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Isokangas, Jouko, Partner-based practice enterprise. Creating a new activity
system by students in entrepreneurship education
Faculty of Economics and Business Administration, Department of Management and
Entrepreneurship, University of Oulu, P.O.Box 4600,  FI-90014 University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. G 40, 2009
Oulu, Finland

Abstract
The entrepreneurship phenomenon is connected to the creation of new business activity. The
object of research, a one year study module, was carried out in Merikoski Commercial School
during the school years 1993 to 1997 five times. The main research aim was to model and depict
partner-based practice enterprise activity as a whole and as a learning method. Secondly, the aim
was to increase understanding of students’ orientation towards the creation of a new venture as an
activity as a whole. Thirdly, the aim was to study the constructed quality of the models created by
the students and to study their and a bank manager’s conceptions of the learning method in
question. The data included an interview with the bank manager and the student-produced subject
matter from the partner-based practice enterprise. In addition, research data was acquired via an
open questionnaire directed to four student groups which had completed the teaching process. The
qualitative case study method was used as research methodology. 

The research results show that partner-based practice enterprise is well suited as an
entrepreneurship learning method. Students build and construct new “business” activity as a whole
in a learning process within a learning network in the operating area of the partner enterprise,
where they function as if in an actual enterprise. Learning is realized through the division of
labour, active knowledge acquisition about the object of learning, transformation of the
operational environment and investigation of the enterprise’s reason for existence. Project-based
learning involves combining knowledge from different sources by students groups in learning
networks in which work life representatives have an important pedagogical role to play. Creating
a new business activity system entails a division of labour based on object oriented learning
activity in a learning method. The learning activity meant continuous reorientation through
students’ division of labour by common modelling and developing business plans through critical
evaluation. The quality of the students’ business plans was critically analyzed by the bank
manager. The bank manager considered the students work to be of high quality. 

The students considered the strengths of the learning method to be the following: Learning to
work in a group, independent and self initiated learning, learning about  work life environment,
better and higher quality of learning, learning business activity as a whole and utilization of the
learning network. The modelling of business activity has a positive influence on learning business
activity in a more holistic way. The models created by the students are algorithmic and systematic
models by nature. According to the students the fact the learning activity focused on a real school
external environment through a learning network strengthened their connections to work life. 

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurship education, modeling, orientation,
partner-based practice enterprise, venture creation





Isokangas, Jouko, Partneriperustainen harjoitusyritys. Opiskelijat luomassa uutta
toimintakokonaisuutta yrittäjyyskoulutuksessa
Taloustieteiden tiedekunta, Johtamisen ja yrittäjyyden laitos, Oulun yliopisto, PL 4600, 90014
Oulun yliopisto, 
Acta Univ. Oul. G 40, 2009
Oulu

Tiivistelmä
Yrittäjyys liittyy ilmiönä uuden liiketoiminnan luomiseen. Tutkimuksen kohteena on Merikos-
ken kauppaoppilaitoksessa viisi kertaa vuosina 1993–1997 toteutettu lukuvuoden kestävä opis-
kelukokonaisuus. Tutkimuksen tavoitteena oli mallintaa ja kuvata partneriperustainen harjoitus-
yritys toimintakokonaisuutena ja oppimismenetelmänä. Lisäksi tavoitteena oli lisätä ymmärrys-
tä opiskelijoiden orientoitumisesta uuden toimintakokonaisuuden luomisessa sekä tutkia opiske-
lijoiden luomien mallien rakenteellista laatua ja opiskelijoiden sekä koulun ulkopuolisen rahoi-
tuspäällikön käsityksiä oppimismenetelmästä. Tutkimusaineisto sisälsi pankinjohtajan haastatte-
lun ja opiskelijoiden tuottamat aineistot opiskelukokonaisuudessa sekä opiskelukokonaisuudes-
ta valmistuneille opiskelijoille suoritettu kysely. Tutkimusmetodologiana käytettiin tapaustutki-
musta. 

Tutkimustulokset osoittavat, että partneriperustainen harjoitusyritys soveltuu hyvin yrittä-
jyyskoulutukseen. Opiskelijat rakensivat ja konstruoivat opiskelukokonaisuudessa yhdessä oppi-
misverkon kanssa uuden toimintakokonaisuuden koulun ulkopuolella toimivan partneriyrityk-
sen toimialalle, jossa he toimivat kuten oikeassa yrityksessä. Oppimisessa toteutui työnjaollinen
aktiivinen tiedonhankinta kohdetoiminnasta ja muuttuvasta toimintaympäristöstä, yrityksen ole-
massaolon perustan tutkiminen, tietoja yhdistävä projektimainen työskentely opiskelijaryhmissä
ja oppimisen verkossa, jossa koulun ulkopuolisilla edustajilla oli tärkeä pedagoginen rooli.
Orientoitumisessa keskeisellä sijalla oli oppimisen kohteen tutkiva mallintaminen, liiketoiminta-
idean ja liiketoiminnan suunnitelmien kehittäminen ja arviointi. Toimintakokonaisuuden raken-
taminen oli työnjaollista kohdeorientoitunutta toimintaa ja toiminta oli uudelleenorientoitumista
mm. mallien ja liiketoimintasuunnitelmien yksilöllisen ja yhteistoiminnallisen kehittämisen ja
arvioinnin kautta. Liiketoimintasuunnitelmien laatua arvioi yritysrahoituksen parissa toimiva
pankinjohtaja, joka piti opiskelijoiden laatimia aineistoja korkeatasoisina. 

Opiskelijoiden käsityksissä oppimismenetelmän vahvuuksina painottuivat ryhmätyön oppi-
minen, itsenäinen ja oma-aloitteinen oppiminen, käytännön työelämän oppiminen, laadukkaampi
ja parempi oppiminen, yritystoiminnan kokonaisuuden oppiminen ja oppimisverkon hyödyntä-
minen. Rakennettavan toiminnan mallintamisella oli myönteinen vaikutus yritystoiminnan koko-
naisvaltaiseen oppimiseen. Mallien rakenteellinen laatu kohdistui algoritmisiin ja systeemisiin
malleihin. Koulun ulkopuolisen todellisuuden kytkeminen oppimistoimintaan työelämäyhteyksi-
en avulla vahvisti opiskelijoiden mukaan oppimisen todellisuuskytkentää. 

Asiasanat: mallintaminen, orientaatio, partneriperustainen harjoitusyritys, uuden
liiketoiminnan luominen, yrittäjyys, yrittäjyyskoulutus
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Esipuhe 

Keväällä 1993 pääsin osallistumaan Merikosken kauppaoppilaitoksen yhtenä 

edustajana erikoistutkija Antti Kaupin vetämään Utopia projektiin (Kauppi 1996). 

Projektin tarkoituksena oli kehittää opetuksellisia ratkaisuja, jotka vastaisivat 

muuttuvan ympäristön vaatimuksiin. Omaa yrittäjyyden ja yritystoiminnan ope-

tustyötäni vaivasi opetuksen kirja- ja luokkahuonesidonnaisuus sekä todellisten 

työelämäyhteyksien puuttuminen. Tämän tutkimuksen kohteena olevan opetusko-

konaisuuden syntyyn vaikutti kolme tekijää. Ensiksikin yhteiskunnalliset ongel-

mat mm. työttömyys virittivät monia opetuksen kehittämishankkeita, joilla pys-

tyttäisiin paremmin vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeisiin. Erityisesti apuun 

haettiin ratkaisuja, jotka edistäisivät yrittäjyyttä. Toiseksi suomalaista kauppaope-

tusta tuntui vaivaavan perinteiset luokkahuoneopetuksen traditioon nojautuvat 

opetuksen organisointimuodot, jotka kytkeytyvät heikosti yhteiskunnan ja työ-

elämän kehittämiseen ja muutoksiin. Kolmanneksi omaa opetustyötäni vaivasivat 

samat ongelmat.  

Opiskelijoiden parissa oli selkeitä motivaatio-ongelmia. Huomasin jo aikai-

semmin, kuinka tärkeää oli liittää oppiminen opiskelijan oman elämän kannalta 

tärkeisiin kysymyksiin ja ongelmiin. Vahvistusta tälle sain omasta kokemuksesta 

erään oululaisen tarkkailuluokan (8. luokka) sijaisopettajana. Tehtävänäni oli 

opettaa matematiikan tunnilla lieriön tilavuuden laskeminen. Valmistelin tunnin 

mielestäni hyvin tekemällä selkeät kalvot, joissa oli havainnollisesti esitetty tila-

vuuden laskeminen. Esitin kalvolla, kuinka tilavuus lasketaan (pohjan ala kerrot-

tuna korkeudella). Mitä pisimmälle tunti kului, työrauhaongelmat kasvoivat. Koin 

olevani voimaton perinteisen luokkahuoneopetuksen keinoin. Tilanteen hallinta 

alkoi karata käsistäni. Mietin, miten selviäisin seuraavaan välituntiin asti.  

Mieleen tuli jostakin ajatus, että pojat olivat” mopo-iässä”. Jokainen opiskeli-

ja omisti mopon. Yritin uutta motivointikeinoa. Jokaisessa mopedissa on sylinteri, 

jota poraamalla voitaisiin saada lisää tehoa mopediin. Lieriön tilavuuden kaavan 

avulla voi laskea, kuinka paljon sylinterin seinämää on porattava, jotta saisimme 

esim. 50-kuutioisesta sylinteristä 60-kuutioinen sylinterin. Opiskelijoiden moti-

vaatio opiskeltavaan aiheeseen kasvoi radikaalisti. Pojat kuuntelivat hiljaa esi-

merkkilaskelmaa, jonka jälkeen pojat pääsivät laskemaan omia tavoitetilavuuksi-

aan. Kaikki työrauhaongelmat poistuivat oppitunnilta. Lisäksi vakuutuin siitä, että 

opiskelijat oppivat lieriön tilavuuden laskemisen ja kaavan soveltamisen heidän 

arkitodellisuuden kannalta merkitykselliseen ”ongelmaan”. Tunnin lopussa teim-

me yhteistä suunnitelmaa seuraavan päivän teknisien töiden tunneille. Sovittiin, 
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että kolme poikaa toisi tunneille mopedin. Opiskelijoiden tuli esitellä keinot, mi-

ten he ovat mopediaan virittäneet ja mihin eri ominaisuuksiin virityskeinot vaikut-

tavat. Pojat olivat ilmiselvästi ylpeitä kertoessaan luomuksiensa virityksestä ja 

niiden vaikutuksista mopedin suorituskykyyn. Oppitunnit olivat myös omalta 

kannaltani opettavaisia, mielenkiintoisia ja lisäksi niissä voitiin keskustella viri-

tyskeinojen laillisuusnäkökohdista. Lisäksi oli havaittavissa, että pojat oppivat 

myös toisiltaan. Englannin oppitunnilla eväät poikien motivoimiseen olivat huo-

mattavasti vähäisemmät; englannin tunnilla opiskeltavaa aineista ei voinut liittää 

poikien suurimpaan mielenkiinnon kohteeseen, mopediin.  

Syksyllä 1993 pääsin Suomen liikemiesten kauppaoppilaitokseen kauppa-

opettajaksi pätevöittävään koulutukseen. Suomen Liikemiesten kauppaoppilaitok-

sen opettajankoulutusosastolla oli tehty jo pitkään kauppaopetuksen, erityisesti 

opettajan koulutuksen, kehittämistyötä kulttuurihistorialliseen toiminnanteoriaan 

nojautuen (Miettinen ja Kinnunen 1988, Miettinen 1990, 1993; Torvinen, Härkä-

pää ja Tommila 1992). Päätimme syksyllä 1993 yhdessä lehtori Paavo Keräsen 

kanssa, rehtorin luvan saatuamme, lähteä kokeilemaan harjoitusyritystoimintaan 

pohjautuvaa (esim. Kauppi 1996) opetuksellista ratkaisua yrittäjyyden ja yritys-

toiminnan opetukseen opetuskokeilun avulla. Merikosken kauppaoppilaitoksessa 

muodostettiin harjoitusyritystoiminnalle uusi sisältö toiminnan teorian ja Suomen 

Liikemiesten kauppaopistossa tehdyn kehittämistyön tulosten pohjalta. Opetta-

jankoulutukseni nivottiin pitkälle kokeiluun (Isokangas 1994). 

Viitekehyksen opetuskokeilulle sain kulttuurihistoriallisesta toiminnan teori-

asta. Erityisesti toiminnan teoriassa kiehtoi pyrkimys nivoa ympäristön muutos ja 

oppiminen kiinteämmin toisiinsa tutkivan oppimisprosessin avulla. Koulussamme 

esiintynyt mielenkiinto uusia opetusratkaisuja kohtaan ja opettajan koulutuksen 

tarjoamat mahdollisuudet innostivat kokeilemaan uutta opetuksellista ratkaisua, 

jossa yritystoiminnan synty ja muuttuva yritystoiminnan tutkiminen nivottaisiin 

yhteen harjoitusyritystoiminnan avulla. 

Yliopettaja Liisa Torvinen kehotti opetuskokeilun jälkeen miettimään jatko-

opintojen aloittamista. Aineistoa kerättiin myös seuraavana vuonna, taustalla jat-

ko-opintojen mahdollisuus. Opetukokonaisuus on ollut mukana muutamassa Ope-

tushallituksen tai Opetusministeriön rahoittamasssa hankkeessa. Tästä kiitokset 

rahoittajille. 

Haluan osoittaa kiitokseni niille, jotka ovat kannustaneet ryhtymään tutki-

mustyöhön ja ovat kriittisin kommentein ja keskusteluin vieneet työtä eteenpäin. 

Haluan osoittaa kiitokseni tästä Vesa Puhakalle, Liisa Torviselle, Seppo Peisalle, 

Yrjö Engeströmille, Reijo Miettiselle, Antti Kaupille, Rauli Sventolle, Kaarlo Pa-
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lomäelle, Esko Luomalle ja Lauri Tuomelle. Esitän nöyrät kiitokset myös työni 

esitarkastajille professori Timo Pihkalalle ja professori Riitta Viitalalle rakentavis-

ta kommenteista. Erityiset kiitokset haluan osoittaa kiitokseni tutkimuksen kohde-

joukkona olleille opiskelijaryhmille, joiden kanssa sain kokea unohtumattomia 

hetkiä, ja kiitos siitä luottamuksesta, jota osoititte minua kohtaan.  

Työelämän edustajien kanssa tehty yhteistyö oli kokonaisuudessa erittäin tär-

keä. Haluan osoittaa kiitollisuuteni yhteistyöstä Iin Puunjalostus Oy:n toimitus-

johtaja Pertti Jurvakaiselle, Kaskipuu Oy:n entiselle toimitusjohtaja Eero Kaskel-

le, pankinjohtaja Markus Seppäselle, myyntijohtaja Pasi Kouvalle ja kaikille niille 

monille työelämän edustajille, jotka antoivat tietoja tai muuta tukea kokonaisuu-

den toteuttamiseen.  

Lämpimät kiitokset entisille työtovereilleni Paavo Keräselle, Jari Viitasalolle, 

Ensio Lampelalle, Lars Nylundille ja jo edesmenneelle Pekka Sipilälle, että roh-

kenitte lähteä kokeilemaan uudenlaista ratkaisua. Ilman tukeanne opetuskokeilut 

eivät olisi toteutuneet. Kiitos myös Merikosken Ammatillisen koulutuskeskuksen 

rehtorille Eija Nylundille sekä koulutusalajohtaja Eija Juntuselle, että annoitte tu-

kenne kokeiluille. Kiitokset kuuluvat myös nykyisen työnantajani Oulun seudun 

ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikön entiselle johtajalle Paavo Similälle ja 

nykyiselle johtajalle Päivi Vesalalle sekä osastonjohtaja Tiina Gallenille tuesta 

työssäni. Haluan kiittää myös Kaarina Niemelää raportin kieliasun tarkistamisesta 

ja William Fassea sekä Taina Vuorelaa tiivistelmän englanninkielisen käännöksen 

tarkistamisesta sekä Tuula Ijästä tekstinkäsittelyssä saamastani avusta.  

Haluan kiittää vielä avopuolisoani Päiviä, että jaksoit vilpittömästi tukea työ-

täni monin eri tavoin.  
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Aineistoon viittaamisessa käytetyt lyhenteet 

Mp = muistiinpanot 

Mu = muistio 

Pk = päiväkirja 

Ra = raportti 

Hk= hankekansio 
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1 Johdanto 

Yrittäjyys on noussut merkittäväksi välineeksi yhteiskunnallisen ja taloudellisen 

kehityksen edistäjänä (esim. Bryat ja Julien 2000; Kyrö, Lehtonen ja Ristimäki 

2007; Kuratko 2005). Huolimatta voimakkaista panostuksista yrittäjyyskoulutuk-

seen tulokset ovat olleet kuitenkin heikkoja. Esimerkiksi Pihkalan (2007) tutki-

muksen mukaan yrittäjyyskoulutuksella ei ole ollut merkittävää vaikutusta yrittä-

jyysintentioihin (ks. myös Paajanen 2001; Vesper ja Gartner 1997). 

Tämän tutkimuksen kohteena olevan yrittäjyyskoulutuksen toiminta-

kokonaisuuden taustalla on omassa yrittäjyyden ja yritystoiminnan opetuksessa 

havaitut ongelmat. Opetukseni oli opettajajohtoista, oppikirjakeskeistä ja irrallaan 

koulun ulkopuolisista toimijoista ja toiminnasta. Opettajankoulutukseeni liittyen 

harjoitusyritykselle muodostettiin uusi sisältö opetuskokeilun avulla Merikosken 

kauppaoppilaitoksessa 1993–1994 (Isokangas 1994). 

Kokeilun teoreettisena viitekehyksenä oli toiminnan teoria (Engeström 1987) 

ja oppimistoiminnan sekä tietoisen oppimistoiminnan malli (Engeström 1982, 

1983, 1987) ja aihekokonaisuussuunnittelu (Miettinen 1993). Lisäksi opetusko-

konaisuuden yhtenä lähtökohtana olivat keskieurooppalaiset harjoitusyritysmallit 

erityisesti Göttingenin yliopistossa kehitetty farkkutehdas simulaatio (Achtenha-

gen ja John 1992).  

Harjoitusyrityksellä on pitkät perinteet keskieurooppalaisessa kaupallisessa 

koulutuksessa (esim. Gramlinger 2004). Harjoitusyritys toimii kuten oikea yritys 

sekä kansallisessa että kansainvälisessä harjoitusyritysten muodostamassa verkos-

tossa. Harjoitusyrityksessä opiskelijat tekevät todellisen liike-elämän mukaisia 

tehtäviä esim. ostoja, markkinointia, myyntiä, henkilöstöhallintoa jne. laillisen 

liiketoiminnan rajoissa. Ainut ero todelliseen liiketoimintaan on se, että todellinen 

raha ja tavara eivät liiku. Dokumenttien ja informaation vaihto tapahtuu kuitenkin 

muiden harjoitusyritysten kanssa samoin kuin todellisessa liiketoiminnassa. (Act 

1995; Deissinger 2007; Gramlinger 2004; Kaiser 1997; Kauppi 1996; Langen-

beck 1996.) Monilla harjoitusyrityksillä on kummiyritys, josta saadaan tietoja 

harjoitusyrityksen toimintaa varten. Todellinen yritys voi tukea harjoitusyritystä 

antamalla toiminnan tueksi erilaista informaatiota (Langenbeck 1996). 

Tutkimuksen kohteena olevalla opetus- ja toimintakokonaisuudella on oleelli-

sia eroja verrattuna keskieurooppalaisiin harjoitusyritysmalleihin. Keskieurooppa-

laisissa harjoitusyrityksissä opettajat ja asiantuntijat rakentavat harjoitusyrityksen 

toimintakokonaisuuden tietojärjestelmineen. Opiskelijoiden oppiminen kohdistuu 

ratkaisussa lähinnä asiantuntijoiden muodostaman yrityksen yksittäisten tehtävien 
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(esim. kirjanpito, palkanlaskenta ja myynti) hoitamiseen valmiiksi suunnitellussa 

toimintakokonaisuudessa. Keskeisin ero Merikosken kauppaoppilaitoksella muo-

dostetun ratkaisun ja keskieurooppalaisen ratkaisun välillä on se, että opiskelijat 

ovat päätoimijoita uuden ratkaisun suunnittelussa ja rakentamisessa. Lisäksi pää-

huomio opiskelijoiden oppimisessa kohdistuu luotavan uuden liiketoiminnan pe-

rustan tutkimiseen ja toimintakokonaisuuden suunnitteluun sekä rakentamiseen 

ennen varsinaisen ”liiketoiminnan” aloittamista. Tätä vaihetta kutsuttiin opiskelu-

kokonaisuuden orientaatiovaiheeksi. 

Merikosken kauppaoppilaitoksessa muodostetussa opiskelukokonaisuuden 

keskiössä oli uuden ”liiketoiminnan”, toimintakokonaisuuden luominen, joka pe-

rustui jo olemassa olevan (partneriyritys) liiketoiminnan muunnokseen. Rinnak-

kaiseen kilpailuun perustuva uuden liiketoiminnan luominen, joka perustuu jo 

olemassa olevan liiketoiminnan muunnokseen, on yleisin uusien yritysten synty-

perusta (Laukkanen 1999). Kyseisen yrittäjyyden oppimisen organisointimuotona 

kokonaisuudessa on opiskelijoiden, opettajien ja koulun ulkopuolisten toimijoiden 

muodostama verkko. Oppimisen sisältönä on, että opiskelijat rakentavat oppimi-

sen verkkoa hyödyntäen rinnakkaisen, mutta samalla kehittyneenpään ratkaisuun 

pyrkivän toimintakokonaisuuden samalle toimialalle, missä keskeinen yhteistyö-

kumppani, partneriyritys toimii. Muodostettu toimintajärjestelmä toimii opiskelu-

kokonaisuuden toisessa vaiheessa kuten oikea yritys. 

Yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksen tutkimuksessa merkit-

tävänä ongelmana on havaittu se, että yrittäjyydelle ei ole löydetty yhteistä määri-

telmää ja sisältöä. Yrittäjyyskoulutuksesta käydyssä keskustelussa onkin esitetty 

vaatimus, että yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyskoulutuksen tulisi kiinnittyä yrit-

täjyysilmiöön (esim. Deakins ja Freel 1998; Fiet 2000b; Hytti 2003). Yrittäjyys-

kasvatuksesta ja –koulutuksesta on käyty vilkasta keskustelua ja tehty runsaasti 

tutkimusta, jossa on esitetty yrittäjyyskoulutuksen kehittämisessä tarve yrittäjyy-

den ilmiön kanssa yhdensuuntaisiin oppimisprosesseihin, jotka irrottautuvat pe-

rinteisistä kouluopetuksen pedagogisista ratkaisuista. Tutkimuksessa ja keskuste-

lussa on havaittu, että yrittäjyyskoulutuksessa tarvitaan opiskelukokonaisuuksia, 

joissa korostuu mm. toiminnalliset yrittäjyysilmiöön kohdistuvat, toimintaympä-

ristöön kytkeytyvät, opiskelijoiden aktiivista roolia, monipuolista yhteistoimintaa 

ja arviointia korostavat sekä epävarmuutta ja haasteellisuutta sisältävät opiskelu-

kokonaisuudet (esim. Gibb 1993; Bird 2002; Cope 2003; Cope ja Watts 2000; 

Dess, Lumpkin ja Covin 1997; Detienne ja Chandler 2004; Elfring ja Hulsnik 

2003; Fiet 2000a, 2000b; Honig 2004; Johannisson ja Madsen 1997; Koiranen ja 

Peltonen 1995; Kuratko 2005; Kyrö 2000, 2001; Kyrö ja Niemi 2007; Leskinen 



 23

2000, 2001; Paajanen 2000, 2001; Pittaway 2004; Plaschka ja Welsch 1990; Rae 

ja Carswell 2000; Solomon, Duffy ja Tarabishy 2002; Vesper ja Gartner 1997). 

Yrittäjyyskoulutuksen merkittävä ongelma onkin se, että yrittäjyyskoulutuk-

sessa käytetään vielä runsaasti perinteisiä oppimismenetelmiä (esim. Hytti 2003; 

Peltonen 2007; Solomon ja Duffy ja Tarabishy 2002). Merkittävä ongelma perin-

teisissä opetusmenetelmissä ja orientoitumisessa oppimisen kohteeseen on opis-

kelijoiden passiivinen pirstaleisen tiedon vastaanottaminen ja opetuksen eristynei-

syys ympäristöstä ja sen kehityksestä (esim. Miettinen 1990, 1993). Nämä on-

gelmat ja niiden ylittäminen suuntaavat myös merkittävällä tavalla opetuksen ja 

oppimisen kehittämistä yrittäjyyskoulutuksessa.  

Opetuskokeilu 1993–1994, jonka tuotoksena tutkittava opetusmenetelmä syn-

tyi, oli alhaalta ylöspäin lähtevä hanke, jossa kenttätyötä tekevät opettajat kokei-

levat uutta opetuksellista ratkaisua opetuskokeilun avulla. Opettajankoulutuksessa 

1993–1994 tutustuin kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan, joka antoi hyvän 

viitekehyksen suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetuskokeilua ja kehittämistyötä. 

Opettajankoulutukseni nivottiinkin pitkälle opetuskokeiluun (Isokangas 1994). 

Opetuskokeilu toistettiin kaiken kaikkiaan viisi kertaa vuosina 1993–1997. Näistä 

kokeiluista kerättiin tämän tutkimuksen empiirinen tutkimusaineisto. Vaikka tut-

kimusaineistolla on jo ikää, sen arvo ja merkitys on sen rikkaudessa, ajallisessaa 

pitkittäisyydessä ja ainutlaatuisuudessa. 

Tutkittava hanke suoritettiin Merikosken kauppaoppilaitoksessa (1.8.1997 al-

kaen osa Merikosken ammatillista koulutuskeskusta, nykyisin osa Luovin ammat-

tiopistoa), joka on perustettu 1947. Merikosken kauppaoppilaitos on ammatillinen 

erityisoppilaitos, joka antaa ensisijassa erityisopetusta opiskelijoille, joilla on jo-

kin terveydellinen haitta. Mikäli opiskelijapaikat eivät ole täyttyneet em. opiskeli-

joista opiskelijoiksi on otettu opiskelijoita, joilla ei ole terveydellistä haittaa. Eri-

tyisopetus näkyy erityisesti ammatillisissa opintokokonaisuuksissa, joissa ryhmä-

koko on tavallista ammatillisen koulutuksen ryhmäkokoa pienempi. Tavallinen 

ryhmäkoko oli 12 opiskelijaa. Erityisopetuksessa opiskelijat saavat myös tavallis-

ta ammatillista koulutusta laajemmat opiskelijahuoltopalvelut (esim. sosiaalityön-

tekijä, psykologi ja opiskelijanohjaus). Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinto 

oli Merikosken kauppaoppilaitoksessa kestoltaan samanlainen kuin tavallisessa-

kin kaupan alan ammatillisessa peruskoulutuksessa. 
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1.1 Taustaa orientoitumisesta uuden liiketoiminnan luomiseen 
yrittäjyyden oppimisessa  

Orientoituminen on suunnan ottamista opittavaan kohteeseen (Torvinen 1997). Se 

on eräänlainen kartta opittavan ilmiön keskeisistä piirteistä. Yrittäjyyskasvatuksen 

ja -koulutuksen kannalta keskeinen kysymys onkin, miten suunnataan ja organi-

soidaan oppimista siten, että oppimisessa rakennetaan ”kartta” yrittäjyysprosessis-

ta. Yrittäjyyskasvatusta ja -koulutusta sekä sen määrittelyä vaivaavat samat on-

gelmat kuin yrittäjyyden määrittelyäkin. Yrittäjyyskoulutukselle on asetettu tästä 

johtuen lukuisia eri tavoitteita ja sisältöjä. Useat tutkijat ovat todenneet, että yrit-

täjyyskoulutuksen oppimiskäsitysten ja käytettyjen oppimismenetelmien tulisi ol-

la yhdensuuntaisia yrittäjyystutkimuksen ja yrittäjyyden ilmiön kanssa (esim. 

Deakins ja Freel 1998; Fiet 2000b; Kyrö 2001; Koiranen ja Peltonen 1995; Paaja-

nen 2000, 2001).  

Mihin yrittäjyyskoulutuksessa tulisi orientoitua? Viime aikoina yrittäjyyskes-

kustelu ja yrittäjyystutkimus on enenevässä määrin kohdistunut prosessiin luoda 

uutta liiketoimintaa (esim. Alvarez ja Barney 2006; Bygrave 1993; Davidson 

2005, 2006; Gartner 1988, Kirzner 1997; Sarasvathy 2001a, 2001b; Shane, Locke 

ja Collins 2003; Shane ja Venkataraman 2000; Timmons ja Spinelli 2003). Uuden 

liiketoiminnan luomisen teorioita ovat jäsentäneet mm. Alvarez ja Barney 2006; 

Bhave 1994; Davidson 2005, 2006; Sarasvathy 2001a, 2001b; Timmons 1999). 

Uuden liiketoiminnan luomisen toiminnallinen sisältö kytkeytyy prosessiin, joka 

tapahtuu ennen yrityksen varsinaista perustamista. Tällä inhimillisellä toiminnalla 

ja sen laadulla on selkeä yhteys yrityksen menestymiseen Puhakan (2002) tutki-

muksen mukaan. Ammatillisessa yrittäjyyskoulutuksessa ei ole juurikaan esiinty-

nyt opiskeluratkaisuja, joiden pääkohteena on yrittäjyysprosessi ennen yrityksen 

perustamista. 

Keskeiseksi kysymykseksi yrittäjyysprosessissa eli uuden liiketoiminnan 

luomisessa nousee kysymys siitä, miten yrittäjä rakentaa luotavan liiketoiminnan 

keskeiset piirteet ja liiketoiminnan kokonaisuuden. Orientoituminen uuden liike-

toiminnan luomisen prosessiin pitää sisällään aktiivista tietojen ja resurssien han-

kintaa ja yhdistelyä, kognitiivista ja yhteisöllistä tulkintaa sekä idean kehittelyä 

käyttäen hyväksi omaa osaamista ja sosiaalisia verkostoja (esim. Davidson 2005; 

Puhakka 2002). Yrittäjyys ilmiönä kiinnittyy tällöin toimintaympäristön muutok-

seen, innovaatioihin, inhimilliseen toimintaan ja tulevaisuussuuntautuneisuuteen 

(esim. Bull ja Willard 1991; Shane, Locke ja Collins 2003). Yrittäjyys on siis 

kontekstuaalinen ilmiö, jolloin uusien yrityksien synty kytkeytyy toimintaympä-
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ristön muutoksiin (esim. Bryat ja Julien 2000; Davidson 2005; Eckhardt ja Shane 

2003; Shane, Locke ja Collins 2003; Timmons 1999; Timmons ja Spinelli 2003). 

Ammatillisessa koulutuksessa opiskeluratkaisuja on leimannut kuitenkin opiske-

lun eristyneisyys toimintaympäristöstään (Miettinen 1993, 1999). Yrittäjyyskou-

lutuksen tutkimuksessa (esim. Ahola ja Heinonen 2007) on havaittu, että kontaktit 

yrityksiin ovat edistäneet oppimisen reaalikytkentää, joka on oppimistoiminnan 

motiivin kannalta olennainen seikka (esim. Miettinen 1993).  

Yrittäjyysprosessi voidaan nähdä toimintaprosessina, joka kehittyy jäsenty-

mättömästä ideasta liiketoimintamahdollisuuden havaitsemisen ja hyödyntämisen 

kautta uudeksi liiketoiminnaksi (esim. Bhave 1994; Davidson 2005; Sarasvathy 

2001a, 2001b; Shane, Locke ja Collins 2003). Usein liiketoimintamahdollisuus 

kiteytetään liiketoimintasuunnitelman muotoon. Liiketoimintasuunnitelman käy-

töstä yrittäjyyskoulutuksessa on esitetty kritiikkiä tehtyjen tutkimusten pohjalta 

(esim. Delmar ja Shane 2004; Honig 2004; Kyrö ja Niemi 2007). Toisaalta liike-

toimintasuunnitelmaa on pidetty hyvänä keskustelun ja toiminnan legitimoinnin 

välineenä uuden liiketoiminnan luomisessa (esim. Davidson 2005; vrt. Timmons 

1999). Yrittäjyysprosessi ei ole kausaalinen reseptinomainen prosessi vaan liike-

toimintamahdollisuuden havaitsemis- ja hyödyntämisprosessit ovat usein päällek-

käisiä prosesseja, jossa orientoituminen uuteen liiketoimintaan tapahtuu idean ke-

hittelyprosessissa usein asteittain rikastuvina kehinä (esim. Davidson 2005). 

Niinpä yrittäjyysprosessia leimaakin tyypillisesti toimiminen epävarmuudessa 

(esim. Alvarez ja Barney 2006). Yrittäjyysprosessissa alun perin verraten jäsen-

tymätöntä ideaa rikastetaan monesta eri lähteestä hankitulla tiedolla mm. toimin-

taympäristöstä, muuttuvista markkinoista, teknologioista ja resursseista. Proses-

sissa liiketoimintaidean kehittely ja havaittu liiketoimintamahdollisuus hyödynne-

tään organisoimalla uusi liiketoiminta (esim. Alvarez ja Barney 2006; Davidson 

2005). Yrittäjyysprosessiin kohdistuva oppiminen asettaa merkittäviä haasteita ja 

vaatimuksia yrittäjyyskoulutuksessa käytettäville oppimiskäsityksille ja opetus-

menetelmille. 

Paajasen (2001) tutkimuksen mukaan suositeltavia oppimiskäsityksiä yrittä-

jyyskasvatuksessa ovat konstruktivistinen ja humanistinen oppimiskäsitys. Monet 

tutkijat (esim. Cope 2003; Bird 2002; Kuratko 2005; Leskinen 2000; Pittaway 

2004; Rae ja Carswell 2000) korostavat yrittäjyyskoulutuksessa kokemusoppimis-

ta tukeutuen tavallisesti Kolbin (1984) esittämään malliin. Kolbin (1984) mukaan 

hänen mallinsa rakentuu Deweyn ajatuksiin. Miettinen (1998) kritisoi välittömäs-

tä kokemuksesta oppimista ja Kolbin (1984) mallia siitä, että ne ovat vaikeuksissa 

uusien ratkaisujen tuottamisessa (vrt. Engeström 1995).  
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Tässä tutkimuksessa teoreettisessa viitekehyksessä nojaudutaan toiminnan 

teoriaan (esim. Engeström 1987; Leontjev 1977; Vygotski 1978) ja siihen pohjau-

tuvaan oppimistoiminnan (Engeström 1987) teoriaan ja tietoisen oppimistoimin-

nan malliin (Engeström 1983) sekä aihekokonaisuussuunnitteluun (Miettinen 

1993). Vygotski (1978) määritteli inhimillisen toiminnan perusrakenteen olevan 

mallia subjekti-väline-kohde. Toiminta on liikettä objektin, työkalun ja subjektin 

välillä (Vygotski 1978: 40) Kulttuurihistoriallisen toiminnan teoria korostaa toi-

minnan kohteellisuutta ja sen esineellistä välittyneisyyttä (Engeström 1987; 

Wertsch 1985; Leontjev 1977). Muokatessaan ja kehittäessään työkaluja, esineitä 

ja merkkejä ihminen voi vaikuttaa ympäristöönsä ja luoda uutta toimintaa (Vy-

gotski 1982). Kaikissa toiminnan muodoissa ihmiset ovat välittyneessä suhteessa 

työkalujen, merkkien ja toisten ihmisten kautta ympäristöönsä. (Engeström 1987; 

Leontjev 1977). 

Tutkittavan opetuskokonaisuuden kehittämisen yhtenä perustana olen käyttä-

nyt teoriaa kouluoppimisesta (Engeström 1983, 1987). Berndt Fichtner (1984) ja 

Yrjö Engeström (1987) ovat tarkastelleet toiminnan teorian näkökulmasta kou-

luoppimista historiallisesti kehittyvänä ja läheisesti kouluun instituutiona liittyvä-

nä oppimisen muotona. Engeströmin kouluoppimisen teorian (1987) mukaan op-

pimisen kohteena näyttäytyvät teksti ja motiivina hyvät arvosanat koulussa tai 

yleensäkin menestyminen koulussa. Oppimiselle on tyypillistä opiskelijan yksilö-

keskeinen ja passiivinen rooli. Kouluoppiminen on irtaantunut tiedon yhteiskun-

nallisesta käytöstä ja tämä on johtanut koulussa tapahtuvan oppimisen erkaantu-

miseen ulkoisesta toimintaympäristöstään (Engeström 1987). Dewey ja Childsin 

(1933) mukaan olennainen kysymys koulun ymmärtämisessä yhteiskunnallisena 

ilmiönä on, että oppiaineita on opetettava niiden selväpiirteisessä kytkennässä yh-

teiskunnalliseen kontekstiin ja käyttöön, niitä on opetettava yhteiskunnallisessa 

kontekstissa ja käytössä. Kouluoppimisen uudistamisen keskeisenä ehtona on an-

netun kontekstin, luokkahuone-oppitunti-oppikirja-rakenteen ylittäminen ja opis-

keltavien tietojen kytkeminen yhteiskunnalliseen käyttöön (Miettinen, Isokangas 

ja Peisa 1997).  

Millä tavalla tiedot voidaan kytkeä yhteiskunnalliseen käyttöön? Deweyn eh-

dottama oppilaiden toimintakokonaisuus tarjoaa siihen lupaavan vaihtoehdon. 

Dewey (1906) ehdottaa uutta yksikköä opetuksen organisoimiseksi. Sillä olisi 

kolme tärkeää ominaisuutta. Ensinnäkin sen tulisi kytkeä toisiinsa toiminnan tar-

koitus, älyllinen ja teoreettinen opiskelu sekä käytännön tekeminen. Toiseksi sen 

piti integroida eri oppiaineiden tiedot osaksi tekemistä. Kolmanneksi Dewey tote-
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si, että oppilaan toiminnon tulisi tuottaa uudelleen tai olla rinnakkainen jollekin 

työn muodolle yhteiskunnassa. (Dewey 1906: 81; Miettinen ym. 1997.)  

Perinteisten opetusmenetelmien käyttö yrittäjyyskoulutuksessa ei kytke op-

pimista opiskelijoiden toimintana toimintaympäristön muutokseen. Tietojen kyt-

keminen yhteiskunnalliseen käyttöön yrittäjyyskoulutuksessa edellyttää irrottau-

tumista perinteisestä luokkahuoneeseen rajoittuvasta pedagogiikasta (vrt. Fiet 

2000b; Honig 2004) ja oppimisessa verkostojen luomista koulun ulkopuolisen 

toimintaympäristön kanssa (esim. Deakins ja Freel 1998; Elfring ja Hulsink 2003; 

Shaw 1998).  

Toiminnan teoreettiselle käsitykselle orientoitumisesta ja oppimistoiminnasta 

on tyypillistä teoreettinen suhde todellisuuteen, joka tarkoittaa tutkimustoimintaa 

muistuttavaa toiminnan lajia (Engeström 1983, 1984; Davydov 1982). Engeströ-

min (1987) mukaan oppimistoiminnan ja orientoitumisen kohteena tulisi olla yh-

teiskunnan tuottama toiminta koko moninaisuudessaan (Engeström 1987: 125).  

Tässä tutkimuksessa toiminnan teoriaan pohjautuvat orientoituminen ja orien-

taatio ovat keskeisiä käsitteitä. Orientaatiokäsitettä ovat kehitelleet mm. Galperin 

(1979), Engeström (1984) ja Torvinen (1997, 2004). Orientoituminen on keskei-

nen elementti ja oppimisteko oppimistoiminnan teoriassa. Engeströmin (1995) 

mukaan orientaatio on kokonaisvaltainen laadullinen kuvaus tavasta, jolla josta-

kin asiasta (esim. työstä) voidaan ajatella tai jokin tehtävä tai prosessi voidaan 

suorittaa. Torvisen (1997: 311) mukaan orientaatio on tietoista kohdeorientoitu-

nutta toimintaa ja toiminta on jatkuvaa uudelleen orientoitumista. Tällöin oppi-

mistoiminnassa tunnistetaan ensin perusidea opittavasta kohteesta. Toiminnan 

kohdetta analysoidaan, valitaan ja rakennetaan tietoa kohteesta. Mallin kehittymi-

nen prosessissa muuntuu alkutilanteen abstraktista orientoitumisprosessin (mallin-

tamisen) kautta opittavan kohteen keskeisiä piirteitä ja suhteita kuvaavan konk-

reettisen mallin muotoutumiseen (esim. Engeström 1994, Torvinen 1997, 2004). 

Toiminnan teoreettinen käsitys orientaatiosta korostaa toiminnan kohteelli-

suutta ja välittyneisyyttä, mallien muodostamista ja koettelua opittavasta kohtees-

ta sekä opiskelijan aktiivista ja tietoista roolia oppimistoiminnassa (esim. Enge-

ström 1984; Torvinen 1997). Yrittäjyyskoulutuksen tutkija Bird (2002) pitää myös 

opiskelijan aktiivista roolia, itseohjautuvuutta ja opiskelijan mukaan ottamista 

opiskelukokonaisuuksien suunnitteluun tärkeänä yrittäjyyskoulutuksen elementti-

nä (ks. myös Fiet 2000b; Rae ja Carswell 2000).  

Tietoisen oppimistoiminnan mallilla kuvataan oppimisteoista koostuvaa op-

pimistehtäviin perustuvaa oppimisprosessia. Mallissa orientoituminen oppimisen 

kohteeseen on merkittävä oppimisteko. Tietoisen oppimistoiminnan mallissa 



28 

(esim. Engeström 1983) orientoituminen nähdään ilmiön kokonaisuudesta lähte-

vien selitysmallien rakentamisena tutkimalla oppimisen kohdetta. Selitysmalli ra-

kennetaan graafisen mallin muotoon, jota kutsutaan Galperinin (1979) käyttöön 

ottamalla käsitteellä orientaatioperusta.  

Yrittäjyyskoulutuksessa on käytetty mm. seuraavia oppimismenetelmiä: liike-

toimintasuunnitelmat, opiskelijoiden yritysten perustaminen, yrittäjien konsul-

tointi, tietokonesimulaatiot, käytännölliset simulaatiot, caset, yrityskäynnit (esim. 

Solomon, Duffy ja Tarabishy 2002). Paajasen (2001: 217) tutkimuksen mukaan 

yrittäjyyskasvatuksen parhaita oppimismenetelmiä ovat opiskelijoiden itsenäiset 

työelämälle toteutettavat projektit, opiskelijoiden omat liiketoimet, harjoittelu tai 

työssäoppiminen, luova ongelmanratkaisu tai ongelmaperustainen oppiminen, yri-

tysten edustajien vierailuluennot, harjoitusyritys ja yritysvierailut. Huonoimpia 

oppimismenetelmiä ovat tentti tai koe, mielikuvaoppiminen, audiovisuaalinen esi-

tys ja luennot.  

Paradoksaalista on, että Paajasen (2001) tutkimuksen huonoimpia menetel-

miä, kuten luennot, tentti tai koe on käytetty yleisesti yrittäjyyskoulutuksessa 

(esim. Hytti 2003; Solomon, Duffy ja Tarabishy 2002; Peltonen 2007). Edellä 

mainitut menetelmät ovat kouluoppimiselle (Engeström 1983, 1987) tyypillisiä. 

Perinteisissä opetusmenetelmissä orientoituminen oppimisen kohteeseen (uuden 

yrityksen luomiseen) on tapahtunut usein opettajan ennakkoon laatiman ennakko-

jäsentäjämäisen orientaation avulla. Yrittäjyyskoulutuksessa esim. perustettavan 

yrityksen toiminta opetustarkoituksissa pilkotaan useaan oppiaineeseen (talous-

hallinto, oikeusoppi, yritystoiminta, markkinointi), joita opettaa kyseisen aineen 

opettaja (vrt. Miettinen 1990, 1993, 1999). Opiskelija orientoituu kokonaisvaltai-

sen yrittäjyysilmiön oppimisessa osiin, ei kokonaisuuteen (Koiranen ja Peltonen 

1995). 

Yrittäjyyskasvatuksen ja koulutuksen kannalta keskeinen kysymys on mitä 

oppimismenetelmää käytetään ja lisäksi millä tavoin organisoidaan oppimistoi-

minta, jossa toteutuu opiskelijalähtöinen kokonaisvaltainen orientoituminen pe-

rustettavaan uuteen liiketoimintaan, joka on kytköksissä toimintaympäristön muu-

tokseen. Yrittäjyyskoulutuksen ja sen menetelmien tulisi em. pohjalta keskittyä 

ennen yrityksen perustamista tapahtuvaan toimintaan sosiaalisissa verkostoissa. 

Opetusmenetelmissä on kuitenkin edelleenkin korostunut luokkahuoneopetuksen 

traditioon perustuvat yksilökeskeiset, ainejakoon perustuvat opetusmenetelmät, 

jotka ovat heikosti vastanneet uuden liiketoiminnan luomisessa tarvittavaa oppi-

mista. 
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Uuden liiketoiminnan luominen ankkuroituu inhimilliseen toimintaan sekä 

kognitiivisella että yhteisöllisellä tasolla. Prosessia leimaa uuden tulevaisuuteen 

suuntautuvan liiketoiminnan luominen hyödyntäen mm. toimintaympäristön muu-

toksia ja sosiaalisia verkostoja (esim. Sarasvathy 2001a, 2001b). Yrittäjyyskoulu-

tukselle, joka tähtää uuden liiketoiminnan luomiseen, on tyypillistä holistinen 

luonne, ympäristön ja muutosten tutkiminen ja tulkinta ja teoreettisten käsitteiden 

käyttö opetuksessa (Dess, Lumpkin ja Covin 1997; Elfring ja Hulsnik 2003). Pit-

taway (2004) on tutkinut yritystoiminnan suunnittelun opintojaksoa. Hän suositte-

lee yrittäjämäisen oppimisen saavuttamiseksi holistisia ohjelmia, joille on tyypil-

listä toimintaorientoituneisuus ja irrottautuminen perinteisistä koulutusproses-

seista, oppiminen projektimaisissa, yhteistyötä sisältävissä, aikataulultaan haasta-

vissa tulevaisuuteen suuntautuvissa ohjelmissa, joita leimaa epävarmuus ja erilai-

set epäjatkuvuudet sekä kriisit (Pittaway 2004; Cope 2003; Deakings ja Freel 

1998; Rae ja Carswell 2000). 

Paajanen (2001) suosittelee tutkimuksessaan oppimismenetelmiä, joissa ko-

rostuu mm. toimintaympäristöön kytkeytyvät, opiskelijakeskeiset, oppijan aktii-

vista roolia ja vastuuta korostavat, vuorovaikutusta sisältävät, integroidut, laajat ja 

holistiset ohjelmat sekä yhteistyö työelämän kanssa (ks. myös Johannisson ja 

Madsen 1997).  

Toiminnan teoriaan pohjautuvista harjoitusyritystyyppisistä ratkaisuista ei ole 

juurikaan tehty tutkimusta, poikkeuksena Miettisen ja Peisan (2002) tutkimus. 

Miettinen ja Peisa (2002) kutsuvat opiskelukokonaisuutta vaihtoehtoyritykseksi, 

joka menetelmänä tarjoaa tutkimuksen mukaan lupaavan keinon toimia partne-

riyrityksen toiminnan kehittämisen lähikehityksen vyöhykkeellä. Orientoitumises-

ta uuteen liiketoimintaan uuden ”liiketoiminnan” luomiseen tähtäävissä opiskelu-

kokonaisuuksissa ei ole tehty vielä tutkimusta.  

1.2 Tutkimustehtävä ja sen rajaaminen 

Käsillä olevan tutkimuksen kohteena on Merikosken kauppaoppilaitoksessa ope-

tuskokeilussa muodostettu opiskelukokonaisuus, joka toteutettiin viisi kertaa vuo-

sina 1993–1997. Yksittäisen opiskelukokonaisuuden kesto oli kokonainen luku-

vuosi. Oppiminen tapahtui projektipäivinä (8 tuntia), joita oli yhden kerran vii-

kossa. Opiskelukokonaisuudessa ei ollut oppiaineita vaan toiminnan organisointi 

tapahtui toimintakokonaisuuden luomisen vaatimuksista käsin  

Tutkimuksen tarkoituksena on mallintaa ja kuvata partneriperustainen harjoi-

tusyritys toimintakokonaisuutena ja oppimismenetelmänä. Edelleen tutkitaan 
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opiskelijoiden orientoitumista luotavaan ”uuteen yritykseen”. Tämän tutkimuksen 

tavoitteena on syventää ymmärrystä partneriperustaisesta harjoitusyrityksestä 

toimintakokonaisuutena yrittäjyyskoulutuksessa mallintamalla ja kuvaamalla toi-

mintakokonaisuus sekä lisätä ymmärrystä opiskelijoiden orientaatiosta ja orientoi-

tumisesta uuden liiketoiminnan luomiseen. Edellä esitetyn pohjalta tutkimuksessa 

asetetaan seuraava päätutkimuskysymys: Miten uuden liiketoiminnan luomista 

opitaan? Asetetut tavoitteet täsmentyvät seuraavilla alatutkimuskysymyksillä: Mi-

ten orientoituminen uuteen perustettavaan yritystoimintaan tapahtuu opiskeluko-

konaisuudessa? Minkälaisia rakenteellisia orientaatioperustoja oppimismenetel-

mässä tuotettiin? Minkälaisia käsityksiä opiskelijoilla ja pankinjohtajalla oli part-

neriperustaisesta harjoitusyrityksestä? Tutkimusasetelma on kuvattu kuviossa 1. 

 

 

Kuvio 1. Tutkimusasetelma. 
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Tässä tutkimuksessa yhdistyy liiketaloustieteellinen ja kasvatustieteellinen näkö-

kulma. Olen perehtynyt yrittäjyysteorioihin, jotka käsittelevät ilmiötä, jonka sisäl-

tönä on prosessi luoda uutta liiketoimintaa (esim. Alvarez ja Barney 2006; Bhave 

1994; Davidson 2005, 2006; Sarasvathy 2001a, 2001b; Shane 2000; Shane ja 

Venkataraman 2000; Venkataraman 1997). Olen kiinnittänyt huomiota eri teori-

oissa orientoitumiseen uuden liiketoiminnan luomisessa toiminnan teoreettisesta 

näkökulmasta. Tutkittavassa opiskelukokonaisuudessa luodaan toimintakokonai-

suus perustuen jo markkinoilla olevaan mahdollisuuteen. Tällöin olen kiinnittänyt 

huomiota orientoitumiseen, joka tapahtuu yrittäjyyden teorioissa, jossa liiketoi-

mintamahdollisuus havaitaan muuttuvasta toimintaympäristöstä (esim. Alvarez ja 

Barney 2006; Sarasvathy 2001; Shane 2000). Perehdyin eri teorioihin ja mallei-

hin, joissa toiminnan kohteena on koko yrittäjyysprosessi aina ideasta liiketoimin-

tamahdollisuuden havaitsemiseen ja sen hyödyntämiseen uudeksi liiketoiminnaksi 

(esim. Bhave 1994; Davidson 2005; Sarasvathy 2001a, 2001b; Shane, Locke ja 

Collins 2003).  

Käsittelen tutkimuksessani kulttuurihistoriallista toiminnan teoriaa (esim. 

Engeström 1987, 1995; Davydov 1982; Leontjev 1977; Vygotski 1978). Olen pe-

rehtynyt toiminnan teoreettiseen käsitykseen orientaatiosta ja orientoitumisesta 

oppimisen kohteeseen (esim. Galperin 1979; Engeström 1983, 1984, 1987, 1994, 

1995; Davydov 1982; Miettinen 1990, 1993, 1999; Torvinen 1995, 1996, 1997, 

2004). Tutkimuksessa käytettävän hypoteesin kehittämisen pohjana on kouluop-

pimisen teoria, jonka historiallisen kehittymisen perustana on koulun eriytyminen 

instituutiona erilleen yhteiskunnan muusta toiminnasta ja muuttuvien yhteiskun-

nallisten ilmiöiden korvautuminen ”näennäiskohteella”, tekstillä (Miettinen ym. 

1997).  

Olen perehtynyt yrittäjyyskasvatuksesta ja -koulutuksesta käytyyn keskuste-

luun ja tutkimukseen. Tarkastelen yrittäjyyskasvatuksessa ja yrittäjyyskoulutuk-

sessa käytettyjä tavoitteita, oppimiskäsityksiä ja oppimismenetelmiä sekä haastei-

ta lähinnä uuden liiketoiminnan luomisen näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena 

oleva kokonaisuus on yrittäjyyskoulutuksen piiriin kuuluva kokonaisuus. Yrittä-

jyyskoulutuksen tulee palvella myös laajemmin yrittäjyyskasvatukselle asetettavia 

tavoitteita.  

Oppimisen teoriaa on tarkasteltu tutkimuksessani oppimistoiminnan (esim. 

Engeström 1983, 1987), tietoisen oppimistoiminnan (Engeström 1982, 1983) sekä 

mm. yhteisöllisellä ulottuvuudella laajennetun tietoisen oppimistoiminnan mallin 

(Engeström 1994) avulla.  
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Oppimisen ontologinen käsitykseni on pragmaattinen, sen mukaan maailma 

tehdään (vrt. Kyrö 2000). Tiedonkäsitykseni on se, että muuttuva tieto luodaan 

yksilön ja toimintaympäristön välisessä toiminnassa ja vuorovaikutuksessa muo-

dostamalla toiminnan kohteena olevaa ilmiön keskeisiä piirteitä kuvaava malli tai 

malleja. Mallin koettelu, testaaminen ja kehittely tapahtuvat käyttämällä sitä to-

dellisuuden kohdeilmiön tutkimiseen ja siihen liittyvien ongelmien ratkaisemi-

seen.  

Olen kerännyt tutkimusaineistoa tutkimusongelman ratkaisemiseksi vuosina 

1993–2000. Tutkimusmetodologiana olen käyttänyt tapaustutkimusta. Se pyrkii 

tarkastelemaan tutkittavaa ilmiötä kokonaisvaltaisesti, monesta eri näkökulmasta 

(esim. Gummeson 1991; Miles ja Huberman 1994). Tapaustutkimus kohdistuu 

yksittäiseen tapaukseen tai useampiin tapauksiin. Tärkeäksi tapaustutkimuksessa 

muodostuu ilmiön selittäminen ja sen ymmärrettäväksi tekeminen. Se on konk-

reettista, elävää ja yksityiskohtaista todellisuuden lähikuvausta ja tulkintaa, jossa 

todellisuutta tarkastellaan eri näkökulmista (Yin 1994). Tapaustutkimusta käsitel-

lään tarkemmin luvussa neljä.  

Tässä tutkimuksessa rajaudutaan yrittäjyyskasvatukseen ja -koulutukseen 

ammatillisessa koulutuksessa kaupan ja hallinnon alalla. Oppimismenetelmää tar-

kastellaan suhteessa ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmiin. Tämä tutki-

mus rajoittuu tiettyyn kontekstiin, josta johtuen se asettaa rajoituksia tutkimustu-

losten siirrettävyydelle.  

1.3 Tutkimuksen kontribuutio ja avainkäsitteiden määrittely 

Tutkimuksen kontribuutiona on partneriperustaisen harjoitusyrityksen toimintako-

konaisuuden mallintaminen ja systemaattinen kuvaus. Tutkimus tuo uutta tietoa 

yrittäjyyden keskeisen ilmiön, uuden, rinnakkaiseen kilpailuun perustuvan, ”liike-

toiminnan” luomiseen kohdistuvasta opiskelukokonaisuudesta ammatillisessa 

koulutuksessa. Keskieurooppalaiseen harjoitusyritykseen kohdistuva tutkimus ei 

ole edellä mainittua ilmiötä tutkinut (ks. Deissinger 2007; Gramlinger 2004). 

Tutkimus antaa lisäymmärrystä oppimisprosessista erityisesti orientoitumi-

sesta uuden liiketoiminnan luomiseen opiskelukokonaisuudessa (vrt. Torvinen 

1997). Tutkimuksessa tarkastellaan liiketoiminnan luomista orientoitumisproses-

sina toiminnan teorian näkökulmasta. Uutta tietoa saadaan myös tutkivasta mal-

lintamisesta orientoitumisen välineenä, työelämäyhteyksien käytöstä sekä mah-

dollisuuksista oppimisprosessissa. 
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Tutkimuksessa käytettävät avainkäsitteet 

Yrittäjyys määritellään tässä tutkimuksessa prosessina luoda uutta liiketoimintaa, 

joka tuottaa arvoa sekä yksilöille että yhteiskunnalle (vrt. Puhakka 2002). Toimin-

taympäristön muutoksesta nouseva liiketoimintaidealähtöinen uuden liiketoimin-

nan luomisen prosessi koostuu toisiinsa yhteydessä olevista liiketoimintamahdol-

lisuuden havaitsemis- ja liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämisprosesseista. 

Yrittäjyysprosessissa toimintaympäristön muutokseen kytkeytyvä liiketoiminta-

mahdollisuus muodostetaan sellaiseen muotoon, joka tuottaa taloudellista arvoa 

käyttämällä omaa osaamista, omia ja muiden resursseja ja henkilökohtaisia suh-

teita sekä verkostoja.  

Yrittäjyyden prosessi koostuu inhimillisestä toimintakokonaisuudesta, jossa 

ideaa kehitetään ja rakennetaan orientoitumisprosessissa, jonka kohteena on uu-

den liiketoiminnan luominen. Yrittäjyysprosessissa liiketoimintamahdollisuuden 

havaitseminen ja hyödyntäminen etenevät päällekkäisinä prosesseina aina siihen 

saakka, kun on saatu aikaan vakiintunutta palvelujen tai tuotteiden myyntiä. 

Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen ja hyödyntäminen voi myös ta-

pahtua toimivassa yrityksessä. Liiketoimintamahdollisuuden määrittelyssä tukeu-

dun pääosin Sarasvathy, Venkataraman, Dew ja Velamurin (2002) määritelmään. 

Sen mukaan liiketoimintamahdollisuus koostuu ideasta tai keksinnöstä, joka joh-

taa taloudellisiin päämääriin, ja käsityksestä niistä myönteisistä tekijöistä, jotka 

johtavat tavoitteiden saavuttamiseen, sekä toiminnasta, joka toteuttaa nuo tavoit-

teet. 

Toimintakokonaisuuden kuvauksen välineenä käytän tutkimuksessani toimin-

tajärjestelmän (Engeström 1987, 1995) mallia. Toimintajärjestelmä koostuu ele-

menteistä, joita ovat tekijä, väline ja kohde sekä toiminnan sosiaalista välittynei-

syyttä ilmaisevat yhteisö, säännöt ja työnjako.  

Keskeinen käsite tutkimuksessani on orientaatio ja orientoituminen. Enge-

strömin mukaan toiminnan teoreettinen (1995) orientaatio on kokonaisvaltainen 

laadullinen kuvaus tavasta, jolla jostakin asiasta (esim. työstä) voidaan ajatella tai 

jokin tehtävä tai prosessi voidaan suorittaa. Orientoituminen on toiminnan teorian 

mukaan oppijan aktiivista, kohdeorientoitunutta oppimistoimintaa, jossa oppimis-

toiminnan välineenä käytetään objektin keskeisiä piirteitä kuvaavia malleja. Täl-

löin oppimistoiminnan keskeiseksi sisällöksi nousee Davydovin (1977) abstraktis-

ta konkreettiseen kohoamisen periaate, jossa tunnistetaan ensin perusidea opitta-

vasta kohteesta. Toiminnan kohdetta analysoidaan, valitaan ja rakennetaan tietoa 

kohteesta. Mallin kehittyminen prosessissa muuntuu alkutilanteen abstraktista 
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orientoitumisprosessin kautta opittavan kohteen keskeisiä piirteitä ja suhteita ku-

vaavan konkreettisen mallin muotoutumiseen. Orientoituminen noudattaa tutki-

van oppimistoiminnan strategiaa (ks. esim. Engeström 1994, Torvinen 1997, 

2004). 

Kasvatuksen pyrkimyksenä on kehittää yksilön kasvua ja yhteiskunnallista 

toimintaa. Kasvatuksella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kaikkia niitä ilmiöitä ja 

muutoksia, jotka saavat aikaan muutoksia ihmisen käyttäytymisessä ja yhteiskun-

nan toiminnassa. Koulutus on organisoitu järjestelmällinen osa kasvatusta, jolla 

on tietty alku- ja päätepiste (vrt. Koiranen ja Peltonen 1995).  

Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyyskoulutus ilmiönä pitävät sisällään yrittäjyyden 

käsitteen kanssa yhdensuuntaiset oppimiskäsitykset ja opetusmenetelmät sekä op-

pimisen kohteet. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet ovat luonnollisesti laajempia 

kuin yrittäjyyskoulutuksen. Yrittäjyyskasvatuksen merkittävänä tavoitteena on 

laadullisesti hyvä oppiminen kytkeytyneenä uuden luomiseen inhimillisenä toi-

mintana. 

Opetusmenetelmällä tarkoitetaan kaikkia niitä muodollisia ratkaisuja, joilla 

oppimisen kohdetta käsitellään ja opiskellaan, sekä lisäksi kaikkia niitä toiminto-

ja, jotka ovat tarpeellisia oppimisen aikaansaamiseksi. Käytän opetusmenetelmän 

rinnalla oppimismenetelmäkäsitettä, joka em. lisäksi korostaa oppimisen opiskeli-

jakeskeisyyttä.  

Opiskelijat rakentavat kokonaisuudessa rinnakkaisen ”liiketoiminnan” partne-

riyrityksen toimialalle. Käytän liiketoiminta- tai yritystoimintasanoja kuvaamaan 

muodostettavaa toimintakokonaisuutta, vaikka kysymyksessä ei ole aito liiketoi-

minta tai yritystoiminta. Liiketoiminnasta puuttuu esim. todellisen riskin ulottu-

vuus.  

1.4 Tutkimuksen kulku 

Yrittäjyyskäsite määrittelee yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksen sisältöä. Lu-

vussa kaksi käsittelen yrittäjyystutkimusta, yrittäjyyskäsitettä, yrittäjyysprosessia 

sekä eri teorioita luoda uutta liiketoimintaa. Lisäksi tarkastelen orientoitumista 

luotavaan liiketoimintaan eri teorioissa.  

Luvussa kolme tarkastelen toiminnan teoriaa ja siihen pohjautuvaa oppimisen 

ja orientaation sekä orientoitumisen teoriaa. Lisäksi käsittelen teoriaa kouluoppi-

misesta, joka on muodostanut merkittävän lähtökohdan tutkimuksessa käytettävän 

työhypoteesin muodostamiselle. Lisäksi käsittelen opetuksen muuttamisen mah-

dollisuutta ja vaikeuksia siinä. 
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Luvussa neljä tarkastelen yrittäjyyskasvatusta ja -koulutusta. Lisäksi käsitte-

len yrittäjyyskasvatuksessa ja -koulutuksessa käytettyjä oppimismenetelmiä ja 

niiden taustalla olevia oppimiskäsityksiä. Lisäksi tarkastelen yrittäjyyskoulutuk-

sen haasteita. Tarkastelen kriittisesti harjoitusyritystyyppisiä opiskeluratkaisuja 

yrittäjyyskoulutuksessa. Tarkastelen myös kriittisesti muutamia muita opiskelu-

ratkaisuja yrittäjyyden oppimisessa. 

Luvussa viisi käyn läpi tutkimuksen toteuttamisen pääkohdat ja tutkimusme-

todologian. Luvussa kuusi esittelen partneriperustaisen harjoitusyrityksen päävai-

heet, tavoitteet, opetuksen heuristiset apuvälineet ja kokonaisuudessa mukana ol-

leet työelämän asiantuntijat sekä opettajat.  

Luvuissa viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan ja yhdeksän kuvaan tutkimuksen 

kohteena olevan partneriperustaisen harjoitusyrityksen ja suoritan tutkimusaineis-

ton analyysejä tutkimusongelman ja teoreettisen viitekehyksen kannalta olennai-

sissa kohdissa. Luvussa kymmenen esitetään tutkimuksen johtopäätökset. Luvus-

sa 11 arvioidaan tutkimusta ja sen luotettavuutta sekä tehdään yrittäjyyskoulutuk-

sen kehittämisehdotuksia tutkimuksen ja kirjallisuuden pohjalta. Lopuksi esite-

tään jatkotutkimusaiheita. 
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2 Yrittäjyys 

Uusilla yrityksillä ja yrittäjillä on nähty olevan merkittävä rooli talouden uudista-

jina (esim. Kuratko 2005; Schumpeter 1934). Keskeinen lähtökohta yrittäjyys-

koulutuksessa on se, että yrittäjyyskoulutuksen ratkaisut tulisivat olla yhdensuun-

taisia yrittäjyyden käsitteen kanssa. Ongelmana kuitenkin on se, että yrittäjyyden 

käsitteelle ei ole yleisesti hyväksyttyä määritelmää ja sisältöä. Mitä yrittäjyys on 

ilmiönä? Yrittäjyys on kontekstuaalinen ilmiö, joka ilmiönä kiinnittyy toimin-

taympäristön muutokseen, innovaatioihin, inhimilliseen toimintaan ja tulevaisuus-

suuntautuneisuuteen (esim. Bull ja Willard 1991; Shane, Locke ja Collins 2003). 

Yrittäjyys on siis läheisesti kytköksissä toimintaympäristöön ja sen muutokseen 

(esim. Bryat ja Julien 2000; Davidson 2005; Eckhardt ja Shane 2003; Johannisson 

1986; Niittykangas ja Storhammar ja Tervo 1994; Puhakka 2002; Timmons 1999). 

Edellä mainittu ulottuvuus on tärkeä lähtökohta yrittäjyyskoulutuksen kehittämi-

selle. Tässä luvussa käsitellään yrittäjyystutkimusta, yrittäjyyttä käsitteenä, yrittä-

jyysprosessia uuden liiketoiminnan luomisena, uuden liiketoiminnan luomisessa 

käytettäviä orientoitumisen välineitä.  

2.1 Yrittäjyystutkimuksesta  

Merkittävä syy yrittäjyyskäsitteen määrittelyn vaikeudelle on se, että yrittäjyyttä 

on tutkittu monen tieteenalan näkökulmasta. Cunningham ja Lischeron (1991) ja-

kavatkin yrittäjyyden tutkimuksen kuuteen koulukuntaan: ”Suuri persoona” -

koulukunta, psykologisten ominaisuuksien koulukunta, klassinen koulukunta, joh-

tamisen (management) koulukunta, johtamisen (leadership) koulukunta ja viimein 

sisäisen yrittäjyyden koulukunta. 

Stevensson ja Jarillo (1990: 18–22) jakavat yrittäjyyden tutkimuksen kol-

meen kategoriaan: 1) Mitä tapahtuu kun yrittäjä toimii? 2) Miksi he toimivat? 3) 

Miten he toimivat? Ensimmäisessä kategoriassa ollaan kiinnostuneita yrittäjän 

toiminnan tuotoksista. Tätä kategoriaa edustavat taloustieteilijät kuten Schumpe-

ter ja Kirzner. Toista lähestymistapaa voidaan luonnehtia psykologisek-

si/sosiologiseksi lähestymistavaksi, kuten McClelland (1961) ja Collins ja Moore 

(1964). He korostavat yrittäjää yksilönä, johon vaikuttaa tausta, ympäristö, pää-

määrät, arvot ja motiivit. Yrittäjämäiseen käyttäytymisen motiiviin yhdistetään 

sekä yrittäjä yksilönä että ympäristö. Kolmas lähestymistapa tutkii yrittäjämäistä 

johtamista ja sitä, miten yrittäjät saavuttavat päämääränsä (esim. Timmons ja 

Bygrave 1986).  
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Yrittäjyystutkimus tulisi Gartnerin (1985) mukaan nähdä yksilön, organisaa-

tion, ympäristön ja prosessin tutkimisena. Yrittäjyystutkimuksen tulisi painottua 

toimintaan ennen yrityksen perustamista (esim. Gaglio ja Katz 2001). Keskeinen 

inhimillisen toiminnan kohde ennen yrityksen perustamista on liiketoimintamah-

dollisuus, jota esim. Venkataraman (1997) ja Shane (2000) ehdottavatkin yrittä-

jyystutkimuksen ytimeen.  

Shane ja Venkataraman (2000) ehdottavat yrittäjyystutkimuksen rajaamista 

kolmeen osa-alueeseen: mahdollisuuksien lähteet, mahdollisuuksien tunnistami-

sen, arvioimisen ja hyödyntämisen prosessi. Yrittäjämäistä mahdollisuutta leimaa 

toimijoilla olevan poikkeuksellisen tiedon hyödyntäminen, joka johtaa uusiin 

tuotteisiin, palveluihin, raaka- aineisiin ja organisoitumismenetelmiin, siten että 

toimijat voivat myydä tuotteet kustannuksia korkeammalla hinnalla (esim. Pu-

hakka 2002).  

2.2 Yrittäjyyskäsitteestä 

Historiallisesti tarkasteltuna 1700-luvulla Cantillon yhdisti yrittäjyyteen riskin 

kantamisen. Neoklassiseen koulukuntaan kuuluva Marshall korostaa yrittäjyydes-

sä yrittäjän kykyä organisoida yritystoiminta. Schumpeter pitää olennaisena yrit-

täjyydessä yrittäjän tuottamien uusien yhdistelmien, innovaatioiden luomista. Ins-

titutionalismin edustaja Coase korostaa yrittäjää agenttina, joka järjestää työnjaon 

sekä suunnittelee ja organisoi yrityksen toiminnan. Modernin itävaltalaisen kou-

lukunnan edustaja Kirzner korostaa valppautta löytää markkinoilta mahdollisuuk-

sia kannattavaan yritystoimintaan. Leibenstein puolestaan korostaa yrittäjyydessä 

sitä, että yrittäjän tehtävänä on organisoida menestyksellinen yritystoiminta. 

(Cuevas 1994; Hebert ja Link 1989.)  

Schumpeter liittää yrittäjyyden innovaatioiden luomiseen. Schumpeterilainen 

yrittäjyyskäsitteen mukaan yrittäjyyttä on vain täysin uusien kombinaatioiden, in-

novaatioiden luominen. Uutuusarvo voi liittyä tällöin 1) tuotteeseen (tavaraan tai 

palveluun) tai sen laatuun, 2) uuteen metodiin, 3) uusien markkinoiden avautumi-

seen, 4) uusiin raaka-aine- tai komponenttilähteisiin tai 5) uusiin tapoihin organi-

soida toiminta. (Bull ja Willard 1993: 185.) 

Yrittäjyyttä on myös pidetty yrityksen omistamisena (esim. Cuevas 1994; 

Huuskonen 1992). Drucker (1986) korostaa myös yrittäjyyden käsitteessä innova-

tiivisuutta ja liikkeenjohdollista orientaatiota sekä olemassa olevien resurssien 

uudelleen suuntaamista uuden varallisuuden luomiseksi. Kirznerin (1973) mukaan 

yrittäjyys on valppautta havaita käyttämättömiä mahdollisuuksia tuotantopanos- 
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ja suoritemarkkinoilla. Yrittäjyyttä on myös pidetty pienen yrityksen johtamisena 

(esim. Scott ja Bruce 1987). Koiranen ja Peltonen (1995) jakavat yrittäjyyden ul-

koiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen, ja yrittäjyys on tällöin ajattelu-, toiminta- ja 

suhtautumistapa, joka saa omat ja yhteisön voimavarat toimimaan.  

Pihkala ja Vesalainen (1999) esittävät Binksiin ja Valeen (1990) tukeutuen 

synteesin erilaisista taloustieteen yrittäjyysnäkemyksistä. Heidän mukaansa yrittä-

jyyttä esiintyy neljänä eritasoisena ilmiönä, joilla jokaisella on oma erityinen suh-

teensa resursseihin. Neljässä eri näkemyksessä on tärkeää myös yrittäjyyden ja 

innovaation keskinäisen suhteen muutos. Eri yrittäjyysilmiöistä muodostuu tie-

tynlainen systematiikka, joka johtaa ns. yrittäjyysaaltojen syntymiseen. Nämä aal-

lot syntyvät neljän eri tyypin kehityksessä. Yrittäjyyden neljä tasoa ovat schumpe-

terilainen uutta luova yrittäjyys, itävaltalaisen koulukunnan resursseja uudelleen 

suuntaava yrittäjyys, leibensteinilaiseen näkemykseen perustuva resurssien käyt-

töä tehostava yrittäjyys sekä omega-yrittäjyys, joka uudelleenkäyttää toisilta käyt-

tämättä jääneitä resursseja.  

Timmons ja Spinelli (2003) määrittelevät yrittäjyyden johdetuksi kokonais-

valtaiseksi, mahdollisuuskeskeiseksi ja -lähtöiseksi ajatteluksi, päättelyksi ja toi-

minnaksi. Puhakka (2002: 25) määrittelee yrittäjyyden prosessiksi luoda uutta lii-

ketoimintaa, jossa liiketoimintamahdollisuus tunnistetaan ja muunnetaan sellai-

seen muotoon, joka tuottaa taloudellista arvoa käyttämällä omia ja muiden resurs-

seja sekä henkilökohtaisia suhteita.  

Kun yrittäjyyttä tarkastellaan inhimillisenä toimintana, keskeinen subjekti on 

yrittäjä. Yrittäjän määrittely on yhtä hajanaista kuin yrittäjyyskäsitteenkin määrit-

tely. Yrittäjyyden määrittelyä on tehty yrittäjän persoonallisuuspiirteisiin ja yrittä-

jän funktioihin eli toimintoihin perustuen. Funktioihin perustuvat määritelmät ko-

rostavat yrittäjää innovaattorina, riskin kantajan, perustajana, johtajana ja organi-

soijana sekä yrityksen omistajana (Huuskonen 1992; vrt. Hebert ja Link 1989). 

Leen ja Venkataramanin (2006) mukaan yrittäjyyttä selittää yrittäjän korkea ris-

kinsietokyky, yrittäjyys uravalintana ja liiketoimintamahdollisuuden toteuttami-

nen. Baumolin (1993) mukaan yrittäjä-nimitystä on käytetty kahdella eri tavalla. 

Toisen mukaan yrittäjä on henkilö, joka luo ja sitten organisoi ja pyörittää liike-

toimintaa riippumatta siitä, liittykö tuohon toimintaan innovaatioita. Toisella ta-

valla määriteltynä yrittäjä nähdään innovaation luojana, joka muuttaa keksinnön 

taloudellisesti kannattavaksi joko luomalla uusi yritys tai pyörittämällä yritystä.  

Bull ja Willardin (1993) mukaan ei ole yleispätevää yrittäjän profiilia. Yrittä-

jän keskeinen rooli on epäjatkuvuuden luominen. Tähän liittyy mm. halu hyväk-

syä vastuu ongelmanratkaisusta, tavoitteen asetannasta, halu hyväksyä kohtalai-



40 

nen riski sekä halu tietää päätöksien tulokset. Asiantuntemus, sekä tiedollinen että 

kokemuksellinen, ovat tärkeitä yrittäjyyden lähtökohtia. (Bull ja Willard 1993.)  

2.3 Yrittäjyysprosessi 

Päähuomio yrittäjyyskeskustelussa on siirtynyt yrittäjäpiirteistä prosessiin luoda 

uutta liiketoimintaa (esim. Bhave 1994; Bygrave 1993; Davidson 2005; Saras-

vathy 2001a, 2001b; Shane, Lake ja Collins 2003; Timmons 1999; Timmons ja 

Spinelli 2003). Tällöin huomion kohteeksi nousee uuden liiketoiminnan luomisen 

prosessi, jossa alkuperäistä ideaa kehitetään liiketoimintamahdollisuuden havait-

semisen ja liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämisen prosesseissa. Monesti lii-

ketoimintamahdollisuuden havaitseminen ja hyödyntäminen etenevät rinnakkaisi-

na prosesseina (Davidson 2005).  

Davidson (2005) määritteleekin yrittäjyysprosessiin kuuluvaksi kaikki ne 

kognitiiviset ja käytännölliset vaiheet aina jäsentymättömästä liikeideasta tai en-

sivaiheen käyttäytymisestä kohti liiketoiminnan realisoitumista aina siihen saak-

ka, kun prosessi on päättynyt tai prosessi on johtanut vakiintuneeseen liiketoimin-

taan säännöllisen myynnin kautta. 

Yrittäjyysprosessin kuvauksissa käytetään usein liiketoimintamahdollisuuden 

käsitettä. Monet tutkijat liittävätkin liiketoimintamahdollisuuden yrittäjyyskeskus-

telun ytimeen (esim. Gartner 1985; Kirzner 1997; Sarasvathy 2001a, 2001b;  

Sarasvathy, Dew, Velamuri ja Venkataraman 2002; Shane 2000; Shane ja Venkata-

raman 2000; Venkataraman 1997). Mitä liiketoimintamahdollisuus on? Sarasvat-

hy, Venkataraman, Dew ja Velamuri (2002) määrittelevät liiketoimintamahdolli-

suutta. Se koostuu ideasta tai keksinnöstä, joka johtaa tai ei johda taloudellisiin 

päämääriin, ja käsityksestä niistä myönteisistä tekijöistä, jotka johtavat tavoittei-

den saavuttamiseen, sekä toiminnasta, joka toteuttaa nuo tavoitteet. Timmonsin 

(1999) mukaan liiketoimintamahdollisuus on houkutteleva, kestävä mutta silti 

ajankohtainen ja ajoituksellisesti oikealla kohdalla.  

Liiketoimintamahdollisuuden havaitseminen ja tunnistaminen 

Yrittäjyysprosessissa liiketoimintamahdollisuuden havaitseminen ja hyödyntämi-

nen ovat siis keskeisiä prosesseja. Puhakka (2002) näkee yrittäjämäisen liiketoi-

mintamahdollisuuden tunnistamisen rationaalisena ja intuitiivisena informaation 

etsimisprosessina sekä tiedon sosiaalisena että kognitiivisena tulkintana, löytääk-

seen markkina-aukkoja ja luodakseen liiketoimintakonseptin, joka liittää markki-
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na-aukon ja konseptin luoden uutta lisäarvoa. (Puhakka 2002: 26; vrt. Lumpkin, 

Hills ja Shrader 2001). 

Mitkä tekijät määrittävät liiketoimintamahdollisuuden havaitsemista? Ardich-

vilin, Cardozon ja Rayn (2003) mukaan liiketoimintamahdollisuuden havaitsemi-

seen vaikuttavia tekijöitä ovat yrittäjän valppaus, aikaisempi tietämys ja osaami-

nen, sosiaaliset verkostot ja yrittäjän ominaisuudet esim. luovuus, motivaatio sekä 

liiketoimintamahdollisuuden tyypit. Mistä liiketoimintamahdollisuudet tulevat? 

Eckhardt ja Shanen (2003) mukaan liiketoimintamahdollisuuden havaitsemisen 

lähtökohtia voivat olla esim. epätasaisesti jakautunut informaatio, muutokset ym-

päristössä, kysynnän tai tarjonnan muutokset, tuottavuutta tai varallisuutta kasvat-

tavat mahdollisuudet. Puhakka (2002) näkee älyllisen pääoman, sosiaalisen pää-

oman, ympäristön muutoksen, liiketoimintamahdollisuuden tunnistavan käyttäy-

tymisen ja toiminnan mahdollisuuden tunnistamisessa keskeisinä elementteinä. 

Venkataraman (1997) korostaa liiketoimintamahdollisuuden havaitsemisproses-

sissa liiketoimintamahdollisuuden jatkuvaa kehittämistä ja arviointia (Venkatara-

man 1997; ks. myös Ardichvili ym. 2003).  

Älyllisen pääoman avulla yksilö kääntää monimutkaisen liiketoimintainfor-

maation liiketoimintamahdollisuudeksi. Älyllinen pääoma koostuu toimialantun-

temuksesta, muodollisesta tietämyksestä, johtamiskokemuksesta, luontaisesta mo-

tivaatiosta sekä luovuudesta (Puhakka 2002: 29, 71). Shanen (2000) mukaan ai-

kaisempi tietämys vaikuttaa teknologian hyödyntämismahdollisuuksien havaitse-

miseen ja hyödyntämiseen. Aikaisempi tietämys helpottaa myös rinnakkaisten lii-

ketoimintamahdollisuuksien havaitsemista. Tietämys voi olla käsitteellistä ja hil-

jaista tietoa. Puhakan (2002) tutkimus osoitti, että muodollinen koulutus edistää 

tiedon etsimistä ja markkinoiden analyysiä. Mielenkiintoinen tulos oli se, että joh-

tamis- ja yrittäjyyskokemus esti innovatiivisten ratkaisujen luomista ja kollektii-

vista ymmärryksen luomista, mutta kuitenkin em. kokemus edisti tulevaisuuden 

näkymien luomista (vrt. Hamel 1996; Miettinen 1998). 

