaa ne 

asiat aineistosta, luokitella tai teemoittaa ne ja sen jälkeen kirjoittaa niistä yhteen-

veto. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91–92.) Analyysivaihetta aloittaessa tutkijan on 

siis helppo jäsentää tutkimus kolmeen eri työvaiheeseen. Aluksi aineisto pilko-

taan, ryhmitellään ja jäsennellään. Toisessa vaiheessa tutkimuksessa kerätty ai-

neisto käsitteellistetään, jolloin aineistosta etsitään samankaltaisuuksia ja eroa-

vaisuuksia. Kolmannessa vaiheessa aineistoa tulkitaan sekä tehdään siitä johto-

päätöksiä keskustellen tutkimuksen teorian kanssa. (Lindblom-Ylänne, Paavilai-

nen, Pehkonen & Ronkainen 2011, 124–126.)   
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Aineiston analyysillä pyritään luomaan aineistoon selkeyttä, järjestelemään sekä 

tiivistämään aineistoa. Tällöin aineistoa voidaan tarkastella helpommin ilman, 

että alkuperäinen tieto katoaa ja aineistosta saatu tieto saadaan kiteytettyä sel-

keämmin ymmärrettävään muotoon. (Eskola & Suoranta 2001, 137; Tuomi & Sa-

rajärvi 2009, 108.) Tutkimuksessamme tavoitteenamme on löytää samankaltai-

suuksia yrittäjien käsityksistä liittyen yrittäjyyteen ja yrittäjyyskasvatukseen sekä 

kartoittaa millaisia keinoja he tuovat esille yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen 

liittyen peruskoulun alaluokilla. Aineisto on kerätty kahdessa osassa, joista toinen 

on tehty vuonna 2018 kandidaatin tutkielman ohessa, toinen vuonna 2021 pro 

gradua työstäessämme ja ne ovat analysoitu yhdessä vuonna 2021. Aloitamme 

analysoimaan aineiston käyttämällä aineistolähtöistä sisällönanalyysia, mutta vii-

meistelemme aineistomme viimeisessä vaiheessa teoriaohjaavan sisällönana-

lyysin avulla. Aineiston analyysin alussa on mahdollista lähteä aineistolähtöisestä 

analyysistä ja sen edetessä sitä johdattava ajatus otetaan työn teoreettisesta vii-

tekehyksestä (Puusa 2020, 147).  

 

Sisällönanalyysi voidaan nähdä niin sanottuna laajempana metodisena viiteke-

hyksenä eikä systemaattisesti etenevänä menetelmänä. Näin ollen aineistoa voi-

daan tarkastella monipuolisesti. Aineiston sisällönanalyysin toteuttamisessa on 

nähtävissä aineistolähtöisyyttä sekä teorialähtöisyyttä. (Puusa 2020, 144.). Ai-

neistolähtöisestä laadullisesta sisältöanalyysistä puhuttaessa Tuomi ja Sarajärvi 

(2009, 108–113) ovat lainanneet Milesin & Hubermanin (1994) teoriaa, jossa se 

jaetaan myös kolmeen eri vaiheeseen: redusointiin eli pelkistämiseen, klusteroin-

tiin eli ryhmittelyyn sekä abstrahointiin eli teoreettisten käsitteiden luomiseen. 

Olemme luoneet taulukoita näiden vaiheiden havainnollistamiseen keräämäs-

tämme aineistosta (Taulukot 1–3).   

 

Lisäksi tutkimuksessamme olemme käyttäneet sisällönanalyysin tukena lainauk-

sia alkuperäisistä haastatteluista, koska sillä koetaan laadullisessa tutkimuk-

sessa olevan luotettavuutta edistävä vaikutus. Näitä lainauksia ei kuitenkaan pidä 

pitää muuna kuin esimerkkinä haastatteluiden keskusteluista. (Tuomi & Sarajärvi 
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2009 26–27.) Aineistosta otetut lainaukset elävöittävät tutkimusta ja tuovat esi-

merkkejä yrittäjien ajatuksista ja kokemuksista. Vaikka niiden ajatus onkin tuoda 

pelkästään esimerkkejä haastatteluista, koemme, että niiden kautta lukija pääsee 

jollain tasolla lähemmäksi haastattelutilannetta.  

 

Ensimmäisessä vaiheessa eli redusoinnissa pyritään pelkistämään analysoita-

vaa aineistoa eli siitä jätetään tutkimusta varten olennaisin tieto, joka pelkistetään 

tiiviimpään muotoon. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–110). Haastattelu nauhoitet-

tiin ja litteroitiin kokonaisuudessaan. Litterointiaineistoa kertyi 25 sivua. Nime-

simme jokaisen yrittäjän omalla kirjaimellaan, jolloin pystyimme helposti jaottele-

maan jokaisen tutkimushenkilön vastauksen.  Seuraavalla sivulla taulukossa 1 

esittelemme esimerkin redusoinnista: 
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Taulukko 1: Redusointi 

Alkuperäinen ilmaus 

 

Pelkistetty ilmaus 

“Pyritään opettamaan ihan tällasia perusasi-

oita … miten sen kannattavuutta kannattaa 

opetella ajattelee ja laskemaan.” (Yrittäjä B) 

“Ite kasvattanu itseni yrittäjyyteen käytännön 

kautta.” (Yrittäjä C) 

“Normaali työssäkäyvä ei välttämättä ym-

märrä millanen ressi ja minkä työpaineen alla 

yrittäjä on.”  (Yrittäjä E) 

“Opetetaan koulussa, et miten voi perustaa 

yrityksen ja mitä sitä voi ylläpitää ja miten olla 

yrittäjä.” (Yrittäjä F) 

“Pitäiski opettaa … et miten se toimii ylipää-

tään … semmonen käsitys vaikka ku menis 

vaan töihinki, et ymmärtää sen työnantajan 

kautta myös.” (Yrittäjä I) 

Opetetaan perusasioita ja kannattavuutta 

Kasvaminen yrittäjyyteen käytännön kautta 

Ymmärrys työssäkäyvälle yrittäjän arjesta 

Yrityksen perustaminen ja sen toteuttaminen 

Työnantajan näkökulman esilletuominen yri-

tyksessä 

“Pitäis opettaa niinku itseluottamusta, roh-

keutta, ennakkoluulottomuutta, halua tutkia ja 

ettiä tietoa.” (Yrittäjä B) 

“Kasvatetaan siihen et osaa käyttää omaa 

luovuutta. Et mikä ois niinku se oma juttu ja 

alkais kehittää sitä … Yrittäjän pitäis olla kär-

sivällinen, luova, jäsentynyt et pystyy pitää 

pakan kasassa, monien ihmisten kanssa toi-

meentuleva...” (Yrittäjä D) 

“Tavotteena jollaki tasolla menestyminen ja 

se on aika hyvin pitkälti itestä kiinni...” (Yrit-

täjä E) 

“Antaa lasten oppia kantapään kautta. Ettei 

niitä ongelmia ratkasta valmiiksi … työt pitää 

tehä kunnolla, jos siitä rahan saa … Pitää 

olla sanojensa takana ja tulla erilaisten ihmis-

ten kans toimeen.” (Yrittäjä H) 

 

Pitäisi opettaa itseluottamusta, rohkeutta, en-

nakkoluulottomuutta Halua tutkia ja etsiä tie-

toa 

Käyttää omaa luovuutta 

Löytää oma juttu 

Pitäisi olla kärsivällinen, luova, jäsentynyt 

Hyvät vuorovaikutustaidot 

Tavoitehakuisuus omassa toiminnassa 

Oppia virheistä ja ratkaista itsenäisesti ongel-

mia 

 

“Noille nuorille vois yrittää kertoo yrittäjyy-

destä positiivisia puolia ja kannustaa sii-

hen...” (Yrittäjä A) 

“Tavallaa siitä yrittäjyyestä kertomista ... Mitä 

yrittäjyys on ...” (Yrittäjä E) 

“Sais ihmiset tietoo, mitä se yrittäjyys on, 

vaikkei ois ite yrittäjä.” (Yrittäjä G) 

“Et kuka on yrittäjä, et esimerkiksi nuorison 

ihannoimmat artistit on yrittäjiä … on ke-

vytyrittäjyyttä ja kaikenlaista.” (Yrittäjä I) 

“Jos oot yksilöurheilija, niin sitähän pitää 

hommata sponsoreita ja sellasta et pääsee 

siihen.”(Yrittäjä H) 

Kertoa yrittäjyydestä positiivisesti 

Kertoa mitä yrittäjyys on 

Yrittäjyyden huomioiminen, vaikka ei olisi itse 

yrittäjä 

Kertoa ketkä kaikki ovat yrittäjiä 
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Toisen vaiheen eli klusteroinnin aloitimme samanaikaisesti jo redusoinnin 

kanssa, jolloin värikoodasimme litteroidusta aineistosta jokaisen teemoitetun ky-

symyksen osalta merkittävämmän osan vastausta sekä keräsimme oleellisen 

teemoihin pohjautuvan tiedon osan. Klusteroinnissa eli ryhmittelyssä etsimme 

yrittäjien toisiaan vastaavia vastauksia ja toisistaan poikkeavia vastauksia. Yh-

denmukaisesti vastanneet yrittäjät luokiteltiin omiin ryhmiinsä ja ryhmät nimettiin 

niitä kuvaavalla käsitteellä. Klusteroinnilla saadaan tiivistettyä aineistoa vieläkin 

pelkistetympään muotoon ja saadaan luotua rakennetta tutkimukselle. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 108–111.) Tutkimukseemme muodostui 23 eri ryhmää, joista esit-

telemme 5 esimerkkiä taulukossa 2. 

 

Taulukko 2: Klusterointi 

Pelkistetty ilmaus: 

 

Klusteroitu alaluokka: 

 

Toimia ja päättää itse 

Tietynlaista vapautta 

Riippumattomuus muista  

Vapaus valita töitä 

Saa tehdä omaa 

Saa johtaa itseään 

 

 

 

Vapaus 

 

Ehtona perustaa yritys 

Ainoa työllistymisen mahdollisuus on yrityk-

sen perustaminen 

Halu työllistyä tietylle alalle 

 

 

Alalle työllistyminen 

 

Yrittäjyyden arvostaminen 

Yrittäjät Suomen kantava voima ja suurin ve-

ronmaksaja 

Yrittäjän omatoimisuus 

Yrittäjän vastuu 

 

 

Yhteiskunnallinen merkitys 

 

Mahdollisuus ansaita enemmän 

Kiinnostus menestyä taloudellisesti 

 

 

Taloudellinen menestyminen 

 

Mahdollisuus luoda oma työilmapiiri ja työtilat 

 

 

Turvallinen työympäristö 
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Sisällönanalyysin kolmannessa vaiheessa eli abstrahoinnissa käsitteellistetään. 

Siinä tutkimuksen kannalta olennaiset tiedot luokitellaan teoreettisten käsitteiden 

alle ja sitä voidaan jatkaa niin pitkään kuin aineiston osalta se on mahdollista. 

Abstrahoinnin jälkeen kyetään tekemään lopulta johtopäätöksiä aineistosta. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–113.) Tutkimuksessamme jaottelimme aiemmin 

klusteroiduista alaluokista 10 yläluokkaa, jonka jälkeen jaoimme ne edelleen vielä 

kolmeen pääluokkaan. Analysoituamme aineiston aineistolähtöistä sisällönana-

lyysiä käyttäen, jatkoimme sisällönanalyysiä teoriaohjaavasti viimeistellen sen 

teoreettista viitekehystä hyödyntäen. Nämä kolme pääluokkaa jaoimme lopulta 

mukaillen aiemmin mainittuja Gibb’n (1993) luomia yrittäjyyskasvatuksen tavoit-

teita. Nämä mallit ja abstrahointivaihe ovat näkyvissä seuraavalla sivulla taulu-

kossa 3.  
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Taulukko 3: Abstrahointi 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Rahan arvon 

ymmärtäminen 

Hinnoittelun ymmärtäminen 

Kulurakenteen ymmärtämi-

nen 

Taloudellisen merkityksen 

ymmärtäminen 

Tietoisuus yrittäjyyden merki-

tyksestä yhteiskunnassa 

Alalle työllistyminen 

Taloudellinen menestyminen 

Työllistyminen 

Sosioekonominen asema Opetuksen tasavertaisuus 

Positiivinen suhtautuminen 

yrittäjyyteen 

Yrittäjyydestä kertominen 

Vapaus 

Yrittäjyydestä puhuminen Kasvaminen yrittäjyyteen 

Yrittäjyyden muodot 

Tietoisuus yrittäjyydestä 

Yrittäjyys käsitteenä 

Ulospäin näkyvä yrittäjyys 

Elävät esimerkit 

Yrittäjyys käytännössä 

Konkreettinen yrittäjyys 

Suunnitelmallisuus 

Oma-aloitteisuus 

Rohkeus 

Innovatiivisuus 

Vastuuntuntoisuus 

Paineen- ja stressisietokyky 

Pitkäjänteisyys 

Päätöksentekotaito 

Sisäisen yrittäjyyden taidot Yrittäjämäinen asenne ja toi-

mintatavat 

Yrittäjämäisyys 

Tekemällä oppiminen 

Yrittäjämäinen toiminta 

Kirjanpito Talouden hallinta 

Kotikasvatus 

Synnynnäinen yrittäjyys 

Kotikasvatuksen merkitys 
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3.6 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 

Tutkimuksemme tavoitteena laadullisen tutkimuksen tapaan on tuoda tarpeellista 

tietoa tutkittavasta ilmiöstä lisäten ymmärrystä sen muodosta, toiminnasta sekä 

toimijoiden ja ilmiöiden välisestä vuorovaikutuksesta (Aaltio & Puusa 2020, 180). 

Tämän tutkimuksen keskiössä pidämme haastattelussa tulleiden yrittäjien tuomia 

ajatuksia tutkittavasta ilmiöstä ja pyrimme tuomaan heidän äänensä kuuluviin tu-

loksissamme, jossa ne keskustelevat aiempien tutkimusten kanssa. Lisäksi eet-

tisyyden huomioimisessa olemme pyrkineet tuomaan esille muiden tutkijoiden 

työt sekä saavutukset kunnioittaen heidän tekemää työtään tämän suhteen ja 

huomioiden niiden arvon sekä merkityksen omia tuloksia tarkastellessa. (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 150.) 

 

Laadullisen tutkimuksen reliaabeliuden vahvistamiseksi pyrimme tutkimukses-

samme kuvailemaan tutkittavaa ilmiötä monin tavoin ja mahdollisimman katta-

vasti, jotta ymmärryksemme ilmiöstä olisi laaja (Puusa & Julkunen 2020, 181). 

Tutkimusprosessin alkuvaiheesta lähtien tutustuimme yrittäjyyskasvatukseen liit-

tyviin tutkimuksiin sekä kirjallisuuteen, jotta oma ymmärryksemme aihetta koh-

taan laajentuisi. Teoreettisessa viitekehyksessä kuvasimme eri tutkijoiden tuomia 

näkökulmia yrittäjyyteen sekä yrittäjyyskasvatukseen liittyen ja sen tavoitteena oli 

luoda mahdollisimman laaja kokonaiskuva yrittäjyyskasvatuksesta ilmiönä.  

 

Olemme pitäneet laadullisen tutkimuksen tavoin tieteellisen tiedon luonteeseen 

sisältyvää avoimuutta tärkeänä tutkimuksen tuloksien suhteen. Raportoinnin 

merkitys laadullisen luotettavuuteen on väistämätön. Olennaisena tämän tutki-

muksen toteuttamisen tavoissa pidämme sitä, että eri tutkimuksen vaiheet on ker-

rottu mahdollisimman selkeästi tutkimuksen edetessä, jolloin lukija näkee perus-

teet valinnoillemme. (Eskola & Suoranta 1998, 20; Tuomi & Sarajärvi 2018, 149–

150.) Päädyimme esimerkiksi ratkaisuun tämän tutkimuksen suhteen siinä, että 

hyödynsimme aiemmin tehtyä kandidaatin haastattelututkimusta osana tätä tut-

kimusta. Haastattelumme runko pysyi samana kuin kandidaatin tutkielmassa, 
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mutta siihen lisättiin aiemmin toteutettuun haastattelututkimukseen perustuva li-

säkysymys, jolla jatkoimme tätä tutkimusta pidemmälle. Tämän ja muiden eri va-

lintojen avaaminen tutkimusprosessin aikana selkeästi ja mahdollisimman yksi-

tyiskohtaisesti luo tutkimuksen luotettavuuden arvioimiselle mahdollisuuksia 

(Aaltio & Puusa 2020, 172).  

 

Tutkimuksen toteuttamisen yhtenä luotettavuuden kulmakivenä pidetään sen eet-

tisyyden huomioimista ja eettisyys täytyy ottaa huomioon tutkimuksen laatua ar-

vioidessa (Puusa & Julkunen 2020, 187; Tuomi & Sarajärvi 2018, 150). Eettisten 

periaatteiden lähtökohdista tarkasteltuna olennaisena tässä nähdään tutkijoiden 

sekä tutkittavien yhteys. Perustana tälle tutkimuksen kannalta pidetään sitä, että 

tutkijat pyrkivät luottamussuhteeseen itsensä lisäksi myös tutkittavien sekä tie-

teen kesken.  (Puusa & Julkunen 2020, 187.) Tutkimuksessamme käytimme yrit-

täjien tavoittamiseksi haastatteluihin omia sosiaalisia verkostojamme hyödyksi, 

joka voidaan nähdä tutkimuksen luotettavuuden kannalta vaikuttavana asiana. 

Valitsimme eri ikäisiä yrittäjiä, jotka toimivat eri toimialoilla työllistäen joko itsensä 

tai useamman henkilön. Tämän avulla pyrimme kuitenkin siihen, että haastatte-

luista saatu aineisto olisi mahdollisimman monipuolinen. 

 

Tässä tutkimuksessa olemme tavoitelleet toiminnallamme tutkijan roolia noudat-

taen tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja. Tämä on näkynyt siinä, että koko 

tutkimusprosessin, tulosten tarkastelun ja analysoinnin sekä tutkimuksen arvioin-

nin ajan olemme pyrkineet huolellisuuteen, rehellisyyteen sekä täsmällisyyteen. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 150) Työstimme tutkimusprosessin alussa tutkimus-

suunnitelman, jotta meille syntyi selkeä kokonaiskuva tutkimuksen eri vaiheista 

ja sen asetelmasta. Tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta on olennaista, 

että tutkija on huolellinen tutkimussuunnitelman tasokkuudesta sekä tutkimus-

asetelmasta (Tuomi & Sarajärvi 2018, 149). 

 

Tämän tutkimuksen aiheen- sekä kohderyhmän valintaan osakseen vaikutti myös 

toisen tutkijan yrittäjätausta. Laadullisen tutkimuksen puolueettomuus korostuu 
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muun muassa tilanteessa, jossa pohditaan, onko tutkijalla tarkoituksena ymmär-

tää ja kuunnella tiedonantajia itsenään vai kulkeeko tiedonantajan kertomus tut-

kijan omien raamien läpi. Laadullinen tutkimus ei tätä näkemystä kiellä, sillä tut-

kija luo tutkimusasetelman sekä toimii tulkitsijana. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 160.) 

Omia kokemuksia ja ajatuksia emme ottaneet mukaan omaan tutkimusaineis-

toomme ja pyrimme analysoimaan mahdollisimman objektiivisesti yrittäjien tuo-

mia ajatuksia. Tällöin pyrimme siihen, että emme sekoita omia arvostuksia sekä 

asenteita yrittäjien käsityksiin ja niistä kumpuaviin arvoihin ja asenteisiin. (Eskola 

& Suoranta 1998, 17–18.) 

 

Yrittäjien ajatuksien tuominen esille koulumaailmaan liittyvässä kontekstissa tuo 

tiettyjä haasteita tälle tutkimukselle. Tutkimuksessamme pyrimme huomioimaan, 

että yrittäjät eivät ole opetus- tai kasvatusalan ammattilaisia, vaan heidän esille 

tuomat ajatukset antavat ensisijaisesti näkökulmaa yrittäjyyskasvatuksen vahvis-

tamiseksi peruskoulun alaluokille. Yhtenä luotettavuuteen vaikuttavana tekijänä 

voidaan myös nähdä tutkimushenkilöiden eli tässä tapauksessa yrittäjien tavoit-

taminen tutkimukseen. Tuomme tutkimuksessamme avoimesti ja selkeästi esille, 

että olemme valinneet tutkimukseen haastateltavat omia sosiaalisia verkostoja 

hyödyntäen, jolloin kysyimme eri yrittäjien kiinnostusta haastatteluun. Eskola ja 

Suoranta tuovat esille laadullisen tutkimuksen aineistoon vaikuttavana tekijänä 

erityisesti siihen liittyvää tarkoituksellisuutta sekä harkinnanvaraisuutta (Eskola & 

Suoranta 2001, 61–62). 

 

Tutkimuksemme aineisto rajautui koskemaan rovaniemeläisiä yrittäjiä. Haastat-

teluihin osallistui yhteensä 9 eri aloilla toimivaa yrittäjää. Laadullisen tutkimuksen 

näkökulmasta tarkasteltuna merkityksellisenä ei nähdä vastaajien määrää vaan 

olennaista on pyrkiä selittämään ja ymmärtämään ilmiötä (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 33–34). Haastattelun toteuttaminen on tapahtunut kahdessa eri ajanjak-

sossa. Ensimmäisen osan tutkimushaastattelut on toteutettu osana kandidaatin 

tutkielmaa vuonna 2018 ja toisen osan haastattelut on toteutettu tässä tutkimuk-

sessa vuonna 2021. Toisaalta tässä tutkimuksessa jatkoimme tutkimusta sen 
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verran, että jatkoimme aiemmin toteutettua haastattelurunkoa yhdellä lisäkysy-

myksellä. Emme päätyneet kuitenkaan tässä tutkimuksessa tarkastelemaan 

haastattelua erityisemmin siitä näkökulmasta, erosivatko yrittäjien ajatukset en-

simmäisen ja toisen tutkimusvaiheen aikana.  

 

Laadullisen tutkimuksen tavoin painotimme haastateltavilta tulevaa näkökulmaa 

tutkimuksessamme (Puusa & Julkunen 2020, 187). Tutkimuksemme tuloksissa 

halusimme hyödyntää yrittäjien suoria lainauksia, sillä koemme, että ne vievät 

lukijaa lähemmäksi tutkimushenkilöiden ajatusmaailmaa ja ajatuksia. Nime-

simme yrittäjät kirjaimilla, jotta sitaatit ja henkilöt voidaan yhdistää toisiinsa ja 

tämä toisaalta tuo lukijalle selkeyden siitä, että asia on lähtöisin suoraan haasta-

teltavalta. Pyrimme myös tällä siihen, että haastattelussa tulleet asiat tulisivat tut-

kimuksessa näkyviin sellaisenaan, kuin haastateltavat ovat asiat sanoneet. Ala-

suutari (2011) toteaa, että suorien sitaattien käyttö tuo elävyyttä sekä kiinnosta-

vuutta tekstiin määrällisesti oikein käytettynä (Alasuutari 2011, 541). 

 

Tärkeänä tutkimushaastattelussa on tunnistamattomuus. Suomen perustuslakiin 

kuuluu yksityisyyden suojaaminen, joten se on myös tutkimuksessa eettisesti 

huomioitava periaate (Kohonen, Kuula-Luumi & Spoof 2019, 7–8). Haastatteluun 

vastanneille kerrottiin haastattelun aluksi, etteivät he ole tunnistettavissa tutki-

muksesta omalla nimellään. On tärkeää huomioida, että tutkimusaineistosta pu-

huttaessa yksittäisen ihmisen tiedot ja miten niitä käytetään, perustuvat luotta-

muksellisuuteen ja annettuihin lupauksiin (Kuula & Tiitinen 2010, 450). Kysyimme 

haastatteluissa vain olennaiset taustatiedot tutkimuksen kannalta. Lisäksi huomi-

oimme tutkimusaineiston käsittelemiseen ja säilyttämiseen liittyvät asiat. Henki-

lötietolain mukaan tutkimuksessa tarvittavien tietojen käsittely sallitaan tutkitta-

van omalla suostumuksella. Tutkimuksen aineistoa ei säilytetä tarpeettomasti, 

vaan se hävitetään tutkimusprosessin päätyttyä. (Kohonen ym. 2019, 12–13.)  

 

Yhdeksi tutkimusprosessin haasteeksi alussa osoittautui se, että juuri yrittäjien 

näkökulmasta tuotettua tutkimusta yrittäjyyskasvatukseen liittyen oli melko vähän 
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löydettävissä kasvatustieteen kentältä. Perehdyimme kuitenkin erilaisiin tutki-

muksiin sekä kirjallisuuteen laajemmin yrittäjyyskasvatukseen liittyen, joita löytyi 

todella kattavasti ja näin saimme koostettua riittävän teoreettisen viitekehyksen 

tutkimuksellemme. Näin ollen tulemme tämän tutkimuksemme lopussa tuomaan 

tulokset osaksi aiempien tutkimusten kanssa käytävää keskustelua. Pyrimme tä-

män tutkimuksen ajan tuottamaan mahdollisimman validia tutkimustietoa, jonka 

luotettavuuden arvioiminen jää kuitenkin tulevien tutkimuksien tehtäväksi. Puusa 

ja Julkunen (2020) tuovat ajatuksen siitä, että monien tutkijoiden mielestä laadul-

lisen tutkimuksen kentällä pidetään lähes mahdottomana täyttää täysin metodo-

logisesti olemassa olevia kriteereitä. Vaikka uskottavuuskeskustelu laadullisen 

tutkimuksen saralla hakee vielä paikkaansa, tavoitteita kriteereiden suhteen voi-

daan pitää siitä huolimatta määrätietoisina. (Puusa & Julkunen 2020, 193.) 