Verkostoilla on tärkeä merkitys uuden liiketoiminnan luomisen prosessissa 

(Deakins ja Freel 1998; Elfring ja Hulsink 2003; Sarasvathy 2001a, 2001b; Shaw 

1998). Sosiaalisten suhteiden avulla yrittäjä saa tietoa, neuvoa ja tukea sekä mää-

rittää nykyisiä ja tulevia tiloja. Sosiaalinen pääoma koostuu kolmesta tekijästä: 

sosiaalisen verkoston rakenteesta, suhteiden läheisyydestä ja kognitiivisesta ulot-

tuvuudesta. (Puhakka 2002: 30, 77.) Puhakan (2002) tutkimuksen mukaan sosiaa-

listen suhteiden määrä ja aktiivisuus edisti uuden tiedon etsintää, tulevaisuuden 

näkymien luomista ja kollektiivista tiedon prosessointia liiketoimintamahdolli-

suuden havaitsemisessa. 
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Toimintaympäristön muutos luo uusia markkina-aukkoja ja mahdollisuuksia 

uuteen liiketoimintaan (esim. Eckhardt ja Shane 2003). Mahdollisuudet voivat 

syntyä teollisuuden, kuluttajien tarpeiden tai teknologian tai kilpailutilanteen 

muutoksista. Uuden liiketoiminnan synty on myös sidoksissa muuttuviin toimi-

alojen tilanteisiin (esim. Puhakka 2002). Toimialan muutos aiheuttaa sen, että lii-

keidea on soveltuva kilpailuedun tuottajana vain tietyn aikaa. Tätä tilannetta ku-

vaa hyvin Timmonsin (1999) mahdollisuusikkuna.  

Liiketoimintamahdollisuuden tunnistamiseen liittyvän yrittäjämäisen käyttäy-

tymisen päämääränä on muodostaa uusi strateginen liiketoimintakonsepti, jolla on 

uutta taloudellista arvoa. Liiketoimintamahdollisuuden havaitseminen käyttäyty-

misenä jakaantuu tiedon hankintaan, kilpailutilanteen selvittämiseen (lähinnä tu-

levan), ennakoivaan etsintään, innovatiiviseen käyttäytymiseen ja kollektiiviseen 

toimintaan. (Puhakka 2002: 89–90.)  

Liiketoimintamahdollisuutta ovat teoreettisesti jäsentäneet mm. Alvarez ja 

Barney (2006), Detienne ja Chandler (2004) ja Sarasvathy, Dew, Velamuri ja 

Venkataraman (2002). Alvarez ja Barney (2006) erottavat liiketoimintamahdolli-

suuden havaitsemisessa kaksi eri teoreettista näkökulmaa: löytämisen (discovery) 

ja luomisen (creation) näkökulmat.  

Alvarezin ja Barneyn (2006) mukaan löytämisen (discovery) teoriassa (esim. 

Shane 2000; Kirzner 1997) mahdollisuus on olemassa, se pitää vain valppaitten 

yksilöiden keksiä. Mahdollisuuden lähteenä voi olla mm. epätäydellinen kilpailu, 

teknologian muutos tai kuluttajien tarpeet (vrt. toimintaympäristön muutos). 

Mahdollisuuden löytäminen ja hyödyntäminen vaatii uuden ja vanhan tiedon yh-

distelyä uudella tavalla (Shane 2000), jossa hyödynnetään aikaisempaa tietoa sekä 

kokemusta. Tietojen hankkimista ja niiden yhdistelyä leimaa epävarmuudessa 

toimiminen. Liiketoimintasuunnitelma on orientoitumisen väline, joka helpottaa 

tietojen ja tietämyksen yhdistämistä uudella tavalla ja kuvaa mahdollisuuden kes-

keisiä piirteitä sekä vähentää riskiä ja epävarmuutta. Liiketoiminnan suunnittelu 

etenee pääosin kausaalisesti. Rahoittajina toimivat lähinnä pankit. Päätöksenteon 

pohjana käytetään löytämisen teoriassa aikaisemmin hankittua kokemusta mark-

kinoilta, historiallista ja nykyistä tietoa kohderyhmistä sekä erilaisista julkisista 

raporteista hankittua tietoa, jota voidaan käyttää välineenä kuvaamaan mahdolli-

suutta ja sen hyödyntämistä. 

Luomisen (creation) teoriassa mahdollisuus tuottaa uusi palvelu tai tuote ei 

ole olemassa, ennen kuin yrittäjä luo sen (vrt. Sarasvathy 2001a). Lopputulosta ei 

ole nähtävissä alussa, loppua ei ole, ennen kuin luomisprosessi on tapahtunut. 

Yrittäjä ei ensin tunnista mahdollisuutta ja toimi sitten vaan yrittäjät toimivat ja 
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kokeilevat sekä odottavat toimintansa vaikutuksia markkinoilta ja arvioivat niitä 

ja toimivat uudelleen eli yrittäjät muokkaavat mahdollisuutta toiminnallaan. 

Mahdollisuuden luomista varten on saatavissa vähän jo olemassa olevaa tietoa. 

Yrittäjä luo uutta tietoa tunnistamattomasta mahdollisuudesta toimimalla ja tark-

kailemalla markkinoiden reaktioita siihen ja oppimalla sekä sitten toimimalla uu-

delleen. Toimintaa leimaa tällöin tyypillisesti epävarmuus. Liiketoimintasuunni-

telma ei ole perinteisessä mielessä hyödyllinen prosessissa, vaan liiketoiminta-

mahdollisuuden luominen on teorian mukaan oikeitten kysymysten esittämistä, 

kokeilujen suunnittelemista, oppimista ja joustavuutta. Päätöksentekoprosessin 

luonne on prosessinomainen, laajentuva, heuristinen ja vähittäin tapahtuva. Liike-

toimintamahdollisuuden luominen tapahtuu suuressa epävarmuudessa, josta joh-

tuen pankit eivät toimi tavallisesti rahoittajina. (Alvarez ja Barney 2006.) 

Sarasvathy, Dew, Velamuri ja Venkataraman (2002) liittävät liiketoiminta-

mahdollisuuden synnyttämisessä markkinoiden löytämisprosessin (discovery) ja 

markkinoiden luomisprosessin (creation) rinnalle allokatiivisen näkökulman. Al-

lokatiivista näkökulmaa edustavat lähinnä neoklassikot. Näkökulmassa täydelli-

nen informaatio liiketoimintamahdollisuuden tunnistamisessa on saatavilla sekä 

kokonaisuuden että yksilön tasolla. Liiketoimintamahdollisuus syntyy deduktiivi-

sen prosessin kautta, kun sekä kysyntä että tarjonta tunnetaan. Löytämisen (disco-

very) näkökulmassa liiketoimintamahdollisuus havaitaan induktiivisen prosessin 

tuloksena, jossa joko kysyntä tai tarjonta tunnetaan. Luomisen (creative) näkö-

kulmassa liiketoimintamahdollisuus luodaan muodostamalla uusia välineitä ja 

keinoja sekä päämääriä. Orientoituminen uuteen liiketoimintamahdollisuuteen ta-

pahtuu asteittain rikastuvina kehinä, jossa liiketoimintamahdollisuuden rikastami-

sen lähteenä ovat kokeilut ja niistä saadut palautteet. (Sarasvathy, Dew, Velamuri 

ja Venkataraman 2002.)  

Detienne ja Chandler (2004) erottavat kolme teoreettista lähestymistapaa tun-

nistaa tai havaita mahdollisuus. Aktiivinen etsinnän malli perustuu systemaatti-

seen markkinoiden epätasapainotilojen näkemiseen ja tuon epätasapainon hyö-

dyntämiseen. Kyseiseen malliin pohjautuvat ohjelmat korostavat tavoitteiden 

asettamista, ympäristön muutosten skannausta, kilpailuanalyysia ja strategista lii-

ketoiminnan suunnittelua. Näkökulma etsii jo olemassa olevia mahdollisuuksia ja 

tällöin yksilön luovuudelle ei tule pääosaa. Toinen lähestymistapa on passiivinen 

etsintä ja epäjatkuvuuden keksiminen. Malleissa mahdollisuus on ympäristössä, 

kuitenkin siten, että mahdollisuus ei ole selvästi tunnistettavissa, ennen kuin se on 

keksitty. Näkökulma perustuu valppauteen tunnistaa markkinoiden epätasapaino 

(Kirzner 1997). Kolmantena lähestymistapana kirjoittajat esittävät mahdollisuu-
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den luomisena (opportunity as creation). Näkökulma perustuu pitkälle yksilön 

luovaan osaamiseen ja painottaa vähemmän ympäristön merkitystä (Detienne ja 

Chandler 2004; vrt. Alvarez ja Barney 2006).  

Liiketoimintamahdollisuuden havaitseminen ei tuota liiketoimintaa sinällään, 

vaan olennaiseksi tulee liiketoimintamahdollisuuden kehittäminen (Venkataraman 

1997; vrt. Davidson 2005, 2006). Aikaisemmassa tarkasteltiin liiketoimintamah-

dollisuuden havaitsemista ja tunnistamista yrittäjyysprosessin osana. Uuden liike-

toiminnan luominen edellyttää toimintaa, joka mahdollistaa konkreettisen liike-

toiminnan käynnistämisen.  

Yrittäjyysprosessi kokonaisuutena  

Bygrave (1993) määrittelee yrittäjyysprosessin käsittävän kaikki funktiot ja toi-

minnot, jotka auttavat näkemään mahdollisuuksia ja luomaan organisaatioita hy-

väksikäyttämään mahdollisuuden. Yrittäjäilmiö käsittää uuden organisaation luo-

misen mahdollisuuden käyttämiseksi ja edelleen yrittäjä on joku, joka näkee 

mahdollisuuden ja luo organisaation käyttämään mahdollisuuden hyväkseen. El-

fring ja Hulsnik (2003) erottavat yrittäjyysprosessissa mahdollisuuden löytämisen 

prosessin, resurssien hankkimisen ja legitimoinnin saamisen uudelle toiminnalle. 

Timmonsin (1999) mukaan yrittäjyysprosessi on toimiva ja holistinen ilmiö, 

joka perustuu markkinalähtöiseen mahdollisuuteen. Liiketoiminnan luomisproses-

si on resursseja säästävä ja luova, ja se on johtaja-yrittäjän tai yrittäjyystiimin ve-

tämä. Yrittäjyysprosessi on liiketoimintamahdollisuusvetoinen kokonaisuus, joka 

muodostuu kolmesta pääkomponentista: markkinalähtöisestä mahdollisuudesta 

(mm. markkinoiden kysyntä, markkinoiden rakenne ja koko, katelaskenta), re-

sursseista (mm. rahoituspääoma, varat, ihmiset ja liiketoimintasuunnitelma) ja 

yrittäjämäisestä tiimistä (mm. yrittäjämäinen johtaja, tiimin laatu esim. luovuus, 

sitoutuneisuus, relevantti kokemus, riskin ja epävarmuuden sieto, kommunikoin-

ti). Komponentit toimivat kentässä, johon vaikuttaa mm. ulkopuoliset voimat, 

epävarmuus ja moniselitteisyys. Uuden liiketoiminnan luoja pyrkii saamaan ko-

konaisuuden yhteensopivaksi ja tasapainoiseksi. Yrittäjyysprosessissa tärkeänä 

välineenä näyttäytyy liiketoimintasuunnitelma. Uuden liiketoiminnan luonti hyö-

dyntämällä mahdollisuus liittyy läheisesti oppimiseen ja muutoksen tuottamiseen. 

(Timmons 1999: 37–44.) 

Yrittäjyysprosessia on kuvattu myös mahdollisuusikkunan avulla (ks. Tim-

mons 1999). Tällöin liiketoimintamahdollisuuden elementeissä on kaksi ulottu-

vuutta eli ne tekijät, jotka näyttäytyvät realiteetteina yrittäjälle sekä markkinain-
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formaatiosta muodostuvat tekijät (ks. Pihkala ja Vesalainen 1999). Mahdollisuus-

ikkuna voi sulkeutua ja avautua ajallisessa kehityksessä (Timmons 1999). Liike-

toimintamahdollisuuden hyödyntäminen varhaisessa vaiheessa tarjoaa perustetta-

valle yritykselle ilmeisen kilpailuedun. Timmons (1999) muistuttaa, että liiketoi-

mintamahdollisuus ei ole sama asia kuin liikeidea (vrt. Normannn 1988).  

Sarasvathy (2001a, 2001b) jaottelee yrittäjämäisen liiketoiminnan syntypro-

sessin kausaaliseen (causation) ja vaikuttavuuden luomisen (effectuation) proses-

siin. Kausaalisessa prosessissa on ennakkoon määritetyt tavoitteet ja välineet sekä 

menetelmät. Kausaalinen rationaalisuus yrittää tunnistaa optimaaliset, nopeimmat 

ja tehokkaimmat vaihtoehdot saavuttaa odotetut voittotavoitteet. Prosessi noudat-

telee perinteisten johtamisoppien kulkua. Prosessissa valitaan mm. korkeimmin 

tuottavat markkinat sekä alhaisimmat riskit portfoliorahoituksessa. Prosessi ete-

nee kausaalisesti markkinoiden tunnistamisen kautta segmentointiin ja siitä tavoit-

teiden asetteluun, jonka pohjalta suoritetaan kilpailija-analyysiin pohjautuva stra-

teginen asemointi. Perinteinen yrittäjyyden opetus luokkahuoneissa on edennyt 

kausaalisesti aihekokonaisuuksittain: idea, markkinatutkimus, rahoituksen suun-

nittelu, tiiminrakentaminen, liiketoimintasuunnitelma, rahoitus, prototyyppi ja 

markkinoille tulo tai lanseeraus. Prosessi rakentuu ennakkoon tiedettävän tiedon 

hyödyntämiseen. (Sarasvathy 2001a, 2001b.) 

Vaikuttavuuden luomisen prosessissa ei ole ennakkoon määrättyjä päämääriä. 

Prosessin lähtökohta on markkinan tai useiden markkinoiden tunnistaminen, jon-

ka pohjalta lisätään segmenttejä ja strategisia partnereita. Asiakkaiden tunnistami-

sen lähtökohtia ovat seuraavat kysymykset: Kuka minä olen tai ketä me olemme? 

Minkälaisia ominaisuuksia ja taipumuksia minulla tai meillä on? Ketä minä tun-

nen tai me tunnemme eli minkälaisia sosiaalisia ja ammatillisia verkostoja minul-

la tai meillä on? Käyttäen näitä välineitä yrittäjät kuvittelevat ja miettivät toteut-

tamismahdollisuuksia, joita voidaan toteuttaa partnereiden kanssa. Vaikuttavuu-

den luomisen (effectuation) prosessissa pyrkimyksenä on ennakkoon asetetun 

voittotavoitteen sijaan mahdollisimman vähäiset menetykset ja tappiot kokeiluis-

sa. Liiketoimintamahdollisuutta rakennetaan strategisen partnereiden avulla ja 

prosessissa toteutuu prosessinomainen strategia, jossa toimitaan ensin ja asetetaan 

tavoitteita sitten. (Sarasvathy 2001 b.) 

Vaikuttavuuden luomisen prosessissa on keskeistä oma osaaminen, sosiaaliset 

suhteet, keskustelu sosiaalisessa verkostossa ja strategisten partnereitten hankki-

minen ja sitouttaminen liiketoimintamahdollisuuden kehittelyyn. Prosessinomai-

nen orientaatio tuottaa uusia välineitä ja tavoitteita (Read ja Sarasvathy 2005). 

Yrittäjyysprosessia on kuvattu erilaisten vaihemallien avulla (esim. Bhave 
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1994; Gibb ja Ritchie 1982; Learned 1992; Shane, Locke ja Collins 2003; Vander 

Werf 1993). Bhaven (1994) mallissa yrittäjyysprosessi muodostuu mahdollisuus-

vaiheesta, teknologian käyttöönoton sekä toiminnan organisoinnin vaiheesta sekä 

vaihdantavaiheesta. Mahdollisuusvaihe voi muotoutua kahdella eri tavalla: ulkoi-

sista tekijöistä lähtevästä mahdollisuuden havaitsemisesta ja sisäisistä tekijöistä 

lähtevästä mahdollisuuden havaitsemisesta. Ulkoisista tekijöistä lähtevästä mah-

dollisuuden havaitseminen pitää sisällään mahdollisuuden hakemista ja arviointia, 

suodattamista ja sen pohjalta suoritetaan mahdollisuuden valinta, jossa vaiheessa 

liiketoimintamalli on havaittu. Mahdollisuuden jalostamisprosessissa yksi merkit-

tävä tehtävä on sitouttaa toimijat liiketoimintamallin toteuttamiseen. Sisäisistä te-

kijöistä lähtevä mahdollisuuden havaitsemisen lähtökohta on esim. omassa työssä 

havaittu tarve ratkaista jokin työtoimintaan liittyvä ongelma. Liiketoimintamah-

dollisuus havaitaan ongelman ratkaisuprosessissa, jonka perustana on se, että use-

ammat tarvitsevat samantyyppistä ratkaisua. Liiketoimintamallin havaitsemisen 

jälkeen, mahdollisuuteen sitoutuminen tapahtuu mahdollisuuden jalostamisen 

kautta.  

Bhaven (1994) mallin toisessa päävaiheessa tapahtuu teknologian käyttöönot-

to sekä toiminnan organisointi, joka johtaa valmiiseen tuotteeseen. Kolmannessa 

päävaiheessa eli vaihdantavaiheessa myydään tuotetta markkinoille, jotka mää-

räytyvät kysynnästä ja tarjonnasta. Koko ajan kerätään operationaalista palautetta, 

jota hyödynnetään organisaation ja tuotannon sekä tuotteen kehittämisessä. Kol-

mas päävaihe ei ole lineaarinen prosessi vaan siinä otetaan asiakkailta palautetta, 

joka saattaa vaikuttaa strategiseen liiketoimintamalliin. 

Davidson (2005) erottaa yrittäjyysprosessissa analyyttisen (ennalta suunnitel-

tu ja lineaarinen) ja itseään vahvistavan (kasvava, luova, kertautuva) pääsuunta-

uksen. Davidsonin (2005) mukaan yrittäjyysprosessi muodostuu kahdesta pääpro-

sessista: Ensimmäisen pääprosessin muodostaa liiketoimintamahdollisuuden ha-

vaitsemisen prosessi, joka tarkoittaa toimintana idean kehittelyä liiketoiminta-

mahdollisuudeksi. Avainelementtejä prosessissa ovat arvon luonnin ideat (miten 

ja kenelle arvo luodaan tuotteen, markkinoiden, tuotannon ja organisaation eh-

doilla), arvon määrittämisen ideat (miten arvonmääritys jakautuu yrityksen ja asi-

akkaan välillä), päätekijöiden sitoutumisen kehittäminen prosessissa sekä inhimil-

linen toiminta havaitsemisprosessissa (liiketoiminnan suunnittelun, ennusteitten, 

tiedon etsimisen ja analyysin hyödyntäminen idean kehittelyssä). Toinen pääpro-

sessi on liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämisen prosessi, jossa idea realisoi-

daan toiminnaksi.  
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Hyödyntämisprosessissa legitimoidaan aloittamaan toiminta (esim. luvat, li-

senssit ja prototyypit), hankkimaan tarvittavat resurssit (esim. tietämys, pääoma ja 

älyllinen pääoma), yhdistämään ja koordinoimaan em. resurssit toimivaksi yrityk-

seksi sekä hallitsemaan kysyntää markkinoimalla ja kontaktoimalla mahdollisille 

asiakkaille. Pääprosessit eivät ole lineaarisia, vaan ne ovat rinnakkaisia ja toisiin-

sa yhteydessä olevia, molemmat saattavat tapahtua päällekkäin. Yrittäjyysprosessi 

koostuu päätöksistä ja yrittäjämäisestä käyttäytymisprosessista. (Davidson 2005.) 

Davidsonin (2005) mukaan ei ole kannattavaa aina noudattaa tiukasti yrittä-

jyysprosessin vaihemalleja (esim. Bhave 1994; Sarasvathy 2001). Yrittäjyyspro-

sessi tulisikin kytkeä yrittäjyyden avainelementteihin, joita ovat yksilö tai yksilöt, 

ympäristö ja idea. Davidsonin suositus yrittäjyyskoulutukselle on se, että oppimi-

sen tulisi kytkeytyä systemaattiseen tiedon ja kokemuksen kasvattamiseen kehi-

teltävään ideaan liittyen. Liiketoimintasuunnitelma toimii tässä orientoitumispro-

sessissa hyvänä keskustelun välineenä. Systemaattinen suunnittelu sopii hyvin 

ideoihin, joissa on vähän epävarmuutta, ja iteratiivinen prosessi ideoihin, joissa 

on epävarmuutta enemmän (Davidson 2005).  

Shane, Locke ja Collins (2003) esittävät yrittäjyysprosessimallin, jonka pää-

vaiheina ovat toimintaympäristöstä nousevat yrittäjämäiset mahdollisuudet, liike-

toimintamahdollisuuden havaitseminen, idean kehittely ja viimein liiketoiminta-

mahdollisuuden hyödyntäminen. Liiketoimintamahdollisuuden hyödyntäminen 

pitää sisällään resurssien hankinnan ja yhdistelyn, organisaation suunnittelun, 

markkinoiden luomisen ja tuotekehityksen. Edellä kuvattua prosessia ohjaavat 

yrittäjämäinen motivaatio ja kognitiiviset tekijät. Yrittäjämäinen motivaatio koos-

tuu yleisistä tekijöistä (tarve saavuttaa jotakin, kontrollin tarve, visio, halu itsenäi-

syyteen ja intohimo) ja tehtäväkohtaisista tekijöistä (esim. päämäärän asettami-

nen). Yrittäjyysprosessiin vaikuttavat myös kognitiiviset tekijät (visio, tietämys, 

taidot ja kyvykkyydet). Edellä kuvattu malli on kausaalinen malli, jonka eteen-

päin vievänä voimana ovat yrittäjämäinen motivaatio ja kognitiiviset tekijät. Yrit-

täjämäisen motivaation tekijät voivat vaihdella tapauskohtaisesti voimakkaasti. 

Koko prosessi on joka vaiheessaan tiukasti kytkeytynyt toimintaympäristön muut-

tuviin olosuhteisiin. 

Gibb ja Ritchien (1982) mallissa yrityksen käynnistäminen lähtee motivoitu-

misesta (perustaa yritys ja sitoutua liiketoimintaan esim. perhe, ympäristö tai 

ryhmä). Liikeidean etsintävaiheessa pohditaan liikeidean järkevyyttä ja muita 

vaihtoehtoja aloittaa yritys (esim. yritysosto). Liiketoimintakonseptin arviointi-

vaiheessa tutkitaan markkinoita ja testataan tuotetta. Resurssien määrittelyvai-

heessa suunnitellaan liiketoiminnan toteuttamista, selvitetään resurssitarpeet, 



48 

käynnistämisen ajoitus, tavarantoimittajayhteydet ja muut tukiyhteydet. Seuraa-

vassa vaiheessa suunnitelma toteutetaan, neuvotellaan rahoitus, toimitilat, myynti- 

ja ostosopimukset, yritysmuodon valinta ja yrityksen rekisteröinti. Tässä vaihees-

sa varmistetaan liiketoiminnan peruskytkennät. Viimeisessä yrityksen syntymis- 

ja selviytymisvaiheessa liiketoimintaa toteutetaan konkreettisesti. Yritykselle ra-

kennetaan eri järjestelmät (esim. henkilöstö) ja sopeudutaan eri säädöksiin sekä 

rakennetaan kiinteät ja toimivat yhteydet asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin. 

Laukkasen (1999) mukaan yrityksen markkinoille tulossa voidaan erottaa eri 

vaihtoehtoja: uusi tuoteperusta, rinnakkainen paralleeli kilpailu (tarjottava tuote 

on jo olemassa, mutta liiketoiminta perustetaan sen muunnokseen ja/tai toisenlai-

seen tuottamistapaan), luvake-perustanta (franchise) sekä toimivan yrityksen tai 

sen osan osto. Selvästi yleisin uuden liiketoiminnan syntytapa on rinnakkaiseen 

kilpailuun perustuva yritys. Se perustuu toimivan liiketoiminnan jäljittelyyn, kui-

tenkin tarjoten jonkin liiketoiminnan muunnoksen avulla kilpailuetua. 

2.4 Orientoitumisesta uuden yrityksen luomisessa 

Engeströmin (1995) mukaan toiminnan teoreettinen orientaatio on kokonaisval-

tainen laadullinen kuvaus tavasta, jolla prosessi voidaan suorittaa. Miten orientoi-

tuminen tapahtuu, kun toiminnan kohteena on liiketoiminnan luominen? Yrittä-

jyys on kokonaisvaltainen ilmiö (esim. Davidson 2005; Timmons 1999; Timmons 

ja Spinelli 2003), joten uuden liiketoiminnan luominen vaatii myös kokonaisval-

taisia orientoitumisen välineitä. Sarasvathyn (2001a, 2001b) kausaalisessa teori-

assa yrittäjyysprosessia voi suunnata, orientoida ennakkoon asetetut tavoitteet ja 

päämäärät, kun taas effectuation-prosessissa ennakkoon asetettuja tavoitteita ei 

ole vaan, prosessi on toistuva toiminnan ja sen tulosten arvioinnin kautta asetettu-

jen tavoitteiden kautta uuteen liiketoimintaan tähtäävä orientoitumisprosessi. Ta-

voitteet toimivat prosessissa orientoitumisen välineinä. 

Epäilemättä edellä kuvatussa toiminnassa keskeiseksi nousee tiedonhankinta, 

yhdistely ja niiden kognitiivinen ja sosiaalinen tulkinta, jolloin yhdeksi merkittä-

väksi orientoitumisen välineeksi tulevat ideaa ja liiketoimintamahdollisuutta ke-

hittävät keskustelut ja arvioinnit sosiaalisissa verkostoissa. Merkittäviä orientoi-

tumisen välineitä voivat olla erilaiset liiketalouden ja johtamisen eri teoriat tieto-

jen yhdistelyssä ja jäsentämisessä sekä kognitiivisella että sosiaalisella tasolla. 

Liiketoimintamahdollisuuden havaitsemisessa ja hyödyntämisessä ja erityisesti 

toiminnan legitiminoinnissa orientoitumisen välineinä voidaan käyttää mm. lii-
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keideaa (esim. Normannn 1988), liiketoimintasuunnitelmaa (esim. Davidson 

2005; Sarasvathy 2001a, b; Timmons 1999; Timmons ja Spinelli 2003).  

Yrityksen toiminnan suunnittelu ja strategioiden muodostaminen on pohjau-

tunut perinteisesti pitkälle formaaliin, aikataulutettuun suunnitteluun (esim. 

Mintzberg 1994). Yhteiskunnan muutos ja sen aiheuttamat muutokset uuden liike-

toiminnan luomisen ehdoissa näyttävät vaativan holistista orientoitumista uuteen 

liiketoimintaan sekä yksilötasolla että sosiaalisissa verkostoissa (vrt. Ardichvili 

ym. 2003). Millä tavalla luotavaa yritystoimintaa tulisi suunnitella, jotta se tukisi 

kokonaisuuden hallintaa ja oppimista (vrt. Cope 2003; Pittaway 2004)? Miten ku-

vataan yritystoiminta muuttuvana ja kehittyvänä järjestelmänä?  

Perinteiset yrityksen suunnittelu- ja organisointitavat perustuvat siihen, että 

toiminta jaetaan erillisiin osiin ja ennalta suunniteltuihin tehtäviin. Se tuo tarkas-

teluun monia rajoituksia, kuten esimerkiksi yhteys toimialaan ja muuhun yhteis-

kunnalliseen sekä historialliseen kehitykseen jää miltei huomiotta. Uuden yrityk-

sen suunnittelu ja luominen vaatii väistämättä kokonaisvaltaista orientoitumista ja 

oppimista, jolloin perinteinen toimintatapa ajautuu vaikeuksiin (ks. Virkkunen 

1990). Toinen vaihtoehto on tarkastella toimintaa muuttuvana järjestelmänä. Täl-

löin olisi löydettävä tarkastelun perusyksikkö, joka tuo toiminnan laatuun ja kehi-

tykseen vaikuttavat osat ja yhteydet.  

Normannnin (1988) mukaan toiminnan organisoinnin kannalta on tärkeää ot-

taa tarkastelun yksiköksi yhteistoiminnan todellista muovautumista ja kehittymis-

tä vastaava yksikkö. Historiallisesti kehittyvä toiminta pitää sisällään sekä proses-

seja että rakenteita (vrt. Chandler 1962). Toiminta muodostaa järjestelmän, jota 

Normann (1988) kutsuu mekanismin käsitteellä. Se on järjestelmä, joka jatkuvasti 

uudistuu ja jossa järjestelmän osat jatkuvasti vaikuttavat toisiinsa. Mekanismi 

vastaa käsitystä yritystoiminnan kokonaisuudesta, jossa järjestelmä lakkaa ole-

masta, mikäli yritystoiminnan osat irrotetaan toisistaan. Normannn (1988: 43) 

käyttää yritystoiminnasta historiallisesti muotoutuneesta toimintamekanismista 

nimitystä liikeidea (ks. myös Virkkunen 1990: 147). Liikeidea perustuu kolmen 

pääosatekijän välisen yhteensopivuuteen. Markkinasegmentin, yrityksen tarjoa-

man tuotteen sekä yrityksen sisäisen organisaation ja ohjausjärjestelmän välillä 

tulee vallita yhteensopivuus, samoin kuin eri osien välillä kunkin näiden kolmen 

tason sisällä. (Normann 1988: 43–44; Jahnukainen, Junnelius ja Sonkin 1980.)  

Liikeidean pohjalta toimintaa organisoitaessa muodostetaan järjestelmä tai 

järjestelmiä, jossa tai joissa tietyn työnjaon mukaan erotetaan tehtäviä ja toiminto-

ja (osto, tuotanto, myynti jne.), joita tarkastellaan suhteessa markkinalohkon vaa-

timuksiin, siten että niistä muodostuu menestyvä järjestelmä, mekanismi. Järjes-
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telmän kolme eri osatekijää luovat vastavuoroisesti toisensa (Jahnukainen, Junne-

lius ja Sonkin 1980). Pysyvän menestyksen saavuttaminen vaatii liikeidean jatku-

vaa jalostamista prosessinomaisesti. Normannn (1988) itse asiassa esittää jatku-

van parantamisen tai oppimisen periaatteen pysyvien kilpailuetujen saavuttami-

sessa.  

Merkittävä orientoitumisen väline yrittäjyysprosessissa on liiketoimintasuun-

nitelma (Davidson 2005; Delmar ja Shane 2004; Timmons 1999; Timmons ja 

Spinelli 2003). Liiketoimintasuunnitelma on kattava ja jäsennelty kuvaus yrityk-

sen markkinoista ja niiden mahdollisuuksista, toiminnasta ja toimintaperiaatteista 

sekä voimavaroista ja niiden kartuttamisesta (esim. Pitkämäki 2000). Liiketoimin-

tasuunnitelman keskeinen ulottuvuus on toimintaympäristön tulevaisuuden mah-

dollisuuksien hyödyntäminen (ks. Koski ja Virtanen 2005; Timmons 1999).  

Liiketoimintasuunnitelman työstämisen on katsottu syventävän yrittä-

jän/yrittäjien käsityksiä perustettavan yritystoiminnan menestymisen mahdolli-

suuksista muuttuvassa toimintaympäristössä. Liiketoimintasuunnitelman laatimis-

ta voidaankin pitää tärkeänä oppimistapahtumana (Koski ja Virtanen 2005). Ra-

hoitusneuvotteluissa liiketoimintasuunnitelma onkin keskeinen dokumentti toi-

minnan legitiminoinnissa (esim. Delmar ja Shane 2004) ja arvioitaessa perustetta-

van yrityksen menestymisen mahdollisuuksia markkinoilla (esim. Matikka 1995; 

Pitkämäki 2000; Timmons 1999; Timmons ja Spinelli 2003).  

Liiketoimintasuunnitelmalla on erilainen rooli eri liiketoimintamahdollisuu-

den tunnistamisen teorioissa. Löytämisen (discovery) teoriassa (esim. Alvarez ja 

Barney 2006) liiketoimintasuunnitelma on keskeisessä roolissa vähentää riskiä ja 

epävarmuutta. Liiketoimintasuunnitelma helpottaa tietojen ja tietämyksen yhdis-

telyssä uudella tavalla ja kuvaa, millainen mahdollisuus on (Delmar ym. 2003). 

Liiketoimintasuunnitelma toimii uuden yrityksen luomisen eräänlaisena orientaa-

tioperustana. Orientoituminen tapahtuu hankkimalla tietoja useasta eri lähteestä ja 

yhdistämällä ja tulkitsemalla tietoa sekä yksilötasolla että sosiaalisissa verkostois-

sa. Luomisen (creation) teoriassa (esim. Alvarez ja Barney 2006; vrt. Sarasvathy 

2001a, 2001b) liiketoimintasuunnitelma ei ole perinteisessä mielessä hyödyllinen. 

Luomisen (creation) teoriassa historiallista tietoa ja tietämystä ei ole saatavilla ja 

lisäksi olettamukset mahdollisuuksien luonteesta saatetaan hylätä useita kertoja 

prosessin aikana. Orientoituminen on enemmänkin oikeitten kysymysten esittä-

mistä, kokeilujen suunnittelua ja niistä oppimista. Orientoituminen ei tule siten, 

että yhdistetään olemassa olevaa tietoa uudella tavalla, vaan yrittäjä luo uutta tie-

toa tunnistamattomasta mahdollisuudesta toimimalla ja tarkkailemalla markkinoi-

den reaktioita siihen ja oppimalla ja orientoimalla sitten toimintaa uudelleen. Stra-
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teginen suunnittelu ei ole tällöin tarpeellista, vaan se saattaa hidastaa mahdolli-

suuden hyödyntämisprosessia. Orientoituminen tapahtuu asteittain rikastuvina 

kehinä. Tällöin tapahtuu toistuva toiminnan, arvioinnin ja siltä pohjalta uuden 

toiminnan tavoitteiden kautta tapahtuva uuden liiketoiminnan luova orientoitu-

misprosessi (vrt. Engeström 1984, 1995). Tällä on yhtäläisyyksiä Mintzbergin 

(1994) tapaan muodostaa strategioita (vrt. Virkkunen, Toikka ja Engeström 1998). 

Sarasvathyn (2001b) esittämässä kausaalisessa (causation) teoriassa orientoi-

tumisprosessissa ennakkoon asetetuilla tavoitteilla ja liiketoimintasuunnitelmalla 

on keskeinen rooli. Orientoituminen on edennyt ennakkoon asetettujen tavoittei-

den ohjaamina kausaalisesti aihekokonaisuuksittain. Prosessi rakentuu ennakkoon 

olemassa olevan tiedon hankinnasta ja yhdistelystä sekä sen hyödyntämisestä. 

Vaikuttavuuden luomisen (effectuation) teoriassa toteutuu prosessinomainen 

orientaatio, joka on toistuvaa toiminnan ja sen tulosten arvioinnin, ja siltä pohjalta 

uusien tavoitteiden mukaisen toiminnan uudelleen orientoitumisprosessi. 

Davidsonin (2005) mukaan liiketoimintasuunnitelma tarjoaa hyvän keskuste-

lun välineen yrittäjyysprosessissa. Systemaattinen suunnittelu, kuten liiketoimin-

tasuunnitelma, sopii hyvin ideoihin, joissa on vähän epävarmuutta ja iteratiivinen 

siihen, jossa on epävarmuutta enemmän. Delmar ja Shanen (2004) tutkimuksen 

mukaan liiketoimintasuunnitelmalla ei ole juuri positiivista vaikutusta uuden 

hankkeen onnistumiselle, mutta se legitimoi hankkeen edistäviä toimenpiteitä, 

jotka taas edistävät liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämistä. 

Luotavan liiketoiminnan orientoitumisen välineitä saattavat olla myös yritys-

toiminnassa esitetyt menestyskonseptit. Viime vuosikymmenien liiketoiminnan 

kehitystä on leimannut toiminta- ja kilpailuympäristön nopeutuvat muutokset. 

Erityisesti rinnakkaiseen kilpailuun pohjautuva yrittäjyysprosessi on kytköksissä 

toimintaympäristön muutoksesta lähtevien liiketoiminnan strategisiin menestys-

konsepteihin. Keskustelussa on esitetty useita yritystoiminnan uudistamis- ja ke-

hittämisnäkökulmia, joilla on pyritty vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin. 

Useimmissa tapauksissa yritys ei voi valita yhtä toiminnan uudistamisnäkökul-

maa, vaan se joutuu ottamaan huomioon useampia näkökulmia toimintaympäris-

tössä tapahtuvien muutosten vuoksi. Liiketoiminnan uudistamisen strategisia ke-

hittämisnäkökulmia voidaan jaotella seuraavasti tukeutuen pääosin Huomo, Mä-

kelin ja Vuoria (1995) jaotteluun:  
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1. Tulevaisuusnäkökulma, joka on yrityksen tulevaan yhteiseen visioon ja yhtei-

seen tehtävään pohjautuva näkökulma (esim. Huomo ym. 1995). Näkökul-

man taustalla on ajattelu, jossa tulevaisuuteen suuntautuva tahtotila on olen-

nainen ehto yritystoiminnan menestyksessä.  

2. Markkina- tai tuotelähtöiset perinteiset geneeriset strategiat -näkökulma 

(esim. Porter 1980, 1985, 1996; Treacy ja Wiersema 1995) ja arvon tuottami-

seen perustuvat näkökulmat esim. arvoketju (Porter 1985) ja arvotähti (Nor-

mannn ja Ramirez 1993). 

3. Toiminnan ja prosessien kehittäminen (operatiivinen painotus) esim. TQM 

(esim. Lillrank 1990), Business Re-Engineering (esim. Hammer ja Chamby 

1993; Hammer 1996; Savolainen, Saaren- Seppälä, Savolainen 1997), Lean 

management (esim. Womack, Jones ja Roos 1990; Kasvio 1995), massaräätä-

löinti (esim. Pine 1993), TMB (time based management esim. Stalk ja Hout 

1988), ABM (toimintojohtaminen (esim. Kaplan ja Atkinson 1989) ja katto-

käsitteenä edellä mainituista prosessijohtaminen (esim. Alasoini 1997; Han-

nus 1995). 

4. Kyvykkyyteen ja osaamiseen liittyvä näkökulma (esim. Hamel ja Prahalad 

1994; Prahalad ja Hamel 1990). 

5. Organisaation oppimiseen ja uuden tiedon luomiseen pohjautuva näkökulma 

(esim. Argyris ja Schön 1978; Engeström 1987, 1995; Senge 1990; Nonaka 

1991, Nonaka ja Takeuchi 1995; Zuboff 1988) sekä sisäisen yrittäjyyden nä-

kökulma (Aaltio-Marjosola 1997; Heinonen ja Vento-Vierikko 2001; Huus-

konen 1997; Koiranen ja Pohjansaari 1994; Kyrö 1997, 1998; Kyrö ja Nissi-

nen 1995; Luukkainen ja Toivola 1998; Pinchot ja Pinchot 1996; Stevensson 

ja Jarillo 1990; Wuorinen 1998). 

Yrityksen menestymiseen johtavaa yhtä näkökulmaa ei ole, vaan yritystoiminnan 

menestymisen sisällöt pohjautuvat edellä mainittujen näkökulmien erisisältöisiin 

synteeseihin, joissa eri näkökulmat painottuvat yritystoiminnan ajallisessa kehi-

tyksessä (vrt. Huomo ym. 1995). Liiketoiminnan uudistamisen menetelmistä voi-

daan todeta se, että rakennettavan liiketoiminnan tulisi olla kokonaisvaltainen, 

asiakaslähtöinen, tulevaisuuteen suuntautunut, asiakaslähtöisiä liiketoimintapro-

sesseja, yrityksen eri toimintoja ja niiden yhteistyötä koskevaa sekä työnjaollista 

että yhteistä toiminnan luomista, joka tuottaa taloudellista lisäarvoa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että uuden liiketoiminnan luominen on orien-

toitumisprosessi, jonka kohteena on taloudellista lisäarvoa tuottava uusi liiketoi-

minta. Orientoitumisprosessissa alkuvaiheen jäsentymätöntä ideaa rakennetaan, 
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rikastetaan ja arvioidaan hyödyntämällä hankittua tietoa, omaa osaamista ja sosi-

aalisia verkostoja. Prosessissa liiketoimintaideaa rikastetaan, rakennetaan ja arvi-

oidaan hankkimalla tulevaisuuteen suuntautuvaa tietoa muuttuvasta toimintaym-

päristöstä, toimialasta ja idean mahdollisuuksista markkinoilla. Orientoitumisen 

välineinä prosessissa voi toimia erilaiset käsitteet, mallit, suunnitelmat, tavoitteet 

sekä sosiaaliset dialogit. Yrittäjyysprosessin alun jäsentymätön idea kehittyy 

orientoitumisprosessissa liiketoimintamahdollisuudeksi, jonka yrittäjä(t) realisoi 

ja organisoi uudeksi liiketoiminnaksi. 
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3 Toiminnan teoria ja oppimistoiminta 

Toiminnan teorian mukaan yksilön toiminta vaikuttaa ympäristöön ja ympäristö 

vaikuttaa väistämättä yksilön toimintaan (esim. Engeström 1987). Vygotski 

(1978) määritteli inhimillisen toiminnan perusrakenteen mallin subjekti-väline-

kohde. Toiminta on alituista liikettä objektin, työkalun ja subjektin välillä. Työka-

lun tai merkin astuminen tekijän ja kohteen väliin merkitsee, että ihminen voi 

säädellä omia tekojaan ulkoapäin. Välineisiin ja työkaluihin sisältyy kulttuurisesti 

kumuloitunut tietovaranto, ja näiden välineiden omaksuminen on inhimillisen tie-

toisuuden edellytys (Vygotski 1978: 40). 

Kulttuurihistoriallisen toiminnan teoria korostaa toiminnan kohteellisuutta ja 

sen esineellistä välittyneisyyttä (esim. Engeström 1987; Wertsch 1985; Leontjev 

1977). Kaikissa toiminnan muodoissa ihmiset ovat välittyneessä suhteessa työka-

lujen, merkkien ja toisten ihmisten kautta ympäristöönsä. Yksilöiden toiminnat 

tapahtuvat aina jonkin kokonaistoiminnan osana ja työnjaollisessa yhteisössä. Jos 

ihminen menettää toimintansa yhteisöllisen välittyneisyytensä, hän menettää täl-

löin yksilönä tekojensa subjektin aseman. Jos yksilö ei tiedosta toimintaa jonka 

osa hän on, hän menettää mahdollisuuden toteuttaa aitona subjektina tekojensa 

tavoitteita suhteessa toiminnan kokonaisuuteen. (Engeström 1983, 1987; Leontjev 

1977.)  

Toiminnan teoriassa työkalut pitävät sisällään sekä tekniset työkalut että psy-

kologiset välineet (merkit, kieli ja symbolit) (Vygotski 1978; Engeström 1987, 

1995; Wertsch 1985). Muokatessaan ja kehittäessään työkaluja, esineitä ja merk-

kejä ihminen voi vaikuttaa ympäristöönsä ja luoda uutta toimintaa, kun taas psy-

kologiset välineet (esim. merkit, kieli, diagrammit, kartat, matematiikan symbolit) 

ohjaavat ja palvelevat subjektin oman toiminnan hallintaa (Vygotski 1982; ks. 

myös Lurija 1979: 86–94). Yritystoiminnan kehittämisen yksi keskeinen piirre on 

prosessien hallinta, joka tapahtuu tietojärjestelmissä symbolien avulla, ongelmien 

ratkaisu edellyttää teoreettista ajattelua (esim. Zuboff 1988).  

Toiminnan teoriassa kehittämisen ehdoksi muotoutuu se, että toiminta on 

kohteellista ja että kohde on selvästi rajattu. Leontjevin tunnettu toteamus on se, 

että toiminnan kohde on sen todellinen motiivi (Leontjev 1977: 92). Kohteeton 

toiminta on vailla mieltä. Toiminnan kohteet ja motiivit ovat kollektiivisia, yhtei-

söllisiä (Engeström 1987: 66, 1995: 69). Toiminnan kohteen muotoutuminen ja 

motiivin syntyminen ovat läheisesti toisiinsa kytkeytyneitä. Toiminnan kohde 

suuntaa ja orientoi toimintaa (Leontjev 1977).  
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Toiminnan kohteen tutkiminen ja kohteen tiedostaminen ovat tavoitteen muo-

toutumisen kannalta tärkeitä. Mikäli tavoitteiden muodostuminen ei perustu toi-

minnan kokonaisuuden ja sen ehtojen tutkimiseen, siitä tulee helposti maagista 

ajattelua, uskoa toiveiden ja sanojen maailmaa muuttavaan voimaan (Dewey 

1922: 27; sit. Miettinen 1993: 15). Yrittäjyyskoulutuksessa toiminnan kohde 

esim. liiketoiminnan luominen on pirstoutunut eri oppiaineisiin (Koiranen ja Pel-

tonen 1995; vrt. Miettinen 1990, 1993). Yhteiskunnallinen muutos on kyllä näyt-

täytynyt opetussuunnitelmien tavoitteissa, mutta muutoksen asettamat vaatimuk-

set ymmärtää liiketoiminnan luomisen kokonaisuus eivät ole olleet oppimisen 

selkeänä kohteena (vrt. Ekola 1985; Väärälä 1995).  

Oppimisen motiivit muodostuvat orientoitumisella toiminnan kohteeseen ja 

sen toiminnan ehtoihin (Torvinen 1997: 62–64). Käsityömäisessä yritystoimin-

nassa työn kohde oli helppo tunnistaa ja määrittää. Massatuotanto merkitsi toi-

minnan monimutkaistumista, laajenemista ja lisääntyvän työnjaon käyttöä sekä 

horisontaalisesti että vertikaalisesti. Monimutkaistuvassa työnjaollisessa toimin-

nassa yksilön on vaikeaa tiedostaa kokonaistoiminnan motiivia ja kohdetta (Hak-

karainen 1990). Nykyään yritystoiminta tapahtuu monimutkaisissa työnjaollisissa 

toimintajärjestelmissä, jolloin toiminnan kohdetta on vaikea jokaisen työntekijän 

tunnistaa ja määrittää. Tällöin vaarana on se, että yksittäisten tekojen tavoitteet 

vieraantuvat toiminnan kokonaismotiivista. Uudessa tilanteessa tarvitaan entistä 

enemmän koko henkilöstön panosta yritystoiminnan kehittämiseen. 1980- ja 

1990-lukujen taloustieteellisessä keskustelussa yritystoiminnan yhteisöllinen ke-

hittämisen vaatimus on voimistunut (esim. Hamel 1996; Hamel ja Prahalad 1994; 

Mintzberg 1994; Nonaka 1991; Piore ja Sabel 1984; Räsänen 1994; Senge 1990). 

Leontjev suoritti tärkeän askeleen toiminnan analyysissa. Leontjev (1981) 

erotti toiminnassa kolme eri tasoa: toiminnan, teon ja operaation ja näitä vastaavat 

kohde, tavoite, välineet ja olosuhteet. Toiminta muodostuu teoista, joita ohjaavat 

tekojen tavoitteet. Teot ovat tavoitteeseen tähtääviä suorituksia. Leontjev (1981: 

210–214) havainnollistaa asiaa esimerkillä heimoyhteisön metsästystoiminnasta. 

Yhteistä toimintaa säätelee ja motivoi toiminnan kohteena oleva riista. Heimo 

tarvitsee riistaa tyydyttääkseen ravinnon tarpeensa ja valmistaakseen riistan na-

hoista vaatteita. Isomman riistan metsästyksessä on annettava erilaisia tehtäviä 

ryhmän jäsenille. Toiset ajavat riistan liikkeelle ja toiset pyrkivät tappamaan riis-

tan. ”Ajomiesten” välitön tavoite on vastakkainen metsästystoimintaa ohjaavan 

motiivin kanssa. Ajomiehet nimittäin ajavat riistan liikkeelle eivätkä pyri tappa-

maan riistaeläimiä, se on toisaalla olevien ampujien tehtävä. Riistan liikkeelle ajo 

on koko toiminnan motiivista eriytynyt tavoite. Ajomiesten teolle voi tulla ainoas-
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taan siinä tapauksessa mieli, jos se kyetään näkemään yhteydessä koko toiminnan 

motiiviin ja merkitykseen. Työnjaon kautta syntynyt jännitteinen suhde yksilön 

tavoitteisten tekojen ja kollektiivin toiminnan motiivin välillä on avain tietoisuu-

den ymmärtämiseen. Tekojen irtautuminen toiminnasta synnyttää tiedostetut mer-

kitykset, tavoitteet ja suunnitelmat (Leontjev 1981: 213; Engeström 1987: 65–69).  

Metsästysesimerkki osoittaa, kuinka toiminta muodostuu työnjaon kautta ta-

voitteisiksi teoiksi. Siirtymä voi tapahtua myös toisinpäin. Toiminnalle annetut 

motiivit eivät ole välttämättä tietoisia. Motiivin saattaminen tietoiseksi vaatii eri-

tyistä toimintaa ja tekoja. Teko vaatii annetun todellisen toiminnan motiiviin arvi-

ointia suhteessa laajempaan toiminnan motiiviin, joka realisoi laajemman ylei-

semmän suhteen toimintaan, joka pitää sisällään annetun todellisen toiminnan. 

(Leontjev 1977, 1981: 238.) Toiminnan tasojen rajat eivät ole selvästi toisistaan 

erottuvia vaan toiminnan osien sisällä tapahtuu jatkuvasti liikettä (Leontjev 1977: 

97–98).  

Toiminnan teorian mukaan yksittäisen työntekijän tulisi tiedostaa ja kokea 

merkityksellisenä omien tehtäviensä tavoitteet suhteessa kokonaistoiminnan mo-

tiiviin (esim. Engeström 1987). Tayloristisessa toimintatavassa tekojen tavoitteet 

irrotettiin kokonaistoiminnan motiivista. Suomalaista didaktista ajattelua ovat 

myös ohjanneet tavoitteet. Kuitenkin tekojen tavoitteet ovat pikemminkin väljiä ja 

koko ajan muotoutuvia orientoitumisen välineitä kuin tekoja yksityiskohtaisesti 

määrääviä, valmiita ohjelmia. Suunnitelmat ja tavoitteet tai orientaatioperustat 

(Galperinin 1979; Engeström 1984, 1995) ovat luonteeltaan kulttuurisia represen-

taatioita. Ne ovat ymmärrettävissä laajemmassa toimintayhteydessä, eivät ainoas-

taan teknisinä erillisten tekojen säätelyn ohjelmina. (Engeström 1995: 38.) Perin-

teinen päätekäyttäytymistavoitteisiin perustuva opetuksen suunnittelu, toteutus ja 

arviointi menettävät helposti yhteyden tavoitteiden muotoutumisen kannalta tär-

keän kokonaistoiminnan motiivin muutokseen.  

Työelämän ja toimintaympäristön muutostilanteita ei voi etukäteen tarkkaan 

ja mekanistisesti ohjelmoida, asettaa tavoitteita ja laatia toimenpideluetteloita 

(Tuomisto 1997: 19). Normannn (1988: 70) korostaa yritystoiminnan prosessi-

suunnittelumallia varsinkin sellaisissa yrityksissä, joissa joustavuus ja kyky uuden 

luomiseen ovat menestymisen tärkeitä edellytyksiä.  

”Tälle on ominaista, ettei määritellä tavoitteita tulevina saavutettavina tilan-

teina, vaan että määritellään yksi tai useita prosessin ensimmäisistä vaiheis-

ta. Kun nämä ensimmäiset vaiheet on läpikäyty, pitää punnita kokemuksia, 
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muuttaa näkemystä ottaen huomioon nyt ajankohtaiset tiedot ja määritellä 

uusia prosessin vaiheita.” (Normannn 1988: 70.) 

Massatuotannossa yksilön tekojen tavoitteiden ja toiminnan motiivin välinen vas-

takkaisuus kärjistyy. Tällöin yksilö on vain tietoinen teoistaan ja niiden välittö-

mistä tavoitteista. Muuttuva toiminnan kokonaisuus esiintyy hänelle vieraana, kä-

sittämättömänä ja liian monimutkaisena. Toiminta ei voi olla yksilöllistä, ainoas-

taan teot voivat olla yksilöllisiä ja toiminta on aina yhteisöllistä. (Engeström 

1987.) Engeström (1987) lisäsi laajennetussa toimintajärjestelmän mallissa toi-

minnan tarkasteluun sosiaalisen ulottuvuuden. Sosiaalista välittyneisyyttä osoitta-

vina elementteinä Engeströmin (1987: 78) toimintajärjestelmän mallissa ovat yh-

teisö, säännöt ja työnjako. Säännöt toimivat tekijän ja yhteisön välittäjinä sekä 

kohteen ja yhteisön välittäjinä toimii työnjako. 

Ympäristön muutos edellyttää työpaikoilla lisääntyvää oppimista ja toimin-

nan kehittämistä. Työprosessissa kukaan ei hallitse yksistään koko toiminnan ko-

konaisuutta. Tämä aiheuttaa selvän paineen ottaa koko työtoiminnan hallinta nii-

den ihmisten käsiin, jotka osallistuvat kyseiseen työtoimintaan. Koko työtoimin-

nan hallinta tarkoittaa Leontjevin toiminnan tasolla tarkasteltuna siirtymää teoista 

toiminnan tasolle. Tämä tarkoittaa annetun todellisen motiivin arviointia suhtees-

sa laajemman toiminnan motiiviin. (Engeström 1987: 114.)  

Yrittäjyyskoulutusta antava oppilaitos muodostaa toimintajärjestelmän. Tä-

hän järjestelmään vaikuttavia ulkoisia voimia voidaankin tarkastella konkreettisi-

na toimintajärjestelminä, joilla on omat tekijät, kohteet, yhteisöt, säännöt ja työn-

jaot. Edellä mainitut muodostavat toimintajärjestelmien verkon. Opetus muodos-

taa keskustoiminnan, jonka kohdetoiminta on liiketoiminnan luominen ja muuttu-

va yritystoiminta. Kohdetoiminnassa tapahtuu jatkuvasti muutoksia, johtuen esim. 

teknologisista keksinnöistä, kysynnän ja tarpeitten muutoksista, lainsäädännöstä, 

arvojen kehityksestä. Yrittäjyyskoulutukseen tuottavat välineitä esimerkiksi yli-

opistot ja tutkimuslaitokset. Tekijöitä tuottavat esimerkiksi opettajankoulutuslai-

tokset ja työelämä. Sääntöjä tuottavat esim. opetushallitus ja viranomaiset ja kou-

lun johto. Kulttuurisesti kehittyneemmällä keskustoiminnalla voidaan tarkoittaa 

oppilaitosta, jonka toiminta on kulttuurisesti kehittyneempää ja jonka toimintata-

vat ovat oman toiminnan kannalta tavoiteltavia. Yrittäjyyskoulutuksen kehittämis-

tä ei näin ollen voi tarkastella vain koulun sisäisenä toimintana, vaan se edellyttää 

omaan toimintajärjestelmään vaikuttavien toimintajärjestelmien tarkastelua ja 

monesti yhteistyötä niiden kanssa (esim. yliopistot, tutkimuslaitokset, yritykset, 

opettajankoulutus ja opetusviranomaiset (esim. Miettinen 1993). 
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Monissa organisaatioissa yksittäinen työntekijä tiedostaa ainoastaan tekojensa 

tavoitteet. Hän ei ymmärrä tekojensa merkitystä suhteessa toiminnan kokonais-

motiiviin. Engeström (1995) kuvaa tekojen irtaantumista toiminnasta: 

”Toisaalta tekojen irtautuminen toiminnasta luo perustan myös vieraantumi-

selle. Kun työnjako eriytyy ja monimutkaistuu, yksittäisen työntekijän suorit-

tamien tekojen ja koko toiminnan motiivin välistä yhteyttä on yhä vaikeampi 

hahmottaa. Erilliset teot näyttävät muodostuvan abstrakteiksi itsetarkoituk-

siksi, kuten Chaplinin spastiset mutterinvääntöliikkeet Nykyajan liukuhihnal-

la.” (Engeström 1995: 44.) 

Toiminnan kokonaiskohteesta ja tuotoksesta lähtevä toimintatapa pyrkii ottamaan 

käsittelyyn kysymykset, mitä tuotetaan, miten tuotetaan, keille ja miksi koko hen-

kilökunnan käsittelyn ja kehittelyn alaiseksi (Engeström 1995: 23; vrt. Normannn 

1988). Työn kehittäminen näyttää vaativan työntekijän ajattelua, joka laajenee yk-

sittäisten tekojen tasolta koko toiminnan motiivin ja sen toiminnan ehtojen tasol-

le. Jatkuva kehittämisvaatimus edellyttää uudenlaista toimintaa, oppimistoimintaa 

(Engeström 1987: 115). 

3.1 Oppimistoiminta 

Perinteisen käsityksen mukaan oppiminen perustuu ehdollisiin reflekseihin tai re-

aktioihin eri muodoissaan. Behavioristinen oppimiskäsitys korostaakin muistitie-

don merkitystä ja toistavaa oppimista (esim. Miettinen 1990). Behavioristiseen 

oppimiskäsitykseen pohjautuvat lähestymistavat johtavat helposti siirtovaikutuk-

sen ongelmaan (Resnick 1987). Toiminnan reunaehtojen muuttuessa opiskelija ei 

pystykään siirtämään opittua uuteen tilanteeseen, vaan hänet on opetettava uudel-

leen, ja tämä toistuu useita kertoja ammatissa toimimisen aikana (Hakkarainen 

ym. 1992). Itse oppija ja hänen oppimisprosessinsa jää tällaisessa lähestymista-

vassa mustaksi laatikoksi (Tuomisto 1997). Yleisten periaatteiden oppimista ja 

siirtovaikutusta ei pohdita, vaan implisiittisenä oletuksena on, että jokainen opit-

tava suoritus määritellään ja omaksutaan erikseen. Ihmistä ei nähdä uusia suori-

tuksia ja ratkaisuja tuottavana, ajattelevana olentona, vaan toteuttavana ja toi-

meenpanevana mekanismina (Engeström 1983, 1994; Hakkarainen ym. 1992; 

Hakkarainen 1995, 1996). 

Kognitiivisen oppimisen teorialla on myös vaikeuksia vastata kiihtyvään 

muutoksen vaatimukseen oppimiselle. Ongelmana on se, että kognitiivisen koko-

naiskäsittelyn malleissa ei oppimisprosessin kuvauksessa mitenkään tehdä eroa 
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oppiaineksen ja koulun ulkopuolisen todellisuuden välille. Välittyneen, todelli-

suuteen kohdistuvan toiminnan asemesta oppiminen on tällöin yksilön ja koulu-

tiedon välitöntä vuorovaikutusta usein suljetussa luokkahuoneessa (Engeström 

1983). Kognitiivinen psykologia näkeekin oppilaan oppimistoiminnan lähinnä in-

formaation vastaanottamisena ja prosessointina oppilaan ”päässä”. Oppimispro-

sesseja kuvataan harvoin yhteydessä laajempaan sosiaaliseen kontekstiin (Mietti-

nen 1984; Torvinen 1997: 54).  

Kokemukseen perustuvat oppimisen teorioiden (esim. Kolb 1984) heikkoute-

na on kyvyttömyys uuden tuottamiseen ja välittömän kokemuksen ylikorostami-

nen (Miettinen 1998). Myös liiketaloustieteessä Hamel (1996) on esittänyt voi-

makasta kritiikkiä kokemukseen perustuvista strategian muodostamistavoista.  

Kouluissa tapahtuva oppiminen on historiallisesti erkaantunut omaksi toi-

minnan muodokseen, joka poikkeaa oppimisesta esim. harrastustoiminnassa tai 

tieteessä (Engeström 1987; Fichtner 1984; vrt. Watkins ja Marsick 1997). Enge-

ström nimittää tätä toiminnan lajia kouluoppimiseksi, jota vaivaa kohdeongelma. 

Kouluoppiminen on erkaantunut yhteiskunnallisesta käytännöstä. Engeström 

(1983) kuvaa empiiristä tietoa tuottavaa oppimista, jonka kohde on erillään arki-

käytännöistä:  

”Oppija ei kysy, miksi annettu informaatio on sellaista kuin on, mistä infor-

maatio on johdettu ja millä tavalla, miten sitä voi soveltaa todellisuuden hal-

lintaan. Tällä tavoin syntyvä tieto ja ajattelu ovat luonteeltaan luokittelevaa, 

algoritmista, ympäristön ehtoihin sopeutuvaa. Se ei kykene selittämään ym-

päröivän reaalimaailman ja sitä koskevan informaation geneettisiä yhteyksiä, 

kehitystä ja sisäisiä ristiriitoja.” (Engeström 1983: 69.) 

Tietotekniikan ja automaation käyttöotto on muuttanut 1970-luvulta lähtien tilan-

netta sekä tuotanto- että palveluyrityksissä radikaalisti. Informaatioteknologia ei 

ainoastaan tuota toimintaa, vaan toimii symbolisesti tapahtumien, kohteiden ja 

prosessien tulkkina, niin että ne tulevat uudella tavalla näkyväksi, tunnetuiksi ja 

jaettaviksi (Zuboff 1988). Zuboffin (1988) mukaan tietotekniikan mukaantulo 

työprosesseihin on vaatinut teoreettisen tiedon muodostamista, erityisesti ongel-

manratkaisu- ja häiriötilanteissa (vrt. Schienstock 1998).  

Teoreettisen tiedon ja ajattelun systemaattinen omaksuminen edellyttää erityi-

sesti siihen kohdistuvan toiminnan lajin, oppimistoiminnan syntymistä (Enge-

ström 1984: 97). Mitä oppimistoiminta sitten on? Oppimistoiminnalle on tyypil-

listä teoreettinen suhde todellisuuteen, joka tarkoittaa tutkimustoimintaa muistut-
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tavaa toiminnan lajia, joka rakentuu oppimistehtävien kautta teoreettisen käsitteen 

muodostamiseen:  

”Oppimistoiminnan psykologinen rakenne vastaa teoreettisen tiedostamisen, 

aidon teoreettisen tutkimuksen yleistä rakennetta. Oppijan toiminta muistut-

taa tutkimustoimintaa. Kuitenkin tutkimustoimintaa, etenkin sen alkuvaihee-

seen, usein liittyvä verraten jäsentymätön etsintä ja ongelman täsmentymistä 

edeltävä, erillisten havaintojen ja ainesten keruu on oppimistoiminnassa mi-

nimoitu. Opettaja laatii oppijoille optimaalista oppimistoiminnan rakennetta 

vastaavat tehtävät, joiden avulla teoreettinen käsite saavutetaan ekonomises-

ti, oleellisen pelkistetyn prosessin kautta.” (Engeström 1984: 98.) 

Miten ympärillä oleva voidaan tiedostaa teoreettisesti? Muodolliseen logiikkaan 

perustuvat empiiriset käsitteet antavat mahdollisuuden erotella eri luokkaan kuu-

luvia olioita ja ilmiöitä. Kyseinen ajattelu on kokemusperäistä ajattelua. Käsit-

teenmuodostusta leimaa ilmiöiden tarkastelu irti muutoksestaan ja historiastaan. 

Kuvailun, vertailun, luokittelun ja algoritmin mukaisten suoritusten asemesta tar-

vitaan kasvavassa määrin häiriö- ja epävarmuustilanteitten, kehityksen ja muutok-

sen hallintaa. Oppimisen kohde on systeemien, todellisiin suhteisiin perustuva yh-

teiskunnallinen, kehittyvä, sisäisesti ristiriitainen toimintakokonaisuus. Todelli-

suuden muuttuvien ilmiöiden hallinta edellyttää ilmiön sisäisten suhteitten ja pe-

rusperiaatteiden paljastamista. (Davydov 1982: 39.)  

Davydov (1982) erottaa toisistaan empiirisen ja teoreettisen tiedon. Teoreetti-

sen ajattelun erityispiirre on dialektiikan systemaattinen ja tietoinen hyväksikäyt-

tö. Ongelmana teoreettisessa ajattelussa näyttäytyy tutkittavan järjestelmän kuva-

uksen synty, miten havaittavat moninaiset ulkoiset piirteet johtuvat kokonaisuutta 

määräävistä sisäisistä suhteista (vrt. uuden liiketoiminnan luominen). Teoreettisen 

käsitteen tehtävänä on kiteyttää järjestelmän sisäiset suhteet. (Davydov 1982: 39; 

Engeström 1983: 81–82.) 

Teoreettisessa ajattelussa on olennaista kysyä, miksi ongelma on syntynyt. 

Tämä avaa mahdollisuuden ratkaista ongelman ratkaisun periaate. Opetuksessa 

oppimistehtävät vastaavat tekoja, jotka johtavat merkityksen omaavan käsitteen 

syntyyn. Miten oppimisen kohteena oleva ilmiö, ongelma voidaan tiedostaa? 

Todellisuuden tiedostamisen metodi on abstraktista konkreettiseen kohoami-

nen (ks. Davydov 1982). Abstraktista konkreettiseen kohoamisen ehto on alku-

abstraktion muodostaminen kokonaisuuden analyysin avulla (Davydov 1977; ks. 

myös Engeström 1983: 82, 1984: 90). Tärkeä väline abstraktista konkreettiseen 

kohoamisessa on opittavan kohteen tutkiminen ja sen oleellisia piirteitä kuvaavan 
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mallin muodostaminen sekä hyväksikäyttö. Mallittaminen merkitsee aina alkupe-

räisen objektin sisäisten suhteiden paljastamista, objektin riisumista satunnaisista 

piirteistään. Oppimistoiminta ei ole lineaarisesti etenevä prosessi. 

”Oppimistoiminnalla on pikemminkin syklinen luonne: alkuabstraktion kehit-

tely ja yleistäminen tapahtuu asteittain rikastuvina kehinä (…). Ajatuksellis-

konkreettinen käsite saavutetaan monien välitysten kautta, ei suinkaan hypäh-

tämällä.” (Engeström 1984: 100.)  

Mallit näyttäytyvät Davydovin (1982) teoriassa oppimistoiminnan välineinä. Op-

pimistoiminnassa tieto syntyy käytäntöä tutkimalla ja palaa myöhemmin käytän-

töön kehittyneempänä ratkaisuna. Teoreettisten käsitteiden muodostaminen oppi-

mistoiminnassa noudattaakin samaa toimintaperiaatetta kuin teoreettisten käsittei-

den muodostaminen tutkimuksessa (Engeström 1983, 1984; Toikka 1984; Davy-

dov 1982). 

Kouluopetuksen ongelmiin esitetään helposti vastauksena kokemuksen kart-

tumiseen perustuvaa, suoraan työtoiminnasta oppimista (vrt. Kolb 1984; Mietti-

nen 1998). Välittömästi työhön sulautunut oppiminen on usein alkeellista ja usein 

tiedostamatonta yritykseen ja erehdykseen ja usein jo tuotetun, valmiina annetun 

toimintatavan oppimista (vrt. Kauppi 1993). Primitiivisessä, työhön sulautuneessa 

muodossa oppiminen ei vielä muodosta itsenäistä toiminnan järjestelmää. Toi-

minnalta puuttuu tässä tapauksessa toiminnan teoriassa keskeiset itsenäinen kohde 

ja itsenäinen välineistö. Primitiivisestä työstä erkaantumattoman oppimisen kohde 

on sama kuin työn kohde, ja sen välineet ovat kuin työn välineet, jolloin teoreetti-

sen tiedon muodostuminen on satunnaista ja epävarmaa. (Engeström 1983, 1987.) 

Hakkarainen ym. (1992) on osoittanut miten ”rationalisoidun” ja ”opetustek-

nologisen” opetussuunnittelun ideat johtavat vaikeuksiin, siinä, miten koulumai-

nen ”teoreettinen” opiskelu ja työelämän ”käytännöstä oppiminen” sovitetaan yh-

teen. Hakkarainen ym. (1992) esittävät ongelman ratkaisumalliksi kuten Davydov 

(1982) tutkimustoimintaa tai paremminkin sen analogiaa: oppimistoiminta olisi 

pyrittävä järjestämään tutkijan työskentelyn kaltaiseksi, jolloin opiskelijan ja 

työntekijän toiminnassa käytännöllinen ja teoreettinen saisivat samanlaisen mer-

kityksen, kuin niillä on tutkijan työssä (Hakkarainen ym. 1992: 5; ks. myös Enge-

ström 1983, 1984, 1987, 1994; Lambert 1996; Hakkarainen 1996). 

Engeström on kehitellyt Davydovin teoriaa edelleen. Hän kytkee oppimisen 

yhteiskunnallis-historialliseen tarkasteluun. Engeströmin kouluoppimisen teorian 

(1987) mukaan oppimisen kohteena näyttäytyvät teksti ja motiivina hyvät arvosa-

nat koulussa tai yleensäkin menestyminen koulussa. Kouluoppiminen on irtaantu-
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nut tiedon yhteiskunnallisesta käytöstä. Engeströmin (1987) mukaan oppimistoi-

mintaa leimaa kytkeytyminen kehittyvään yhteiskunnalliseen käytäntöön: 

”Oppimistoiminnan on kytkeydyttävä reaaliseen elämänkäytäntöön. Tiedot on 

muodostettava jäljittämällä niiden alkuperä yhteiskunnallisessa käytännössä 

ja ne on palautettava sovelluksina yhteiskunnalliseen käytäntöön. Oppimisen 

tulee sisältää elämänkäytännön kehittämistä ja sen muuttamista ja rikasta-

mista tiedon avulla.” (Engeström 1983: 140–141.) 

Oppimistoiminnan kohteena tulisi olla yhteiskunnan tuottama toiminta koko mo-

ninaisuudessaan ja kompleksisuudessa tai vielä tarkemmin yhteiskunnallisten 

toimintojen historiallinen kehitys (Engeström 1987: 125). Yrittäjyyden opetukses-

sa tämä tarkoittaa sitä, että oppimisen kohteena tulee olla yrittäjyysprosessi kyt-

kettynä laajempaan yhteiskunnalliseen kehitykseen, muuttuvaan toimintaympäris-

töön (vrt. Bryat ja Julien 2000; Davidson 2005; Eckhardt ja Shane 2003; Puhakka 

2002; Shane, Locke ja Collins 2003; Timmons 1999; Timmons ja Spinelli 2003). 

Yrittäjyyskoulutuksen yhtenä merkittävänä ongelmana on ollut kohdeongel-

ma. Esimerkiksi yrityksen perustamiskoulutuksessa on opiskeltu erilaisten tarvit-

tavien lomakkeiden täyttämistä. Peisa (1996) puhuu paperiaihekokonaisuuksista, 

joissa oppimistoiminta on vieraantunut yhteiskunnallisesta todellisuudesta, tällöin 

kohteena näyttäytyy paperilla ja teksteissä olevat kokonaisuudet. Toiminnan taus-

talla olevien periaatteiden tarkastelu on jäänyt puutteelliseksi, koska oppimisessa 

ei ole tutkittu kohdetoiminnan muutoksia ja sen syitä. Ankkuroituminen todelli-

seen yhteiskunnalliseen toimintaan on jäänyt puutteelliseksi. Yritystoiminnan 

luomista ei ole tarkasteltu historiallisen kehityksen näkökulmasta (vrt. Engeström 

1987: 125; Kline ja Saunders 1993: 162; Räsänen 1994: 181; Senge 1990: 267).  

Peisa (1996: 142–143) pitää ideaalina opiskelukokonaisuuksien suunnittelus-

sa ja toteuttamisessa työelämässä vallitsevien ilmiöiden ja kehityksen ymmärtä-

mistä sekä hallintaa. Tämä edellyttää opiskelun kohteena olevien reaalityön toi-

mintajärjestelmien ja osajärjestelmien yhteistä tutkimista sekä tätä vastaavien tie-

torakenteiden ja hallintamallien omaksumista.  

Liiketaloustieteellisessä keskustelussa on korostettu sitä, että kehittämisen pe-

rusyksiköksi tulee yritystoiminnassa ottaa prosessit ja suuremmat kokonaisuudet 

yhteydessä toimintaympäristön muutokseen, yksittäisten toimintojen sijaan 

(Alasoini 1997, 1998; Ghoshal ja Bartlett 1995; Hammer ja Chamby 1993; 

Hammer 1996; Hannus 1995; Morris ja Brandon 1994; Porter 1996; Senge 1990). 

Sama holistisen orientoitumisen vaatimus koskee myös yrittäjyyskoulutusta uu-

den liiketoiminnan luomisena. Keskeisenä työvälineenä, kuten toiminnan teoreet-
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tisessa oppimistoiminnassakin, liiketoimintaprosessien uudistamisessa käytetään 

mallintamista (Savolainen ym. 1997). Perinteisen kouluopetuksen (Miettinen 

1990, 1993) kohdeongelma on yhteydessä oppimisen subjektiongelmaan. Opiske-

lijan tila toimia aktiivisesti ja aloitteellisesti on kouluopetuksessa pieni (Torvinen 

1997).  

Oppimistoiminnan motiivin tulisi perustua tiedolliseen ristiriitaan tai tiedon 

käyttöarvoon (Miettinen 1993). Oppiaineiden hallinnan kannalta ratkaisevan tär-

keää on se, millaisen aseman hankittu tieto saa ihmisen elämässä, muodostuuko 

siitä hänen todellisen elämän osa vai ainoastaan ulkoinen ulkoapäin pakotettu eh-

to (Leontjev 1977: 239). Miten subjektiongelma voidaan ratkaista? Opiskelijoilla 

tulisi olla tietoisuus oppimistoimintansa rakenteesta ja kykyä oppimistoiminnan 

itsesäätelyyn (Engeström 1983: 142). Oppimistoiminta tulisi nähdä myös suhtees-

sa ennakoituun tulokseen ja suhteessa muuhun elämään (vrt. Senge 1990). Oppi-

mistoiminnan subjektiongelman ratkaisu liittyy myös oppimistoiminnan motivaa-

tiotyypin muuttumiseen mm. tilannekohtaisesta tai välineellisestä motivaatiosta 

sisällölliseen. Oppimistoiminnan yhteistoiminnallisen luonteen kautta tapahtuu 

siirtymistä kollektiiviseksi subjektiksi. Oppimistoiminnan kollektiivisen subjektin 

muodostumiselle on Markowan (1977: 50–51) mukaan kaksi ehtoa: yhteisen toi-

minnan rakenteen ottaminen opiskelijoiden erityiseksi omaksumiskohteeksi ja 

toiseksi oppimisteko, jossa yksilö asettaa itsensä yhteisön jäsenen asemaan ja tar-

kastelee tehtävää ja menettelytapoja yhteisön jäsenen kannalta. (Engeström 1983: 

142–143.)  

Torvinen (1997: 59) kuvaa aluetta, jolla opiskelijalla on mahdollisuus olla ak-

tiivinen oppimistoiminnassaan, käsitteellä opiskelijan tila. Opiskelijan itsenäinen 

toiminta voi yhdistyä aktiiviseen ja tietoiseen oppimiseen sekä opiskelijan mah-

dollisuuteen olla lähikehityksen vyöhykkeellä (ks. Vygotski 1978; Engeström 

1994, Virkkunen 1990). Kouluoppimiseen liittyvä tutkimus (Engeström 1987; 

Fichtner 1984; Cuban 1984; Miettinen 1990, 1993, 1999) osoittaa opiskelijan roo-

lin passiivisena tiedon vastaanottajana, varastoijana. Oppimistilanteita leimaa 

usein historiallisesti muotoutunut opettajan toiminta ei opiskelijoiden oppimis-

toiminta. Engeströmin (1995) mukaan työn laadulliselle muuttumiselle on omi-

naista ”hyppy tuntemattomaan”. Tällainen muutos pakottaa kirjaimellisesti oppi-

maan jotakin, mitä ei ole vielä olemassa.  

Miten oppiminen voi siirtyä ammatillisessa koulutuksessa kehittyneempinä 

ratkaisuina työpaikoille. Kehittävään siirtovaikutukseen päästään muodostamalla 

oppiminen prosessiksi, jossa esim. ammatillinen oppilaitos, opiskelijat ja työpaik-

ka keskenään neuvotellen toteuttavat kehittämishankeen, johon yhteistyön osa-



 65

puolet antavat jonkin panoksen (Engeström 2004; Tuomi-Gröhn ja Engeström 

2003).  

3.2 Tietoisen oppimistoiminnan malli 

Yrjö Engeströmin (1983: 150–151: 202, 1994: 35) kehittämässä tietoisen oppi-

mistoiminnan mallissa käytettiin kognitiivisen kurssididaktiikan välineistöä, jota 

kehitteli ryhmä suomalaisia aikuiskouluttajia (Engeström 1995). Mallin perustana 

on kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan pohjautuva teoria orientoitumisesta 

(Galperinin 1979) ja teoria teoreettisen ajattelun kehittymisestä, jonka tärkeänä si-

sältönä oli abstraktista konkreettiseen kohoamisen periaate (Davydov 1977, 

1982). Kyseistä mallia on käytetty tässä kehittämishankkeessa yhtenä heuristisena 

oppimistoiminnan suunnittelun välineenä. 

Mallissa (Kuvio 2) oppimistoiminnan kohteen tulisi olla kehittyvä arkitodelli-

suus tai yhteiskunnallinen käytäntö. Oppimistoiminnan tehtävänä on omaksua to-

dellisuus dynaamisina muutoksina subjektin, objektin ja työvälineiden välillä. 

Tietoisen oppimistoiminnan mallissa oppimistoiminta nähdään ilmiön kokonai-

suudesta lähtevien selitysmallien rakentamisena. Selitysmalli rakennetaan graafi-

sen mallin muotoon, jota kutsutaan Galperinin (1979) käyttöön ottamalla käsit-

teellä orientaatioperusta. Teoria korostaa opiskelijan aktiivista ja tietoista roolia 

oppijana (vrt. Vygotski 1978: 88). Tietoisen oppimistoiminnan mallilla kuvataan 

oppimisteoista koostuvaa oppimistehtäviin perustuvaa oppimisprosessia. Motivoi-

tuminen syntyy siitä, että opiskelija ei hallitse oman elämänsä kannalta tärkeää 

ilmiötä tai ongelmaa. Motivoitumisessa on tärkeää tiedon käyttöarvon osoittami-

nen ja havaitseminen. Motivoinnissa tulisi ottaa huomioon myös opiskelijan ai-

kaisemmin hankkimat tiedot ja ajattelumallit. Tässä mielessä mallissa on myös 

kognitiivisen oppimisnäkemyksen piirteitä (Torvinen 1997: 86). Orientoituminen 

on mallissa strategisesti erittäin tärkeä teko. Orientoituminen merkitsee suunnan 

ottamista opittavaan kohteeseen, joka tapahtuu kohdeilmiötä tutkimalla, ana-

lysoimalla ja muodostamalla ilmiön keskeisiä piirteitä kuvaava graafinen malli, 

jota kutsutaan nimellä orientaatioperusta. Mallin sisäistämisellä tarkoitetaan opit-

tavan kohteen analysointia eri puolilta ja malliin liittyvien tehtävien tekemistä. 

Soveltaminen tarkoittaa mallin soveltamista uuden ongelman ratkaisussa ja mallin 

käyttöä uuden ratkaisun tuottamisessa. Arvioinnissa mallia arvioidaan kriittisesti 

suhteessa opittavaan kohteeseen ja mallia kehitetään edelleen. Kontrollissa opis-

kelija arvioi omaa oppimistaan ja erittelee suorittamiaan tehtäviä. Kunkin vaiheen 

oppimisteot pyritään saavuttamaan oppimistehtävien avulla, jotta tutkivaa toimin-
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taa jäljittävä toimintatapa olisi mahdollisimman optimaalinen (Engeström 1982, 

1983, 1984, 1994, Miettinen 1993). 

 

Kuvio 2. Tietoisen oppimistoiminnan malli (Engeström 1983). 