  



58 
 

   
 

4 ROVANIEMELÄISTEN YRITTÄJIEN KEINOJA 

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VAHVISTAMISEKSI 

PERUSKOULUN ALALUOKILLA 

 

 

 

Rovaniemeläisten yrittäjien keinot yrittäjyyskasvatuksen vahvistamiseksi perus-

koulun alaluokilla osoittautuivat käytännönläheisiksi, samansuuntaisiksi sekä 

realistisesti kouluympäristössä toteutettaviksi kokonaisuuksiksi. Yrittäjät rinnasti-

vat yrittäjyyskasvatuksen toteutusta koulussa heidän omien toimintatapojen tai 

alansa kautta. Yrittäjät pitivät yrittäjyyden opettamista merkittävänä sen tietoisuu-

den lisäämiseksi sekä yhteiskunnan kehittymisen kannalta. Aiempaa tutkimusta 

yrittäjien näkökulmasta liittyen yrittäjyyskasvatukseen on tehty verrattain vähän. 

Tutkimus on painottunut enemmän opettajien, opettajaksi opiskelevien sekä op-

pilaiden kokemuksiin tai käsityksiin yrittäjyyskasvatuksesta.  

 

Olemme tiivistäneet tutkimustulokset kolmen pääotsikon alle: Yrittäjyyteen, yrit-

täjyyskasvatukseen sekä yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen. Otsikot muotou-

tuivat haastattelurungon mukaisesti. Yrittäjät vastasivat aluksi yrittäjyyteen, 

toiseksi yrittäjyyskasvatukseen ja kolmanneksi yrittäjyyskasvatuksen toteuttami-

seen liittyviin kysymyksiin. Otsikot on jaettu alaotsikoihin, joiden avulla yrittäjien 

vastauksia saatiin käsiteltyä laajemmin ja tarkemmin liittyen yrittäjyyteen, yrittä-

jyyskasvatukseen ja sen toteuttamiseen liittyen.  
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4.1 Yrittäjyys 

 

Tarkastelemme tässä luvussa yrittäjien ajatuksia yrittäjäksi päätymisestä, ja siitä 

mitä yrittäjyys heille merkitsee, niin yksilötasolla kuin yhteiskunnallisellakin ta-

solla. Tarkastelemme lisäksi myös yrittäjien ajatuksia yrittäjyyden opettamisesta.  

 

Tärkeimmiksi asioiksi yrittäjät nimesivät haastatteluissa yrittäjän identiteetin muo-

dostamisen sekä yrittäjämäisen asenteen löytämisen. Lisäksi osa painotti yhteis-

kunnallista merkitystä ja työllisyyden lisäämistä. Yhtenä suurimpana kokonaisuu-

tena nousi esille positiivisen sekä kokonaisvaltaisen tietoisuuden lisääminen yrit-

täjyydestä. Toisaalta joidenkin vastaajien kohdalla tuli esille myös kotikasvatuk-

sen vaikutus yrittäjämäisyyden kehittymiseen.  

 

4.1.1 Yrittäjäksi päätyminen 

 

Kysyimme haastatteluissa yrittäjiltä, miksi he ovat päätyneet yrittäjiksi ja mitä se 

heille merkitsee. Lähes kaikissa vastauksissa näkyi se, että saa itse tehdä pää-

töksiä ja tehdä työtä itselle sekä vapaus valita mitä tekee, milloin ja miten. Yh-

teiskunnallinen merkitys korostui kuitenkin osassa yrittäjien vastauksissa, kun 

taas osa yrittäjistä pyrki ainoastaan työllistämään itsensä. Muutamat yrittäjistä 

kuitenkin kertoivat, että on alan vuoksi alkanut yrittäjäksi, koska muuta vaihtoeh-

toa ei ollut.  

 

“Oon ylpeä siitä et oon yrittäjä, koska PK yrittäjät on Suomen kantava 

voima ja suurin veron maksaja.” (Yrittäjä B) 

 

”Oon yrittäjä, ku en saanu valmistumisen jälkeen kesätöitä ja mulle 

tarjottiin paikkaa sillosesta uudesta parturi-kampaamosta … Ainoana 
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ehtona oli perustaa toiminimi ja alkaa yrittäjäksi. … oppinu rakasta-

maan yrittäjyyden tuomaa vapautta … ja mahdollisuutta toteuttaa 

työtä ja vapaa-aikaa just niinku haluan. Saan päättää ite omat työajat 

ja työmäärän” (Yrittäjä C) 

 

 

Seuraavissa lainauksissa puolestaan nousi esille taloudellinen näkökulma yrittä-

jäksi päätymiseen. Osa yrittäjistä piti tärkeänä yrittäjän mahdollisuutta menestyä 

taloudellisesti paremmin, mikä taas ei palkkatyössä välttämättä ole samalla ta-

valla mahdollista.  

 

“Ehkä se vapaus valita vähän niinkö töitä ja mahollisuus sitte ansaita 

vähä enempi ... “(Yrittäjä E) 

 

“ Semmonen niinku vapaus tehä erinäisiä asioita, kyllähän siinä jol-

laki tavalla kiinnostaa se menestyminen niinku taloudellisesti ja muu-

tenki …  sitä on ite kasvanu sen mukana. “(Yrittäjä G) 

 

 

4.1.2 Yrittäjyyden merkitys 

 

Yrittäjyyden merkitykseen liittyvä kysymys oli kaikille tutkimukseen osallistuneille 

haastattelun aikana selkein kysymys. Kaikki yrittäjät kokivat merkityksen suureksi 

ja olivat ylpeitä siitä, että ovat yrittäjiä ja heillä on tiettyjä vapauksia. Yhteiskun-

nallinen merkitys korostui yrittäjien vastauksissa työllisyyden sekä työnantajan 

näkökulman ymmärtämisen osalta. Lisäksi he ajattelivat, että on tärkeää lisätä 

tietoisuutta yrittäjyydestä ylipäätään.  
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“Vaikka ketä mulla on töissä, se on hyvä, et ne tutustuu kirjan-

pitoihin ja kaikkeen tollaseen, et ne tajuaa myös työntekijänä et, min-

kälaisia velvollisuuksia ja oikeuksia niillä on, ja millasia velvollisuuk-

sia työnantajalla on.”(Yrittäjä I) 

 

”… en mie enää palkkatyöhön lähe, vaikka mitä kävis. Yrittäjyys 

on kuitenki niin iso juttu mulle. Tavallaan se hauskuus, että saa tehdä 

ihan mitä mieleen juolahtaa” (Yrittäjä A) 

 

“Et kaikki oikeestaan määräytyy sen yritystoiminnan kautta. Vähä 

niinku elämäntapa.” (Yrittäjä D) 

 

 

Aineiston perusteella kävi myös ilmi, että osa yrittäjistä koki tärkeäksi taloudelli-

sen näkökulman yrittäjyyden merkitystä ajatellen. Yrittäjät ajattelivat, että rahan 

arvon ymmärtäminen suhteessa työhön olisi tärkeää yleisesti ymmärtää.  

 

“Kuinka paljo se niinku pittää tehä töitä, että sä oot saanu sen ra-

han... rahan arvo käytännössä et miten se tulee ihmiselle...”(Yrittäjä 

E) 

 

“Taloushallintokaan ei pahitteeksi oo, et oppis itte käyttämään sitä 

rahaa siellä siviilissäkin.”(Yrittäjä H) 

 

4.1.3 Yrittäjyyden opettaminen 

 

Haastatteluissa tuli ilmi, että moni yrittäjä oli samaa mieltä siitä, että yrittäjyyttä 

voidaan opettaa tiettyyn pisteeseen saakka. Yrittäjyyden koettiin kuitenkin olevan 

ikään kuin ”sisäsyntyistä”, jolla he tarkoittivat sitä, ettei kaikista ihmistä vain ole 
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yrittäjiksi, vaikka sitä opiskelisi kuinka paljon. Kotikasvatuksen merkitys nousi yh-

tenä vaikuttavan tekijänä esille. 

 

”Tietyllä tasolla voi … toiminnan rutiineja voi ja tällasia et miten hoide-

taan asioita ja miten niitä kuuluu hoitaa muihin instasseihin nähden …  

yrittäjän rohkeutta sukeltaa tuntemattomaan ja ottaa riskejä, niin niitä 

ei voi oikeen opettaa. Se lähtee jokasesta ittestä ja omasta tietotai-

dosta.” (Yrittäjä B) 

 

“Voi. Mutta ei kokonaan. Kyllä se vähän äidinmaidosta tulee ja riippuu 

kasvatuksesta … Koulussaki voi opettaa kyllä yrittäjyyttä, mutta se pi-

tää kyllä alottaa ihan sieltä ala-asteelta saakka.” (Yrittäjä H) 

 

Vastauksissa näkyi kuitenkin vaihtelua. Osa yrittäjistä painotti tekemällä oppi-

mista tietynlaisena kasvamisena yrittäjyyteen. Toiset taas ajattelivat enemmän 

yrittäjämäisiä taitoja sekä asennetta. Aineistosta nousi esille myös yrittäjyyteen 

liittyvien peruskäsitteiden ymmärtäminen ja tietoisuus erilaisten velvollisuuksien 

hoitamisesta.  

 

”Kyllä sitä voi niinku opettaa. Sellaset perusasiat ja niinku käytännön 

asiat. Ja sitten tekemällä kans oppii paljon. Oon ite käyny niillä yrittä-

jyysopintokursseilla mitä koulussa tarjottiin … kyllä pitää olla tietynlai-

nen ihminen et voi toimii yrittäjänä.” (Yrittäjä D) 

 

“Miten yritys toimii lähtökohtasesti, mikä on osakeyhtiö, toiminimi … 

enempi ehkä sais olla sitä, mitä se niinku oikeesti tarkottaa. Että mitä 

vastuita siellä on ja kuinka huonot edut sulla on tavallaa jos sä oot yrit-

täjä … ” (Yrittäjä E) 

 

 “Et miten se toimii ylipäätään, et kouluissa opettais yrittäjyyttä ihan ke-

vyellä tasolla. Et kuka ylipäätään on yrittäjä, et esimerkiksi nuorison 



63 
 

   
 

ihannoimat artistit on yrittäjiä siinä missä muutki ja ne työllistää muitaki 

… semmonen käsitys vaikka ku menis vaan töihinki, et ymmärtää sen 

työnantajan kautta myös sitä hommaa. On kevytyrittäjyyttä ja kaiken-

laista tämmöstä.” (Yrittäjä I) 

 

4.2 Yrittäjyyskasvatus 

 

Tässä luvussa käsittelemme yrittäjien käsityksiä yrittäjyyskasvatuksesta, siitä 

mitä sisäinen- ja ulkoinen yrittäjyys tarkoittaa yrittäjien näkökulmasta ja yrittäjyys-

kasvatuksen merkityksestä yrittäjille. Yleisesti ottaen yrittäjyyskasvatus oli yrittä-

jille vieras käsite, jolloin haastattelussa pohdittiin paljon yrittäjän kanssa, mistä se 

koostuu ja mitä se voisi tarkoittaa.  

 

Aineistosta yrittäjyyskasvatuksen suhteen nousi esille yrittäjyyteen liittyvien käy-

tännön taitojen harjoitteleminen, yrittäjämäisten taitojen kehittäminen, tietoisuus 

yrittäjyydestä, sosioekonomisen aseman vaikutus sekä ulkoisen ja sisäisen yrit-

täjyyden erot.  

 

4.2.1 Yrittäjien käsitys yrittäjyyskasvatuksesta 

 

Tutkimuksessa tuli ilmi, että yrittäjyyskasvatus on jonkin verran vieras termi yrit-

täjille. Yrittäjät kuitenkin itse osasivat avata käsitettä hieman paremmin, kun he 

alkoivat pohtimaan sen tarkoitusta sekä pilkkoivat termin kahteen osaan ”yrittä-

jyys” sekä ”kasvatus”.  Osa yrittäjistä korosti yrittäjyydestä kertomista yleisesti ja 

siihen liittyvien käytännön asioiden hoitamista. Erityisesti korostui se, että, kun 

lapsille opetetaan yrittäjyyskasvatusta, täytyisi siitä kertoa konkreettisesti ja myös 

huonoja puolia sekä korostaa paljon positiivisten mahdollisuuksien merkitystä.  
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” … monesti puhutaan paljon et ku alat yrittäjäksi niin sun pitää 

tehdä 24/7 töitä ja olla eikä pitää lomia ja papereita on hirveesti … 

Pitäs kertoo positiivisesti. Se on ihan, että saa valita … noille nuorille 

vois yrittää kertoo yrittäjyydestä positiivisia puolia ja kannustaa sii-

hen, et tää on ihan hauskaa ja sit jos epäonnistuu, niin so what? 

Maailma ei kaadu siihen, että tulee konkurssi.” (Yrittäjä A) 

 

“Varmaan silleen, et … valmistaa olemaan yrittäjä … just ope-

tetaan koulussa et miten voi perustaa yrityksen ja mitä sitä voi yllä-

pitää ja miten olla yrittäjä” (Yrittäjä F) 

 

Yrittäjä B taas kertoi yrittäjyyskasvatuksen tarkoittavan perustaitojen opettamista, 

kuten erilaisia toimintamalleja verottajaa, pankkia, vakuutusyhtiöitä sekä tuloslas-

kennallista kasvatusta kohtaan. Hän korosti myös kannattavuuden opettelemista 

sekä yrityksen talouden ymmärtämistä.  