Engeströmin tietoisen oppimistoiminnan mallia on käytetty oppimisen suunnitte-

lussa väärin nk. MOSUK-mallina (ks. Miettinen 1993). Kyseinen malli kahlitsee 

oppimista lineaarisena prosessina usein yksittäisten oppituntien minuuttiaikatau-

lulla, ja siitä muodostuu tällöin helposti muuttumaton opetuksen kaava. Oppimis-

toimintaa ei kuitenkaan voi mieltää lineaarisena prosessina (Engeström 1984: 

100). Engeströmin malli keskittyy lähinnä tarkastelemaan yksilön oppimista, kui-

tenkin viimeaikainen kehitys on osoittanut yhteisöllisen oppimisen tarpeen. Enge-

ström (1994: 41–42) liittääkin tutkivan oppimistoiminnan malliinsa yhteisöllisen, 

sosiaalisen ulottuvuuden, joka pitää sisällään säännöt, yhteisön ja työnjaon. Yh-

teisö tarkoittaa oppimisen yhteisöä, joka jakaa saman oppimisen kohteen. Yhteisö 

ei rajoitu luokkahuoneeseen, vaan muodostuu oppimisen verkko, joka yhdistää 

työpaikat ja koulun. Työnjaolla tarkoitetaan, miten tehtävät ja roolit jakautuvat 

OPPISISÄLTÖ:
MUODOSTETTAVA
UUSI SELITYS-
MALLI
(ORIENTAATIO-
PERUSTA)

TODELLISUUS:
KÄYTÄNTÖ,
ONGELMA-
TILANTEET,
TEHTÄVÄT

OPPILAS:
OPPILAAN OMAKSU-
MA AJATTELU- JA 
TOIMINTAMALLI
(ORIENTAATIO-
PERUSTA)

1. MOTIVOITUMINEN
(Tiedollinen ristiriita)

4. KÄYTTÖ JA SOVELTAMINEN
(Tehtävän suorittaminen orientaatio-
perustan avulla)

5. O
PITTA

VA
N

 SISÄ
LLÖ

N

A
R

VIO
IN

TI

2. O
R

IEN
TO

ITU
M

IN
EN

(M
allin m

uodostam
inen)

6.
 O

M
A

N
 O

P
P

IM
IS

EN

K
O

N
TR

O
LL

I J
A

 A
R

V
IO

IN
TI

   
   

3.
 S

IS
Ä

IS
TÄ

M
IN

E
N



 67

oppimisen yhteisössä. Säännöissä määritellään yhteisesti puitteet, suunnitelmat ja 

tavoitteet, jotka ohjaavat oppimisprosessia.  

3.3 Orientoituminen oppimisen strategisena ehtona 

Perinteisessä opetuksessa oppimisen kohteita on suunnattu asetettujen tavoittei-

den avulla, jotka ovat kohdistuneet enimmillään tavoitteellisiin tekoihin. Tavoit-

teet ovat olleet lähinnä viranomaisten, opettajien asettamia tavoitteita, opiskelijoi-

den oman oppimisen tavoitteille ei ole jäänyt paljoakaan sijaa. Rovon (1997: 92) 

mukaan laadullisesti hyvä oppimisprosessi edellyttää enemmän opiskelijoiden 

omien tavoitteiden asettamista. Yrittäjyyskoulutuksessa mm. Bird (2002) ja Fiet 

(2000b) korostavat opiskelijoiden keskeisempää roolia opiskelukokonaisuuksissa. 

Perinteisissä oppimisprosesseissa toteutui suunnittelevan ja toteuttavan työn erot-

taminen. Oppilaan tavoitetietoisuuden ja tietoisen toiminnan sivuuttaminen perin-

teisessä didaktiikassa perustuu mekaaniselle näkemykselle opetus-oppimis-

prosessissa (Engeström 1984: 5).  

Orientoitumisen yhtenä merkittävimpänä teoreetikkona voidaan pitää Galpe-

rinia. Suomessa orientoitumista ovat käsitelleet mm. Engeström (1984, 1995) ja 

Torvinen (1995, 1996, 1997, 2004). Kaikkeen inhimilliseen toimintaan liittyy 

orientoitumista, joka on toiminnan oleellinen ehto ja sen laatuun olennaisesti vai-

kuttava osatekijä (Galperin 1979). Ihmisten teot koostuvat Galperinin (1979) mu-

kaan kolmesta vaiheesta: orientaatio, suoritus ja kontrolli. Galperin on korostanut 

aktiivista orientoitumista tilanteissa, joissa ei ole valmista toimintamekanismia 

ongelman ratkaisemiseksi. Muutokset opittavassa kohteessa edellyttävät siis jat-

kuvaa uudelleen orientoitumista (ks. Galperin 1979: 86–87). Toiminnan kolmio-

mallissa orientaatio kohdistuu opittavaan kohteeseen. Torvisen (1997: 311) mu-

kaan orientaatio on tietoista kohdeorientoitunutta toimintaa ja toiminta on jatku-

vaa uudelleen orientoitumista (vrt. Normannn 1988).  

Orientaatioperustan määrätietoinen rakentaminen ja käyttö opetustilanteessa 

mahdollistavat tekojen oppimisen ohjauksen ja sääntelyn (vrt. Vygotski 1978). 

Kouluoppimisen keskeinen piirre on ollut opiskelijan passiivinen tiedon vastaan-

ottaminen ja sen varastointi (esim. Miettinen 1990, 1993; Miettinen ym. 1997). 

Oppimistoiminnan subjektiongelman ratkaisun kannalta on keskeistä opiskelijan 

motivoituminen ja opiskelijan aktiivinen osallistuminen orientaatioperustan muo-

dostamiseen. Tämä tarkoittaa opittavana olevan kohteen kuten reaalisen yritys-

toiminnan tutkimista ja sen oleellisia piirteitä kuvaavan mallien muodostamista 

sekä koettelua (esim. Miettinen 1993).  
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Galperinin teorialla on selkeitä yhteyksiä Hackerin (1982) teonsäätelyteori-

aan. Engeström (1984: 75–83) arvioi kriittisesti Galperinin (1979) teoriaa siitä, et-

tä sillä on pyrkimys rajoittua tekojen tasolle oppimisen tarkastelussa. Tällöin ope-

tettava teko irrotetaan siitä yhteiskunnallisesti määräytyneestä kokonaistoiminnas-

ta, jonka osa se on. Engeström jatkaa: 

”Yksittäinen tavoitteinen teko irrotetaan yhteyksistään ja neutralisoidaan - 

sen sisäiset ristiriidat häviävät ja siitä näyttää tulevan miltei teknisen 

optimoinnin kohde. Kysymys siitä onko teko, yhteiskunnallisesti mielekäs ja 

mikä on sen merkitys ja mieli yksilön elämässä, jää usein käsittelemättä.” 

(Engeström 1984: 75.) 

”Ongelmana tässä on ensinnäkin rajoittuminen tekojen tasolle orientaatiope-

rustaa luotaessa. Jonkin toimintajärjestelmän (esim. ammatin) tai tiedonalan 

yleisempien periaatteiden (peruskäsitteiden) löytäminen edellyttäisi ilmeisesti 

ko. toiminnan tai tiedonalan kokonaisuudesta ja yhteiskunnallis-

historiallisesta määräytymisestä lähtemistä. Muutoin yksittäisten tekojen ja 

käsitteiden merkitys jää kyseen alaiseksi.” (Engeström 1984: 78.) 

Kun tarkastellaan ainoastaan subjektin tekoja, se tuo merkittäviä rajoituksia tar-

kastella kokonaistoiminnan motiivin yhteyttä tekoihin, jolla on taas selkeä yhteys 

motivaation syntymiseen (vrt. Leontjev 1977). 

Toiminnanteoriassa orientoituminen tulisi lähteä liikkeelle ilmiön kokonai-

suudesta käsin, eli siirrytään kokonaisuudesta osiin (Engeström 1984: 58). Edellä 

mainittu tarkoittaa esim. yrittäjyysprosessin kohdalla sitä, että oppimisen koh-

teeksi muodostuu luotava yritys kehittyvänä toimintajärjestelmänä, johon yksit-

täisten tekojen tavoitteet suhteutetaan. Luotava yrityksen kokonaistoiminta ja eril-

liset toiminnot ja teot nähdään suhteessa tuohon kokonaisuuteen ja sen motiiviin 

sekä menestymisen ehtoihin. Tällä on läheinen yhteys merkityksellisten tekojen 

muodostumiseen. Oppimistoiminnan keskeinen sisältö on luotavan yritystoimin-

nan ja sen toimintojen mallintaminen (vrt. Morris ja Brandon 1994: 131–162; Sa-

volainen ym. 1997: 25–60). Liiketoimintaprosessien kehittämisessä mallintami-

sella on keskeinen merkitys. 

”Liiketoimintaprosessien mallintamisen ehkä tärkein motiivi on kokonaisuu-

den ymmärtäminen ja kommunikointi. Mallinnuksessa syntyy yhteinen kieli ja 

kuvaus, joka voi toimia perustana monenlaisille hankkeille (…). Kuviot ja ku-

vat esittävät kokonaishahmoja, asioiden suhteita ja rakenteita.” (Savolainen 

ym. 1997: 25.) 
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Orientoituminen toimintakokonaisuudesta lähtien on vaativaa ja aikaa vievää yh-

teistoiminnallista toimintaa.  

”Toiminnan tason orientaatioperusta koskee kokonaistoiminnan kohdetta ja 

motiivia ja välineistöä, työn jakoa sekä toiminnan kehitystä, ja sen eri vaihto-

ehtoja. Ladullisesti hyvän koko toiminnan tason orientaatioperustan laatimi-

nen vaatii yhteistoiminnallista pohdintaa ja kehittelyä.” (Engeström 1984: 

112.)  

Laadullisesti hyvässä oppimistoiminnassa orientaatioperustoja ei voi saada val-

miina oppikirjoista, vaan on paneuduttava niiden synnyn, jatkuvan kehityksen ja 

käytön ongelmiin (Engeström 1984: 113–114). 

Orientaatioperustan laatu on määriteltävissä vain osana oppimisen ja tai 

muun toiminnan kokonaisprosessia. Orientaatioperustan muodostaminen on vain 

osa oppimisprosessia. Yhtä tärkeä osa oppimista on orientaatioprosessin sovelta-

minen ja käyttö. (Engeström 1984: 122.) Spontaanille orientaatioperustalle omi-

nainen käyttötapa on tilannekohtaisesti vaihteleva yritys-erehdys-tyyppinen suori-

tus tai ylirutinoitunut kaavamainen suoritus. Spontaanit orientaatioperustat toimi-

vat käyttäytymistä tiedostamattomasti ohjaavina stereotypioina. Ennakkojäsentä-

jiä sovelletaan asioiden luokitteluun ja muistamisen sekä tunnistamisen helpotta-

miseen. Ennakkojäsentäjä auttaa sijoittamaan itsensä omalle paikalleen erilaisissa 

toimintakokonaisuuksissa. Algoritmin tyypillinen soveltamistapa on prosessin 

vaiheistuksen ja etenemisen ohjaaminen. Algoritmin perusteella voidaan prosessi 

tarkistaa ja prosessissa ilmenneet virheet voidaan paikantaa. Systeemimallin tyy-

pillinen käyttötapa on toiminnan ja toimintojen kokonaisuudesta lähtevän tietojen 

järjestelmän erittely. Lisäksi systeemimalli mahdollistaa prognoosin teon, enna-

koinnin ja suunnittelun. Systeemistä voidaan johtaa myös erilaisia algoritmeja 

siirtymiseksi systeemin tilasta toiseen. Systeemimallista voidaan johtaa erilaisia 

ennakkojäsentäjiä systeemien osien hierarkkista ja staattista kuvaamista varten. 

Systeemimalli ylittää ennakkojäsentäjän rajat siinä, että se on dynaaminen, toi-

mintaa ja prosesseja kuvaava. Algoritmiset mallit ja heuristiset sääntöjen rajat 

systeemimalli ylittää sikäli, että systeemimalli kuvaa kokonaisuuden useina sa-

manaikaisina ja vastavuoroisina vuorovaikutussuhteina, kun taas algoritmi ja heu-

ristinen sääntö ovat periaatteessa alkupisteestä loppupisteeseen peräkkäisessä ai-

kajärjestyksessä etenevä vaiheistus ja tällä tavoin kuvattuna yksiulotteinen. Sys-

teemimallissa systeemin elementit vaikuttavat toisiinsa ja luovat systeemille dy-

naamisen luonteen. (Engeström 1984.) 
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Alkusolumallin tyypillinen käyttötapa on konkreettisen todellisuuden moni-

naisten ilmenemismuotojen ja ennen kaikkea sen muutoksen ja kehityksen johta-

minen alkuperäisestä ”liikkeellepanevasta voimastaan” systeemin sisäisestä pe-

russuhteesta ja ristiriidasta (Engeström 1984). Engeström (1984: 119, 1994: 139) 

kuvaa orientaatioperustan rakenteellisen laadun tyyppejä Kuviossa 3. Kuviossa 

pyramidin yläpäätä kohden tarvitaan yhä vähemmän malleja koko toiminnan hal-

litsemiseksi. Pyramidin yläpäätä kohden mallin siirtovaikutus laajenee.  

 

Kuvio 3. Orientaatioperustan rakenteellisen laadun tyypit toiminnan hallinnan hierark-

kisena välineistönä (Engeström 1984). 

Kutakin orientaatioperustan laadullista tyyppiä vastaa määrätynlainen muodosta-

mis- ja soveltamistamistapa (Taulukko 1). 
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Taulukko 1. Orientaatioperustan rakenteellisen laadun, muodostamistavan ja sovelta-

mistavan tyypit (Engeström 1984: 125). 

Orientaatioperusta Muodostamistapa Soveltamistapa 

Spontaani Havainnointi, kokemus, tuntuma, jäl-

jittely, yritys ja erehdys 

Stereotyyppinen: Epävakaan tai ylirutinoi-

tunut kaavamainen suoritus 

 

Ennakkojäsentäjä Osittaminen, vertailu, järjestäminen, 

luokittelu ja hierarkisointi 

Muistamisen, mieleenpalauttamisen, tun-

nistamisen helpottaminen, järjestyksen 

luominen, sijoittelu ja paikantaminen  

 

Algoritmi tai heuristinen 

sääntö 

Onnistuneen suorituksen tai proses-

sin erittely osavaiheisiin, tehtävän 

vaatiman etenemislogiikan algorit-

misointi 

 

Suorituksen tai prosessin tietoinen oh-

jaaminen, kontrollointi ja korjaus 

Systeemi Systeemianalyysin menetelmät Systeemin tilojen diagnoosi, ennakointi ja 

suunnittelu sekä algoritmien ja ennakko-

jäsentäjien tuottaminen 

 

Alkusolu Historiallisgeneettinen analyysi ja 

ristiriitojen ja kehityksen analyysin 

dialektinen logiikka  

Systeemin laadullisen kehityksen selittä-

minen, ennakointi ja suunnittelu sekä sys-

teemikuvausten tuottaminen 

3.4 Miksi opetusta on vaikea muuttaa? 

Yrittäjyyskoulutusta käsittelevässä tutkimuksessa ja keskustelussa on esitetty yrit-

täjyyskoulutuksen kehittämisen merkittäväksi ehdoksi irrottautumisen perinteisis-

tä koulutuksen pedagogisista ratkaisuista (esim. Fiet 2000b; Gibb 1993; Honig 

2004; Leskinen 2000). Luokkahuoneopetukseen perustuva opetuksen malli on 

kuitenkin osoittautunut hämmästyttävän vaikeaksi muuttaa (Miettinen 1990, 

1993; Väärälä 1995: 134; Coombs 1985; Cuban 1984; Broady 1985). Siitä on tul-

lut instituutio. Berger ja Luckmann (1994) kuvaavat instituutioita seuraavasti: 

”Instituutioiden maailma koetaan siten objektiiviseksi todellisuudeksi. Sen 

historia ulottuu kauas yksilön syntymää edeltäneeseen aikaan (…). Olemassa 

olevien instituutioiden traditiona historialla itsellään on objektiivinen luonne. 

Yksilö kokee elämänsä tapahtumasarjaksi yhteiskunnan objektiivisessa histo-

riassa. Instituutiot asettuvat häntä vastaan historiallisina, objektiivisena ja 

kiistämättöminä tosiasioina. Ne ovat osa hänen itsensä ulkopuolista todelli-

suutta ja pitävät itsepintaisesti kiinni siitä todellisuudestaan, halusipa hän si-
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tä tai ei. Hänen toiveensa eivät pysty poistamaan niitä, ja hänen on vaikea 

muuttaa tai vältellä niitä. Instituutiot kohdistavat häneen pakottavaa voimaa 

sekä itsessään, pelkästään oman tosiasiallisuutensa kautta, että ainakin tär-

keimpiin laitoksiin liitettyjen kontrollimekanismien välityksellä (…). On syytä 

pitää mielessä, että instituutioiden maailman objektiivisuus on voimallisuu-

destaan huolimatta ihmisen tuottamaa ja rakentamaa (…). Instituutioiden 

maailma on objektivoitunutta inhimillistä toimintaa, samoin jokainen yksit-

täinen instituutio. (…). Mitä voimakkaammin käyttäytyminen instituutioituu, 

sitä ennustettavampaa ja kontrolloidumpaa siitä tulee. Jos sosialisaatio insti-

tuutioihin on sujunut odotetusti, suoranaisia pakkotoimenpiteitä voidaan so-

veltaa säästeliäästi ja valikoivasti; suurimman osan ajasta käyttäytyminen 

kanavoituu ”itsestään” institutionaalisesti määrättyihin uomiinsa. Kun insti-

tuutioinunutta käytöstä aletaan pitää selviönä, mahdolliset vaihtoehdot insti-

tutionaalisille ”ohjelmille” vetäytyvät taka-alalle ja toiminnasta tulee ennus-

tettavaa ja kontrolloitua.” (Berger ja Luckman 1994: 72–76.) 

Bergerin ja Luckmannin teoria ei juuri näe muutosmahdollisuuksia instituutioiden 

suhteen. Opetusten uudistumispyrkimykset ovat hämmästyttävällä tavalla jäänet 

ilman merkittäviä vaikutuksia käytännön opetustyöhön (Cuban 1984, Miettinen 

1990, 1993; Väärälä 1995). Miettinen (1990) näkeekin teoreettisen kysymyksen 

muuttumattomuuden tai muutoksen syistä ja mekanismista siksi myös käytännön 

kehittämistyön kannalta olennaisena kysymyksenä? Luokkahuoneopetuksen py-

syvyydelle on esitetty kolmenlaisia selityksiä: 1) opetuksen reunaehdot ja luokka-

huonekontekstin vaatimuksiin perustuvat selitykset 2) reproduktioteoriaan perus-

tuvat selitykset, jonka mukaan koulu toimii yhteiskunnallisten valtarakenteiden 

sosiaalistajana ja 3) historiallisesti orientoituneet selitykset, jotka tarkastelevat 

koulun ja luokkahuoneen toiminnan erityispiirteitä historiallisesti ja yhteiskunnal-

lisen työnjaon näkökulmasta. Tätä selitystyyppiä edustaa teoria kouluoppimisesta. 

(Miettinen 1990: 16, 1993: 246.)  

Koulurakennuksen arkkitehtuuri eristettyine luokkahuoneineen, ikäryhmäja-

ko, luokan suuruus, käytettävissä oleva aika, opetussuunnitelmat ja oppiennätyk-

set ovat rakenteellisia tekijöitä, jotka määräävät opettajan toimintatapaa (Mietti-

nen 1990; Väärälä 1995; vrt. Ropo 1997). Luokkahuoneopetuksen vuorovaikutus 

ja opetustyön tutkimus (esim. Leiwo, Kuusinen, Nykänen ja Pöyhönen 1987) on 

osoittanut luokkahuoneopetuksen noudattavan pääosin tiettyä mallia. Tyypillisek-

si piirteeksi on osoittautunut 2/3 sääntö, jolloin opettaja puhuu vähintään 2/3 ajas-

ta. Tuosta ajasta suuri osa pitää sisällään opettajan esittävää opetusta, kysymyksiä, 
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kommentteja ja lisäkysymyksiä. Opettaja ohjaa kysymysten muotoilulla, vihjeil-

lään ja reaktioillaan opiskelijan oikeaan vastaukseen (Väärälä 1995: 135). 

Helposti opettajan työ muodostuu tällöin opetustilanteen hallinnan (järjestys, 

työrauha) ylläpitämiseksi ja opiskelijan työ tiettyjen selviytymistapojen oppimi-

seksi (Miettinen 1993). Piilevää opetussuunnitelmaa koskeva tutkimus on osoitta-

nut, että ulkoisesti sujuva opetus tuottaa toisenlaisia oppimistuloksia, kuin viralli-

set opetussuunnitelman tavoitteet edellyttäisivät. Oppisisällöt eivät olleet omak-

sumisen pääasiallisia kohteita, vaan opiskelijat omaksuivat tietyn tavan ajatella ja 

toimia, tietyn tavan suhtautua todellisuuteen, tietyn tavan oppia (Broady 1989). 

”Reproduktio” viittaa työntekijöiden kouluttamistehtävään, jonka päämääränä 

on valmistaa työntekijät asenteiltaan, taidoiltaan ja fyysisiltä kyvyiltään sopivaksi 

yhteiskunnassa vallitsevaan työnjakoon ja valtarakenteisiin, jotta taloudellinen 

toiminta voisi sujua häiriöittä (Miettinen 1990; Väärälä 1995).  

Merkittävänä selittäjänä luokkahuoneopetuksen pysyvyydestä on nähty sosi-

aalistuminen opetustyön empiiriseen käyttöteoriaan perustuviin opetuksen toimin-

tatapoihin (esim. Miettinen 1993, vrt. Argyris 1990). Opettajankoulutuksessa saa-

dut oppimisen teoriat eivät ole saaneet pysyvää jalansijaa opetustyössä. Kokeilut 

opittuihin uusiin teorioihin perustuen ovat vaimentuneet, on palattu nopeasti rutii-

ninomaisiin toimintakäytäntöihin. Rutiininomainen toiminta luo tunteen tilantei-

den hallinnasta ja selviytymisestä, joka vähentää tilanteiden kaaosmaisuutta (Gid-

dens 1984; vrt. Berger ja Luckmann 1994). Kehittämishankkeet ankkuroituvat 

toimintatapoihin, jotka tunnetaan hyvin, tällöin tapahtuu orientoitumista tulevai-

suuden sijasta menneeseen. Toimintamallista on tullut tapa ajatella, suhtautua asi-

oihin ja samalla voi myös toimia defenssinä uudistuksia kohtaan (Argyris 1990; 

Senge 1990). Kehittämisyritykset helposti uusintavat traditionaalisia ratkaisuja 

(Giddens 1984; Kauppi 1993). Miettinen (1993) kuvaa osuvasti opetuksen sosiaa-

listumisprosessia opetuksen traditioon mallin avulla Kuviossa 4. 

Malli kuvaa hyvin opetuksen pysyvyyteen vaikuttavia tekijöitä sosiaalistu-

misprosessissa empiiriseen käyttöteoriaan. Organisaation muutostilanteissa vas-

taavana ilmiönä voidaan pitää Argyriksen (1990) esittämää vanhan toimintamallin 

puolustusmekanismeja (defensive routines), joiden avulla pyritään välttämään 

omaan toimintaan kohdistuva uhka. Uudistuspyrkimyksiä siirretään ja esimerkiksi 

otetaan asia esille seuraavassa strategisen suunnittelun palaverissa, perustetaan 

työryhmä selvittämään asia. Kouluopetuksessa nuorten opettajien esim. opetta-

jankoulutuksessa omaksumat ja kehittelemät opetuksen uudistamispyrkimykset 

on erityisen vaikeaa tuoda ja juurruttaa empiirisiin toimintakäytäntöihin. Tällöin 

tavallisia kommentteja ovat esim. ”Nämä menetelmät eivät sovi meidän heikoille 
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opiskelijoille, meillä on jo muutenkin riittävästi töitä”. Arkikielessä pedagogiikas-

ta kuulee käytettävän usein nimitystä pedakomiikka. Kyseinen asenteellinen il-

maus ei varmastikaan anna pedagogiselle uudistamistyölle juuri etenemismahdol-

lisuuksia. Edellä mainittu seikka nostaa esille myös opetuksen tutkimuksen kehi-

tyksen ja käytännön opetustyön kehityksen välisen kuilun. 

Kuvio 4. Opetuksen sosiaalistumisprosessi opetuksen traditioon (Miettinen 1993). 

Opettajan työ on luokkahuoneen sulkemisen jälkeen autonomista työtä. Opettajan 

autonomian, käsityön ihannoinnin seurauksena oppimateriaalien vaihto, opetuk-

sen yhteinen kehittäminen ja yhteinen toteutus muodostuvat vaikeaksi (vrt. Toik-

ka 1984).  

3.5 Kouluoppimisen teoria 

Fichtner (1984) ja Engeström (1987) ovat tutkineet toiminnan teorian näkökul-

masta kouluoppimista historiallisesti kehittyvänä ja läheisesti kouluun instituutio-

na liittyvänä oppimisen muotona. Analyysit osoittavat, että kouluoppiminen ei 

suinkaan ole oppimisen ainoa ja alkuperäinen muoto. Fichtnerin (1984) mukaan 

koulun synty on pitkälle sidoksissa kirjoitustaidon syntyyn. Kirjoitettu kieli muo-

dostui työvälineeksi, jonka omaksuminen osana työtoimintaa muodostui mahdot-

tomaksi. Keskiajalta lähtien tekstin käytöstä oppimisen välineenä tulee koulutyön 
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keskeinen sisältö (ks. myös Engeström 1987: 105). Oppimisen sisällöksi nousee 

koulutekstin omaksuminen, tämä on johtanut siihen, että oppiminen on tällöin 

oppisisältöjä toistavaa ja vastaanottavaa (Engeström 1987).  

Kouluoppimisen historiallinen tutkimus on osoittanut, että koulun suljettu 

luonne sinänsä synnyttää harhan oppimisesta pelkästään yksilön ja koulutiedon 

välisenä vuorovaikutuksena (Engeström 1987). Engeströmin (1987) mukaan mo-

dernin koulun läpimurto ei ole kuitenkaan merkinnyt merkittävää laadullista siir-

tymää oppimisessa. Todellista oppimista tapahtuu entistä vähemmän kouluissa 

(Watkins ja Marsick 1997: 380). Engeströmin toiminnan teoriaan pohjautuva ana-

lyysi kouluoppimisesta osoittaa, että kouluoppimisen kohteena on kirjoitettu teks-

ti ja oppimisen motiivit ovat usein välineellisiä. Tällöin oppimista voidaan motii-

vinsa perusteella kutsua koulunkäyntitoiminnaksi eikä oppimistoiminnaksi. Enge-

ström (1987: 101) kuvaa koulunkäyntitoimintaa: 

”Koulunkäynnin olennainen erityispiirre oppilaiden toimintana on outo koh-

teen ja välineen nurinkääntyminen (…) Koulunkäyntitoiminnassa, teksti ottaa 

kohteen roolin. Oppilaat muokkaavat tätä kohdetta omituisella tavalla: hei-

dän toimintansa tulos on sama teksti uudelleentuotettuna ja muunnettuna 

suullisessa tai kirjallisessa muodossa (yhtyeenvedettynä, luokiteltuna, uudel-

leenyhdistettynä ja sovellettuna tarkasti ennaltamäärätyllä tavalla hyvin 

strukturoitujen, suljettujen ongelmien ratkaisemiseen).” (Engeström 1987: 

101.) 

Kyseinen oppiminen poikkeaa oppimisesta, jota tapahtuu työtoiminnassa, teatte-

rissa, tieteessä ja harrastustoiminnassa. Tieto on irtaantunut tiedon yhteiskunnalli-

sesta käytöstä, joka johtaa opitun siirtovaikutuksen ongelmaan (esim. Engeström 

1987; Hakkarainen ym. 1992). Engeström (1983, 1987) sekä Deweyn ja Childsin 

(1933) mukaan oppimisen on kytkeydyttävä reaaliseen käytäntöön ja kontekstiin. 

”Olennainen kysymys koulun ymmärtämisessä yhteiskunnallisena ilmiönä on, 

että oppiaineita on opetettava niiden selväpiirteisessä kytkennässä yhteiskun-

nalliseen kontekstiin ja käyttöön, niitä on opetettava yhteiskunnallisessa kon-

tekstissa ja käytössä. Irrotettuna yhteiskunnallisesta kontekstista ja käytöstä 

tieto tulee täysin tekniseksi ja abstraktiksi.” (Dewey ja Childs 1933; Mietti-

nen 1993.)  

Kouluopetuksen vaihtoehdoksi tarjotaan usein kokemuksellista oppimista (esim. 

Kolb 1984). Oppiminen koetaan tällöin kokemuksen karttumiseksi ja työstämi-

seksi. Kokemusoppimisen klassiset kuvaukset lähtevät oppimiskäyristä (ks. myös 
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Garvin 1993: 89–90). Näissä tietyn suorituksen oppimisen etenemistä kuvataan 

ajan ja suorituskertojen funktiona siten, että suorituksen paraneminen on aluksi 

nopeaa, mutta hidastuu vähitellen lähes olemattomaksi (Engeström 1995).  

Välitön kokemus johtaa rajoittuneisiin ajattelumalleihin, esim. deterministi-

seen, algoritmiseen kausaliteettikäsitykseen ja probabilistisen, epävarmoissa tilan-

teissa tarvittavan ajattelun puuttumiseen (Engeström 1983: 79; ks. myös Mietti-

nen 1998). Kokemukseen perustuva empiirinen ajattelu johtaa helposti ongelmien 

teknisluontoiseen reseptin omaiseen ratkaisemiseen ja kyseinen ajattelu on suuris-

sa vaikeuksissa uuden tuottamisessa (Miettinen 1998). 

Koulun irrallisuus opiskelijoiden elämän käytännöistä ja yhteiskunnasta on 

muodostanut yhdeksi kouluoppimisen ongelmien merkittäväksi perustaksi ja näin 

kyseisen ristiriidan ylittäminen on yksi kehitystä suuntaava tekijä. Ziehe (1991) 

puhuu koulun koskettavuuden ongelmasta. Kouluoppiminen on oma erityinen 

toiminnan muotonsa, jolla on oma toiminnan kohde, omat välineet ja tekijät. 

Luokkahuoneopetus oppimisen muotona on eriytetty omaksi ilmiökseen erilleen 

muista toiminnan konteksteista.  

Lave ja Wenger (1991) korostavat tilannesidonnaisten tekijöiden ja yhteisölli-

syyden merkitystä oppimisessa. Oppiminen tapahtuu aina jossakin yhteisössä, 

kontekstissa, ja sillä on aina merkityksensä oppimisessa. Käytännön työtilanteissa 

oppiminen tapahtuu erityisesti horisontaalisissa vuorovaikutussuhteissa yksilön ja 

työympäristön välillä (ks. myös Wenger 2001). Oppimisen etsiminen vuorovaiku-

tusrakenteista muuttaa radikaalisti oppimisen analyysiyksikköä. Yksilön tekojen 

sijaan onkin tarkasteltava yhteisöllisiä oppimisprosesseja (Lave ja Wenger 1991; 

Hakkarainen 1996). Toiminnan yhteisöllinen välittyneisyys on olennaista yksilön 

tietoisuuden ja motiivin syntymisen kannalta (esim. Engeström 1987). Toiminnan 

yhteisöllinen ulottuvuus on nykyisissä tiimi- ja verkostopohjaisessa organisaatios-

sa tietoisesti kehitettävä periaate (Engeström1995: 29).  

Kouluoppimisen uudistamisen keskeisenä ehtona on annetun kontekstin, 

luokkahuone-oppitunti-oppikirjarakenteen ylittäminen ja opiskeltavien tietojen 

kytkeminen yhteiskunnalliseen käyttöön (Miettinen, Isokangas ja Peisa 1997). 

Millä tavalla tiedot voidaan kytkeä yhteiskunnalliseen käyttöön? Deweyn ehdot-

tama oppilaiden toimintakokonaisuus tarjoaa siihen lupaavan vaihtoehdon (De-

wey 1906: 81; Miettinen ym. 1997).  

Hakkarainen ym. (1992), Hakkarainen (1996) ja Lambert (1996) nostavat 

esille kouluoppimisen ristiriitojen ratkaisussa tutkivan oppimisen (ks. myös Miet-

tinen 1993; Toikka 1984). Tutkivaan oppimistoiminnan malliin (Engeström 1994) 

sovellettuna tämä tarkoittaa orientoitumista oppimisen kohteeseen tutkimalla 
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kohdetta ja muodostamalla sen olennaisia piirteitä kuvaava malli. Samoja aineksia 

on Miettisen (1993: 240) esittämässä lähikehityksen vyöhykkeessä, jossa hän esit-

tää oppimisen kohteen: ”oppilaat tutkimassa tai ratkaisemassa elämänsä ja tulevan 

työnsä kannalta olennaisia, kehittymässä olevia yhteiskunnan ja työelämän ilmiöi-

tä, ongelmia ja toimintoja”. Oppimiseen yhdistetään kiinteästi kohdetoiminta ja 

sosiaalinen ulottuvuus muodostamalla oppimisen verkkoja.  

3.6 Aihekokonaisuussuunnittelu 

Miettinen (1993) on tutkivassa kehittämistyössään Suomen Liikemiesten Kaup-

paoppilaitoksen opettajankoulutuksessa vuosina 1986–1991 hahmotellut uutta 

toimintatapaa, joka suuntautui vallitsevan oppitunti- ja opettajakeskeisen toimin-

tatavan muuttamiseen. Kehittämisen välineinä Miettinen käytti työelämän aikuis-

koulutuksessa omaksuttua kognitiivisen kurssididaktiikan piirissä luotua käsitteis-

töä (Engeström 1982). Kyseisen didaktiikan keskeisenä suunnitteluvälineenä oli 

nk. aihekokonaisuus. Sen avulla pyrittiin ratkaisemaan kouluoppimisen (Enge-

ström 1983) ja perinteisen opetuksen ongelmaa. Aihekokonaisuus ei ollut pelkäs-

tään aihealue tai teema. Se määriteltiin kolmella toisiaan täydentävällä tavalla, 

jotka kytkivät toisiinsa opetus- ja oppimisprosessin kolme keskeistä ulottuvuutta: 

koulun ja yhteiskunnan koulun ulkopuolisen todellisuuden välisen suhteen, ope-

tussisällön ja oppilaiden oppimisprosessin. Aihekokonaisuuden tuli kytkeytyä 

työelämässä esiintyvään tai kehittymässä olevaan käytäntöön. Tähän pyrittiin si-

ten, että opettajakokelaat tutustuivat yritysten toimintaan ja ongelmiin hankkimal-

la todellisia aineistoja ja ongelmia aihekokonaisuuksien opetuksen sisällöiksi. Ai-

hekokonaisuudella pyrittiin muodostamaan silta koulun ja työelämän välille. 

(Miettinen 1993.)  

Aihekokonaisuuden keskeiseksi sisällöksi pyrittiin muodostamaan tutkittavaa 

ilmiötä koskeva malli. Malleista käytettiin nimitystä orientaatioperusta (esim. 

Galperinin 1979). Aihekokonaisuutta tarkasteltiin myös opiskelijoiden oppimis-

prosessina, joka pyrittiin muodostamaan sarjasta oppimistehtäviä. Oppilastehtävi-

en rakentamisen välineenä käytettiin Engeströmin (1982) tietoisen oppimistoi-

minnan mallia. (Miettinen 1993.) Tutkimus osoitti, että aihekokonaisuussuunnit-

telu toimintatapana kehittyi tuntisuunnittelun rinnalle ja osittain korvasi sen. Mo-

nien aihekokonaisuuksien sisällöksi tuli yhteiskunnallisesti tärkeitä aiheita ja nii-

den sisällöt haettiin todellisuudesta. Tällä pyrittiin tehokkaaseen orientoitumiseen 

työelämään ja todellisuuteen. Todellisuuden mallintamisen vaikutukset olivat sel-

keästi myönteisiä. Aihekokonaisuussuunnittelu ei kuitenkaan pääosin pystynyt 
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ylittämään oppitunti- ja oppiainejakoisen työskentelyn ristiriitoja. Aihekokonai-

suuksien jakautuminen pitkälle aikavälille sirottuneitten yksittäisten oppituntien 

sarjaksi vaikeutti aihekokonaisuuksien koossapitämistä ja kunnollisten oppilasteh-

tävien kehittelyä. (Miettinen 1993: 234–235.) 

Joissakin vapaaehtoisesti rakennetuissa aihekokonaisuuksissa päästiin tunti-

jakoisen työskentelyn ylittävään ja yhteistoiminnalliseen toimintatapaan opettaji-

en spontaanien yhteistyökokeilujen kautta. Kehittämishankkeen keskeinen tavoite 

oli siirtää toiminnan painopistettä opettajan toiminnasta opiskelijan toimintaan. 

Saiko aihekokonaisuussuunnittelu aikaan muutoksia oppilaiden oppimisessa? 

”Olennaista muutosta tuskin tapahtui.” (Miettinen 1993: 235.) Strategisesti kes-

keisen oppimisteon, orientoitumisen tuli aihekokonaisuussuunnittelussa tapahtua 

oppimisen kohdetta tutkimalla ja muodostamalla siitä malli. Opiskelijat eivät kui-

tenkaan olleet päätoimijoita mallien tekemisessä (vrt. Torvinen 1997).  

”Useimmissa aihekokonaisuuksissa orientointi rajoittui mallin esittämiseen 

tai rakentamiseen keskustelemalla. Tehtävät olivat suppeita, ja aihekokonai-

suus jäi monessa tapauksessa hajanaiseksi.” (Miettinen 1993: 236.)  

Miettisen (1993) tutkimusaineisto antaa tukea tehtäviin perustuvan opetuksen 

mahdollisuuksista ja eduista. Tehtäväsarjat, jotka edellyttivät koulun ulkopuolelta 

hankittua tietoa, innostivat opiskelijoita.  

”Oppilaiden julkituoma innostus tutustumiseen koulun ulkopuolisiin kohtei-

siin sekä ulkopuolisten henkilöiden ja tietolähteitten käyttöön viittaa siihen, 

että tällaiset työmuodot tarjoavat ratkaisuja motivaation ongelmaan. (…) 

Oppikirjoihin ja keksittyihin tehtäviin pitäytyvällä työskentelyllä ei teoreetti-

sesti ottaen ole mahdollista saavuttaa tuloksia, jotka avautuvat todellisten 

kohteiden tutkimisella yhteistyössä tiedon käyttäjien ja erilaista asiantunte-

musta edustavien henkilöiden kanssa.” (Miettinen 1993: 236.) 

Miettinen (1993) piti hyvänä esimerkkinä opettajien ekspansiivisista ratkaisuista 

yhteisten projektien rakentamista, jossa yhdistyi työelämän muutoksen seuraami-

nen, tiedonhankinnan ja aihekokonaisuuksien rakentaminen. Lisäksi projekteissa 

rakennettiin yhteyksiä ulkopuolisiin asiantuntijoihin, yliopistoihin ja työelämään. 

Aihekokonaisuuden rajaaminen ja tutkittavan ongelman ja näkökulman määrittely 

edeltä käsin tehosti sekä vierailujen että asiantuntijoiden panoksen hyväksikäyttöä 

ja tiedon saantia. Aihekokonaisuuden yhteisestä valmistelusta muodostui tärkeä ja 

joustava tapa olla yhteydessä yhteiskuntaan ja työelämään. (Miettinen 1993: 237.)  
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Miettinen (1993) hahmotteli seuraavaa kehitysaskelta kauppaopetuksen kehit-

tämisessä. Toiminnan kohteena tulisi näyttäytyä opiskelija ratkaisemassa ongel-

maa jossakin yhteiskunnallisen toiminnan kontekstissa. Työn tuloksena tulisi olla 

opiskelijoiden teoreettinen tai systeeminen ajattelu ja siihen liittyvä ongelmanrat-

kaisukyvyn kehittyminen. Oppimiseen tulisi sisältyä suorituksen kytkeminen toi-

minnan kokonaisuuteen ja tarkoitukseen. Yritystoiminnan ja sen eri toimintojen 

muutosprosessit tulisi kartoittaa opetussuunnitelmien tarkentamiseksi. Lisäksi 

merkonomin muuttuvia kvalifikaatioita tulisi tutkia osana työtoimintojen muutos-

ta. Työelämän muutos tulisi kytkeä suoraan oppimisprosessiin, siten että opiskeli-

jat tutkivat työelämän muutosta. Tietoisen oppimistoiminnan mallin hyväksikäy-

tössä tulisi kiinnittää huomiota erityisesti orientoitumiseen sekä arviointiin. (Miet-

tinen 1993: 239–246.) Koulun ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutus tulisi 

taata ottamalla opetuksen toteuttajayhteisöksi opettajien, oppilaiden ja koulun ul-

kopuolisten henkilöiden muodostama sosiaalinen verkko. 

”Tällä halutaan korostaa sitä, että yhteistyötä ulkopuolisten kanssa tapahtuu 

niin opetuksen valmistelussa kuin itse opetusprosessissa. Tästä seuraa, että 

opetus- oppimisprosessi laajenee monitahoiseksi sosiaalisessa verkossa ta-

pahtuvaksi vuorovaikutus-, keskustelu-, tiedonkeruu -, ja sen yleistämispro-

sessiksi. (…) Toiminnan yksiköksi tulee aihekokonaisuus, jolla on tuntijakoi-

sen työskentelyn sijaan pikemminkin työnjaollisen projektitoiminnan luonne.” 

(Miettinen 1993: 241.) 

Oppimistoiminnan työnjaossa Miettisen mukaan on otettava oppilaat mukaan op-

pimisen suunnitteluun ja oppilaiden tulisi olla päätoimijoita oppimistoiminnan to-

teutuksessa ja suunnittelussa (Miettinen 1993: 239–240). 

Aihekokonaisuussuunnittelu ei kyennyt tehokkaasti murtamaan opettajajoh-

toista työtapaa. Tämä heijastui mm. orientaatioperustojen kehittämisessä, joka 

pitkälle tapahtui opettajan esittävän opetuksen avulla. Tällöin opiskelijan mallin 

rakentamisen ja kokeilun myötä syntyvä teoreettisen ajattelun taito jää saavutta-

matta. (Miettinen 1993: 241.) Oppimistoiminnan tavoitteena voidaan pitää teo-

reettisen ajattelun oppimista, jossa kohdeilmiöstä laadittavalla mallilla on keskei-

nen sija. Tällöin orientoituminen kohdeilmiöön nousee strategisesti merkitseväksi 

teoksi. Ajattelutavan tai mallin muodostaminen edellyttää monitahoista vuorovai-

kutusta mallin ja kohdeilmiön välillä. (Miettinen 1993: 242.) Opetuksen kytkemi-

nen työelämän muutokseen oli myös vaikeaa. Todellisten aineistojen ja esimerk-

kien taustalla olevien kehityskulkujen tarkastelu jäi usein puutteelliseksi. Tästä 
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johtuen opiskelun motiivin luomisessa oli vaikeuksissa (ks. Miettinen, Isokangas 

ja Peisa 1997).  

Orientoituminen enimmäkseen erillisiin työtehtäviin voi helposti johtaa yh-

teyden katkeamiseen toiminnan kokonaisuuteen nähden. On tärkeää ymmärtää 

ensin perusilmiöitä ja keskittyä vain olennaiseen. Tämän jälkeen on helpompi rat-

kaista yksittäisten ongelmatapausten ratkaisun ehtoja (Miettinen 1993: 243.) 

Miettisen (1993) mukaan luokkahuonekontekstin muuttaminen edellyttää yhteis-

kunnallisesti ja sisällöllisesti uuden toimintatavan kehittämistä. Tällöin opetuksen 

pysyvyyden reunaehdot tulisi ylittää.  
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4 Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyyskoulutus 

Usein esitetään kysymys, voiko yrittäjyyttä opettaa? Kuratkon (2005) mukaan 

yrittäjyyttä voidaan opettaa. Kuitenkin tämä edellyttää yrittäjyyden ja yrittäjyys-

koulutuksen yhdensuuntaisuutta. Yrittäjyyskoulutuksen taustalla olevien oppi-

miskäsitysten ja siinnä käytettävien yrittäjyyskoulutuksen menetelmien tulee olla 

yhdensuuntaisia yrittäjyyden määrittelyn kanssa. Tämä tarkoittaa monien tutkijoi-

den mukaan irrottautumista perinteisistä koulutuksen pedagogisista ratkaisuista 

(esim. Gibb 1993; Fiet 2000 b; Honig 2004; Koiranen ja Peltonen 1995). 

Yrittäjyyskoulutuksen tavoitteet ovat yrittäjyyden määrittelyn vaikeudesta 

johtuen olleet hajanaisia. Yrittäjyyskoulutuksen tavoitteina ja lähtökohtina on 

nähty yrittäjyyden ymmärtäminen ilmiönä (esim. Vesalainen, Pihkala ja Jokinen 

1999; Paajanen 2000, 2001), yrittäjämäinen oppiminen (esim. Deakings ja Freel 

1998; Cope 2003; Pittaway 2004), sisäisen yrittäjyyden toimintatavat (Koiranen 

ja Peltonen 1995; Paajanen 2000, 2001), pk-omistajayrittäjän osaamisvaatimukset 

(esim. Gibb 1993), liiketoimintamahdollisuuden havaitseminen ja hyödyntäminen 

(Fiet 2000b; Gaglio ja Katz 2001; Shane ja Venkataraman 2000), systemaattinen 

tiedon ja kokemuksen kehittäminen yrittäjyysprosessissa (esim. Davidson 2005), 

yrittäjämäisen toimintatavan oppiminen organisaatiossa muuttuva ympäristö 

huomioonottaen (Gibb 1999; London ja Smither 1999; Heinonen ja Vento-

Vierikko 2002) ja työelämävalmiuksien oppiminen (esim. Koiranen ja Peltonen 

1995; Koiranen ja Ruohotie 2001; Paajanen 2000, 2001).  

Gibbin (1993) mukaan yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet tulee johtaa yrittä-

jyyskäsitteestä ja niistä osaamisvaatimuksista, joita erityisesti pk- yrittäjältä edel-

lytetään. Teollisen pk-omistajayrittäjän on osattava mm. selvittää asiakastarpeita 

ja ennakoida toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, etsiä ja arvioida ideoita, 

myydä tuotteita, varmistaa materiaalien saanti, palkata ja erottaa työvoimaa, or-

ganisoida työtehtäviä, aikatauluja ja työnkulkuja, arvioida rahoitustarpeita ja käy-

dä rahoitusneuvotteluja, osata hinnoitella tuotteet sekä organisoida hallinnolliset 

tehtävät sekä tuntea lakien ja muiden määräysten sisältöä. (Gibb 1993.)  

Hytti (2003: 16) määrittää yrittäjyyskasvatuksen tavoitteeksi oppia ymmär-

tämään yrittäjyyttä, oppia yrittäjämäiseksi ja oppia tulemaan yrittäjäksi. Koiranen 

ja Peltonen (1995) mukaan yrittäjyyskasvatuksessa tulisi murtaa ainejakoinen 

luokkahuoneopetuksen kaava, ottaa holistisesti pk-omistajayrittäjyys sekä yrityk-

sen perustaminen keskeisiksi opetussisällöiksi. Leskisen (2000) mukaan yrittä-

jyyskasvatus tulisi ulottaa koko koulujärjestelmän kattavaksi, koulun vision ja 
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mission tulisi olla samansuuntainen yrittäjyyskasvatuksen tehtävän ja tavoitteiden 

kanssa.  

Yrittäjyyskoulutuksen tavoitteeksi voidaan asettaa myös yrittäjämäinen op-

piminen (esim. Cope 2003, Deakings ja Freel 1998, Rae ja Carswell 2000), joka 

organisoidaan esim. uuden yrityksen suunnittelu -opintojaksossa projektioppimi-

sena (Pittaway 2004). Koiranen ja Peltonen (1995) rinnastavatkin yrittäjyyden 

laadullisesti hyvään oppimiseen. 

Bhaven (1994) yrittäjyysprosessissa yhdeksi liiketoimintamahdollisuuden 

havaitsemisen lähteeksi nousee oma työ ja siinä esiintyvien ongelmien ratkaisu 

sekä siihen kytkeytyvä ammattitaito. Oma osaaminen, taidot ja tiedot muodosta-

vat merkittävän elementin yrittäjyysprosessissa (Shane, Locke ja Collins 2003; 

Puhakka 2002). Koiranen ja Ruohotie (2001: 105; vrt. Gibb 1999) asettavat yrittä-

jyyskasvatuksen yhdeksi merkittäväksi tavoitteeksi työelämävalmiuksien oppimi-

sen. Työelämävalmiuksien oppimisen lähtökohtana on ammatillinen osaaminen, 

joka näyttäytyy kykynä eritellä informaatiota ja sen pohjalta kykynä tehdä syn-

teesejä. Työelämävalmiudet pitävät sisällään ensinnäkin elämänhallinnan, jolla he 

tarkoittavat epävarmuuden oppimista, kykyä organisoida ja hallita ajankäyttöä se-

kä ongelmanratkaisutaitoa ja analysointikykyä. Toiseksi työelämävalmiudet pitä-

vät sisällään kommunikointitaitoja, joita ovat vuorovaikutustaidot, kuuntelutaito, 

suullisen ja kirjallisen viestinnän taito. Kolmanneksi työelämävalmiudet pitävät 

sisällään ihmisten johtamisen taidon, joka tarkoittaa päätöksentekotaitoja, johta-

mistaitoja, konfliktinhallintataitoja sekä suunnittelu- ja organisointitaitoja. Neljän-

tenä työelämävalmiutena on innovaatioiden ja muutosten hallinta, joka ilmenee 

hahmottamiskykynä, luovuutena, innovatiivisuutena, muutosherkkyytenä (kyky 

tuottaa uusia ratkaisuja), riskinottona ja visiointikykynä. (Koiranen ja Ruohotie 

2001: 105.)  

Yrittäjyysprosessin lähtökohtana voi olla ammattitaito, jota käytetään erityi-

sesti omassa työssä esiintyvien ongelmien ratkaisussa (ks. Bhave 1994). Ammatti-

taitovaatimuksia on tarkasteltu kirjallisuudessa työmarkkinoiden, työelämän, op-

pijan ja ammatillisen koulutuksen näkökulmasta (esim. Taalas 1995: 20–25). Kva-

lifikaatiokeskeinen keskustelu keskittyy lähinnä työelämän ja markkinoiden nä-

kökulmiin (esim. Mäkelä 1995; Toikka 1984; Rauhala 1993; Väärälä 1995). Mä-

kelä (1995: 129–131) jakaa kvalifikaatiot neljään näkökulmaan: työympäristöön 

ja työsuhteeseen perustuviin kvalifikaatioihin (työympäristöstä riippuvat kvalifi-

kaatiot), työn kohteeseen ja työn tulokseen perustuviin kvalifikaatioihin (toimi-

alakohtainen ja organisaatiokohtaisen tuloksen vaatimukset), työprosessin edellyt-

tämiin kvalifikaatioihin (työprosessin sosiaaliset ja teknologiset vaatimukset toi-
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mialoittain), työn sisällön edellyttämiin kvalifikaatioihin (mm. sisältöalueen ko-

konaisuuden hahmottaminen toimialoittain). Väärälä (1995: 44–47) on kehitellyt 

tutkimuksessaan kvalifikaatioitten tyypittelyä edelleen jakaen kvalifikaatiot seu-

raavin tyyppeihin: tuotannollis-tekniset kvalifikaatiot (johon muut tyypit ovat si-

doksissa), sosiokulttuuriset kvalifikaatiot, mukautumiskvalifikaatiot, motivaatio-

kvalifikaatiot ja innovatiiviset kvalifikaatiot (ks. myös Helakorpi ym. 1997: 84).  

Yrittäjyyden kannalta mielenkiintoisia kvalifikaatioita ovat sosiokulttuuriset 

kvalifikaatiot ja innovatiiviset kvalifikaatiot. Sosiokulttuuriset kvalifikaatiot ovat 

työn verkostoitumisen ja prosessoitumisen mukanaan tuoma vaatimus, joka tar-

koittaa kykyä yhdistellä tiimi- ja verkostokeskustelussa uudella tavalla erilaisten 

ihmisten osaamista ja erilaisia osaamisen alueita, kykyä käyttää toisten ihmisten 

osaamista oman osaamisen tukena ja oman oppimisen lähteenä, kykyä kommuni-

koida asiakkaiden kanssa (vuorovaikutus), roolinottokyvyn taitoja, suhteuttamisen 

kykyä sekä sosiaalista kyvykkyyttä. Innovatiivisia kvalifikaatioita ovat systeemi-

nen suhde omaan työhön, kyky analysoida työn perustekijöitä ja erityisesti työn 

muuttuvaa kohdetta, kyky nähdä työtoiminnan kokonaisuus historiallisesti muut-

tuvana, kyky kehittää uusia välineitä muuttuviin haasteisiin, kyky jatkuvaan op-

pimiseen, ja ammattitaidon joustavaan kehittämiseen sekä suhteuttamisen taidon 

mukana tuleva kyky nähdä oman työn merkitys ja kohdistuminen osana koko 

työprosessia, työjärjestelmää ja yhteiskunnallista toimintaa. Erityisesti innovatii-

viset kvalifikaatiot ovat yhdensuuntaisia yrittäjyyden kanssa.  

Ristimäki (2004) erottaa yrittäjyyskasvatuksessa neljä sisällöllistä aluetta, 

jotka voivat suunnata yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden asettamista: 1) Mak-

roulottuvuus (esim. yrittäjyys kansantaloudessa, pk-yrityskenttä ja sen dynamiik-

ka, yrityskulttuuri, verkostoituminen), 2) liiketoiminnallinen ulottuvuus (liiketoi-

mintamahdollisuus, liikeideakonseptit, innovaatiotyypit, yrittäjästrategiat), 3) yk-

silöulottuvuus (yrittäjäominaisuudet, yrittäjäksi ryhtymisen prosessi, yrittäjän 

työn roolivaatimukset, yrittäjyystyypit) sekä 4) organisaatioanaalinen ulottuvuus 

(sisäinen yrittäjyys, yritysyhteistyömallit, perheyrittäjyys, franchising-yrittäjyys). 

Nämä ulottuvuudet tulisi sisältöinä kytkeytyä yrittäjyyskasvatukseen. (Ristimäki 

2004.)  

Yrittäjyyskoulutuksen tavoitteet ovat historiallisesti siirtyneet yrittäjyyteen 

liittyvien tietojen, proseduurien oppimisesta toiminnallisiin tavoitteisiin. Yrittä-

jyys yhdistetään uuden tuottamiseen (esim. Alvarez ja Barney 2006; Schumpeter 

1934; Sarasvathy 2001a, b; Shane 2000). Tästä johdettuna yrittäjyyskoulutuksen 

kohteena tulisi olla toiminnallinen kokonaisuus, jonka tuotoksena syntyy uusi 

toiminto tai toiminta. Keskeisimmät keskustelut yrittäjyystutkimuksessa koske-
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vatkin inhimillisen toiminnan mahdollisuuksia saada aikaan uutta liiketoimintaa 

innovatiivisella toiminnalla, riskinotolla ja mahdollisuuksia havainnoimalla (Kyrö 

2001: 93). 

Yrittäjyyskeskustelussa painopiste on siirtynyt viime vuosikymmeninä pro-

sessiin luoda uutta liiketoimintaa (esim. Bygrave 1993; Detienne ja Chandler 

2004; Gaglio ja Gatzt 2001; Shane ja Venkataraman 2000; Puhakka 2002; Tim-

mons 1999). Liiketoimintamahdollisuuteen kytkeytyvä toiminta on noussutkin 

yhdeksi merkittäväksi lähtökohdaksi yrittäjyyskoulutuksessa (esim. Detienne ja 

Chandler 2004; Hills, Shrader ja Lumpkin 1999). Oppimistoiminnan keskiöön tu-

lee tällöin liiketoimintamahdollisuuden havaitsemisessa aktiivinen mahdollisuuk-

sien etsintä, joka nähdään luovana prosessina (Hills, Shrader ja Lumpkin 1999) 

sekä mahdollisuuden hyödyntämisen prosessi (esim. Davidson 2005). Yrittäjyys-

prosessiin kiinnittyvästä yrittäjyyskeskustelusta johdettuna yrittäjyyskoulutuksen 

tulisi kiinnittyä yrittäjyysprosessin koulutuksessa oman kokemuksen, osaamisen 

hyödyntämiseen ja niiden systemaattiseen kehittämiseen sekä sosiaalisen verkos-

ton hyödyntämiseen ja lisäksi yrittäjyysprosessin oppimisen tulisi kiinnittyä 

muuttuvaan toimintaympäristöön ja yrittäjämäiseen käyttäytymiseen yrittäjyys-

prosessissa (vrt. Bygrave 1993; Davidson 2005; Sarasvathy 2001a; b). Liiketoi-

mintamahdollisuuden havaitseminen voidaan nähdä tällöin orientoitumisprosessi-

na uuteen liiketoimintaan omaa kokemusta, tietämystä ja osaamista sekä sosiaali-

sia verkostoja, toimintaympäristön muutosta hyödyntäen. Yrittäjyyskoulutuksessa 

tulisikin korostaa uuden oppimisessa opiskelijan itseohjautuvuutta, aktiivista roo-

lia (esim. Bird 2002), sosiaalista ulottuvuutta ja verkostojen käyttöä (esim. Rae ja 

Carswell 2000), toimintaympäristön muutokseen kytkeytymistä ja monipuolista 

arviointia (esim. Honig 2004). 

Davidsonin (2005) mukaan yrittäjyysprosessin oppimisen kannalta tavoit-

teeksi voidaan asettaa systemaattinen tiedon ja kokemuksen kasvattaminen liike-

toimintaidean kehittämisprosessissa aina uudeksi liiketoiminnaksi saakka. Proses-

sissa oppiminen tulee olla kytköksissä yrittäjyyden avainelementteihin: yksilö(t), 

ympäristö ja idea. Orientoitumisen yhtenä välineenä prosessissa on liiketoiminta-

suunnitelma. (Davidson 2005.) 

Uusi liiketoiminta voi perustua täysin uuteen tuotteeseen/palveluun (innovaa-

tioon), markkinoilla olevaan mahdollisuuteen sekä rinnakkaiseen kilpailuun eli 

samalla toimialalla olevaan mahdollisuuteen, joka viimeinen on kaikkein yleisin 

uuden yrityksen syntymuoto (esim. Laukkanen 1999). Suomessa syntyy siis eni-

ten uusia yrityksiä nk. rinnakkaiseen kilpailuun perustuen. Tällöin perustetaan 

yritys, jolla tarjottava tuote on jo olemassa. Uuden yrityksen toiminta perustuu 
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liiketoiminnan muunnokseen esim. prosessin tehokkaampaan suorittamiseen tai 

resurssien tehokkaampaan käyttöön. (Laukkanen 1999.)  

Jos yrittäjyyskoulutuksen tavoitteeksi asetetaan rinnakkaiseen kilpailuun pe-

rustuva uuden liiketoiminnan luominen, tällöin yrittäjyyskoulutuksen tavoitteeksi 

muodostuisi rinnakkaiseen kilpailuun perustuvan liiketoiminnan luominen siten, 

että uusi luotava toimintakokonaisuus on kehittyneempi, kuin samalla toimialalla 

toimivat yritykset. Tällöin toteutuu Deweyn (1906: 81) ehdottama yhteiskunnassa 

esiintyvän toiminnan tuottaminen uudelleen koulutuksessa, jolloin opetuskoko-

naisuuden tulisi kytkeä toisiinsa toiminnan tarkoitus, älyllinen ja teoreettinen 

opiskelu sekä käytännön tekeminen ja lisäksi opetuskokonaisuuden tulisi integ-

roida eri oppiaineiden tiedot osaksi tekemistä (Miettinen ym. 1997).  

4.1 Yrittäjyyskasvatus ja -koulutus ja oppimiskäsitykset 

Yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksen oppimiskäsitykset tulisi olla yhdensuuntai-

sia yrittäjyysilmiön kanssa, joka tarkoittaa sitä, että yrittäjyyskasvatuksessa ja 

-koulutuksessa käytettävien oppimiskäsityksien ja oppimismenetelmien tulisi olla 

yhdensuuntaisia yrittäjyyskäsitteen kanssa (esim. Paajanen 2001). Koiranen ja 

Peltonen (1995) sekä Paajanen (2000, 2001) rinnastavat yrittäjyyden laadullisesti 

hyvään oppimiseen. Sen vuoksi on aiheellista tarkastella, mitä on laadullisesti hy-

vä oppiminen erilaisten oppimiskäsitysten mukaan. Yrittäjyyskasvatuksen ongel-

mien ylittäminen vaatii muutoksia kasvatuksen taustalla oleviin oppimiskäsityk-

siin, oppimismenetelmiin ja oppimisen kohteena oleviin sisältöalueisiin (esim. 

Leskinen 2000, 2001, Paajanen 2000, 2001). Oppimiskäsitykset rakentuvat onto-

logisesta (kuva maailmasta ja ihmisestä) ja epistemologisesta (käsitys tiedosta) 

perustasta (Kyrö 2000, 2001).  

Behavioristisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on yksilön käyttäyty-

misessä ilmenevä muutos, joka on tiettyjen ärsykkeiden, kuten esim. opetuksen 

seurausta luokkahuoneissa. Tällöin oppiva yksilö nähdään passiivisesti ulkoisiin 

ärsykkeisiin reagoivana ja niistä ohjautuvana. (Kyrö 1998; Miettinen 1990.) Ky-

rön (2000) mukaan behaviorismin ontologinen perusta on se, että maailmaa voi-

daan kontrolloida ja epistemologisessa perustassa korostuu havaintojen kautta 

saavutettu järkivaikutelma.  

Kognitiivisessa oppimiskäsityksessä oppija rakentaa ja prosessoi tietoja aktii-

visesti. Kognitiivisella oppimisnäkemyksellä nähdäänkin olevan paljon yhtäläi-

syyksiä tietojenkäsittelytieteisiin. Motivaation lähteenä ei ymmärretä olevan esim. 

kokeet ja todistus, vaan motivaation lähtökohtana on tiedollinen ristiriita (esim. 
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Miettinen 1990; Paajanen 2000; Torvinen 1997). Kyrön (2000) mukaan kognitii-

visen paradigman ontologinen perusta on ihminen tiedon tuottajana ja prosessoi-

jana ja maailmaa kontrolloidaan teknologian avulla. Epistemologinen perusta on 

se, että tieto muodostuu syy-yhteyksistä muistamisen kautta kuitenkin irrallaan 

ympäristöstä. Yrittäjyydessä kognitiivisella ulottuvuudella on tärkeä merkitys tie-

tojen yhdistelyssä ja tulkinnassa (esim. Puhakka 2002).  

Konstruktivistinen oppimiskäsityksen mukaan yksilö rakentaa tiedon omia 

kokemuksiaan hyödyntäen olemalla myös vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 

Laadullisesti hyvän oppimisen edellytys on se, että opetuksen tulee olla joustavaa 

sekä oppilaan valmiuksia korostavaa sekä oppimisen tulee perustua aikaisemmin 

opittuun (vrt. Engeström 1983). Oppimisprosessissa korostetaan myös opiskelijan 

aktiivista roolia sekä opetettavien asioiden esittämistä tavalla, joka vastaa oppijan 

tapaa tarkastella todellisuutta (Rauste von Wright ja von Wright 1994). Kyrön 

(2000) mukaan konstruktivistisen paradigman ontologinen perusta on mm. se, että 

ihminen ja ympäristö näyttäytyvät monimutkaisempana kuin ennen ja totuus ih-

misen kokemusmaailmasta on polarisoitunut ja siinä erotetaan eri totuuksia. Epis-

temologinen perusta on yksilö tiedon rakentajana kokemuksiin perustuen. Tiedon 

muodostukseen yhdistyy myös sosiaalinen dimensio (Kyrö 2000). 

Edellisessä luvussa käsitelty tietoinen oppimistoiminta (Engeström 1982, 

1983) perustuu lähinnä kognitiivisen oppimisparadigman ontologiseen ja episte-

mologiseen perustaan. Yhteisöllisellä ulottuvuudella lisätyssä tutkivan oppimis-

toiminnan (Engeström 1994) käsityksessä on aineksia sekä kognitiivisen että kon-

struktivistisen paradigman ontolologisesta ja epistemologisesta perustasta. Onto-

logisessa perustassa korostuu myös pragmaattinen ulottuvuus. 

Oppimistoiminnan (Engeström 1987) ontologinen perusta on pragmaattinen 

eli maailma tehdään. Epistemologinen perusta on siinä, että tieto on muuttuvaa 

mm. siksi, että ihminen ja toimintaympäristö muokkaavat vastavuoroisesti toisi-

aan. Tieto luodaan sekä yksilö että yhteisötasolla toiminnassa, jossa ollaan vuoro-

vaikutuksessa toisten toimijoiden ja toimintajärjestelmien kanssa.  

Paajanen (2000) näkee tavoiteltavana konstruktiivisen oppimisnäkemyksen, 

jota tulisi soveltaa myös yrittäjyyskasvatuksessa. Konstruktiivisessa oppimisnä-

kemyksessä opiskelija konstruoi aktiivisesti tietoa aikaisemmin opitun pohjalta. 

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutusprosesseissa, eri konteksteissa ja välittyy opis-

kelijalle erilaisina merkitysrakenteina. Opettajalle kyseinen oppimiskäsitys aset-

taa vaatimuksen ymmärtää ja tukea erilaisten oppijoiden oppimisprosesseja. Opet-

tajalta vaaditaan vankkaa pedagogista osaamista erityisesti erilaisten sosiaalisten 



 87

vuorovaikutusprosessien hallintaa ja ohjaamista oppimisen tavoitteiden suunnas-

sa. (Paajanen 2000.) 

Mielenkiintoinen näkökulma eri oppimiskäsityksissä on niiden suhtautumi-

nen inhimilliseen kokemukseen pohjautuvaan oppimiseen (ks. Kolb 1984). Ko-

kemuksellista oppimista pidetään usein hyvänä oppimiskäsityksenä yrittäjyyskas-

vatuksessa (esim. Cope 2003, Deakins ja Freel 1998; Leskinen 2000, Koiranen ja 

Peltonen 1995; Koiranen ja Ruohotie 2001; Paajanen 2000, 2001, Pittaway 2004; 

Rae ja Carswell 2000). 

Liiketaloustieteessä kokemuksen merkitystä strategioitten muodostamisessa 

on kritisoinut Hamel (1996). Kokemuksen korostaminen strategioitten muodos-

tamisessa johtaa Hamelin (1996) mukaan vaikeuksiin. Tällöin prosessissa ei edetä 

tulevaisuudesta nykyisyyteen, vaan taustalla työssä on oletus, että tulevaisuus on 

nykyisyyden kaltainen. Toimialan rajoja pidetään tällöin annettuina ja sellaisina, 

ettei sinne voi muodostaa uusia kilpailun kenttiä. Menestyvä strategiaprosessi 

edellyttää uusien äänien ja näkökantojen esiintuomista, organisaatiorajat ylittävän 

keskustelun käynnistämistä ja epäsovinnaisten vaihtoehtojen sovittamista yhteen 

yrityksen tulevaisuutta koskevaksi näkökannaksi. (Hamel 1996: 30–42.) 

Merkittävin kokemuksellisen oppimisen teoreetikko on Kolb (1984), jonka 

mukaan oppiminen etenee sykleissä, minkä lähtökohtana on inhimillinen koke-

mus. Kokemusta havainnoidaan ja arvioidaan. Arvioinnin pohjalta oppija pyrkii 

abstraktien käsitteiden ja yleistysten muodostamiseen, joita hän pyrkii koettele-

maan uusissa tilanteissa. Uusien tilanteiden kokeminen laukaisee seuraavan syk-

lin. Kolb pohjaa mallinsa Deweyn teorioihin.  

Miettinen (1998) on esittänyt voimakasta kritiikkiä Kolbin mallia kohtaan. 

Miettinen (1998) on analysoinut Deweyn käsityksiä empiirisestä, puhtaasti koke-

musperäisestä ajattelusta, jota tavallisesti käytetään arkipäivän tilanteissa. Sillä on 

Deweyn (1910: 192–193) mukaan kolme ratkaisevaa heikkoutta:  

1. Se johtaa vääriin tulkintoihin ja käsityksiin. 

2. Se on avuton muutoksen ja uuden synnyn kohtaamisessa ja ymmärtämisessä. 

3. Empiirinen kokemus johtaa henkiseen pysähtyneisyyteen ja dogmatismiin.  

Empiirisen ajattelun sijaan tarvitaan kokeellista ja teoreettista ajattelua, joka va-

pauttaa tavan muuttumattomuuden ja menneisyydestä riippuvuuden tuottamasta 

älyllisestä laiskuudesta. (Miettinen 1998: 92–93.)  

Laakkonen (1999: 72) luettelee modernin opetuksen piirteitä, jotka soveltuvat 

hyvin yrittäjyyskasvatukseen. Painopiste modernissa opetuksessa on opiskelijoi-

den oppimisessa. Tieto kytkeytyy kontekstiin, jossa sitä käytetään. Oppimistoi-
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mintaa leimaa modernissa opetuksessa tiedon aktiivinen valikointi, merkitysten 

rakentaminen, oppimiskokemusten reflektointi sekä tiedon konstruointi ja proses-

sointi. Oppimisstrategioita leimaa itseohjautuvuus, merkityssuuntautuneisuus ja 

syväprosessointi. Opettajan rooli modernissa opetuksessa on tiedonhankinnan oh-

jaaja ja aktivoivien oppimistilanteiden järjestelijä. Vuorovaikutuksessa korostuu 

kaksisuuntainen viestintä ja yhteistoiminnallisuus. Oppimistehtävät rakentuvat 

projektien, ryhmätyöskentelyn ja erilaisten työtehtävien pohjalta, jossa teoria ja 

käytäntö integroituvat. Oppimisprosessia arvioidaan monipuolisesti sekä käyte-

tään kehittävää arviointia. Oppimisympäristöjen tulisi olla opetustilasta riippu-

mattomia ja virtuaalisia oppimisympäristöjä tulisi myös käyttää oppimisessa.  

Lave ja Wenger (1991) korostavat tilannesidonnaisten tekijöiden ja yhteisölli-

syyden merkitystä oppimisessa. Oppiminen tapahtuu aina jossakin yhteisössä, 

kontekstissa, ja sillä on aina merkityksensä oppimisessa. Yhdessä kontekstissa 

opittu tieto ei siirry eli transferoidu automaattisesti toisiin konteksteihin (esim. 

Kauppi 1993). Yrittäjyys ilmiönä kytkeytyy aina kontekstiinsa, muuttuvaan toi-

mintaympäristöön (esim. Bryat ja Julien 2000; Davidson 2005; Eckhardt ja Shane 

2003; Shane, Locke ja Collins 2003; Timmons 1999; Timmons ja Spinelli 2003).  

Yrittäjyyskoulutuksella on merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä. Oppimis-

toiminnan teoria (esim. Engeström 1983, 1987) kytkee voimakkaasti oppimisen 

yhteiskunnalliseen käyttöön asettamalla oppimisen kohteeksi arkielämän kehitty-

vät ilmiöt koko monimutkaisuudessaan. Epäilemättä tämä edellyttää verkostoitu-

mista opittavan yhteiskunnallisen kohdetoiminnan edustajien kanssa, muodosta-

malla oppimisen verkkoja (esim. Miettinen 1999, ks. myös Aaltio 2007; Deakins 

ja Freel 1998; Shaw 1998, Elfring ja Hulsink 2003). 

Kauppi (1993) on hahmotellut kontekstuaalista oppimisnäkemystä, joka ko-

rostaa oppimisympäristön merkitystä. Oppimisen tulisi rakentua ympäristöstä kä-

sin. Kauppi päätyy tähän tarkastelemalla modernin työelämän vaatimuksia. Olisi 

siirryttävä rutiinien ja vallitsevien toimintakäytäntöjen uusintavasta oppimisesta 

uutta tietoa ja uusia käytäntöjä kehittävään uudistavaan oppimiseen. Tämä edel-

lyttää siirtymistä opetussuunnitelma-ajattelusta oppimisympäristöajatteluun, joka 

mahdollistaa uudistavan oppimisen. Kauppi (1993) luettelee mittavan joukon ta-

voitteita ja haasteita, joita kontekstuaalisen oppimiskäsityksen soveltaminen ope-

tukseen ja koulutukseen edellyttää. Yhtenä tavoiteltavana oppimiskäsityksenä 

Kauppi näkee ekspansiivisen oppimisen (Engeström 1987), mutta toteaa todistus-

aineiston sen toimivuudesta olevan vielä ”ohut”. Peisan (1996: 159) mukaan op-

pimisprosessi oppimisympäristöajattelun viitekehyksestä tulkitaan pääasiassa 

ympäristöstä vireytyvien tehtävien suorittamiseksi. Peisa kysyykin, eikö ääripäis-
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sään opiskelijoiden oppimistyöskentely millaisessa oppimisympäristössä tahansa 

voi päätyä joko erillistehtävien yksilölliseen ja pinnalliseen puurtamiseen tai sit-

ten yhteisesti orientoituneeseen ja työnjaolliseen kokonaissysteemin selvittämi-

seen. Oppimisen laatu näissä ääritapauksissa poikkeaa toisistaan varmasti.  

4.2 Yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksen menetelmät 

Yrittäjyyden ymmärtäminen yhteiskunnallisena ilmiönä edellyttää yrittäjyyden 

opetuksen ja oppimisen kytkemistä yhteiskunnalliseen käyttöön. Se edellyttää 

epäilemättä irrottautumista perinteisestä luokkahuoneeseen rajoittuvasta pedago-

giikasta (esim. Fiet 2000b; Honig 2004) ja oppimisessa verkostojen luomista kou-

lun ulkopuoliseen toimintaympäristöön (esim. Deakins ja Freel 1998; Shaw 1998, 

Elfring ja Hulsink 2003). Yrittäjyys ilmiönä kiinnittyy toimintaympäristön muu-

tokseen, innovaatioihin, inhimilliseen toimintaan ja tulevaisuussuuntautuneisuu-

teen (esim. Bull ja Willard 1991; Shane, Locke ja Collins 2003). Yrittäjyyskoulu-

tukselle, joka tähtää uuden liiketoiminnan luomiseen, onkin tyypillistä holistinen 

luonne, ympäristön ja muutosten tutkiminen ja tulkinta, teoreettisten käsitteiden 

käyttö opetuksessa (esim. Elfring ja Hulsnik 2003; Dess, Lumpkin ja Covin 

1997). Edellä mainitut tekijät toteutuvat huonosti perinteisissä opetusmenetelmis-

sä. 

Yrittäjyyskoulutuksen tutkimuksessa on havaittu, että yrittäjyyden oppimis-

menetelmissä tulisi korostaa opiskelijan aktiivista ja itseohjautuvaa roolia (esim. 

Bird 2002), opiskelijan ottamista mukaan opiskelukokonaisuuksien suunnitteluun 

(esim. Fiet 2000b), oppimisen sosiaalisen ulottuvuuden ja verkostoitumisen vah-

vistamista (esim. Rae ja Carswell 2000; Aaltio 2007), oppimisen kytkeytymistä 

toimintaympäristön muutokseen (esim. Honig 2004) ja irrottautumista perinteisis-

tä pedagogisesta ratkaisusta (esim. Ahola ja Heinonen 2007; Honig 2004; Pelto-

nen 2007), joissa tulisi korostua monipuolinen arviointi (esim. Honig 2004; Pit-

taway 2004) ja teorioiden hyväksikäyttö (esim. Fiet 2000a).  

Yrittäjyyskasvatuksessa ja -koulutuksessa on käytetty monenlaisia oppimis-

menetelmiä: liiketoimintasuunnitelmat, opiskelijoiden yritysten perustaminen, 

yrittäjien konsultointi, tietokonesimulaatiot, käytännölliset simulaatiot, caset, yri-

tyskäynnit, työpajat, mentorointi, opintokäynnit, pelit, käytännön harjoittelu ja pe-

rinteisiä oppimismenetelmiä (esim. Hytti 2003; Solomon, Duffy ja Tarabishy 

2002). Euroopassa suosittu yrittäjyyden oppimismenetelmä ammatillisessa koulu-

tuksessa on harjoitusyritys, jota EU-komissio suosittelee käytettäväksi yrittäjyy-

den opetusmenetelmänä (Euroopan komissio, yritys- ja teollisuustoiminnan pää-
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osasto 2005). Lisäksi yrittäjyyden opetusmenetelmänä on käytetty nuori-yrittäjyys 

opetus- ja oppimismenetelmää, jossa opiskelijat perustavat määräajaksi todellisia 

yrityksiä (esim. Leskinen 2000). 

Kyrön (2001) mukaan yrittäjyyskoulutuksessa käytettävät oppimismenetel-

mät tulisi rakentua johdonmukaisesti ontologiselle, epistemologiselle sekä niiden 

kanssa yhteensopivalle oppimiskäsityksien pohjalle. Paajanen (2000, 2001) tote-

aa, että yrittäjyyskasvatus vaikuttaa enemmän metodologiselta kuin sisällölliseltä 

kysymykseltä.  

Luokkahuoneopetukseen perustuvat perinteiset oppimisen menetelmät ovat 

edelleen keskeisessä roolissa yrittäjyyskoulutuksen ja kasvatuksen menetelmissä 

(Holman 2000; Honig 2004; Hytti 2003; Solomon ja Duffy ja Tarabishy 2002). 

Monet tutkijat ovatkin pitäneet oppiainejakoon pohjautuvia opetusmenetelmiä 

merkittävänä yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksen ongelmana ja näkevät ope-

tusmenetelmien ratkaisun suuntana luokkahuoneopetuksesta irrottautuvien mene-

telmien käyttöönoton (esim. Cope 2003; Fiet 2000b; Gibb 2002; Leskinen 2000; 

Koiranen ja Peltonen 1995). Yrittäjyyskasvatuksesta ja sen menetelmistä käydys-

sä keskustelussa monet korostavat konstruktivistiseen oppimisparadigmaan poh-

jautuvia menetelmiä, jotka korostavat inhimillisen kokemuksen merkitystä oppi-

misessa (esim. Cope 2003; Leskinen 2000; Pittaway 2004; Rae ja Carswell 2000). 

Tällöin keskeisenä vaatimuksena nousee yrittäjyyskasvatuksessa toiminnal-

listen oppimismenetelmien ja opiskelijan aktiivista roolia korostavien menetelmi-

en käyttöönotto (esim. Cope 2003; Leskinen 2000; Johannisson 1991; Kyrö 2001; 

Pittaway 2004; vrt. Rae ja Carswell 2000). Toiminnallisissa oppimismenetelmissä 

käytetään useasti projektiperustaista oppimista, jossa aikataulut ja määräajat tuo-

vat mukanaan yrittäjyydelle olennaista epävarmuutta ja epäjatkuvuutta (esim.  

Pittaway 2004).  

Yrittäjyyden opetusmenetelmissä on korostettu myös pitkäkestoisia oppimis-

prosesseja, teoriaan pohjautuvia käytännön sovelluksia, jolloin oppimisen tulisi 

sisältää kompleksisuutta, moniulotteista ongelmanratkaisua, yllätyksellisyyttä, 

epävarmuutta ja moniselitteisyyttä (Cope 2003; Gibb 1993; Johannisson ja Mad-

sen 1997; Leskinen 2000, 2001; Paajanen 2000, 2001; Pittaway 2004). Johannis-

son ja Madsen (1997) korostavat lisäksi oppimisprosesseissa tutkivaa oppimista 

(vrt. Engeström 1994). Oppimisprosesseissa on lisäksi korostettu ongelmakes-

keistä oppimista yli ainerajojen, missä oppiminen tapahtuu yhteistoiminnallisissa 

tilanteissa (esim. Cope 2003; Cope ja Watts 2000; Pittaway 2004). Copen (2003) 

ja Cope ja Wattsin (2000) mukaan emotionaalinen ulottuvuus on yrittäjämäisessä 

oppimisessa tärkeää, mikä tulisi näkyä siten, että opetusmenetelmiin on rakennet-
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tu sisään epävarmuutta, epäjatkuvuutta ja kriisejä. Tämä tapahtuu rakentamalla 

oppimiseen haasteellisia aikatauluja, jotka luovat painetta selviytyä tilanteista. 

Tämä edellyttää ohjaajilta kannustusta haasteelliseen ajatteluun. 

Monet tutkijat korostavat kokemuksellisen oppimisen merkitystä yrittäjyys-

kasvatuksen menetelmissä (esim. Cope ja Watts 2000; Cope 2003; Gibb 1993, Jo-

hannisson ja Madsen 1997; Leskinen 2000; Paajanen 2000, 2001; Pittaway 2004). 

Puhakan (2002) tutkimuksen mukaan pitkä yrittäjyyskokemus saattaa olla kuiten-

kin uusien innovaatioiden esteenä (vrt. Miettinen 1998). Kokemusoppimiseen 

(esim. Kolb 1984) sisältyy monia rajoituksia uuden tuottamisessa, kuten Mietti-

nen (1998) on perusteellisessa kritiikissään osoittanut.  