”… pyritään opettamaan ihan tällasia perusasioita …  mitkä on toi-

mintamallit verottajaa, pankkia, vakuutusyhtiöitä varten ja sitte tie-

tenki tämmöstä tuloslaskennallista kasvatusta … miten sen kannat-

tavuutta kannattaa opetella ajattelee ja laskemaan … myyn sen jol-

lakin, maksan siittä verot, tilitän alvit, ja kaikki muut yrityksen kulut.” 

 

Kun pyysin yrittäjää pohtimaan käsitettä tarkemmin, hän ymmärsi sen tarkoitta-

van muutakin 

”Pitäis opettaa niinku itseluottamusta, rohkeutta, ennakkoluulotto-

muutta, halua tutkia ja ettiä tietoa.” 

 

 

Yrittäjät toivat esille useita erilaisia yrittäjämäisiä taitoja, joita olisi hyvä kehittää. 

Nämä liittyivät yrittäjämäisen asenteen oppimiseen ja siihen, millaisia toimintata-

poja yrittäjämäisen henkilön toimintaan tulisi liittää.  
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”No varmaan sitä et alakoululaisille jo opetetaan siinä koulun lo-

massa jotai taitoja. et kasvatetaan siihen et osaa käyttää omaa luo-

vuutta. Et mikä ois niinku se oma juttu ja alkais kehittää sitä … Yrit-

täjän pitäis olla kärsivällinen, luova, jäsentynyt et pystyy pitää pakan 

kasassa, monien ihmisten kanssa toimeentuleva, ulospäinsuuntau-

tunutta vaatii kans vähän.” (Yrittäjä D) 

 

“Antaa lasten oppia kantapään kautta. Ettei niitä ongelmia ratkasta 

valmiiksi … työt pitää tehä kunnolla, jos siitä rahan saa … Pitää olla 

sanojensa takana ja tulla erilaisten ihmisten kans toimeen.” (Yrittäjä 

H) 

 

“Yleensä se on kovan työn takana … normaali työssäkäyvä ei vält-

tämättä ymmärrä millanen ressi ja minkä työpaineen alla yrittäjä on.” 

(Yrittäjä E) 

 

4.2.2 Sisäinen- ja ulkoinen yrittäjyys 

 

Sisäisen- ja ulkoisen yrittäjyyden käsitteet olivat yrittäjille osittain hankalia. Lähes 

jokainen haastattelun aikana kertoi näiden olevan haasteellisia käsitteitä, mutta 

kokivat sen positiiviseksi asiaksi, että joutuivat pohtimaan niiden merkityksiä. 

Useampi kertoi, ettei ollut ajatellut yrittäjyyttä niin monesta näkökulmasta kuin 

nyt. Osa yrittäjistä osasi pienen pohdinnan jälkeen antaa merkitykset käsitteille; 

osalle käsitteet olivat täysin vieraita eivätkä ne auenneet haastattelun aikana. 

 

Sisäisen yrittäjyyden koettiin tarkoittavan sitä, että toimii yrittäjämäisesti. Osa yrit-

täjistä puhui yrittäjämäisen toiminnan olevan tietynlainen ”henki”, että vaikkei ole 

yrittäjän asemassa, toimii silti yrittäjämäisesti yrityksen eduksi.  
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”Sisäinen yrittäjyys on se, että on se hyvä henki. Et tavallaan vaikket oo 

yrittäjän asemassa niin pitäis aina miettiä niinku yrittäjämäisesti sitä jut-

tua.” (Yrittäjä A) 

“Sisäinen on… jotenki en saa sitä ulos. Se on enemmänki sellasta yrit-

täjämäisyyttä ihmisessä.” (Yrittäjä B) 

Osa haastateltavista ajatteli sisäisen yrittäjyyden tarkoittavan enemmän synnyn-

näisenä yrittäjyytenä. Yrittäjät toivat esiin sitä, että yrittäjyys on henkilössä jo it-

sessään valmiina joko kotikasvatuksen myötä tai persoonan kautta.  

“Sisäinen... tulisko se vähän niinku enemmän henkilön sisältä se yrittä-

jyys. Enempi mä sen sinne henkilöön itteen et onko se oma-alotteinen, 

työhön tarttuva ...” (Yrittäjä E) 

”Varmaan sisänen ois oman mielen, et ootko henkisesti sisältä yrittäjä 

…" (Yrittäjä F) 

 “Sisäinen, jotenki minä miellän sen... semmonen tahtotila sisällä, että 

haluaa niinku yrittäjä olla ja siis menestyä siinä ja tehä asiat sen mukkaa 

et siinä vois menestyä … (Yrittäjä G) 

 “Sisäinen yrittäjyys varmaanki on … sellasia ihmisiä, jotka on niinkö ha-

lunnu aina olla yrittäjiä … “ (Yrittäjä I) 

Ulkoisen yrittäjyyden määrittelyssä ilmeni vaihtelua. Ulkoinen yrittäjyys perustel-

tiin usein konkreettisena yrittäjyytenä. Osa yrittäjistä mielsi kuitenkin sen tarkoit-

tavan ulospäin näkyväksi yritykseksi ja osalle taas se merkitsi nimettyä yrittäjää. 

Muutama haastatteluun osallistunut yrittäjä ei osannut lainkaan määritellä, mitä 

ulkoisella yrittäjyydellä tarkoitetaan.  

“Ulkoinen yrittäjyys sitte tietenki… onhan se nyt sitte sitä, että nimikyl-

tissä lukee et oot yrittäjä. (Yrittäjä A) 
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“Ulkoinen yrittäjyys, no se on niinku se konkreettinen työ ja yrityksen 

nimi ja miten sie kannat sitä sun tietotaitoa sun asiakkaille...” (Yrittäjä B) 

 

”En tiiä kyllä … Voinko vaan vastata tähän, että en tienny sisäisestä ja 

ulkoisesta yrittäjyydestä ennen kuin kysyin, mitä se tarkoittaa.” (Yrittäjä 

C)  

 

“Ulos ihmiset näkee, et se saa rahaa siitä ja ne ei nää kuinka paljon 

sen eteen tehdään töitä.” (Yrittäjä H) 

 

Yrittäjä G puolestaan toi näkökulman ulkoiseen yrittäjyyteen niin sanotusti into-

himon kautta. Hänen mukaansa yrittäjyys syntyy, kun toteuttaa itselle tärkeää 

ideaa ja lähtee viemään sitä eteenpäin: 

“Onko se ulkoinen yrittäjyys sitä, että lähtee oikeesti toteuttamaan niitä 

juttuja, jotka kokee tärkeiksi.” (Yrittäjä G) 

 

Yrittäjämäisiksi piirteiksi yrittäjät listasivat mm. rohkeuden, ennakkoluulottomuu-

den, pitkäjänteisyyden, periksiantamattomuuden, tiedonhakuisuuden, innovatiivi-

suuden, vastuuntuntoisuuden, keskittymiskyvyn, oma-aloitteisuuden, paineen- ja 

stressinsietokyvyn, rentoutumisen taidon, itsevarmuuden, sosiaaliset taidot, luo-

vuuden, ulospäinsuuntautuneisuuden sekä kärsivällisyyden. 

 

4.2.3 Yrittäjyyskasvatuksen merkitys yrittäjille 

 

Yrittäjyyskasvatuksen merkityksestä puhuttaessa yrittäjät korostivat erityisesti 

kahta asiaa: rahan arvon ymmärtämistä sekä yleistä tietoa yrittäjyydestä ja 

avointa keskustelua siitä. Lisäksi yksi yrittäjä nosti esille tasavertaisen opetuksen 

tärkeyden, sillä sosioekonomisen aseman vaikutus voi näkyä lapsen mahdolli-

suuksissa saada yrittäjyyskasvatusta. Hänen mukaansa kaikilla tulisi olla saman-

laiset menestymisen avaimet elämään.  
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“Lapset tullee nii erilaisista ympäristöistä … joka tullee tämmösestä 

alempiluokkasesta et vanhemmat on esimerkiksi työttömiä ja passi-

voituneita yhteiskunnasta nii eihän niilläkää lapsilla välttämättä et 

mistä ne sais sen tiejon … jos ei koulusta ei anneta.”(Yrittäjä E) 

 

Koulumaailmassa yhä edelleen oleva Yrittäjä F kertoi yrittäjyyskasvatuksen ole-

van hänelle tuntematon aihe. Hänen mukaansa yrittäjyyskasvatusta ei ole ope-

tettu hänelle tai ainakaan sitä ei ole tullut ilmi opetuksessa. Hän korostaa, että 

työllistymisestä olisi tärkeää puhua ja, että yrittämisestä kertominen olisi yksi työl-

listymisen vaihtoehto.  

 

“No se työllistää olla yrittäjä … et mulla ei oo ikinä tullu vastaan kou-

lussa. Et mistään yrittäjyydestä olis puhuttu tai jonnekki töihin mene-

misestä. Et se ois tosi tärkeetä, että sitäkin opetettais … just et ku on 

yritys, niin pitää miettiä rahankäyttöä et mihin sijottaa ja kuinka paljon 

menee ja tulee. Kyllähän varmaan tulis enemmän yrittäjiä sitä kautta 

… Yrittäjäkasvatuksella vois lisätä silleen et antais enemmän vaihto-

ehtoja”(Yrittäjä F) 

 

Yrittäjä G ja I nostavat esille puhumisen tärkeyden yrittäjyydestä. Toisaalta nou-

see esille myös se, että yrittäjyys koetaan vaikeaksi aiheeksi keskustella ja siitä 

puhumiseen olisi hyvä kiinnittää huomiota. Yrittäjyyskasvatuksen tukena voisi 

käyttää esimerkkeinä lapsen maailmassa esiintyviä yrittäjiä, joita ovat esimerkiksi 

artistit, youtubettajat ja somevaikuttajat. Yrittäjä G nostaa esille myös kansainvä-

lisyyden, kielitaidon tärkeyden ja kommunikoinnin erilaisten ihmisten kanssa.  

 

“Pitäis nostaa se koko kuva siinä, että mitä se yrittäjyys oikeesti on 

… kansainvälisyys siinä, että siellä tarvitaan ne kielitaito ja kommu-

nikointi … sitä joutuu monellaisen ihmisen kans tekemisiin … vuoro-

vaikutustaidot ja kielitaito ja ymmärrys muista kulttuureista …  Kyl-

lähä se edistää ylipäätänsä ku puhutaan siitä … Jotakihan se voi 
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niinku, että en missää nimessä lähe yrittäjäksi, ku kuulee ne todelli-

set jutut. Harvalla yritys lähtee tuosta vaa tuottamaan" (Yrittäjä G) 

 

“Ehottoman tärkeetä. Siitä mie oon puhunu tuolla ihan muuallaki et 

pitäis koulussa opettaa ... Tuntuu hankalalta, ku puhutaan yrittäjyy-

destä … keventäis vähän sitä kynnystä … artistit ja ketkä tahansa on 

yrittäjiä ... Se kuulostaa semmoselle, joka ei tiiä, semmoselta kauka-

selta … et sie voit olla vaikka laulaja ja olla samalla yrittäjä, sen lau-

lajan homman tai musiikin tekemisen takia … “ (Yrittäjä I) 

 

4.3 Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen 

 

Tarkastelemme tässä luvussa yrittäjyyskasvatuksen toteuttamista yrittäjien näkö-

kulmasta peruskoulun alaluokilla. Yksi tutkimuksemme tärkeimmistä tarkoituk-

sista oli löytää keinoja vahvistaa yrittäjyyskasvatusta rajaamassamme konteks-

tissa. Koimme tärkeäksi kysyä yrittäjyyskasvatuksen toteutukseen keinoja juuri 

yrittäjiltä, sillä tutkimusta yrittäjien näkökulmasta on tehty verrattain vähän. Kuten 

aiemmin mainitsimme, tutkimuksemme koostuu kahdesta eri vaiheesta. Tämän 

luvun toisen alaotsikon alla käsitellään toisen vaiheen haastatteluissa toteutettua 

lisäkysymystä ensimmäisen vaiheen tutkimukseen pohjaten.  

 

Tärkeimmiksi asioiksi yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseksi yrittäjät mainitsivat 

konkreettisuuden yrittäjyyden opettamisessa, yrittäjämäisen asenteen ja toimin-

tatapojen omaksumisen, kulurakenteen ja yrittäjyyden merkityksen yhteiskun-

nassa sekä suunnitelmallisuuden toiminnassa.  
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4.3.1 Yrittäjien toimintaehdotuksia alakoulun ja yrittäjien väliseen yh-

teistyöhön 

 

Kun tutkimuksessa kysyttiin yrittäjiltä ehdotuksia yrittäjyyskasvatukseen perus-

koulun alaluokille ja miten yrittäjät voisivat olla mukana siinä, lähes kaikki olivat 

yhtä mieltä, että sen tulee olla konkreettista. Osa korosti myös positiivisuuden 

merkitystä sekä lapsilähtöisyyttä tekemisessä.  

 

“Opettaja voisi myös ihan yleisesti ja päivittäin antaa jokaiselle oppi-

laalleen mahollisimman paljo aiheellisia kehuja ja positiivista pa-

lautetta ja jokaiselle sopivanlaisia vastuutehtäviä ja tavoitteita missä 

pääsisi kokemaan onnistumisentunteita.” (Yrittäjä C) 

 

“Lapsilla varmasti tulis just paljo ideoita, että mitä siellä vois tehä.” 

(Yrittäjä G) 

 

“Tutustumiskäynti ja kuvilla, nykypäivänä videoilla näyttää, miten se 

mennee ... Pienet lapset vois vaikka rakentaa duploista … kutosluok-

kalaiset puuskäsityötunnilla tehä käsin vaikka pienoismallin … tai lin-

nunpöntöistä vaikka leirikouluun kerätään rahhaa … “ (Yrittäjä E) 

 

 

Yrittäjä A:n kanssa keskustelimme paljon Yrityskylä- nimisestä oppimiskokonai-

suudesta, joka kehittää lasten työelämä-, talous- ja yhteiskuntataitoja. Hän ko-

rosti erityisesti positiivisen kuvan luomista yrittäjyydestä. Keskustelu yrityskylästä 

on mielenkiintoinen sen ajankohtaisuuden vuoksi, sillä Yrityskylä-konsepti on il-

moitettu alkavaksi myös Lapin alueella, tarkemmin ottaen Rovaniemellä joulu-

kuussa 2021.  
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”… siis jos on missä tahansa yrittäjyyskasvatusta, niin elävät 

esimerkit et yrittäjiä sinne puhumaan. Niitä positiivisia juttuja.”  

(Yrittäjä A)  

 

Hän piti ideasta, että oppilaat rakentaisivat omia leikkiyrityksiä ja palkkaisivat 

luokkakavereitaan töihin ja kävisivät keskusteluita. Erityisesti hänen mielestään 

se kehittäisi lapsia, sillä asioita joutuisi konkreettisesti miettimään eikä oppiminen 

olisi vain pelkkää teoreettista työtä.  

 

”… et ne kävis siellä keskusteluita ja palkkais henkilökuntaa ja ym. 

Kuulostais aika hienolta. Koska siinähän ei mennä niinku ihan syväl-

lisiin paperin pyörittämisiin vaan niinku.. Toi on hyvä idea. Et ne ta-

vallaan tekis sen yrityksen ja miettis itte vähä niinku sitä et minkälai-

sen ne tekis siitä ja miten sitä pyörittäis. ” (Yrittäjä A) 

 

Osa yrittäjistä nosti esille hinnoittelun ja kustannuslaskelmien ymmärtämisen 

tuotteessa tai palvelussa sekä miten se voitaisiin luoda lapselle ymmärrettäväksi. 

Vastauksissa tuli esille enemmän yksittäisen tuotteen tai palvelun hinnoittelun ra-

kenteen ymmärtäminen.  

 

”Ku monesti alakouluikäset hahmottaa asiat paremmin tekemällä ku 

näkemällä. Se vois olla sellanen pyramidi … mitä kaikkea sun pitää 

niinku tehä, et saat ostettua sen hevosen? … se kustannuslaskenta 

pitää alkaa rakentaa sieltä et mitä itte haluat saada yrittäjyydessä 

palkkaa … et mitä sun pitää niinku tehä et saat sen hevosen verran 

rahaa. Mitä siihen päälle pitää lisätä …  siitä vielä et yrittäjyyttä puh-

taasti ei voi opettaa mut sie voit opettaa työpalikoita. Ku se yrittämi-

nen on itessään sellasta kasvattavaa työtä” (Yrittäjä B) 

 

“Mistä se hinta tulee tai että mitä se hinta sisältää. Et ne tekis jonku 

tuotteen, et se ei oo niinku pelkästään se tuote, vaan jos kauppiaalle 
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maksaa vähemmän, mut mitä ne kauppiaat joutuu itte maksamaan 

vielä siitä sen tuotteen lisäksi.” (Yrittäjä H) 

 

“Luotais semmonen projekti, että niin sanottu tuote nuille turisteille, 

jota lähettäis kauppaamaan. Esimerkiksi joku tämmönen, ku on paljo 

nykyää nuita revontulimatkoja nii joku vastaava semmonen, et mitä 

siellä tehtäis ja mitä siellä tarjottais ja mitä se maksais. Siinähän tulis 

käytyä se hinnottelu, palvelu tai tuote, siinähän vois tietysti miettiä se 

konsepti millä se toteutetaan.”(Yrittäjä G) 

 

Toisaalta taas osa yrittäjistä ajatteli yrityskasvatuksen opettamisen laajempana 

kokonaisuutena, jolloin oppilaat myös ymmärtäisivät yrityksen kulurakenteen. 

Siinä he toivat esille esimerkiksi suunnitelmallisuutta, markkinointia, myymistä, 

organisointia, itse työn tekemistä sekä kannattavuuden pohtimista.  

 

”Vaikka joulumyyjäisiin … niillä ois siellä joku oma pöytä jossa ne 

möis niitä omia tuotteita. Sitte käytäs kaikkien kesken kaikki ne et 

miten meni ja jos menee hyvin nii voi tehä uudellee … Keräis vaikka 

luokkaretkeen. Seuraava askel vois olla sellanen kannattavuustoi-

minta et ne hoksaa hinnottelua et paljon pitää kerätä rahaa “ (Yrittäjä 

D) 

 

"Projekti, tehää tuotteita mitä myyään ja sillä kerätää sitte joulumyy-

jäisissä luokkaretkirahastoon niinkö rahhaa … siinä tullee, et eka jou-

dut suunnittelemmaa et mitä sä alat tekemää ja sit sä joudut tekemää 

sen tuotteen ja sitte vielä myymään sen. Se, että tekemisen kautta 

et ensin pittää tehä, sitte tullee se palakinto tai palakka.“ (Yrittäjä E) 

 

“Jos vaikka pitäis tehä jotain omaa luokkaretkeä varten … tehä 

vaikka jonku oman kojun, jossa myy vaikka jotain keksiä. Meille ei 

ikinä kerrottu et se vois liittyy yrittäjyyteen. Nyt ku jälkeenpäin miettii, 
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niin siinä ois kyllä voinu oppia. Meillä oli vaan hommana se myymi-

nen ja annettiin ne rahat. Me ei tiietty et mihin ne rahat menee. Siinä 

ois voinu opettaa. Niinku just omaa rahastoa kerättäis ja sen kautta 

oppis siitä. “ (Yrittäjä F) 

 

Poiketen muista vastaajista, Yrittäjä I nosti esille näkökulman, jolloin yrittäjyys-

kasvatuksen harjoitteleminen ei olisi sidonnaista myyjäistoimintaan tai luokkaret-

keen. Hänen projektiehdotuksensa ei ollut sidonnainen koulukontekstiin vaan 

hän ajatteli sen laajempana kokonaisuutena.  

 

“Nehän vois järjestää vaikka tapahtuman, vaikka jonku esityksen. Ja 

periä siitä massia, mainostaa ... jokanen tekis jonku yrityksen … Et 

ne myy vaikka jotain maalauksia tai vaikka tanssiesitystä …  kyllähän 

ne joutuis siinä sitte miettiin, et ei oo pelkästään et lasketaan 10x 

mehusta se 1€, et mulla jää se kymppi kätteen, vaan se pitää ne 

ainekset ostaa tai tapahtumaa mainostaa ja jotaki tämmöstä. Tom-

mosta niinku kevyttä, et ne sais niinku onnistumisen elämyksiä … tai 

myyt jotaki siivouspalveluita luokkakavereitten vanhemmille tai ... et 

teet jotain paperilappuja et nyt on tämmöset myyjäiset olemassa. 

Varmaan jotaki tommosta et ois suht helppoa ja kevyttä. “  

(Yrittäjä I) 

 

4.3.2 Tutkimuksen toisen vaiheen toimintaehdotuksien valinta 

 

Kun yrittäjät olivat vastanneet samoihin kysymyksiin kuin ensimmäisen vaiheen 

haastateltavat, kysyimme yrittäjiltä lisäkysymyksen. Lisäkysymys koostettiin en-

simmäisen vaiheen yrittäjien vastauksista alakoulun ja yrittäjien väliseen yhteis-

työhön liittyen. Kysymys koostui yrittäjien A, B, C ja D antamista yhteistyöprojek-

tiehdotuksista. Haastattelun selkeyttämiseksi yksinkertaistimme yrittäjien vas-

taukset ymmärrettävään muotoon.  
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Kuvio 2: Yhteistyöprojektiehdotukset  

 

Yrittäjät E, F, G, H ja I näkivät yllä mainitut teemat ja heiltä kysyttiin, miksi teema 

olisi tärkeä yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen kannalta. Heille alustettiin aihetta 

avaamalla kysymystä, mitä he itse pitävät tärkeänä taitona yrittäjyydessä ja sitä 

kautta, millaisia yrittäjämäisiä taitoja olisi hyvä oppia.  
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Kuvio 3: Yrittäjien valinnat 

 

A= Elävät esimerkit yrittäjistä ja harjoitteleminen leikkiyritysten avulla 

B= Hinnoittelun rakenteen ymmärtäminen 

C= Vastuun harjoitteleminen, tavoitteellisuus ja positiivinen vuorovaikutus 

D= Yrityksen kulurakenteen ymmärtäminen 

esim. myyjäistoiminnan kautta 

 

Kuten kaaviosta voimme päätellä, D eli yrityksen kulurakenteen ymmärtäminen 

sekä C eli vastuun harjoitteleminen, tavoitteellisuus ja positiivinen vuorovaikutus 

nousi tärkeimmiksi teemoiksi. Yksi yrittäjistä valitsi teeman A eli elävät esimerkit 

yrittäjistä ja harjoitteleminen leikkiyritysten avulla. Vaihtoehtoa B eli hinnoittelun 

rakenteen ymmärtämistä ei valinnut kukaan yrittäjistä.  
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Yrittäjät mainitsivat aluksi muutamankin vaihtoehdon, joiden väliltä he eivät osan-

neet päättää kumman he kokevat tärkeämmäksi. Tutkijoina teimme kuitenkin 

päätöksen, että jokaisen vastaajan täytyy valita vain yksi teema. Osa yrittäjistä 

palasi vielä haastattelun loputtuakin siihen, että minkä vaihtoehdoista kokee tär-

keimmäksi.  

 

“C tai D. No mie otan ny sitte D:n. Yrityksen kulurakenteen ymmär-

täminen on se tärkein juttu loppujen lopuksi. Jos sulla maksaa mate-

riaalit siihen linnunpönttöön 5€ nii sä et voi myyä sitä 2€:lla.” (Yrittäjä 

E) 

 

“A tai C. Se on varmaan se C. Koska se on ehkä niinku suurin osa 

sitä. Sää saat olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ja sää osaat 

toimia.” (Yrittäjä F) 

 

Yrittäjä I toi erilaisen näkökulman esille valitessaan vaihtoehdon A eli elävät esi-

merkit yrittäjistä ja harjoitteleminen leikkiyritysten avulla. Hän perusteli valin-

taansa sillä, että kaikki muutkin B,C ja D toteutuvat vaihtoehdossa A.  