Pk-omistajayrittäjyys on otettu Isossa-Britanniassa Durham University Bu-

siness Schoolissa yrittäjyyskasvatuksen lähtökohdaksi. Professori Gibbin (1993) 

luoma mallin tavoitteena on luoda ja vahvistaa yrittäjyyttä oppimisprosesseissa, 

jolloin keskeiseksi painoalueeksi muodostuu henkilökohtaisten yrittäjäominai-

suuksien ja käyttäytymisen kehittäminen. Opetus on organisoitu workshop-

tyyppisesti, ja sisällöllisenä tavoitteena on yrittäjyyskäyttäytymisen aikaansaami-

nen. Tämä edellyttää pedagogisia muutoksia opetusmenetelmiin. Gibb (1993) on 

tiivistänyt siirtymisen perinteisestä didaktisesta opetusmenetelmästä yrittäjyyttä 

edistävään opetusmenetelmään (Taulukko 2).  

Taulukko 2. Opetusmenetelmät: Didaktisen- ja yrittäjyysmallien piirteitä (Gibb 1993: 

24). 

Opetusmenetelmät 
Didaktinen malli Yrittäjyysmalli 

Oppiminen yksistään opettajalta Oppiminen toisiltaan 

Passiivinen rooli kuuntelijana Oppiminen tekemällä 

Oppiminen kirjoitetuista teksteistä Oppiminen vuorovaikutuksesta ja keskusteluista 

Oppiminen opettajan asiantuntija-alueesta Oppiminen keksimällä ja löytämällä (ohjauksessa) 

Oppiminen opettajan palautteesta Oppiminen useiden ihmisten reaktioista 

Oppiminen hyvin organisoitua, aikatalutetussa ym-

päristössä 

Oppiminen joustavaa, epävirallisessa ympäristössä 

Oppiminen ilman painetta välittömistä tavoitteista  Paineen alaisuudessa oppiminen tulosten saavut-

tamiseksi 

Toisilta kopiointiin ei rohkaista Oppiminen lainaamalla toisilta 

Virheitä pelätään Virheistä opitaan 

Oppiminen muistiinpanoista Oppiminen ratkaisemalla ongelmia 

Edellä esitellyn Gibbin (1993) menetelmän lähtökohtana on pk-yrityksen omista-

jayrittäjyys. Yrittäjyyden keskeisen sisällön voidaan kuitenkin ehdottaa olevan 
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prosessi luoda uutta liiketoimintaa. Uuden liiketoiminnan luomiseen liittyen kes-

keisenä orientoitumisen välineenä ja liiketoimintamahdollisuuden kuvaajana on 

käytetty liiketoimintasuunnitelmaa (esim. Alvarez ja Barney 2006; Davidson 

2005; Timmons 1999). Liiketoimintasuunnitelman laatiminen on ollutkin usein 

käytetty opetusmenetelmä yrittäjyyskoulutuksessa (esim. Honig 2004; Kyrö ja 

Niemi 2007). Liiketoimintasuunnitelman laatiminen yrittäjyyskoulutuksen mene-

telmänä on saanut osakseen kritiikkiä (esim. Honig 2004; Kyrö ja Niemi 2007). 

Delmar ja Shanen (2004) tutkimusten mukaan liiketoimintasuunnitelmalla ei ole 

juuri positiivista vaikutusta uuden hankkeen onnistumiselle, mutta se legitimoi 

hanketta edistäviä toimenpiteitä (ks. myös Honig 2004). Honigin (2004) mukaan 

liiketoimintasuunnitelman laatimisesta voi tulla helposti lineaarinen prosessi. 

Toiminnan lineaarisuus voi estää luovan idean kehittelyn liiketoiminnan suunnit-

telussa (Kyrö ja Niemi 2007). Davidsonin (2005) mukaan liiketoimintasuunnitel-

ma toimii yrittäjyysprosessissa hyvänä keskustelun välineenä. Ahola ja Heinosen 

(2007) mukaan tutoroitu liiketoimintasuunnitelman laatiminen edisti yrittäjyyden 

kokonaisvaltaista oppimista. Liiketoimintasuunnitelman käyttökelpoisuus riippuu 

yrittäjyysprosessin luonteesta (ks. Alvarez ja Barney 2006; Davidson 2005). Lii-

ketoimintasuunnitelma sopii hyvin ideoihin, joissa on vähän epävarmuutta ja ite-

ratiivinen liiketoiminnan suunnittelu siihen, missä on epävarmuutta enemmän 

(Davidson 2005). Koski ja Virtanen (2005) pitävät liiketoimintasuunnitelman laa-

timista tärkeänä oppimistapahtumana. 

Pittaway (2004) on ottanut opetusmenetelmän suunnittelun lähtökohdaksi si-

muloida yrittäjän oppimista pitkäkestoisessa uuden yritystoiminnan suunnittelu -

opintojaksossa. Yrittäjämäisen oppimisen simuloinnin organisoinnissa tarvitaan 

kokemusoppimiseen perustuva opetuskokonaisuus, joka pitää sisällään toiminta-

orientoituneisuuden projektioppimisen kautta sekä yksilö- että ryhmätasolla. Pro-

jektioppimisessa asetettavat aikataulut ja määräajat tuovat kokonaisuuteen epä-

varmuuden oppimista sekä epäjatkuvuutta ja kriisejä. Opetuskokonaisuudessa on 

keskeistä ryhmien toiminta ja tulevaisuuteen suuntautuvien ratkaisujen etsintä ja 

arviointi projekteissa. (Pittaway 2004.) 

Kontekstissa tulisi olla todellisuuskytkentä, jossa oppiminen tapahtuu toimin-

nassa reflektoimalla ja uudelleen konseptoimalla (vrt. creation teoria). Kursseilla 

opiskelijaryhmät määrittelevät uutta liikeideaa ja arvioivat sekä tutkivat ideaa 

mm. tutkimalla markkinoita. Opiskelijaryhmät tekevät rahoitussuunnitelmia ja 

simuloivat investointipäätöksiä ulkoisen todellisen investoijan kanssa. Pittawayn 

(2004) mallissa uuden yrityksen suunnittelu -opintokokonaisuus lähtee liikkeelle 

liiketoimintaidean muodostamisella ja arvioinnilla. Liiketoimintaidean ja markki-
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noiden analyysin kautta muodostetaan operationaalinen toimintasuunnitelma ja 

edelleen tulevaisuuteen suuntautuvat rahoitusennusteet. Suunnitelmia arvioidaan 

opiskelijaryhmissä ja ulkopuolisen asiantuntijan kanssa ja arvioinnin perustalta 

tehdään ehdotus uudeksi liiketoiminnaksi. (Pittaway 2004.) Prosessi muistuttaa 

pitkälle Sarasvathyn (2001b) causation prosessia. 

Paajasen (2001: 217) tutkimuksen mukaan yrittäjyyskasvatuksen parhaita op-

pimismenetelmiä ovat ammattikorkeakoulun opettajien mukaan opiskelijoiden it-

senäiset työelämälle toteutettavat projektit, opiskelijoiden omat liiketoimet, har-

joittelu/työssäoppiminen, luova ongelmanratkaisu/ongelmaperustainen oppimi-

nen, yritysten edustajien vierailuluennot, harjoitusyritys ja yritysvierailut. Huo-

noimpia oppimismenetelmiä ovat tentti tai koe, mielikuvaoppiminen, audiovisu-

aalinen esitys ja luennot. Ammatillisessa koulutuksessa, erityisesti kaupallisessa 

koulutuksessa suositeltavia oppimismenetelmiä kuten itsenäisiä projekteja, opis-

kelijoiden omia liiketoimia, ongelmaperustaista oppimista ja harjoitusyrityksiä on 

perinteisesti käytetty niukasti (esim. Kauppi 1996). Yrittäjyyskoulutuksessa on 

edelleen yleisesti käytössä perinteiset oppiainejakoiset opetusmenetelmät.  

Koiranen ja Peltonen (1995) korostavat, että on tärkeää, ettei toimintoja ope-

tuksessa eriytetä ja lokeroida liiaksi toisistaan. Pk-yrittäminen edellyttää sekä yk-

sityiskohtien että kokonaisuuksien hallintaa. Kirjoittajat lisäävät, että tärkeä taito-

vaatimus on kyky käyttää erilaisia tietolähteitä ja asiantuntijapalveluita sekä luoda 

yhteistyösuhteita mm. koulun ulkopuolelle. (Koiranen ja Peltonen 1995; vrt. Ojala 

1998.) 

Yksi menetelmällinen ratkaisu on asettaa yrityksen perustamisprosessi oppi-

misen kohteeksi. Koiranen ja Peltonen (1995) asettavat tällaisen opintokokonai-

suuden tavoitteeksi, että suoritettuaan opintokokonaisuuden opiskelija pitää yrittä-

jyyttä ja yritystoimintaa arvossa, tuntee yritystoiminnan erilaisia ilmenemismuo-

toja, tunnistaa niitä ominaisuuksia, joita yrittäjältä vaaditaan, hallitsee yrityksen 

perustamisen vaiheet, tietää perustamistoimet, asiapaperit, neuvontapalvelut ja 

muut tietolähteet, tuntee yritystoiminnan erilaiset juridiset muodot pääpiirteittäin, 

on perehtynyt (esimerkiksi liikeidea-ajattelun myötä) yrityksen kilpailuetujen 

pohdiskeluun sekä tajuaa, miten yritystä tulee johtaa, että se kehittyy ja säilyy kil-

pailukykyisenä. (Koiranen ja Peltonen 1995: 40–42.)  

Yrittäjyyteen oppimista ja opettamista voidaan edistää Paajasen (2000) mu-

kaan menetelmillä, jotka kannustavat yrittäjyyteen ja tukevat oppijan henkistä 

kasvua. Menetelmien tulisi olla toiminnallisia ja kokemuksellisia ja yhteistyössä 

työelämän kanssa tapahtuvia, ja niissä korostuu lisäksi ongelmakeskeinen, yhteis-

toiminnallinen oppiminen, joka voidaan organisoida esim. projektien, yritystoi-
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minnan simuloinnin, workshoppien tai oppijoiden omien liiketoimien muodossa 

(Paajanen 2000). 

Gaglio ja Katz (2001) ja Shane ja Venkataraman (2000) ehdottavat, että liike-

toimintamahdollisuus on otettava yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksen keskei-

seksi elementiksi. Tällöin oppimisen tulisi olla yhdensuuntaista liiketoimintamah-

dollisuuden havaitsemisen ja hyödyntämisen kanssa. Yrittäjyys on nähty liittyvän 

uuden tuottamiseen, joka edellyttää yrittäjyyskoulutuksessa luovia prosesseja 

(esim. Hills, Shrader ja Lumpkin 1999), mikä taas edellyttää holistista lähestymis-

tapaa yrittäjyyteen (esim. Timmons 1999).  

Yrittäjyysprosessi on läheisesti kytköksissä toimintaympäristöön ja sen muu-

tokseen (esim. Bryat ja Julien 2000, Davidson 2005, Eckhardt ja Shane 2003, Jo-

hannisson 1986; Niittykangas ja Storhammar ja Tervo 1994, Puhakka 2002, Tim-

mons 1999) ja prosessissa käytetään hyödyksi omaa osaamista ja erilaisia verkos-

toja (esim. Elfring ja Hulsink 2003; Shane 2000; Sarasvathy 2001; Shaw 1998. 

vrt. Hastings 1993; Håkansson ja Johansson 1990).  

Holistinen orientoituminen yrittäjyyteen edellyttää oppimismenetelmiä, jotka 

ottavat oppimisen kohteeksi koko yrittäjyysprosessin. Davidsonin (2005) mukaan 

uuden liiketoiminnan luominen muodostuu kahdesta pääprosessista: Ensimmäisen 

pääprosessin muodostaa liiketoimintamahdollisuuden löytämisen tai havaitsemi-

sen prosessi, joka tarkoittaa idean kehittelyä liiketoimintamahdollisuudeksi. Toi-

nen pääprosessi on liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämisen prosessi, jossa 

idea realisoidaan toiminnaksi. Pääprosessit eivät ole lineaarisia, vaan ne ovat rin-

nakkaisia ja toisiinsa yhteydessä olevia, molemmat saattavat tapahtua päällekkäin. 

Yrittäjämäinen käyttäytymisprosessi luo uuden liiketoiminnan (vrt. Puhakka 

2002).  

Davidsonin (2005) mukaan yrittäjyyskoulutuksen tulee kytkeytyä yrittäjyy-

den avainelementteihin, joita ovat idea, yksilö(t) ja toimintaympäristö, mahdolli-

suuden havaitsemisen ja hyödyntämisen usein rinnakkaisissa prosesseissa. Oppi-

misen tulisi kytkeytyä Davidsonin mukaan systemaattiseen tiedon ja kokemuksen 

kasvattamiseen kehiteltävään ideaan liittyen. Liiketoimintasuunnitelma toimii täs-

sä orientoitumisprosessissa hyvänä keskustelun välineenä. (Davidson 2005.)  

Asetetut vaatimukset suositeltaville opetusmenetelmille asettavat vaatimuksia 

oppimisstrategialle, tarvitaan holistisia oppimisen strategioita, joissa opiskelija 

pyrkii hahmottamaan, oppimaan todellisuutta kokonaisuuksina (vrt. Miettinen 

1993). Kokonaisuuksien hallintaan pyrkivät oppimisstrategiat johtavat laadulli-

sesti syvällisempään ilmiöiden ja niiden välisten yhteyksien ymmärtämiseen, jos-
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ta Marton (1981, 1983) puhuu syväsuuntautuneesta oppimisesta (ks. myös Koira-

nen ja Peltonen 1995).  

Kokonaisuuksiin suuntautuneessa oppimisessa strategisesti keskeiseksi ky-

symykseksi nousee, millä tavoin opetus etenee ja miten opittava kokonaisuus ote-

taan haltuun? Toiminnan teoreettinen käsitys opetuksen etenemisestä on se, että 

orientoituminen opittavaan kohteeseen tulee tapahtua kokonaisuudesta osiin  

(Engeström 1983, 1984, 1994).  

Orientoituminen yrittäjyysprosessiin kokonaisuutena asettaa ehtoja käytettä-

ville opetusmenetelmille. Tämä tarkoittaisi menetelmiä, jossa opiskelijat käyttävät 

kokemuksensa, älyllisen pääomansa (esim. Puhakka 2002) analysoidakseen 

markkinoita, kilpailijoita, toimialaa, tulevaisuuden kehityssuuntia sekä teknolo-

gista ja lainsäädännön kehitystä havaitakseen liiketoimintamahdollisuuden. Opis-

kelija prosessoi ja tulkitsee tietoa yksilöllisesti sekä sosiaalisten verkostojen avul-

la. Verkoston avulla opiskelija yrittää ymmärtää liiketoimintaympäristöä ja sen tu-

levaa kehitystä. Oppiminen tulisi kohdistua ympäristön muutokseen ja sen ana-

lysointiin, tiedollisiin aukkoihin, jotka luovat mahdollisuuksia liiketoiminnalle. 

Opetusmenetelmissä tulisi organisoida oppimistoimintaa, jossa opiskelijat aktiivi-

sesti analysoivat yhdessä sosiaalisen verkoston kanssa markkinoita, paikantavat 

sieltä tiedollisia aukkoja, ennustavat liiketoiminnan tulevaisuutta sekä kehittävät 

uusia ratkaisuja luodakseen strategisen liiketoimintakonseptin, joka tuottaa talou-

dellista lisäarvoa.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että yrittäjyysprosessin oppimiseen tähtääville 

oppimismenetelmille voidaan asettaa seuraavia vaatimuksia. Ensinnäkin oppi-

mismenetelmien tulisi rakentua yrittäjyysprosessin kanssa yhden suuntaiselle on-

tologiselle ja epistemologiselle perustalle. Lisäksi oppimismenetelmien tulisi olla 

kokonaisvaltaisia, haasteellisia, pitkäkestoisia, toiminnallisia, uutta toimintaa luo-

via, verkostoitumisen avulla koulun ulkopuoliseen muuttuvaan todellisuuteen 

ankkuroituvia, yritystoimintaa ja sen syntyä tutkivia, työnjaollisia sekä yhteistoi-

minnallisia, tietoja yhdistäviä usein projektimaisia työskentelytapoja opiskelija-

ryhmissä ja oppimisen verkossa. Lisäksi oppimismenetelmien tulisi olla luokka-

huoneoppimisesta irrottautuvia, opiskelijalähtöisyyttä ja opiskelijan aktiivista roo-

lia korostavia sekä itseorganisoitumista korostavia oppimismenetelmiä. Oppi-

mismenetelmiin sisältyy myös eri oppiaineiden tietojen ja teorioiden yhdistämi-

nen osaksi uuden toiminnan luomista, monipuolinen ratkaisujen kriittinen arvioin-

ti, ongelmien ja kriisien ratkaisu ja paineen alla työskentely. Opettajan rooli op-

pimismenetelmissä on oppimisen tukijan, haastajan, kannustajan ja asiantuntijan 

rooli.  
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4.3 Yrittäjyyskoulutuksen organisoinnin haasteet 

Yrittäjyyskoulutus on perinteisesti jakanut samat ongelmat kuin perinteinen kou-

luoppiminen (esim. Fiet 2000b; Paajanen 2000: 95–103; Koiranen ja Peltonen 

1995: 87–89). Merkittävä ongelma on se, että kouluoppiminen (esim. Engeström 

1987; Miettinen 1990, 1993, 1999) muodostaakin historiallisesti muodostuneen 

toimintatavan, jolle myös monet yrittäjyyskoulutuksen ratkaisut perustuvat (vrt. 

Holman 2000).  

Mahdollisuuden tunnistaminen on noussut yhdeksi merkittäväksi lähtökoh-

daksi yrittäjyyskoulutuksessa (esim. Detienne ja Chandler 2004; Fiet 2000b; 

Hills, Shrader ja Lumpkin 1999; Shane ja Venkataraman 2000). Luokkahuoneessa 

on vaikea havaita ympäristössä esiintyvistä mahdollisuuksia (esim. Fiet 2000b). 

Millä tavoin voidaan havaita ympäristöstä nousevia mahdollisuuksia? Tällöin 

keskeiseksi oppimisympäristötekijäksi nousee verkostojen luominen ja oppimisen 

kytkeminen koulun ulkopuolisen todellisuuteen (esim. Miettinen 1993). Yrittäjä-

mäisessä oppimisessa onkin korostettu oppimista verkostojen kautta (Deakins ja 

Freel 1998, Shaw 1998, Elfring ja Hulsink 2003).  

Yrittäjyyskoulutuksen merkittävä ongelma on orientoitumisen ongelma. Yrit-

täjyyskasvatuksessa perustettavan yrityksen toiminta opetustarkoituksissa pilko-

taan useaan tavallisesti useaan oppiaineeseen. (vrt. Kyrö 2001: 94). Opiskelija 

orientoituu tällöin kokonaisvaltaisen ilmiön oppimisessa osiin, ei kokonaisuuteen 

(Koiranen ja Peltonen 1995).  

Miettinen (1990) näkee perusteellisessa opetuksen organisoinnin analyysis-

sään opetuksen pirstoutumisilmiön taustaselityksenä tieteellisen liikkeenjohdon 

ajattelutavan leviämisen myös opetuksen pariin. Opetuksessa korostuu tällöin 

tarkkaan ennakkoon suunniteltu opetuksen organisointi, jossa korostuu irrallisten 

totuuksien oppiminen opettajajohtoisena lähinnä kyselevänä opetuksena. Pirsta-

leisen tiedon kysyminen, johon opettaja tietää ennakkoon oikean vastauksen, joh-

taa tiedon siirtovaikutuksen ongelmaan (esim. Hakkarainen ym. 1992). Opiskelija 

ei osaa soveltaa opittua tietoa uusiin tilanteisiin. Perinteistä oppimista on leiman-

nut voimakas opettajajohtoisuus, joka johtaa helposti opiskelijan passiiviseen roo-

liin tiedon varastoijana ja sitä kautta tiedon pintaprosessointiin, jossa opitaan ir-

rallisia usein stabiileja tietorakenteita, ei asioiden ja ilmiöiden välisiä yhteyksiä ja 

niiden synnyn syitä.  

Engeströmin (1987) toiminnan teoriaan pohjautuva analyysi kouluoppimises-

ta osoittaa, että opiskeltava tieto on irtaantunut tiedon yhteiskunnallisesta käytös-

tä, joka johtaa myös opitun siirtovaikutuksen ongelmaan. Yrittäjyys on tyypilli-
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sesti yhteiskunnallinen ilmiö. Engeströmin (1983, 1987) mukaan oppimistoimin-

nan olisi kytkeydyttävä reaaliseen elämänkäytäntöön ja sen kehittämiseen, jota 

myös Dewey ja Childs (1933) korostavat.  

Koulun irrallisuus opiskelijoiden elämän käytännöistä ja yhteiskunnasta on 

muodostunut yhdeksi kouluoppimisen ongelmien merkittäväksi perustaksi ja näin 

kyseisen ristiriidan ylittäminen on yksi kehitystä suuntaava tekijä (esim. Mietti-

nen ym. 1997). Luokkahuoneopetus oppimisen muotona on eriytetty omaksi ilmi-

ökseen erilleen muista toiminnan konteksteista. Yrittäjyyskoulutuksen osalta edel-

lä mainittu tarkoittaa sitä, että olisi luotava opetuksellisia ratkaisuja, joissa mur-

rettaisiin koulun ja ympärillä olevan yhteiskunnan välinen eristyneisyys sekä otet-

taisiin oppimisen kohteeksi yrittäjyysprosessi reaalisessa kontekstissaan. Tämä 

edellyttää oppimisen verkottumista ympärillä olevaan yhteiskuntaan luomalla op-

pimisen verkosto, joka palvelee opiskelijoiden oppimista yrittäjyysprosessiin kyt-

keytyen (vrt. Deakins ja Freel 1998, Elfring ja Hulsink 2003; Leskinen 2000, 

Shaw 1998; Ristimäki 2004).  

Merkittävänä ongelmana yrittäjyyden oppimisessa on näyttäytynyt ennakko-

jäsentäjämäisesti jäsennelty tietoaines lähinnä yrityksen perustamiseen liittyen. 

Ristimäki (2004) puhuu tällöin temppuopista. Helposti liiketoiminnan suunnittelu 

jaetaan oppiaineittain eri sisältöalueisiin. Käsitys siitä, että eri opettajien opetta-

mien oppiaineiden välisellä sisällön jakamisella päästään kokonaisuuden oppimi-

seen johtaa helposti harhaan varsinkin perinteisen opetuksen organisoinnin kei-

noin. Ongelmana näyttäytyy selvästikin se, että arkipuheissa asetetaan oppimisen 

lähtökohdaksi todellisuus, mutta kuitenkin opetus noudattaa pitkälle oppikirjojen 

jaottelua (esim. Miettinen 1990). Orientoituminen nopeasti muuttuvaan ympäris-

töön edellyttää epäilemättä kokonaisvaltaista orientoitumista yhteiskunnalliseen 

käytäntöön.  

Toimintaympäristön nopeat muutokset ovat asettaneet vaatimuksen laaja-

alaiselle ammattitaidolle (ks. Ekola 1985, 1987; Eteläpelto 1992; Hakkarainen 

ym. 1992, Helakorpi 1992; Helakorpi ym. 1997). Ekola (1987) näkee laaja-

alaisen ammattitaidon didaktisina ehtoina seuraavat seikat: Opetuksen on pyrittä-

vä nykyistä parempaan holistisuuteen, työn teoreettiseen hallintaan ja siitä juon-

tuvaan soveltamistaitoon. Holistisuudella Ekola tarkoittaa asioiden opiskelua to-

dellisuutta vastaavina jäsentyneinä kokonaisuuksina, millä päästään myös opitun 

parempaan siirtovaikutukseen (Ekola 1987: 26). Laaja-alaisuuden ja joustavuuden 

vaatimuksia on pyritty toteuttamaan mm. sisällyttämällä laaja-alaisen ammattitai-

don sisältöjä opetussuunnitelmien perusteisiin (esim. AKH, Merkonomin Opetus-
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suunnitelman perusteet, 1.8.1990; ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman 

perusteet 1997) ja opetussuunnitelmauudistuksella (esim. Väärälä 1995).  

Oppilaitoskohtaisissa ratkaisuissa piilee suuria vaaroja mm. siinä, että laa-

jemmat yhteiskunnallisesta käytännöstä lähtevät opintokokonaisuudet sovitetaan 

vanhoihin oppiaineiden mukaisiin rakenteisiin. Opintokokonaisuuksien sisään 

siirretään entisten oppiaineiden sisällöt oppiaineiden välisellä ”taisteluareenalla”, 

jossa suunnittelua ohjaa eri opettajien pelko omien tuntien menettämisestä. Hel-

posti käy, että opintokokonaisuuden sisältö pirstoutuu. Tällöin esim. yrittäjyyden 

oppimisen osalta luotavan uuden liiketoiminnan kokonaisuuden hahmottamisen 

kannalta tärkeä yhteistyö ja viestintä vaikeutuvat. Uudistuksen sisällöllinen kehit-

täminen edellyttää käytännöstä lähtevien kokonaisuuksien yhteistä sisällöllistä ja 

menetelmällistä määrittämistä, joka edellyttää koko opettajakunnan yhteistä poh-

dintaa.  

Ammatillisessa koulutuksessa on useita rajoituksia uuden tuottamisen suh-

teen (Hakkarainen ym. 1992; Hakkarainen 1996; Miettinen 1990, 1993; Miettinen 

ym. 1997; Väärälä 1995). Uuden tuottaminen rajataan yksilölliseksi ominaisuu-

deksi (esim. Hakkarainen ym. 1992), vaikka esim. yrittäjyysprosessissa sosiaali-

sella ulottuvuudella on tärkeä merkitys.  

Uuden tuottamisen yksi ulottuvuus on ollut vaatimus työn teoreettiselle hal-

linnalle (esim. Ekola 1987; Engeström 1995; Schienstock 1998; vrt. Fiet 2000a). 

Millä tavalla teoria ja käytäntö integroidaan oppimisessa? Davydovin (1982: 39) 

mukaan oppimistoiminnan motiivi on teoreettinen suhde käytännön todellisuu-

teen. Teoreettisen suhteen luominen edellyttää tutkivan oppimisen strategiaa 

(esim. Hakkarainen ym. 1992) ja luotavan ratkaisun keskeisten periaatteiden tun-

nistamista.  

Hakkarainen (1996: 4) kuvaa ammatillisen koulutuksen kokonaisrakennetta 

soveltamismalliksi, jossa opetus etenee perusasioiden opetuksesta omaksumisteh-

täviin ja siitä edelleen kokeella tapahtuvaan oppimisen kontrolliin ja vihdoin opi-

tun soveltamiseen käytäntöön. Teorian ja käytännön integrointi muuntuu kysei-

sessä mallissa siirtovaikutuksen ongelmaksi (ks. myös Achtenhagen 1992, Hela-

korpi ym. 1997, Resnick 1987). Resnickin (1987) mukaan luokkahuoneessa opit-

tujen teoreettisten tietojen soveltaminen kehittyvän työelämän haasteisiin kohtaa 

merkittäviä ongelmia. Koulutusta ei ole perinteisesti pidetty uusia toimintatapoja 

tuottavana ja uusia ennakoivana (esim. Miettinen 1993, Miettinen ym. 1997).  

Yrittäjyys toiminnallisena ilmiönä on holistinen ilmiö, jossa korostuu uuden 

liiketoiminnan eri toimintojen keskinäinen riippuvuus kytkeytyneenä muuttuvaan 

toimintaympäristöön. Kokonaisvaltaisuus korostaa opetuksessa kokonaisnäke-
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myksen ja oppiaineiden yhteistyön ja koordinaation tarvetta. Miettinen (1990, 

1993) on osoittanut perusteellisessa luokkahuoneopetuksen analyysissään, että 

kauppaopetusta ja sen organisointia on ohjannut luokkahuoneopetuksen tradition 

reunaehdot, mikä on samalla ylläpitänyt kouluoppimista.  

Liiketoimintamahdollisuuden tunnistamisen ja hyödyntäminen ja siihen liit-

tyvä inhimillinen toiminta prosessina nostaa mielenkiintoisen kysymyksen yrittä-

jyyskoulutuksen suhteen. Millä tavoin organisoida oppimistoimintaa, jossa pro-

sessinomaisesti yhdistyy oppiminen, joka liittyy tiedon prosessointiin ja tulkin-

taan sekä yksilön että sosiaalisten verkostojen tasolla? Lisäksi miten edellä mai-

nittu toiminta johtaisi käyttäytymiseen, joka johtaisi markkina-aukon tunnistami-

seen ja liiketoimintakonseptin luomiseen sekä liiketoiminnan käynnistämiseen, 

jolla on lisäarvoa asiakkaille.  

Erityisesti paralleelista kilpailusta nousevan yrittäjyyden oppimisessa lupaa-

van vaihtoehdon tarjoaa pragmatismin edustaja John Deweyn ehdottama ratkaisu, 

jossa luodaan uudelleen oppimistoiminnan avulla yhteiskunnassa esiintyvä toi-

minta tai toiminto. Dewey (1906) ehdottaa uutta yksikköä opetuksen organisoimi-

seksi. Sillä olisi kolme tärkeää ominaisuutta. Ensinnäkin sen tulisi kytkeä toisiinsa 

toiminnan tarkoitus, älyllinen ja teoreettinen opiskelu sekä käytännön tekeminen. 

Toiseksi sen piti integroida eri oppiaineiden tiedot osaksi tekemistä. Kolmanneksi 

Dewey totesi, että oppilaan toiminnon tulisi tuottaa uudelleen tai olla rinnakkai-

nen jollekin työn muodolle yhteiskunnassa (Dewey 1906: 81; Miettinen ym. 

1997).  

4.4 Harjoitusyritykset yrittäjyyskoulutuksen menetelmänä 

Euroopan komissio on raportissaan suositellut harjoitusyritystä yrittäjyyden op-

pimismenetelmänä. (Euroopan komissio yritys- ja teollisuustoiminnan osasto 

2005). Harjoitusyritys (practice firm) on kuitenkin jäänyt heikosti tutkituksi ilmi-

öksi (esim. Deissinger 2007). Saksankielisissä maissa voidaan erottaa kolme kau-

pan alaa varten luotua opetustyyppiä, jossa pyritään oppimaan yrittäjyyttä tai yri-

tystoimintaa: 1) Junior firm, 2) Practice firm, 3) Training office (esim. Act 1995; 

Gramlinger 1998, 2004 ks. myös Achtenhagen ym. 1992).  

Junior firm on todellinen yritys, jossa raha ja tavarat liikkuvat ja jolla on 

myös yhteyksiä koulun ulkopuolelle. Kyseinen malli toimii oikeilla markkinoilla 

ottaen toiminnastaan taloudellisen riskin. Kyseistä mallia suositellaan käytettä-

väksi toimialoilla, joissa on matala riski. (Act 1995: 8.) Nuori yrittäjyys 

-opetusmuoto voidaan rinnastaa pitkälle Junior firm -opiskelumuotoon. Yhdysval-
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loissa kehitetyssä nuori yrittäjyys-opiskelukokonaisuudessa opiskelijaryhmät pe-

rustavat ja johtavat oikeita yrityksiä yhden kouluvuoden ajan. Opiskelijaryhmät 

opiskelevat yrityksen asioita muutaman tunnin viikossa learning by doing -

menetelmällä. Opiskelijaryhmillä on apuna Nuori yrittäjyys -opetusmateriaali, 

opiskelijoiden hankkima neuvonantaja elinkeinoelämästä sekä opettajat (esim. 

Leskinen 2000). Kyseisellä oppimismenetelmällä on rajoituksia yrittäjyyden op-

pimismenetelmänä ammatillisessa koulutuksessa, koska se johtaa helposti erittäin 

matalan riskin omaavien yritysten perustamiseen.  

Practice firm (esim. Achtenhagen ym. 1992, Gramlinger 1995, 1997, 2004; 

Langenbeck 1996) on kuvitteellinen yritys, jossa todellinen raha ja tavara eivät 

liiku, mutta jolla on myös todellisia yhteyksiä todelliseen elämään (Langenbeck 

1996: 5; vrt. Tuomi 1996). Gramlingerin (2004) mukaan harjoitusyrityksessä on 

kysymys reaalisen yritystoiminnan simuloinnista. Simulaatio toimii sekä kansalli-

silla että kansainvälisillä markkinoilla. Kansalliset harjoitusyrityskeskukset toi-

mivat harjoitusyritykselle mm. verotoimistona ja rekisteriviranomaisena. Harjoi-

tusyrityksessä käydään kauppaa fiktiivisillä tuotteilla ja palveluilla fiktiivisellä 

rahalla. Työskentely harjoitusyrityksessä tapahtuu toimistoympäristössä. (Gram-

linger 2004.) Act (1995) puolestaan määrittelee harjoitusyrityksen: Harjoitusyritys 

toimii kuten oikea yritys. Se toimii sekä kansallisessa että kansainvälisessä harjoi-

tusyritysten verkostossa. Harjoitusyrityksessä opiskelijat tekevät todellisen liike-

elämän mukaisia tehtäviä esim. ostoja, markkinointia, myyntiä, henkilöstöhallin-

toa jne. laillisen liiketoiminnan rajoissa. Ainut ero todelliseen liiketoimintaan on 

se, että todellinen raha ja tavara eivät liiku. Dokumenttien ja informaation vaihto 

tapahtuu kuitenkin muiden harjoitusyritysten kanssa samoin kuin todellisessa lii-

ketoiminnassa. (ks. myös Act 1995: 6; Deissinger 2007: 371–372; Gramlinger 

1997: 145, 1998; Kaiser 1997; Kauppi 1996: 76; Langenbeck 1996: 4–6.) Monilla 

harjoitusyrityksillä on kummiyritys, josta saadaan tietoja harjoitusyrityksen toi-

mintaa varten. Todellinen yritys voi tukea harjoitusyritystä antamalla toiminnan 

tueksi erilaista informaatiota (Deissinger 2007; Langenbeck 1996).  

Training office (esim. Kaiser 1997: 13–18) on kuvitteellinen yritys jossa raha 

ja tavarat eivät liiku reaalisessa muodossa. Malli on opettajien laatima suljettu 

malli, ja kaikki liiketapahtumat ovat lähtöisin opettajalta, joka myös toimii mm. 

liikekumppanien ja palvelujen tarjoajan roolissa. Tämä opetuksen muoto vaatii 

opettajalta runsaasti valmistelutyötä. Yhteydet ulkopuolisiin tahoihin ovat lähinnä 

opettajan yhteyksiä simulaation valmisteluvaiheessa. 

Harjoitusyrityksen lähtökohdat ovat muotoutuneet saksankielisissä maissa jo 

1700-luvulla (Gramlinger 2004, Kaiser 1997). Harjoitusyrityksen (practice firms, 
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practice Enterprise ja training firms) käyttö on yleistynyt viime vuosikymmeninä 

varsinkin Keski-Euroopassa kaupallisen opetuksen muotona (Temkov 1997; Lan-

genbeck 1996; Kauppi 1995). Harjoitusyritysten määrä on kasvanut viime vuosi-

kymmeninä merkittävästi. Finpecin harjoitusyritysketjussa on noin 30 oppilaitos-

ta, joissa toimii yli 100 harjoitusyritystä. Samalla harjoitusyritykset kuuluvat  

EUROPEN-nimiseen kansainväliseen harjoitusyritysketjuun, jossa on noin 40 

maata ja niissä noin 5500 harjoitusyritystä. (www.finpec.fi.) EUROPEN (The  

European practice Enterprise center) perustettiin v. 1993 koordinoimaan harjoi-

tusyritysverkoston toimintaa. EUROPENIN jäsenmaiden toimintaa koordinoi 

kussakin maassa kansallinen keskuspaikka. Suomessa perustettiin v. 1994  

FINPEC (The Finnish practice Enterprise center) Merikosken kauppaoppilaitok-

sen yhteyteen. Keskuspaikan tehtäviä ovat mm. antaa neuvoja harjoitusyrityksen 

perustamisessa ja toiminnan organisoinnissa, tarjota erilaisia ärsykkeitä liiketoi-

mintaan, jakaa toimintaan liittyvää kirjallisuutta, simuloida terveyspalveluja, toi-

mia veroviranomaisena, postina, pankkina tai täydentävänä harjoitusyrityksenä.  

Harjoitusyritysten keskuspaikat antavat tarkkoja ohjeita mm. harjoitusyri-

tysopetuksessa käytettävästä tilasta, sen kalustuksesta ja sen jakamisesta eri osas-

toihin. Lisäksi määritellään vähimmäisvaatimuksia harjoitusyrityksissä käytettä-

vistä tietokoneista ja niiden ohjelmistoista. Lisäksi annetaan ohjeita ja kriteerejä 

hyvälle harjoitusyritykselle. Niitä ovat mm. liiketoiminnan laillisuus, jatkuva lii-

ketoiminta, säännölliset toiminta-ajat, liiketoiminnan jakautuminen eri osastoihin, 

sisäinen organisaatio, työprosessien organisointi, työn kuvaukset, työn kierto 

suunnitelman mukaan, nykyaikainen kommunikaatio-, informaatio- ja toimisto-

teknologia, osallistuminen harjoitusyritysten verkostoon, lainsäädännön mukainen 

kirjanpito- ja laskentatoimi, etenemisen ja tapahtumien dokumentointi, työnteki-

jöiden arviointi tuotettujen aineistojen avulla, säännöllinen harjoitusyrityksen kä-

sittely seuraaville opiskelijoille ja keskuspaikan jäsenyys. Lisäksi luetellaan lista 

tehtävistä, joita harjoitusyrityksessä tulee suorittaa. (Act 1995; Langenbeck 

1996.)  

Gramlingerin (1998) mukaan harjoitusyritys on ”aito” oppimispaikka, joka 

on järjestetty liiketoiminnan ja hallinnon opetukseen. Harjoitusyritys perustuu 

toimistotyön ja liiketoiminnan simulointiin pedagogisten periaatteiden mukaan 

tavoitteenaan rakentaa yleisiä ammatillisia ja sosiaalisia taitoja. Oppimista luon-

nehditaan käytännöllis- ja situtionaalislähtöiseksi systemaattiseksi oppimiseksi. 

(Gramlinger 1998.) 

Monien keskieurooppalaisten harjoitusyritysten teoreettinen perusta on ns. 

saksalainen action oriented -teoria (esim. Achtenhagen ym. 1992; Gramlinger 
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1998: Kaiser 1997). Teoria pitää Gramlingerin (1998) mukaan sisällään moni-

mutkaisen mallin toimia ja kokea. Oppiminen tapahtuu simulaation avulla ja si-

mulaatiossa (Gramlinger 2004). Se tarkoittaa Gramlingerin mukaan sitä, että opi-

taan tekemällä (Tässä hän viittaa learning by doing -periaatteeseen) ja ajattelemal-

la ja reflektoimalla tekemistä. Oppiminen tapahtuu mallissa ja mallin läpi (lear-

ning within and through the model). Malli ymmärretään tässä eri merkityksessä, 

kuin se on toiminnan teoriassa. Toiminnan teoriassa malli toimii oppimisen ja 

ajattelun sekä toiminnan kehittämisen välineenä (esim. Engeström 1994). Gram-

lingerin mukaan oppiminen mallissa ja mallilla tarkoittaa sitä, että malli (harjoi-

tusyritys) tarjoaa näkökulman sekä harjoitusyrityksen sisä- että ulkopuolelle. Op-

piminen mallilla tarkoittaa sitä, että saadaan etäisyyttä toimintaan harjoitusyrityk-

sessä ja voidaan arvioida asioita tavallaan lintuperspektiivistä.  

”Oma toiminta ja sitä kautta kokemuksen karttuminen ja harjoitusyritys mal-

liyrityksenä tulee nostaa erityisesti tarkasteltavaksi, systemoitavaksi ja sitten 

näitten kokemuksien yleistämistä ja soveltamista tulee arvioida kriittisesti.” 

(Gramlinger 1998: 4.)  

Opetuksessa korostetaan opetuksen järjestämistä ja kohdistamista ns. avainkvali-

fikaatioiden oppimiseen. Gramlingerin (1995: 58) tutkimuksen mukaan harjoi-

tusyritysoppimisen välttämättömänä laadullisena ehtona voidaan pitää koulun 

avautumista ulospäin sekä oikeisiin yrityksiin että fiktiivisiin yrityksiin. Gramlin-

gerin tutkimuksien mukaan Itävaltalaisissa harjoitusyrityksissä (kauppakoulun 3. 

Luokalla 1994/1995, lukuvuosi / 1 päivä viikossa) opettajien (n=202) positiiviset 

kokemukset oppimisen suhteen olivat enempi vallalla kuin negatiiviset. Harjoi-

tusyrityksen opettajat osallistuivat työskentelyyn enimmäkseen omasta innostuk-

sestaan. Harjoitusyritys kehitti hänen mukaansa sekä motivaatiota että emotionaa-

lista asenteita positiiviseen suuntaan. 

Gramlingerin vuosina 1995–1999 suorittamien tutkimusten mukaan ei ole 

tyypillistä harjoitusyritystä vaan tutkimukset osoittivat, että on olemassa 800 eri-

laista sosiaalista ja organisationaalista konstruktiota, joka reflektoi hänen mu-

kaansa hyvin todellisuutta. Harjoitusyritys on turvallinen malli oppia ehkäise-

mään tappioita liiketoiminnassa ja toisaalta harjoitusyritys antaa mahdollisuuden 

kokea erilaisia ratkaisuja. Gramlingerin mukaan harjoitusyrityksen etuja ovat ver-

tailu todelliseen elämään, virheiden salliminen, ongelmien variointi, ratkaisujen 

arviointi pysäyttämällä tilanne, harjoitusyrityksen käyttö johtamisratkaisujen tes-

tauksessa, yhteisöllinen oppiminen, sitoutuminen oppimiseen, motivoiva oppimi-

nen ja oppiaineiden integraatio harjoitusyrityksessä. (Gramlinger 2004.) 
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Gramlingerin (2004) kuvaamassa ratkaisussa kytkentä todellisuuteen jää 

ohueksi. Mallissa vuorovaikutus koulun ulkopuoliseen todellisuuteen korvataan 

usein harjoitusyrityskeskuksesta saatavilla tiedoilla (esim. rahoitus, verotus, in-

vestoinnit). Lisäksi mallissa jätetään opiskelijoiden oppimisen kannalta lähes 

huomiotta liiketoiminnan olemassaolon perusta ja sen ehdot. Oppimisen kohteek-

si ei muodostu liiketoimintaidean kehittely ja liiketoiminnan rakentaminen, vaan 

oppiminen painottuu liiketoiminnan eri tehtävien hoitamiseen epätäydellisillä har-

joitusyritysten muodostamilla markkinoilla.  

Deissingerin (2007) Saksassa suoritetun tutkimuksen mukaan tutkimuksessa 

mukana olleissa 1171 opiskelijasta (672 harjoitusyritystä) valtaosa piti motivaati-

on tasoa korkeampana verrattuna perinteiseen opetukseen. Kuitenkin samalla tut-

kimuksessa todettiin, että opiskelijoiden kokemus reaalikytkennästä jäi vajavai-

seksi. Tutkimuksen mukaan enemmistö kuitenkin koki harjoitusyrityksen järke-

vänä vaihtoehtona verrattuna luokkahuoneopetukseen. Motivaatiota kasvattavana 

tekijänä tutkimuksessa havaittiin, että harjoitusyritys koettiin valmistavana ja ke-

hittävänä vaiheena myöhemmillä jatko-opintomarkkinoilla. (Deissinger 2007: 

371–372.)  

Achtenhagen ja Schneider (1993: 173–178, sit. Kauppi 1996) korostavat har-

joitusyritysoppimisessa mm. teorian ja käytännön yhdistämistä sekä ajattelun ja 

toiminnan yhteen nivomista. Harjoitusyritys mahdollistaa heidän mukaansa moni-

tieteisen ja oppiaineita integroivan oppimisen ja harjoitusyritys mahdollistaa on-

gelmakeskeisen, itseohjautuvan ja yhteistoiminnallisen oppimisen monimutkaisis-

sa käytännön tilanteissa.  

Frank Achtenhagenin ja hänen tutkimusryhmänsä tutkimushanke (1987–

1991) ”oppiminen, ajattelu, toiminta monimutkaisissa taloudellisissa tilanteissa, 

uuden teknologian hyödyntäminen kaupallisessa ammattikoulutuksessa” on esi-

merkki tietokonepohjaisesta simuloidusta oppimisympäristöstä. (Achtenhagen 

1991a, 1992; Achtenhagen ym. 1992.) Vaikuttimena kehitystoimintaan oli yritys-

toiminnan muutos, jota leimaa monimutkaistuminen ja kasvavat riskit. Opetuksen 

sisältöjä ei ole yhdistetty riittävästi teollisuuteen ja yritystoimintaan. Lisäksi opis-

kelijat on usein leimattu huonosti motivoituneiksi ja kurittomiksi ja heidän kyky-

jään on aliarvioitu. Perinteistä opetusta on leimannut keskittyminen tietorakentei-

den opettamiseen, ei tiedon soveltamiseen. Opetettavat kokonaisuudet ovat line-

aarisesti järjestettyjä, pieniin palasiin pirstottuja ja irrallaan talouselämän tarpeis-

ta. Perinteisiä opetuksen aloja (aineita) on ylikorostettu. Tämä ilmenee Achtenha-

genin mukaan selkeästi opetussuunnitelmista ja oppikirjojen rakenteista. Kritiikin 

pohjalta Achtenhagenin mukaan opetuksen lähtökohdaksi tulisikin ottaa opetuk-
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sen sisältörakenteet, jotka on luotu reaalisen elämän pohjalta (Achtenhagen 

1991a, 1992: 323–324.)  

Yritystoiminnassa tarvitaan muutoksen seurauksena taitoja, joilla voidaan 

ratkaista entistä monimutkaisempia ongelmatilanteita. Monimutkaisten ongelmien 

ja tehtävien ratkaisu tulee sisällyttää jo kaupallisen koulutuksen johdanto-osiin. 

Simulaatioprosessin tuli olla malli, jolla kuvataan oikeita yritystoiminnan tilantei-

ta, joissa ongelmien ratkaisut eivät ole yksinkertaisia ja lineaarisesti ratkaistavis-

sa, vaan ratkaisuilla ja päätöksillä on useita pää- ja sivuvaikutuksia. Hankkeessa 

pyrittiin yhdistämään opetussuunnitelma tulevan työelämän vaatimuksiin yhdis-

tämällä opetus ja ammatillisesti suuntautunut avainkvalifikaatioiden ja metakog-

nitiivisten taitojen oppiminen. (Achtenhagen 1991a: 55–57.)  

Göttingenin mallissa analysoitiin työelämän pätevyyksien ongelmaa avain-

kvalifikaatio käsitteen avulla. Käsitteellä tarkoitetaan modernin työn hallinnan 

yleistä tieto-, taito- ja motivaatiovalmiuksia (Achtenhagen & John 1992; Dubs 

1992; Reetz 1990). Kyseisiä valmiuksia ovat mm. ongelmanratkaisutaidot, tiedon 

etsimisen ja käytön, oman työn suunnittelu sekä yhteistoimintataidot. Tutkijoiden 

mukaan suurinta osaa näistä valmiuksista ei voi opettaa, vaan niitä opitaan itse 

toiminnassa, joka tapahtuu avoimessa oppimisympäristössä. Avoimet oppimisym-

päristöt (farkkutehdassimulaatio) ovat opetuksellinen keino kehittää kyseisiä kva-

lifikaatioita. 

Oppilasryhmät olivat ensimmäistä vuotta kauppakoulussa (10. kouluvuosi). 

Oppimistehtävinä käytettiin ennakkoon hyvin rakennettuja tehtäviä kuin myös re-

aalisesta elämästä johdettuja monimutkaisia rakenteeltaan epäselviä ongelmia. 

Ensimmäinen opetuskokonaisuus on nimetty ”johdatukseksi tuotanto- ja myynti-

prosessiin, johon oli aikaa käytettävissään 16 oppituntia. Tähän jaksoon oli kehi-

tetty oppimisympäristö, tietokonepohjainen farkkutehdassimulaatio. Myöhemmin 

käytettiin myös muita opetusjärjestelyjä: projekteja, caseja ja harjoitustoimistoa 

(lern buro). Orientoituminen kohdetoimintaan aloitettiin siten, että oppimiskoko-

naisuuden alussa esitettiin lyhyt elokuva, johon oli tiivistetty tehtaan toiminnan 

olennaiset piirteet. Jokainen luokka muodosti seitsemän yritystä (kolmesta viiteen 

opiskelijaan), joiden piti kilpailla yleisillä farkkumarkkinoilla. Annetun informaa-

tion perusteella jokaisen ryhmän pitää päättä kaksi keskeistä päätöstä: tuotannon 

määrä ja hinta. Toimintaa arvioidaan myös koko luokan yhteisissä istunnoissa. 

Tuotannon määrä- ja hintamuuttujat on upotettu verkostoon (malli), jossa on yksi 

yhteen suhteita, yritysten vastavuoroisia tekoja ja markkinoiden simulaatio. Tällä 

pyritään siihen, että tehdessään päätöksiä opiskelijat oppivat huomaamaan, että 

päätöksellä on kontrolloitavan päävaikutuksen ohella lukuisia sivuvaikutuksia, 
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joita ei voi kontrolloida suhteessa muihin yrityksiin ja simuloituihin markkinoi-

hin. Tekemällä lähinnä allokointipäätöksiä, koneisiin, henkilöstöön ja raaka-

aineisiin opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa tuottavuuteen ja tulokseen. Ta-

voitteena on tällöin, että opiskelijat ymmärtävät tuotannon määrän ja kustannus-

ten kehityksen välisen yhteyden tehdessään päätöksiä ja arvioidessaan niitten vai-

kutuksia. Simulaatiopelissä opiskelijat voivat vaikuttaa päätöksillään mm. tuotan-

non määrään. Simulaatiossa on myös yrityksiä myytävänä. Myynnin määrä riip-

puu toisten yritysten päätöksistä ja sen vaikutuksista markkinamalliin. (Achten-

hagen 1991a: 58-63.)  

Opiskelijat ovat pakotettuja arvioimaan verkon rakennetta ja keskustelemaan 

lineaarisista suhteista laajemmassa kontekstissa. Opiskelijaryhmien päätöksien 

jälkeen tietokone suorittaa simulaatioprosessin, jonka tulokset annetaan kullekin 

yritykselle seuraavan pelijakson päätöksenteon pohjaksi. Jokaisessa ryhmässä 

keskustellaan päätöksien perusteluista. Saatuaan tiedon päätöksiensä vaikutuksis-

ta, opiskelijoilla on mahdollisuus tiedostaa eri muuttujien vaikutusta kokonaisuu-

teen. (Achtenhagen 1991a: 59.) Myöhemmin opetuksessa käytettiin muitakin ope-

tusjärjestelyjä (esim. opiskelua harjoitustoimistoissa ja case-harjoituksia). 

Achtenhagenin (1991a) mukaan oppimistulokset olivat hyviä (ks. myös 

Tramm 1992). Farkkutehdaskokeiluun osallistunut opiskelijaryhmä suoriutui 

normaalin opetussuunnitelman mukaan opiskellutta vertailuryhmää paremmin 

koulumaisista kokeista (kuusi kuukautta kokeilun jälkeen) ja vaativista ongelman-

ratkaisutehtävistä. Opiskelijat ymmärsivät yritystoiminnan menestyksen kannalta 

tärkeitä riippuvuuksia verkostorakenteessa ja osasivat arvioida päätöksiensä vai-

kutusta ja laatua. Achtenhagen pitää kyseistä opetusjärjestelyä lupaavana keinona 

oppia metakognitiivisia ja sosiaalisia taitoja, joita edellytetään muuttuvassa yri-

tystoiminnassa. (Achtenhagen 1991: 59–62.) Kehittämishaasteeksi tutkijat mainit-

sevat opettajien toimintatapojen kehittämisen. Opettajat toimivat kokeilussa pit-

källe perinteisten mallien mukaan. Heillä oli vaikeuksia hallita monimutkaista 

metodia monimutkaisten asioiden oppimisessa. (Achtenhagen 1992: 327.)  

Achtenhagenin malli perustuu pitkälle, kuten hän itse toteaa johdon koulutuk-

sessa käytetyille opetusjärjestelyille (Achtenhagen 1991a: 62). Achtenhagenin 

oppimisympäristössä opiskelijat eivät ole itse olleet rakentamassa oppimisympä-

ristöä, vaan kokonaisuus on opettajien laatima simulaatio. Tällöin herää kysymys 

siitä, millä tavalla kyseinen käytäntö vaikuttaa opiskelun motiivin syntymiseen. 

Toiminnan teoreettisesti tarkasteltuna oppimisen motiivin ja kohteen syntymisen 

kannalta on olennaista vuorovaikutus opiskeltavan kohdetoiminnan kanssa. Hel-

posti opettajien laatiman simulaation vaarana on se, että monimutkaiset tehtävät 
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simulaatiossa vaarantavat motiivin syntymistä. Opiskelijat eivät pääse mallissa 

paljoakaan tarkastelemaan reaalisen yritystoiminnan ja sen synnyn taustalla olevi-

en periaatteita ja ehtoja.  

Opettajat ovat rakentaneet simulaation, jolloin toiminnan taustalle on joudut-

tu asettamaan joukko sääntöjä, jotka rajoittavat oppimisympäristön avoimuutta. 

Peisa (1996) näkee ongelmana tämän tutkimuksen osalta, että niissä monimutkai-

suus ilmenee reaalikontekstistaan irrallaan olevana abstrahoituna monimutkaisuu-

tena. Hallinnan kohteeksi muotoutuu siis eräänlainen ”monimutkaisuuden kuori ” 

tai abstraktit systeemin osat ja niiden vaikutussuhteet. Opiskelijat eivät opiskelus-

saan joudu tarkastelemaan farkkutehtaan toimintajärjestelmän sisäisiä ristiriitoja 

eivätkä pääse tarkastelemaan niihin kuuluvia ratkaisuja. Tässä suhteessa farkku-

tehdassimulaatio on luonteeltaan myös staattinen yritys. Siinä voidaan opiskella 

päätöksentekoa ja kohdata niistä johtuvia seuraamuksia. Sen sijaan toimintajärjes-

telmien kehitys ei muodostu opiskelun kohteeksi. (Peisa 1996: 154–155.) Oppi-

mistehtävät olivat suhteellisen rajattuja. Koulun ja käytännön työelämän väliset 

yhteydet jäivät myös vähäisiksi. Lisäksi oppiminen perustui pitkälle yksilökeskei-

seen oppimiseen; oppimisympäristö jättää monesti huomiotta kollektiivisen op-

pimisen mahdollisuudet (Lave & Wenger 1991, Engeström 1987, 1995). 

Kaiser (1997) on tutkinut oppimista harjoitustoimistoissa (training office, 

lernburo). Kahden tai kolmen kuukauden valmistautumisjakson jälkeen ja jatku-

van teoreettisen opetuksen ohjaamana luokka työskenteli toimistossa, joka oli or-

ganisoitu työnjaon mukaan siten, että työ oli jaettu eri osastoihin. Simulaatio pe-

rustuu erilaisiin pedagogisiin ja didaktisiin aspekteihin. Simulaation avulla opis-

kelijat hankkivat taloudelliset perustaidot ja perehtyvät toimistotyöhön ja moni-

mutkaisiin liiketoimintatilanteisiin. (Kaiser 1997: 13–18.) Yhtenä päätarkoitukse-

na simulaatiossa on kehittää perinteisiä opetusmetodeja ja oppimista passiivisena 

assimilaationa. Opetus pyrkii korvaamaan käytännön harjoituksen ja sosiaalisten 

kokemuksien puutetta ja lisäksi mallissa pyritään kehittämään opiskelijoissa oma-

toimisuutta monimutkaisissa liiketoimintatilanteissa. Training officen yleinen teo-

reettinen perusta on ” action oriented” -konseptissa. Konsepti liittyy uudistami-

seen ja ammatilliseen uudistumiseen. Action oriented -teoriassa Kaiserin mukaan 

inhimillinen kehitys ymmärretään uuden idean havaitsemisen menettelytapana, 

joka johtaa pysyvään muutokseen. Toimintakyky on seurausta tavasta, jolla henki-

lö suhtautuu tapahtumiin. Tämä kyky mahdollistaa ennakoida joitakin toimintoja 

ja suunnitella, arvioida niitä edelleen. Toiminta rakentuu eri askeleista, joita ovat 

suunnittelu, toteuttaminen ja kontrolli. Simulaatioon sovellettuna kyseinen teoria 

tarkoittaa sitä, että luodaan valikoima erilaisia opetus- ja työtilanteita, jotka tar-
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joavat mahdollisuuden hankkia ongelmanratkaisutaitoja, itsekriittisyyttä, uusia ta-

poja ajatella ja toimia itsenäisesti. (Kaiser 1997: 13–18.)  

Kyseisen teorian mukaan järjestetyssä simulaatiossa voidaan hankkia seuraa-

via toisistaan riippuvia pätevyyksiä: ammatillinen, metodologinen, oppimis- ja 

sosiaalisia pätevyyksiä (Kaiser 1997: 14–15). Teoreettinen perusta action oriented 

-konseptissa liittyy Kaiserin (1997) mukaan useisiin uusiin kognitiivis-

strukturalistisiin ja psykologisiin teorioihin, joita hallitsee materialistinen näkö-

kulma. Kyseistä teoriaa edustaa esim. Aebli (1980, 1981). Learning office 

-mallissa Kaiserin mukaan ammatillisia tietoja ja tekoja arvioidaan huolellisesti. 

Opetus täydentää perinteisiä opetusmetodeja. Työskentelymallissa antaa mahdol-

lisuuden osallistua työskentelyyn oikeaan taloudelliseen toimintaan liittyen. Op-

pimisessa korostetaan kokemuksen merkitystä: 

”Tällainen tapa opiskella tähtää kokemusten keräämiseen. Tämä merkitsee 

tarkalleen sitä, että opiskelijat saavat tietää vaatimukset ja kvalifikaatiot joita 

tarvitaan liiketoiminta ammateissa. He voivat toteuttaa näitä tekoja ja arvi-

oida ovatko he kykeneviä suorittamaan tehtäviä. Samaan aikaan he oppivat 

tunnistamaan tekojen vaikutukset yritykseen. Opiskelijat saavat eläytyä in-

formaationhankintaprosessiin, suunnitteluun, päätöksentekoon ja vuorovaiku-

tukseen. He saavat myös tietää suunnittelutoiminnot, toteuttamisen ja arvi-

oinnin saavuttaakseen liiketoiminnan päämäärät. Toisella tavoin sanoen, 

opiskelijat saavat kokea liiketoimintaprosessit ja teot jotka ovat liittyneitä sii-

hen. (…).” (Kaiser 1997: 15.)  

Voiko kokemusten kerääminen tekojen kautta johtaa laadullisesti hyvään oppimi-

seen? Miettinen (1998) osoittaa Deweyhin (1910) tukeutuen kokemusperäisen 

ajattelun johtavan moniin merkittäviin ongelmiin erityisesti muutoksen tuottami-

sessa (ks. myös Engeström 1995). Empiirisen ajattelun sijaan tarvitaan kokeellista 

ja teoreettista ajattelua, joka vapauttaa tavan muuttumattomuuden ja menneisyy-

destä riippuvuuden tuottamasta älyllisestä laiskuudesta (Miettinen 1998: 92–93). 

Kaiser mainitsee myös simulaation etuina mahdollisuuden käsitellä joitakin 

tehtäviä abstraktilla ja symbolisella tavalla ja arvioida niitä jälkeenpäin keskuste-

lemalla. Hänen mielestään on tärkeää, että simuloituja tekoja tuetaan graafisilla 

esityksillä ja keskustelevalla arvioinnilla. Tämä tarkoittaa hänen mukaansa suun-

nittelua, toteutusta ja vertailua simulaation ja todellisuuden välillä. (Kaiser 1997: 

15.) Simulaatio on kuitenkin lähinnä opettajien suunnittelema. Se asettaa monia 

ongelmia yrittäjyyden oppimisessa. Tällöin yritystoiminnan synty ja sen menes-

tymisen ehdot suhteessa suoritettaviin tehtäviin jäävät helposti opiskelijoilta sala-
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tuiksi. Kvalifikaatiovaatimukset ja toiminnan reunaehdot annetaan, opiskelijat ei-

vät tutki niiden kehitystä.  

Mallissa tapahtuva oppiminen perustuu ajatteluun, jonka juuret ovat teonsää-

tylyteoriassa (Hacker 1982) ja Aeblin ajatuksissa. Kritiikin kohteeksi nousee, ku-

ten Engeström (1995: 37) toteaa kritiikissään teonsäätelyteoriasta, yksittäisen te-

on, yksittäisen suorituksen, irrottaminen yhteydestään työprosessin kokonaisuu-

teen. Tämä rajautuminen yksittäisiin tekoihin ja niiden kognitiivisen säätelyn pa-

rantamiseen johtaa työn mieltämiseen yksilökohtaisena ja epäyhteiskunnallisena, 

ristiriidattomana ja ikään kuin puhtaasti teknisenä tapahtumasarjana.  

Oppimisen keskittyminen yksittäissuorituksiin johtaa ongelmiin toiminnan 

olennaisten reunaehtojen muuttuessa. Jos yksittäissuoritusten hallinta ei kytkeydy 

toimintajärjestelmän kokonaisuuden hallintaan, näistä suorituksista muodostuu 

helposti jäykkiä tottumuksia. Niiden muuttaminen toimintajärjestelmän kokonai-

suuden kehittyessä tuottaa suuria vaikeuksia. (Engeström 1995: 41.) 

Keskieurooppalaisista harjoitusyritysmalleista nousee esille monia kysymyk-

siä. Miten orientoidutaan muuttuvaan yritystoiminnan kokonaisuuteen ja sen 

luomiseen? Missä määrin opiskelijat pääsevät itse suunnittelemaan ja rakenta-

maan toimintaa? Missä määrin on kysymys konstruktiosta, joka on luotu ulkoa-

päin? Mallit ovat lähinnä opettajaryhmien suunnittelemia. Tavoitelausumien mu-

kaan pyritään opiskelijan aktiiviseen rooliin oppimisessa, mutta miten se tapah-

tuu? Annetut tehtävät ovat simulaatiossa lähinnä annettujen tehtävien, rutiinien 

suorittamista (tekojen taso). Malleissa orientoituminen yrityksen toimintaan ta-

pahtuu muutaman päivän mittaisilla eri tehtäviin perehdyttämisellä ja sen jälkeen 

siirrytään tekemään näitä tehtäviä. Toimintavaiheessa kokonaisuutta yritetään 

hahmottaa eri tietojärjestelmien ja niissä suoritettavien tehtävien kautta.  

Mitkä ovat ne välineet, joilla konkreettinen todellisuus ja sen kehittyminen 

otetaan haltuun? Yrityksen yhteydet (tavarantoimittajat, verovirasto, pankit, va-

kuutusyhtiöt) ulospäin myös simuloidaan. Sen voivat tehdä joko opiskelijat ja 

opettajat tietokoneohjelmien avustuksella, tai yhteyksiä voidaan simuloida myös 

harjoitusyritysten kansallisen keskuspaikan toimesta. Tämä aiheuttaa rajoituksia 

oppimiselle ja yritystoiminnan synnyn ja kehittymisen todellisuuskytkennälle. 

Miten käsitys luotavan yritystoiminnan kokonaisuudesta saavutetaan? Missä mää-

rin on kysymys vain rutiinien harjoittamisesta? Tässä kohdin näyttäytyy tekojen 

harjoittelu ja niiden arviointi. Työn kierrolla pyritään kokonaisuuden luomiseen. 

Simulaation rakentaminen ei lähde liikkeelle yritystoiminnan synnyn ja muutok-

sen sekä sen ehtojen tutkimisesta liikkeelle, vaan se korvataan pitkälle toiminnan 

teorian termein sanottuna erillisten tekojen rakentamisena. Gramlingerin (2004) 
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kuvaamassa harjoitusyrityksessä ei muodostu toiminnan kohteeksi kummiyrityk-

sen toiminnan kehittäminen, vaan kummiyrityksen rooli on lähinnä tietojen luo-

vuttajan rooli.  

Voiko opettaja- ja opiskelijaryhmä tai keskuspaikka korvata muuttuvan työ-

elämän reaalisia asiantuntijoita? Kontaktit ja vuorovaikutus koulun ulkopuolisen 

todellisuuden kanssa on toiminnan teoriassa keskeinen motiivin syntymisen ehto. 

Muutos on tänä päivänä niin nopeaa ja monitahoista, että esim. keskuspaikan on 

mahdotonta omaksua muuttuvia ilmiöitä. Helposti keskuspaikan rooliksi tulee 

välttämättömien tapahtumien hoitaminen (esim. tiliote, lailliset vakuutukset). 

Muutokset ja niiden taustalla olevat syyt jäävät tällöin helposti huomiotta.  

Miettinen ym. (1997) vertailevat toiminnan teoreettisesti orientoitunutta part-

neriperustaista harjoitusyritystä ja keskieurooppalaista harjoitusyritystä. Keskieu-

rooppalaisessa mallissa asiantuntijat ja opettajat perustavat ja suunnittelevat yri-

tyksen. Partneriperustaisessa ratkaisussa opiskelijaryhmät perustavat joka kerta 

uuden yrityksen, tutkivat sen toiminnan ehtoja ja perustaa. Opiskelijaryhmä laatii 

liiketoimintasuunnitelmia ja rakentaa siihen liittyviä perustoimintoja. Keskieu-

rooppalaisessa mallissa yritys on jo olemassa. Tällöin yrityksen perusmalli keskit-

tyy yrityksen osatoimintojen välisten suhteiden tarkasteluun. Ratkaisussa osatoi-

mintojen välisten suhteiden tarkastelu ei tarjoa selitystä yrityksen olemassaolon 

perusteista ja sen alkuperästä. (Miettinen ym. 1997.) Keskieurooppalaisessa mal-

lissa huomion kohteeksi nousee yrityksen perustamisen jälkeen tapahtuva yrityk-

sen toiminnan hallinta eri tehtävien avulla. Partneriperustaisessa ratkaisussa huo-

mion ja oppimisen kohteeksi nousee lähinnä, kuten yrittäjyydessäkin (esim. Da-

vidson 2005; Puhakka 2002; Shane 2000; Sarasvathy 2001) ennen yrityksen pe-

rustamista tapahtuva toiminta. Opiskelijaryhmät tutkivat mm. liiketoiminnan 

olemassa olon perustaa ja sen ehtoja sekä kehittävät ja rakentavat liiketoimintai-

deaa ja siihen kytkeytyviä toimintoja sekä niiden välisiä yhteyksiä.  

4.5 Simulaatiot ja yrityspelit 

Yksi tapa opiskella yrittäjyyttä, uuden yrityksen syntyä ja ammatinhallintaa on 

käyttää oppimisen välineenä erilaisia simulaatioita ja pelejä (Achtenhagen 1991b, 

Hakkarainen ym. 1992: 84–88; Jamieson, Miller & Watts 1988; Morris & Bran-

don 1994; Rikkinen 1997; Ruohomäki 1992; Savolainen ym. 1997: 99–106). Si-

mulaatioilla tarkoitetaan jonkin todellisen järjestelmän, prosessin tai ympäristön 

olennaisien osien jäljittelyä. Simulaatio on jäljitelmä jostakin todellisesta esim. 

biologisesta, taloudellisesta, teknisestä, sosiaalisesta tai psykologisesta järjestel-
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mästä tai niiden osasta, yhdistelmästä tai vuorovaikutuksesta (Ruohomäki 1992: 

1; Hakkarainen ym. 1992). Hakkarainen ym. (1992: 84) mukaan koulutusammatin 

käsite sisältää simuloinnin (jäljittely mallin avulla) idean. Tällöin koulutuksessa 

jäljitellään työammatteja ja niiden sisältämiä tehtäviä.  

Simulaatiolla on mahdollisuus nopeuttaa todellisuutta toteuttamalla kohteena 

olevia prosesseja lyhyemmässä ajassa (esim. Jamieson, Miller &Watss 1988: 22). 

Simulaatioita on monenlaisia: Tuotannolliset simulaatiot, yrityssimulaatiot, de-

sign and make -simulaatiot, rajattujen työtehtävien simulointi, yrityspelit. (Hakka-

rainen ym. 1992: 84; Jamieson ym. 1992: 24–26; Kauppi 1996: 60). Yrityspelit 

ovat yksi eniten käytetyistä ja kasvavista simulaatioiden opetuskäytön sovelluk-

sista. Niitä käytetään mm. yliopisto-opetuksessa, opistoissa, ylemmän ja keski-

johdon koulutuksessa sekä organisaation henkilöstön kehittämisessä (Vartiainen 

& Ruohomäki 1992: 21). Yleensä peleissä opetellaan johtamista ja päätöksente-

koa toisistaan riippuvista asioista yhdessä toisten pelaajien kanssa ja usein aika-

paineessa. Yrityspeleille on ominaista kilpailu eri joukkueiden välillä.  

Merkki-yrityspeli (Rikkinen 1997) on yksi suosituimmista ja eniten käytetyis-

tä yrityspeleistä Suomessa. Kyseisen pelin malliin kuuluu lyhyt kuvaus liiketoi-

mintasuunnitelmasta (4 s.). Liiketoimintasuunnitelmassa annetaan perustiedot yri-

tyksestä, yrityksen historia ja nykytilanne (4 riviä), tuotteet, markkinatilanne ja 

sen kehitysnäkymät, lavea kuvaus asiakkaista, kilpailutilanne, toiminnan tavoit-

teet, strategia, markkinointisuunnitelma, tuote kilpailukeinona, myyntihinnan 

määrittely, mainonta, jakelu, tuotekehityssuunnitelma, tuotantosuunnitelma, orga-

nisaatio, taloussuunnitelma (edellisen kauden tilinpäätös) ja riskien arviointi. Li-

säksi liitteenä on markkinatutkimuksen tietoa kohderyhmistä ja arvostuksista sekä 

tuotteiden laatutason vaikutus valmistuskustannuksiin. Merkki-yrityspelissä on 

kysymys lähinnä resurssien allokointipäätöksistä, jotka tehdään ryhmissä suhteel-

lisen nopealla aikataululla. 

Kyseinen yrityspeli herättää joukon kysymyksiä. Mikä muodostuu oppimisen 

kohteeksi yrityspelissä? Onko muutamalla sivulla kuvattu liiketoimintasuunnitel-

ma, jossa kuvataan suppeasti toimialan ja tuotteen kehitys, tuotantoprosessi ja or-

ganisaatio, riittävä perusta päätöksen teolle? Missä määrin yrityspelin taustalla 

olevat säännöt noudattavat todellisen yritystoiminnan sääntöjä ja missä määrin re-

surssien allokointi yrityspelissä vaikuttaa todellisen markkinamekanismin ja ym-

päristön muutosten tavoin?  

Yrityspelissä oppimisen kohteeksi muodostuvat yrityspelin laatijoiden näen-

näiskohde, jonka toiminnan taustalla olevat säännöt ovat muotoutuneet lähinnä 

yrityspelin suunnittelijoiden toimesta. Käytännön yritystoiminnassa strategisesti 
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merkittävät kilpailuedut syntyvät yrityksen toimintojen yhteensopivuudesta suh-

teessa asiakkaiden tarpeisiin, yhteiskunnalliseen kehitykseen ja yrityksen markki-

noille tarjottaviin tuotteisiin. Oppimisen kohteeksi muodostuu reaalisen toiminta-

järjestelmän sijasta lähinnä yrityspelin toimintamallin taustalla olevat säännöt. 

Tästä seuraa, että pelin pelaaminen opettaa pelin toimintamekanismia, ei reaalista 

toimintajärjestelmää. Kyseinen yrityspeli soveltuukin lähinnä päätöksenteon ja 

ryhmätyötaitojen harjoitteluun.  

Tuotantopeleissä jäljitellään yrityksissä esiintyviä prosesseja, kokonaisuuksia 

ja tehtäviä. Kyseisissä peleissä oppimisen kohde saattaa kohdistua mm. tuotanto-

prosessien virtaviivaistamiseen (esim. Savolainen ym. 1997). Mitä simulaatioista 

opitaan? Simulaatiopeleillä on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia mm. moti-

vaatioon ja kiinnostukseen, tiedolliseen oppimiseen, kokonaisuuksien oppimi-

seen, affektiiviseen oppimiseen, tietokoneilla työskentelyyn ja ryhmätyöskente-

lyyn (ks. Kauppi 1996: 60–61).  

Simulaatioissa perinteinen opettajan ja opiskelijan rooli muuttuu. Opiskelijas-

ta tulee enemmän aktiivinen osallistuja ja opettajasta tapahtumien ohjailija. Moni-

en simulaatioiden lähtökohtana on ajatus opettaa jäljitellyn järjestelmän edellyt-

tämiä taitoja ja tietoja paremmin kuin suoraan ammattikäytännöstä oppimalla. 

Simulaatioiden rajoituksena on tällöin se, että oppimisen kohteeksi tulee vain osa 

todellisesta opittavasta kohteesta. Tällöin simulaatio opettaa jotakin rajattua val-

mista kohdetta. Tämä rajoittaa simulaation käyttöä työprosessin kehittämisväli-

neenä ja kokonaan uusien toimintatapojen tuottajana. (Hakkarainen ym. 1992: 

84–85.)  

Simulaatio voidaan kytkeä myös työ- tai tutkimusprosessiin, jota palvele-

maan ne on organisoitu. Tämä kytkentä aiheuttaa sen, että simulaatio on lähinnä 

uusien toimintatapojen ja uusien motiivien tuottamisen väline. Tutkimusprosessi 

kytketään selkeästi työprosessien kehittämiseen. Simulaatio voi saada itsenäisen 

toiminnan luonteen tilanteissa, joissa hahmotetaan uutta toimintatavan muutok-

seen tähtäävää työprosessia. Tällöin simulaatioon sisältyviä motivointimahdolli-

suuksia käytetään tietoisesti hyväksi uusien motiivien ja uusien toimintatapojen 

etsimisessä. Simuloinnin vastineita on löydettävissä myös tieteellisissä kokeissa. 

Kokeiden ja simulaatioiden erona näyttäytyy tällöin se, että simulointi antaa mah-

dollisuuden testata uuden toimintatavan motiiveja ja yhteisön ominaisuuksia. Si-

mulaatiot, joilla yritetään kehittää kokonaista toimintajärjestelmää, pyrkivät etsi-

mään kokonaisuuden kehittämiseen uusia välineitä ja toimintamalleja. Toiminta-

järjestelmän simulointi käynnistyy tavallisesti osanottajien totunnaisten ratkaisu-

tapojen ja ajattelumallien analysoimisella ja vertaamisella. Eri mallien vertailu 
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mahdollistaa usein motiivin kehittää toimintajärjestelmää ja omaa toimintatapaa. 

Simulointi etenee tällöin toimintajärjestelmän kehittämissyklin (Engeström 1987: 

189) tavoin. (Hakkarainen ym. 1992: 86–87.)  

Toimintajärjestelmän simulointi etenee tavallisesti esiselvityksestä pelin si-

mulaation suunnitteluvaiheeseen, josta edetään simulaation toteuttamiseen, ja lo-

puksi simulaatiota ja sen tuloksia arvioidaan (Hakkarainen ym. 1992: 87; ks. 

myös Vartiainen ja Ruohomäki 1992: 10–11).  

Monia simulaatioita leimaa se, että koulutuksellista interventiota edeltävät 

analyysit ja selvitykset ovat tavallisesti kouluttajaryhmän tekemiä. Lisäksi toimin-

tajärjestelmän kehitystä tutkii ja arvioi kouluttajat. Leena Vetri (1997: 8) kuvaa 

Simu Ky simulaatio yrityksen mallin suunnittelua Kotkan kauppaoppilaitoksessa 

seuraavasti: 

”Minun vetämässäni simulaatioprosessissa työläin vaihe oli mallin suunnitte-

lu ja itse simulointiprosessissa tarvittavan materiaalin valmistaminen. Oli et-

sittävä sopiva yhteistyöyritys, seurattava sen toimintaa ja mallinnettava se 

opetustilanteessa toteutettavaan muotoon. Suurimmat virhemahdollisuudet 

ovatkin juuri tässä vaiheessa. Käytin esimerkkinäni saksalaista WOKI-

simulaatiomallia. (…) suurten kokonaisuuksien rakentelu siten, että tietyn ta-

pahtuman vaikutukset koko prosessiin tuli huomioiduksi, vaati pitemmän kes-

kittymisajan.” (Vetri 1997: 8.) 

Edellä mainitut seikat asettavat merkittäviä rajoituksia oppimisen laadulle. Opis-

kelijat eivät saa tietää toimintajärjestelmän historiallista kehittymistä ja syntyä se-

kä eri toimintatapojen, tehtävien syntymisen perusteita ja yhteyttä kokonaistoi-

minnan motiiviin. Toiminnan eri tasojen (Leontjev 1977) avulla tarkasteltuna ky-

seinen toimintamalli nostaa simuloinnin toteuttamisvaiheessa helposti oppimisen 

kohteeksi teot irrallaan koko toiminnan motiivista. Kuitenkin teon merkitys sekä 

yksilölle että yhteisölle on aina riippuvainen toiminnan kokonaisuudesta ja sen 

motiivista, jonka osa teko on (Engeström 1984: 112). Edellä mainitut ongelmat 

asettavat simulaatioiden kehittämiselle suunnan: opiskelijoiden tulisi tutkia oppi-

misen kohteena olevan toimintajärjestelmän kokonaisuutta ja sen kehitystä hank-

kimalla tietoa eri lähteistä ja olemalla vuorovaikutuksessa reaalisen kohdetoimin-

nan edustajien kanssa. Tällä on ratkaiseva merkitys motiivin syntymisessä (vrt. 

Miettinen 1998).  
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5 Tutkimuksen empiirinen toteuttaminen 

Tässä luvussa kuvaan tutkimuksen suorittamisen tapaustutkimuksena. Tapaustut-

kimusta voidaan pitää hyvänä lähestymistapana tutkimuksessa, jonka kohteena on 

kokonaisvaltainen toiminta tietyssä ympäristössä. Orientoitumista uuden liiketoi-

minnan luomiseen voidaan ymmärtää tapaustutkimuksen kautta syvällisemmin ja 

monipuolisemmin. 

Olin lukuvuotena 1993–1994 Suomen Liikemiesten kauppaoppilaitoksen 

(SLK) opettajankoulutusosastolla opettajankoulutuksessa yritystoiminnan aine-

ryhmässä. Opettajankoulutuksessa painotettiin opettajankoulutuksen liittämistä 

opetuksen tutkivaan kehittämistyöhön. SLK:n opettajan koulutuksessa oli jo pit-

kään tehty kauppaopetuksen kehittämistyötä kulttuurihistorialliseen toiminnan 

teoriaan pohjautuen (Miettinen 1990, 1993; Miettinen ja Kinnunen 1988; Torvi-

nen ym. 1992). Yrittäjyyden ja yritystoiminnan oppiminen yhteiskunnallisesti ke-

hittyvänä kokonaisuutena näytti edellyttävän kouluoppimisen ristiriitojen ylittä-

mistä, aitoa vuorovaikutusta elinkeinoelämän edustajien kanssa, painopisteen siir-

tymistä opettajan opetuksesta opiskelijan oppimistoimintaan (vrt. Miettinen 

1993). Kauppaopetuksen ja oman opetuksen ongelmat sekä SLK:n kehittämistyön 

tulokset ja opettajan koulutus innostivat kokeilemaan uutta opetuksellista ratkai-

sua (Isokangas 1994).  

Opetuskokeiluissa oli tavoitteena kokeilla lukuvuoden kestävää opetuskoko-

naisuutta. Kokeilu uusittiin kaiken kaikkiaan viisi kertaa, jotka muodostavat yh-

dessä ensimmäisen kokeilun kanssa tämän tutkimuksen tapaukset. Kysymys on 

siis Yinin (1994) mainitsemasta monitapaustutkimuksesta. 

5.1 Tapaustutkimus tutkimusmenetelmänä 

Tutkimuksen kohteena olevassa partneriperustaisessa harjoitusyrityksessä yhdis-

tyy liiketaloustieteellinen ja kasvatustieteellinen näkökulma, joissa molemmissa 

tieteissä on käytetty tutkimusmetodologiana tapaustutkimusta. Se pyrkii tarkaste-

lemaan tutkittavaa ilmiötä kokonaisvaltaisesti, monesta eri näkökulmasta (esim. 

Gummeson 1991; Miles ja Huberman 1994). Tapaustutkimus kohdistuu yksittäi-

seen tapaukseen tai useampiin tapauksiin. Tärkeäksi tapaustutkimuksessa muo-

dostuu ilmiön selittäminen ja sen ymmärrettäväksi tekeminen. Se on konkreettis-

ta, elävää ja yksityiskohtaista todellisuuden lähikuvausta ja tulkintaa, jossa todel-

lisuutta tarkastellaan eri näkökulmista (Yin 1994). Staken (1994) mukaan tapauk-
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sen ymmärtämisessä on oleellista sen toiminnallinen jäsentymisen ja yhtyeenkyt-

keytymisen selvittäminen.  

Eisenhardtin (1989) mukaan case-tutkimusta voidaan käyttää ilmiön tai on-

gelman kuvailuun, teorian testaukseen tai uuden teorian luomiseen. Tapaustutki-

muksen tavoitteena ei ole yleensä tehdä tapauksesta yleispäteviä yleistyksiä 

(esim. Alasuutari 1993). Tapaustutkimuksessa on kysymys enemmän analyyttises-

tä yleistämisestä, jolloin tuloksia verrataan tiettyyn teoriaan. Tällöin tarkastellaan 

tulosten yhdenmukaisuutta tutkimusta ohjaavan teoreettisen viitekehityksen kans-

sa. Parhaimmat ja tunnetuimmat tapaustutkimukset ovat olleet kuvailevia ja selit-

täviä sekä samalla teoriaa testaavia (Yin 1994). Tapaustutkimuksessa tehdyt yleis-

tykset pätevät ainoastaan paikallisesti tutkitussa aineistossa (Koskinen, Alasuutari 

ja Peltonen 2005).  

Yinin (1994) mukaan laadullinen tapaustutkimus on tapauksen empiiristä ku-

vailevaa tutkimusta tietyssä kontekstissa, jonka avulla pyritään löytämään selityk-

siä ilmiöille. Kuvailevassa tutkimuksessa sen luonteen mukaisesti on paljon suo-

ria lainauksia, jolloin pyritään varmistamaan tutkimuksen luotettavuutta (Syrjälä 

1994). Kuvailevat tapaustutkimukset käynnistyvät usein teorian kautta, johon py-

ritään tutkimuksen edetessä suhteuttamaan tarkasteltua tapausta (esim. Stake 

1994).  

Yksittäiseen tapaukseen kohdistuvassa tutkimuksessa kohteena on teorian 

vahvistaminen tai ainutlaatuisen tapauksen huolellinen kuvaaminen ja erittely. 

Tämä edellyttää usein rikkaan tutkimusaineiston keräämisen (Patton 1990). Jos 

tutkimuksen kohteena on useampi tapaus, silloin on kysymys monitapaustutki-

muksesta, jonka etuna on parempi todistearvo verrattuna yksittäistapaukseen pe-

rustuvaan tutkimukseen. Monitapaustutkimuksessa jokaista tapausta pitäisi koh-

della kuin erillistä koetta, jotka yhdessä muodostavat koesarjan. Lopullinen pää-

tös teorian hyvyydestä perustuu tapausten kokonaistarkasteluun, ei yksittäisten 

tapausten analyysiin (Yin 1994). Useampien tapausten tutkimuksessa on kyse ta-

pausten toistamisesta ja vertailemisesta. Monen peräkkäisen tapauksen tutkimuk-

sen avulla voidaan testata teoriaa (Eisenhardt 1989).  

Kvalitatiivinen tapaustutkimus kohdistuu ennemminkin prosessiin kuin pro-

duktioon (Syrjälä 1994). Ilmiön kokonaisvaltainen tutkiminen edellyttää moni-

puolista ja monista eri lähteistä tullutta aineistoa (esim. Koskinen ym. 2005; Yin 

1994). Jos eri lähteistä hankitut aineistot tuottavat samansuuntaisia tuloksia, tutki-

jan on perusteltua väittää, että tulos ei voi johtua menetelmän erityspiirteistä 

(Koskinen, Alasuutari ja Peltonen 2005).  
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Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä tutkijan osallistuminen tutkitta-

vien elämään. Tapaustutkimus on arvosidonnainen, jolloin tutkijan asenteet ja ar-

vostukset vaikuttavat näkemykseen, joka muodostuu tutkittavasta ilmiöstä. Täl-

löin tutkijan on pyrittävä mainitsemaan esioletuksensa ja arvostuksensa tutkimus-

raportissaan (Eskola ja Suoranta 1998). Olen maininnut omat esioletukseni joh-

dantoluvussa. Kvalitatiivinen tapaustutkimus on aina jossakin määrin subjektiivis-

ta. Miles ja Hubermanin (1994) mukaan subjektiivisuutta ei pidä pyrkiäkään eli-

minoimaan, koska se on tärkeää ilmiön ymmärtämisessä.  

Kvalitatiivinen fenomenografinen tutkimusote lähtee siitä, että ihminen on in-

tentionaalinen olento, joka tietoisesti rakentaa itselleen käsityksiä ilmiöistä ja osaa 

kielellään ilmaista tietoiset käsityksensä (Ahonen 1994: 121–122). Ihmisillä on 

samasta ilmiöstä erilaisia käsityksiä. Eri ilmiöistä voidaan eritellä käsitystyyppejä 

inhimilliseen kokemuksen liittyen (Marton 1981). 

5.2 Tutkimuksen kohderyhmä 

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat lukuvuosina 1993–1997 Merikosken kauppa-

oppilaitoksen kolmannen vuosikurssin laskentalinjan opiskelijaryhmät (43 opiske-

lijaa) ja lukuvuonna 1995–1996 yrittäjäpainotteisen merkantista merkonomiksi 

ryhmä (11 opiskelijaa). Kohderyhmien opiskelijoiden ikä ja työkokemukset on 

kuvattu seuraavan taulukon avulla. Tiedot on selvitetty opiskelijoiden hakemus-

papereista Merikosken kauppaoppilaitokseen. Suurimmalla osalla opiskelijoista 

oli pitkä työelämän kokemus.  
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Taulukko 3. Tutkimusjoukon ikä ja työkokemus. 

 1993–1994/ 

n=12 

1994–1995/ 

n=10 

1995–1996/ 

n=11 (Dowi) 

1995–1996/ 

n=11 (OLK) 

1996–1997/ 

n=10 

Opiskelijoiden 

ikä 

alle 20 

20–30 

31–55 

keskiarvo 

 

 

0 

4 

8 

34,8 

 

 

0 

2 

8 

34,6 

 

 

0 

1 

10 

36,8 

 

 

1 

2 

7 

32,9 

 

 

2 

1 

7 

35,0 

Työkokemus  

alle 1 

1–5 

6–10 

10-  

keskiarvo 

 

2 

3 

3 

4 

7,75 

 

1 

3 

2 

4 

9,9 

 

0 

2 

5 

4 

9,2 

 

3 

1 

3 

5 

8,4 

 

2 

1 

1 

6 

11,6 

Naisia 

Miehiä 

5 

7 

5 

5 

9 

2 

4 

7 

5 

5 

5.3 Tutkimuksen toteuttaminen  

Toteutin tutkimuksen teoreettisen ja empiirisen aineiston vuoropuheluna. Pereh-

dyin toiminnan teoriaan ja siihen liittyviin teorioihin sekä hankin aineistoa ope-

tuskokeilustani opettajan pedagogisiin opintoihini liittyen (Isokangas 1994), ta-

voitteenani kuvata suorittamani opetuskokeilu kokonaisvaltaisesti. Tutkimusidean 

kehittely lähti liikkeelle varsinaisesti 1994. Tutkimusidean täsmentyminen kesti 

pitkähkön ajan, koska alussa tutkimusideassa painottui kasvatustieteellinen näkö-

kulma. Haparoivat tutkimusongelmani liittyivät aluksi yritystoiminnan kokonai-

suuden oppimiseen. Tutkimusongelma muuttuivat useaan kertaan aineistonhan-

kinnan alkuvaiheessa. Yritystoiminnan ja yrittäjyyden näkökulman yhdistäminen 

tutkimusprosessiin voimistui kokeilujen kuluessa. Tutkimusaineistoa hankin vuo-

sien 1993 ja 2000 välisenä aikana. Aineiston hankinnan tavoitteena oli rikkaan ja 

monipuolisen aineiston hankkiminen, jotta tutkittavaa ilmiötä voidaan luotettavas-

ti kuvata (vrt. Patton 1990). Sainkin käyttööni lähes kaikki opiskelijaryhmien ai-

neiston opiskelukokonaisuuteen liittyen. Seuraavassa Taulukossa 4 esitetään tut-

kimuksen toteuttamisen aikataulu. 
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Taulukko 4. Tutkimuksen toteuttamisen aikataulu. 

Opetuskokeilujen suorittaminen; 5 ryhmää 1993–1997 

Teoriaan perehtyminen ja teoreettisen perustan rakentaminen 1993–2006 

Tutkimusaineiston hankinta  1993–2000 

Tutkimusaineiston analyysi  1995–2006 

Tutkimusraportin kirjoittaminen  1998–2009 

5.4 Tutkimusaineisto 

Tutkimusta varten kerätty aineisto on monipuolista. Tutkimusaineistoa on kerätty 

opetuskokonaisuudesta neljänä lukuvuotena vuosina 1993–1997 kaiken kaikkiaan 

viidestä opiskelijaryhmästä. Kerroin opiskelijaryhmille ennen opetuskokonaisuu-

den alkamista, että teen tutkimusta aiheeseen liittyen. Sovin opiskelijaryhmien 

kanssa, että uuteen yritystoiminnan suunnitteluun liittyvä aineisto kerätään pro-

jektikansioihin. Lähes kaikki opetuskokonaisuuden tuottama aineisto on ollut 

opiskelijoiden luvalla tutkimuksessa käytettävissä. Teoreettinen viitekehys ja tut-

kimusongelmat ohjasivat tutkimusaineiston hankintaa. Tällaista aineistoa oli eri-

tyisesti tiedonhankintaan, partnerityritysvierailuun, toiminnan mallintamiseen, ra-

hoitusneuvotteluun sekä opetusmenetelmän ja oppimisen arviointiin liittyvät ai-

neistot. Trianguloivan aineistona käytin valmistuneille opiskelijoille lähetettyä 

kyselyä. Seuraavassa taulukossa on esitetty tutkimusaineiston hankinta. 

Tutkija on osallistunut opetuskokeilujen toteuttamiseen toimien yhtenä ohjaa-

jaryhmän jäsenenä ja kunkin kokeilun vastuuhenkilönä. Olen tietoisesti pyrkinyt 

tutkimusprosessin ajan pitämään tutkijan ja toimijan roolit erillään. Toiminnassani 

korostui etupäässä asiantuntijan rooli oppimisprosessin tukemisessa.  

Vaikka tutkimusaineistolla on jo ikää, sen arvo ja merkitys on sen rikkaudes-

sa, ajallisessa pitkittäisyydessä ja ainutlaatuisuudessa. Vastaavia tutkimusaineisto-

ja on erittäin vähän yrittäjyyskoulutuksen tutkimuksessa. Vastaavaa tutkimusai-

neistoja on myös erittäin vaikea kerätä, koska se vaatii opetuksellisesti poikkevia 

ratkaisuja, jotka järjestävän oppilaitoksen on hyväksyttävä. Tämän tutkimusai-

neiston ainutlaatuisuuden vuoksi tutkimuksessa ehdotetaan, että aineisto on yhä 

relevantti ja antaa oikeansuuntaisen kuvan yrittäjyyskoulutuksesta. Yrittäjyyskou-

lutus ei valitettavasti ole juurikaan muuttunut tämän tutkimuksen tutkimusaineis-

ton keräämisen ajankohdasta.  
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Taulukko 5. Tutkimusaineiston hankinta. 

Aineisto  Hankinta- aika 

Opiskelijaryhmien tuottamat hankekansiot, Toimiala-

selvitykset, Liiketoiminnan suunnitelmat (Liikeideat, 

osatoiminnot ja niiden suunnitelmat/kuvaukset, rahoi-

tussuunnitelmat, markkinaselvitykset jne…)  

 

1993–1994; 1994–1995; 1995–1996 (2 ryhmää); 

1996–1997 

Oppimisprosesseissa opiskelijaryhmien tuottamat mal-

lit yrityksen eri toiminnoista ja kokonaistoiminnasta;  

n=133 

 

1993–1994; 1994–1995; 1995–1996 (2 ryhmää); 

1996–1997 

Opiskelijoiden oppimispäiväkirjat, n=45 1993–1994; 1994–1995; 1995–1996 (2 ryhmää); 

1996–1997 

Opiskelijoiden SWOT- analyysit opetusmenetelmästä  

 

1993–1994; 1994–1995; 1995–1996 (2 ryhmää); 

1996–1997 (joulu- ja toukokuussa) 

 

Opiskelijaryhmien pitämien kokouksien, palaverien 

pöytäkirjat ja muistiot 

 

1993–1994; 1994–1995; 1995–1996 (2 ryhmää); 

1996–1997 

Opiskelijoiden raportit partneriyritysvierailusta ja teh-

dyistä projekteista partneriyritykselle sekä messupro-

jektien aineistot 

 

1994–1997 (kaikki ryhmät) 

Opetuskokonaisuudesta valmistuneitten (1993–1996) 

kyselyt (n=37/44); vastaus % 84,1 

 

kevät 1998 

Pankinjohtajan haastattelu  

 

kevät 1998 

Muut aineistot (Partneriyrityksen aineistot, muiden tut-

kijoiden raportit opetuskokonaisuudesta) 

 

1993–2000 

Havainnointi 

 

1994–1997 

Yrityksen toimintavaiheen operatiivinen aineisto  

(kirjanpito, varastokirjanpito, palkkakirjanpito, jne..) 

(1993–1997) 

1993–1994; 1994–1995; 1995–1996 (2 ryhmää); 

1996–1997 
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5.5 Tutkimusaineiston analysointi 

Yinin (1994) tapaustutkimuksessa tutkimusaineiston analyysiä voidaan käsitellä 

kahdella eri tavalla. Tutkimus voi lähteä teoreettisista oletuksista ja analyysi suo-

ritetaan tällöin teoriasta käsin. Toisella tavalla voidaan rakentaa ensin tapauksen 

kuvaus ja sen ympärille rakennetaan tapauksen analyysi (Yin 1994). 

Tässä tutkimuksessa aineiston analyysiä ohjaa toimintakokonaisuuden esit-

täminen vaiheittain etenevänä prosessina. Prosessi ei ole lineaarisesti etenevä ko-

konaisuus, vaan aihekokonaisuuksia on menossa monia yhtä aikaa (vrt. Bhave 

1994; Davidson 2005). Opetusmenetelmän kuvausta varten tutkimusaineisto jao-

teltiin toimintakokonaisuuden vaiheitten mukaan (orientaatio-toiminta-arviointi). 

Toimintakokonaisuuden kuvauksessa käytettiin valtaosin Dowi Oy:n aineistoa. 

Tämä tehtiin sen vuoksi, että aineisto oli rikkainta ja monipuolisinta kyseisen 

opiskelijaryhmän osalta. Opetusmenetelmän kuvauksessa nostetaan erityisesti 

esille opiskelijoiden äänet, jonka avulla saadaan autenttista kuvausta siitä millai-

sena orientoituminen ja opetusmenetelmä ovat opiskelijoille näyttäytyneet. Kuva-

usta on tehty sekä yksilö että ryhmätasolla kokonaisvaltaisemman kuvan saami-

seksi. Kuvauksessa on kiinnitetty myös huomiota emonationaaliseen ulottuvuu-

teen, joka on keskeinen yrittäjämäisen oppimisen elementti (esim. Cope 2003; 

Pittaway 2004). 

Teorian ja tutkimusongelmien kannalta keskeisten elementtien kohdalla opis-

kelukokonaisuudessa syntynyttä aineistoa analysoidaan kaikkien opiskelijaryhmi-

en aineistoilla. Yrittäjyysprosessissa (esim. Davidson 2005) liiketoimintaideaa 

kehitetään prosessissa aina konkreettiseksi liiketoiminnaksi saakka. Tällöin pro-

sessissa keskeisiä elementtejä ovat idea ja sen kehittely, tiedon hankinta ideaan 

liittyen toimintaympäristöstä ja tietojen yhdistely sekä tulkinta, liiketoimintamah-

dollisuutta kuvaava liiketoimintasuunnitelma ja konkreettisen toiminnan organi-

sointi. Analysoin tutkimuksessa liikeidean sisältöä ja tiedon hankintaa ja yhdiste-

lyä (mallien analyysi), partneriyritysvierailua, yhteistoimintaa (yhteistyöprofiili), 

liiketoimintasuunnitelmia (sisältö) sekä liiketoimintasuunnitelmien laatua (pan-

kinjohtajan haastattelu). Oppimistoiminnan teorian (Engeström 1983: 1987) kan-

nalta orientoitumisen keskeisiä elementtejä ovat oppimisen motiivi, kohde, tie-

donhankinta kohdetoiminnasta, tietojen yhdistäminen ja rakentaminen mallin 

muotoon, mallien laatu ja mallien soveltaminen. 

Analyysin kohteet määrittyivät teorioiden keskeisiin elementteihin. Keskeisiä 

analysoitavia teemoja olivat kaikkien opiskelijaryhmien tasolla toimialaselvitys, 

liikeidea, tiedonhankinta, mallit, partneriyritysvierailu, liiketoimintasuunnitelmat 
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(pankinjohtajalle lähetetyt aineistot), liiketoimintasuunnitelmien arviointi rahoi-

tusneuvottelussa, Swot-analyysit (”strengts, weaknesses, opportunities and 

threats”) sekä opetuskokonaisuudesta vuosina 1994–1996 valmistuneille opiskeli-

joille suoritettu trianguloiva kysely. Toimialaselvitysten analyysillä pyrin selvit-

tämään orientoitumista perustettavan yrityksen laajempaan yhteiskunnalliseen ke-

hitykseen. Luin toimialaselvitykset useaan kertaan läpi ja erittelin toimialaselvi-

tysten sisällöt. Samoin menettelin opiskelijaryhmien tuottaminen liikeideoiden 

kohdalla. Tiedon hankkiminen on keskeinen elementti orientoitumisessa. Erittelin 

tiedon hankkimisen lähteet ja tiedonhankintatavat kaikkien opiskelijaryhmien 

osalta. Keräsin tiedot opiskelijoiden oppimispäiväkirjoista, opiskelijaryhmien pro-

jektikansioista sekä omista muistiinpanoista. Mallin muodostaminen tutkimalla 

oppimisen kohdetta on keskeisin orientoitumiseen kytkeytyvä oppimisteko oppi-

mistoiminnassa. Mallien analyysillä selvitetään mallien rakenteellista laatua, nii-

den yhteisiä käsittelykertoja ja niiden soveltamista uuden perustettavan yrityksen 

toiminnassa. Kaikki opiskelijaryhmien mallit luokiteltiin käyttäen Engeströmin 

(1984, 1994) rakenteellisen laadun luokitteluperusteita. Mallien käsittelyä yhtei-

sissä kokouksissa sekä mallien soveltamista luodussa toimintakokonaisuudessa 

selvitettiin yhteisten kokousten pöytäkirjoista, muistioista, raporteista ja omista 

muistiinpanoista. Toiminnan vaiheen mallien soveltamista selvitin hankekansiois-

ta ja muistiinpanoistani. Analysoin kuvattavan opiskelijaryhmän osalta yksittäisen 

opiskelijan yhteistyötä ja sen laatua oppimisen verkossa käyttäen analysointiväli-

neenä Simoila, Harlamov, Launis, Engeström, Saarelma ja Kokkinen-Jussila 

(1993) yhteistyöprofiililuokittelua. Erittelin yhteistyötä opiskelijoiden oppimis-

päiväkirjoista, muistioista, yhteisten kokouksien pöytäkirjoista sekä opiskelija-

ryhmien projektikansioista.  

Oppimistoiminnan ja orientoitumisen teorian kannalta kytkennät koulun ul-

kopuoliseen todellisuuteen (oppimisverkosto) rakentavat opiskelijoiden motiivia 

sekä orientoitumista oppimisen kohteeseen (esim. Miettinen 1993, 1999). Laskin 

opiskelijaryhmittäin koulun ulkopuoliset tiedonhankinnan lähteet oppimispäivä-

kirjoista, hankekansioista ja raporteista. Erittelin opiskelijoiden käsityksiä opiske-

lijaryhmittäin partneriyritysvierailusta ja rahoitusneuvotteluista opiskelijoiden 

oppimispäiväkirjoista ja raporteista. Pankinjohtajan käsityksiä rahoitusneuvotte-

luista analysoin litteroidusta pankinjohtajan haastatteluaineistosta. Luin aineiston 

useita kertoja läpi kokonaisuudessaan saadakseni käsityksistä kokonaiskuvan. 

Kokosin aineistoa eri teemojen alle ja yhdistelin havaintoja löytääkseni laajempia 

käsityksiä. Opiskelijoiden käsityksiä opetusmenetelmästä analysoin kaksi kertaa 

lukuvuoden aikana tehdyistä opetusmenetelmän Swot-analyyseistä kaikkien opis-
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kelijaryhmien osalta. Keräsin havainnot luokittain yhteen opiskelijaryhmittäin. 

Havaintoja oli lukumääräisesti paljon, joten yhdistelin havaintoja selkeämmän 

kokonaiskuvan saamiseksi.  

Trianguloivana aineistona tutkimusongelmien kannalta käytin alkuvuodesta 

1997 neljälle valmistuneille opiskelijaryhmälle suoritettuja kyselyjä. Avoimet ky-

symykset kohdistuivat oppimistoiminnan teorian keskeisiin teemoihin: työelä-

mäyhteydet, mallintaminen, yhteistyö, kokonaisuuden oppiminen ja partneripe-

rustaisen harjoitusyritys oppimismenetelmänä. Ensiksi keräsin kaikki havainnot 

ryhmä- ja kysymyskohtaisesti yhteen ja luin kaikki havainnot useaan kertaan läpi. 

Keräsin havaintoja kysymyskohtaisesti eri teemojen alle ja yhdistelin havaintoja 

kokonaisvaltaisemman kuvan saamiseksi. Opetus- ja oppimismenetelmän laaja-

alaisemman kuvauksen tekemiseksi suoritin myös määrällistä arviointia. Tutki-

musprosessini on ollut pitkäkestoinen. Olen toistanut tämän vuoksi monilta osin 

tutkimusaineiston analyysin useampaan kertaan. Analyysi ja tutkimustulokset 

ovat tämän prosessin tuloksena tarkentuneet (esim. kyselyjen ja mallien analyysi). 

Sovin opiskelijaryhmien ja opiskelijoiden kanssa, että tutkimusraportissa yksittäi-

nen opiskelija ei ole tunnistettavissa. Opiskelijoita on käsitelty raportissa koodeil-

la. Esimerkiksi 1993–1994 opiskelijaryhmän ensimmäisenä aakkosjärjestyksessä 

olevan opiskelijan koodi oli A 1. Vuoden 1994–1995 ensimmäisenä aakkosjärjes-

tyksessä olevan opiskelijan koodi oli B 1. Opiskelun etenemisessä käytettiin pää-

osin 1995–1996 Dowi Oy:n opiskelijoita, joille tutkimusraportissa annoin rooli-

nimet. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on Eskola ym. (1998) mukaan hyödyllistä 

kehittää itselleen työhypoteeseja siitä, mitä analyysi voi tuoda tullessaan. Tutki-

musprosessini alkuvaiheessa tutkimusongelmani liittyi kasvatustieteen näkökul-

masta yritystoiminnan kokonaisuuden käsityksen muotoutumiseen oppimisessa. 

Muodostin tutkimuksen alkuvuosina useita hypoteeseja edellä mainittuun tutki-

musongelmaan nähden. Myöhemmin tutkimukseni painopiste siirtyi yrittäjyyteen 

ja yrittäjyyskoulutukseen ja orientaatioon opiskelukokonaisuudessa. Muodostin 

uuden hypoteesin. Olen käyttänyt tutkimuksessani työhypoteesia, joka on kuvattu 

Engeströmin (1987) toimintajärjestelmän avulla: 

Tekijät: Opiskelija(t), opiskelijaryhmät  

Kohde: Opiskelijat tutkimassa partneriyrityksen toimialalla toimivaa muuttuvaa 

liiketoimintaa ja sen menestymisen ehtoja. Yrittäjyysprosessi: uuden kehit-

tyneemmän toimintakokonaisuuden (”liiketoiminnan”) luominen partneriyrityk-
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sen toimialalle. Partneriyrityksen toiminnan kehittäminen. Tulos: liiketoiminnan 

suunnitelmat, mallit ja niiden pohjalta rakennettu partneriperustainen harjoitusyri-

tys, jossa toimitaan kuten oikeassa yrityksessä. 

Väline: Partneriyrityksen toimialalle luotavan uuden toimintakokonaisuuden 

suunnittelun, tutkimisen, rakentamisen välineet ja tavat sekä niiden kytkeminen 

oppimisprosessiin. Tiedonhankinnan ja yhdistelyn tavat oppimisen verkossa. 

Orientoituminen oppimisen kohteeseen tutkivan mallintamisen ja liiketoiminnan 

suunnitelmien avulla. Suunnitelmien, mallien yhteinen arviointi. Rahoitusasian-

tuntijan suorittama liiketoimintasuunnitelmien kriittinen arviointi. Muodostettujen 

ratkaisujen ja niiden toimivuuden sekä oppimismenetelmän toimivuuden arvioin-

nin välineet ja tavat. 

Säännöt: Kokonaisuuden ajallinen jäsentyminen. Uuden toiminnan luominen pro-

jektina. Luotavan toiminnan tarvitsemien tietojen luottamuksellisuus partneriyri-

tyksen ja opiskelijaryhmän välillä (salassapitosopimus). Toimintakokonaisuuden 

edetessä luodaan tarvittavia sääntöjä. 

Yhteisö: Opiskelijoiden, opiskelijaryhmien, ohjaajien, partneriyrityksen, pankin ja 

muiden koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden muodostama sosiaalinen verkko. 

Työnjako: Opiskelijat: päätoimijoita partneriperustaisen harjoitusyrityksen toi-

minnan suunnittelussa, luomisessa ja ”liiketoiminnan pyörittämisessä”. Projekti 

organisoituu pääosin opiskelijoiden toimesta. Opettajat: oppimistoiminnan edelly-

tysten turvaaminen. Koulun ulkopuoliset tahot: pedagogisen roolinsa tiedostavia 

partnereita. 
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6 Partneriperustainen harjoitusyritys 
opetuskokonaisuutena  

Lukuvuonna 1993–1994 suoritettiin ensimmäinen opetuskokeilu, joka liittyi opet-

tajankoulutukseeni Helsingin Liikemiesten kauppaoppilaitoksessa (Isokangas 

1994). Opetuskokonaisuus on toteutettu myöhemmin neljä kertaa vuosina 1994–

1997. Opetuskokonaisuuden kuvauksessa on käytetty eniten vuoden 1995–1996 

harjoitusyritystä (Dowi Oy).  

Aluksi harjoitusyritys määriteltiin samoin kuin keskieurooppalainen harjoi-

tusyritysmalli. Harjoitusyritys toimii kuten oikea yritys ja ainoastaan tavarat ja 

raha eivät liiku (reaalisessa muodossa). Harjoitusyrityksellä on kummiyritys tai 

taustayritys, jonka kanssa yhteydenpito on jatkuvaa. Kummiyritys tuo harjoi-

tusyritystoimintaan käytännön työelämän ulottuvuuden (Gramlinger 1995). Myö-

hemmin partneriperustainen harjoitusyritys määriteltiin enemmän vastaamaan 

toiminnan teorian termein kokonaisuuden sisältöä. Partneriperustaisessa harjoi-

tusyrityksessä oppimistoiminnan kohteena ovat muuttuva yritystoiminta ja me-

nestyvän yritystoiminnan ehdot. Opetus on organisoitu oppimisverkon avulla, jo-

hon kuuluvat opiskelijat, opettajat ja työelämän asiantuntijat (Partneriyritys, pan-

kit, vakuutuslaitokset jne.). Opiskelijat suunnittelevat ja rakentavat oppimisver-

kon avulla partneriyrityksen toimialalle toimintajärjestelmän (yrityksen), jossa he 

toimivat, kuten oikeassakin yrityksessä toimitaan.  

Keskeinen yhteistyökumppani on liike-elämässä toimiva todellinen yritys, jo-

ta nimitetään partneriyritykseksi. Partneriyrityksen toimintamalleja ei plagioitu 

sellaisenaan, vaan kokonaisuudessa pyrittiin muodostamaan kehittyneempiä rat-

kaisuja rakennettavaan ”yritykseen”. Opetuskokonaisuus suoritettiin ensimmäise-

nä vuonna normaalissa luokkahuonetilassa. Toisesta opetuskokonaisuudesta lähti-

en saatiin käyttöön tila, joka oli kalustettu opetuskokonaisuutta ja siinä tapahtuvaa 

työskentelyä paremmin vastaavaksi. Tilassa oli keskellä suuri neuvottelupöytä, jo-

ta ympäröi 5–7 tietokoneella varustettua sermein erotettua työskentelytilaa, joissa 

opiskelijat (1–2) työskentelivät vastuualueittain. Lisäksi tilassa oli opiskelijoiden 

käytössä tulostin sekä toisesta vuodesta lähtien puhelin. Opettajanpöytää ei ollut 

lainkaan, piirtoheitin oli sijoitettu neuvottelupöydälle.  
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6.1 Opetuskokonaisuuden päävaiheet 

Opetuskokonaisuuden vaiheet jakaantuvat kolmeen osaan:  

1. Orientoituminen sekä yrityksen perustamisen ja toiminnan suunnittelun vaihe 

(1.8.–31.12; 8 h/vko.) 

2. Toiminnan vaihe (1.1.-30.4; 8 h/vko.) 

3. Arviointi 1.5.–31.5; 8 h/vko.) 

Seuraavassa taulukossa päävaiheittain kuvaus kokonaisuuden etenemisestä (vrt 

hypoteesin säännöt).  

Taulukko 6. Partneriperustaisen harjoitusyrityksen eteneminen. 

Vaihe Aika Tuotos 

Orientaatio vaihe 

 

Keskustelu työelämän ja koulutuksen vaa-

timuksista ja uudesta oppimismenetelmäs-

tä 

 

Aloittava orientaatioperusta ja työnjaon 

suunnittelu sekä työnjako. Toimialaselvitys

 

Liikeidean ja liiketoiminnan suunnittelu, 

yrityksen toiminnan / toimintojen tutkimi-

nen ja mallintaminen sekä yhteinen arvi-

ointi. oppimisen arviointi 

 

Tiedonhankinta oppimisen verkosta, part-

neriyrityskontaktit, liiketoiminnan suunnit-

telu ja rakentaminen sekä arviointi oppimi-

sen verkossa  

 

Liiketoiminnan suunnitelmien arviointi ra-

hoitusneuvottelussa. Tilaus- toimitus ket-

jun testaus sekä oppimismenetelmän arvi-

ointi 

Elokuu- joulukuu 

 

Elokuu 

 

 

 

Syyskuu 

 

 

Syyskuu- Marraskuu 

 

 

 

 

Syyskuu- Joulukuu 

 

 

 

 

Joulukuu 

 

 

 

 

 
Oppimismenetelmän tarve ja sen 

kokonaisuuden hahmottaminen 

 

Aloittava orientaatioperusta sekä 

hankkeen organisoituminen. Toi-

mialaselvitys 

 

Graafiset mallit, suunnitelmat, 

muistiot ja pöytäkirjat. Oppimis-

päiväkirjat 

 

 

Kehittyneemmät mallit ja liiketoi-

minnan suunnitelmat. Hankekan-

siot 

 

 

Liiketoimintasuunnitelmat, muisti-

ot sekä rahoituspäätös. Mallin 

testaus ja koettelu sekä SWOT- 

analyysi oppimismenetelmästä 
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Vaihe Aika Tuotos 

Toimintavaihe 

 

Yritystoiminnan edellyttämien tehtävien 

hoito sekä toimintasuunnitelmien testaus 

 

Ratkaisujen ja niiden toimivuuden arviointi, 

oppimismenetelmän arviointi sekä oman 

oppimisen arviointi.  

 

Tehtävien kierto ja perehdyttäminen 

 

 

Tammikuu- huhtikuu 

 

Tammikuu- huhtikuu 

 

 

Tammikuu- huhtikuu 

 

 

 

Helmikuu- huhtikuu 

 

 

 

 

Liiketoiminnan tuottama aineisto 

ja toiminnan yhteinen arviointi 

 

Yhteisten kokousten muistiot se-

kä oppimispäiväkirjat 

 

 

Työnkierron edellyttämien tehtä-

vien opastus ja hoitaminen. Liike-

toiminnan tuottama aineisto. 

Arviointi 

 

Liiketoiminnan, oppimisen ja oppimisme-

netelmän arviointi sekä kirjoitelma yrityk-

sen menestystekijöistä 

Huhtikuu- toukokuu 

 

Huhtikuu- Toukokuu 

 

 

 

Tilinpäätös, Swot analyysi sekä 

oppimispäiväkirjat. Kirjoitelma  

yrityksen menestystekijöistä. 

Seuraavaksi esitetään lyhyt kuvaus opetuskokonaisuudesta. Kuvattava opetusko-

konaisuus alkoi työelämän kehityksen ja koulutuksen vaatimusten tarkastelulla. 

Tutkimuksen kohdejoukon kuvaus osoittaa, että keskimäärin opiskelijaryhmillä 

oli pitkä työkokemus (7–11 vuotta). Työkokemuksesta johtuen pääosalla opiskeli-

joista oli mahdollisuus arvioida em. vaatimuksia suhteessa omiin kokemuksiin. 

Opetuskokonaisuuden vaiheista, aikatauluista, opiskelutavasta ja pääsisällöistä 

käytiin keskustelua opiskelijaryhmän kanssa. Opiskelijat laativat ryhmissä aloit-

tavan orientaatioperustan partneriyrityksen toimialalle (Iin Puunjalostus Oy) pe-

rustettavan yrityksen toiminnasta (vrt. toiminnan kohde).  

Opiskelijat sopivat pääosin työnjaosta. Oppimistoimintaa arvioitiin oppimis-

päiväkirjan avulla. Työnjaon perusteella aloitettiin perustettavan yrityksen lii-

keidean, kokonaistoiminnan ja osatoimintojen tutkiminen hankkimalla tietoja lä-

hinnä koulun ulkopuolisista lähteistä (esim. partneriyritys) sekä kirjallisuudesta. 

Oppimistoiminta tapahtui rakenteessa, johon kuuluivat opiskelijaryhmä, ohjaajat, 

muut opettajat, partneriyritys, pankinjohtaja ja muut työelämän asiantuntijat. 

Keskeinen oppimisteko oli työnjaollisesti tutkittavaa kohdetta kuvaavan ja sen 

keskeisiä piirteitä kuvaavan mallin laatiminen. Tuotokset tuotiin yhteiseen kes-

kusteluun, jossa niitä arvioitiin ja kehitettiin. Toimialaan ja sen kannattavuuteen 

vaikuttavia tekijöitä selvitettiin toimialaselvityksellä. 
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Vierailulla partneriyritykseen tutustuttiin ovi- ja ikkunatehtaan toimintaan ja 

sen historiaan sekä toiminnan suunnittelun kannalta keskeisiin kysymyksiin. Lii-

keidean ja toiminta-ajatuksen edelleen kehittämisessä hyödynnettiin toimialasel-

vitystä, oppimisverkosta ja partneriyritykseltä hankittuja tietoja. Orientoituminen 

kokonaistoimintaan ja osatoimintoihin jatkui tutkivan mallintamisen, mallien yh-

teisen arvioinnin avulla. Tietoja hankittiin sekä koulun sisältä että ulkopuolelta. 

Kokonaistoimintaan orientoiduttiin myös liiketoiminnan ja rahoituksen suunnitte-

lun sekä riskinhallinnan suunnittelun avulla. Rahoitussuunnitelmien valmistuttua 

käytiin rahoitusneuvottelut koulun ulkopuolisen työkseen rahoitusasioita hoitavan 

henkilön kanssa. Laadittujen selvitysten, suunnitelmien ja mallien avulla muodos-

tettiin toimintajärjestelmä, jossa työnjako ja siihen liittyvä prosessi ja tehtävät tes-

tattiin suhteessa kokonaisuuteen (tilaus-toimitusketju).  

Toimintavaihe alkoi järjestelmään syötettyjen ärsykkeiden avulla (tarjous-

pyynnöt, tilaukset jne.). Yrityksen eri tehtäviä hoidettiin sovitun työnjaon mu-

kaan. Toimintaa arvioitiin säännöllisesti. Työtä kierrätettiin henkilöstövastaavan 

tekemän suunnitelman mukaisesti. Arviointivaiheessa liiketoimintaa arvioitiin ti-

linpäätösaineiston avulla. Oppimismenetelmää arvioitiin Swot-analyysin ja yhtei-

sen keskustelun avulla.  

Tässä raportissa kuvattava opetuskokonaisuus ei rajoitu yrityksen toimintajär-

jestelmän plagiointiin, vaan yhteistoiminnassa rakennettavaan järjestelmään pyrit-

tiin rakentamaan kehittyneempiä toimintatapoja, kuin todellisessa partneriyrityk-

sen toimintajärjestelmässä on. Siinä mielessä kuvattava kokonaisuus ei ole simu-

laatio (jäljitelmä) vaan erityisesti opiskelijoiden näkökulmasta uusi toimintakoko-

naisuus. Partneriperustaisuus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että partneriyritys 

toimii pedagogisessa roolissa siten, että opiskelijat tutustuvat partneriyrityksen 

toimintaan ja hankkivat partneriyrityksestä tietoja perustettavan toiminnan reuna-

ehdoista: esim. asiakasryhmät, tuotteet (prototyypit), liikevaihto, tilinpäätöstiedot, 

kilpailutilanne toimialalla, kilpailijat, tuotantoprosessi, tuotantoprosessin kone-

kanta ja muut investoinnit, tuotannon kapasiteetti, läpimenoaika, tuotteiden ja 

raaka-aineiden hinnat, raaka-ainetarpeet tuotetta kohden, tavarantoimittajien toi-

mitusehdot ja maksuajat ja kustannusrakenne. Opiskelijaryhmät rakentavat rin-

nakkaisen toimintakokonaisuuden partneriyrityksen toimialalle kuitenkin pyrkien 

kehittyneempään ratkaisuun verrattuna partneriyritykseen. Lisäksi tehdään partne-

riyrityksen toimintaa kehittävä, hyödyttävä projekti. Lisäksi sovin erikseen part-

neriyrityksen kanssa sen pedagogisesta roolista.  
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6.2 Opetuskokonaisuuden tavoitteet 

Ensimmäisessä opetuskokeilussa 1993–1994 opetuskokonaisuuden tehtävänä oli 

löytää vastaus kolmeen kysymykseen: Miten yritys toimii? Minkälainen opetus-

kokonaisuus ja tehtävät tarvitaan yrityksen perustamisen ja toimintatavan simu-

loimiseksi? Miten kehitetty opetusmuoto onnistuu ylittämään luokkahuoneessa 

tapahtuvan, opettajajohtoisen, oppiaine- ja oppikirjakeskeisen kauppaopiskelun 

ongelmia? Toteutettavan opetuskokonaisuuden tavoitteet olivat seuraavat: Opis-

kelijoilla tulisi olla valmiudet perustaa yritys, suunnitella sen toimintaa ja suunnit-

telun pohjalta käynnistää yrityksen toiminta, selviytyä työelämästä ainakin omas-

ta vastuualueestaan, ymmärtää yritystoiminnan pääpiirteet siten, että opiskelijat 

pystyisivät pääosin omatoimisesti pyörittämään yrityksen toimintaa, opettajien 

toimiessa lähinnä ohjaajina, oppimisen organisoijina ja konsultteina, osallistua 

yrityksen sisällä erilaisten työryhmien toimintaan ja pystyä osallistumaan päätök-

sentekoon tehtyjen selvitysten perusteella, käyttää hyväksi taustayrityksen tietoja 

oman yrityksen suunnittelussa ja toiminnassa sekä kehittää osamalleja ja koko-

naismalli yrityksen (ikkuna- ja ovitehtaan) toiminnasta (Isokangas 1994: 2–12). 

6.3 Tietoisen ja tutkivan oppimistoiminnan malli opetuksen 
suunnittelun heuristisena apuvälineenä  

Opetuskokonaisuuden oppimistoiminta ja sen suunnittelu perustui pääosin tietoi-

sen (tutkivan) oppimistoiminnan malliin (Engeström 1983, 1994). Tietoisen op-

pimistoiminnan mallin perustalla on kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan 

pohjautuva teoria orientoitumisesta (Galperinin 1979) ja teoria teoreettisen ajatte-

lun kehittymisestä, jonka tärkeänä sisältönä oli abstraktista konkreettiseen ko-

hoamisen periaate (Davydov 1977). Oppimistoiminta nähdään kyseisessä tavassa 

toimintajärjestelmän tai ilmiön kokonaisuudesta lähtevien selitysmallien rakenta-

misena. Selitysmalli rakennetaan graafisen mallin muotoon, jota kutsutaan Galpe-

rinin (1979) käyttöön ottamalla käsitteellä orientaatioperusta. Kukin oppimistoi-

minnan vaihe vaatii oppimistekoja, jotka saadaan aikaan oppimistehtävien avulla. 

Seuraavassa esitellään tarkemmin nämä oppimistoiminnan vaiheet, joita ovat mo-

tivointi, teot, sisäistäminen, ulkoistaminen ja arviointi. 

Motivointi. Motivoinnilla pyrittiin herättämään halu oppia ja kiinnostus opit-

tavaan kohteeseen. Tähän pyrittiin tuomalla esiin tiedollinen ristiriita. Tällöin 

omat käsitykset, tiedot ja taidot ovat riittämättömiä suhteessa ongelman ratkai-

suun tai omat käsitykset ovat ristiriidassa toisten käsitysten kanssa. Motivoitumi-
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sessa kiinnitetään erityistä huomiota opittavan tiedon käyttöarvoon ja siihen, mitä 

hyötyä siitä on tulevassa toimintakokonaisuudessa, työelämässä tai yleensäkin 

elämässä. Opiskelijoille annettiin mm. tehtävä, jonka avulla pyrittiin selvittämään 

työelämän kehitystä ja sitä kautta tulevaisuuden työelämän vaatimuksia. Opiskeli-

jaryhmän kanssa käytiin keskusteluja myös perinteisestä opetuksesta ja työelämän 

vaatimuksista.  

Hankkeessa suoritettiin useita partneriyritysvierailuja ja oltiin partneriyrityk-

seen yhteydessä eri yhteydenpitotapojen avulla (puhelinsoitot ja faksi). Lisäksi 

opiskelijoita kannustettiin ottamaan tiedonhankinnassaan yhteyksiä elinkeinoelä-

män asiantuntijoihin. Työelämän asiantuntijoiden mukaanottamisella oppimispro-

sessiin pyrittiin opiskeltavien tietojen todellisuuskytkentään ja tietojen ajantasai-

suuteen (esim. rahoitusneuvottelu). Opiskelijoille annettiin keskeinen rooli osal-

listua opiskelun suunnitteluun esim. oman ja ryhmän toiminnan suunnittelun ja 

aikatalutuksen avulla. 

Laadullisesti hyvän koko toiminnan tason orientaatioperustan laatiminen vaa-

tii yhteistoiminnallista pohdintaa ja kehittelyä (Engeström 1984: 112). Opetusko-

konaisuudessa tähän oli määrä pyrkiä työnjaollisella opiskelijakeskeisellä tutki-

valla oppimistoiminnalla, jonka merkittävänä sisältönä oli yritystoiminnan koko-

naisuudesta lähtevien selitysmallien (esim. liikeidea, mallit ja liiketoiminnan 

suunnitelmat) yhteinen kehittäminen ja käsittely. Opetuskokonaisuudessa liike-

toiminnan suunnitelmia, malleja, toiminnan sääntöjä ja välineitä kehitettiin ja ar-

vioitiin säännöllisesti (lähes jokaisena projektipäivänä) yhteisissä palavereissa.  

Toiminta koostuu tavoitteisista teoista. Teon merkitys sekä yksilölle että yh-

teisölle on aina riippuvainen toiminnan kokonaisuudesta, jonka osa teko on. 

Orientoitumisen perusajatuksena opetuskokonaisuudessa oli eteneminen kokonai-

suudesta osiin (vrt. Engeström 1984: 58).  

Orientoituminen opiskeltavaan kohteeseen ja opetuksen kokonaisuuteen näh-

tiin olennaisena oppimistekona opetuskokonaisuudessa. Orientoitumisen tuli ta-

pahtua oppimistehtävien kautta, työnjaollisena, tietoja yhdistävänä projektimaise-

na työskentelynä. Orientoituminen alkoi oppimistehtävällä, jossa pyydettiin ku-

vaamaan työelämän ja koulutuksen kehitystä käyttäen hyväksi omia kokemuksia. 

Työelämän ja koulutuksen vaatimusten yhteisellä keskustelulla pyrittiin orientoi-

maan opiskelua uuden välineen tarpeeseen. Seuraavaksi pyydettiin laatimaan mal-

li ovi- ja ikkunatehtaan toiminnasta, yritystoiminnan kokonaisuudesta. Lisäksi 

opiskelijat organisoituivat kohdetoiminnan edellyttämällä tavalla eri vastuualueil-

le (työnjako). Lisäksi sovittiin kokonaisuuden suunnittelussa (esim. rahoituksen 

suunnittelu) tehtävästä yhteistyöstä. Kokonaisuuden ja sen eri osien rakentamisel-
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le sovittiin yhteisesti aikataulu. Lisäksi opetuskokonaisuuden alkuvaiheessa ase-

tettiin toiminnalle tavoitteita, joiden nähtiin olevan myös orientoitumisen välinei-

tä (vrt. Engeström 1984).  

Orientoituminen yritystoiminnan kehitykseen tuli tapahtua toimialakehityk-

sen, markkinoiden tutkimisella ja tekemällä partneriyritykseen vierailuja. Yrityk-

sen osatoimintojen ja toiminnan kokonaisuuden rakentaminen tuli tapahtua tutki-

van mallintamisen avulla. Ensin mallinnettiin partneriyrityksen toimialalla toimi-

van ovi- ja ikkunatehtaan toimintaa. Opiskelijat esittivät toiminnan mallit kalvoil-

la. Tässä vaiheessa, toiminnan kuvauksia ei korjailtu, vaan sovittiin, että mallia 

kehitetään oppimistoiminnan edetessä. Sovittiin siitä, että toiminnan edetessä luo-

daan perustettavan yrityksen toiminnan kokonaismallia mm. yrityksestä laadittuja 

osamalleja hyväksikäyttäen. Opiskelijat tutkivat perustettavan yrityksen toimintaa 

tutkimalla partneriyrityksen toimintaa ja hankkimalla tietoja useista pääosin kou-

lun ulkopuolisista tietolähteistä.  

Mallin avulla pyrittiin jäsentämään kohdeilmiötä kuvaavat keskeiset toiminta-

tavat ja periaatteet. Tavoitteena oli malleja ja suunnitelmia yhdistelemällä muo-

dostaa partneriyrityksen toimialalla toimiva toimintakokonaisuus. Kuitenkaan 

partneriyrityksen toimintamalleja ei ollut määrä plagioida sellaisenaan, vaan py-

rittiin tuottamaan toimivampia ja kehittyneempiä ratkaisuja. Perustettavan yritys-

toiminnan kokonaisuuden luominen tuli siis tapahtua käytännön yritystoimintaa 

(partneriyritys ja muut työelämän asiantuntijat) ja siihen liittyviä ilmiöitä tutki-

malla sekä muodostamalla tutkittavista ilmiöistä malleja, joita tuli käyttää mm. 

uuden perustettavan yritystoiminnan suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin vä-

lineenä. Mallien muodostaminen ja niiden yhteinen käsittely sisältää jatkuvasti 

tiedon arviointia. Arviointia pidettiinkin orientoitumisen ohella toisena keskeisenä 

oppimistekona opetuskokonaisuudessa.  

Sisäistäminen. Sisäistämisvaiheessa pyrittiin tarkastelemaan opittavan koh-

teen yksityiskohtia. Mallin sisältöä oli määrä opiskella ja käyttää opiskeltavan 

kohteen analysointiin sekä kohteeseen liittyvien tehtävien/rutiinien suorittami-

seen. Sisäistämisvaiheessa oli määrä opiskella malleilla kuvattuja toimintoja ja 

niiden yksityiskohtia. Opetuskokonaisuudessa malleja testattiin varsinkin orien-

taatiovaiheen aikana mm. yhteisten keskustelujen avulla (ohjaajat ja opiskelija-

ryhmä). Sisäistämisvaiheeseen tuli liittyä myös toiminnassa esiintyvien ristiriito-

jen kautta tapahtuvaa mallien muokkausta ja kehittelyä. Opetuskokonaisuuden 

toiminnan vaiheessa käytännön toiminnassa kehitettyjä malleja testattiin ja malle-

ja käytettiin eri toimintojen suorittamiseen (esim. palkanlaskenta, kirjanpito, os-

tot, varastointi).  
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Ulkoistaminen. Ulkoistamisella pyrittiin toiminnassa eteen tulevien ongelmi-

en ratkaisuun. Esiintyneet ongelmat toiminnassa oli määrä tuoda yhteiseen käsit-

telyyn, jossa tuli yhteisesti kehittää uutta ratkaisua (toimintamallia) esiin tulleen 

ongelman ratkaisemiseksi.  

Arviointi. Arviointia oli määrä suorittaa opittavan sisällön, opetusmuodon ja 

oman sekä yhteisen oppimisen suhteen. Opittavan sisällön arvioinnissa tuli arvi-

oida tehtyjen mallien sisältöä ja toimivuutta. Mallien sisällön ja toimivuuden ar-

viointia tuli tapahtua yhteisissä palavereissa ja yksilötasolla opiskelijoiden oppi-

mispäiväkirjoissa Ulkopuolisten asiantuntijoiden, erityisesti pankinjohtajan tuli 

arvioida liiketoiminnan suunnitelmat ja niiden toimivuus sekä laatu. Opiskelijoi-

den tavoitteena oli arvioida myös päiväkirjassaan toiminnan sisältöä.  

Opiskelijoiden oman oppimisen arviointi oli määrä tapahtua oppimispäiväkir-

jojen avulla, johon tuli kirjata tehdyt työtehtävät, mitä opin, miksi en oppinut, mi-

ten oppimista voisi kehittää. Lisäksi opiskelijat merkitsevät tuntemuksiaan ilmen-

neistä ongelmista ja muutoinkin tunnelmiaan projektipäivänä. Opiskelijoiden tuli 

mallintaa osakokonaisuuksia ja niiden yhteistoimintaa sekä lopulta laatia koko-

naismalli yrityksen toiminnasta. Samalla heidän oli määrä arvioida mallin sisältöä 

ja omaa oppimista. Lisäksi yhteistä oppimistoimintaa tuli arvioida yhteisissä kes-

kusteluissa, joissa erityisesti pyrittiin nostamaan keskustelun kohteeksi oppimi-

sessa ilmenneitä ristiriitoja.  

Opetusmuotoa ja sen sisältöä oli määrä arvioida kahdesti lukuvuoden aikana. 

Arviointia tuli tapahtua orientaatiojakson ja toimintajakson loppupuolella Swot-

analyysin avulla. Tällöin opiskelijoiden tuli arvioida oppimismenetelmän, toimin-

takokonaisuuden vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Swot-

analyysit poikkesivat siinä mielessä Swot-analyysin perinteisestä suorittamisesta, 

että ulkoisten mahdollisuuksien ja uhkien sijaan jotkut opiskelijat tarkastelivat 

myös sisäisiä mahdollisuuksia ja uhkia. Opiskelijoiden arvioinneista tuli käydä 

yhteistä keskustelua.  

Yrjö Engeström (1994: 42) liitti tutkivan oppimistoiminnan malliin yhteisöl-

lisen ulottuvuuden. Tämän opetuskokonaisuuden suunnittelussa huomioitiin op-

pimisen kohteen edellyttämä yhteisöllinen ulottuvuus. Opetuskokonaisuus oli 

määrä organisoitua oppimisverkon avulla, johon kuuluivat mm. opiskelijat, ohjaa-

jat, muut opettajat, partneriyritys, pankinjohtaja, vakuutuslaitokset ja Finpec. 

Opetuskokonaisuus tuli olla myös työnjaollinen kokonaisuus. Keskeinen oppimis-

toiminnan organisointitapa tuli olla ryhmätyöskentely. Työnjaossa pyrittiin jous-

tavuuteen ja myöhemmin toimintavaiheessa työtehtäviä tuli kierrättää. Oppimis-

toiminnan kuluessa oli määrä yhdessä määrittää myös toiminnan sääntöjä.  
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6.4 Opetuskokonaisuudessa mukana olleet työelämän asiantuntijat 

Yrittäjyysprosessissa sosiaalisilla verkostoilla on tärkeä merkitys (Elfring ja Hul-

sink 2003; Puhakka 2002; Sarasvathy 2001a; b; Shane ja Venkataraman 2000; 

Shawn 1998). Sosiaalisen pääoman kasvattamisen yksi mahdollisuus oli opetus-

kokonaisuudessa vuorovaikutus työelämän asiantuntijoiden kanssa erityisesti 

partneriyrityksen kanssa (vrt. Ristimäki 2004).  

Partneriyrityksinä toimivat ensimmäisenä kokeiluvuotena Iin Puunjalostus 

Oy Iistä ja Kaskipuu Ky Ylikiimingistä. Molemmat olivat toiminnan laajuudel-

taan (liikevaihto) samaa kokoluokkaa. Vuosina 1994–1997 partneriyrityksenä 

toimi vuonna 1964 perustettu Iin Puunjalostus Oy. Yhteyshenkilöinä yrityksessä 

olivat toimitusjohtaja ja tuotantopäällikkö. Iin Puunjalostus Oy:n toimialana oli 

ikkunoiden ja ovien valmistaminen. Iin Puunjalostuksen liikevaihto oli tarkastelu-

ajanjaksolla vajaat 2 milj. euroa ja henkilöstöä sillä oli 15–20 henkilöä. Merkittä-

vä työelämän partneri oli pankinjohtaja Markus Seppänen, jolla oli työkokemusta 

yritysrahoituksesta vuodesta 1990. Lisäksi sovittiin yhteistyöstä kahden vakuutus-

laitoksen (Pohjola ja Yrittäjäin Fennia) kanssa. Partnereiden kanssa sovittiin siitä, 

että heidän roolinsa oli tukea opiskelijoiden oppimista opiskelukokonaisuudessa.  

6.5 Opettajien osallistuminen hankkeeseen ja heidän 

työkokemuksensa 

Opetuskokonaisuuksissa mukana olleitten opettajien määrä vaihteli vuosittain 2–4 

opettajan välillä. Seuraavassa taulukossa erittely hankkeessa vuosittain mukana 

olleet opettajat.  

Taulukko 7. Hankkeessa mukana olleet opettajat. 

Opettaja 93–94 94–95 95–96/I 95–96/II 96–97 

Yritystoiminta J.I x x X x x 

Tietotekniikka, P.K x x  x x 

Tietotekniikka, P.S  x  x x 

Laskentatoimi, L.N    x x 

Laskentatoimi, E. L.   X   

Markkinointi, J. V   X   

Opettajat yhteensä 2 3 3 4 4 
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Hankkeessa pidettiin tärkeänä, että ohjaajilla oli vankka liiketoimintaan liittyvä 

työkokemus. Hankkeessa mukana olleitten opettajien opettaja- ja työkokemus 

vuoden 1997 lopussa on esitelty seuraavassa Taulukossa 8. Tiedot on kerätty opet-

tajien ilmoitusten mukaisesti.  

Itselläni oli työkokemusta mm. taloushallinnon esimiestehtävistä. Tietotek-

niikan toisella opettajalla (P.K.) oli kokemusta mm. systeemisuunnitteluun liitty-

vistä tehtävistä. Tietotekniikan toisella opettajalla (P.S) oli kokemusta mm. kes-

kisuuren tietotekniikka-alan yrityksen osaomistajan ja toimitusjohtajan tehtävistä 

yli kymmenen vuoden ajalta, ja muu työkokemus oli kertynyt tietotekniikan eri 

tehtävistä. Laskentatoimen opettajalla (L.N.) oli kokemusta tilintarkastajayh-

teisössä toimimisesta (HTM) yli kymmenen vuoden ajalta. Hän toimi hankkeen 

aikana oman työn ohella tilintarkastajana. Toisella laskentatoimen opettajalla 

(E.L.) oli kokemusta mm. tilitoimistoyrittämisestä yli 5 vuotta. Ohjaaja työskente-

li hankkeen aikana opettajan työn ohella perustamassaan yrityksessä. Markki-

noinnin opettajalla oli kokemusta usean vuoden ajalta mm. vaatetusalan yrityksen 

eri työtehtävistä (osto, valmistus, tuotanto, varasto ja myynti). 

Taulukko 8. Hankkeessa mukana olleitten opettajien liiketoiminnan työkokemus ja 

työkokemus opettajana. 

Opettaja  Työkok./ vsina Opett.kok./ vsina 

Yritystoiminta, J. Isokangas 5 7 

Tietotekniikka, P. Keränen 4 20 

Tietotekniikka, P. Sipilä 32,5 2 

Laskentatoimi, L. Nylund 16 10 

Laskentatoimi, E. Lampela 10 12 

Markkinointi, J. Viitasalo 5,5 3 



 133

7 Tutkittavan opetuskokonaisuuden empiirinen 
kuvaus 

Opetuskokonaisuus kuvataan pääosin kronologisessa aikajärjestyksessä. Kuvauk-

sessa menee kuitenkin yhtä aikaa päällekkäin monia asiakokonaisuuksia, kuten 

yrittäjyysprosessissakin (esim. Bhave 1994; Davidson 2005, 2006; Laukkanen 

1999). Kuvauksessa on pyritty hyödyntämään mahdollisimman paljon opiskeli-

joiden tuotoksia ja opiskelijoiden päiväkirjamerkintöjä. Opetuskokonaisuus oli 

työnjaollinen, joten tutkimusongelman kannalta tärkeät vaiheet kuvataan myös 

työnjaollisesti (esim. osatoimintojen tutkiminen ja mallin muodostaminen). Tällä 

pyritään mahdollisimman autenttiseen ja rikkaaseen kuvaukseen opetuskokonai-

suuden etenemisestä opiskelijan tasolla sekä suhteessa kokonaistoiminnan etene-

miseen. Opetuskokonaisuuden kuvauksen yhteydessä suoritetaan analyysejä teo-

rian kannalta keskeisissä kohteissa. 

7.1 Keskustelu koulutuksesta ja työelämän vaatimuksista 

Aikaisemmat tutkimukset ovat esittäneet, että yrittäjyyskoulutuksessa on päästävä 

irti perinteisistä koulutuksen pedagogisista ratkaisuista (esim. Gibb 1993; Fiet 

2000b; Honig 2004; Koiranen ja Peltonen 1995). Opetuskokonaisuus lähti liik-

keelle elokuun loppupuolella yritystoiminnan, työelämän ja opetuksen kehityksen 

tarkastelulla. Opiskelijoille annettiin tehtävä: Kuvaa työelämän asettamia vaati-

muksia ja omaa opiskeluhistoriaasi sekä pohdi kauppaopetuksen (aikaisemman 

kahden vuoden kokemusten perusteella) kykyä vastata työelämän asettamiin vaa-

timuksiin. Ryhmässä oli useita opiskelijoita, joilla oli pitkä työkokemus.  

Oppimistehtävän tuloksista käytiin yhteistä keskustelua. Opetuskokonaisuu-

den kokonaisuudesta ja aikataulutuksesta käytiin yhteistä keskustelua. Seuraavas-

sa taulukossa esitetään keväällä 1997 suoritetun kyselyn (1994–1996, n=37) tu-

loksia kysymykseen: Vertaile perinteistä kouluopiskelua harjoitusyritysopiske-

luun. Mitkä ovat mielestäsi keskeisimpiä eroja? Taulukossa 9 on eritelty neljän 

opiskelijaryhmän käsityksiä perinteisestä kouluopetuksesta.  

Jokaisen opiskelijaryhmän käsityksissä esiintyy kouluoppimisen teorialle 

(Engeström 1987) tyypillisiä piirteitä. Oppimisesta näyttää puuttuneen käytännön 

ja teorian yhdistäminen. Lisäksi oppimisessa korostuu valmistuneitten opiskeli-

joiden mukaan opettaja-, oppikirja- ja oppituntikeskeisyys (vrt. Miettinen 1990, 

1993).  
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Taulukko 9. Valmistuneitten opiskelijoiden käsitykset perinteisestä kouluopetuksesta 

1997 suoritetussa kyselyssä. 

Valmistuneitten opiskelijoiden 

maininnat perinteisestä 

kouluopetuksesta 

1993–1994 

OLK 

n=10 

1994–1995 

OLK 

n=9 

1995–1996 

OLK 

n=8 

1995–1996 

DOWI 

n=10 

Yht. 

Liian teoreettista 2  2 1 5 

Opettaja jakaa, opiskelija 

vastaanottaa/opettelee ulkoa 

1 1 1 1 4 

Irrallista tietoa, jota hankala soveltaa 

käytäntöön 

1   2 3 

Oppikirjakeskeistä 1   2 3 

Yksilökeskeistä oppimista 1   2 3 

Oppituntikeskeisyys  2   2 

Motiivina päästötodistus 1    1 

Yhteensä 7 3 3 8 21 

7.2 Uuden opetusmuodon esittely ja keskustelu hankkeesta sekä 
orientaatioperustan laatiminen rakennettavasta 

yritystoiminnasta 

Opiskelijoiden kanssa keskusteltiin opetuskokonaisuudesta ja aikataulusta (vrt. 

orientoituminen). Lisäksi käytiin keskustelua opiskelun vaatimuksista ja toimin-

takokonaisuuden päätavoitteista. Oppimismenetelmän keskeisenä pyrkimyksenä 

oli siirtyä opettajan opetuksesta opiskelijan/opiskelijoiden aktiiviseen oppimis-

toimintaan (vrt. Miettinen 1993). Tässä vaiheessa tuotiin esille oppimisen keskei-

siä elementtejä: itsenäinen tiedonhankinta, työnjako yrityksen rakentamisessa, 

graafisten mallien muodostaminen sekä niiden yhteinen arviointi, kehittäminen ja 

käyttö sekä opettajan uusi rooli. Lisäksi keskusteltiin ja esiteltiin erilaisia tiedon-

hankintatapoja ja niiden käyttöön liittyviä sääntöjä (esim. yhteydenotot partne-

riyritykseen, faksin ja puhelimen käyttö). Pysyvien yhteistyökumppanien rooli 

opetuskokonaisuudessa käytiin myös läpi.  

Seuraava opiskelijoiden tehtävä oli kuvata, mitä eri asioita tulee selvittää, en-

nen kuin yritys voi alkaa laillisesti toimia? Eräs opiskelija hahmotteli yritystoi-

minnan käynnistämiseen tarvittavia asioita alla esitetyllä tavalla. Hahmotelma 

noudattelee liiketoimintaidealähtöistä uuden liiketoiminnan luomisen kokonai-

suutta (vrt. Davidson 2005; Sarasvathy 2001). 
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”Miten yritystoiminta käynnistyy? Yritysidea, liikeidea, tarpeen määritys 

(tuotannossa tarvittavat tuotannontekijämäärät), markkinointitutkimus, 

Swot–analyysi, kysynnän selvittäminen, tulos- ja tase-ennusteet, budjettien-

nuste (kassavirtaennuste), kilpailijat, vakuudet, rahoitussuunnittelu opo/vpo, 

rekisteröinti, henkilöstöpolitiikka, markkinointi, kuljetukset, markkinointi-

suunnitelma ja varaston seuranta/suunnitelma/nopeus.” (C11/hk/29.8.1995.) 

Orientoituminen on oppimistoiminnassa strategisesti merkittävä teko (esim. En-

geström 1984, 1994; Galperinin 1979; Torvinen 1997, 2004). Orientoituminen on 

suunnan ottamista opittavaan kohteeseen, ja siihen läheisesti kytkeytyvä ilmiö on 

motiivin syntyminen. Toiminnan teoriassa orientoituminen nähdään tapahtuvan 

kokonaisuudesta osiin (esim. Engeström 1984). Oppimistehtävänä käytettiin seu-

raavaa tehtävää: Kuvatkaa ryhmittäin mallin avulla, miten ovi- ja ikkunatehdas 

toimii? Esittäkää valmis malli kalvolla muulle luokalle. Opiskelijat tekivät neljän 

hengen ryhmissä ovi- ja ikkunatehtaan toimintaa kuvaavia orientaatioperustoja. 

Orientaatioperustan tarkoituksena oli luoda alustava orientaatio opiskelijoille yri-

tystoiminnan (ovi- ja ikkunatehtaan) kokonaisuudesta.  

”(…) Sitten on käytännössä käyty läpi koko yrityksen prosessi ja toiminta.” 

(C11/pk/13.9.1995.) 

Orientaatioperustoja pyrittiin käyttämään myös apuna koko opiskeluhankkeen si-

sällön ja työnjaon suunnittelussa. Tässä vaiheessa opiskelijoiden muodostamia 

malleja ei alettu korjailemaan. Kuviossa 5 esitetään esimerkki erään opiskelija-

ryhmän orientaatioperustasta.  

Esitetty malli on kokonaisvaltainen systeeminen malli, joka esittää yrityksen 

toimintojen ja niiden välisiä riippuvuussuhteita ja sen kytköksiä osittain toimin-

taympäristöön. Malli pyrkii kuvaamaan myynnistä lähtevän ja työmääräimen 

kautta etenevän prosessin vaiheet ja prosessin osien riippuvuuksia. Sidosryhmiä ja 

toimialan toimijoita on kuvattu vuorovaikutteisessa suhteessa yritykseen. Mallia 

leimaa vielä jäsentymättömyys, vaikka se pyrkii kuvaamaan kokonaisvaltaisesti 

toimintaa. Opiskelijaryhmä muodosti lisäksi kaksi muuta orientaatioperustaa, 

joista toinen oli rakenteellisen laadun mukaan algoritmi-ennakkojäsentäjämalli ja 

toinen systeemimalli.  
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Kuvio 5. Esimerkki opiskelijaryhmän aloittavasta orientaatioperustasta. 

7.3 Työnjako ja toiminnan aikataulun suunnittelu 

Uuden toiminnan luominen on työnjaollista ja yhteisöllistä toimintaa (vrt. Enge-

ström 1987). Monimutkaiseen toimintaan orientoitumisessa tarvitaan useita orien-

toitumisen välineitä. Oppimistehtävänä oli seuraavaksi: Listaa yrityksen eri tehtä-

viä ja vaatimuksia ennen ja tällä hetkellä (vrt. ammattitaitovaatimukset esim. Vää-

rälä 1995). Jokainen opiskelija esitti vastauksensa muulle ryhmälle ja niistä käy-

tiin yhteistä keskustelua. Seuraavassa esitetään erään opiskelijan kuvausta myyn-

nissä tapahtuneista vaatimusten muutoksesta: 

”(Nykyhetki: myynti, yhteistyökyky (tuotanto, varasto, markkinointi), kielitai-

to, ulospäinsuuntautunut, ihmissuhteet, asiakkaisiin hyvät ”tunteet”, jousta-

vuus. Ennen: ”kaupparatsu”, ”lipevä, liipattu”, juppi, arvostus heikkoa, ei 

koulutusta, kauppaopetuksessa ei myyntilinjaa arvostettu.” 

(C11/hk/6.9.1995.) 

Seuraava tehtävä oli muodostaa työnjako ja aikataulu perustettavaa yritystoimin-

nan suunnittelua varten. Oppimistoiminnan työnjaon suunnittelun käynnistämi-

sessä otettiin huomioon yleensä yritystoiminnassa (lähinnä tuotannollinen yritys) 

oleva työnjako. Lisäksi organisoitumisessa pyydettiin ottamaan huomioon omat 

mielenkiinnon kohteet. Problemaattista työnjaon määrittelyssä oli se, että partne-

riyrityksessä, joka on pieni yritys, suurinta osaa toiminnoista hoiti samat henkilöt 
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(toimitusjohtaja ja tuotannosta vastaava). Lisäksi partneriyrityksessä esim. kirjan-

pitopalvelut ostettiin ulkopuolisilta. Opetuskokonaisuudessa otettiin tavoitteeksi 

laskentatoimen, kirjanpidon hoitaminen omassa yrityksessä.  

Työnjaon suunnittelussa otettiin lähtökohdaksi, että kullekin opiskelijalle tuli-

si päävastuualueeksi yksi yrityksen osatoiminto tai merkittävän yrityksen toimin-

nan suunnitteluun liittyvä kokonaisuus. Osatoimintoja olivat johtaminen (tj.), 

henkilöstöasiat, laskenta, markkinointi ja myynti, ostotoiminta, varastointi (sis. 

kuljetukset), tuotanto ja tuotannon suunnittelu, laskutus, sihteeritoiminnot ja kas-

satoiminnot. Rahoituksen suunnittelusta päävastuussa oli laskentavastaava. Koska 

kaikille opiskelijoille ei riittänyt vastuualuetta, kahden opiskelijan oli tarkoitus 

toimia yhdyshenkilöinä. Yhdyshenkilöt olisivat keskeisesti mukana toiminnan 

suunnitteluvaiheessa isommissa kokonaisuuksissa, kuten esimerkiksi liike-idean 

kehittelyssä, liiketoiminnan-, rahoituksen- ja riskienhallinnan suunnittelussa. Ra-

hoitusneuvottelulle asetettiin määräpäivä, jolloin aineistojen tulisi olla valmiita 

(vrt. Pittaway 2004).  

Toimintajärjestelmän tasoinen orientoituminen edellyttää työnjakoa ja yhteis-

toiminnallista kohteen analysointia ja erittelyä (Engeström 1984, 1994). Seuraa-

vista opiskelijoiden kuvauksista käy ilmi epävarmuus ja opittavan kohteen sel-

kiintymättömyys, mutta samalla haastavuus. Orientoituminen tulevaan opetusko-

konaisuuteen koettiin alussa pääosin vaikeana/epävarmana (C1/pk, C4/pk, C3/pk, 

C5/pk, C7/pk, C8/pk); toisaalta hanke koettiin haastavana (vrt. Pittaway 2004), tä-

tä voitanee pitää tiedolliseen ristiriitaan perustuvana motivoitumisena.  

”Kouluun tullessa vielä sekava tunne. Mihin oikein ryhtyä? Ostot, henkilös-

tö? (…) Kaikki olimme mielestäni innokkaita ja toisaalta epävarmoja mihin 

toimintaan ryhtyä. (…) ajatukset vielä jotenkin harhailee, mutta haasteisiin 

on tartuttava.” (C7/pk/6.9.1995.) 

Opiskelun partneriperustaisuutta pyrittiin vahvistamaan partneriyrityksen käytän-

nön ongelmasta lähtevän projektin tekemisen avulla. Tämä antoi mahdollisuuden 

Engeströmin (2004) esittämään yhteiskehittelyyn. Projektin tekemisellä pyrittiin 

saamaan oppimisen kohteeksi partneriyrityksen toiminnan kehittämistarpeet suh-

teessa asiakastyytyväisyyteen. Opiskelijat kokivat (esim. C1/pk, C2/pk, C7/pk) 

asiakastyytyväisyystutkimuksen tekemisen haastavana. 

”(…) Projektitehtäväksi asiakastyytyväisyyskyselyn järjestämisen taustayri-

tyksen puitteissa. Haastavaa.” (C2/pk/6.9.1995.) 
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Yrittäjyysprosessissa toimitaan usein epävarmuudessa ja haasteellisissa tilanteis-

sa, joka tulisi myös ilmetä yrittäjyyskoulutuksen oppimismenetelmissä (esim. 

Cope 2003, Cope ja Watts 2000; Gibb 1993; Plaschka ja Welsch 1990). Opiskeli-

joiden päiväkirjamerkinnät osoittavat sen, että oppimismenetelmään kytkeytyy 

epävarmuutta ja haasteellisuutta. Opiskelijaryhmä laati toiminnan suunnitteluun 

aikataulua, jonka merkittävänä ulottuvuutena on yrittäjyyskasvatuksessa tuoda 

opiskeluun painetta ja epäjatkuvuutta (esim. Cope 2003; Cope ja Watts 2000). 

”(…) Seuraavaksi aikataulu mitä tehdään ja mihin mennessä.” 

(C2/pk/6.9.1995.) 

Organisoituminen toimintakokonaisuuteen tapahtui pääosin opiskelijalähtöisesti. 

Tämä tapahtui kuitenkin niin, että esim. aikatauluista neuvoteltiin ohjaajien kans-

sa.  

7.4 Yrityksen toiminta-ajatuksen ja liikeidean kehittely 

Yrittäjyysprosessi alkaa usein jäsentymättömästä ideasta, joka ei ole vielä aito lii-

ketoimintamahdollisuus (esim. Davidson 2005; Sarasvathy 2001a, b). Oppimisen 

ja orientoitumisen välineenä opetuksessa käytettiin mm. liikeidean käsitettä (vrt. 

Normannn 1988). Yrittäjyyskoulutuksen merkittävä sisällöllinen ulottuvuus on 

liiketoiminnallinen ulottuvuus, johon liikeidea kuuluu (Ristimäki 2004). Opiskeli-

joille annettiin tehtävä: Muodosta perustettavalle yritykselle toiminta-ajatus ja lii-

keidea. Päävastuu toiminta-ajatuksen ja liikeidean kehittelystä kuului toimitusjoh-

tajalle, kuitenkin siten, että ehdotuksia käsiteltiin useaan kertaan yhteisissä koko-

uksissa. 

”Toiminnan valmistelua (…), selvitykset (…), toimitusjohtaja: perustamis-

asiakirjat, toiminta-ajatus, liikeidea, toimintaprosessi. (…).” (Dowi/Mu 2/95; 

13.9.1995.) 

Liikeidean kehittäminen nähtiin pitkäjaksoisena tapahtumana, joka alkoi jo syys-

kuussa ja jonka tuli olla rinnakkainen mm. toimialan ja markkinoiden tutkimisen 

sekä muiden osatoimintojen tutkimisen kanssa (vrt. Bhave 1994; Davidson 2005, 

2006; Laukkanen 1999). Ryhmä kiteytti toiminta- ajatuksen seuraavasti: ” Tavoit-

teena kilpailukykyinen ja kannattavuudeltaan tuottava toiminta ja asiakkaille rää-

tälöidyllä tavalla heidän tarpeittensa tyydyttämiseksi valmistettu tuote” (ikkuna ja 

ovi) (vrt. Normannn 1988). Toiminta-ajatuksessa korostuu toiminnan asiakasläh-
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töisyys ja kannattavuus. Alkuvaiheessa liikeidea muotoutui alla esitetyn kaltaisek-

si (Kuvio 6). 

 

 
 

Kuvio 6. Orientaatioperusta liikeideasta. 

Opiskelijaryhmän laatimaa liikeideaa voidaan pitää systeemimallina. Mallista käy 

ilmi eri osien yhteensopivuuden tarve (asiakaslähtöiset tuotteet, asiakkaat, toimin-

tatavat ja imago). Liiketoiminta voidaan käsittää mallin mukaan kokonaisuutena, 

jossa kaikki osat vaikuttavat kokonaisuuteen (vrt. Normannn 1988). Opiskelija-

ryhmän liikeideamalli kuvaa asiakaslähtöiseen ajatteluun perustuvan yritystoi-

minnan kokonaisuutta. Toimitusjohtaja esitteli liikeideaa useassa ryhmän yhtei-

sessä palaverissa, jossa sitä kehitettiin ja tarkennettiin: 

”Aija esitteli Dowi Oy:n liikeidean ja toiminta- ajatuksen (…). Yhdessä poh-

dimme niitä (…).” (C11/pk/27.9.1995.) 

”(…). Miettiä toimi- alaa ja ensisijaisia asiakkaita. Tarkentaa liikeideaa, 

toiminta- ajatus on jo hyvä.” (Mu 5/95/4.10.1995.) 

Uuden liiketoiminnan luominen eli yrittäjyysprosessi ei ole kausaalinen toiminto-

jen ketju, vaan eri prosessit etenevät limittäin (esim. Davidson 2005, Laukkanen 
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1999; Sarasvathy 2001). Liike-idean kehittelyä käsiteltiin yhtä aikaa toimialasel-

vityksen, osatoimintojen tutkimisen ja mallintamisen kanssa.  

”(…). A. esitti liikeidean, jossa todettiin tärkein kohta joka on asiakkaan tar-

peet. Liikeideaan teimme lisäselvityksiä (…). Toimialaselvityksessä verrattiin 

vuotta 1990 ja 1995 (…).” (Dowi/Mu 6/95; 11.10.1995.)  

”Aija esitti toimintaprosessin, liikeidean ja toiminta- ajatuksen. Niitä on hie-

man kehiteltävä (…).” (Dowi/Mu 7/95; 18.10.1995.) 

Kaikki opiskelijaryhmät käyttivät liikeidean hahmottelussa aikaisemmin oppi-

maansa liikeidean jäsennystä (vrt. Normannn 1988). Opiskelijaryhmien liikeideat 

analysoitiin suhteessa partneriyrityksen liikeideaan. Liikeidean asiakasryhmät 

noudattelevat kaikilla opiskelijaryhmillä pääosin partneriyrityksen asiakasryhmiä. 

Liikeidean muodostamisen yhteydessä nähtiin tärkeänä tehdä opiskelijaryhmän ja 

partneriyrityksen välillä kirjallinen sopimus opiskelun yhteydessä saatujen tieto-

jen salassapitovelvollisuudesta (vrt. säännöt). Partneriyritys teki aikavälillä 1993–

1997 mm. muutamia merkittäviä strategialinjauksia asiakasryhmien suhteen. 

Opiskelijaryhmien liikeidean tuotteet olivat samat kuin partneriyrityksen 

tuotteet. Partneriyritys luovutti mm. ikkunan prototyypin, tuotteiden mallit, hin-

nastot, yksityiskohtaisesti tarvittavat raaka-aine-erät, toimittajatiedot, raaka-

aineitten hinnat ja niiden työstämiseen tarvittavat työajat ja työnkustannukset har-

joitusyrityksen käyttöön. Ensimmäisenä vuotena tiedot saatiin sekä ovien että ik-

kunoiden osalta. Vuodesta 1994 lähtien tiedot koskivat ainoastaan ikkunoita. 

Partneriyritys luovutti harjoitusyrityksen käyttöön täydellisen ikkunan prototyy-

pin (vrt. orientaatioperustat), josta opiskeltiin tuotteen ominaisuuksia ja rakennet-

ta. Harjoitusyrityksessä myytävät ovet hankittiin, kuten partneriyrityksessäkin 

alihankintana. Lisäksi partneriyritys luovutti harjoitusyrityksen käyttöön messu-

käyttöön tarkoitettuja näyteikkunoita, joita käytettiin kansainvälisillä harjoitusyri-

tysmessuilla Saksassa 1995 ja kotimaisilla harjoitusyritysmessuilla Oulussa 1997. 

Lisäksi partneriyritys luovutti harjoitusyrityksen käyttöön näytekappaleiksi ikku-

nan valmistamisessa tarvittavia puolivalmisteita.  

Opiskelijaryhmien liikeideoista kävi ilmi tuotteiden yhteys muihin liikeidean 

osiin. Opiskelijaryhmä korosti 1996–1997 liikeideassaan tuotteiden ympäristöys-

tävällisyyttä, johon partneriyrityskin kiinnitti enenevässä määrin huomiota (Iin 

Puunjalostus esite 1995). Kilpailukykyinen hinta esiintyi kaikilla muilla ryhmillä 

paitsi Dowi oy:llä. Kaikkien ryhmien liikeideoissa esiintyy tuotteiden valmista-

minen asiakaslähtöisesti (ks. Alasoini 1997; Porter 1985; Treacy ja Wiersema 
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1995). Kaikilla ryhmillä esiintyy myös kokonaisvaltainen joustava palvelu (mit-

tauksesta asennukseen) ja tuotteiden korkea laatu.  

Liikeidean toimintatavoissa kaikki ryhmät korostivat toiminnan asiakasläh-

töisyyttä. Joustavan tai kevyen tuotannon mallit ja prosessijohtaminen korostavat 

asiakkaiden tarpeiden mukaista tuotteen valmistamista kehittyneen teknologian 

avulla (esim. Alasoini 1997). Markkinalähtöiset strategiat korostavat asiakkaan 

kokemaa arvoa ja tällöin toiminnan lähtökohtana pidetään asiakkaitten tarpeita 

(esim. Treacy ja Wiersema 1995). Partneriyrityksessä käyttöön otettu CNC-

tekniikka mahdollistaa tämän suuntaista kehitystä. Kaikilla opiskelijaryhmillä 

esiintyi tuotannon järjestäminen nykyaikaisilla koneilla ja toimintatavoilla. Hen-

kilöstön osaamiseen perustuvat yrityksen strategiat (esim. Hamel ja Prahalad 

1994) korostavat henkilöstön kyvykkyyksien hyödyntämistä toiminnan kehittämi-

sessä. Kaikki ryhmät pitivät tärkeänä yrityksen menestystekijänä ammattitaitoista 

ja osaavaa henkilöstöä. Ryhmä 1994–1995 ja 1995–1996 (OLK) korostavat toi-

mintatavoissa kanta-asiakassuhteiden luomista ja ylläpitämistä. Tämä saavutetaan 

heidän mukaan hyvällä asiakaspalvelulla, kehityksen mukana olevilla tuotteilla ja 

hyvällä ammattitaidolla. Tyytyväinen asiakas nähdään markkinoinnin avustajana.  