 

“Kaikkihan nää on hyviä tässä joo. Mutta varmaan ton A:n varmaan 

noille alakoululaisille, silleen … nehän tulee nää kaikki tässä A:ssa 

toi B tullee ja C ki tulee ja D ki tulee tässä mun ideassa.” (Yrittäjä I) 

 

Yrittäjien vastauksista käy ilmi, että heidän mielestään kaikki teemat olivat tär-

keitä yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseksi. Kukaan yrittäjistä ei poissulkenut mi-

tään teemaa kokonaan sen perusteella, etteikö sitä tarvittaisi yrittäjyydessä ja 

yrittäjyyskasvatuksessa. Vastauksien jakautuminen oli kuitenkin melko tasaista 

eikä mikään teema noussut vahvana ylitse muiden. Jokainen yrittäjä kuitenkin 

pystyi perustelemaan valintansa, miksi juuri päätyi tähän vastaukseen ja mitkä 

asiat nousivat tärkeimmiksi tavoitteiksi.  
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“Kyllä se nousee se C. No menestyvä yrittäjä tarvii kaikkia nuita, jos 

yritys meinaa pyöriä nii sen täytyy olla vastuullinen … yrityksellä pit-

tää olla tavotteet ja selkeät suunnitelmat niihin tavotteisiin.” (Yrittäjä 

G) 

 

“Valitsen D. Mut kuitenki, että myyjäisissä näytettäis paljo saatiin ja 

paljo meni. Se kakku on hankala tehä ku menee aikaa ja siinä on niin 

monta kulua.” (Yrittäjä H) 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

 

5.1 Tulokset ja johtopäätökset 

 

Tutkimukseen osallistuneet yrittäjät pitivät tärkeänä yrittäjänä toimisessa yrittäjäi-

dentiteetin muodostumista sekä vapautta päättää työhön liittyvistä asioista. Hie-

tasen ja Ruismäen artikkelissa ”Enhancing students’ latent nascent entrepre-

neurship in basic education” (2019, 1) painotetaan juuri yksilöllisen koulutuspolun 

huomioimista ja opettajien merkitystä yrittäjyyskasvatuksen integroimisessa ope-

tukseen. Myös yhteiskunnallinen merkitys ja työllistyminen olivat tärkeitä osa-alu-

eita. Kaikki yrittäjät olivat sitä mieltä, että yrittäjyyttä voidaan opettaa ainakin jol-

lakin tasolla ja etenkin tietoisuutta yrittäjyydestä olisi hyvä tuoda esille. Sekä Yli-

nen (2011) että Backström-Widjeskog (2008) tutkimuksissaan osoittivat, että 

opetukseen vaikuttaa kuitenkin opettajien henkilökohtainen kokemus yrittäjyy-

destä. Ylinen mainitseekin, että opettajat eivät ymmärrä miksi sitä pitäisi opettaa 

ja miten sitä pitäisi opettaa (Ylinen 2011, 156–157). Yrittäjät painottivat erityisesti 

yrittäjämäisen asenteen omaksumista ja yrittäjyyteen kasvamista käytännön 

kautta. Osa yrittäjistä mainitsi kuitenkin, että yrittäjyyttä ei täysin pysty ymmärtä-

mään, ellei sitä itse koe tai se ei ole kasvatuksesta kumpuavaa (perheyrittäjyys).  

 

Mikäli opettajien valmiuksissa opettaa yrittäjyyskasvatusta on puutteita, yritysten 

ja koulumaailman tulisi tehdä enemmän yhteistyötä, jotta oppilaat kykenisivät 

pohtimaan oppimisprosessiaan myös konkretian kautta (Hietanen & Ruismäki 

2019, 9.) Yritysten ja koulun yhteistyön, etenkin pitkäaikaisena yhteistyömenetel-

mänä, on Sommarströmin ym. (2020a, 10-11) tutkimuksessa havaittu vastaavan 

paremmin yrittäjyyskasvatuksen tavoitteisiin, koska oppilaat saivat olla vuorovai-

kutuksessa yrityksen kanssa ja toimia realistisessa yritysympäristössä. Ehkäpä 
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ongelmaksi on muodostunut myös se, että opettajat ajattelevat yrittäjyyskasva-

tuksen liian vaikeasti toteuttavaksi, eivätkä välttämättä ymmärrä toimivansa yrit-

täjämäisesti tietyissä opetustilanteissa.  

 

Vaikka sisäisen- ja ulkoisen yrittäjyyden käsitteet olivat yrittäjille aluksi haastavia 

sanallistaa, niin suurin osa kuitenkin pääsi pohdittuaan jonkinlaiseen lopputulok-

seen niiden tarkoituksesta. Yrittäjien vastaukset jakaantuivat niin sisäisestä kuin 

ulkoisesta yrittäjyydestäkin kysyttäessä kahteen erilaiseen näkökulmaan. Osa 

yrittäjistä ajatteli sisäisen yrittäjyyden tarkoittavan yrittäjämäistä toimintaa. Yrittä-

jämäisiksi piirteiksi he nimesivät mm. rohkeuden, innovatiivisuuden, vastuuntun-

toisuuden, paineen- ja stressinsietokyvyn, pitkäjänteisyyden sekä päätöksente-

kotaidon. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) painotetaan 

yrittäjämäisten taitojen opettamista, kuten ryhmätyöskentelytaitoja, pitkäjäntei-

syyttä, järjestelmällisyyttä ja vastuunkantamista (Opetushallitus 2014, 101; 157). 

Gibb (1993) taas mainitsi yrittäjämäisiksi taidoiksi ongelmaratkaisukyvyn, luovuu-

den, suunnittelutaidon ja neuvottelutaidon (Gibb 1993, 15). Osa yrittäjistä ajatteli 

sisäisen yrittäjyyden tarkoittavan kuitenkin “synnynnäistä halua yrittäjyyteen” eli 

ikään kuin paloa ihmisessä alkaa konkreettiseksi yrittäjäksi.  Yrittäjät mainitsivat 

yrittäjämäisen asenteen omaksumisen taustalle tällaisia ominaisuuksia kuten 

stressin- ja paineensietokyky, itseluottamus, ennakkoluulottomuus, kärsivälli-

syys, luovuus, vuorovaikutustaidot, virheistä oppiminen, tavoitehakuisuus sekä 

luotettavuus työnlaadussa. Ulkoiseksi yrittäjyydeksi yrittäjät nimesivät juuri konk-

reettisen yrittäjänä olemisen, ja osa taas ajatteli sen tarkoittavan ulospäin näky-

vää yritystä. 

 

Hytti artikkelissaan ”Yrittäjyyden edistämisen kiperät ja kriittiset kysymykset yli-

opistoissa” pohti yrittäjyyden opettamista yliopistossa, jonka kriittisiä kysymyksiä 

voidaan hyvin peilata myös peruskoulussa tapahtuvaan yrittäjyyskasvatukseen. 

Hän nosti esille Kozlinzkan (2016) tekemän väitöskirjatutkimuksen, jossa koke-

musperäistä oppimista pidettiin vähemmässä arvossa kuin luentopohjaista oppi-

mista. Ongelmana pidettiin sitä, että opiskelijoiden tulisi osata oppia kokemas-
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taan ja reflektoida sitä. (Hytti 2019, 140.) Kuten hänkin artikkelissaan korosti yrit-

täjyyskasvatuksen nostavan esille erityisesti kokemuksellisen oppimisen yliver-

taisuuden, myös yrittäjät painottivat konkreettisen opetuksen olevan merkittävä 

tekijä opetuksessa. Osa yrittäjistä kertoi tutkimuksessa, että yrittäjyyttä voidaan 

opettaa tiettyyn pisteeseen saakka, lukea siitä, opiskella taloutta, mutta jos sitä 

ei koe millään tavalla, on sitä vaikea täysin ymmärtää. Yrittäjään kohdistuva 

paine, stressi, vuorovaikutustaidot, verkostoitumistaidot, tunnetaidot, organisointi 

sekä kaikkien yrittäjyyteen liittyvien asioiden hallinnointi vaatii taitoja, joita ilman 

kokemusperäistä oppimista on haastavaa oppia.  

 

Kun yrittäjiltä kysyttiin yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisesta peruskoulun ala-

luokilla, niin ensimmäisessä kuin toisessa vaiheessakin tutkimusta, heidän ehdo-

tuksensa jakaantuivat pääosin seuraaviin: Elävät esimerkit yrittäjistä ja harjoitte-

leminen leikkiyritysten avulla, hinnoittelun ja yrityksen kulurakenteen ymmärtämi-

nen, vastuun harjoitteleminen, tavoitteellisuus ja positiivinen vuorovaikutus sekä 

yrityksen toimintatapojen harjoitteleminen esim. myyjäistoiminnan tai kioskin 

kautta. Yksi yrittäjistä toi kuitenkin ilmi näkökulman, joka ei ollut sidonnainen kou-

lukontekstiin, vaan hän ajatteli sen laajempana kokonaisuutena (esim. tapah-

tuma, siivouspalvelu). Yrittäjien antamat keinot vastaavat perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteista (2014) löytyvän laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin 

kohdassa L6 työelämätaidot ja yrittäjyys siihen, että oppilaat saavat kokemuksia, 

jotka auttavat oivaltamaan yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuu-

det sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä (Opetushallitus 2014, 

22). 

 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa toteutettu teemojen valinta vahvisti tutkimuksen 

tulosta siitä, että sekä vuonna 2018 että 2021 toteutettu tutkimus yrittäjille kerto-

vat yrittäjämäisten taitojen sekä konkreettisuuden olevan tärkeää yrittäjyyskas-

vatuksen kehittymiselle. Yrittäjät mainitsivat kaikkien teemojen olevan tärkeitä 

yrittäjyyskasvatuksessa ja heidän vastauksissaan näkyi epäröintiä usean vaihto-

ehdon välillä. Tämä vahvisti ajatusta siitä, että yrittäjyys on laaja käsite ja sen 

kaikkien ulottuvuuksien opettaminen on haastavaa. Onkin hyvä pohtia sitä, että 



81 
 

   
 

miten yrittäjyyskasvatusta voitaisiin toteuttaa niin, että koko yrittäjyyden taitojen 

kirjo tulisi huomioitua opetuksessa. Toisessa vaiheessa kukaan yrittäjistä ei va-

linnut taloushallintoon liittyvää vaihtoehtoa, joka usein mielletään lähestymista-

vaksi yrittäjyyskasvatuksen toteutuksessa (Hägg 2011, 15–16). 

 

Yrittäjien näkökulmasta keskeisimmiksi yrittäjyyskasvatuksen kokonaisuuksiksi 

nousivat tietoisuus yrittäjyyden merkityksestä yhteiskunnassa, yrittäjämäisen 

asenteen ja toimintatapojen omaksuminen sekä kasvaminen yrittäjyyteen. Nämä 

yrittäjien antamat vastaukset vastaavat myös Hoppe ym. (2017) antamia yrittä-

jyyskasvatuksen lähestymistapoja (Hoppe ym. 2017, 753—754).  Yrittäjät pitivät 

yrittäjyyskasvatuksen opettamista merkittävänä, sillä sen ajateltiin kehittävän lap-

sia yksilöllisellä tasolla, mutta myös vaikuttavan yhteiskunnallisesti. Yrittäjät ava-

sivat yhteiskunnallista merkitystä yhteiskunnassa talouden merkityksen ymmär-

tämisen kannalta, työllistymisen sekä tasavertaisen opetuksen näkökulmasta. 

Yksilöllisellä tasolla yrittäjät ajattelivat yrittäjyyskasvatuksen kehittävän myös 

henkilökohtaista taloudenhallintaa, sisäisen yrittäjyyden taitoja sekä yrittäjä-

mäistä toimintaa. Myös kotikasvatuksella nähtiin olevan vaikutusta yrittäjämäisen 

asenteen omaksumiselle. Yrittäjät toistivat useasti yrittäjyydestä puhumisen ole-

van yksi tärkeimmistä merkityksistä yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta, sillä se 

luo ymmärrystä myös työnantajan ja työntekijän suhteeseen, auttaa toimimaan 

yrittäjämäisesti myös työntekijänä, luo mahdollisesti uusia konkreettisia yrityksiä 

ja työpaikkoja sekä luo yhden uravaihtoehdon muiden rinnalle.  
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5.2 Pohdinta 

 

 

Yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen moniulotteisuus on vaikea saada yhden ja 

selkeän määrittelyn alle. Tämä mielestämme kertoo siitä, että yrittäjyydessä ny-

kyään on erilaisia toimijoita. Niin kuin tutkimuksen tuloksissa nousi esille, yrittäjät 

korostivat yrittäjyydestä puhumista yhtenä tärkeänä osana yrittäjyyden tietoisuu-

den lisääntymiselle. Näemme, että yrittäjyyskasvatuksen opettamisella voidaan 

luoda realistista kuvaa yrittäjämäisyydestä ja yrittäjyydestä koulumaailmassa. 

Herkästi voi syntyä mielikuva siitä, että yrittäjämäinen ihminen tavoittelee kyl-

mästi vain omaa etuaan ja pyrkii hyötymään asioista taloudellisesti. Entä jos 

kääntääkin ajatuksen niin, että miten yrittäjämäinen ihminen toimii kouluyhtei-

sössä muut huomioon ottaen ja pyrkii löytämään oman juttunsa kannustaen ym-

pärillä olevia samaan. Korhonen (2012) tutkimuksessaan pohtikin merkittävänä 

tekijänä kasvuhakuisen yrittäjän kehittämiseksi erilaisia tavoitteita, kuten kilpai-

lullisuus sekä voiton tavoittelu, jolloin ne asettuvat perinteisesti ristiriitaiseen ase-

telmaan koulun arvojen kanssa. Hän osoitti tutkimuksessaan juuri yrittäjyyskas-

vatusta diskursiivisena taisteluna, jossa uudenlaisia ideaaleja mukautetaan kou-

lun traditionaalisiin arvoihin – onko se juuri se osa, joka jää tällä hetkellä opetta-

matta? 

 

Niin kuin perusopetuslaissa todetaan, koulun tarkoituksena on tuottaa tasaver-

taista opetusta kaikille ja kannustaa jokaista löytämään oma vahvuutensa arvot-

tamatta sitä suhteessa toisiinsa. Opetuksen tavoitteena nähdään elämässä tar-

peellisten tietojen ja taitojen oppiminen. (Perusopetuslaki 1998, 2§-3§.) Näin ol-

len kaikkien oppilaiden ei ole tarkoitus muovautua saman muotin mukaiseksi, 

vaan löytää oma paikkansa yhteiskunnan jäsenenä. Tähän Naskali (2010) tuo 

kriittisen näkökulman siitä, miten talous on tullut opetukseen vaikuttavaksi teki-

jäksi. Hänen mukaansa uusliberalistinen yhteiskunta pyrkii tuottamaan kuluttaja-

kansalaisia, jossa arvostetaan tehokkuutta, kannattavuutta sekä erinomaisuutta. 