Ryhmä 1995–1996 OLK korostaa lisäksi jälkimarkkinoinnin merkitystä. 

Ryhmä Dowi näkee menestyksen ehtoina toimintatavoissa myös ammattitaidon ja 

uuden aikaisen tuotantomenetelmän. Ryhmä 1996–1997 näkee menestyksen eh-

tona tyytyväisen, ammattitaitoisen ja kehittyvän henkilöstön ja lisäksi huolellisen 

toiminnan suunnittelun. Kehityksen mukana pysymisen välineenä he esittävät op-

pivan organisaation toimintatapaa, jot-ajattelua (”just-on-time”) jatkuvaa tuotan-

non, toimintatapojen ja henkilöstön kehittämistyötä. Ryhmä eritteli liikeidean to-

teuttamiskeinot tuotannossa, varastoinnissa, ostoissa, henkilöstössä, markkinoin-

nissa, myynnissä ja taloushallinnossa (ks. Taulukko 10). Esimerkkinä seuraavassa 

suora lainaus tuotannon toteuttamiskeinoista: 

”Tuotannossa, varastoinnissa ja ostoissa: joustava tuotantolinja, ostokustan-

nusten pitäminen pieninä, mahdollisimman pienet varastot sekä raaka- ai-

neissa että valmiissa tuotteissa, käyttöpääoman tarpeen pitäminen mahdolli-

simman alhaalla, nopeat läpimenoajat tuotannossa, varaston tunnuslukujen 

seuranta (…), hälytysraja, varastointiaika, kiertonopeus, hävikki).” 

(Hk/1996–1997.) 

Erityisesti viimeisen ryhmän toimintatavoista käy ilmi pyrkimys moniin prosessi-

johtamisen periaatteiden soveltamiseen esitetyissä toimintatavoissa.  
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Taulukko 10. Liikeidean toimintatavat opiskelijaryhmittäin. 

Toimintatapa 1993–1994 1994–1995 1995–1996 1995–1996 

Dowi 

1996–1997 

Toiminnan asiakaslähtöisyys X X X 

(myös 

jälkimarkkinointi) 

X X 

Tuotannon järjestäminen 

nykyaikaisilla koneilla ja 

toimintatavoilla 

X X X X X 

Ammattitaitoinen / Osaava 

henkilöstö 

X X X X X 

Kanta- asiakassuhteitten 

luominen 

 X X   

Tuotteiden jatkuva 

kehittäminen 

(laadun 

kehittäminen) 

X   X 

(myös 

laadun) 

Hyvä/kokonaisvaltainen 

asiakaspalvelu  

X    X 

Liikeidean soveltaminen eri 

toimintoihin 

X    X 

Toiminnan tehokkuus ja 

kannattavuus vaatimus 

   X X 

Alihankinnan käyttäminen / jos 

ei itsellä riittävää osaamista  

X     

Joustavan tuotannon 

soveltaminen 

    X 

Pyrkimys oppivaan 

organisaatioon 

 

 

   X 

Taulukossa 11 on eritelty perustettavan yrityksen imagoa opiskelijaryhmittäin.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että opiskelijaryhmät korostavat menestyksen 

lähtökohtina pitkälle samoja näkökohtia kuin partneriyrityskin. Partneriyritys ko-

rosti mainonnassaan asiakaslähtöistä joustavaa tuotantoa: 

”Joustavien tuotantomalliemme ansiosta suoriudumme myös yksilöllisistä 

erikoistilauksista tarvittaessa nopeasti” (Iin Puunjalostus esite 1995: 3). 

Lisäksi partneriyritys korostaa toiminnassaan korkeaa laatua (laatujärjestelmä), 

korkeaa ammattitaitoa, uusimman tekniikan hyödyntämistä (CNC-tekniikka) ja 

asiakastyytyväisyyden jatkuvaa kehittämistä (Iin Puunjalostus esite 1995: 2–3). 
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Imagossa ryhmien välillä ei ole suuria eroja. Kuitenkin on huomattavaa, että 

vuosien 1996–1997 opiskelijaryhmä oli maininnut imagossaan reklamaatioiden 

hyvän ja nopean hoitamisen. Edellä mainittu oli Dowi oy:n partneriyritykselle 

tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen tulosten pohjalta tehty johtopäätös.  

Taulukko 11. Liike-idean imago opiskelijaryhmittäin. 

Imago 1993–1994 1994–1995 1995–1996 1995–1996 

Dowi 

1996–1997 

Laatu X X X X X 

Hinta/laatu hyvä X X X  X 

Asiakaslähtöisyys X X X X X 

Toimitusvarmuus tai luotettavuus X X X X X 

Ammattitaitoinen asiakaspalvelu  X X X X 

Avoimuus uusille ideoille     X 

Asiantuntemus  X X X X 

Tuotteiden hyvä saatavuus     X 

Toiminnan joustavuus     X 

Reklamaatioiden hoito nopeasti ja 

hyvin 

    X 

Yhteenvetona voidaan todeta, että opiskelijaryhmien tuottamat orientaatioperustat 

liikeideasta olivat pääosin samansuuntaisia kuin partneriyrityksellä, kuitenkin niin 

että toimintatavoissa harjoitusyrityksessä pyrittiin selkeämmin jot-ajatteluun ja 

sen toteuttamiseen tietotekniikan sovellusten avulla. Partneriyrityksessä ei käytet-

ty tietojärjestelmiä hyödyksi mm. varaston hallinnassa ja käyttöpääoman tarpeen 

minimoinnissa. Tutkimusaineisto puoltaa hypoteesin oppimisen kohdetta, jossa 

oppimisen kohteena on uuden kehittyneemmän toimintakokonaisuuden (”liike-

toiminnan”) luominen partneriyrityksen toimialalle. 

7.5 Toimialan kehityksen selvittäminen 

Yrittäjyys on kontekstuaalinen ilmiö eli uusien yrityksien synty kytkeytyy väis-

tämättä toimintaympäristöön ja sen muutoksiin (esim. Bryat ja Julien 2000;  

Davidson 2005; Eckhardt ja Shane 2003; Johannisson 1987; Niittykangas ja Stor-

hammar ja Tervo 1994; Timmons 1999). Yritystoiminnan suunnittelua tarkastel-

tiin laajemmassa kontekstissa esimerkiksi tarkastelemalla toimialan kehitystä ja 

markkinoinnin suunnittelussa markkinoita analysoimalla. Kokonaisvaltainen ke-
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hityksessä olevan yritystoiminnan oppiminen edellyttää muutoksen syiden tarkas-

telua yksilön, yrityksen ja kokonaistalouden tasoilla (vrt. Ristimäki 2004).  

Toimintaympäristön ja sen muutosta tuli arvioida tehtävällä, jossa opiskeli-

joiden tuli laatia toimialaselvitys. Toimialaselvityksen tekemisen etenemisestä oli 

vastuussa toimitusjohtaja. Selvitys tuli esittää koko ryhmälle ja selvityksestä tuli 

laatia tiivistelmä mm. rahoitusneuvotteluja varten. 

”(…). Miettiä (kaikkien tehtävä lis. J.I) toimi-alaa ja ensisijaisia asiakkaita. 

Tarkentaa liikeideaa, toiminta- ajatus on jo hyvä.” (Dowi/Mu 5/95/; 

4.10.1995.) 

Yrittäjämäisessä orientaatiossa yksi keskeinen tekijä on tulevaisuuspainotteisuus 

(esim. Lumpkin ja Dess 1996; Rae ja Carswell 2000). Tästä lainaus seuraavassa: 

”(…) Aija esitteli ennusteita rakennusalan ja lasiteollisuuden tulevaisuudesta 

(…).” (C1/pk/11.10.1995.) 

Toimitusjohtaja oli hankkinut tietoja/materiaalia toimialaselvitykseen käymällä 

vierailulla ja hankkimalla materiaalia Suomen Yhdyspankissa ja lisäksi hän tilasi 

puhelimitse OKO-pankista toimialatilastot. Markkinointivastaava selvitteli toimi-

alan kehitystä vierailemalla Oulun elinkeinotoimistossa ja tilaamalla puhelimitse 

materiaalia tilastokeskuksesta. Lisäksi toimialaselvityksessä hyödynnettiin partne-

riyrityksestä saatuja tietoja. Toimiala oli erittäin kovasti kilpailtu ja laman vaiku-

tukset näkyivät toimialalla. Vaikea tilanne markkinoilla tuli myös esille partne-

riyritysvierailulla.  

Yksi merkittävä yrittäjyyskoulutuksen sisältöalue on makrotaloudelliset ilmi-

öt (esim. Ristimäki 2004). Kysynnän kehitys, toimialan kilpailutilanne, kokonais-

tuotanto, rahamarkkinat ja kansantalouden ongelmat vaikuttavat väistämättä yri-

tystoiminnan menestymisen ehtoihin. Makrotasolla myös muut ilmiöt (esim. 

muuttuva lainsäädäntö) vaikuttavat yritystoimintaan (esim. lainsäädäntö, arvojen 

kehitys) ja sen menestymisen ehtoihin. OLK 1994–1995 -ryhmä oli arvioinut ym-

päristöanalyysissa lainsäädännön, rakennusmateriaalien saatavuuden, vapaa-ajan 

ja elämän tyylin ja rahamarkkinoiden kehitystä seuraavasti. 

”Rantojensuojelulaki ja jätteenkäsittelylaki. Tulevaisuudessa saatetaan vaa-

tia uusien materiaalien ja tarveaineiden käyttöä. Ympäristöystävälliset mate-

riaalit. EU direktiivit (…). Rakennusmateriaalien saatavuus tällä hetkellä hy-

vä. (…) Tulevaisuudessa puutavaran hinnan kohoaminen. (…) Kiinnostus 

omaan asuin ympäristöön kasvanut. Eko-elämä ja mökkeily muodissa. Kehi-
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tys tulevaisuudessa (…) EU:n mukanaan tuomat mökkiläiset. Lisääntynyt va-

paa- aika lisää rakentamista (…). Rahamarkkinat (…). Nykytila: vaaditaan 

hyvät vakuudet (…). Reaalikorot ovat edelleen korkeat. Kehitys tulevaisuu-

dessa: Reaalikorot pysynevät korkealla.” (Hk/1994–1995.)  

Taulukossa 12 on eritelty toimialaselvityksiä sisällön mukaan vuosina 1993–

1997. 

Taulukko 12. Toimialaselvitysten sisältö opiskelijaryhmittäin. 

Asia  1993–1994 1994–1995 1995–1996 1995–1996 

DOWI OY 

1996–1997 

Laajuus 1s. 6s. 6s. 5s. 5s. 

Talouden yleinen kehitys  x x (x) x 

Toimialan (rakennus 

puusepänteollisuuden) yleinen kehitys 

X 

(suppea) 

X 

(suppea) 

X 

(suppea) 

X 

(laaja) 

X 

(laaja) 

Ympäristöanalyysi  x  Tehty 

markk.yht. 

x 

Tulevaisuuden näkymät toimialalla x x x x x 

Kapasiteetin käyttö x x x  x 

Liikevaihdon kehitys x X x x x 

Myyntikate %: n kehitys   x x  

Käyttökate %.n kehitys x X x X x 

Rahoitustuloksen kehitys x (x) (x) X x 

Netto tuloksen kehitys (x)  x x x 

Sipo %:n kehitys x X x x x 

Omavaraisuusaste %: kehitys x X x x x 

Velkaantuneisuuden kehitys x X x x x 

Quick-ration kehitys   x x x 

Käyttöpääoman kehitys x   x x 

Liikevaihto/ henkilö     x 

Myyntisaamisten kiertoaika   x x x 

Vaihto-omaisuuden kiertoaika x   x  

Ostovelkojen kiertoaika    x  

Investointien kehitys x x x x  

Selvitys laskentakaavoista    x x 

Toimialan yleistä kehitystä oli kaikkina vuosina tarkasteltu suhteessa rakentami-

sen kehitykseen. Ympäristöanalyysin tekivät kolme ryhmää (1994–1995, 1995–

1996 OLK, 1996–1997). Analyysissä käsiteltäviä kohteita olivat mm. yleinen ta-

loudellinen kehitys, työvoiman saatavuus, lainsäädäntö, rakennusmateriaalien 
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saatavuus, asuntokannan ikärakenne, vapaa-aika ja elämän tyyli ja rahamarkkinat. 

Kaikissa analysoitiin nykytilaa ja tulevaisuuden kehitysnäkymiä.  

Tulevaisuuden näkymiä toimialalla olivat tarkastelleet kaikki ryhmät. Toimi-

alan kehitystä kuvaavissa raporteissa opiskelijat olivat käyttäneet hyödyksi pank-

kien toimialatilastoja (kaikki ryhmät), tilastokeskuksen materiaalia (1995–1996 

Dowi, 1996–1997) ja internetiä (1996–1997). Pelkästään pankkien materiaaleista 

koottujen materiaalin heikkoutena voidaan pitää sitä, että esim. vuonna 1993 oli 

saatavissa aineistoa vuoteen 1991. Tilastokeskuksen ja internetistä saatu materiaa-

li ulottui edelliseen vuoteen. 

Pankinjohtaja vaati jokaisessa rahoitusneuvottelussa perusteluja perustettavan 

yrityksen mahdollisuuksiin markkinoilla, tällöin opiskelijaryhmä tukeutui osal-

taan toimialaselvityksen tietoihin. Tutkimusaineisto puoltaa hypoteesin oppimis-

toiminnan kohdetta, jossa opiskelijat ovat tutkimassa partneriyrityksen toimialalla 

muuttuvaa liiketoimintaa ja sen menestymisen ehtoja. 

7.6 Osatoimintojen tutkimisen aloittaminen 

Orientoituminen yritystoiminnan rakentamiseen on laaja-alainen ja monimutkai-

nen ilmiö. Yrittäjyysprosessissa alun perin verraten jäsentymätöntä ideaa rikaste-

taan monesta eri lähteistä hankitulla tiedolla mm. toimintaympäristöstä, muuttu-

vista markkinoista, teknologioista ja resursseista. Prosessissa liiketoimintaidean 

kehittely ja havaittu liiketoimintamahdollisuus hyödynnetään organisoimalla uusi 

liiketoiminta. (esim. Alvarez ja Barney 2006; Davidson 2005.) Orientoituminen 

uuteen toimintakokonaisuuteen vaatii tällöin epäilemättä työnjaollista tiedonhan-

kintaa ja yhdistelyä. Oppimistehtävänä annettiin seuraavaksi seuraava tehtävä: 

Mitä eri selvityksiä tulee laatia oman vastuualueen suunnittelua ja toteutusta var-

ten. Muodosta graafinen malli oman vastuualueesi keskeisistä piirteistä (vrt. am-

mattitaitovaatimukset). Toiminnan valmistelusta käytiin yhteistä keskustelua, jos-

sa pohdittiin kunkin yrityksen osatoiminnon vaatimia tehtäviä ja selvityksiä. Esi-

merkkinä seuraavassa on ote opiskelijaryhmän kokouksesta tehdystä muistiosta 

myynnin ja laskennan vaatimista selvityksistä. 

”Laskenta: kassavirta- tase ja tuloslaskelmaennuste, tuotteen hinnoittelu, ra-

hoituksen valmistelu, Avista-, Finanssi- ja Excel-ohjelmat. Myynti: markki-

naselvitys, kilpailijat ja erilaiset asiakasryhmät, erilaiset analyysit, yhteistyö-

ryhmät, asiakastyytyväisyystutkimus (partneriyritykselle).” (Dowi/Mu. 2/95; 

13.9.1995.) 
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Yhteisessä keskustelussa käytiin läpi vastuualueittain, mistä tutkimisen voisi 

aloittaa.  

”Aamulla (…) käytiin vastuualueittain läpi, mistä pitäisi aloittaa.” 

(C3/pk/13.9.1995.) 

Uuden toimintakokonaisuuden (uuden liiketoiminnan) rakentaminen on haastava 

tehtävä.  

”(...). Tuntui tosissaan siltä, että mennään aivan uuteen maailmaan. (...) oli 

kauhean vaikea hahmottaa, mistä lähtee liikkeelle, kun tuntuu, että kaikki 

vaikuttaa kaikkeen (...). Onneksi niitä apuja voi kysyä toisilta. (...), tuntuu 

kauhean mielenkiintoiselta. Just sellaista tutkimista ja penkomista, josta tyk-

kään. Haastava juttu.” (C1/pk/13.9.1995.) 

Markkinointivastaavan mielestä oppimistoiminta oli uuteen maailmaan menemis-

tä. Päiväkirjamerkinnästä käy ilmi tarkastelun kohteen kokonaisvaltainen luonne 

ja omaan ja yhteisen orientoitumisprosessin (vrt. Torvinen 1997) vaikeus suhtees-

sa vielä tuntemattomaan kohteeseen. Yhteisöllistä toiminnan tason oppimista voi 

verrata uuteen tuntemattomaan maailmaan hyppäämiseen (Engeström 1995). Yh-

teisö tutkii ja oppii tällöin työnjaollisesti ”uutta” toimintaa. Toiminta näytti herät-

tävän monia kysymyksiä, joiden selvittäminen tuntui haastavalta (vrt. motivoitu-

minen). Kokonaistoiminnan suunnittelu tuntui vaikealta, koska kaikki tuntuu vai-

kuttavan kaikkeen. Opiskelija C1 uskoi saavansa apua toisilta opiskelijoilta (vrt. 

Elfring ja Hulsink 2003; Shaw 1998) yritettäessä hahmottaa perustettavan yrityk-

sen markkinointia. Lisäksi hän uskoi muiden opiskelijoiden kokemuksista työ-

elämästä olevan hyödyllisiä opiskelussa (vrt. oppimiskäsitykset). Tutkiva oppimi-

sen strategia tuntui opiskelijasta mielenkiintoiselta ja haastavalta (C1/pk/ 

13.9.1995). 

Laskentavastaavan päiväkirjamerkinnästä käy ilmi myös orientoitumisen vai-

keus (C3/pk/13.9.1995). Vastuualueiden sisältöjen yhteinen käsittely ei tuntunut 

juuri helpottavan orientoitumista yrityksen toiminnan suunnitteluun. Orientoitu-

misen vaikeus/epävarmuus kävi esille myös henkilöstövastaavan, varastovastaa-

van ja yhdyshenkilön päiväkirjamerkinnöistä. Esimerkkinä varastovastaavan 

merkintä: 

”(…). Paljon muuta on vielä edessä. Paljon sellaista, jota ei osaa arvatak-

kaan, siksi tuntuu että on ihan pallo hukassa.” (C4/pk/13.9.1995.) 

Sihteerin päiväkirjasta käy ilmi orientoitumisen edistyminen.  
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”(...). Tänään tuli jo kuva siitä, että miten paljon asioita on selvitettävä ennen 

kuin päästään toimimaan (...).” (C2/pk/13.9.1995.) 

Opiskelijat aloittivat toiminnan suunnittelun vastuualueittain käyttämällä hyväksi 

vanhoja kokemuksia yritystoimintaan liittyen ja etsimällä tietoja kirjoista Se ei 

kuitenkaan vaikuttanut riittävän. Oppimistoiminnan kohteena tulisi olla tietoisessa 

oppimistoiminnassa reaalitodellisuus (Engeström 1982, 1983). Miettisen (1993) 

mukaan kohdetoiminnan edustajien mukanaolo oppimisprosesseissa on tärkeää 

motiivin muodostumisen kannalta. Seuraavasta päiväkirjamerkinnästä käy ilmi 

selkeä tarve tiedonhankintaan taustayrityksestä (partneriyrityksestä), jotta tulevan 

toiminnan suunnittelu olisi tehokkaampaa. Epäilemättä tätäkin voidaan pitää tie-

dollisena ristiriitana.  

”(…) Ei tunnu olevan selvää kuvaa mistä aloittaa, kaikki asiat tuntuvat liitty-

vän toisiinsa. Pitäisi olla jonkinlaista tietoa taustayrityksestä.” 

(C5/pk/13.9.1995.) 

7.7 Vierailu partneriyritykseen  

Opiskelijat olivat valmistelleet luotavan yrityksen toimintaa, tiedot olivat kuiten-

kin puutteellisia todellisesta yrityksen toiminnasta aikaisempien päiväkirjamer-

kintöjen mukaan. Tämä on selvä merkki tiedollisen ristiriidan syntymisestä.  

”(…) Jippiii, vihdoin pääsemme katsomaan todellisuudessa minkälainen se 

meidän taustayrityksemme oikein on (…)” (C11/pk/20.9.1995). 

Partneriyrityksen kanssa sovittiin vierailun ajankohdasta ja vierailun pääsisällöstä 

(säännöistä) yrittäjien kanssa sekä partneriyrityksen roolista opetuskokonaisuu-

dessa. Pääsisältönä tuli olla vierailun organisointi pedagogisista lähtökohdista kä-

sin, kuten oli sovittu myös pankinjohtajan kanssa. Opiskelijoille annettiin seuraa-

va oppimistehtävä: Laadi tulevan liiketoiminnan/vastuualueesi suunnittelun kan-

nalta keskeisiä kysymyksiä, joihin haluat vastauksia. Laadi lyhyt kuvaus partne-

riyritysvierailusta.  

Partneriyritysvierailu toteutettiin 20.9.1995. Vierailu ei ollut tavallinen yri-

tysvierailu, koska opiskelijat olivat etukäteen miettineet yritystoiminnan suunnit-

telun kannalta olennaisia kysymyksiä. Opiskelijoiden päiväkirjojen mukaan vie-

railulla käsiteltiin mm. partneriyrityksen historiaa, kilpailuetuja, markkinointia, 

toimintaprosessin eri vaiheita, yrityksen sidosryhmiä, henkilöstöpolitiikkaa, tuo-
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tantoprosessia, budjetointia ja yleensä taloushallintoa. Eräs opiskelija kuvaa vie-

railua ja orientoitumista seuraavasti:  

”(…) Toimitusjohtaja kertoi meille yrityksen historiaa (…). Minun mielestä 

markkinointi ja asiakassuhteet ovat kaiken a ja o. Täytyy vain pitää rajat rea-

listisina (…). Tuotanto oli siisti ja hyvin suunniteltu, se toimi kuin liukuhih-

nalla (…). Tehokasta toimintaa. Ja kun kaikki osasivat kaikkien hommat, työ 

tulee mielekkäämmäksi ja tuntee varmaan kuuluvansa siihen porukkaan, yh-

deksi ketjun lenkiksi. Tuotantoon ja varaston kiertonopeuteen oli kiinnitetty 

erityistä huomiota. Sillä saadaan paljon kustannuksia pienennettyä (…). Ai-

nakin se selkeytti minua minkälaista toimintaa tässä ollaan aloittamassa.” 

(C3/pk/20.9.1995.) 

Markkinointivastaavan päiväkirjamerkinnästä käy ilmi se, että vierailu herätti uu-

sia kysymyksiä, oppimisen kohde laajeni mm. partneriyrityksen tulevaisuuden 

menestymisen ehtojen pohdiskeluun (kehitysjännite). Syntyi kehitysjännite part-

neriyrityksen ratkaisun ja oman suunnitellun ratkaisun välille. Markkinointivas-

taava piti hyvänä vierailun jälkeen käytyä yhteistä keskustelua partneriyrityksen 

hyvistä ja huonoista puolista. Lähitulevaisuus näytti epävarmalta.  

”Kaiken kaikkiaan vierailusta jäi jäljelle tuhat kysymystä (…). Oli vielä hyvä, 

että koululla käytiin läpi huomatut epäkohdat. Se jotenkin vähän laajensi nä-

kymiä mitä meidän taustayritys on (…). Tuntuu, että enää en ole niin varma 

tämän homman onnistumisesta, pelottaa vähän (…).” (C1/pk/20.9.1995.) 

Monet opiskelijat (C3, C2, C5, C8) kiinnittivät partneriyrityksen toiminnan kuva-

uksissa huomion ajankohtaisiin yritystoiminnan organisoinnin piirteisiin mm. sii-

hen, että tuotantolinjassa kaikki osasivat kaikki tehtävät, jot-ajatteluun liittyviin 

läpimenoaikoihin ja kiertonopeuteen kiinnitettiin huomiota (vrt. Hannus 1994; 

Nonaka 1991). Jotkut opiskelijat ihmettelivät partneriyrityksen toimintatapoja 

(esim. C1, C8), kuten esimerkiksi markkinointistrategiaa, laatujärjestelmää ja 

kourabudjetointia. Lisäksi käytiin keskustelua jokaisen vastuualueen edistymises-

tä. ”Orpo” olo ilmaisee vielä kohteen selkiintymättömyyttä. Jatkotyöskentelyyn 

orientoiduttiin sopimalla palaveri tähän mennessä kootuista asioista. 

”(…) Keskusteltiin yrityksen hyvistä ja huonoista puolista (budjetti, potenti-

aaliset asiakkaat, henkilöstöpolitiikka, tulevaisuus, läpimenoaika, siisteys, 

yrityskuva, samapalkkaisuus, henkilöstön vaihtuvuus, työnkierto, asiakaspal-

velu ja 9000 laatujärjestelmä. Keskusteltiin jokaisen työn edistymisestä (orpo 
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olo) (...). Sovittiin yhteinen palaveri 4.10.95 klo 14–16 tähän asti kootuista 

asioista.” (Dowi/Mu 3/95; 20.9.1995.) 

Tiedon ja toiminnan arviointi on opetuksen kannalta keskeinen ulottuvuus yrittä-

jyyskoulutuksessa (esim. Cope 2003; Pittaway 2004). Seuraavana projektipäivänä 

keskusteltiin vieläkin partneriyritysvierailusta ja sen herättämistä kysymyksistä 

sekä mallintamisen rakenteellisista ratkaisuista. Vastuualueiden mallintaminen ja 

suunnittelu etenivät. Yhteisenä tehtävänä oli miettiä kilpailijoita ja toimialaa. Lii-

keidean kehittely sai myös vauhtia partneriyritysvierailun jälkeen.  

”Keskusteltiin yritysvierailusta. Avoimia kysymyksiä? Käytiin läpi mitä kukin 

on saanut aikaiseksi vastuualueellaan (…). Jokainen miettii uudistuksia mal-

lintamiseen. (…). Miettiä toimialaa ja ensisijaisia asiakkaita. Tarkentaa lii-

keideaa (…).” (Dowi/Mu 5/95; 4.10.1995.) 

7.8 Opiskelijoiden käsitykset partneriyritysvierailusta 1993–1997 

Miettinen (1993, 1999) korostaa kohdetoiminnan ja sen edustajien tärkeyttä opis-

kelun motiivin syntymisessä. Ensimmäisenä kokeiluvuotena vierailu suoritettiin 

Kaskipuuhun 18.10.1993. Lisäksi kyseisen harjoitusyrityksen toimitusjohtaja 

osallistui vierailuun Iin Puunjalostukseen 15.10.1993. Myöhemmin partneriyri-

tysvierailut tehtiin Iin Puunjalostukseen.  

Opiskelijoiden tuli laatia raportti yritysvierailun sisällöstä ja arvioida partne-

riyritysvierailua oppimisen näkökulmasta henkilökohtaisissa oppimispäiväkirjois-

sa. Oppimispäiväkirjoissa oli keskitytty lähinnä kuvaamaan partneriyrityksen 

toimintaa. Partneriyritysvierailun merkityksen arviointia oppimisen kannalta oli 

päiväkirjoissa melko vähän. Taulukossa 13 on eritelty oppimispäiväkirjoista opis-

kelijaryhmittäin opiskelijoiden käsityksiä partneriyritysvierailusta. 
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Taulukko 13. Opiskelijoiden käsitykset partneriyritysvierailusta. 

Käsitys 1993–1994 1994–1995 1995–1996 

A 

1995–1996 

B (DOWI) 

1996–1997 Yhteensä 

Saadulla tiedolla 

käyttöarvoa 

harjoitusyrityksen 

suunnittelussa 

4 4 1 2 1 12 

Vierailu kiinnostava ja 

motivoiva 

5 2 1 1 1 10 

Todellisen toiminnan 

hahmottuminen 

0 0 1 1 1 3 

Ei riittävää kuvaa 

toiminnoista 

0 1 0 1 1 3 

Vierailu herätti lisää 

kysymyksiä/laajensi 

näkymiä partneriyrityksen 

toiminnasta 

0 0 0 2 0 2 

 Muut 1 0 0 2 2 5 

Mainintojen määrä yht.  10 7 3 9 6 35 

Vierailua arvioineiden 

opiskelijoiden lukumäärä 

10 7 3 7 6 33 

Motivoitumisen ja orientoitumisen yksi merkittävä ulottuvuus on opiskeltavan 

asian käyttöarvon tiedostaminen (esim. Engeström 1984; Miettinen 1993; Torvi-

nen 2004), ja opiskeltavan kohdetoiminnan edustajien osallistuminen oppimispro-

sessiin on tärkeää (esim. Miettinen 1993, 1999). 

Käsitystyyppiin saadulla tiedolla on käyttöarvoa harjoitusyrityksen suunnitte-

lussa kuului esim. seuraava merkintä. 

”(…) saatiin arvokasta tietoa meneillään olevaan OLK Oy:n projektia var-

ten.” (A2/pk/18.10.1993.) 

Käsitykseen, jonka mukaan partneriyritysvierailu oli kiinnostava ja motivoiva, 

käsitystyyppiin kuului esimerkkinä seuraava päiväkirjamerkintä. 

”(…) Ainakin minua vierailu motivoi ja innosti.” (A8/pk/18.10.1993.) 

Käsitystyyppiin ”vierailu herätti lisää kysymyksiä tai laajensi näkymiä partne-

riyrityksen toiminnasta” kuului esimerkkinä seuraava päiväkirjamerkintä. 

”(…) Vaikka moniin kysymyksiin vastattiin, niin tuntui jälkeenpäin, että lisää 

kysymyksiä vain pursuaa.” (C7/pk/20.9.1995.)  
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Todellisen toiminnan hahmottuminen käy esille seuraavasta merkinnästä. Siinä 

opiskelija ymmärtää, miten itse tuote syntyy valmistuksessa. 

”(…) Kyllä avartaa paljon käydä paikan päällä tutustumassa (…). Siellä vas-

ta minulle alkoi hahmottua, mitä vaiheita ikkunan valmistukseen tarvitaan 

(…).” (C11/pk/20.9.1995.) 

Joidenkin opiskelijoiden mielestä vierailu ei antanut riittävää kuvaa toiminnasta 

johtuen ensimmäisen opiskelijan (tuotantovastaava) liian kiireisestä tuotantolin-

jaan tutustumisesta, toisen ja kolmannen osalta liian kovasta melusta. 

”(…) Kierros (tuotanto J.I) tehtiin aika kiireisesti, ei oikein ehtinyt perehtyä 

tarkemmin eri toimintoihin.” (C8/pk/20.9.1995.) 

Monet opiskelijoista olivat kuvanneet vierailun sisällön arvioimatta vierailua 

(A10/pk/18.10.1993; C4/pk/20.9.1995; E5/pk/10.10.1996; E9/pk/10.10.1996). 

Eräs opiskelija olisi halunnut tehdä vertailua toisiin saman alan yrityksiin. 

”(…) Vertailua toisiin saman alan yrityksiin olisi mielenkiintoista tehdä, sil-

loin pystyisi paremmin arvioimaan ko. yritystä.” (C5/pk/20.9.1995.) 

Kaiken kaikkiaan partneriyritysvierailu näyttää vahvistaneen oppimisen motiivia 

ja sitä kautta selkiyttäneen orientoitumista oppimisen kohteeseen. Partneriyritys-

vierailu vahvisti oppimisen kytkemistä arkitodellisuuteen.  

7.9 Osatoimintojen tutkiva mallintaminen vastuualueittain ja 
rahoituksen suunnittelu 

Opiskelijoiden työ eteni yrityksen kokonaistoiminnan ja oman vastuualueen tut-

kimisella tavoitteena muodostaa opittavasta kohteesta/kohteista sen oleellisia piir-

teitä kuvaava malli. Seuraavassa kuvataan opiskelijoiden oppimisen etenemistä 

sovitun työnjaon mukaisesti. Kuvauksessa käytetään opiskelijoiden tuottamaa ma-

teriaalia: oppimispäiväkirjoja, yhteisten kokousten muistioita, hankekansioita ja 

muodostettuja malleja. 

Toiminnan edetessä heräsi lisäkysymyksiä partneriyrityksen toiminnasta, ku-

ten yhteisten kokouksien muistiot ja päiväkirjamerkinnät osoittivat. Kysymykset, 

joihin ei löydetty vastausta, faksattiin partneriyritykseen. Yhteydenpitoon luotiin 

säännöt, joiden mukaan oltiin kerran viikossa tarvittaessa yhteydessä partneriyri-

tykseen, tavallisesti faksin avulla. Seuraavaksi kuvataan opiskelukokonaisuudessa 

orientoitumista ja siinä erityisesti mallintamista vastuualueittain.  
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Markkinointi 

Markkinointivastaavan päiväkirjamerkinnät sisälsivät 34 sivua käsinkirjoitettua 

tekstiä orientoitumisvaiheessa. Opiskelijan päiväkirja sisälsi kuvausta ja arviointia 

suoritetuista tehtävistä, tiedonhankinnasta, oppimisesta ja oppimisessa esiin tul-

leista ongelmista. Opiskelija teki päiväkirjassaan mm. ehdotuksia yhteisen oppi-

misen parantamiseksi. Opiskelija arvioi myös perusteellisesti oppimistaan ja teh-

tyjen ratkaisujen toimivuutta (vrt. kehitysjännite).  

Yrityksen perustamisen suunnittelussa pyrittiin ottamaan huomioon markki-

nat ja niiden muutos. Markkinointi ja myynti pyrittiin pitämään käsitteinä erillään, 

tällöin markkinoinnilla tarkoitettiin kysyntään vaikuttavia tekijöitä (toimialanke-

hitys, kilpailutilanne ja ympäristöanalyysi) ja myynnillä tarkoitettiin myyntitapah-

tumaan liittyviä konkreettisia toimenpiteitä (asiakaspalvelu, laskutus ja liikekir-

jeenvaihto). Aluksi koko ryhmä mietti, mitä kyseessä olevan toimialan yrityksen 

valmisteluun kuuluu (Mu/13.9.1995.)  

Opiskelija kuvasi itse hankekansiossaan alkuvaiheen vastuualueen tehtäviä 

(vrt. subjektiongelma): 

”(…) Mallitus kenen kanssa tehdään yhteistyötä, hallituksen kokoukset oppi-

mistilanteita, markkinaselvitys, analyysit (kilpailijat, kuinka paljon rahaa 

liikkuu tällä alueella, asiakasryhmät/ketkä suurimmat mahdolliset asiakkaat, 

tulevat rakennus projektit), asiakastyytyväisyystutkimus, markkinointi budjet-

ti, pystyttävä perustelemaan rahoittajalle miksi olen vailla n. 5 % liikevaih-

dosta markkinointiin (…), selvitä paljonko maksaa lehtimainos. (…).” 

(C1/hk/13.9.1995.) 

Opiskelija orientoituu suunnitelmissaan oman vastuualueen suunnitteluun osana 

laajempaa yhteiskunnallista kehitystä (ympäristöanalyysi, markkinat, kysyntä ja 

rakennusteollisuus). Opiskelijan mielestä hanke oli uuteen maailmaan menemistä, 

jossa etenemistä ja toiminnan kohdetta oli vaikea hahmottaa. Orientaatio markki-

nointiin osana yrityksen kokonaistoimintaa tuntui olevan epätoivoista. Orientaati-

on muodostaminen tutkivalla otteella tuntui kuitenkin opiskelijan mielestä haasta-

valta (C1/pk/13.9.1995).  

Liiketoimintaidean kehittelyssä ja liiketoimintamahdollisuuden tunnistamisen 

keskeisenä elementtinä on kilpailuympäristöstä hankittava tieto ja sen tulkinta 

(esim. Davidson 2005; Puhakka 2002). Markkinointivastaava selvitti markkinoin-

nin ulkoista ja sisäistä toimintaympäristöä. Hän kokosi materiaalia markkinoinnin 

toimintaympäristön selvittämiseen liittyen. Materiaali kosketteli kysyntäympäris-
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tön, kilpailuympäristön, kilpailuroolin ja eri yhteisötekijöiden tutkimisessa ja 

määrittämisessä tarvittavia selvityksiä (C1/hk/1995–1996). 

Tarkasteltaessa kilpailua yrityksen ulkoisena toimintaympäristönä opiskelija 

haki vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

” Mitkä yritykset ja tuotteet ovat kilpailijoitamme? Miten kilpailijamme 

markkinoivat? Mitkä ovat kilpailijoidemme vahvat ja heikot puolet? Onko 

markkinoille tulossa tai onko sieltä poistumassa merkittäviä kilpailijoita (…). 

Mitkä ovat kilpailuroolit (…), yhteisötekijät (…), lainsäädäntö (…), kulttuuri 

(…), jakelutie (…) ja yritysten ja toimialan sopimukset. ”(C1/hk/1995–1996.) 

Edellä mainittu osoittaa, että opiskelijan orientoitumisprosessissa on samoja ai-

neksia kuin teoriaosassa esitellyssä yrittäjyyden ns. discovery-teoriassa (vrt. Sha-

ne 2000; Shane ja Venkataraman 2000). Opiskelija kytkee oppimistoiminnassaan 

markkinoinnin suunnittelun laajempaan yhteiskunnalliseen kehitykseen mm. lain-

säädännön ja kulttuurin kehitykseen.  

Opiskelija teki perusteellista työtä selvittäessään markkinoinnin ulkoista toi-

mintaympäristöä. Markkinointivastaava hankki lähinnä tilastokeskuksesta materi-

aalia, jonka tuli olla apuna perustettavan yrityksen markkinointia suunniteltaessa. 

Materiaali (97 sivua.) sisälsi mm. seuraavia kuvauksia: talon rakentamisen kehi-

tys 1992–1994, toiminnan kannattavuuden kehitys vuosina 1992–1994, uudisra-

kentaminen kehitys 1989–1995, työllisyyden kehitys uudisrakentamisessa, korja-

usrakentamisen laajuuden kehitys 1993–1994, myönnetyt rakennusluvat suuralu-

eittain 1988–95, myönnetyt rakennusluvat ja niiden kehitys 12 viimeiseltä kuu-

kaudelta 1995 (opiskelija kokosi asuntojen ja kesämökkien lupamäärät lääneittäin 

Suomen karttaan), myönnetyt rakennusluvat käyttötarkoituksittain Oulussa, ra-

kennuskustannus- ja kuluttajahintaindeksin kehitys 1986–1995, valtion lainoitta-

man asuntotuotannon kehitys 1988–1994, rakennusluvat lääneittäin ja käyttötar-

koituksittain 1995, liikevaihdon, käyttökatteen, liiketuloksen, varallisuusaseman 

(taseella arvioituna) ja investointien määrän kehitys (talonrakentamisen, raken-

nusasennuksen ja viimeistelyn ja rakentamista palvelevan toiminnan osalta vuo-

delta 1994), kesämökkien lukumäärä lääneittäin, maakunnittain ja kesämökit ra-

kennusvuoden, keskipinta-alan ja omistajan kotikunnan mukaan 31.12.1993 

(C1/hk/1995–1996). 

Opiskelija selvitti mahdolliset todelliset asiakkaat (yht. 31 kpl) kahdesta eri 

asiakasryhmästä (C1/hk/1995–1996). Markkinointivastaava oli keskeisesti suun-

nittelemassa ja toteuttamassa partneriyritykselle tehtävää asiakastyytyväisyystut-

kimusta, joka tehtiin partnerityrityksen todellisilla asiakkailla (Dowi/hk/sy. 1995). 
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Markkinointivastaava hankki aineistoa siihen, miten markkinointitutkimus teh-

dään. Opiskelija suunnitteli lomakkeen asiakastarpeiden tutkimiseen. Kilpailuym-

päristön tutkiminen ja skannaus on tärkeä ulottuvuus markkina-aukon löytymises-

sä (Puhakka 2002). Markkinointivastaava kartoitti myös potentiaaliset kilpailijat, 

joita hän löysi 27 kappaletta. Opiskelija teki vertailun kilpailijoiden tuotteista ja 

niiden hinnoista.  

Opiskelija teki aineiston markkinoinnin sisäisestä toimintaympäristöstä ja lii-

keideasta. 

”Markkinoinnin sisäinen toimintaympäristö: liikeidea, voimavarat, kannatta-

vuus. Liikeidea: määrittää yrityksen menestystekijät. Liikeidean toteutuminen 

edellyttää, että jokainen yrityksen työntekijä on sisäistänyt liikeidean ja toimii 

sen mukaisesti. Tarkistettava aika ajoin, jotta yritys pysyy ajan tasalla. (…). 

Markkinoinnin näkökulmasta osaaminen koostuu motivoituneesta, työstä in-

nostuneesta henkilökunnasta (tekee yli minimin), korkeasta ammattitaidosta 

ja markkinointiosaamisesta, hyvästä joukkuehengestä koko henkilökunnan 

keskuudessa, yritteliäästä, omatoimisesta ja uskaltavasta henkilöstöstä sekä 

henkilökunnan kyvystä ja halusta muuttaa tuttuja toimintatapoja. SISÄINEN 

YRITTÄJYYS!” (C1/hk/1995.) 

Opiskelija korostaa aineistossaan koko henkilöstön osalta muuttuvan liikeidean 

sisäistämistä, markkinoinnin osaamisen kehittämistä, henkilökunnan kykyä ja ha-

lua muuttaa totuttuja toimintatapoja esim. sisäisen yrittäjyyden avulla (vrt. Nor-

mannn 1988; Kyrö 1998). Opiskelijan orientaatio pitää sisällään edellä esitetyn 

perusteella markkinoinnin systeemissä, johon vaikuttavat yhteiskunnallinen kehi-

tys, asiakasryhmät, tuote ja yrityksen toimintatavat (vrt. Normannn 1988).  

Markkinoinnin toimintaympäristöjen selvittäminen on vaativa ja laaja tehtä-

vä. Partneriyrityksestä saadut tiedot eivät helpottaneet juuri tilannetta, vaan vie-

railu herätti lisää kysymyksiä (vrt. kehitysjännite partneriyritys vs. oma ratkaisu). 

Opiskelijan myöhempi perusteellinen toimintaympäristön analysointi on johdon-

mukainen seuraus partneriyritysvierailun kokemuksista. Opiskelijan ajatukset 

keinoista, joilla voi varautua tulevaisuuteen, osoittavat opiskelijan reflektoivaa 

ajattelua ja proaktiivista ajattelua (vrt. Rae ja Carswell 2000). Opiskelijan päivä-

kirjamerkinnästä käy ilmi epävarmuus hankkeen onnistumisesta. Yhteinen partne-

riyritysvierailun arviointi laajensi käsitystä partneriyrityksen toiminnasta. Opiske-

lijalle jäi epävarmuutta siitä, mihin partneriyrityksen markkinointi oikein perus-

tuu. Opiskelijan mielestä partneriyrityksestä ei voi ottaa mallia sellaisenaan (vrt. 

kehitysjännite):  
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”Yritysvierailu. (...), kun tj. esitti epävarmuutensa tulevaisuutta kohtaan, tuli 

ajatus että selvittämällä rakennusalan tulevaisuutta ja kilpailijoiden toimin-

taa ja tuomalla itseään esille ei ehkä tarvitsisi huolehtia tulevaisuudesta (…). 

Kaiken kaikkiaan vierailusta jäi jäljelle tuhat kysymystä (…). Jotenkin tuli 

sellainen ajatus, että ei pysty sillalailla ainakaan omaan toimialaansa (mark-

kinointi lis. J.I) ottamaan mallia taustayrityksestä. Tuntuu, että enää en ole 

niin varma tämän homman onnistumisesta (…).” (C1/pk/20.9.1995). 

Opiskelijan mielestä uuden mallin luominen oli vaikeaa, koska vaarana on ”jä-

mähtää” ensin luotuun versioon. Opiskelija oppi sisäistämään toimintaa tarkaste-

lemalla mallin osatekijöiden välisiä suhteita. Mallintaminen oli hänen mielestään 

vaikeaa (vrt. laskentavastaava) ja fyysisiä ja psyykkisiä voimavaroja vaativaa (vrt. 

Davydov 1977). Opiskelijan mukaan myös muut pitivät mallin rakentamista voi-

mavaroja kuluttavana työnä.  

”Esitin aamulla tekemäni mallinnuksen opettajille, ja vielä sitä pystyy kehit-

tämään. Illalla, kun tein sitten sitä kehitelmää (…), herkästi jämähtää siihen 

ensiksi saamaansa ajatukseen. Oli vaikea lähteä tekemään ihan uutta kuvaus-

ta, kun tavallaan päässä oli se entinen. (…) sitten sai pään auki mistä toimin-

ta lähtee oli tosissaan syventävää ja sisentävää käydä malli kohta kohdalta 

uudestaan läpi. (…) mallittaminen on fyysisiä ja psyykkisiä voimavaroja ku-

luttavaa (…). Samaa mieltä on onneksi muutkin.” (C1/pk/10.10.1995.) 

Mallin esittely yhteisessä kokouksessa tuntui jännittävältä. Opiskelijan mielestä 

pienikin muutos tehtävässä mallissa vaikuttaa moneen eri kohtaan kokonaisuu-

dessa (vrt. holistinen orientoituminen). Opiskelija kokee yritystoiminnan koko-

naisuuden kuvan oppimisessa tarpeellisena sen, että kaikille jaetaan eri toiminto-

jen mallit (vrt. säännöt). Opiskelija oli motivoitunut mallien tekemiseen, mutta 

pelkäsi yhdessä muiden kanssa voimakkaan sitoutumisen vaikuttavan muiden ai-

neiden opiskeluun (harjoitusyritysopiskelun ja muun opiskelun ristiriita) 

(C1/pk/11.10.1995).  

Perustettavan yritystoiminnan sisältöjen arviointi, joka tapahtui opiskelijoi-

den esittämien mallien pohjalta, tuntui vaikealta oppia. Orientaatiovaihe tuntui 

vaikealta, toisaalta opiskelija on mielestään oppinut paljon sekä kasvanut ihmise-

nä. Opiskelija oli epävarma, hankkiko oikeita tietoja. Opiskelija viittaa uudelleen 

siihen, että on haastavaa hakea tietoja eri paikoista ja uppoutua uusiin asioihin, 

jotka vievät työtä eteenpäin. Opiskelija suunnitteli ja rakensi rahoituksen suunnit-

teluun liittyen markkinointibudjettia ja partneriyritykselle tehtävää asiakastyyty-
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väisyystutkimusta. Työn etenemisen kannalta oli pakko käyttää verkostoja.  

”(…) opetella se, että asiat riitelevät, (…) on kova läksy (…). Olen oppinut 

paljon asioita ja opin, mutta myös kasvanut ihmisenä. Sitten opetuksellisesti 

(…) tuntuu siltä, että kaikki on OK ja toisaalta kalvaa sisäinen epävarmuus, 

että hankinko oikeita tietoja, suunnittelenko oikein. Varmaan tämä orientoi-

tumisjakso on kaikkein raastavin. Teet asioita, joita et koskaan ole tehnyt, ha-

et niitä väyliä, joista saat tietoja, jotka vievät työtäsi eteenpäin. HAASTAVAA. 

(…). Puhelimet on soinut illalla (…) välillä OTTI LUJILLE, nyt tuntuu siltä, 

että onnistuin kuitenkin (…). Nyt pitäisi ruveta rakentelee sitten markkinoin-

tibudjettia (…). Esitin Jarille (markkinoinnin opettaja) markkinatutkimuksen 

aikataulun (…). Seuraavaksi pitäisi jotenkin saada ”kilpailijoiden” hintoja = 

verkostot – tutut, joita voi vaivata. Hankalaa (…).” (C1/pk/18.10.1995.) 

Työnjaollinen yritystoiminnan suunnittelu oli aikaa vievää. Aika tuntuikin loppu-

van kesken (vrt. Swot-analyysit). Opiskelija oli sitoutunut voimakkaasti omaan ja 

yhteiseen toimintaan. Opiskelija oli käyttänyt aikaansa markkinoinnin suunnitte-

luun ja mallin kehittelyyn myös muina kuin harjoitusyrityspäivinä hankkimalla 

aktiivisesti aineistoa suunnittelua varten. Opiskelija ei näytä tekevän töitä pelkäs-

tään itselleen vaan koko ryhmälle. 

”(…) Rakentelin vähän mainostamisaikataulua ja tein muita valmistelevia 

töitä, että saan sitten esitellä koko porukalle suunnitelmiani ja vähän kysellä 

mielipiteitä. (…).” (C1/pk/25.10.1995.) 

”Soittelin tänään vähän matskua (…). Olempahan taas katsellut mallitustani, 

miten sen muokkaisi, että toisetkin saisi selvää (…).” (C1/pk/26.10.1995.) 

Opiskelija ei tyytynyt ainoastaan oman toiminnon mallintamiseen, vaan hän oli 

harjoitellut myös muitten osa-alueitten mallintamista (vrt. kohteen laajentumi-

nen). Toisten osa-alueitten mallien tekeminen pakottaa hänen mielestään oppi-

maan myös toisten vastuualueita (vrt. hypoteesin säännöt). Opiskelija pohti myös 

omaa oppimistaan suhteessa mallintamiseen.  

”(…) Käytiin taas läpi mallituksia (…). Jouko voisi antaa kaikille tehtäväksi 

oman kansion, jossa on joutunut esittään kaikkien alueiden mallit. Näin jo-

kainen pääsisi sisälle joka alueeseen (…). Mutta tosissaan, kun annetaan ai-

kaa katsella toisten malleja tai tehdä se itse ja esitellä sitten, on pakko sukel-

taa sen mallin maailmaan ja näin oppia. Olen itse tehnyt muiden alueiden 
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malleja ja tuntuu että pääsen siten paremmin sisälle muiden malleihin.” 

(C1/pk/8.11.1995.) 

Markkinointivastaavan mallia arvioitiin yhteisessä kokouksessa, jossa arvioitiin 

mallin olevan liian monimutkainen. Yhteisen kokouksen muistion mukaan ryhmä 

kykenee kriittiseen avoimeen keskusteluun (mallien arviointi). 

”(…) Avoin keskustelu on joukossamme parantunut (…).” (Dowi/Mu 9/95, 

8.11.1995.) 

Kuviossa 7 on esitetty opiskelijan laatima malli markkinoinnista ja myynnistä. 

Opiskelijan laatimaa malli kuvaa hyvin hänen perusteellista paneutumista oppimi-

sen kohteeseen. Malli on monimutkainen systeemimalli, joka osoittaa markki-

noinnin vuorovaikutussuhteet muihin toimintoihin. Kuviosta ja sen selitysosasta 

käy pitkälle ilmi tilaus-toimitusketju monine työtehtävineen. Mallin monimutkai-

suutta voidaan pitää jonkinasteisena ongelmana (vrt. Engeström 1995). Mallista 

käy ilmi tarve yhteistyöhön eri toimintojen kesken. Opiskelija laati mallin tueksi 

kirjallisen kolmisivuisen selitysosan. Selitysosassa opiskelija korostaa markkinoi-

den kehityksen tutkimusta (esim. asiakaskyselyt ja markkinointitutkimukset). Hän 

asettaa markkinoinnin tehtäväksi selvittää kilpailuasema markkinoilla, potentiaa-

liset asiakkaat ja kilpailijoiden analysoinnin (esim. Swot-analyysi). Kaiken kaik-

kiaan malli ja selitysosa yhdessä antavat monitasoisen kuvan yrityksestä systee-

misenä järjestelmänä osana markkinoiden kehitystä. 
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Kuvio 7. Markkinoinnin ja myynnin orientaatioperusta. 

Opiskelijan mielestä jokaisen opiskelijan tulisi harjoitella ja tehdä kassavirtaen-

nuste (vrt. säännöt). Muutoin rahoituksen suunnittelun oppii ainoastaan laskenta-

vastaava (vrt. kohteen laajentuminen). Opiskelijan mielestä ei kannattaisi ottaa 

ainoastaan valmiita lukuja, vaan ne tulisi penkoa käytännön elämästä (vrt. hypo-

teesin kohde ja todellisuuskytkentä).  

”Minusta tuntuu, että jos edes kassavirtaennustetta ei tehdä yhdessä tai yksin 

ja sitten koota yhteen, niin rahoitusjärjestelystä ei sitten opi kukaan muu kuin 

Riitta. (…). Ettei otettaisi mistään mitään valmiita lukuja vaan pengottaisi ne 

tiedot ylös (…).” (C1/pk/15.11.1995.) 

Opiskelukokonaisuudessa arvioitiin kriittisesti oppimistoiminnan välineitä (vrt. 

sisällön arviointi). Markkinointivastaava sai esityksensä läpi ja kaikki tekivät kas-

savirtaennusteen (vrt. säännöt). Opiskelijan mielestä se on yhteisen oppimisen 
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tiliote / tosite / kpitoon

KIRJANPITO

Varasto laittaa tuotteen
asiakkaalle / ilmoitus myyntiin

 Kuljetus asiakkaalle
 sovituin toimitusehdoin

 Tositteet myyntiin

Suoritukset rahalaitokseen
tositteet kirjanpitoon

17

17 1.

2.

3.

4.

5.

11.

13b.

10a.

12. / 13c.

16e.

15.

13d.

13.

16d.

2a.

16.

13a

16.

6.

2a.

2a.

8.

9. / 10c.
10c.

14.

10b.

13a.

7.

16a.

16b.

21.02.1996

10.

10b
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kannalta tärkeää. Opiskelijan ajattelun painopiste oli siirtynyt mallintamisesta 

kassavirtaennusteen tekemiseen. Ryhmä mietti yhteisesti kassavirtaennusteen ra-

kentumista (C1/pk/17.11.1995.) 

Opiskelija suunnitteli vapaa-aikanaan markkinointisuunnitelmaa osana kassa-

virtaennusteen laatimista. Toimintaa leimaa epävarmuus (C1/pk/18.11.1995). 

Opiskelija sopi toisen ”rinnakkaisen” harjoitusyrityksen (OLK) markkinointivas-

taavan kanssa tiedonhankkimisesta markkinointitutkimusta varten Oulun elinkei-

notoimistosta. Lähestyvät rahoitusneuvottelut ja sen vaatimat selvitykset olivat 

vielä epävarmoja ja vaativat lisäselvityksiä. Opiskelija kantaa selvästi huolta 

muustakin, kuin omasta osuudestaan rahoituksen suunnittelussa, kuten sidosryh-

mien vakuuttamisesta. 

”(…) Janin (toinen harjoitusyritys J.I) kanssa sovittiin, että hän käy elinkei-

notoimistosta hakemassa tietoa ovi- ja ikkunateollisuusalan liikevaihdosta 

jne., muista tiedoista ja myös rakennusluvista. Tosi vaikeaa. (…), kuinka me 

saadaan se pankinjohtaja vakuuttuneeksi (…). Mitenkähän minä saisin oman 

markkinointisuunnitelmani menemään läpi, meidän ryhmässä ja sitten rahoi-

tusneuvottelussa (…). Aijan kans ollaan käyty sitä läpi (…). Nyt epävarmuus 

valtaa mielen (…).” (C1/pk/22.11.95.) 

Opiskelija oppi suunnitellun liiketoiminnan taloudellisia ulottuvuuksia harjoitte-

lemalla kassavirtaennusteen tekemistä. Yrityksen raha- ja reaaliprosessit löytävät 

näin kytkentänsä. 

Markkinointivastaavan yhteistyöprofiili 

Simoila ym. (1993) analysoivat terveydenhoitajien työssä tapahtuvaa yhteistyötä 

yhteistyöprofiilin avulla. He käyttivät luokitteluna kahta laadullisesti erilaista ta-

paa tehdä yhteistyötä. Analysoin harjoitusyrityksessä tapahtuvaa yhteistyötä op-

pimispäiväkirjoista saatujen tietojen perusteella. Koordinaatiotyyppiseksi yhteis-

työksi luokiteltiin kontaktit, joissa opiskelija on antanut ja saanut tietoja, sopinut 

työnjaosta, tapaamisista sekä työvälineiden käytöstä. Tämän tyypin yhteistyötä on 

kuvattu muun muassa. sanoilla ”kerroin”, ”ilmoitin”, ”sanoin”, ”sovin”, ”soitin”.  

”Janin (toinen harjoitusyritys J.I) kanssa sovittiin, että hän käy elinkeinotoi-

mistosta hakemassa tietoja ovi- ja ikkunateollisuusala liikevaihdosta (…).” 

(C1/pk/22.11.95.) 
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”Einiltä sain pankkisiirrot osakepääoman maksua varten (…).” 

(C11/pk/1.11.1995.) 

Yhteiseksi työstämiseksi on luokiteltu yhteistyömaininnat, jossa on tuotu esiin 

jonkin asian yhteinen työstäminen, suunnittelu tai kehittäminen. Tällöin tekemi-

nen kohdistuu työtoverien kanssa työn/toiminnan sisällön tutkimiseen, suunnitte-

luun, toimintamallin testaukseen tai toiminnan/toiminnon kehittämiseen, ei aino-

astaan tiedon kyselyyn tai välittämiseen. Yhteiseksi työstämiseksi on luokiteltu 

lähes kaikki yhteiset kokoukset, joihin opiskelija osallistui (9–12 ker-

taa/opiskelija). Tämä perustuu päiväkirjamerkintöjen ja muistioiden sisältöihin. 

Pelkästään maininta osallistumisesta johonkin tilaisuuteen luokiteltiin koordinaa-

tiotyyppiseksi yhteistyöksi.  

”Loppupäivästä tutkimme koko porukalla asiakastyytyväisyystutkimuksen si-

sältöä ja kyselyn rakennetta. (…).” (C3/pk/1.11.1995.) 

”Keskustelimme ja vaihdoimme eri mielipiteitä niistä. Mielestäni selventävät 

paljon yrityksen eri toimintoja (…) on menty ikään kuin sisälle, mitä siellä 

tapahtuu. (…).” (C 11/pk/8.11.1995.) 

Erittelin päiväkirjamerkinnöistä yhteistyöprofiilin koko lukuvuodelta. Ensin mai-

nitaan orientaatiovaiheen yhteistyö ja suluissa on merkitty yhteenlaskettuna toi-

mintavaiheen (1.1.–30.4) sekä arviointivaiheen (1.5.–29.5) yhteistyö. 

Yhteistyötyyppi ja yhteistyön kohde taulukoitiin projektipäivittäin. Yhteistyö 

oli pääosin mainittu kaikkien yhteistyöhön osallistuneitten päiväkirjoissa. Yhteis-

työmerkintä laskettiin kaikkien yhteistyöprofiiliin, jotka olivat osallistuneet yh-

teistyöhön, vaikkakin merkintä puuttui jonkun yhteistyön osapuolen päiväkirjasta. 

Taulukossa 14 esitetään markkinointivastaavan yhteistyöprofiili. 

Taulukko 14. Markkinointivastaavan yhteistyöprofiili. 

Yhteistyö Koordinaatio Yhteinen 

työstäminen 

Yhteensä 

Opiskelijaryhmän ja ohjaajien sisäinen yhteistyö 12 (20) 22 (43) 34 (63) 

Yhteistyö muiden tahojen kanssa koulun sisällä 1 (-) 2 (-) 3 (-) 

Yhteistyö koulun ulkopuolisten kanssa  13 (2) 3 (2) 16 (4) 

Yhteensä 26 (22) 27 (45) 53 (67) 

Jatkossa opiskelijoiden yhteistyöstä esitetään suluissa esimerkkejä, joissa on mai-

nittu päivämäärä ja yhteistyöhön osallistuneiden opiskelijoiden lukumäärä. Yh-

teisten kokousten lisäksi markkinointivastaavan yhteinen työstäminen kohdistui 
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mm. työnjaon suunnitteluun (6.9; 2, laskenta), oman vastuualueen suunnitteluun 

(27.9; 2, toimitusjohtaja, 22.11; 2 toimitusjohtaja), toiminnan organisoinnin suun-

nitteluun/arviointiin (11.10; 2, ohjaaja 18.10; 2, laskenta), mallien kehittämiseen 

oppimisen välineenä (20.11; 2, laskenta), rahoituksen suunnitteluun (22.11; 2, ris-

kinhallinta, 28.11; 2 riskinhallinta) ja asiakastyytyväisyystutkimuksen tekemiseen 

partneriyritykselle (29.11; 4, yhdyshenkilö, 2 ohjaajaa). 

Koordinaatiotyyppinen yhteistyö liittyi mm. toiminnan suunnitteluun (6.9; 2, 

20.9; 2), riskinhallintaan (6.9; 2), asiakastyytyväisyystutkimukseen (27.9; 11; 

18.10; 2), markkinointiin (27.9; 2), malleihin (4.10; 2, 18.11; 3, 29.11; 2), toimi-

alaselvitykseen (11.10; 2) ja kassavirtaennusteeseen (15.11; 11).  

Koordinaatiotyyppinen yhteistyö kohdistui koulun muiden tahojen kanssa 

markkinoiden selvittämiseen (opiskelija toisesta harjoitusyrityksestä). Yhteinen 

työstäminen muiden tahojen kanssa koulun sisällä kohdistui yrityksen perusta-

misprosessiin (oikeusopin opettaja) ja rahoitusneuvotteluihin (laskentatoimen 

opettaja). Koordinaatiotyyppinen yhteistyö koulun ulkopuolisten kanssa kohdistui 

mm. toiminnan suunnitteluun (vierailu Oulun maakuntakirjasto), asiakastyytyväi-

syystutkimukseen (faksit partneriyritykseen, materiaalin tilaaminen soittamalla ti-

lastokeskuksesta), markkinoinnin suunnitteluun (vierailut Elinkeinotoimistossa, 

Mega Oy:ssä, MTV 3:ssa, Kalevassa ja K-raudassa sekä soitot PTV:hen, Pohjois-

Suomen messuihin, Tilastokeskukseen ja Videcam Oy:hyn), kuljetuskustannusten 

selvittämiseen (vierailu Transpoint Oy). Yhteinen työstäminen kohdistui koulun 

ulkopuolisten kanssa toiminnan suunnitteluun ja asiakastyytyväisyystutkimuk-

seen. Asiakastyytyväisyystutkimukseen liittyi koko lukuvuotena kaiken kaikkiaan 

kolme yhteistä työstämistä partneriyrityksessä.  

Yhteenvetona voidaan esittää, että orientoitumisvaiheen alkuvaihetta leimasi 

epävarmuus, mistä aloittaa (pk/6.9; 13.9). Oppiminen tuntui olevan uuteen maa-

ilmaan menemistä. Opiskelija kuvasi tunnelmiaan ”ei ihan epätoivoinen olo mut-

tei paljon muutenkaan (…), just sellaista tutkimista ja penkomista, josta tykkään. 

Haastava juttu.” (pk/13.9). Partneriyritysvierailu herätti lisää kysymyksiä ja sa-

malla se laajensi näkymiä, mitä partneriyritys on. Kuitenkin projektin onnistumi-

nen tuntui epävarmalta (pk 20.9). Opiskelijaa kalvaa epävarmuus, joka johtuu 

epätietoisuudesta, suunnitellaanko markkinointia kuten aloittavalle yritykselle vai 

jo toimivalle yritykselle. Mallin muodostaminen on sekä fyysisiä että henkisiä 

voimavaroja kuluttavaa, mutta samalla opettavaista (pk/10.10).  

Orientoituminen mallintamalla herättää ristiriitaisia tunnelmia, kuitenkin uu-

denlainen toiminta on haastavaa (pk/18.10). Opiskelija orientoituu kokonaisuu-

teen tutkimalla ja tekemällä toisten vastuualueiden malleja, mikä opiskelijan mie-
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lestä on opettavaista ja laajentaa oppimista (pk/18.11). Loppuosa orientoitumis-

jaksosta keskittyy lähinnä rahoituksen suunnitteluun, jonka tekeminen tuntuu ran-

kalta (pk/15.11) ja epävarmalta (pk/18.11 ja pk/22.11). Kuitenkin opiskelijan pa-

rannusehdotuksen (kaikki tekee erillisen kassavirtaennusteen) seurauksena opis-

kelija oppii kassavirtaennusteen kokonaisuuden rakentumisen (pk 29/11; ks. hy-

poteesin säännöt).  

Laskentavastaava 

Seuraavassa kuvataan perustettavan yrityksen laskennasta vastaavan kuvausta 

tiedonhankinnasta, mallin muodostamisesta ja rahoitussuunnittelun etenemisestä. 

Opiskelija kirjoitti päiväkirjaa n. 1 sivun projektipäivältä. Opiskelijan päiväkirja 

sisälsi kuvausta suoritetuista tehtävistä, tiedonhankinnasta, oppimisesta ja oppi-

misessa esiin tulleista ongelmista. 

Cope (2003) korostaa rahoituksellisen ulottuvuuden tärkeyttä yrittäjyyskoulu-

tuksessa. Laskenta ja rahoituksen suunnittelu oli yksi keskeisistä elementeistä yri-

tyksen toiminnan suunnittelussa. Alkuorientaationa käytettiin tulosbudjetin, tase-

ennusteen ja kassavirtaennusteen rakennetta. Vaikka laskentatoimi tulikin yhden 

opiskelijan vastuualueelle, monia laskentatoimen osa-alueita tehtiin yhteisesti yri-

tyksen toimintaa suunniteltaessa (investointisuunnitelmat, tulosbudjetit ja kassa-

virtaennuste).  

Laskennan ja rahoituksen suunnittelu käynnistyi siten, että koko luokka mietti 

yhdessä toiminnoittain syntyviä kuluja. Laskennasta vastaavan alkuvaiheen kuva-

uksesta käy ilmi oppimisen yhteistoiminnallinen luonne (vrt. Rae ja Carswell 

2000). Työskentelyllä vaikuttaa olevan vahva motiivi, vaikka suunnan ottamisessa 

tuntuu olevankin vaikeuksia. Toimintaan varattu aikaresurssi ei tunnu riittävän 

(vrt. Swot-analyysit). 

”Aamu aloitettiin budjetin suunnittelulla (…). Saimme kokoon jonkinlaisen 

rungon, jota voi taas syvemmin tutkia. (…). Otimme koko porukka osasto 

osastolta syyniin ja tutkimme niihin kohdistuvia kuluja, investointeja (…). 

Tuntuu jo vähän, että ois saanut jotain hyödyllistä vihdoinkin tehtyä yrityksen 

eteen. Juuri, kun oltiin parhaiten päästy vauhtiin, niin aika loppui.” 

(C3/pk/27.9.1995.) 

Opiskelija kuvaa mallintamisen alkuvaihetta ja toteaa siinä olleen vaikeuksia. 

Simmonsin mukaan (1996) oppimisesta esitetäänkin usein liian romanttinen ja 

helppo kuva. Opiskelija kysyi neuvoa opettajalta.  
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”Väsyttää, on tullut mallitettua koko viime yö. (…). Näytin Enskalle (lasken-

tatoimen opettaja J.I) minun kirjanpidon mallitusta. (…). Aikani mietittyä ja 

kuvaa tarkasteltuani sekä Enskan puheita mutusteltuani alkoi pikku hiljaa 

valjeta (…).” (C3/pk/11.10.1995.) 

Yrittäjyysprosessissa merkittävä ulottuvuus on sosiaalisten verkostojen käyttö. 

(Deakins ja Freel 1998, Elfring ja Hulsink 2003, Sarasvathy 2001; Shaw 1998). 

Opiskelija käytti laskentatoimen mallia muodostaessaan hyväksi omia verkosto-

jaan: 

”Onneksi naapurissa asuu erään rakennusliikkeen kirjanpitäjä. Heti, kun tu-

lin kotiin, marssin hänen luokse ja kyselin (…).Siinä se vasta valkeni (…), ei 

kun kotiin mallittamaan.” (C3/pk/11.10.1995.) 

Opiskelijan mielestä, kuten markkinointivastaavankin, mallin muodostaminen on 

mielenkiintoinen, valtavasti energiaa vievä ja vaativa pitkäkestoinen prosessi, jos-

sa vaaditaan myös toisten kriittistä näkemystä (vrt. Engeström 1984). Opiskelija 

joutui myös suunnittelemaan mallin rakentamista suhteessa muuhun opiskeluun. 

Opiskelijasta mallin muodostaminen tuntui työskentelyn vaativuudesta huolimatta 

erittäin mielenkiintoiselta.  

”Siinä se ilta kului. Ajatus alkoi laukata, kirjanpidon vaiheet alkoi pikkuhil-

jaa valjeta (…). Siihen tarvittiin toisen silmää ja näkemystä (…). Siihen uu-

den mallin rakentamiseen meni valtavasti energiaa. (…). Se prosessi pyörii 

kokoajan mielessä (…), imee uutta tietoa ja uusia muutoksia siihen malliin 

(…). Se on jotenkin niin mielenkiintoista (…).” (C3/pk/11.10 1995.) 

Vaikka mallin muodostaminen vaatii oma-aloitteista ja itseohjautuvaa työskente-

lyä, se ei kuitenkaan tarkoita oppimista eristyksissä tai yksin (vrt. Rogoff 1994; 

Koro 1992). Pittawayn (2004) mukaan yrityskoulutuksessa onkin tärkeää yhteis-

toiminannallinen ulottuvuus. Opiskelija esitteli kehittämänsä mallin muulle ryh-

mälle yhteisessä kokouksessa, jossa sitä arvioitiin ja kehitettiin. Rae ja Carswellin 

(2000) mukaan yrittäjämäiseen oppimiseen on rakennettava arviointia prosessin 

sisään. Laskentavastaava kuvaa mallin esittelytilannetta vaikeaksi, toisten kom-

mentit tuntuivat vain sekoittavan.  

”(...) Hirveetä se luokan edessä puhuminen. Sitten kyselemään ja miettimään 

(…). Luokkakavereilta tuli vaikka minkälaisia ehdotuksia ja malleja. Menin 

entistä enemmän sekaisin. Aika tyhjä olo edelleen, ei oikein tiedä mistä alkai-

si? ja mitä tekisi?” (C3/pk/11.10.1995.) 
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Opetuskokonaisuuden opettajat opettivat myös kyseiselle luokalle muita oppiai-

neita. Yrittäjyyskoulutuksessa on tärkeää aineiden välinen integraatio (esim. Jo-

hannisson ja Madsen 1997, Leskinen 2000; Paajanen 2000, 2001). Teoriatunneilla 

tuotiin käsittelyyn harjoitusyrityksessä esiintyviä ongelmia (esim. oikeusopissa 

yhtiömuodot, perustamiskokoukset, rahoitus ja vakuudet). Tällöin oppikirjojen 

tiedot yhdistetään osaksi tekemistä. Opiskelijan kirjanpidon tenttiin lukeminen 

luiskahti koko viikonlopun kestäväksi mallin muodostamiseksi, jossa hän käytti 

hyväksi kirjanpidon tenttikirjaa. Malleja tuli monta versiota. Motiivi oppimistoi-

mintaan oli epäilemättä vahva.  

”Viikonloppuna aloin lukea kirjanpidon tenttiin (…). Tätä voisi käyttää apu-

na mallintamiseeni (…). Siitä se alkoi mallien ja mallien tekemistä. Kokoajan 

tuli uusia ideoita. Siinäpä se viikonloppu hurahti. (…).” (C3/pk/18.10.1995.) 

Deakins ja Freelin (1998) mukaan yrittäjyyden oppimisessa on tärkeää toiminnan 

ja sen tuotosten reflektointi. Mallien säännöllinen arviointi ja käsittely yhteisissä 

kokouksissa tuntuivat monesti ongelmalliselta. Perinteiseen kouluoppimisen mal-

liin ei ole kuulunut opiskelijoiden tuotosten yhteinen arviointi. Tuotosten (malli-

en) muodostaminen ja kehittävä käsittely vaativat uudenlaisen reflektoivan ”kult-

tuurin” omaksumista. Tasavertaisten ja vastuullisten yksilöiden muodostamissa 

ryhmissä tapahtuvaa yhteistä oppimista on yleisesti pidetty parhaana keinona luo-

da reflektiivistä suhtautumista omaan oppimis- ja työtoimintaan (Eteläpelto 1992: 

40). Se vaatii toimintaa kuvaavien mallien kehittävää arviointia, joskus jopa väit-

telyä (vrt. Engeström 1995). Uuden toimintatavan oppiminen tuntui opiskelijasta 

vaikealta. Orientoituminen omaan vastuualueeseen oli opiskelijan mielestä kehit-

tynyt merkittävästi eteenpäin. Opiskelija tunsi ylpeyttä omasta mallistaan. Malli 

saikin pääosin hyvän vastaanoton yhteisessä kokouksessa. 

”(…) olen mielestäni löytänyt sen punaisen langan (…). Tottakai tulevaisuus 

on yhtä hukassa (…), mutta yksi etappi on saavutettu. Arvaa??? olenko tällä 

hetkellä ylpeä itsestäni ja kirjanpidon mallistani (…)?” (C3/pk/18.10.1995.) 

”Riitta esitti kirjanpidon mallin, joka on jo ihan hyvä (…).” (Dowi/mu 7/95; 

18.10.1995.)  

Kahtena seuraavana projektipäivänä opiskelija mm. suunnitteli yhdessä markki-

nointivastaavan kanssa laskentatoimen mallin kehittämistä (vrt. rajanylitys) sekä 

rakensi tulosbudjettia tuotantovastaavan ja kassavastaavan kanssa. Koko luokka 

käsitteli molempina projektipäivinä yhdessä tulosbudjettia, rahoituksen suunnitte-
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lua rahoitusneuvotteluja varten. Jälkimmäisenä projektipäivänä koko opiskelija-

ryhmä tutki asiakastyytyväisyystutkimuksen sisältöä ja kyselyn rakennetta. Opis-

kelijalla oli ”relax” olo (C3/pk/25.10.1995; C3/pk/1.11.1995).  

Laskentatoimessa muutoin määrätty koe kustannuslaskennasta pakottaa kui-

tenkin opiskelemaan sitä. Motivaatio on hukassa perinteiseen kokeeseen valmis-

tautumiseen; mallin kehittelyyn motiivi olisi vahvempi. Mallista puuttuu kuiten-

kin jotakin. (C3/pk/15.11.1995.) Mallintamisen prosessinomaista etenemistä 

opiskelijalla kuvaa se, että opiskelijan hankekansiossa on ennakkojäsentäjästä 

lähteviä mallin kehitysversioita (9.10, 10.10, 25.10, 18.11, 20.11 ja 28.1) Kuvios-

sa 8 on esitetty prosessin tuotoksena syntynyt lopullinen malli laskentatoimesta. 

 

 
Kuvio 8. Laskennan orientaatioperusta. 

Laskentavastaavan malli on kokonaisvaltainen systeemi-ennakkojäsentäjä-

tyyppinen orientaatioperusta. Mallista käy ilmi laskentatoimen tarkoitus, hyväksi-

käyttäjät ja sidosryhmät sekä toiminnan prosessinomaisuus, ajallinen orientaatio. 

Malli sisältää toisiinsa vuorovaikutuksessa olevia tekijöitä jäsenneltyinä. Mallin 

sovellettavuutta taloushallinnon työssä voitaneen pitää erinomaisena. Laskenta-

YRITYKSEN KIRJANPIDON TEHTÄVÄ ON
TILIKAUDEN TULOJEN JA MENOJEN  KIR-
JAAMINEN TOSITTEIDEN AIKAJÄRJESTYKSESSÄ

JULKISYHTEISÖT
VEROT
LAIT JA ASETUKSET

VAKUUTUSLAITOKSET

RAHOITTAJAT
VPO

PANKIT

KASSAKIRJANPITO

OSTORESKONTRA
LASKUT, SUORITUKSET

   MYYNTIRESKONTRA
   LASKUT, SUORITUKSET

PALKKALASKENTA

VARASTOKIRJANPITO

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO

STM                10 pv
ENNAKONPIDÄTYS       10 pv
ALV-VEROT                     20 pv
ENNAKONKANTO          23 pv

VAKUUTUSMAKSUT

LAINOJENLYHENNYKSET JA KOROT

PANKKI JA POSTISIIRTO TILIOTTEET

KASSAKLADI TOSITE

TOSITTEET:
SUORITUSPÄIVÄKIRJA
LASKUTUSPÄIVÄKIRJA
AVOIMET LASKUT

PALKKAYHDISTELMÄ TOSITE:
KUUKAUDEN PALKAT
ENNAKONPIDÄTYS, STM
ELÄKKEET, VAKUUTUSMAKSUT

varasto raportti

OSABUDJETIT
-MYYNTI
-MARKKINOINTIKUSTANNUS
-VALMISTUS JA VALMISTUSKUSTANNUS
-OSTO, VARASTO, HALLINTO, INVESTOINTI

       OSAKKAAT / OPO
       HALLINTO / JOHTO 

SUORITUKSET JA 
TILITYKSET

TOSITTEET
TILIÖIDÄÄN JA KIRJATAAN

PÄIVÄKIRJA / PÄÄKIRJA

KUUKAUDEN LOPUSSA:
TILIÖIDÄÄN JA KIRJATAAN
TILIEN KOKONAISSUMMAT PÄIVÄKIRJA/PÄÄKIRJA

TÄSMÄYTYKSET
TILIOTE-OSTOVELAT
TILIOTE-MYYNTISAAMISET
VERRATAAN PANKKITILIEN JA LAINOJEN
SALDOJA TILIOTTEISIIN

OIKAISUT JA SIIRTOKIRJAUKSET

KOHDEKUUKAUDEN ALV

VARASTON MUUTOS  ( kuukauden loppuvarasto )

SUMUPOISTO SUUNNITELMAT

LASKELMIA JA RAPORTTEJA

käyttöpääoma, maksuvalmius
vakavaraisuus

PÄIVÄKIRJA, PÄÄKIRJA
TULOSLASKELMA, TASE

BUDJETTIVERTAILUT

TILINPÄÄTÖS:

JAKSOTUKSET

kohdistetaan menot ja tulot
oikealle tilikaudelle
VARASTON MUUTOS
-loppuvarasto
KALUSTON SUMU POISTOT
TILIKAUDEN PÄÄKIRJA JA
PÄIVÄKIRJA
MENNEEN TILIKAUDEN
BUDJETTIVERTAILUT

TILINPÄÄTÖSPAKETTI:
- kansi (tasekirja, yritys, tilikausi)
- toimintakertomus
- tuloslaskelma + ed.tilikausi
- taselaskelma + ed. tilikausi
- tase-erittely
- rahoituslaskelma
- liitetiedot
- muut tarvittavat lisätiedot
- luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

TASEKIRJA:

Kaupparekisteri
Vakuutusyhtiöt
Pankit
Verottaja

KUSTANNUSLASKENTA
KANNATTAVUUDEN SEURANTA

-raportteja yrityksen toteutuneista
tuotoista ja kustannuksista
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toimen mallia sovellettiin pääosin toimintavaiheessa mallin osoittamalla tavalla. 

Ohjaajat pitivät mallia onnistuneena ja kaksi ohjaajista käytti mallia omassa ope-

tuksessaan. Mallintamisen aikana laskentavastaava koordinoi ja oli päävastuussa 

rahoituksen suunnittelun yhteistoiminnallisesta etenemisestä.  

Rahoituksen suunnittelu 

Yrittäjämäisessä oppimisessa yksi keskeinen ulottuvuus on rahoituksen suunnitte-

lun ulottuvuus (esim. Cope 2003; Pittaway 2004). Laskentavastaava oli vastuussa 

rahoitussuunnitelmien laatimisesta perustettavalle yritykselle. Laskentavastaava 

kuvaa rahoituksen suunnittelun kokonaisuutta raportissaan (29.4.1996) seuraavas-

ti: 

”Rahoitusneuvotteluun valmistautumisen aloitimme hyvissä ajoin. Pankille 

pitää näyttää erilaisten laskelmien ja tutkimusten avulla, meidän yrityksen 

kannattavuus ja mahdollisuus toimia kovassa kilpailussa ja että pankin kan-

nattaa sijoittaa meidän yritystoimintaan rahaa ja alkaa yhteistyökumppanik-

si. Rahoitusneuvotteluun teimme erilaisia laskelmia kuten tulosbudjetin, jo-

hon saimme liikevaihdon ja sen pohjalta laskimme ja selvitimme eri tahoilta 

kiinteitä sekä muuttuvia kuluja. Saimme myyntikatteen ja käyttökatteen. Ver-

tasimme niitä saman alan yritysten tietoihin, jotta tietäisimme mahdollisuudet 

markkinoilla. Kassavirtaennusteessa suunnittelimme yrityksen maksuvalmiut-

ta vuodeksi eteenpäin. Tasesuunnitelmassa näkyi meidän yrityksen tilanne ti-

likauden viimeisenä päivänä. Investointisuunnitelmassa laskimme tarvitse-

mamme lainan määrän, sekä luotollisen shekkitilin limiitin sekä suunnitellut 

kone- ja kalustehankintojen arvot sekä laskimme lainan takaisinmaksusuun-

nitelman. Erittelimme tarvittavat leasing-sopimukset. Käyttöpääoman tarve 

laskettiin. Liitimme laskuun myös yrityksen varaston kiertonopeuden sekä va-

raston kiertoajan. Laskimme kriittisen pisteen myyntiarvon sekä varmuus-

marginaalin vakavaraisuusprosentin. Suunnittelimme yrityksemme maksueh-

dot ja toimitusajat (...). Kaikkien näiden laskelmien ja tutkimusten avulla 

saimme laskettua tarvitsemamme lainan tarpeen, johon huomioimme myös 

lainan toimitusmaksun. Näillä eväillä menimme rahoitusneuvotteluun.” 

(C3/ra/29.4.1996.) 

Rahoitusselvitysten ja suunnitelmien tekeminen oli pitkä ja vaativa prosessi, joka 

vaatii työnjakoa, yhteistoimintaa ja sitoutumista. Muutkin halusivat osallistua 
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suunnitelmien laadintaan. Yhteinen suunnitelmien kehittely tuntui opettavaiselta. 

Tämä käy ilmi varastovastaavan päiväkirjamerkinnästä:  

”(…) Elikkä kävimme yhdessä läpi koko laskelman (...). Porukalla pähkäillä 

ja jos ei itse jotakin osannut ottaa huomioon, niin joku toinen hoksaa taikka 

päinvastoin. Tuntui siltä, että jotakin oppikin.” (C4/pk/12.11.1995.) 

Myöhemmät toisten vastuualueitten kuvaukset osoittavat, että rahoituksen suun-

nittelu tapahtui työnjaollisesti, kuitenkin sisältäen myös yhteistä toimintaa ja arvi-

ointia (vrt. rajanylitykset esim. sihteeri, henkilöstö ja tuotanto).  

Lopulta kaikki opiskelijat tekivät vaativimman rahoituksen suunnittelun väli-

neen, kassavirtaennusteen, joka oli keskeinen elementti rahoitusneuvotteluissa. 

Tämä tapahtui markkinointivastaavan aloitteesta, jotta kaikki oppisivat kassavir-

taennusteen laatimisen (vrt. säännöt). Henkilöstövastaavan rahoituksen suunnitte-

luun liittyi palkkojen maksuun liittyvien kustannusten selvittäminen. Opiskelija 

hankki tietoja työelämän asiantuntijoilta sekä kysyi neuvoa myös harjoitusyrityk-

sen ulkopuolisilta opettajilta sekä yrittäjäkokemusta omaavalta opiskelutoveril-

taan (C7/pk/25.10.95 ja C7/pk/1.11.95).  

Rahoituksen suunnittelun toteuttaminen pakotti tarkastelemaan myös kansan-

taloudellisten ilmiöiden kehitystä. Tuotantovastaava teki yhdessä varastovastaa-

van ja kassavastaavan kanssa kolmen vuoden tulosennustetta. Tuotantovastaavaa 

askarrutti inflaation huomioonottaminen kolmen vuoden tulosennusteessa 

(C8/pk/13.12.1995). 

Orientaatiovaiheen lopussa käytiin yhteistä keskustelua rahoitusneuvotteluista 

ja todettiin, että ne menivät hyvin. Laskentavastaavan yhteistyöprofiili esitetään 

Taulukossa 15. 

Taulukko 15. Laskentavastaavan yhteistyöprofiili. 

Yhteistyö Koordinaatio Yhteinen 

työstäminen 

Yhteensä 

Opiskelijaryhmän ja ohjaajien sisäinen yhteistyö 7 (22) 28 (40) 35 (62) 

Yhteistyö muiden tahojen kanssa koulun sisällä 1 (2) 4 (1) 5 (3) 

Yhteistyö koulun ulkopuolisten kanssa  7 (-) 1 (-) 8 (-) 

Yhteensä 15 (24) 33 (41) 48 (65) 

Yhteinen työstäminen koko ryhmän kokousten aiheitten ohella kohdistui mm. ris-

kinhallintaan (27.9; 3, riskinhallinta, kassa), taloushallinnon suunnitteluun (11.10; 

2, varasto), mallintamiseen (11.10; 2, markkinointi; 25.10; 3, markkinointi, ATK), 
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mallin arviointiin (11.10; 2 ohjaaja), oppimisen organisointiin (18.10; 2, markki-

nointi), rahoituksen suunnitteluun (1.11; 3, riskinhallinta, kassa; 8.11; 3 riskinhal-

linta, kassa, 22.11; 3, varasto, kassa 28.11; 4, varasto, kassa, sihteeri; 13.12; 4, va-

rasto, kassa, tuotanto) ja oppimisen kehittämiseen (15.11; 2; markkinointi). 

Koordinaatiotyyppinen yhteistyö liittyi mm. toiminnan organisointiin (6.9; 2), 

mallintamiseen (28.11; 2,) ja rahoituksen suunnittelun organisointiin (28.11; 10). 

Yhteinen työstäminen muiden tahojen kanssa koulun sisällä kohdistui yrityksen 

perustamisprosessiin (oikeusopin opettaja) ja rahoitusneuvotteluihin (laskenta-

toimen opettaja) sekä taloushallinnon suunnitteluun (opiskelija toisesta harjoi-

tusyrityksestä). Koordinaatiotyyppisen yhteistyön kohteet koulun ulkopuolelle 

kohdistuivat taloushallinnon mallintamiseen ja suunnitteluun sekä suunniteltavan 

toiminnan kustannuksien selvittämiseen (esim. vierailut kirjanpitäjä-naapurissa, 

atk-myyjällä sekä soitto Postipankkiin ja Vähälä Osakeyhtiöön). Yhteinen työs-

täminen kohdistui koulun ulkopuolisten kanssa toiminnan suunnitteluun ja asia-

kastyytyväisyystutkimukseen.  

Yhteenvetona orientoitumisesta voidaan esittää, että orientoitumisprosessia 

leimaa aluksi epävarmuus siitä, mistä aloittaa, mikä on kuitenkin haaste (pk/6.9 ja 

pk/13.9). Partneriyritysvierailu selkeytti kuvaa, minkälaista toimintaa tässä ollaan 

aloittamassa (pk/14.9) ja edelleen yhteisen budjettisuunnittelun seurauksena opis-

kelija tunsi hyödyttäneensä yrityksen suunnittelua (pk/27.9). Mallin muodostami-

sen alkuvaihetta leimaa epävarmuus, sekavuus sekä mallin muodostamisen vaati-

vuus (pk/11.10). Opiskelija löysi mallin muodostamisessa punaisen langan ja oli 

erittäin ylpeä omasta mallistaan (pk/18.10). Rahoituksen suunnittelu eteni muka-

vasti ”relax olo” (pk/1.11). Orientoitumisen edetessä tunne, että mallista puuttuu 

jotakin, vahvistuu (18.11). Rahoituksen suunnittelu vaatii paljon työlästä yhteis-

toiminnallista orientoitumista, joka kuitenkin onnistuu: ”aika rauhallinen olo 

(…), hommat alkaa olla hanskassa (…), taas on mahtava tunne, kun on saanut jo-

tain valmiiksi (C3/pk/13.12)”.  

Laskentavastaavan kuvauksen perusteella oppiminen orientaatiovaiheessa on 

aaltoilevaa touhua. Tämä on merkki orientoitumisen epävarmuudesta:  

”(…) Tämä tuntuu olevan sellaista aaltoilevaa touhua. Välillä tuntuu, että 

tukka nousee pystyyn. Eikä mistään saa selvää ja sitten yhtäkkiä kaikki on 

niin selvää ja on taas ihan relax olo. (…).” (C3/pk/13.12.1995). 
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Henkilöstöhallinto 

Henkilöstövastaavan päiväkirjamerkinnät sisälsivät 12 sivua käsinkirjoitettua 

tekstiä orientoitumisvaiheessa. Opiskelijan päiväkirja sisälsi kuvausta ja arviointia 

suoritetuista tehtävistä, tiedonhankinnasta, oppimisesta ja oppimisessa esiin tul-

leista ongelmista. Opiskelijan päiväkirjan luonne oli monin osin arvioiva ja hyvää 

kuvausta tiedonhankinnasta oman vastuualueen suunnittelua varten. Yrittäjyys-

kasvatuksen ja -koulutuksen menetelmissä korostetaan opiskelijan aktiivista ja 

oma-aloitteista roolia (esim. Leskinen 2000; Paajanen 2000, 2001). Seuraavasta 

päiväkirjamerkinnästä käy ilmi tiedonhankinnan itsenäinen suunnittelu ja toteu-

tus.. 

”(…) Keskiviikkona olin suunnitellut vierailupäiväksi eri laitoksiin. Keskus-

tan terveysasema 10.15, sovittu aika, työvoimatoimisto, puuteollisuuden liitto 

(…). Terveysasemalla (…) sairaanhoitaja kertoi perin pohjin työterveyshuol-

losta (…). Työvoimatoimistossa otin selville alan koulutuspaikat ja tällä het-

kellä työttömänä olevat (…). Hermot meinasi välillä mennä, sillä jouduin 

käymään viidellä eri luukulla (…). Puuteollisuudessa yritin käydä, mutta ovi 

oli lukossa (…). Opinpahan minäkin sen, että kannattaa aina sopia etukäteen 

ajankohta ja henkilö kenen luona asioit (…).” (C7/pk/30.9.1995.) 

Henkilöstöhallinnon vastuualueelle kuului alkuvaiheessa selvittää henkilöstöhan-

kinnan (henkilöstön hankintaprosessi ja työsopimukset) ja palkanmaksun koko-

naisuus sekä pyrkiä muodostamaan malli kyseisistä kokonaisuuksista. Tiedon-

hankinnan suunnittelu siis eteni. Tietoisessa oppimisessa tulisi käyttää hyväksi ai-

kaisemmat tiedot ja kokemukset opittavaan kohteeseen liittyen (Engeström 1982, 

1983). Palkanlaskennan mallin muodostamisessa opiskelija tekee yhteistyötä toi-

sen opiskelijan kanssa, jolla on yli 20 vuoden kokemus oman yrityksen palkan-

maksusta.  

”(…) Tuntuu, ettei aika riitä (…). Porukka tehnyt tosi hyviä mallituksia. Itsel-

lä vaikeuksia palkkojen mallituksen kanssa (…). Henkilöstön mallitus (…), 

parannuksia pitää tosin siihenkin tehdä (…). Soitin juuri Puu- ja erityisalojen 

liiton miehelle; (…) sovin hänen kanssaan ajan ensi tiistaina 17.10 klo 

14.00–16.00 (…).” (C7/pk/11.10.1995.) 

”Tuntuu että alkaisi taas päästä käyntiin (…). Eilen sain tehtyä palkoista 

mallituksen (…). Terhin kanssa mallituksen parantamista, muutenkin hänestä 
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on palkkoja suhteen paljon apua, koska tekee niitä koko ajan myös itse työs-

sään (kyseinen henkilö yrittäjä lis. J.I) (…).” (C7/pk/18.10.1995.) 

Seuraavina kahtena projektipäivänä opiskelija hankki tietoja ja kehitti malliaan. 

Henkilöstövastaavan palkkahallinnon suunnitteleminen vaatii yhteydenottoja kou-

lun ulkopuolelle ja sisäpuolelle. Tietojen hankinta ja mallin saattaminen lopulli-

seen muotoon oli aikaa vievä prosessi. Palkanlaskennan malliin löytyi paran-

nusehdotuksia ryhmältä. Lisäksi opiskelija tarkistutti laskelmiaan palkanlasken-

nan kahdella opettajalla (C7/pk/25.10; 1.11.1995). 

Opiskelija vertaili hankkimiaan työsopimusmalleja. Mikään ei ollut sellaise-

naan sopiva, vaan opiskelija muokkasi oman työsopimusversion. Opiskelija oli si-

toutunut voimakkaasti omaan työhönsä. Opiskelija ei huomannut ajankulua teh-

dessään yhteenvetoa henkilösivukuluista; hän myöhästyi tunnilta. Opiskelija arvi-

oi yhteisiä kokouksia eri tavoin kuin alkuvaiheessa syksyllä. Hän kokee hyvänä 

eri näkemysten esilletulon keskustelussa (C7/pk/15.11.1995).  

Tulosbudjetin rakentamisessa henkilöstövastaavan vastuulla oli palkkabudje-

tin tekeminen. Henkilöstövastaava teki perustettavalle yritykselle myös koulutus-

suunnitelmaa. Malli henkilöstöhallinnosta alkoi olla hänen omasta mielestään 

valmis. Ristiriitana oli ilmaantunut se, että pitkät palaverit häiritsevät: aikaa ei rii-

tä omaan työskentelyyn (C7/pk/22.11.1995). Seuraavassa Kuviossa 9 on esitetty 

yksi opiskelijan laatima malli henkilöstöhallinnosta.  
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                                                     HENKILÖSTÖHALLINTO

TEHTÄVÄT: HENKILÖSTÖN  HANKKIMINEN, KEHITTÄMINEN JA MOTIVOINTI SEKÄ TYÖKYVYN YLLÄPITO

      HENKILÖSTÖN
      HANKKIMINEN

              HENKILÖSTÖN
            KEHITTÄMINEN

HENKILÖSTÖN
KANNUSTUS / MOTIVOINTI

 * SUUNNITELLAAN JA  PÄÄTETÄÄN
    MILLAISIA TYÖNTEKIJÖITÄ -
    YRITYKSEEN hankitaan:
      esim. - koulutettuja
                - työkokemusta omaavia

   * KARTOITETAAN UUDEN 
      TYÖNTEKIJÄN TARVE:
            - työtehtävät
            - osa-aikainen / kokopäiväinen
            - sijainen / vakituinen

       +  TYÖHÖNOTTO- ILMOITUKSET
             esim. - lehti-ilmoitukset
                       - työvoimatoimistot
       * HAKEMUSTEN VERTAILU
            esim. - koulutus
                      - työkokemus

*TYÖHAASTATTELU
     esim. - haastattelu
               - soveltuvuustestit

  *SUORITETAAN VALINTA
                  hakemusten ja haastattelujen
                  perusteella

*PEREHDYTTÄMINEN
  - yritykseen
  - työtehtäviin

* OHJAUS
  - päivittäisessä työssä tarvittava
    ohjaus

* KOULUTUS
   - työntekijöiden ammatti-
     taidon ylläpito

    * TYÖNTEKIJÖIDEN 
       PALAVERIT
            - työntekijät kehittävät
              itse omaa työtään

* TIEDOTTAMINEN
           esim. - ilmoitustaulu
                     - viikkotiedotteet

   * KIITTÄMINEN HYVIN SUORI-
     TETUSTA  TYÖSTÄ
        

    * PALKKAUS
          esim. palkankorotukset
                  - osa yrityksen tulosta
                    työntekijöille 

* VIRKISTYSTOIMINTA
       esim. harrastustoimintojen
                 järjestäminen
                    - yhteiset juhlat

* LISÄPALVELUIDEN 
   JÄRJESTÄMINEN
   esim. - työpaikkaruokailu
            - alennukset omista tuotteista
            - vapaaehtoiset vakuutukset

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN
* TYÖPAIKKATARKASTUKSET YRITYKSESSÄ HENKILÖSTÖLLE
* TYÖHÖNTULOTARKASTUS
* VUOSITARKASTUKSET
* SAIRAUSTAPAUKSIEN ENNALTA EHKÄISY JA NIIDEN HOITO

   KAIKEN TÄMÄN TARKOITUKSENA ON LUODA YRITYKSEEN, KYVYKÄS, POSITIIVISESTI ASENNOI-
   TUNUT HENKILÖSTÖ JA ETTÄ JOKAISELLA TYÖNTEKIJÄLLÄ OLISI MIELENKIINTOINEN JA HAASTAVA TYÖ

28.01.1996 TT

* TYÖTEHTÄVIEN VAIHTELU/
   KIERRÄTYS

* YLENNYKSET URALLA

Kuvio 9. Henkilöstövastaavan orientaatioperusta henkilöstön hankkimiselle, kehittä-

miselle ja motivoinnille sekä työkyvyn ylläpidolle. 

Henkilöstövastaavan laatima malli henkilöstöhallinnosta on rakenteellisen laadun 

mukaan algoritmi-ennakkojäsentäjämalli. Toimintavaiheessa henkilöstön hankin-

taprosessi simuloitiin esimerkinomaisesti mallin esittämällä tavalla henkilöstövas-

taavan toimesta.  

Opiskelija laati mallin myös henkilöstöhallinnosta, palkanlaskennasta ja työ-

terveyshuollosta. Joulukuun aikana oli opetuskokonaisuudessa määrä ottaa käyt-

töön ja testata taloushallintojärjestelmä eri osineen. Henkilöstövastaavan tehtäviin 

kuului vastata palkanlaskennan toimivuudesta ja järjestelmän luomisesta. Opiske-

lijoiden työtahti kiihtyi joulukuussa, osittain tähän vaikuttivat koeruuhka ja osit-

tain isojen kokonaisuuksien kokoaminen (esim. rahoitussuunnitelmat) harjoi-

tusyrityksessä. Aikaa toiminnan valmisteluun tuntui olevan liian vähän (C 

7/pk/13.12.1995). 

Yhteenvetona voidaan esittää, että työnjaon yhteydessä opiskelijalla on posi-

tiivinen suhtautuminen harjoitusyritykseen (pk/6.9). Alkuvaiheen orientoitumises-
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sa yrityksen toiminnan suunnitteluun opiskelijalle ei syntynyt eri toimista koko-

naiskuvaa (pk/13.9). Partneriyritysvierailulla aiheutti monia lisäkysymyksiä. Mal-

lien muodostamisessa opiskelija haki tietoja useista eri lähteistä (pk 30.9) ja mal-

lintamisessa oli vaikeuksia. Toimintaa leimasi ajan puute (pk/11.10). Mallin muo-

dostaminen tuntui onnistuvan ja asiat etenivät mukavasti (pk/18/10). Oman vas-

tuualueen suunnittelun ja yhteisten asioiden käsittelyn välille syntyy opiskelijan 

mielessä ristiriitaa (pk/25.10), aika ei tunnu riittävän molempiin (pk/1.11). Opis-

kelija sitoutuu voimakkaasti mallintamiseen ja rahoituksen suunnitteluun ja yhtei-

nen asioiden käsittelykin tuntuu nyt hyvältä tavalta oppia (pk/15.11). Ristiriita 

ajan käytössä jatkuu: yhteisissä kokouksissa menee liikaa aikaa ja olo on hieman 

epävarma (pk/22.11). Loppuvaihetta orientoitumisprosessissa leimaa suuri työ-

määrä rahoituksen suunnittelun yhteydessä. Aika ei tunnu riittävän, olo on väsy-

nyt ja stressaantunut (pk/13.12). Taulukossa 16 on esitetty henkilöstövastaavan 

yhteistyöprofiili. 
Taulukko 16. Henkilöstövastaavan yhteistyöprofiili. 

Yhteistyö Koordinaatio Yhteinen 

työstäminen 

Yhteensä 

Opiskelijaryhmän ja ohjaajien sisäinen 

yhteistyö 

6 (12) 24 (30) 30 (42) 

Yhteistyö muiden tahojen kanssa koulun 

sisällä 

4 (2) 3 (1) 7 (3) 

Yhteistyö koulun ulkopuolisten kanssa  15 (-) 1 (-) 16 (-) 

Yhteensä 25 (14) 28 (31) 53 (45) 

Yhteisten kokousten aiheiden lisäksi henkilöstövastaavan yhteinen työstäminen 

kohdistui mm. oman vastuualueen (25.10; 2 sihteeri, 1.11; 3 riskinhallinta, ohjaa-

ja; 8.11; 3 sihteeri, tuotanto, 15.11, 28.11, 13.12, 20.12; 2, sihteeri) lisäksi mallien 

kehittämiseen (18.10; 2 riskinhallinta, 15.11; 2, ATK-vastaava).  

Koordinaatiotyyppinen yhteistyö kohdistui mm. henkilöstöhallintoon (13.9; 

2, 8.11; 2, 15.11; 2, 22.11; 2) Koordinaatiotyyppistä yhteistyötä (tiedonhankintaa) 

koulun ulkopuolisten kanssa opiskelijalla oli varsin runsaasti. Yhteistyö kohdistui 

henkilöstöhallinnon suunnitteluun (esim. vierailut työvoimatoimistossa, puualan 

liitossa, liikealan liitossa sekä soitot Markkinointi-Instituuttiin, puualan liittoon, 

liikealan liittoon sekä vakuutusyhtiö Sampoon, työsuojeluun (vierailu työsuojelu-

piirissä sekä soitto työsuojelupiiriin), työterveyshuoltoon (vierailu terveysasemal-

la), ja asiakaspalveluun (soitto Haukiputaan elinkeinoasiamiehelle sekä osallistu-

minen Olli Linjalan luennolle). Lisäksi opiskelija käytti hyödyksi oppimisessa 
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kolmen koulun oman opettajan apua liittyen palkanlaskennan kokonaisuuteen. 

Yhteinen työstäminen muiden tahojen kanssa koulun sisällä kohdistui mm. yri-

tyksen perustamisprosessiin (oikeusopin opettaja) ja rahoitusneuvotteluihin (las-

kentatoimen opettaja). Yhteinen työstäminen kohdistui koulun ulkopuolisten 

kanssa toiminnan suunnitteluun ja asiakastyytyväisyystutkimukseen. 

Ostot 

Ostotoiminnan mallin muodostamisen kuvauksessa ei ole käytössä opiskelijan 

päiväkirjaa, joka katosi opiskelijalta. Yhteisessä kokouksessa opiskelijaryhmä 

mietti ostotoimintaan kuuluvia työtehtäviä ja ostotoiminnassa tapahtuneita muu-

toksia. Ryhmä mietti yhdessä eri osatoimintojen vaatimia selvityksiä kokoukses-

saan 13.9.1995. Ostojen osalle tuli seuraavien toimien ja selvitysten tekeminen: 

”Mallintaminen, tarpeen määritys, tavarantoimittajat ja varatoimittajat, tar-

jouspyynnöt, vertailut sekä tilaus” (Dowi/Mu.2/95, 13.9.1995). 

Eräs opiskelija oli kirjannut yhteisestä kokouksesta muistiinpanoihinsa ostotoi-

mintaa hoitavan ammattitaitovaatimuksia seuraavasti: 

”Nopea päätöksentekokyky, oma- aloitteinen, tarkka, suullinen esitys, neuvot-

telutaito, kielitaito, asiantuntemus, tekninen tietämys ja joustavuus” 

(C1/mp/6.9.1995). 

Ostotoiminnan mallin rakentaminen lähti kirjallisuuden tietojen kertaamisella. 

Ostoista vastaava käytti hyväksi mallin suunnittelussa myös partneriyrityksen tie-

toja. Partneriyrityksestä saatiin tietoja tavarantoimittajien kanssa tehtävistä sopi-

muksista, raaka-aineitten hinnoista ja tarpeesta tuotteen valmistamisessa, eri raa-

ka-aineitten tavaran toimittajista maksuehtoineen, tavaran toimittajien kilpailut-

tamisesta. Huomiota pyrittiin kiinnittämään tavarantoimittajien hankintaan (pro-

sessikuvaus) ja ostotoiminnan prosessiin ja yhteistyöhön eri yrityksen osatoimin-

tojen kanssa. Opiskelijan tuli suunnitella raaka-aineiden hankinnassa tarvittavat 

lomakkeet, Excel-taulukko ja selvittää ostoprosessin sisältö. Lisäksi opiskelijan 

tuli selvittää tavarantoimittajan hankinta prosessina ja tavarantoimittajien valin-

nassa käytettävät kriteerit. Ostotoiminnan malli ei valmistunut kerralla.  

”K. esitti ostotoiminnot, jotka vaativat tarkentamista” (Dowi/Mu 9/95, 

8.11.1995). 
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Malli on rakenteellisen laadun mukaan arvioituna lähinnä kokonaisvaltainen 

algoritmi-ennakkojäsentäjämalli. Ostoprosessi on kuvattu algoritmisesti. Hyvänä 

piirteenä mallissa on tavarantoimittajien kilpailuttaminen kahteen kertaan. Tava-

rantoimittajia ja raaka-aine-eriä on eritelty ennakkojäsentäjämäisesti. Malli ilmai-

see yhteistyön tarpeen oston, tuotannon suunnittelun ja varastoinnin välillä. Mal-

lia sovellettiin toimintavaiheessa pääosin, kuitenkin siten, että tavarantoimittajina 

toimivat harjoitusyrityskeskuksessa toimivat simuloidut tavarantoimittajat. Os-

totoiminnan orientaationperusta on esitetty Kuviossa 10.  

 

 
Kuvio 10. Ostotoiminnan orientaatioperusta. 

Ostovastaavan yhteistyöprofiili on esitetty Taulukossa 17. Ostovastaavan yhteisen 

työstämisen kohteita yhteisiä kokouksia lukuun ottamatta on vaikea arvioida päi-
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(lähinnä ostojen) suunnitteluun liittyen (20.9; 2, 22.11; 2, 28.11; 2). Yhteistyö 
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ulkopuolisten kanssa tehtävä koordinaatiotyyppinen yhteistyö kohdistui investoin-

tien suunnitteluun (soitto konkurssipesänhoitajalle sekä kirje pesänhoitajalle), ik-

kunamalleihin sekä hinnanmuodostukseen (vierailu Atsan Tori Oy:ssä). Yhteinen 

työstäminen kohdistui koulun ulkopuolisten kanssa toiminnan suunnitteluun ja 

asiakastyytyväisyystutkimukseen (partneriyritysvierailu ja yhteydenotot partne-

riyritykseen).  

Taulukko 17. Ostovastaavan yhteistyöprofiili. 

Yhteistyö Koordinaatio Yhteinen 

työstäminen 

Yhteensä 

Opiskelijaryhmän ja ohjaajien sisäinen yhteistyö 4 (10) 17 (25) 20 (35) 

Yhteistyö muiden tahojen kanssa koulun sisällä 1 (-) 2 (-) 3 (-) 

Yhteistyö koulun ulkopuolisten kanssa  4 (-) 1 (-) 5 (-) 

Yhteensä 9 (10) 20 (25) 28 (35) 

Varastointi 

Varastovastaavan päiväkirjamerkinnät sisälsivät 12 sivua käsinkirjoitettua tekstiä 

orientoitumisvaiheessa. Opiskelijan päiväkirja sisälsi kuvausta ja arviointia lähin-

nä suoritetuista tehtävistä, oppimisesta ja oppimisessa esiintyvistä ongelmista. 

Opiskelija arvioi paikoin perusteellisesti omaa oppimistaan. 

Opiskelija aloitti mallintamisen yhdessä sihteerin kanssa, koska sihteerillä ei 

ollut sillä hetkellä tekemistä.  

”(...) Mietin myös mallintamista ja jonkinlaisen mallin sain kehitettyäkin. Ei-

nillä ei ollut sihteerin hommia, niin mietittiin porukassa (…).” 

(C4/PK/27.9.1995.) 

Opiskelijaa oli askarruttanut omien ja koulutuksen tavoitteiden ristiriitaisuus, ja 

sitä kautta oma motivaatio koulutukseen. Työtoiminnassa tapahtuva oppiminen on 

erilaista kuin parhaan mahdollisen oppimisen lähtökohdista organisoitu oppimi-

nen (esim. Hakkarainen 1996). Työtoiminta ei mahdollista etäisyyden ottoa toi-

mintaan, ja sen arviointi ei useinkaan tapahdu oppimisen lähtökohdista vaan par-

haan taloudellisen tuloksen näkökulmasta. Opiskelijan mukaan työelämässä ei ole 

ollut aikaakaan arviointiin. Varastonhallintaohjelman opiskelu ei oikein tuntunut 

etenevän, joten laskentavastaava oli lupautunut auttamaan (toisten auttaminen).  

”(...) Työelämässä ollessa sitä on paiskinut töitä niin kovasti, ettei huonoja 

puolia ole ehtinyt eikä halunnut ajatellakaan (...). Finessi-ohjelmaa en ehti-
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nyt käsitellä juurikaan puusta pitemmälle. Riitta tarjoutui ensi perjantaina 

yhdellä hyppytunnilla jelppaamaan (...).” (C4/pk/12.10.1995.) 

Opiskelija vertailee nykyistä opetusmuotoa ja vanhaa opetusta. Hänen mielestään 

aikaisempi koulutus ei vastannut työelämän tarpeita. Kokonaisuuden hahmotta-

minen oli tuntunut vaikealta. Nykyinen koulutus tuntui antavan opiskelijan kan-

nalta paremmat eväät työelämään. Opiskelija oli peruskoulutukseltaan merkantti 

ja oli ollut sen jälkeen työelämässä yhteensä kymmenen vuotta. 

”Onhan tämä oppimismenetelmä erinomainen (…). Mikä sen parempaa, kuin 

oppia asiat sekä teoriassa että käytännössä. Kauppakoulun jälkeen, kun me-

nin töihin, niin tuntui, ettei koulussa ollut oppinut mitään hyödyllistä. Koko-

naisuuden hahmottaminen oli vaikeaa (…).” (C4/pk/18.10.1995.) 

Yhteiset kokoukset tuntuivat varastovastaavasta vaikeilta (C4/pk/18.10.1995). 

Toiminta eteni varastonhallintaohjelman selvittelyllä. Mallintaminen tuntui epä-

varmalta. Keskustelu tuntui opetuskokonaisuudessa vaikealta. Opiskelija näkikin 

kehittämisehdotukset omaan malliin yhteisissä kokouksissa ”vikoina”. 

”(…) Saapa nähdä paljonko sitten löytyy omasta mallista korjattavaa. Tuntuu 

vikoja löytyvän joka kerta (...). ” (C4/pk/18.10.1995.) 

Opiskelija jatkoi ohjelmistoon paneutumista yhdessä kassavastaavan, sihteerin ja 

laskentavastaavan kanssa. Malli oli myös opiskelijan mielestä valmis. 

(C4/pk/25.10.1995). Kuviossa 11 on opiskelijan laatima malli varaston toiminnas-

ta. Varastonvastaavan laatima malli on kokonaisvaltainen kuvaus varaston toi-

minnasta. Malli on rakenteellisen laadun mukaan tyypiteltynä lähinnä systeemi-

malli. Mallissa on samanaikaisia vaikutussuhteita eri kohteisiin. Mallista käy ilmi 

myös toiminnan algoritminen eteneminen työtehtävineen sekä vuorovaikutus eri 

toimintojen kanssa. Toimintavaiheessa yrityksen toiminta järjestettiin mallin 

osoittamalla tavalla. Mallissa varastoon liittyvä toiminta nähdään vuorovaikutuk-

sellisessa suhteessa muihin yrityksen toimintoihin.  



178 

Kuvio 11. Varastoinnin orientaatioperusta. 

Saatuaan mallin valmiiksi varastovastaava keskittyi varastonhallintaohjelman tut-

kimiseen ja osallistui myös rahoituksen suunnitteluun laskentavastaavan, kassa-

vastaavan, tuotantovastaavan ja atk-vastaavan kanssa. Joulun lähestyessä yhteis-

työ lisääntyi opiskelijoiden keskuudessa. Opiskelija koki yhteisellä työskentelyllä 

olevan selvästi lisäarvoa oppimisen kannalta (vrt. oppimisverkko).  

”Tein tänään Irman ja Tarjan kanssa tulossuunnitelmaa (…). Kävimme yh-

dessä läpi koko laskelman (...). Porukalla pähkäillä, ja jos ei itse jotakin 

osannut ottaa huomioon, niin joku toinen hoksaa taikka päinvastoin. Tuntui 

siltä, että jotakin oppikin.” (C4/pk/12.11.1995.) 

Kyseisenä lukuvuotena oli käynnissä kaksi rinnakkaista harjoitusyritysopetusko-

konaisuutta. Varastovastaava teki yhteistyötä OLK Oy:n varastovastaavan kanssa. 

Opiskelijat suhtautuivat kriittisesti varastonhallintaohjelmaan (vrt. välineen arvi-

ointi). 
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”(...) Juttelin sen OLK:n S:n kanssa. Ensitöikseen haukuttiin koko Finessi-

ohjelma, sen monikerroksisuutta ja epäkäytännöllisyyttä (...). 

(C4/pk/14.11.1995.) 

Yhteisten kokousten lisäksi opiskelijan yhteinen työstäminen kohdistui mm. mal-

lin muodostamiseen (27.9; 2 sihteeri), omaan vastuualueeseen (12.10; 2 laskenta), 

varastokirjanpito-ohjelmaan (25.10; 3 kassa, laskenta), rahoituksen suunnitteluun 

(12.11; 5 kassa, tuotanto, atk, laskenta, 22.11; 3 laskenta, kassa, 28.11; 4 laskenta, 

kassa, sihteeri, 13.12; 4 laskenta, kassa, tuotanto).  

Koordinaatiotyyppistä yhteistyötä hän teki mm. tuotantoon (20.9 ja 11.10; 2), 

varastoon (15.11; 2, 13.12; 2) ja rahoituksen suunnitteluun (13.12; 2 13.12; 3) liit-

tyen. Koordinaatiotyyppinen yhteistyö muiden tahojen kanssa koulun sisällä koh-

distui varastonhallintaohjelmaan. Yhteinen työstäminen muiden koulun tahojen 

kanssa kohdistui yrityksen perustamisprosessiin (oikeusopin opettaja), rahoitus-

neuvotteluun (laskentatoimen opettaja) sekä varastonhallintaohjelmaan (toisen 

harjoitusyrityksen opiskelija sekä koulun varastonhoitaja). Koordinaatiotyyppinen 

yhteistyö koulun ulkopuolisten kanssa kohdistui mm. varastonhallintaan sekä tuo-

tannon suunnitteluun (käynnit partneriyrityksessä ja Ovin Oy:ssä sekä soitto 

Transpoint Oy:lle sekä Lampelalle). Yhteinen työstäminen kohdistui koulun ul-

kopuolisten kanssa toiminnan suunnitteluun ja asiakastyytyväisyystutkimukseen. 

Taulukossa 18 on esitetty varastovastaavan yhteistyöprofiili. 

Taulukko 18. Varastovastaavan yhteistyöprofiili. 

Yhteistyö Koordinaatio Yhteinen 

työstäminen 

Yhteensä 

Opiskelijaryhmän ja ohjaajien sisäinen yhteistyö 7 (12) 22 (34) 29 (46) 

Yhteistyö muiden tahojen kanssa koulun sisällä 3 (-) 3 (-) 6 (-) 

Yhteistyö koulun ulkopuolisten kanssa 5 (-) 1 (-) 6 (-) 

Yhteensä 15 (12) 26 (34) 41 (46) 

Yhteenvetona voidaan esittää, että orientoitumisvaiheen alkuvaiheessa työnjakoa 

muodostettaessa opiskelijalla on epävarmuutta, miten oma vastuualue tulee hoi-

dettua (pk/6.9). Vastuualueen tutkiminen tuo hiukan enemmän kuvaa omasta toi-

menkuvasta (pk/13.9). Partneriyritysvierailusta opiskelija tekee seikkaperäisen 

partneriyrityksen toiminnan kuvauksen. Varasto-ohjelman sisältö on vielä hämä-

rän peitossa (pk 20.9 ja 27.9). Yritystä perustettaessa motivaatio on hukassa joh-

tuen omien ja kyseisen yrittäjyyspainotteisen laskentalinjan tavoitteiden ristiriitai-

suudesta (pk/11.10). Opiskelija pitää harjoitusyritystä hyvänä opetusmenetelmä-
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nä, koska siinä saa oppia asiat sekä käytännössä että teoriassa. Kokonaisuuden 

hahmottaminen luonnistuu pikkuhiljaa. Pitkät yhteiset kokoustilanteet tuntuvat ra-

sittavilta (pk18/10). Opiskelija saa mallin valmiiksi (pk/25.10) ja merkittävä sisäl-

tö oppimistoiminnassa on varasto-ohjelman opiskelu. Orientaatiovaiheen loppu-

vaiheessa opiskelija on tyytyväinen yhteiseen toiminnan suunnitteluun, kun ”saa 

porukalla pähkäillä ja jos ei itse jotakin hoksannut ottaa huomioon, niin joku toi-

nen hoksaa taikka päinvastoin”. Opiskelija haluaa itse osallistua kaikkeen päätök-

sentekoon ja suunnitteluun, joka koskee omaa vastuualuetta (pk/13.12).  

Tuotanto 

Tuotantovastaavan päiväkirjamerkinnät sisälsivät 10 sivua käsinkirjoitettua teks-

tiä orientoitumisvaiheessa. Opiskelijan päiväkirja sisälsi lähinnä kuvausta suorite-

tuista tehtävistä ja toiminnan etenemisestä.  

Kaupallisen koulutuksen yksi merkittävä ongelma on ollut, että opetuksessa 

on eriytetty tuotanto ja ns. kaupalliset aineet. Tuotanto on ollut vain logistiikan 

hallintaan liittyvä suppeahko osa (vrt. Virkkunen 1990). Tuotannon ja markki-

noinnin välinen yhteistyö on myös ontunut. Puhuminen markkinointisuuntautu-

neesta ja tuotantosuuntautuneesta yrityksestä on entisestään vain lisännyt markki-

noinnin ja tuotannon välistä ristiriitaa.  

Opiskelijalla ei ollut aikaisemmin minkäänlaista kokemusta tuotantoon liitty-

vistä asioista. Orientoituminen tuotantoon tuntui vaikealta, ja epäselviä asioita oli 

paljon (C8/pk/14.9.1995.). Opiskelun motiivin muodostumisen kannalta on tärke-

ää tutustuminen ja vuorovaikutus kohdetoiminnan kanssa (esim. Miettinen 1993). 

Opiskelija toivoikin saavansa tarvittavia tietoja taustayritysvierailusta. 

”(…) Luotan ensiviikon yritysvierailuun, toivottavasti saan tietoa mitä kaik-

kea kuuluu tuotantoon ja mitä koneita siinä tarvitaan.” (C8/pk/14.9.1995.) 

Seuraavalla viikolla oli yritysvierailu. Tuotantovastaavan mielestä eri tuotannon 

toimintoihin ei ehtinyt perehtyä riittävän tarkasti. Opiskelija sai kuitenkin vierai-

lulla joitakin tuotannon reunaehtoja selville (C8/pk/20.9.1995). Mallintamisen 

eteneminen yritysvierailun jälkeen oli helpompaa (C8/pk/27.9.1995). Orientoitu-

minen omaan vastuualueeseen eteni. Opiskelijalle alkoi muodostua käsitys, mitä 

tuotannossa tapahtuu. Opiskelija selvitteli myös tapituskoneen ja liimauspuristi-

men toimintaa opiskelijatoverin hankkimien mallikappaleiden avulla (vrt. oppi-

misverkko). 
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”Minulla alkaa tuotannon osalta olla jonkinlainen käsitys mitä sille puulle 

tapahtuu (…). Sai selvitettyä mitä mm. tapituskoneella tehdään (…) ja mitä 

tehdään kun puuaihiot menevät liimauspuristimille. Sain näihin myös malli-

kappaleet Armin (varasto) tutun kautta.” (C8/pk/11.10.1995.)  

Opiskelijoiden laatimat mallit tuotiin yhteiseen keskusteluun. Malli alkoi olla 

valmis, kuitenkin konekohtaiset läpimenoajat olivat vielä epäselviä. Opiskelija 

päätti soittaa ja kysyä asiaa partneriyritykseltä (C8/pk/18.10.1995). Kuviossa 12 

on opiskelijan laatima malli tuotannosta.  

Opiskelijan malli on rakenteellisen laadun mukaan arvioituna algoritmi-

ennakkojäsentäjämalli. Tuotantoprosessi nähdään etenevän mallissa algoritmises-

ti. Mallin etu on se, että siinä kuvataan materiaalin valmistuminen vaiheittain 

(koneittain) raaka-aineista valmiiksi tuotteeksi. Mallissa ei ole yhteyttä muihin 

toimintoihin, kuin varastoon, ja esim. yhteys myyntiin ja ostoihin puuttuu koko-

naan.  

 
Kuvio 12. Tuotannon orientaatioperusta. 
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Opiskelijan oli määrä tehdä malliin ja todelliseen tuotannon kulkuun perustuva 

Excel-taulukko, jolla voitaisiin operoida tuotannon ja varaston välisiä käyttöönot-

toja ja luovutuksia. Lisäksi tuotannon suunnittelu tuli tehdä Excel-taulukkoon. 

Taulukon ”säännöt” tuli muodostua partneriyrityksen tiedoista: kapasiteetti, läpi-

menoaika ja hävikki. Opiskelija teki laskelmat kapasiteetista ja läpimenoajoista. 

Hän selvitti erikseen alumiini-ikkunan ja puisten ikkunoiden kapasiteetin ja läpi-

menoajan.  

Lisäksi hän totesi tuotannon pullonkaulaksi muodostuvan maalaamon. Kapa-

siteetin lisääminen vaatisi mm. investointeja kalustoon (maalauslinja J.I)  

(Dowi/hk/1995). Seuraavien viikkojen toiminta kohdistui läpimenoaikojen selvit-

telyyn sekä Excel-taulukkojen tekemiseen ja tuotannon mahdollisiin pullon-

kauloihin: 

”Tänään sain tiedot läpimenoajan laskua varten tarkastettua. Harjoittelin 

Excelin käyttöä, jotta pystyisin tekemään taulukon ikkunaan ja oveen tarvit-

tavista raaka-aineista ja tarvikkeista (…).” (C8/pk/1.11.1995.) 

”Tänään sain läpimenoajan laskettua. (…). Kehittelin myös Excelin tauluk-

koa (…).” (C8/pk/8.11.1995.) 

”(…) Keskustelimme myös tuotannon pullonkaulasta (…). Maalaamossa 

karmit viipyvät (…).” (C8/pk/15.11.1995.) 

Tuotantovastaava osallistui myös rahoituksen suunnitteluun, joka tuntui vaikealta 

ja vaati kehittelyä. Rinnalla etenivät myös omaan vastuualueeseen kuuluvat tehtä-

vät. Opiskelijan mielestä aika tuntuu loppuvan kesken (vrt. Swot- analyysi). 

Opiskelija pohti, miten laskelmassa on otettava huomioon tuleva inflaatio.  

”(…) Pitäisi ehtiä seurata mitä maassa tapahtuu, että osaisi arvioida millai-

sia ennusteita on inflaatiosta ym. (…). Exceliä alkaa olla kunnossa muuten, 

mutta raaka- aine määrät puuttuu.” (C8/pk/13.12.1995.) 

Taulukossa 19 on esitetty tuotantovastaavan yhteistyöprofiili. 

Taulukko 19. Tuotantovastaavan yhteistyöprofiili. 

Yhteistyö Koordinaatio Yhteinen 

työstäminen 

Yhteensä 

Opiskelijaryhmän ja ohjaajien sisäinen yhteistyö 3 (14) 18 (36) 21 (50) 

Yhteistyö muiden tahojen kanssa koulun sisällä 1 (-) 2 (-) 3 (-) 

Yhteistyö koulun ulkopuolisten kanssa  4 (-) 1 (-) 5 (-) 

Yhteensä 8 (14) 21 (36) 29 (50) 
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Yhteinen työstäminen yhteisten kokousten lisäksi kohdistui mm. henkilöstöhallin-

toon (8.11; 2 henkilöstö) ja tulossuunnitelman laadintaan (13.12; 4 laskenta, kas-

sa, varasto). Opiskelija teki koordinaatiotyyppistä yhteistyötä tuotantovastaavan, 

sihteerin, toimitusjohtajan ja ohjaajien kanssa. Koordinaatiotyyppinen yhteistyö 

kohdistui mm. tuotteeseen, tuotantoon (11.10; 2) ja muistion laadintaan (13.12; 

3). Yhteistyö muiden tahojen kanssa koulun sisällä kohdistui yrityksen perusta-

misprosessiin (oikeusopin opettaja) ja rahoitusneuvotteluihin (laskentatoimen 

opettaja). Koulun ulkopuolisten kanssa tehtävä koordinaatiotyyppinen yhteistyö 

kohdistui toiminnan suunnitteluun (vierailu Oulun kaupungin kirjasto), tuotannon 

läpimenoaikaan (soitto partneriyritys), työsopimusmalliin (vierailu Säästökuoppa 

Oy) ja tulossuunnitelmaan (käynti Servi Systems Oy). Yhteinen työstäminen koh-

distui koulun ulkopuolisten kanssa toiminnan suunnitteluun ja asiakastyytyväi-

syystutkimukseen. Kaiken kaikkiaan kyseinen opiskelija teki vähiten yhteistyötä 

muiden opiskelijoiden kanssa saatavilla olleitten päiväkirjojen erittelyn mukaan.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että työnjakovaiheessa opiskelijalla ei ole tie-

toa, mistä aloittaa, mutta opiskelija aikoo yrittää selvitä tehtävästä (pk/6.9). Toi-

mintojen tehtävien yhteinen läpikäynti antoi uskoa alkuun pääsemisestä. Opiskeli-

ja luotti yritysvierailuun oman vastuualueen suunnittelussa. (pk/14.9). Partneriyri-

tysvierailulla opiskelija ei oikein ehtinyt tutustua toiveittensa mukaisesti eri toi-

mintoihin (pk/20.9). Ensimmäinen versio tuotannon mallista valmistui 27.9. Mal-

lin jatkokehittely selkiytti tuotannon kulkua (pk/11.10), mutta mallintaminen vaati 

yhteydenottoa partneriyritykseen (pk/25.10). Opiskelija kehitteli tuotannon suun-

nittelun ja hallinnan välineeksi Excel-taulukkoa (1.11, 8.11, 15.11). Aika ei tuntu-

nut riittävän taulukon kehittelyyn. Tuotannon suunnittelun ja hallinnan apuväline 

valmistui 13.12. Opiskelija osallistui myös rahoituksen suunnitteluun. Rahoituk-

sen suunnittelussa tuli ottaa huomioon myös inflaation kehitys. 

Kassa ja maksuliikennetehtävät 

Kassavastaavan päiväkirjamerkinnät sisälsivät 10 sivua käsinkirjoitettua tekstiä 

orientoitumisvaiheessa. Opiskelijan päiväkirja sisälsi kuvausta suoritetuista tehtä-

vistä, toiminnan etenemisestä ja oppimisesta. Opiskelija arvioi erityisesti yhteisen 

toiminnan etenemistä.  

Kassatoimintojen selvittäminen koettiin niin suppeaksi, että opiskelijan tulisi 

olla mukana työryhmissä, jotka tekivät mm. rahoituksen suunnittelua ja riskien 

hallintasuunnitelmia. Toiminta meni seuraavana projektipäivänä eteenpäin, vaikka 

ohjaaja olikin poissa; perustettavan yrityksen suunnittelu ohjasi toimintaa. Toi-
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minta piti sisällään riskinhallinnan, liikeidean, toiminta-ajatuksen, mallien, mark-

kinointitutkimuksen, kassatoiminnon, tulosbudjetin ja partneriyritykselle tehtävän 

vaitiolositoumuksen kehittelyä. Päiväkirjamerkinnästä käy ilmi se, että opiskelija 

kantaa vastuuta yhteisestä toiminnan kokonaissuunnittelusta. Poissaolokaan ei 

tuonut merkittävää katkosta, koska muut opiskelijat tiedottivat toiminnan edisty-

misestä. 

”Olimme keskenämme valmistelemassa tulevaa yrityksen toimintaa. Jouko oli 

Saksanmaalla (…). Minä, Riitta ja Terhi selvitimme yrityksen riskinhallintaa. 

Aija esitteli Dowi Oy:n liikeidean ja toiminta- ajatuksen (…). Yhdessä poh-

dimme niitä (…). Laura antoi minulle kysymysrunkoja markkinointitutkimuk-

seen (…). Mietimme yhdessä karkean arvion mitä kuluja osastoilla tulee ole-

maan (…).” (C 11/pk/27.9.1995.) 

”Käsittelimme osastojen mallintamista (…), parannusta vielä vaaditaan. 

Omalta osaltani en ole vielä sisäistänyt kaikkea mitä kassan tehtäviin kuuluu 

(…). Riitan kanssa teemme yhteistyötä (…). Liikeideaan teimme lisäselvityk-

siä (…).” (C 11/pk/11.10.1995.) 

”Olin poissa koulusta: Toisilta saatujen tietojen perusteella oli mm. sovittu 

palkoista sekä yhtiöjärjestyksen valmistelua.” (C 11/pk/18.10.1995.) 

Seuraavan projektipäivän alussa työskentely tapahtui ilman opettajaa (vrt. hypo-

teesi ja toiminnan organisoituminen). Opiskelija jatkoi mallien kehittelyä ja osal-

listui rahoituksen suunnitteluun. Lisäksi malleja tarkasteltiin yhdessä, mikä lisäsi 

opiskelijan ymmärrystä yrityksen toiminnasta.  

”Alussa teimme töitä ilman opettajaa. (…). Katsoimme uudelleen mallituksia 

(…). Erittäin hyviä (…), jopa itsekin ymmärtää mitä niissä tapahtuu (…). Kä-

vimme läpi tulosbudjettia (…). Minun tehtäväni on ottaa selville siivous-, 

kiinteistö-, ja laitehuollosta (…).” (C 11/pk/25.10.1995.) 

Opiskelija tekee jatkossa yhteistyötä laskentavastaavan kanssa ja hankki tietoja 

elinkeinoelämästä tulosbudjetin suunnittelua varten siivouksesta ja kiinteistön 

huollosta (C 11/pk/1.11.1995). Yrityksen perustamistoimet etenivät myös. Opis-

kelijan näkemys yrityksen osatoiminnoista ja kokonaistoiminnasta alkaa selkiin-

tyä mallintamisen ja niiden yhteisen käsittelyn johdosta.  

”Jatkoimme tulosbudjetin selvittelyä (…). Väinö (ostot) kertoi ostojen mallin-

tamisesta, Laura myynnin ja Terhi riskien mallintamisesta. Keskustelimme ja 

vaihdoimme eri mielipiteitä niistä. Mielestäni selventävät paljon yrityksen eri 
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toimintoja (…), on menty ikään kuin sisälle, mitä siellä tapahtuu. Aija esitteli 

kokonaisuutena yrityksen toimintaprosessia. Kokonaiskuva yrityksestä ja sen 

eri toiminnoista ovat ”valoisampia kuin esim. kouluun tullessa (…).” 

(C11/pk/8.11.1995.) 

Opiskelija oli poissa seuraavan projektipäivän, mutta siitä huolimatta hän huolehti 

siitä, että ei jää jälkeen. Opiskelija tutki toisten mallien sekä tulosbudjetin sisältöä 

kotona; kokonaisuuden sisältö alkaa hahmottua. 

”Jouduin taas olemaan poissa (…). Tutkin toisten mallituksia (…). Tulosbud-

jetin sisältö alkaa pikkuhiljaa hahmottua kokonaisuudessaan.” 

(C11/pk/15.11.1995.) 

Opiskelija oli mm. mukana rahoituksen suunnittelussa, erityisesti käyttöpääoman 

ja tulossuunnitelman laskemisessa. Opiskelija teki yhteistyötä laskentavastaavan, 

varastovastaavan ja henkilöstövastaavan kanssa tulossuunnitelman laatimisessa. 

Tärkeä etappi, rahoitusneuvottelut olivat lähestymässä (C11/pk/13.12.1995). Kas-

savastaava yhteistyöprofiili on esitetty Taulukossa 20. 

Taulukko 20. Kassavastaavan yhteistyöprofiili. 

Yhteistyö Koordinaatio Yhteinen työstä-

minen 

Yhteensä 

Opiskelijaryhmän ja ohjaajien sisäinen yhteistyö 7 (21) 24 (29) 28 (50) 

Yhteistyö muiden tahojen kanssa koulun sisällä 1 (-) 2 (-) 3 (-) 

Yhteistyö koulun ulkopuolisten kanssa  3 (-) 1 (-) 4 (-) 

Yhteensä 11 (21) 27 (29) 35 (50) 

Yhteinen työstäminen yhteisten kokousten lisäksi kohdistui kassavastaavalla mm. 

riskinhallintaan (27.9; 3 riskinhallinta, laskenta), mallin kehittämiseen (11.10; 2 

laskenta, 25.10; 2 ohjaaja), rahoituksen suunnitteluun (1.11; 3 laskenta, riskinhal-

linta, 22.11; 3 laskenta, varasto, 22.11; 2 laskenta, varasto, 13.12; 4 tuotanto, las-

kenta, varasto), palkanlaskentaan (20.12; 2 riskinhallinta) ja varastointiin (25.10; 

3 varasto, sihteeri). Koordinaatiotyyppinen yhteistyö liittyi mm. vaitiololupauksen 

tekemiseen (25.10; 2), osakemerkintöihin (1.11; 2), tiedonkulkuun (15.11; 2), va-

kuutuksiin (22.11; 2) ja ostoihin (28.11; 2). Koulun ulkopuolisten kanssa tehtävä 

koordinaatiotyyppinen yhteistyö kohdistui tulosbudjetointiin (soitto Servi Sys-

tems Oy) sekä toiminnan suunnitteluun (faxilla yhteydenotot partneriyritykseen). 

Yhteinen työstäminen koulun ulkopuolisten kanssa kohdistui asiakastyytyväi-

syystutkimuksen tekemiseen partneriyritykselle sekä toiminnan suunnitteluun. 
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Yhteenvetona voidaan esittää, että työjakovaiheessa opiskelijalla on sekava 

tunne ja ajatus harhailee, mutta opiskelijan mielestä haasteisiin on tartuttava 

(pk/6.9). Osatoimintojen tehtävien selvittäminen ja partneriyritysvierailu auttoivat 

ymmärtämään perustettavaa toimintaa, erityisesti tuotantoa (pk/20.9). Opiskelijat 

suunnittelivat perustettavan yrityksen toimintaa ilman opettajan läsnäoloa aktiivi-

sesti (pk/27.9). Mallien tarkastelu auttoi opiskelijaa selkeästi ymmärtämään mal-

lien kuvaamaa toimintaa (pk/11.10, pk/25.10). Opiskelija tarkasteli niitä koulun 

lisäksi kotonaan oppiakseen paremmin perustettavan yrityksen toimintaa 

(pk/25.10). Toiminta jatkui sekä yksilö- että yhteisöllisellä tasolla rahoitussuunni-

telmien ja mallien kehittelyllä. Opiskelija oppii mallien kautta, mitä mallin ku-

vaamassa toiminnassa tapahtuu. Kokonaiskuvakin oli valoisampi kuin kouluun 

tullessa (pk/8.11, pk/15.11). Tulosbudjetin sisältökin hahmottuu opiskelijalle 

(pk/15.11), mutta kaiken kaikkiaan rahoitussuunnitelmat ja mallintaminen tuntui 

vieneen opiskelijan voimavaroja (pk/29.11,pk/20.12). 

Sihteeritehtävät 

Sihteerin päiväkirjamerkinnät sisälsivät 30 sivua käsinkirjoitettua tekstiä orientoi-

tumisvaiheessa. Opiskelijan päiväkirja sisälsi paikoin erittäin tarkkaa kuvausta 

suoritetuista tehtävistä ja yhteisen toiminnan etenemisestä. Opiskelija kuvaa ja ar-

vioi myös perusteellisesti omaa oppimistaan ja yhteistä oppimista. Samoin, kuin 

kassatoimintojenkin kohdalla, sihteeri osallistui myös suurempiin tehtäväkoko-

naisuuksiin kuten rahoituksen suunnitteluun. Alkuvaiheen toiminta kohdistui sih-

teerillä muistioiden kirjoittamiseen. Opiskelija viimeisteli partneriyritysvierailun 

muistioita ja pyrki osallistumaan myös muiden vastuualueiden valmistelutyöhön.  

”Aluksi korjailin aikaisempia muistioita (…). Taidanpa kysyä äidinkielen 

opettajalta (…). Autoin ja tutustuin varaston tehtäväkenttään. (…). Ne, jotka 

olivat saaneet valmiiksi osa- alueittensa mallit, esittivät ne. Sihteerinä pidin 

kirjaa (…).” (C2/pk/27.9.1995.) 

Seuraavina projektipäivinä kehiteltiin yhteisesti liikeideaa ja opiskelijat tekivät 

osatoimintojen malleja, joita käsiteltiin yhteisesti. Sihteerin tehtäväksi muotoutui 

kokouksien valmistelu siten, että kaikki saavat esityslistan viimeistään päivää en-

nen kokousta ja kopiot papereista/malleista, joita käsitellään yhteisissä palavereis-

sa (vrt. hypoteesin säännöt) (C2/pk/11.10.1995). Yhteisessä kokouksessa etukä-

teen jaetut kopiot käsiteltävistä asioista tuntuivat helpottavan asioihin paneutu-

mista. Opiskelija aikoi käyttää omia henkilökohtaisia verkostojaan hyödyksi 
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hankkiessaan työsopimuslomakkeita. Opiskelija mietti myös parannusehdotuksia 

toimintatapoihin (säännöt). Keskustelua voisi olla enemmän. Sihteeri kuvaa seu-

raavien päivien sisältöä seuraavasti. 

”Kopiointia oli kovasti täksi päiväksi (…). Jokainen vastuualue käytiin läpi, 

minulle kopioista oli ainakin hyötyä, kun saa katsoa ja miettiä itsekin (…). 

Vaitiololupaus ja yhtiöjärjestys on mun kirjoitustöitä (…).” 

(C2/pk/18.10.1995.)  

”(…) Korjailin ja tulostin kaikki tekemäni muistiot (…). Armin ja Irman 

kanssa katselimme varastokirjanpitoa (…). Alpon kanssa mietimme henkilös-

töhallintoa (…). Sovittiin, että teen lomakkeen (…). Sovittiin myös, että käyn 

kaupungin hallinnosta työsopimuspapereita (…). Muistiot, esityslista, yhtiö-

järjestys, vaitiololupaus ja osakaskortistoa olen aloitellut ja tehnytkin. Vas-

tuualueet, tulosbudjetti käytiin läpi (…).” (C2/pk/25.10.1995.) 

”(…) Olin tehnyt henkilötietolomakkeet (…). Finpecistä olimme saaneet kan-

sion, jossa on yrityksen perustamispaperit (…). Täyttelin niitä harjoitukseksi 

(…).” (C2/pk/31.10.1995.) 

Opiskelija oli tehnyt töitä myös viikonloppuna. Opiskelijan työt liittyivät lähinnä 

yrityksen perustamisasiakirjoihin. Tilintarkastaja ei antanut allekirjoitusta perus-

tamispapereihin, koska niistä puuttui todiste osakepääoman maksamisesta. Opis-

kelijat arvioivat myös yhdessä sitä, mitä ovat oppineet ja onko siitä hyötyä tule-

vaisuudessa (vrt. oppimisen arviointi). Opiskelija tarkistutti yrityksen perustamis-

paperit oikeusopin opettajalla 

”Näin aluksi taidan kertoa viikonlopusta (…). Tein yrityksen perustamiskir-

jan perusilmoituksen, perustamiskokouksen esityslistan (…). Kun ei omista 

kirjoituskonetta, mieheni toi sen töistä. (…). Ruokatauolla monet pohti, sitä 

että, mitä oppii ja onko siitä mitä tekee tulevaisuudessa hyötyä. (…). Pohdin 

Alpon kanssa työsopimusta (…).” (C2/pk/8.11.1995.) 

”Näytin ja juttelin Seijan (oikeusopin opettaja J.I) kanssa Dowi Oy:n pape-

reista ennen, kuin vein ne Finpekkiin” (C2/pk/9.11.1995). 

Opiskelijan tekemän ehdotuksen mukaan uuden kokouksen alussa sihteeri luki ai-

na edellisen kokouksen muistion. Yhteisissä palavereissa tuli esiin hyviä keskus-

teluhetkiä. Päätöksien tekeminen monissa asioissa tuntui vaikealta. 

(C2/pk/15.11.1995.) Sihteeri osallistui myös rahoituksen suunnitteluun ja sen ete-

nemisen arviointiin (C2/pk/29.11.1995.) Opiskelija harjoitteli kassavirtaennusteen 
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tekemistä kotonaan. Opiskelija oli sitoutunut opiskeluun. Aviomies kysyi, kannat-

taako harjoitusyritystä noin tosissaan ottaa. Toimintaprosessi lomaketasolla vai-

kutti sekavalta, mutta lomakkeiden viimeistely selkiyttänee opiskelijan mielestä 

tilannetta. Rahoitusneuvottelujen jälkeen kokonaisuus vaikutti jo paremmalta. 

”(…) Tein viikonloppuna itsekseen kotona kassavirtaennustetta (…). Mieheni 

tuumasi aina välillä kannattako se ennuste niin tosissaan ottaa (…). Sitten 

täytin Avista-palkanlaskentaohjelmaan henkilötietokorit jokaiselle (…).” 

(C2/pk/29.11.1995.)  

”Autoin Alpoa henkilötietojen syöttämisessä (…). Kokeilin muutaman palkan 

maksamisen (…). Kassavirta, tasesuunnitelma käytiin läpi. Sekava tunne (…). 

Toimintaprosessi lomaketasolla vaikutti myös sekavalta (…), mutta kun lo-

makkeet saadaan kuntoon, silloin varmaan selkenee.” (C2/pk/13.12.1995.) 

”(…) Hieno tunne, kokonaisuuskin vaikutti mahtavalta.” (C2/pk/19.12.1995.) 

Taulukossa 21 on kuvattu sihteerin yhteistyöprofiili. Yhteinen työstäminen yhteis-

ten kokousten lisäksi kohdistui mm. varaston toiminnan suunnitteluun (27.9; 2, 

varasto (mallintaminen); 25.10; 3 varasto, kassa), henkilöstöhallintoon (25.10, 

29.11, 13.12, 20.12; 2 henkilöstöhallinto; 28.11; 3 henkilöstöhallinto, tuotanto) ja 

rahoituksen suunnitteluun (29.11; 2, laskenta). Koordinaatiotyyppinen yhteistyö 

liittyi mm. vaitiololupauksen tekemiseen (4.10; 2), mallintamiseen (18.10; 2), 

henkilöstöhallintoon (25.10; 2, 15.11; 2), rahoituksen suunnitteluun (13.12; 3), 

muistioiden tekemiseen (13.12; 3) ja tekstinkäsittelyyn (22.11; 2, 28.11; 2). Kou-

lun sisäinen yhteistyö kohdistui yrityksen perustamisasiakirjoihin. Koulun ulko-

puolisten kanssa tehtävä koordinaatiotyyppinen yhteistyö kohdistui mm. toimin-

nan suunnitteluun (vierailu Oulun kaupungin kirjastoon), henkilöstöhallintoon 

(vierailu SAK:hon, TSL:ään) ja koulutukseen (soitto Markkinointi-instituuttiin) 

sekä toiminnan suunnitteluun (partneriyritysvierailu ja yhteydenotot partneriyri-

tykseen).  
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Taulukko 21. Sihteerin yhteistyöprofiili. 

Yhteistyö Koordinaatio Yhteinen työstämi-

nen 

Yhteensä 

Opiskelijaryhmän ja ohjaajien sisäinen yhteistyö 10 (27) 27 (44) 37 (71) 

Yhteistyö muiden tahojen kanssa koulun sisällä 1 (-) 2 (-) 2 (-) 

Yhteistyö koulun ulkopuolisten kanssa  6 (-) 1 (-) 7 (-) 

Yhteensä 17 (27) 30 (44) 46 (71) 

Yhteenvetona voidaan todeta, että työjakovaiheessa opiskelijasta tuntui haastaval-

ta ryhtyä tekemään partneriyritykselle asiakastyytyväisyystutkimusta. Opiskelija 

oli päättänyt päiväkirjamerkinnän ”yhdessä eteenpäin”. Orientoitumisen etenemi-

nen tuntui mielenkiintoiselta, vaikkakin raskaalta. Opiskelijalla oli kuva siitä, 

kuinka paljon asioita tulee selvittää, ennen kuin voi aloittaa (pk/13/9). Opiskelija 

kommentoi partneriyritysvierailua: ”jäi kiva jälkitunne” (pk/20.9). Ryhmätyös-

kentely näytti opiskelijan mielestä hyvältä, vaikkakaan opettaja ei ollut paikalla. 

Kuitenkin opiskelijan mielestä vetäjää tarvitaan. (pk/27.9). Opiskelijan mielestä 

mallintaminen eteni hyvin, ja opiskelijat olivat onnistuneet mallien kehittelyssä 

(pk/4.10, 11.10). Opiskelijan mielestä yhteistä keskustelua voisi olla enemmän 

(esim. pk/18.10) ja hän on tyytyväinen yhteisiin kokouksiin, kun pohditaan ja aja-

tellaan eri kanteilta asioita (pk/15.11, 22.11). Orientoitumisvaiheen loppupuolella 

mallintaminen ja rahoituksen yhteinen suunnittelu tuntuu sekavalta, vaikka opis-

kelija harjoittelee itse kassavirtaennusteen tekemistä viikonloppuna (pk/29.11, 

13.12). Opiskelija on kuitenkin toiveikas kassavirtaennusteen ja toimintaprosessin 

selkiintymisestä. Rahoitusneuvottelun jälkeen opiskelija kuvaa tunnetta hienoksi 

ja kokonaisuuskin tuntuu vaikuttavan mahtavalta.  

Riskinhallinta 

Riskinhallinnasta vastaavan päiväkirjamerkinnät sisälsivät 8 sivua käsinkirjoitet-

tua tekstiä orientoitumisvaiheessa. Opiskelijalla oli pitkä kokemus oman yrityk-

sen toimintaan osallistumisesta. Opiskelijan päiväkirja sisälsi lähinnä kuvausta ja 

arviointia yhteisen toiminnan etenemisestä, omista työtehtävistä ja opiskelun on-

gelmista. 

Opiskelijaryhmässä ei kaikille riittänyt omaa vastuualuetta. Tällöin päätettiin 

yhdessä, että kyseessä olevat kaksi opiskelijaa toimisivat yhdyshenkilöinä isom-

missa projekteissa. Toinen yhdyshenkilöistä joutui lopettamaan keväällä koulun-

sa. Toiselle yhdyshenkilöistä orientaatiovaiheen alkupuolen tehtäväksi muotoutui 
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riskinhallinnan suunnittelu perustettavalle yritykselle. Opiskelijalla oli n. 20 vuo-

den kokemus perheyrityksen toiminnasta. Opiskelija kuvaa toimintaa partneriyri-

tysvierailun jälkeen. Hänen ymmärryksensä liikeidean sisällöstä laajeni. 

”(…) Riskinhallintaa mietittiin alustavasti (…).” (C5/pk/27.9.1995.) 

”Tarkasteltiin osastojen mallintamista, edistyvät pikkuhiljaa (…). Liikeidea 

tarkennettiin, eipä ole ennen tullut miettineeksi, mitä kaikkea se pitää sisäl-

lään (…).” (C5/pk/4.10.1995.) 

Seuraavina projektipäivänä tehtiin toiminnan yhteistä suunnittelua, mallintamista 

ja niiden yhteistä arviointia. Merkinnät osoittivat, että toiminta etenee vähitellen, 

ei kertakaikkisina hyppäyksinä.  

”(…) Edelleen osastojen mallintamista (…). Setvittiin liikeideaa ja toimiala-

selvitystä. Yhtiöjärjestys oli esillä (…). Josko saataisiin lainopillista apua 

(…). Vaitiololupaus taustayrityksen asioista päätettiin tehdä (…).” 

(C5/pk/11.10.1995.) 

”Käsiteltiin toimintaprosessin kuvausta (vrt. kokonaisuus J.I), se kaipaa vielä 

selvityksiä. Edelleen mallintamista. Palkka- asiat esillä (…). Allekirjoitettiin 

vaitiololupaus (…).” (C5/pk/18.10.1995.) 

Mallintamisen rinnalle nousi perustettavalle yritykselle tehtävät rahoitussuunni-

telmat. Perustettavan yrityksen perustamisasiakirjat alkoivat valmistua. Osakeyh-

tiön perustaminen ei ole aivan yksinkertainen asia.  

”Dowi Oy: n perustamiskokous ja hallituksen kokous (…), ettei Oy:n perus-

taminen olekaan aivan yksinkertaista. Onneksi ”siviilissäkin” saa apua, kun 

vaan osaa hakea (…).” (C5/pk/6.11.1995.) 

Asioitten yhteinen käsittely ja kehittäminen tuntuivat opiskelijasta liikaa aikaa 

vievältä. Hänen mielestään harjoitusyritysopiskelu vie liikaa aikaa muilta oppiai-

neilta, siitä huolimatta, että hänellä ei ole varsinaista vastuualuetta. Kuitenkin hän 

yrittää auttaa toisia parhaan kykynsä mukaan. Koti ja oman yrityksen asioitten 

hoito vie myös aikaa. Toiminta tuntuu raskaalta (C5/pk/22.11.1995). Rahoituslas-

kelmat eivät millään tahdo täsmätä.  

”Tulosbudjetin, tasesuunnitelman ja kassavirtaennusteen suunnittelua. Tun-

tuu ettei niitä saa millään täsmäämään. (…). Jospa se vielä valkenee (…). ” 

(C5/pk/29.11.1995.) 
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Rahoitusneuvottelut koulun oman opettajan kanssa, jolla on aikaisempaa koke-

musta rahoituspäällikön tehtävistä, eivät tuntuneet opiskelijan näkemyksen mu-

kaan oikein todenmukaisilta. Opiskelija korostaa aloittavan yrityksen rahoitus-

suunnitelmissa tarkkoja laskelmia, tulostavoitteita ja tulevaisuuden näkymiä. 

”Rahoitusneuvottelut eivät oikein todentuntuiset (…). Neuvotteluissa ei tullut 

esille ollenkaan rahoituskulujen tinkausta, joka kuuluu oleellisesti asiaan. 

Rahoituslaitoksia kannatta kilpailuttaa.” (C5/pk/19.12.1995.) 

Vakuutusasioiden selvittely jäi valmistumatta orientaatiovaiheen aikana, riskin-

hallinnan malli valmistui tammikuuna alussa. Seuraavassa malli, jonka opiskelija 

teki yhdessä toisen yhdyshenkilön kanssa. Mallissa riskinhallinnan arviointi ulot-

tuu yrityksen toimintaprosessiin. Mallissa on arvioitu jokaisen osatoiminnon koh-

dalla ennakkojäsentäjämäisesti mahdollisia riskejä. Kuviossa 13 opiskelija kuvaa 

riskinhallintamallin prosessina.  

 

Kuvio 13. Riskinhallinnan orientaatioperusta. 

RISKIEN KARTOITUS

TAVARAN TOIMITTAJAT
              - TOIMINTAVARMUUS
              - LAATU

OSTOT

      - HENKILÖRISKI
       - EPÄKURANTTIUS
      - TOIMINTAVARMUUS

KULJETUS

    - VIIVÄSTYMISET
    - VAURIOITUMISET

   - PALORISKI
   - VARKAUS
   - HÄVIKKI

TUOTANTO
         - KONEET / LAITTEET
         - HENKILÖSTÖ
         - MURROT
         - TUOTANNON KESKEYTYS
         - VALMISTUSVIRHE
          - KALUSTON VAHINGOT

VARASTO
        - SÄRKYMINEN
           - TULIPALO

MYYNTI
        - HENKILÖRISKI
        - MAKSUVALMIUS

KULJETUS
           - VIIVÄSTYMISET
          - TUOTANTOVASTUU

ASIAKAS
          - MAKSUKYKY
          - TUOTANTOVASTUU

II RISKIN ARVIOINTI
RISKINHALLINTA

YHTEENVEDOT
KARTOITUKSESTA

TEHDÄÄN RISKIN-
HALLINTA SUUNNITELMA

VÄLTTÄMINEN POISTO KANTAMINEN SIIRTO

- TYÖSUOJELU
- TYÖKYKY
- KOULUTUS
- ALIHANKINTA

- VUOKRASOPIMUS
- ALIHANKKIJAT

- VAHINKO
  YHTIÖN VASTUULLA

ALIHANKKIJATVAKUUTTAMINEN

HENKILÖVAKUUTUS OMAISUUS TOIMINTA

1. PAKOLLISET VAKUUTUKSET
    - SOSIAALITURVAVAKUUTUS
    - TYÖELÄKEVAK.
    - TAPATURMAVAK.
    - RYHMÄHENKIVAK.
    - TYÖTTÖMYYSVAK.

1. KIINTEISTÖ-
    VAKUUTUS
  - PALO
   - VARKAUS
   - MURTO

2. IRTAIMISTO
   - ATK-LAITTEET

- KESKEYTYSVAKUUTUS
- VASTUUVAK.
- OIKEUSTURVAVAK.

2. VAPAAEHTOISET VAKUUTUKSET
   -  VASTUUVAKUUTUS
   -  VAPAA-AJANVAKUUTUS

VARASTO

III

I

3.11.1995 TT
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Riskinhallintaa kuvaava malli on rakenteelliselta laadultaan algoritmi-ennakko-

jäsentäjämalli. Siinä on yhdistetty riskien kartoitus yrityksen toimintaprosessiin. 

Malli kuvaa riskinhallintaprosessin etenemisen riskien arvioinnista aina riskinhal-

linnan eri menetelmiin. Toimintavaiheen riskinhallinta järjestettiin pääosin mallin 

kuvaamalla tavalla. Vakuutusten ehdot ja hinnat saatiin myöhemmin vakuutusyh-

tiöiden tarjouspyyntöjen pohjalta laadituista tarjouksista. Vakuutusyhtiöiden tar-

jouksia vertailtiin ja kokonaisuuden kannalta järkevämpi valittiin.  

Riskinhallinasta vastaavan yhteistyöprofiili on Taulukossa 22. 

Taulukko 22. Riskinhallinnasta vastaavan yhteistyöprofiili. 

Yhteistyö Koordinaatio Yhteinen 

työstäminen 

Yhteensä 

Opiskelijaryhmän ja ohjaajien sisäinen yhteistyö 2 (3) 25 (29) 27 (32) 

Yhteistyö muiden tahojen kanssa koulun sisällä 1 (-) 2 (-) 3 (-) 

Yhteistyö koulun ulkopuolisten kanssa  6 (-) 1 (-) 7 (-) 

Yhteensä 9 (3) 28 (29) 37 (32) 

Yhteinen työstäminen yhteisten kokousten lisäksi kohdistui mm. riskinhallintaan 

(27.9; 3, laskenta, kassa), mallin kehittämiseen (18.10; 2 henkilöstöhallinto), ra-

hoituksen suunnitteluun (1.11; 2 sihteeri, 8.11; 3 kassa, laskenta, 28.11; 2, mark-

kinointi) ja henkilöstöhallintoon (1.11; 2 henkilöstöhallinto, 20.12; 2, sihteeri).  

Koordinaatiotyyppistä yhteistyötä opiskelija teki mm. riskinhallintaan liittyen 

6.9; 2 ja 22.11; 2. Koulun ulkopuolisten kanssa koordinaatiotyyppinen yhteistyö 

kohdistui kokonaistoiminnan suunnitteluun (aviomiehen yritykseen) sekä riskien-

hallinnan suunnitteluun (vierailu Lähivakuutuksessa). Lisäksi opiskelija soitti Y-

Fenniaan ja Lähivakuutukseen hankkiakseen tietoja riskienhallintaa varten. Lisäk-

si opiskelija lähetti tarjouspyynnöt vakuutuksista ja rahoituksesta Pohjola Oy:hyn 

ja Y-Fenniaan.  

Yhteenvetona esitetään, että työnjakovaihe sujui sutjakkaasti, kuitenkin asioi-

ta tuntui olevan selvitettävänä valtavasti (pk/6.9). Perustettavan yrityksen toimin-

taan orientoituminen tuntui vaikealta, kun ei ole selvää kuvaa, mistä aloittaa, kun 

kaikki tuntuvat liittyvän toisiinsa. Kaikki tuntuivat kuitenkin olevan motivoitunei-

ta selvittämään asioita (pk/13.9). Partneriyritysvierailun jälkeen opiskelija olisi 

halunnut tehdä vertailua toisiin saman toimialan yrityksiin. Mallintamisen yhtey-

dessä tulee esiin lähes päivittäin uusia ideoita. Vaikka opiskelijalla on pitkä ko-

kemus perheyrityksessä toimimisesta, hän ei ole miettinyt, mitä kaikkea liikeidea 

pitää sisällään (pk/4.10). Toiminnan suunnittelu etenee mallintamisen ja rahoituk-
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sen suunnittelun kehittelyllä, opiskelija havaitsee murinaa yhteisistä pitkistä ko-

kouksissa (pk/11.10). Toimintaprosessi kaipaa kehittelyä opiskelijan mielestä 

(pk/18.10). Yrityksen perustamistoimet osoittivat opiskelijalle, etteivät kaikki sii-

hen liittyvät aisat olekaan niin yksinkertaisia (pk/6.11). Rahoituksen ja mallinta-

misen yhteinen suunnittelu vaati pitkiä yhteisiä kokouksia, jotka tuntuivat pitkiltä. 

Opiskelija yrittää kuitenkin auttaa toisia parhaan mukaan, kuitenkin oman opiske-

lun ja firman pyörittäminen tuntuu väsyttävältä (pk/22.11). Opiskelija on toi-

veikas rahoituksen suunnitelmien sisältöjen valkenemisesta (pk/29.11). Opiskeli-

jan mielestä oman koulun opettajan pitämät rahoitusneuvottelut eivät olleet toden-

tuntuiset suhteessa aikaisempiin omiin kokemuksiin käytännön rahoitusneuvotte-

luista. 

Toimitusjohtajan tehtävät 

Toimitusjohtaja ei kuvattavassa kokonaisuudessa täyttänyt oppimispäiväkirjaa, 

vaan hänen kaikki harjoitusyritysopiskeluun liittyvät dokumenttinsa olivat opiske-

lijan omassa hankekansiossa. Toimitusjohtajan tehtävänä oli toimia linkkinä oh-

jaajien ja opiskelijaryhmän välillä sekä vastata opiskelijatasolla toiminnan etene-

misestä. Ohjaajat sopivat toimitusjohtajan kanssa usein ennakkoon kokouksissa 

käsiteltävistä asioista. Toimitusjohtajan hankekansiossa oli toimitusjohtajan tär-

keimmät vastuut määritelty opetuskokonaisuuden alkuvaiheessa seuraavasti: 

”Perustamisasiakirjat, toiminta- ajatus, liike-idea, toimintaprosessi, kokous-

ten asiat valmisteltuina (…) sekä yhtiökokoukset.” (C10/hk/13.9.1995.) 

Toimitusjohtajan yhteistyöprofiilin tiedot on esitetty Taulukossa 23 oppimispäi-

väkirjaa täyttäneitten opiskelijoiden päiväkirjamerkintöjen perusteella sekä muista 

aineistoista (esim. hankekansio). 

Taulukko 23. Toimitusjohtajan yhteistyöprofiili. 

Yhteistyö Koordinaatio Yhteinen 

työstäminen 

Yhteensä 

Opiskelijaryhmän ja ohjaajien sisäinen 

yhteistyö 

5 (9) 18 (20) 23 (29) 

Yhteistyö muiden tahojen kanssa koulun sisällä 1 (-) 2 (-) 3 (-) 

Yhteistyö koulun ulkopuolisten kanssa  9 (-) 1 (-) 10 (-) 

Yhteensä 15 (9) 21 (20) 36 (29) 
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Yhteinen työstäminen yhteisten kokousten lisäksi kohdistui mm. markkinoinnin 

suunnitteluun (27.9; 2 markkinointi) ja markkinointisuunnitelmaan (22.11; 2 

markkinointi). Koordinaatiotyyppistä yhteistyötä opiskelija teki kohdistuen mm. 

vaitiolositoumukseen (4.10; 2) henkilöstöhallintoon (28.11; 2), muistion tekemi-

seen (13.12; 3) sekä varastointiin (13.12; 2). Koordinaatiotyyppinen yhteistyö 

(vierailut) koulun ulkopuolisten kanssa liittyi työsuojeluun (työsuojelupiirissä), 

toimialaselvitykseen (SYP-pankki), palkkoihin ja perintään (liikeliitto) sekä toi-

mistokalusteiden hankintaan (Isku Oy). Lisäksi toimitusjohtaja soitti tai lähetti 

fakseja tiedonhankintaa varten työsuojelupiiriin (työsuojelu), OKO:oon (toimiala-

selvitys), liikeliittoon (palkat ja perintä) sekä Isku oy:hyn (toimistokalusteet). Li-

säksi toimitusjohtaja osallistui Olli Linjalan palvelukulttuuria koskevalle luennol-

le Haukiputaalla. Yhteinen työstäminen kohdistui partneriyrityksen kanssa asia-

kastyytyväisyystutkimuksen tekemiseen. 