(Naskali 2010, 266.) On hyvä näkökulma, että kaikista ei tulisi kasvattaa näiden 
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kriteerien mukaisia kansalaisia, joissa talouskeskeisyys tai tehokkuus on pää-

osassa. Kuitenkin toimiva tiimi tai vaikka koululuokka pitää sisällään yksilöitä, 

joilla jokaisella on ominaisuus, mikä rikastuttaa ympäröivää yhteisöä kuitenkaan 

tekemättä kaikista toimijoista samanlaisia. Kriittisenä voidaan myös pitää ajatusta 

siitä, onko tehokkuus ja kannattavuus pelkästään huonoja arvoja, joiden olemas-

saoloa ei nähdä hyväksyttävänä.  

 

Ajattelemme, että kilpailullisuus kuuluu koulumaailmaan omana osanaan, vaikka 

yrittäjyydessä itsessään ei olekaan kysymys pelkästään talouden ympärillä pyö-

rivästä ajattelusta tai oman edun tavoittelusta. On selvää, että koulun tehtävänä 

ei ole laittaa oppilaita paremmuusjärjestykseen eri asioissa tai toiminnassa. Toi-

saalta on myös tärkeä tiedostaa, ettei kilpailullisuutta voida jättää huomiotta ko-

konaan, sillä ympäröivässä yhteiskunnassa kilpailullisuus tulee väistämättä vas-

taan eri osa-alueilla. Tämä näkyy muun muassa arvosanojen vertailussa tai esi-

merkiksi oppilaiden välisessä kilpailussa siitä, kuka saa kesätöitä ja mistä pai-

kasta. Olennaisena tässä voidaankin pitää sitä, millä tavoin kilpailullisuus kou-

lussa ilmenee. Ajatuksenamme on, että kilpailutilanteen luominen ja sen tuntemi-

nen koulussa on tärkeämpää kuin itse kilpailun lopputulos. Kilpailulla voidaan mo-

tivoida yrittämään parhaansa ja antamaan oman panoksensa tekemiseen, kun 

taas kilpailun lopputuloksella ei ole niin suurta merkitystä. Tämä voi esimerkiksi 

liikuntasuoritukseen liittyvässä opetuksessa liittyä tilanteeseen, jossa jalkapal-

lossa maalin tehdessä ei saakaan tilanteesta perinteiseen tapaan yhtä maalia, 

vaan pistemäärä tuleekin arpanoppaa heittämällä. Näin ollen lopputulokseen ei 

voi itse välttämättä vaikuttaa. 

 

Aiemmin mainittuun Naskalin tuomaan kritiikkiin on myös hyvä tuoda ajatus kou-

lun objektiivisuudesta. On ensiarvoisen tärkeä muistaa, ettei yrittäjyyskasvatuk-

sen tarkoituksena ole kasvattaa lapsia siihen suuntaan, mihin talouden kannalta 

olisi hyvä pyrkiä tai millaisia työntekijöitä yritykset haluaisivat töihin. Ikosen (2006) 

mukaan yrittäjyyskasvatuksen päätehtävänä on edesauttaa muun muassa aktii-

vista kansalaisuutta. Jotta ihminen pystyy täysipainoiseen elämään ympäröi-

vässä yhteiskunnassa, kuuluu taloudellinen ymmärrys olennaiseksi osaksi siihen 
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kykenemistä. (Ikonen 2007, 71.) Kun tämä ajatus tuodaan peruskoulumaailmaan, 

ajattelemme, että myös lasten on hyvä olla perillä heidän tasollaan siitä, mistä 

taloudessa on kysymys ja millä tavoin esimerkiksi omaa talouttaan voi hallita. 

Tästä yrittäjät toivat tutkimuksessakin esille muun muassa rahan arvon ymmär-

tämisen tärkeyden. Oppilaiden olisi mahdollisesti hyvä oppia koulussa sitä, miten 

raha liikkuu yhteiskunnassa toimijalta toiselle ja toisaalta mitä rahan eteen täytyy 

tehdä, että sitä voi saada. Vaikka koulun onkin hyvä huomioida se, että opetuk-

seen ei tule vaikuttaa ulkopuolisten yritysten tai yrittäjien mielipiteet, on myös 

hyvä kuunnella myös ajatuksia siitä, millaisia taitoja mahdollisesti heidän maail-

massaan arvostetaan tai tarvitaan.   

 

Yrittäjyyskasvatuksesta puhuttaessa pohdinnan aiheeksi täytyy nostaa myös ar-

viointi. Kun toimitaan avoimessa oppimisympäristössä, oppilaslähtöisesti ja oppi-

laita kuunnellen, kuinka opettaja voi arvioida oppilaita? Yhdeksi keskeisimmistä 

kysymyksistä yrittäjyyskasvatuksen monimuotoisuuteen ja kokonaisvaltaisuu-

teen liittyen kehittyykin, että mikä taho voi määrittää, mitkä asiat yrittäjämäisyy-

dessä ovat arvoltaan tärkeitä ja mitkä ei? Tiikkala ja Seikkula-Leino kertovat ar-

tikkelissaan yrittäjyyskasvatuksen arvioinnin lähtökohdista, joissa tehtyjen tutki-

muksien mukaan olisi tärkeää huomioida ensisijaisesti prosessi sekä oppilaan 

sitoutuminen, tahto ja motivaatio. Sen jälkeen arvioidaan aktiivisuutta, innostu-

neisuutta, omatoimisuutta ja viimeiseksi oppimistuloksia. He pitävät myös tär-

keänä arvioinnin monimuotoisuutta. He tuovat esille, että tärkeämpänä pidetään 

sanallista arviointia kuin numeraalista. Ongelmaksi muodostuu se, että yrittäjyys-

kasvatuksen arvopohjaa ei ole vielä rakennettu, joten arvioinnin perustelu annet-

tuihin kriteereihin on vielä vaikeaa. (Tiikkala & Seikkula-Leino 2011, 165–168.) 

 

Opettajan tulee antaa oppilaalle enemmän valtaa omasta oppimisestaan ja siirtyä 

itse taka-alalle tukemaan oppimista. Yrittäjämäisen luokkailmapiirin luomiseksi 

sekä opettajalla että oppilaalla on vastuu siihen sitoutumisessa. Tällainen toi-

minta vaatii laajemman toimintakulttuurin muuttamista toiminnassa. Yrittäjyys-

kasvatuksen opettaminen ei siis ainoastaan ole sen autenttista opettamista, vaan 
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opettajan tapa toimia kokonaisvaltaisesti luokassa luoden koko ilmapiirin yrittäjä-

mäiseksi. Andragogisen sekä heutagogisen (Jones ym. 2019) oppimistavan 

omaksuminen opettajuuteen voi aluksi tuottaa vaikeuksia, sillä koulussa vallitse-

vien valtarakenteiden muuttaminen on keskeisessä asemassa, kun yrittäjämäistä 

toimintatapaa aletaan tuomaan käytäntöön. Niin kuin monessa asiassa, aiheen 

tuntemattomuus voi aiheuttaa vastarintaa tai epäröintiä, sillä omien toimintatapo-

jen horjuttaminen vie turvaa ja vakautta omalta toiminnalta. Opettajat itse tuntevat 

parhaiten vaihtelevuuden luokan käyttäytymisessä ja pystyvyydessä (vrt. pysty-

vyys huolehtia omista tavaroista ja oppia itseohjautuvasti ohjeita noudattaen). 

Yrittäjämäisen asenteen omaksuminen omaan opettajuuteen voisi tuoda va-

pautta, sillä rooli siirtyisi enemmän taustalle ohjaavaksi osapuoleksi. Yrittäjämäi-

siä taitojen opettamisen voi aloittaa yksinkertaisilla menetelmillä, kuten päättämi-

nen kahden tehtävän välillä, tiimityöskentelyssä roolittaminen tai tehtävien tuot-

tamisen vapaudella. 

 

Ovatko opettajat vai ympäristö esteenä sille, että yrittäjämäisyys ei näy koulu-

maailmassa?  Muutos kuitenkin haastaa opettajuutta, koska suomalaisessa ta-

vassa opettaa on perinteisesti vankka opettajalähtöinen autonomia (Sommar-

ström ym. 2021). Avoimen oppimisympäristölle leimaavaa on kuitenkin usein in-

formaalisuus. Se ei kuitenkaan tarkoita, että oppilas jätetään heitteille, vaan toi-

minta voi olla hyvinkin tarkkaan organisoitua, jossa vaihtelevat ohjatut luokkati-

lanteet sekä oppilaan oman toiminnan jaksot. (Ahvenharju & Tukkimäki-Hildén 

2011, 150–151.) On myös huomioitavaa, että kaikkien koulujen ja luokkien fyysi-

nen kapasiteetti ei mahdollista avointa oppimisympäristöä. Ajattelemme kuiten-

kin, että avoimempaan oppimisympäristöön voidaan päästä myös fyysisesti ra-

joittavissa tiloissa, jos ajatusmaailmassa päästään enemmän irti opettajakeskei-

syydestä. Usein opettajien keskuudessa ilmenee avoimen oppimisympäristön yh-

distäminen organisoimattomaan kaaokseen. Tähän vastauksena voidaan nähdä 

tietoisuuden lisääminen yrittäjämäisestä organisoidusta oppimisesta, joka pitää 

sisällään selkeät tavoitteet, mutta myös vapauden. 
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Kannustetaanko koulujärjestelmässämme tällä hetkellä oppilaita ajattelemaan: 

mikä on se “oma juttu”, kuunnellaanko heitä ja tunnistetaanko oppilaiden lahjak-

kuuksia ja mahdollisuuksia tulevaisuutta ajatellen?  Tätä ajatusta tukee Lehtosen 

ja Lehkosen (2011) nostama ajatus yrittäjyyskasvatuksen ensimmäisenä askel-

mana luoda turvallinen ja viihtyisä oppimisympäristö. Heidän mukaansa turvalli-

nen ilmapiiri aikuisten ja luokan oppilaiden välillä avaa mahdollisuuden ylittää it-

sensä, pohtia eri näkökulmasta kuitenkaan varomatta sitä, että joutuisi naurun-

alaiseksi. (Lehtonen & Lehkonen 2011, 96.) Peruskoulun alaluokilla yrittäjyyskas-

vatuksen yhdeksi kulmakiveksi yksi yrittäjä mainitsi, että ”kasvatetaan siihen et 

osaa käyttää omaa luovuutta”, annetaan oppilaiden löytää ”oma juttu” ja kehittää 

sitä. Hytin mukaan, jos opettaja antaa määräyksen oppia yrittäjyyttä kioskin pe-

rustamisen kautta, oppilaalla jää hahmottamatta mahdollisuus yrittäjyydessä. 

(Hytti 2011, 80.) Tällöin opettaja antaa idean sekä toiminnan suoraan oppilaille 

sen sijaan, että kuuntelisi heidän ideoitaan tai tunnistaisi heidän lahjakkuuksiaan. 

Mahdollisuuksien löytäminen, lahjakkuuksien tunnistaminen sekä opettajan kyky 

kuunnella, kannustaa ja havainnoida oppilasta nousevat tärkeään asemaan yrit-

täjyyskasvatuksenkin saralla. 

 

Koulujen suorituskeskeisyys koulukontekstissa on näkynyt viime aikoina medi-

assa. Oppilaiden tavoitteet ovat korkealla ja psyykkinen jaksaminen koetuksella, 

halutaan saada mahdollisimman hyviä arvosanoja ja “kymppejä” todistukseen. 

Koulujärjestelmää mitataan PISA-tulosten avulla ja opetetaan lapsia oikea ja 

väärä- vastaus keskeisyyteen. Luovuuskasvatuksen nivoutuminen yhteen yrittä-

jyyskasvatuksen kanssa on ilmeistä. Itä-Suomen yliopiston luovuuskasvatuksen 

professori Juvonen (2019) on tuonut esimerkiksi ilmi luovuuden kärsivän suori-

tuskeskeisyydestä. Teknologian kehittymisen myötä meille on kehittynyt tiedon-

hakuohjelmia, joita käytetään yhteiskunnassa oikean tiedon löytämiseen, mutta 

ehkä samalla myös unohdetaan, että todellisessa yhteiskunnassa ihmisen on vai-

kea kilpailla tiedonhakuohjelman kanssa. Koulujen pahin ongelma on Uusikylän 

(2012) mukaan suoritussyndrooma, jolloin oppilaan tehtävänä on osoittaa erin-

omaisuuttaan ja tavoitella opettajan hyväksyntää (Uusikylä 2012, 172). Oppilaita 

opetetaan kouluissa etsimään oikeaa tietoa, opettelemaan ulkoa, vastaamaan 
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oikein ja ajattelemaan lähdekriittisesti, mutta onko tilanne jossain vaiheessa se, 

että nämä samat oppilaat eivät tulevaisuuden ongelmanratkaisutilanteessa osaa 

käyttää omaa luovuuttaan? 

 

Artikkelissa ”Sustainable development for a better world contributions of lea-

dership, management and organizations” (2019) kerrotaan YK:n laatimasta kes-

tävän kehityksen 2030 tavoitteesta, tulee huomio kiinnittää myös sosiaalisen ja 

ympäristön muutoksen lisäksi ehdottomasti taloudelliseen muutokseen (Howard-

Grenville ym. 2019, 355–358.) Varsinkin tällä hetkellä, COVID-19-kriisin vuoksi 

yritykset ovat kokeneet suurta taloudellista ahdinkoa ja ajautuvat konkursseihin. 

Yrityksien täytyy, YK:n tavoitteiden mukaisesti, soveltaa luovuutta ja innovaatioi-

taan kestävän kehityksen ja taloudellisen tilanteen ratkaisemiseksi (Howard-

Grenville ym. 2019, 355–358). Sisäisen yrittäjyyden taitojen kehittäminen koulu-

kontekstissa asettuu näin ollen myös yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi yhteiskunnan 

ajankohtaisen kriisin vuoksi. Miten koulussa pystytään tällä hetkellä kehittämään 

oppilaiden stressin- ja paineensietokykyä tilanteessa, jossa pitää rohkeasti ja in-

novatiivisesti luoda uusia menetelmiä ongelman ratkaisemiseksi, sekä samalla 

edistää yhteiskuntaa taloudellisesti kestäväksi? 

 

Jotta yrittäjyyskasvatus peruskoulussa voisi saada löytää paikkansa, on olen-

naista, että opettajalla on halu tuoda se osaksi omaa opetustaan. Tämä haastaa 

toisaalta hyvin suoraan myös opettajankoulutusta siihen, että esimerkiksi luokan-

opettajilla tulisi olla koulutusohjelmassa sisällytettynä yrittäjyyskasvatusta, jotta 

tietoisuus yrittäjyyskasvatuksen olemassaolosta yleensäkin olisi olemassa. Yrit-

täjyyskasvatuksen tämänhetkisestä tilasta kertoo esimerkiksi se, että Lapin yli-

opiston kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-oppaassa luokanopettajaopiskeli-

joille ei sisälly kurssia yrittäjyyskasvatukseen liittyen (Kasvatustieteiden tiedekun-

nan opinto-opas 2021–2024, 6–7). Tämän perusteella olisi hyvä, että keskustelu 

yleisesti tämän aiheen ympärillä lisääntyisi myös yliopistotasolla. Toisaalta on 

myös hyvä pohtia sitä, onko luokanopettajiksi opiskelevat sellainen joukko, jossa 

esiintyy selkeästi muita vähemmän yrittäjyydestä kiinnostuneita ja innostuneita 
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yksilöitä. Tutkimuksessa korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyydestä ja yrittäjyysha-

lukkuudesta (2019) nousee esille, että yli 30 % vastaajista kertoi olevansa haluk-

kaita toimimaan yrittäjänä tulevaisuudessa (Opiskelun ja koulutuksen tutkimus-

säätiö 2019, 5). Tämä kertoo kuitenkin siitä, että melko suurikin määrä tutkimuk-

seen vastanneista opiskelijoista näkevät yrittäjyyden tulevaisuuden työllistäjänä. 

 

COVID-19- kriisi on vaikuttanut palkansaajienkin työllisyyteen vuonna 2020 eri-

tyisesti yksityisellä sektorilla. Varmuus oman työn pysyvyydestä sekä omasta työ-

kokemuksesta olivat heikentyneet vuoden 2019 tutkimuskerrasta. Työolobaro-

metrissa kerrotaan, että pelkästään etätyö ei lisää avoimuuden ja tasapuolisuu-

den kokemusta, vaan yhtenä selittävänä tekijänä voidaan mahdollisesti pitää sii-

hen liittyvää luottamusta ja etätyön mahdollistamaa tasapuolisuuden arviointi-

mahdollisuutta. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2020, 169–173.) Työ- ja elinkeinomi-

nisteriön saamien tulosten valossa voidaan päätellä, että palkansaajille annettu 

etätyön mahdollisuus on antanut heille tilaisuuden ottaa omasta työskentelystään 

vastuuta ja heihin on luotettu. Yrittäjyyskasvatuksen vahvistamat yrittäjämäiset 

taidot kuten vastuunottokyky, stressin- ja paineensietokyky ja itsensä johtaminen 

tukevat myös tällaisen työmuodon toteuttamista, jossa pitää kyetä itseohjautu-

vaan toimintaan. Kuitenkin Eurofoundin (2021) tekemän tutkimuksen mukaan 

henkinen hyvinvointi ja uupumuksen oireet ovat nähtävissä, mitä pitemmälle täl-

lainen COVID-19 kriisitilanne kehittyy. Siksi olisikin tärkeää, että meidän koulu-

järjestelmämme tukisi yrittäjyyskasvatuksen avulla niin yrittäjyyden lisääntymistä 

kuin yrittäjämäisten taitojen kehittymistäkin palkkatyössä.  

 

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet yrittäjämäisten taitojen kehittämisestä vastaavat 

tilanteisiin, joissa ihmisen tulisi selviytyä epävarmoista tilanteista tai isoista muu-

toksista myös itseohjautuvasti. Yrittäjät korostivat tutkimuksessa myös vuorovai-

kutuksen merkitystä, sillä olisi tärkeä oppia ymmärtämään ja toimimaan erilaisten 

ihmisten kanssa. Loppujen lopuksi ajattelemme, että asiat, jotka tulevaisuudessa 

merkitsevät ja joita tulevaisuuden työntekijät tarvitsevat ovat inhimillisyys toimin-

nassa, ryhmätyöskentelytaidot, tunnetaidot ja vuorovaikutustaidot. Sen lisäksi, 

että tutkimuksen yrittäjät ymmärtävät yhteiskunnallisen vastuunsa yrittäjinä, on 
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tärkeää huomata, että yrittäjyyskasvatuksella on muukin yhteiskunnallinen vaiku-

tus kuin työllisyyden näkökulma tai taloudenhallinta. Se, että opettaisi oppilaille 

taitoja, jotka auttavat heitä myös elämäntaidoissa ja tunnetaidoissa, voisi mah-

dollisesti vaikuttaa myös yleiseen hyvinvointiin ja mielenterveyteen sekä tulevai-

suudessa työelämässä jaksamiseen. Nämä taidot eivät kuitenkaan auta ainoas-

taan työelämässä, vaan ovat myös tärkeitä elämäntaitoja.   

 

Tärkeimpänä tässä tutkimuksessa yrittäjät pitivät sitä, että luodaan realistinen 

kuva yrittäjyydestä koulukontekstissa konkreettisin keinoin. Tällöin on tärkeää 

luoda mahdollisimman aito tilanne kokonaisuudesta huomioiden kaikki vaikutta-

vat tekijät kuten esimerkiksi myyjäistoiminnassa sen markkinointi, myyminen, 

tuotteen tekeminen, hinnoittelun rakenne, organisointi, itse työn tekeminen sekä 

kannattavuuden pohtiminen. Olemme tämän pro gradu- tutkimuksen aikana poh-

tineet useita kertoja sitä, mikä on peruskoulun perimmäinen tavoite yhteiskun-

nassa. Ajattelemme sen olevan kasvatusta toimimaan yhteiskunnan jäsenenä ja 

pidämme yrittäjyyskasvatuksen toteutumista koulukontekstissa yhtenä osana 

sitä. Näemme, että yrittäjyyskasvatus ei ole ainoastaan työelämäkeskeistä tai 

yrittäjyyden autenttista opettamista, vaan se opettaa erilaisia elämäntaitoja koko-

naisvaltaisesti. Tekemämme tutkimuksen mukaan myös yrittäjät pitävät yrittä-

jyyskasvatusta merkittävänä osana perusopetusta, sillä se kehittää oppilaita yk-

silöinä, mutta myös yksilöiden kautta luo yhteiskunnallista merkitystä. 

 

5.3 Tutkimuksen pohjalta ilmenneitä jatkotutkimusaiheita 

 

Tässä tutkimuksessa yrittäjyyskasvatusta on tarkasteltu yrittäjien näkökulmasta 

ja tuomme esille keinoja yrittäjyyskasvatuksen vahvistamiseksi peruskoulun ala-

luokilla heidän näkökulmastaan. Aluksi pohdimme myös yrittäjyyskasvatuksen 

käsittelemistä opettajien valmiuksien näkökulmasta, mutta halusimme saada ai-

heelle erilaista näkökulmaa yrittäjiltä, sillä koemme, että opettajien näkökulmasta 

aihetta on jo jonkin verran tutkittu. 
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Ajatuksenamme tämän tutkimuksen lopuksi oli luoda jonkinlainen konkreettinen 

malli, jonka avulla voisi saada konkreettista tukea yrittäjyyskasvatuksen toteutta-

miseen. Resurssit huomioon ottaen jätimme tämän kuitenkin tuleville tutkimuk-

sille. Koemme, että tällainen malli voisi palvella luokanopettajia käytännön työssä 

ja auttaa hahmottamaan paremmin yrittäjyyskasvatuksen toteuttamista perus-

koulumaailmassa. Kuten pohdinnassa toimme esille, yrittäjyyskasvatusta voi-

daan toteuttaa luokanopettajan työssä pienilläkin tietoisilla valinnoilla. Tämä tar-

koittaa sitä, että tulisi irrottautua vanhoista tavoista toimia, erilaisista rooleista ja 

kokeilla rohkeasti uusia toimintatapoja. Kuten Korhosen (2012) väitöskirjan tutki-

muksestakin kävi ilmi, ongelmat liittyvät enemmän koulumaailman perinteisiin tra-

ditioihin, joihin on vaikea tuottaa uutta ideologiaa.  

 

Ajattelemme, että tulevaisuudessa olisi olennaista tutkia yrittäjyyskasvatusta 

sekä yrittäjien että luokanopettajien näkökulmasta, jotta kouluun voidaan luoda 

yhtenäiset yrittäjyyskasvatuksen linjaukset. Mikäli luokanopettajien valmiudet 

yrittäjyyskasvatuksen opettamiseen eivät ole riittävät, olisi hyvä tiedostaa mah-

dollisuus ulkopuolisesta yhteistyöstä tai avusta liittyen yrittäjyyskasvatukseen. 

Tällä viittamme siihen, että yrittäjät ja luokanopettajat voisivat toimia yhteistyössä 

ja hyödyntää asiantuntijuutta. Jotta voidaan nähdä luokanopettajien valmiudet 

yrittäjyyskasvatuksen saralla selkeämmin, tulee tutkimusta tästä näkökulmasta 

jatkaa. Erityisesti siitä näkökulmasta, miten aktiivisesti he käytännön työssään 

sitä toteuttavat ja millä tavoin sekä hyödyntävätkö he yrittäjyyskasvatuksen to-

teuttamisessa yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tämän tutki-

muksen pohjalta pohdimme, että laajempi tutkimus yrittäjien näkökulmasta yrittä-

jyyskasvatukseen liittyen voisi tuoda enemmän konkreettisia keinoja yrittäjyys-

kasvatukseen peruskoulussa. Jäimme tämän tutkimuksen kautta pohtimaan seu-

raavaa kysymystä: 

 

Millaiset yrittäjämäiset toimintatavat peruskoulumaailmassa vastaavat tämän het-

ken yhteiskunnan tarpeisiin? 
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LIITTEET 

 

Liite 1: Haastattelurunko 

 

HAASTATTELURUNKO 

 

- Taustakysymykset 

o Syntymävuosi, yritysmuoto, henkilökunta, rooli yrityksessä, työko-

kemus. 

o Yrittäjyys 

▪ Miksi olet yrittäjä?  

▪ Mikä merkitys yrittäjyydellä on sinulle?  

▪ Voiko yrittäjyyttä opettaa? 

o Yrittäjyyskasvatus 

▪ Mitä yrittäjyyskasvatus mielestäsi tarkoittaa? Entä sisäinen 

ja ulkoinen yrittäjyys?  

▪ Onko yrittäjyyskasvatus mielestäsi tärkeää ja mitä sisällölli-

sesti olisi hyvä opettaa?  

▪ Onko Sinulla kokemusta yrittäjyyskasvatuksesta? Millaista 

kokemusta? Oletko kuullut siitä? Missä yhteydessä? 

o Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen 

▪ Näetkö, että yrittäjyyskasvatuksella olisi mahdollisuuksia si-

nun alallasi? Millaisia ja miksi? 

▪ Millaisen projektin toteuttaisit, jos Sinulla olisi mahdollista to-

teuttaa projekti alakoulun kanssa yrittäjyyskasvatukseen liit-

tyen? 

 

Lisäkysymys tutkimuksen toisessa vaiheessa: 

o Jos saisit valita näistä teemoista projektin, minkä valitsisit? Perus-

tele miksi se olisi sinun mielestäsi tärkeä osata yrittäjyydessä, yrit-

täjämäisten taitojen oppimisessa.  
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