ATK- tehtävät 

Atk-vastaavan päiväkirja ei ole ollut tutkijan käytettävissä. Atk-vastaavan yhteis-

profiili on eritelty toisten opiskelijoiden oppimispäiväkirjojen ja muiden aineisto-

jen perusteella. Atk-vastaavan tehtäviksi yhteisessä kokouksessa määriteltiin: 

”Logo, mallintaminen, avista ym., ohjelmat, tietojen tallennus, suojaus ym. 

varmuuskopiointi ja tiedottaminen.” (Mu/13.9.1995). 

Myöhemmin ATK-vastaavan päätehtäväksi muotoutui graafisten mallien tuotta-

minen käsin tehtyjen mallien mukaisesti sekä vastata ohjelmien toimivuudesta. 

Pääosa opiskelijoista teki myös itse ATK:n avulla vastuu-alueensa mallin (esim. 

C1/pk).  

Yhteinen työstäminen yhteisten kokousten lisäksi kohdistui mm. orientaatio-

vaiheessa mallien kehittämiseen (25.10; 2, laskenta, 15.11; 2 henkilöstö). Koordi-

naatiotyyppinen yhteistyö liittyi työsopimusmalliin (8.11; 2), tulossuunnitelmaan 

(13.12; 2). Koordinaatiotyyppinen yhteistyö koulun ulkopuolisten kanssa kohdis-

tui ATK-kirjanpitoon. Yhteinen työstäminen kohdistui partneriyrityksen kanssa 

asiakastyytyväisyystutkimuksen tekemiseen. Taulukko 24 esittää Atk-vastaavan 

yhteistyöprofiilin. 
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Taulukko 24. Atk-vastaavan yhteistyöprofiili. 

Yhteistyö Koordinaatio Yhteinen 

työstäminen 

Yhteensä 

Opiskelijaryhmän ja ohjaajien sisäinen yhteistyö 3 (4) 21 (23) 24 (27) 

Yhteistyö muiden tahojen kanssa koulun sisällä 1 (-) 2 (-) 3 (-) 

Yhteistyö koulun ulkopuolisten kanssa  3 (-) 1 (-) 4 (-) 

Yhteensä 7 (4) 24 (23) 31 (27) 

Tutkimusaineiston perusteella opiskelijat ovat toimintakokonaisuuden päätekijöitä 

(vrt. hypoteesi). Orientoituminen toimintakokonaisuuteen oli sekä työnjaollista et-

tä yhteisöllistä. Oppimistoiminnan keskeisenä välineenä näyttäytyi mallintaminen 

ja liiketoiminnan suunnitelmat. 

7.10 Opiskelijaryhmien tuottamien mallien erittely 

Oppimistoiminnassa strategisesti erittäin merkittävää on oppimisen kohdetta tut-

kimalla muodostaa sen oleellisia piirteitä kuvaava malli (esim. Engeström 1987; 

Torvinen 1997, 2004). Opetuskokonaisuuksissa tuotetut tai esitetyt mallit analy-

soitiin mm. lukumäärän ja rakenteellisen laadun mukaan (esim. Engeström 1984, 

1994). Taulukossa 25 esitetään mallien määrä opiskelijaryhmittäin käyttäen luo-

kitteluperusteena Engeströmin (1984, 1994) mallien rakenteellisen laadun luokit-

telua lisättynä algoritmi-ennakkojäsentäjä- ja systeemi-ennakkojäsentäjäluokilla. 

Opiskelijoiden tuottamat mallit painottuvat algoritmi-ennakkojäsentäjä- ja sys-

teemisiin malleihin, jotka osoittavat opiskelijoiden prosessi- ja systeemiorientaa-

tiota perustettavan yrityksen toimintaan.  

Taulukko 25. Opiskelijaryhmien tuottamien mallien määrä ja rakenteellinen laatu vuo-

sina 1993–1997. 

Mallin rakenteellinen laatu 1993–1994 1994–1995 Dowi 

1995–1996

1995–1996 1996–1997 Yht. 

Prototyyppi 1 2 2 3 1 9 

Ennakkojäsentäjä 4 1 1 6 9 21 

Algoritminen 0 4 1 2 2 9 

Algoritmi- ennakkojäsentäjä 7 1 15 8 7 38 

Systeeminen 5 6 9 10 8 38 

Systeemi- ennakkojäsentäjä 2 4 6 1 2 15 

Teoreettista selitystä 

tavoittelevat mallit 

0 0 1 1 1 3 

Yhteensä 19 18 35 31 30 133 
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Opiskelijoiden tuottamat mallit analysoitiin rakenteellisen laadun lisäksi epätäy-

dellisyyden ja kokonaisvaltaisuuden sekä muodostamistavan ja mallien sovelta-

misen suhteen. Mallit luokiteltiin epätäydelliseksi silloin, kun mallin kuvaavan 

suorituksen, prosessin, systeemin tai toiminnan keskeinen piirre, ulottuvuus, osa-

vaihe puuttui mallista. Kokonaisvaltaiseksi malli luokiteltiin silloin, kun kuvauk-

sessa oli pääosin kuvattavan ilmiön, suorituksen, prosessin, systeemin tai toimin-

nan keskeiset piirteet ja osavaiheet. Tärkeänä kokonaisvaltaisuuden kriteeri oli se, 

että yrityksen toimintoa kuvaavan mallin tuli osoittaa kytkennät muihin toimin-

toihin.  

Mallien muodostamistavassa käytettiin luokkina valmiina annettu malli ja 

opiskelijaryhmän muodostama, jota oli käsitelty vähintään kerran yhteisesti sekä 

opiskelijaryhmän muodostama, jota oli käsitelty yhteisesti kaksi tai useamman 

kerran yhteisessä kokouksessa. Mallien soveltamista eriteltiin sen mukaan, miten 

toimintavaiheen toiminta vastasi malleissa esitettyä toimintatapaa. Mallit jaotel-

tiin seuraaviin luokkiin: ei sovelluttu ollenkaan toimintaan, sovellettiin osin toi-

mintaan ja sovellettiin pääosin toimintavaiheessa. Suoritin mallien analyysin 

käyttäen aineistona opiskelijoiden tai opiskelijaryhmien hankekansioita, muistioi-

ta, pöytäkirjoja tai oppimispäiväkirjoja sekä tutkijan muistiinpanoja.  

Opetuskokonaisuudessa esiintyneet mallit analysoitiin ryhmittäin edellä ku-

vattujen kriteerien mukaan. Taulukossa 25 esimerkkinä opiskelijaryhmän 1993–

1994 mallien analyysi. Mallien soveltamisessa S-kirjain tarkoittaa mallin sovel-

tamista pääosin toimintaa ja OS-merkintä tarkoittaa osin sovellettu yrityksen toi-

mintaan.  

Ryhmän 1993–1994 mallien yhteislukumäärä oli 19. Mallit painottuivat ra-

kenteellisen laadun mukaan algoritmisiin- ja systeemisiin malleihin; 14/19. Epä-

täydellisiä malleja oli kolme ja kokonaisvaltaisia 16. Valmiina annettuja malleja 

oli yksi, joka oli partneriyrityksen luovuttamat ikkunan rakennepiirustukset. Muut 

mallit muodostettiin harjoitusyritystyöskentelyssä, joista 12 mallin muodostamis-

ta käsiteltiin yhteisesti vähintään kaksi kertaa. Seitsemän mallin kohdalla harjoi-

tusyrityksen toiminta järjestettiin mallin kuvaamalla tavalla ja kahdentoista mallin 

kohdalla mallia sovellettiin vain osin toimintavaiheessa. Algoritmiset mallit koh-

distuivat lähinnä onnistuneen työsuorituksen etenemisen kuvaukseen, yrityksen ti-

laus- toimitusprosessin etenemisen erittelyyn tai osaan tilaus-toimitusprosessia. 

Systeemisten mallien muodostaminen kohdistui yrityksen toiminnan tai osatoi-

minnan kuvauksiin sekä laskentajärjestelmän kuvaukseen. Ennakkojäsentäjät 

kohdistuivat materiaalitoimintoihin, henkilöstöhallintoon, työsopimusmalliin ja 

organisaatiokuvaukseen.  
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Taulukko 26. Mallien analyysi 1993–1994. 

Mallin rakenteellinen 

laatu/kohde 

Mallin luonne Mallin muodostamistapa Sovelta-

mistapa 

Mallien 

lkm. 

yht. Epätäy-

dellinen 

Kok. 

valt. 

Valmii-

na an-

nettu 

Opiskelijan / 

-joiden muodos-

tama, yksi yht. 

käsittely 

Opiskelijan / 

-joiden muodos-

tama/kaksi tai 

useampi yhteistä 

käsittelyä 

Prototyyppi 

– ikkunan prototyyppi 

 

  

x 

 

x 

 

 

 

 

 

S 

 

 

1 

Ennakkojäsentäjä 

– materiaalitoiminnot 

– henkilöstöhallinto 

– työsopimus 

– organisaatio 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

x 

x 

 

- 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

x 

 

OS 

OS 

S 

S 

4 

Algoritminen       0 

Algoritmi- ennakko-

jäsentäjä 

– toimintaprosessi 

– palkanlaskenta  

– varasto 

– markkinointi 

- osto  

– tarjouksesta tava-

rantoimittamiseen 

 

 

 

 

x 

2x 

x 

 

x 

x 

 

x 

  

 

 

 

 

X 

2x 

x 

 

x 

x 

 

x 

 

S 

2OS 

S 

 

OS 

OS 

 

 

7 

Systeeminen 

– aloit. orientaatiope-

rusta (2) 

 

– markkinointi 

– laskenta 

– kokonaistoiminta 

 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

2x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

2OS 

 

 

OS 

OS 

S 

 

5 

Systeemi- ennakko-

jäsentäjä 

– markkinointi (2) 

 

 

 

- 

 

 

2x 

 

 

- 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

2OS 

2 

Teoreettista selitystä 

tavoittelevat mallit 

- - - - - - 0 

Yhteensä 3 16 1 6 12 (7S;12OS) 19 
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Mallien analyysi suoritettiin edellä kuvatuilla tavoilla myös muiden ryhmien osal-

ta. Ryhmän 1994–1995 mallien yhteislukumäärä oli 18. Mallit painottuivat raken-

teellisen laadun mukaan algoritmisiin- ja systeemisiin malleihin; 15/18 (sisältää 

myös algoritmi-ennakkojäsentäjä- ja systeemi-ennakkojäsentäjämallit). Epätäy-

dellisiä malleja oli yksi ja kokonaisvaltaisia 17. Valmiina annettuja malleja oli 

kaksi, jotka olivat partneriyrityksen luovuttamat ikkunan mallikappale ja raken-

nepiirustukset. Muut mallit muodostettiin harjoitusyritystyöskentelyssä siten, että 

13 mallin muodostamista käsiteltiin yhteisesti vähintään kaksi kertaa sekä kolmea 

mallia yhden kerran. Kahdentoista mallin kohdalla harjoitusyrityksen toiminta 

järjestettiin mallin kuvaamalla tavalla ja kuuden mallin kohdalla mallia sovellet-

tiin osin toimintavaiheessa. Algoritmiset mallit kohdistuivat lähinnä onnistuneen 

yrityksen tilaus-toimitusprosessin etenemisen erittelyyn, osaan tilaus-

toimitusprosessia ja onnistuneen rahoitusneuvottelun etenemiseen. Opiskelija-

ryhmä käytti algoritmisia malleja lähinnä prosessin suunnitteluun ja ohjaamiseen. 

Systeemisien mallien muodostaminen kohdistui yrityksen toimintaprosessin tai 

osatoimintojen suunnitteluun sekä taloushallinnon suunnitteluun ja toteuttami-

seen. 

Ryhmän 1995–1996 (OLK) mallien yhteislukumäärä oli 31. Mallit painottui-

vat rakenteellisen laadun mukaan algoritmisiin ja systeemisiin malleihin; 21/31. 

(sisältää myös algoritmi-ennakkojäsentäjä- ja systeemi-ennakkojäsentäjämallit). 

Epätäydellisiä malleja oli viisi ja kokonaisvaltaisia 26. Valmiina annettuja malleja 

oli kolme, jotka olivat partneriyrityksen luovuttamat ikkunan mallikappale ja 

kahdet rakennepiirustukset. Muut mallit muodostettiin harjoitusyritystyöskente-

lyssä siten, että 15 mallin muodostamista käsiteltiin yhteisesti vähintään kaksi 

kertaa sekä kolmeatoista mallia vähintään yhden kerran. Malleista 17 kohdalla 

harjoitusyrityksen toiminta järjestettiin mallin kuvaamalla tavalla. Kymmenen 

mallin kohdalla mallia sovellettiin vain osin toimintavaiheessa. Neljää mallia ei 

sovellettu toimintavaiheessa lainkaan. Nämä mallit koskettelivat työterveyshuol-

toa, työsuojelua, työsuhteen päättämistä sekä rahoituksen verkostoyhteyksiä, jon-

ka mallin opiskelija muodosti toimintavaiheen loppupuolella. Malli kuvasi jo to-

teutunutta toimintaa.  

Algoritmisien mallit kohdistuivat lähinnä onnistuneen työsuorituksen etene-

misen kuvaukseen, yrityksen tilaus-toimitusprosessin etenemisen kuvaamiseen ja 

erittelyyn, osaan tilaus-toimitusprosessia sekä riskinhallinnan vaiheiden kuvaami-

seen ja erittelyyn. Systeemisten mallien muodostaminen kohdistui yrityksen toi-

minnan tai osatoiminnan kuvauksiin ja taloushallintojärjestelmän kuvaukseen.  
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Ryhmän 1995–1996 (DOWI) mallien yhteislukumäärä oli 35. Mallit painot-

tuivat rakenteellisen laadun mukaan algoritmisiin ja systeemisiin malleihin 31/35 

(sisältää myös algoritmi-ennakkojäsentäjä- ja systeemi-ennakkojäsentäjämallit). 

Epätäydellisiä malleja oli kahdeksan ja kokonaisvaltaisia 27. Valmiina annettuja 

malleja oli kaksi, jotka olivat partneriyrityksen luovuttamat ikkunan mallikappale 

ja esite eri ikkunamalleista. Muut mallit muodostettiin harjoitusyritystyöskente-

lyssä siten, että 22 mallin muodostamista käsiteltiin yhteisesti vähintään kaksi 

kertaa sekä yhtätoista vähintään yhden kerran. Harjoitusyrityksen toiminta järjes-

tettiin 18 mallin kuvaamalla tavalla. Viidentoista mallin kohdalla mallia sovellet-

tiin vain osin toimintavaiheessa. Kahta mallia ei sovellettu toimintavaiheessa 

lainkaan. Nämä mallit koskettelivat toimintavaiheen loputtua tehtyjä toimintapro-

sessin kuvauksia. Algoritmiset mallit kohdistuivat lähinnä työsuoritusten etenemi-

seen, yrityksen tilaus- toimitus prosessin etenemiseen, osaan tilaus-

toimitusprosessia, riskinhallintaan, palkanlaskentaan ja henkilöstöhallintoon. Sys-

teemisten mallien muodostaminen kohdistui yrityksen kokonaistoiminnan tai osa-

toiminnan kuvauksiin sekä taloushallintojärjestelmän kuvauksiin. Teoreettista se-

litystä hakevana mallina voidaan pitää liikeideamallia. 

Ryhmän 1996–1997 mallien yhteislukumäärä oli 30. Mallit painottuivat ra-

kenteellisen laadun mukaan algoritmisiin ja systeemisiin malleihin; 19/30 (sisäl-

tää myös algoritmi-ennakkojäsentäjä- ja systeemi-ennakkojäsentäjämallit). Kysei-

sellä ryhmällä oli eniten ennakkojäsentäjämalleja. Epätäydellisiä malleja oli seit-

semän ja kokonaisvaltaisia 23. Valmiina annettuja malleja oli yksi, joka oli part-

neriyrityksen luovuttama ikkunan mallikappale. Muut mallit muodostettiin harjoi-

tusyritystyöskentelyssä siten, että 17 mallin muodostamista käsiteltiin yhteisesti 

vähintään kaksi kertaa ja kahtatoista mallia vähintään kerran. 17 mallin kohdalla 

harjoitusyrityksen toiminta järjestettiin mallien kuvaamalla tavalla. 11 mallia so-

vellettiin osin toimintavaiheessa. Kahta mallia ei sovellettu toimintavaiheessa 

lainkaan. Algoritmiset mallit kohdistuivat lähinnä onnistuneen työsuorituksen 

etenemiseen, osaan tilaus-toimitusprosessia, osakeyhtiön perustamiseen ja onnis-

tuneen rahoitusneuvotteluprosessin etenemiseen. Systeemisten mallien muodos-

taminen kohdistui yrityksen kokonaistoiminnan tai osatoiminnan, taloushallinto-

järjestelmän ja johtamisen kuvauksiin. Teoreettista selitystä hakevana mallina 

voidaan pitää yrityksen toiminnan terveyskolmiota. 

Mallien analyysi osoittaa, että pääosa mallien laadusta painottuu algoritmisiin 

ja systeemisiin malleihin (sisältää myös algoritmi-ennakkojäsentäjä- ja systeemi-

ennakkojäsentäjämallit). Tällöin oppimisen kohteena näyttäytyvät lähinnä proses-
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sit, yrityksen eri toiminnot ja niiden väliset yhteydet. Prototyyppimallit painottu-

vat lähinnä ikkunan rakennetta kuvaaviin malleihin ja ikkunan mallikappaleeseen.  

Opetuskokonaisuudesta vuosina 1994–1996 valmistuneille (n=37) lähetettiin 

keväällä 1997 kysely, jossa yhtenä kysymyksenä kysyttiin, mitä mieltä opiskelija 

on mallien käytöstä oppimisen apuvälineenä harjoitusyritystoiminnassa sekä millä 

tavoin mallit vaikuttivat oppimiseen harjoitusyrityksessä. Tulokset on esitetty 

Taulukossa 27.  

Taulukko 27. Mallintamisen vaikutukset oppimiseen harjoitusyrityksessä. 

Opiskelijoiden maininnat  

(n=37) 

1993–1994 

OLK 

n=10 

1994–1995 

OLK 

n=9 

1995–1996 

OLK  

n=8 

1995–1996 

DOWI 

n=10 

Yht. 

 

 

Mallintamisen avulla yritystoimintaa 

oppi/ymmärsi kokonaisvaltaisesti 

3 4 5 8 20 

Syvällisempi oppiminen mallien ja/tai 

niiden muuttamisen avulla 

4 3 4 5 16 

Mallit tärkeitä tai hyviä  

oppimisen apuvälineitä 

3 4 2 2 11 

Tiedonhankinta mallintamisessa 

työelämäläheistä 

1  1 2 4 

Opittavan asian keskeisten asioiden 

esittäminen malleissa 

1  1 2 4 

Ei vastausta 3    3 

Mallin rakentaminen vaativaa    2 2 

Vei liikaa aikaa  1   1 

Ei ymmärtänyt kaikkia malleja  1   1 

Mainintoja yhteensä 15 13 13 21 52 

Opiskelijoista 32 mukaan mallintamisella oli myönteinen vaikutus oppimiseen. 

Erityisesti vastauksissa korostettiin yritystoiminnan kokonaisvaltaista oppimista. 

Suurin vastausryhmä oli se, että mallien avulla yritystoimintaa oppi tai ymmärsi 

kokonaisvaltaisesti.  

”Mallien käyttö opettaa ymmärtämään yrityksen kokonaisvaltaisen toiminnan 

ja sen, että yrityksessä kaikki liittyy toimivaan kokonaisuuteen”. 

Vastausryhmään syvällisempi oppiminen mallien ja/tai niiden muuttamisen avulla 

kuului seuraava maininta: 
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”Oman mallin rakentamisen kautta pääsi mallin laajentuessa syvemmälle ky-

seiseen malliin ja osa-alueeseen ja pääsi hallitsemaan/ymmärtämään suu-

rempaa kokonaisuutta”. 

Vastausryhmään mallit olivat tärkeitä tai hyviä oppimisen apuvälineitä: 

”Mallien käyttö oli erittäin hyvä apuväline oppimiseen”. 

Mallien analyysin ja kyselyn tulokset ovat toisiaan tukevia. Mallintamisen pää-

kohteena näyttäytyivät prosessit, toimintojen kytkökset sekä yrityksen toiminta 

systeemisenä kokonaisuutena. Pääosin mallit nähtiin oppimisen kannalta positii-

visina oppimista edistävinä välineinä, joka tukee hypoteesin välinettä, jossa orien-

toituminen oppimisen kohteeseen tapahtuu tutkivan mallintamisen avulla. 

7.11 Yrityksen perustaminen 

Yrittäjyysprosessiin kuuluu perustettavan liiketoiminnan legitimoinnin osa (esim. 

Davidson 2005). Yrityksen perustamisen oli määrä tapahtua siten, että opiskelijat 

hankkivat tarvittavat asiakirjat sekä suunnittelevat perustettavan yrityksen yhtiö-

järjestyksen ja pitävät osakeyhtiön perustamiseen tarvittavat kokoukset ja tehtä-

vät. Erityistä huomiota kiinnitettiin yhtiöjärjestykseen sisältöön.  

Tässä yhteydessä korostettiin sitä, että yhtiöjärjestykseen tulee huomioida 

tarkasti sisältö osakkaiden tarpeiden mukaisesti. Kaikki perustamisasiakirjat ja 

osakemerkinnät tarkastettiin Finpecin toimesta. Sihteeri laati selvityksen pääkoh-

dittain yrityksen perustamisprosessista ja siinä tarvittavista lomakkeista ja ilmoi-

tuksista eri tahoille: 

”(…) Tein yrityksen perustamiskirjan perusilmoituksen, perustamiskokouksen 

esityslistan (…). Kun ei omista kirjoituskonetta mieheni toi sen töistä (…). 

Sunnuntai-iltana ajattelin tarkistaa paperit (…). Tänään täytin perusilmoitus-

lomakkeet uudelleen (…). Ensiolta (opettaja J.I) allekirjoitusta tilintarkasta-

jan lausuntoon, mutta kun en ollut Finn-pankista hakenut tiliotetta, en saa-

nut. (…).” (C27pk/8.11.1995.) 

Yrityksen perustamisprosessi kuului sihteerin vastuualueeseen. Tästä seuraavassa 

hyvä lainaus. 

”(…) Maanantaina 13. 11. 95 olin antanut kaikille kopiot yrityksen perusta-

mispapereista, joihin liitin selvityksen, mitä pitää olla mukana. Kehuit hyväk-

si työksi (…).” (C2/pk/15.11.1995).  
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”(...) Alpon kanssa teimme alustavasti työn aloittamisilmoitusta ja huo-

masimme, että kaikkea ne kysyvätkin, esim. suihkut (…). Laitoimme yhteis-

tuumailun tulokset alustavasti ilmoitukseen (…), olimme saaneet kauppare-

kisteriotteen, joka kiersi kaikilla (…).” (C2/pk/22.11.1995). 

7.12 Rahoitusneuvottelut ja niiden sisältö  

Yrittäjyysilmiöön kuuluu keskeisesti yrityksen perustamisen ohella rahoitusulot-

tuvuus (esim. Alvarez ja Barney 2006). Yritystoiminnan suunnittelun oli määrä 

huipentua opiskelukokonaisuudessa rahoitusneuvotteluihin, jossa koulun ulko-

puolinen yritysrahoituksessa toimiva rahoituspäällikkö arvioi suunnitelmien laa-

tua ja rahoituskelpoisuutta (vrt Pittaway 2004). Opetuskokonaisuudessa oli en-

nakkoon asetettu päivämäärä, jolloin liiketoiminnan suunnitelmat tulisi olla val-

miit lähetettäväksi etukäteen rahoituspäällikölle. Rahoituspäällikkö laati opiskeli-

jaryhmien käyttöön aineiston, jossa käsiteltiin sitä, mihin rahoittajat kiinnittävät 

huomiota hankkeessa, yrittäjässä ja yrityksen johdossa. Rahoitusneuvottelujen si-

sältö pohjautui pitkälle kyseiseen aineistoon. Pankinjohtaja kiinnittää hankkeessa 

huomiota mm. seuraavasti: 

”Kassavirta, vakuusriski, toimiala ja suhdanteet, oman rahoituksen osuus, 

yrityksen kasvupotentiaali, tuotot rahaliikenteestä ja talletuksista, tulevaisuu-

den rahoitustarpeet ja niiden suuruus, hankkeen vaikutus pankin oman pää-

oman tilanteeseen, yrityksen ja hankkeen kotipaikka, muiden rahoittajien suh-

tautuminen hankkeeseen, mikä voi mennä pieleen, miten ongelmiin on varau-

duttu, epäonnistumisen todennäköisyys, huonoin vaihtoehto ja sen seuraukset 

(…).” (Mu/Seppänen 1995: 1; 1996: 1.) 

Rahoituspäällikkö kiinnitti huomiota yrittäjässä tai yrityksen johdossa seuraaviin 

seikkoihin:  

”Etukäteisvalmistelun laatu, kirjallinen aineisto hankkeesta, laatu ja arvioitu 

luotettavuus, sitoutuneisuus ja oman rahoituksen osuus, joustavuus, lisäselvi-

tykset (…), luotettavuus, kokemus ja taustat, taloudellinen osaaminen, realis-

tisuus: tunnistaako/tunnustaako yrittäjä hankkeeseen liittyvät riskit (…).” 

(Mu/Seppänen 1995: 1; 1996: 1.) 

Ajanjaksolla 1993–1997 neljä ryhmää kävi rahoitusneuvottelut työkseen rahoitus-

asioita hoitavan pankinjohtajan kanssa. DOWI Oy:n opiskelijat kävivät rahoitus-

neuvottelut Merikosken kauppaoppilaitoksessa toimivan opettajan kanssa, jolla 
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oli pitkä työkokemus yritysrahoituksesta isohkossa pankissa ja joka toimi myös 

opettajan työnsä ohella HTM-tilintarkastajana. Rahoitusneuvotteluihin tuli laatia 

kirjallisessa muodossa yrityksen perustamissuunnitelmat (liiketoimintasuunnitel-

ma) ja rahoituslaskelmat. Taulukossa 28 on erittely rahoituspäällikölle lähetetystä 

aineiston sisällöstä opiskelijaryhmittäin.  

Taulukko 28. Rahoituspäällikölle ennakkoon lähetetyn aineiston sisältö opiskelijaryh-

mittäin. 

Aineisto 1993–1994 1994–1995 1995–1996 

Dowi 

1995–1996 

Olk 

1996–1997 

Toimialaselvitys x Tehty, ei 

mukana 

aineistossa 

Tehty, ei 

mukana 

aineistossa 

x Tehty, ei 

mukana 

aineistossa 

Liikeidea ja toiminta -ajatus x x x x x 

Tulosbudjetti 

 

x x x x x 

Palkkojen erittely  x  x  

Kiinteitten kulujen erittely x x x x x 

Tulossuunnitelma kolmelle 

vuodelle 

  x x x 

Tase- suunnitelma 

 

x x x x x 

Kassavirtaennuste seuraavalle 

vuodelle 

x x x x x 

Investointi suunnitelma Lomake 

T1 

x x x x x 

Erittely kone ja laitehankinnoista x x x x x 

Käyttöpääoman tarvelaskelmat x x x x x 

 Herkkyys analyysit 

(käyttöpääoma) 

   x x 

Varaston tunnusluvut 

 

x x x x x 

Markkinointisuunnitelma x x x x x 

Markkinointi budjetti 

 

x x x x x 

Leasing sopimukset 

 

  x   

Yritystoiminnan riskit    x  

Vakuusluettelo   x x x 
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Rahoitusneuvottelut pidettiin jokaisena lukuvuotena joulukuussa. Neuvottelutilan-

teessa opiskelijoilla oli käytettävissään liiketoiminnan suunnitelmat, luotavan yri-

tyksen eri toimintojen mallit, kokonaistoiminnan malli (t) sekä muut suunnitelmat 

ja analyysit (esim. toimiala-analyysit ja kilpailija-analyysit). Rahoituspäällikölle 

lähetetyt aineistot olivat ryhmittäin lähes samanlaiset. Jokainen ryhmä oli tehnyt 

toimialaselvitykset, toimintojen kuvaukset ja palkkojen erittelyt. Vakuusluettelon 

tekivät ainoastaan kolme viimeistä ryhmää. Lisäksi käyttöpääoman tarpeen muu-

toksia osoittavan herkkyysanalyysin teki ainoastaan kaksi viimeistä ryhmää.  

Rahoitusneuvottelun sisältö ja kulku olivat pääosin samanlaisia kaikilla pan-

kinjohtajan kanssa rahoitusneuvottelut käyneillä ryhmillä. Opiskelijaryhmille an-

nettiin oppimistehtäväksi kuvata rahoitusneuvottelun sisältöä ja kulkua mallin 

avulla. Kuviossa 14 on esitetty ryhmän 1996–1997 henkilöstövastaavan malli ra-

hoitusneuvottelun kulusta ja pääsisällöistä. Rahoituspäällikön kanssa oli sovittu 

myös siitä, että neuvottelut olisivat mahdollisimman realistiset, laskelmien osalta 

jopa vaativammat kuin aloittavan pk-yrittäjän kohdalla.  

 

Kuvio 14. Rahoitusneuvottelujen kulku. 

Mallintamista ja liiketoiminnan suunnittelua koskeva tutkimusaineisto puoltaa 

hypoteesissa mainittua välinettä, jossa orientoituminen oppimisen kohteeseen ta-

pahtuu tutkivan mallintamisen ja liiketoiminnan suunnitelmien avulla ja suunni-

B Osabudjetit
U Käyttöpääomalaskelma
D - Myyntibudjetti
J - Valmistus
E - Varasto Kassavirtaennuste
T - Markkinointi
O - Hallinto
I - Pääomakustannukset
N - Verot Tulosbudjetti
T - Pääoma
I

Tase- ennuste

L
I
I
K
E
I
D
E
A

Erilaiset
selvitykset/
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Kasvun
mahdollisuu-
det
Vahvuudet/
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Taloudellinen
osaaminen
Kokemukset
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Kotipaikka
Investoinnit
Tuotannon
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ja selvittely

- luotetta-
vuus ja
todenpe-
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telmia sekä malleja arvioidaan myös yhteisesti. Opiskelijat hankkivat ja yhdisteli-

vät tietoja monipuolisesti. Tiedon hankinta ja niiden yhdistely on myös keskeistä 

yrittäjyysilmiössä (esim. Alvarez ja Barney 2006; Sarasvathy 2001a, b). 

7.13 Pankinjohtajan käsitykset rahoitusneuvotteluista ja 
oppimismenetelmästä 

Rahoitusulottuvuus on tärkeä ulottuvuus yrittäjyysprosessissa (esim. Alvarez ja 

Barney 2006; Timmons 1999). Rahoitusneuvotteluissa rahoittaja arvioi liiketoi-

mintaideaa ja liiketoiminnan suunnitelmia sekä suunnitellun liiketoiminnan mah-

dollisuuksia markkinoilla (vrt. Davidson 2005). Haastattelin pankinjohtajaa 

10.2.1998. Haastatteluaineisto piti sisällään kahdeksan sivua litteroitua tekstiä. 

Pankinjohtaja on kokenut rahoitusneuvottelut mielenkiintoisina tapahtumina. 

Pankinjohtaja on aistinut hyvän motivaation ja sen, että valmisteluun on tehty pal-

jon töitä.  

”(…) Ne ovat olleet mielenkiintoisia tapahtumia (…). Sitä kuitenkin on aisti-

nut sen porukan osalta aika vankan motivaation (…).” (MS/ha/10.2.1998.) 

Opiskelijoiden tekemän materiaalin laatu ja osaamistaso (keskustelu) on ollut 

korkeatasoista verrattuna keskivertosuomalaiseen yrittäjään. 

”(…) Tuota se materiaali (…), porukka kuitenkin on pystynyt niistä keskuste-

lemaan aika korkeatasoisesti verrattuna normaaliin suomalaiseen yrittäjään. 

Eli se aineisto ja myös se osaamistaso on huomattavasti korkeampi, kuin kes-

kiverto suomalaisen pienyrittäjän (…).” (MS/ha/10.2.1998.) 

Pankinjohtaja on tuonut esille neuvotteluissa sen, että olennaista on pystyä va-

kuuttamaan pankinjohtaja siitä, mihin on ryhtymässä, mitä tekee ja miksi 

(MS/ha/10.2.1998). Pankinjohtaja näkee rahoitusneuvottelut erittäin hyvänä op-

pimistapahtumana. Pankinjohtajan mielestä opiskelijat oppivat kuitenkin rahoi-

tusneuvottelutilannetta enemmän valmistelemalla aineistoa ja valmistautumalla ti-

laisuuteen. Itse neuvottelusta selviytyminen ja keskustelu samalla tasolla pankin-

johtajan kanssa antavat pankinjohtajan näkemyksen mukaan mahdollisesti itse-

luottamusta.  

”(…) Mutta kyllä se niin kuin oppimistapahtumana varmaan on erittäin hyvä 

(…). Enempi se porukka oppii siitä, kun se on valmistellut sen aineiston ja 

valmistautunut siihen tilaisuuteen ja antaa ehkä sitten itseluottamusta, kun 
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huomaa, että siellä pystyy kysymyksiin vastauksia antamaan ja pystyy asiasta 

keskustelemaan (…).” (MS/ha/10.2.1998.) 

Pankinjohtaja on löytänyt mielestään perustelut liiketoimintasuunnitelmaan, eri-

tyisesti suunnittelulaskelmiin. Hänen käsityksen mukaan niiden opiskelijoiden 

osalta, jotka ovat aktiivisesti osallistuneet suunnittelutyöhön, pohja käynnistää oi-

keaa yritystoimintaa on äärimmäisen hyvä. Siitä hän ei ole varma, onko jokainen 

opiskelija sisäistänyt kokonaisuuden. 

”(…)..Niin kyllä ne se materiaali ja myöskin ne keskustelut (…), että minä 

pystysin siitä yritystoiminnasta niitä aukkoja löytämään nimenomaan laskel-

matasolla ja myöskin perusteita luvuille (…). Siellä äänessä on se talousjoh-

taja ja toimitusjohtaja aika paljon (…), enkä osaa sanoa sitte, että onko se 

kaikilla niin luissa ja ytimissä, vähän epäilen (…). Se porukka, joka siinä on 

oikeastaan vastuuta kantanut siitä yrityksestä, niin kyllä ne tietää sen minun 

käsitykseni mukaan hyvin tarkkaan. Se pohja lähteä vaikkapa oikeaan yritys-

toimintaan niiden tietojen turvin on kyllä äärimmäisen hyvä (…).” 

(MS/ha/10.2.1998.) 

Pankinjohtaja mainitsee tyypillisimmäksi ongelmaksi yrittäjillä yritystoiminnan 

kokonaisnäkemyksen puuttumisen.  

”(…) Tyypillisin ongelma valitettavasti on se, että tämä yritystoiminnan ko-

konaisnäkemys puuttuu suomalaiselta yrittäjältä (…).” (MS/ha/10.2.1998.) 

Kysyin pankinjohtajan haastattelussa, mitä yritystoiminnan kokonaisuuden hallin-

ta tarkoittaa pankinjohtajan mielestä. Pankinjohtajan mielestä yritystoiminnan ko-

konaisuuden hallinta tarkoittaa seuraavaa:  

”(…) Pitäs pystyä osoittamaan tai tehä jonkinnäkönen laskelma siitä, että 

kuinka paljon se rahaa vaatii (…), että kuinka paljon pitää olla myyntiä, sen 

jälkeen pitää pystyä tekemään laskelma siitä, että kuinka paljon tämän tuot-

teen tai palvelun valmistaminen maksaa ja kuinka paljon mulle jää käteen 

(…). Pyydettäs yrittäjää laatimaan laskelman, että miten sä tämän lainan 

hoidat. Mistä ne rahat tulee? Minne ne rahat menee (…)? Mutta ongelma on 

tietenkin se, että jos tällasta kassavirtalaskelmaa pyytää tekemään, niin tuota 

se kokonaisnäkemys kun puuttuu, siitä yritystoiminnasta elikkä ei oo ajatusta 

siitä, miten yritys toimii. Ei oo taseesta eikä tuloslaskelmasta ajatusta eikä 

tavallaan siitä yritystoiminnan arjesta (…).” (MS/ha/10.2.1998.) 
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Haastattelussa tarkasteltiin yritystoiminnan kokonaisuuden arviointia käytännön 

neuvottelutilanteessa. Pankinjohtaja on kiinnittänyt huomiota (myös harjoitusyri-

tyksen kanssa) neuvotteluissa seuraaviin kohtiin: perustelut laskelmissa esiintyvil-

le luvuille, tuotannon toiminta, markkinoinnin toiminta, miten panostukset vaikut-

tavat tulokseen, investoinnit, maksuvalmius, suunnitelmien riskit, varautuminen 

riskeihin, liikeidean ymmärtäminen kassavirtojen ja rahoituksen kannalta.  

”(…) Pitää pystyä perustelemaan nämä luvut, mitä ne on suunnitellut yrityk-

selle ja siitä, miten se tuotanto pelaa, miten pelaa markkinointi, paljon siitä 

menee varoja ja miten se vaikuttaa tulokseen ja miten investoinnit hoidetaan, 

ja riittääkö rahat korkojen maksuun ja mikä on korkotaso (…). Minun tehtävä 

on tavallaan yrittää löytää sieltä sellaisia paikkoja, joita ei tässä tilanteessa 

opiskelija oo tai alkava yritys ei oo ottanu huomioon. (…). Mitä riskejä tähän 

suunnitelmaan sisältyy ja miten tämä yrittäjä on niihin varautunut ja ymmär-

tääkö se ne riskit eli se on se tärkein tekijä, että ymmärtääkö tämä alkava 

yrittäjä sitä, että mihin se on ryhtymässä (…) kassavirran ja rahotuksen kan-

nalta. Eli onko sillä kuitenkaan, vaikka idea on hieno ja tuote on hieno, mutta 

onko sillä käytännössä siipiä kantaa vuosiksi etiäppäin (…)?” 

(MS/ha/10.2.1998.) 

Pankinjohtajan mukaan opiskelijaryhmien laatimat aineistot olivat korkeatasoisia 

ja vastaavat aineistoa, joka käytännön elämässä yritystä perustettaessa syntyy 

kahden kolmen kuukauden yhteisten neuvottelujen tuloksena. Pankinjohtajan 

mielestä opiskelijaryhmien aineisto on kehittynyt vuosien varrella laadullisesti 

(MS/ha/10.2.1998). Pankinjohtajan mielestä harjoitusyritystyyppinen opetusrat-

kaisu soveltuisi hyvin yrittäjäkoulutukseen. Harjoitusyritystyyppistä koulutusta ei 

kuitenkaan voida järjestää lyhyillä kursseilla, vaan se vaatii pitkäkestoisen koulu-

tuksen.  

”(…) Oppiminen teoriapohjalta, on siis kirjasta lukemalla jotakin semmosia 

summittaisia esimerkkejä kattelemalla, niin se on äärimmäisen työlästä ja 

vaikeaa. (…). Jos ajattelee nykypäivän yrittäjäkoulutusta, joita jokin KTM 

järjestää, joka on yleensä jokin kahen kolmen kuukauden kurssi, että se il-

meisesti on taas liian lyhyt aika tämmösen projektin läpivientiin.” 

(MS/ha/10.2.1998.) 

Pankinjohtajan mielestä kompleksisen kokonaisuuden oppiminen on helpompaa, 

kun on mahdollisuus nähdä ratkaisuja käytännössä ja ymmärtää suunnitelmien 

yhteydet käytännön toimintaan (vrt. todellisuuskytkentä).  
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”(…) Se oppiminen on helpompaa, kun sä voit konkreettisesti nähdä, miten se 

homma toimii tai sinä tiiät tai näät sen fyysisen yrityksen ja tiiät, et tuollasta 

valmistetaan ja tavara liikkuu tuohon suuntaan ja sinä tiiät, et miten se kir-

janpidossa, miten se siellä näkyy ja mitä kulueriä tämmösellä yrityksellä on 

ja mitä tuloeriä on ja miten se tulos muodostuu (…). Varsinkin tämmösessä 

asiassa, joka on kuitenkin aika monimutkainen ja kompleksinen kokonaisuus, 

että sinä saat tosiaan sen kokonaisuuden hallintaan, et miten se homma toi-

mii siellä.” (MS/ha/10.2.1998.) 

Pankinjohtaja arvioi rahoitusneuvottelujen ja siihen valmistautumisen kehittämis-

näkymiä oppimisen kannalta. Pankinjohtaja näkee tärkeäksi opiskelijoiden mak-

simaalisen hyödyn saavuttamiseksi keskittyä olennaiseen eli syvemmän ymmär-

ryksen saavuttamiseen perustettavasta yrityksestä..  

”(…) mitä kautta siitä ois heille eniten hyötyä, koska eihän sitä käydä sen ra-

hoitusneuvottelun vuoksi vaan sen vuoksi, että he jollakin tapaa vielä syvem-

min sitä hommaa ymmärtäis ja tavallaan sitä rahoittajien näkökulmaa (…).” 

(MS/ha/10.2.1998.) 

Pankinjohtajan mukaan opiskelijat ovat olleet tosissaan neuvottelutilanteessa, jo-

ka on ilmennyt jännittämisenä, jota pankinjohtaja pitää lisämotivaation lähteenä. 

Pankinjohtajan mielestä neuvottelutilanteessa ei tule mennä perinteiseen pankin 

toiminnan esittelyyn ja markkinointiin vaan tulee keskittyä liikeidean läpikäyntiin 

sekä yrittäjän tenttaamiseen. Pankinjohtaja on selkeästi ottanut neuvotteluissa pe-

dagogisen roolin (vrt. hypoteesi). 

”(…) Selvästihän sen on huomannu, että kyllä siellä porukka on aika tosis-

saan ja jonkinnäköistä jännittämistä jollakin osalla porukkaa on, joka on tie-

tenkin ihan tervettä noissa tilanteissa ja antaa lisämotivaatiota. (…). Tuom-

monen rahoitusneuvottelu herkästi menee siihen (…), joka on mun mielestä 

väärä tapa, et siinä rupea käymään läpi jotakin korkokantoja, et mikä jonkun 

luoton korko on (…) vaan kyllä siihen liikeidean läpikäyntiin ja siihen, että 

tavallaan sen yrittäjän tenttaamiseen eikä niinkään sen (…) pankin toiminnan 

esittelyyn (…). Oon kokenu, että kyllähän siitä pitää lähinnä opiskelijalle olla 

hyötyä eikä se oo mikään markkinatilanne.” (MS/ha/10.2.1998). 

Pankinjohtajan haastattelu tukee hypoteesin välinettä, jossa välineenä on rahoi-

tusasiantuntijan suorittama liiketoimintasuunnitelmien kriittinen arviointi. Lisäksi 
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pankinjohtaja arvioi muodostettuja ratkaisuja ja niiden toimivuutta ja pankinjohta-

ja oli tiedostanut prosessissa pedagogisen roolin (vrt. hypoteesin työnjako) 

7.14 Opiskelijoiden käsityksiä rahoitusneuvotteluista  

Opiskelijat arvioivat rahoitusneuvotteluja oppimispäiväkirjoissa. Ensimmäisenä 

kokeiluvuotena rahoitusneuvottelut järjestettiin kouluajan ulkopuolella 

16.12.1993 klo 16.30–19.00. Neuvotteluihin osallistui kolme opiskelijaa: toimi-

tusjohtaja, laskentavastaava ja henkilöstövastaava. Seuraavana lukuvuotena 

1994–1995 rahoitusneuvotteluihin 12.12.1994 osallistui yhdeksän opiskelijaa, 

joista seitsemän oli arvioinut neuvotteluja oppimispäiväkirjassaan.  

Lukuvuotena 1995–1996 rahoitusneuvottelun kävi läpi kaksi ryhmää (Dowi 

ja Olk). Olk:lle rahoitusneuvottelut piti työkseen yritysrahoituspäällikkönä toimi-

va. Dowi Oy:lle rahoitusneuvottelut piti koulun laskentatoimenopettaja, jolla oli 

ennen opettajaksi tuloa kokemusta rahoituspäällikön tehtävistä. Dowi Oy:n neu-

votteluissa oli mukana kahdeksan opiskelijaa, joista kuusi arvioi tapahtumaa op-

pimispäiväkirjassa. Olk oy:n neuvotteluissa oli mukana yhdeksän opiskelijaa, 

joista seitsemän arvioi tapahtumaa oppimispäiväkirjassa.  

Viimeisenä vuotena 1996–1997 mukana oli kahdeksan opiskelijaa, joista kuu-

si arvioi oppimistapahtumaa. Taulukossa 29. on eritelty oppimispäiväkirjoista il-

meneviä käsityksiä rahoitusneuvotteluista. Suluissa on lukumäärä opiskelijoista, 

jotka ovat arvioineet tai kuvanneet neuvottelua oppimispäiväkirjassaan.  
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Taulukko 29. Opiskelijoiden käsityksiä rahoitusneuvotteluista. 

Käsitys 

(opiskelijoiden lukumäärä) 

1993–1994 

(3) 

1994–1995 

(7) 

1995–1996 

Dowi (6) 

1995–1996 

Olk (7) 

1996–1997  

(6) 

Yht. 

Selitys orientaatio vaiheen 

työskentelylle 

2 4 1 3 3 13 

Oppi hyvin rahoitukseen/  

rahoitusneuvotteluun liittyviä 

asioita 

2 4 - 2 4 12 

Parempi valmistautuminen 

 

- 1 1 3 4 9 

Jännittävä tai tiukka  

tilanne 

- 2 1 5 1 9 

Toden-/ aidon tuntuinen  

tilanne 

1 4 - 4 - 9 

Hyvä lopputulos - 3 4 1 1 9 

Mielenkiintoinen / hyvä tapah-

tuma 

1 1 - 1 3 6 

Neuvottelut erilaiset kuin odotti - 1 3 - 2 6 

Ei todentuntuinen 

 

- - 2 - - 2 

Mainintoja yhteensä 6 20 12 19 18 75 

Selitys orientaatiovaiheen työskentelylle 

Rahoitusneuvotteluiden oli määrä olla orientoitumisvaiheen testipenkki, jossa 

käytännön työelämässä toimiva rahoituspäällikkö testaa ja arvioi liiketoiminta-

suunnitelmien realistisuuden ja sisällön. Yritystoiminnan perusteita koskevien ja 

osatoimintojen mallien sekä rahoitussuunnitelmien laatiminen oli kestänyt useita 

kuukausia. Monet opiskelijat olivat kokeneet orientoitumisvaiheen raskaana 

(esim. C1, C3). Opiskelijoista 13 oli kokenut rahoitusneuvottelujen olleen selityk-

sen orientaatiovaiheen työskentelylle, joka osoittaa orientoitumisen selkiytymistä 

oppimisen kohteeseen.  

”Tulimme huomaamaan, että hyvin valmisteltu on puoleksi tehty. Liikeideaa 

tarkasteltiin monelta kantilta (…). Näyttää siltä, että rahoittajille on pystyttä-

vä esittämään vakuuttavasti hankkeen mahdollisuudet.” (E2/pk/19.12.1996.) 

Orientaatiovaihe oli kestoltaan pitkä opintojakso. Työskentelyn päämääränä oli 

suunnitella yrityksen toimintaa siten, että suunnitelmien avulla voidaan käydä ra-
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hoitusneuvottelut. Kahdentoista opiskelijan päiväkirjasta käy ilmi, että rahoitus-

neuvotteluissa oppi rahoitukseen tai rahoitusneuvotteluun liittyviä asioita: 

”Neuvottelu oli hyvä oppimistilanne, paljon asioita, joita täytynee sulatella 

jonkin aikaa” (E6/pk/19.12.1996). 

”Rahoitusneuvottelut olivat paras ”homma”, mitä tähän asti on tapahtunut. 

Tärkein sanoma oli, että mitä vakuuttavammin pystyy esittämään oman lii-

keidean ja on tehnyt rahoituslaskelmat valmiiksi hyvin perusteltuina, niin sitä 

helpompi on saada rahoitusta (…). Neuvottelu kesti kaksi ja puoli tuntia, 

mutta kannatti olla paikalla.” (A 10/pk/16.12.1993.)  

Seuraavassa on esitetty esimerkkejä oppimispäiväkirjamerkinnöistä, joista käy 

ilmi tarve paremmasta valmistautumisesta. Toisena vuotena tuli ilmi pankkien ki-

ristyneestä luotonantopolitiikasta johtuen, että olisi ollut tarve tehdä tulosbudjetti 

kolmeksi vuodeksi: 

”(…) myönsi rahoituksen, vaikka olisi halunnut, että tulosbudjetti olisi suun-

niteltu useammalle vuodelle (…).” (B4/pk/12.12.1994.) 

Ryhmän (1996–1997) valmisteluissa oli opiskelijoiden näkemyksen mukaan puut-

teita valmisteluprosessissa, erityisesti markkinoinnissa. Markkinointivastaavalla 

oli runsaasti poissaoloja eikä hän ollut paikalla rahoitusneuvotteluissa. Myöhem-

min markkinointi siirrettiin toisen opiskelijan vastuulle.  

”(…) Myynti/markkinointi loisti poissaolollaan, minkä huomasi pienenä vai-

keutena saada pankinjohtaja vakuuttuneeksi tilauskannasta ja mahdollisista 

tulevista asiakkaista (…). Osapuolet kohtalaisen tyytyväisiä, vaikka rahoitus-

neuvottelija olikin vailla hieman lisäselvityksiä.” (E10/pk/19.12.1996.) 

Rahoitusneuvottelut olivat tilanteena jännittäviä tai tiukkoja. Rahoitusneuvottelu-

jen oli määrä olla samanlaiset ja jopa laskelmien osalta tiukemmat, kuin käytän-

nön yrityselämässä. Rahoitusneuvottelun aitouden tunnetta vahvistaa monella lä-

hes jokaiselle arkielämästä tuttu jännittäminen neuvottelutilanteessa. Rahoitus-

päällikön mukaan jännittäminen neuvottelutilanteessa osoitti perusteellista paneu-

tumista asioihin sekä vahvaa motivaatiota. Yhdeksän opiskelijan käsityksen mu-

kaan neuvottelutilanne oli jännittävä tai tiukka: 

”Rahoitusneuvottelut (…), kusiaisia housuissa (…).” (E10/pk/19.12.1996.)  

Todenmukaisuuden tulisi olla olennainen osa yrittäjyyskoulutusta. Miettisen 

(1993) mukaan aidon motiivin, todellisuuskytkennän syntymisessä on keskeistä 
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vuorovaikutus työelämän asiantuntijoiden kanssa. Yhdeksän opiskelijan mukaan 

neuvottelut olivat todenmukaiset:  

”Kyllä se tilanne oli siinä mielessä aidontuntuinen, että meinas jännittää, kun 

ei tiennyt, mitä asioita hän kyselee (…).” (D5/pk/19.12.1995.) 

Rahoitusneuvotteluissa, jotka piti koulun oma opettaja, ei ollut yhtään oppimis-

päiväkirjamerkintää siitä, että neuvottelut olivat olleet aidontuntuiset tai toden-

mukaiset. Kahden opiskelijan mielestä, joilla toisella oli pitkä yrittäjäkokemus, 

neuvottelut eivät olleet todenmukaiset.  

Yhdeksän opiskelijaa viittaa liiketoiminnan suunnitelmien pohjalta käytyjen 

rahoitusneuvottelujen hyvään lopputulokseen. Opiskelijat tunsivat selkeästi onnis-

tumisen tunnetta:  

”Tunsin hyvänolon tunnetta siitä, että neuvottelut onnistuivat ja varsinainen 

toiminta alkaa aikataulussa vuoden alussa (…).” (B8/pk/12.12.1994.) 

Kuusi opiskelijaa piti rahoitusneuvottelua mielenkiintoisena tai hyvänä tapahtu-

mana: 

”Laskennallinen prosessi on ollut mielenkiintoinen. Tuotannollisen yrityksen 

laskenta on laajentanut aikaisempaa tietämystä huomattavasti (…). Tämä 

vaihe on harjoitusyritysmenetelmää parhaimmillaan (…).” 

(E2/pk/19.12.1996.) 

Kuuden opiskelijan mielestä rahoitusneuvottelut olivat erilaiset, kuin odotti.  

”(…) Oletin neuvottelutilanteen olevan paljon tiukemman (…).” 

(E6/pk/19.12.1996.) 

Koulun oman opettajan pitämissä neuvotteluissa kolmen opiskelijan mielestä 

neuvottelut olivat erilaiset, kuin odotti. Yhdessä opiskelijaryhmässä, jonka rahoi-

tusneuvottelut piti koulun oma opettaja, kahden opiskelijan käsityksen mukaan 

neuvottelut eivät olleet todentuntuiset. Opiskelija, jolla oli pitkä kokemus yrittä-

misestä, arvioi rahoitusneuvotteluja: 

”Ei oikein toden tuntuiset (…).” (C5/pk/19.12.1995.) 

Dowi Oy:n opiskelijoiden käsitykset puoltavat sitä, että neuvottelutilanne koulun 

opettajan kanssa ei rakentanut motiivia niin voimakkaasti kuin muiden ryhmien 

neuvottelutilanne, jonka neuvottelun piti koulun ulkopuolinen edustaja. Yhteenve-
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tona voidaan todeta, että rahoitusneuvottelu edisti orientoitumista ja oppimisen 

kytkeytymistä arkitodellisuuteen (vrt. hypoteesi). 

7.15 Yhteinen suunnitelmien ja mallien arviointi 

Opiskelijoiden tekemiä suunnitelmia ja malleja käsiteltiin opiskelijaryhmän ko-

kouksissa, jossa olivat läsnä opiskelijat ja ohjaaja tai ohjaajat. Palavereja pidettiin 

useimpina projektipäivinä ja lähes jokaisesta palaverista tehtiin muistio, joka käy-

tiin usein läpi ennen seuraavan palaverin alkua.  

Opiskelijoiden liiketoiminnan suunnittelusta kävi ilmi yhteinen suunnittelu ja 

kehittely. Päävastuussa rahoitussuunnitelmien laatimisesta oli laskentavastaava. 

Suunnitelmien laatimiseen osallistuivat myös muut opiskelijaryhmän jäsenet. Va-

rastovastaava kuvaa yhteisen suunnittelun merkitystä seuraavasti:  

”(…) Sen jälkeen, kun se käytiin porukalla läpi, niin Kerttu sanoi, että hänkin 

haluaa oppia, miten ne luvut saatiin. Elikkä kävimme yhdessä läpi koko las-

kelman, samalla teimme muutokset: (...). Porukalla pähkäillä, ja jos ei itse jo-

takin osannut ottaa huomioon, niin joku toinen hoksaa taikka päinvastoin. 

Tuntui siltä, että jotakin oppikin.” (C4/pk/12.11.1995.) 

Mallien ja suunnitelmien yhteinen käsittely edisti kokonaiskuvan hahmottamista: 

”(…) Väinö kertoi ostojen mallintamisesta, Laura myynnin ja Terhi riskien 

mallintamisesta. Keskustelimme ja vaihdoimme eri mielipiteitä niistä. Mieles-

täni selventävät paljon yrityksen eri toimintoja (…) on menty ikään kuin si-

sälle, mitä siellä tapahtuu. Aija esitteli kokonaisuutena yrityksen toimintapro-

sessia. Kokonaiskuva yrityksestä ja sen eri toiminnoista ovat ”valoisampia”, 

kuin esim. kouluun tullessa. (…).” (C 11/pk/8.11.1995.) 

7.16 Oppimisverkko partneriperustaisessa harjoitusyrityksessä 

Yrittäjyys ilmiönä kytkeytyy reaalitodellisuuteen (esim. Timmons 1999) ja ver-

kostoilla on tärkeä merkitys yrittäjyysprosessissa (Deakins ja Freel 1998; Shaw 

1998; Elfring ja Hulsink 2003). Koulun ulkopuolisen todellisuuden kytkeminen 

oppimiseen on tärkeä orientoitumisen ehto (esim. Engeström 1987) ja orientoitu-

minen edellyttää tällöin koulutuksessa verkostoitumista ja verkostojen luomista 

(esim. Miettinen 1993; 1999; ks. myös Aaltio 2007; Deakins ja Freel 1998; Shaw 

1998, Elfring ja Hulsink 2003).  
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Perinteisesti koulutuksessa oppimisen kohteeksi ovat usein nousseet paperi-

aihekokonaisuudet (Peisa 1996). Niissä työelämän kokonaisuudet näyttäytyvät 

tietorakenteina paperilla. Miettisen (1993) tutkimuksen mukaan työelämän kehi-

tyksen tutkiminen tulisi kytkeä tiukemmin oppimisprosessiin, jonka kohteena 

ovat kehittyvät työelämän kokonaisuudet, tässä tapauksessa uuden yrityksen toi-

minnan luominen. Millä tavoin organisoidaan kyseinen oppimistoiminta? Mietti-

nen (1993, 1999) otti käyttöön Coombsin (1985) oppimisverkkokäsitteen (ks. 

myös Engeström 1994). Motiivin syntyminen kehityksessä olevaan yritystoimin-

nan luomiseen edellyttää tiedonhankkimista ja vuorovaikutusta käytännön yritys-

toiminnan edustajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa (Miettinen ym. 1997). 

Taulukossa 30 on esitetty opiskelijaryhmittäin koulun ulkopuolisten yhteydenot-

tojen määrä sekä yhteydenottotapa lukuvuosina 1993–1997. 

Taulukko 30. Koulun ulkopuolisten yhteydenottojen yhteydenottotapa ja lukumäärä 

vuosina 1993–1997. 

Opiskelija- 

ryhmä 

Käynti 

partneriyrityksessä 

tai tapaaminen 

edustajan kanssa 

Käynnit muiden koulun 

ulkopuolisten 

asiantuntijoiden luona 

Soitot, 

faksit, 

kirjeet 

Internet Yht. 

1993–1994  4 12 5 0 21 

1994–1995  3 10 10 0 23 

1995–1996 A  4 28 10 0 41 

1995–1996 B (DOWI) 5 30 28 0 63 

1996–1997  3 13 22 8 46 

Yht.  19 93 75 8 194 

Tiedonhankinnan kohteet liittyivät kaikilla opiskelijaryhmillä oman vastuualueen 

tai koko luotavan yrityksen toiminnan suunnitteluun. Lukumääräisesti eniten kou-

lun ulkopuolisia yhteydenottoja oli opiskelijaryhmällä 1995–1996 (DOWI). Tie-

donhankinnan lähteet ja tavat osoittavat selvästi, että opetusmenetelmä vähentää 

koulun ja toimintaympäristön välistä eristyneisyyttä. Pankinjohtaja arvioi lisäksi 

rahoitusneuvotteluissa liiketoiminnan suunnitelmien laatua.  

Kouluoppimisen (esim. Engeström 1987; Miettinen 1990, 1993, 1999) teori-

an mukaan oppimisen kohteena ovat oppikirjojen teksti ja motiivina lähinnä ar-

vosanat ja kokeista selviytyminen. Edellä esitetty erittely osoittaa, että opiskeli-

joiden tiedonhankinta ei rajoitu oppikirjoihin, vaan merkittävämpi osa suunnitel-

tavan toiminnan tarvitsemista tiedoista hankitaan olemalla vuorovaikutuksessa 
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koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa ja lisäksi tiedonhankinta on tapahtunut 

monipuolisilla tiedonhankintatavoilla.  

Tiedonhankinnan suunnittelu ja toteutus oli tutkimusaineiston mukaan lähin-

nä opiskelijalähtöistä. Tiedonhankinnassa ei toteutunut reviiriajattelu (vrt. yhteis-

työprofiilit), vaan useissa tapauksissa tietoja hankittiin yhteistoiminnallisesti 

oman vastuualueen ulkopuolelta (vrt. kohteen laajentuminen). Opiskelukokonai-

suudessa syntyi DOWI Oy:n ja OLK Oy:n (1993–1994) kohdalla myös partneri-

yrityksen ja opiskelijaryhmän yhteinen rajakohde (vrt. Engeström 2004; Lambert 

1996). DOWI Oy teki yhdessä partneriyrityksen edustajien kanssa asiakastyyty-

väisyystutkimuksen partneriyritykselle ja OLK Oy:n (1993–1994) opiskelijaryh-

mä teki selvityksen Saksan ovi- ja ikkunamarkkinoista. Partneriyritys hyödynsi 

asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksia mm. reklamaatioiden käsittelyn kehittä-

misessä ja päätöksenteossa vientiponnistelujen aloittamisesta Saksan markkinoil-

le. Viimeisen ryhmän tiedonhankinnassa korostuu tietoverkkojen hyväksikäyttö 

tiedonhankinnassa. Lisäksi opiskelijoilla oli käytössään Internetiin luotu tukima-

teriaali harjoitusyritystoimintaan (Isokangas ja Kauppi 1997). Kaikkiaan opiskeli-

joilla oli monipuolinen materiaali käytössään. 

Verkostomainen toiminta on tyypillistä liiketoiminnassa sen vuoksi, että yri-

tykset usein keskittyvät ydinosaamiseensa (Hamel ja Prahalad 1994). Thorellin 

(1990) mukaan liiketoimintaverkostot voivat olla joko löyhiä tai tiukkoja riippuen 

määrästä, laadusta ja vuorovaikutuksen tyypistä (läheisyys ydintoimintaan) ver-

koston jäsenien välillä. Verkostoitumisen dynamiikassa on erittäin tärkeää, että 

verkostoon tuleva ja verkostossa olevat näkevät yhteistyön mahdollisuutena (Hå-

kanson ja Johansson 1990). Voidaan esittää, että ilman verkostosuhteita uutta yri-

tystä on erittäin vaikea rakentaa. 

Hankkeessa sovittiin tehtävästä yhteistyöstä 1993 partneriyritysten (Kaskipuu 

Ky, Iin Puunjalostus Oy), pankin (M. Seppänen) ja Pohjola-yhtiön kanssa. Vuotta 

myöhemmin toisesta partneriyrityksestä luovuttiin (Kaskipuu Ky) ja yhteistyöhön 

liittyi Yrittäjäin Fennia. Kiteytettynä yhteistyön sisältönä partneriyrityksen kanssa 

oli toiminnan historian, reunaehtojen ja liiketoiminnan suunnittelussa tarvittavien 

tietojen saaminen partneriyritykseltä.  

Tietoja käytettiin hyväksi suunniteltavan liiketoiminnan mallintamisessa ja 

suunnittelussa. Partneriyritykseltä saatuja yritystoiminnan suunnittelun tietoja oli-

vat esimerkiksi partneriyrityksen synty ja historiallinen kehitys, tuotteet ja niihin 

tarvittavat raaka-aineet hintatietoineen, raaka-ainemäärät yhtä tuotetta kohden, 

liikevaihdon kehitys ja markkinoiden kehitys, asiakasryhmät ja niiden alueellinen 

sijoittuminen, kilpailijat, menestyksen tai vaikeuksien syyt, tarvittavat toimitilat, 
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tarvittavat koneet ja laitteet hintoineen, tarvittava henkilöstö, organisaatio, rahoi-

tus, kustannusrakenne (esimerkiksi markkinointi, ostojen osuus liikevaihdosta, 

vakuutukset, kuljetukset), taloushallinnon järjestäminen, vakuutukset, markki-

noinnin toteuttaminen, käytettävät markkinaviestimet, toiminnan ehdot tavaran-

toimittajien kanssa ja alihankkijat, tuotannon järjestäminen, läpimenoajat, kapasi-

teetti, varastointi ja varastonhallinta ja kuljetukset sekä käyttöpääoman selvittämi-

seen tarvittavat tiedot (mm. ostovelkojen maksuajat, myyntisaamisten maksuajat, 

keskimääräinen varasto). 

Edellä mainitut tiedot hankittiin toteuttamalla vierailuja partneriyritykseen, 

muilla tiedonhankintatavoilla (esimerkiksi faksi, puhelin) sekä hankkimalla tietoja 

myös muilta työelämän asiantuntijoilla. Opiskelijaryhmä lähetti etukäteen pankin-

johtajalle perustettavan yrityksen liiketoiminnansuunnitelmat laskelmineen.  

Selvitysten pohjalta käytiin pankinjohtajan johdolla rahoitusneuvottelut. Pan-

kinjohtajan haastattelun perusteella todettiin, että pankinjohtaja tiedosti pedagogi-

sen roolinsa (vrt. hypoteesi). Lisäksi pankinjohtaja ”ajoi” opiskelijoiden laatimat 

rahoitussuunnitelmat läpi pankin omalla kassavirtaohjelmalla. Tulosteet hän lähet-

ti harjoitusyrityksen käyttöön. Lisäksi pankinjohtaja kokosi kahtena viimeisenä 

vuotena opiskeluaineiston rahoitukseen ja rahoituspäätökseen vaikuttavista teki-

jöistä (5s.)  

Pankinjohtajan kanssa sovittiin siitä, että vaatimustaso neuvotteluille on sama 

kuin ”oikeittenkin” yritysten kanssa, laskelmiin liittyen jopa korkeampi. Tämä sii-

tä syystä, että kaikki opiskelijaryhmät olivat laskentapainotteisia. Opiskelijaryh-

män 1995–1996 (Dowi) rahoitusneuvottelut poikkesivat siten, että koulun oma 

laskentatoimen opettaja (ent. rahoituspäällikkö) piti rahoitusneuvottelut.  

Vuorovaikutus vakuutusyhtiöiden (yhdyshenkilöiden) kanssa tapahtui lähinnä 

siten, että opiskelijaryhmä lähetti sekä vakuutustarjouspyynnön että rahoitustar-

jouspyynnön vakuutusyhtiöön. Yhteyshenkilöiden kanssa oli sovittu, että he teke-

vät molemmista tarjouksen harjoitusyritykselle. Lisäksi vakuutusyhtiöistä hankit-

tiin tietoja mm. yrityksen perustamiseen ja henkilöstön palkkaukseen liittyvistä 

asioista. Aidon yhteistoiminnan syntyminen edellyttää sitä, että opiskelijaryhmä ja 

partnerit kokevat hyötyvänsä yhteistyöstä. Taulukossa 31 on eritelty yrittäjyys-

koulutuksen osapuolten saamia hyötyjä yhteistyöstä opetuskokonaisuudessa.  



 217

Taulukko 31. Yhteistyöosapuolten hyödyt partneriperustaisessa harjoitusyrityksessä. 

Tärkeimmät partnerit Hyödyt partnerille Hyödyt opiskelulle 

Partneriyritys (Iin Puun-

jalostus 1993–1997 ja 

Kaskipuu 1993–1994) 

Partnerin tarpeesta lähtevien 

projektit 

Raportti Saksan 

ikkunamarkkinoista 

1993–1994) 

Asiakastyytyväisyys 

tutkimus (1995–1996) 

Partneriyrityksen toiminnan 

markkinointi 

Opiskelijoiden palautteet 

esim. 

harjoitusyritysmessuilta 

Hyödyt liiketoiminnan suunnitteluun (liiketoimin-

tasuunnitelma) ja toteutukseen 

Yritystoiminnan reunaehdot 

Toimialan kehitys 

Partnerityksen historiallinen kehitys 

Tiedot tuotteista (hinnat), esitteet 

Tiedot toimintojen järjestämisestä (esim. 

markkinointi, investoinnit hintoineen, 

kapasiteetti, tuotantoprosessi, ostot, 

varastointi, kuljetukset) 

Markkinoiden ja liikevaihdon kehitys 

Tuotteiden ja materiaalien hinnat, ja 

yritystoiminnan kustannusrakenne  

Kilpailijat ja heidän vahvuutensa ja 

heikkoutensa  

Partneriyrityksen kilpailuedut 

Tiedot vakuutuksista, rahoituksesta, 

palkoista jne.. 

Projektit partneriyrityksille 

Aito yhteys reaalielämässä kehittyvään 

toimintaan 

Rahoituspäällikkö (Arse-

nal Oy) (1993–1997) 

Rahoitusneuvottelujen simu-

lointi ja harjoittelu ilman riskiä 

(Ha/1998) 

Rahoitusneuvottelut 

Liiketoimintasuunnitelmien, mallien ja 

raporttien kriittinen arviointi ja 

rahoituspäätös 

Opetusmateriaali 

rahoituspäätösprosessista ja siihen 

vaikuttavista tekijöistä 

Materiaali liiketoimintasuunnitelman ja 

alkavan yrittäjän arviointiperusteista  

Kassavirtalaskelmien arviointi pankin 

tietokoneohjelmalla 

Vakuutusyhtiöt (Pohjola 

Oy (1993–1997) ja Yrit-

täjän Fennia (1994–

1997) 

Yrityksen markkinointi  Vakuutus ja rahoitus tarjouspyyntöjen käsittely 

ja tarjoukset harjoitusyritykselle 

Tietoja yrityksen perustamisesta ja riskienhal-

linnan järjestämisestä 

Muut partnerit esim. 

ammattiliitot, rahoitus-

asiantuntijat, verottaja, 

ulkomaankauppaliitto 

 Tietoja liiketoiminnan suunnittelua ja mallinta-

mista varten 
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Yritystoiminnan suunnitteluun liittyen opiskelijat olivat yhteydessä myös muihin 

työelämän asiantuntijoihin (mm. KERA, KTM, ammattiliitot, tilastokeskus, Meri-

ta, Postipankki, työsuojeluviranomaiset, terveyskeskukset, työvoimaviranomaiset, 

Fintra, huolinta- ja kuljetusliikkeet, verottaja ja elinkeinotoimisto). Harjoitusyri-

tyksessä toimi 1993–1997 kahdesta neljään ohjaajaa lukukaudessa. Kaikilla oh-

jaajilla oli yritystoiminnasta hankittua kokemusta. Opetuskokonaisuudessa käytet-

tiin hyväksi myös muita koulun asiantuntijoita, kuten yhteistyöprofiilit osoittivat 

(esim. C7/pk; C2/pk). Lisäksi pyrittiin ottamaan käsittelyyn harjoitusyrityksessä 

syntyneitä ongelmia muiden oppiaineiden tunneilla (esim. oikeusopissa yrityksen 

perustaminen ja vakuuskysymykset sekä äidinkielessä muistiot ja kokouskäytän-

nöt). Kuviossa 15 on kuvattu verkostoyhteydet rahoituksen suunnittelussa. 

Kuvio 15. Yhteistyöverkko rahoituksen suunnittelussa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että partneriperustaisen oppimisen verkoissa on 

seitsemän perusosapuolta: 1) hanketta organisoiva opettajatiimi ja yrityksen pe-
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rustava opiskelijaryhmä, 2) muut opiskelijaryhmät ja harjoitusyritykset, 3) partne-

riyritys, 4) pankki, 5) vakuutusyhtiöt, 6) muut opettajat ja koulun henkilökunta 

sekä 7) muut työelämänasiantuntijat (esimerkiksi viranomaiset). Oppimisverkko 

on kuvattu Kuviossa 16. Kuviossa yhdensuuntainen nuoli osoittaa tietojen hank-

kimista yritystoiminnan suunnittelua tai toimintaa varten. Kahdensuuntainen nuoli 

osittaa, että verkoston osapuoli työsti yhdessä opiskelijoiden tai ohjaajien kanssa 

yritystoiminnan suunnitteluun tarvittavia asioita (vrt. yhteistyöprofiilit).  

 

Kuvio 16. Oppimisverkko partneriperustaisessa harjoitusyrityksessä. 

Opetuskokonaisuudesta vuosina 1994–1996 valmistuneille lähetettiin keväällä 

1997 kysely (n=37). Yhtenä kysymyksenä oli, mitä vaikutuksia harjoitusyritys-

toiminnassa oli käytännön työelämän yhteyksillä. Kyselyn keskeiset tulokset on 

esitetty Taulukossa 32.  
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Taulukko 32. Työelämäyhteyksien vaikutukset oppimiseen harjoitusyrityksessä. 

Valmistuneitten opiskelijoiden maininnat  1993–1994 

OLK 

n=10 

1994–1995 

OLK 

n=9 

1995–1996 

OLK  

n=8 

1995–1996 

DOWI 

n=10 

Yht. 

 

n=37 

Muodosti oppimisen 

todellisuuskytkennän 

5 6 3 6 20 

Apuna yritystoiminnan suunnittelussa 4 2 1 5 12 

Oppii itsenäistä tiedonhankintaa 1 1 3 5 10 

Partneriyrityksellä tärkeä merkitys 4 1  2 7 

Vähän vaikutusta   2 1 3 

Yritys ei toimi erillään 

toimintaympäristöstä 

2    2 

Saa ajantasaista tietoa   1 1 2 

Paljon hyötyä 1    1 

Kasvatti motivaatiota 1    1 

Mainintoja yhteensä 18 10 10 20 58 

Vastaajien selkeän enemmistön mielestä työelämäyhteyksillä oli myönteinen vai-

kutus oppimiseen. Eniten mainintoja oli siitä, että työelämäyhteydet edistivät op-

pimisen todellisuuskytkentää. Useat nimesivät vastauksessaan rahoitusneuvotte-

lun ja partneriyritysvierailun:  

”Paransivat todentuntuisuutta.” 

Toiseksi eniten mainintoja oli siitä, että työelämäyhteydet olivat hyödyllisiä yri-

tystoiminnan suunnittelussa, joka puoltaa työelämäyhteyksien käyttöä myös yrit-

täjyyskoulutuksessa: 

”Sai neuvoa ja apua suunnitteluun ja toteutukseen yrityksen kohdalla.”  

Kolmanneksi eniten mainintoja oli siitä, että työelämäyhteyksien avulla oppi itse-

näistä tiedonhankintaa: 

”Joutui itse ottamaan asioista selvää ulkoisilta sidosryhmiltä.”  

Seitsemässä vastauksessa korostettiin partneriyrityksen tärkeyttä oppimisessa. 

Opiskelijoiden vastaukset tukevat Miettisen (1993) väittämää siitä, että työelä-

mäyhteydet tuovat oppimiseen todellisuuskytkentää ja niillä on tärkeä merkitys 

motiivin syntymisessä.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimusaineisto tukee hypoteesin yhtei-

söä. Tietoja hankittiin monipuolisesti oppimisen verkosta ja oppimista tapahtui 

oppimisen verkossa sekä verkolla oli tärkeä merkitys todellisuuskytkennän muo-
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toutumisessa. Orientoituminen uuden liiketoiminnan synnyttämisen prosessiin pi-

tää sisällään aktiivista tietojen hankintaa ja yhdistelyä, kognitiivista ja yhteisöllis-

tä tulkintaa sekä idean kehittelyä käyttäen hyväksi omaa osaamista ja sosiaalisia 

verkostoja (esim. Davidson 2005; Puhakka 2002). Tutkimusaineiston mukaan 

partneriperustaisessa yrityksessä syntyy em. kaltaista toimintaa. 

7.17 Tilaus-toimitusketjun testaus 

Erityisesti 1990-luvulla alettiin kiinnittää erityistä huomiota yritystoiminnan stra-

tegisessa uudistamisessa liiketoimintaprosesseihin. Tämä korostus näyttäytyi esi-

merkiksi joustavan tuotannon, ohut-tuotannon sekä prosessijohtamisen menetel-

missä (esim. Alasoini 1997; Hannus 1994; Ghoshal ja Bartlett 1995).  

Orientaatiovaiheen loppuvaiheessa joulukuussa käytiin toimitusjohtajan val-

misteleman mallin avulla läpi toimintaprosessin kulkua keskittyen erityisesti siinä 

tilaus-toimitusketjun kulkuun, työnjakoon ja osatoimintojen yhteistyöhön. Koko-

naistoimintaa tarkasteltiin myös tietovirtojen kulun suhteen. Tämä tapahtui siten, 

että seurattiin lomaketasolla ikkunaerän eteneminen tarjouspyynnöstä aina tuloksi 

kassaan. DOWI Oy:n tuotantovastaavan mukaan kokonaisuuden hahmottaminen 

on edistynyt: 

”Aija esitti (…) SWOT- analyysin, toiminta- ajatuksen ja liikeidean ja toimin-

taprosessin lomaketasolla (…).” (Mu/13.12.1995.) 

”Aija esitteli kokonaisuutena yrityksen toimintaprosessia. Kokonaiskuva yri-

tyksestä ja sen eri toiminnoista ovat ”valoisampia”, kuin esim. kouluun tul-

lessa (…).” (C11/pk/8.11.1995.) 

Tilaus-toimitusketjun toimivuutta testattiin siten, että työnjaon mukaisesti hoidet-

tiin ikkunaerä tilauksesta toimitukseen kaikkine tarvittavine toimenpiteineen. 

Opiskelijoiden tuottamissa kaikissa viidessä ratkaisussa tilaus-toimitusketjun hal-

linnassa käytettiin apuna tietotekniikkaa. Tuotannon suunnittelu, varastonhallinta 

ja kirjanpidonkokonaisuus hoidettiin tietojärjestelmien avulla. Käyttöpääoman 

tarpeen minimoinnin suhteen opiskelijoiden tuottamaa ratkaisua voidaan pitää ke-

hittyneempänä kuin partneriyrityksen toimintamallia, ja erityisesti tämä koski va-

rastonhallintaa. Partneriyrityksestä ei ollut varastonhallintaohjelmia käytössä ja ti-

laukset tehtiin silmämääräisten arviointien pohjalta. Opiskelijat laativat tulos-, 

kassa-, markkinointi- ja myyntibudjetin, jonka toteutumista arvioitiin toiminnan 
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aikana. Partneriyrityksessä ei ollut selkeitä budjetteja, vaan siellä käytettiin ”kou-

rabudjetointia”. Kuviossa 17 on esitetty tilaus-toimitusketjun orientaatioperusta. 

 

 
 

Kuvio 17. Tilaus-toimitusketjun orientaatioperusta. 

7.18 Opetusmuodon arviointi orientaatiovaiheessa 

Jokainen opiskelijaryhmä arvioi opetusmuotoa kaksi kertaa lukuvuodessa neli-

kenttäanalyysin (Swot) avulla. Orientaatiovaiheessa arviointi suoritettiin marras-

joulukuussa, ja toinen arviointi suoritettiin arviointivaiheessa (huhti-toukokuu). 

Taulukossa 33 on erittely oppimismenetelmän vahvuuksista orientaatiovaiheen 

arvioinneissa.  

ASIAKAS

1 asiakas lähettää 
tarjouspyynnön

MYYNTI

2  lähetetään tarjous
    asiakkaalle

ASIAKAS
3 asiakas tarkistaa ja
     vertaa tarjoukset
     hylkää tai hyväksyy
     sen

MYYNTI

4 tilausvahvistus
   lähetetään 
   asiakkaalle TUOTANNON-

SUUNNITTELU

  - saa tilaus-
  vahvistuksen
5

6    työmääräin tuotantoon
 ( kenelle, mitä, tilauksen koko,
luovutusaika)

TUOTANTO
7   - saadaan työmääräin
   selvitetään raaka-aine
   määrät
   varastosta
   käyttötilaus

OSTO
1 tarjous
   tilaus
tilausvahvistus
vrt varasto kp

RAAKA-AI
NE VARASTO

 tuotteet luovute-
 taan varastotilaus-
 ta  vastaan
 vrt. varasto kp

VALMIS
VARASTO

  8     - valmiit tuotteet
  tuotannosta  luovutus-
  ilmoituksella valmis
  varastoon vrt varasto kp

KULJETUS
9   kulj. tilauksen perus-
teella asiakkaalle
rahtikirja + läh. luett.

ASIAKAS

10  saa  valmiit tuotteet
 tekee mahd. reklamaatiot
 tarkistaa  tuotteen ja maksaa

PANKKI

11  tositteet
tiliotteet

KIRJANPITO
laskutus/ kassa
reskontrat

läh. lasku asiakkaalle
MYYNTI/KULJETUS
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Taulukko 33. Orientaatiovaiheen oppimismenetelmän vahvuudet. 

Opiskelijoiden käsitykset 93–94 94–95 95–96/1 95–96/2 96–97 Yht. 

Vastaajien. lkm 10 8 Dowi 10 OLK 11 6  

Ryhmätyön oppiminen 6      5      8     9      3      31  

Itsenäinen ja oma- aloitteinen oppiminen 7      7       6      8      3      31  

Laadukkaampi / parempi oppiminen 5      9       4       5       6      29  

Käytännön työelämän oppiminen 2      2       3      9       5      21  

Oppimisverkon hyödyntäminen 1      6       1       2       5      15  

Yritystoiminnan kokonaisuuden oppimi-

nen 

5      2       3       3       1      14  

Opiskelulla motiivi (motivaatio hyvä) 4      2       3       2       2      13  

Vastuun kantaminen 1      0       5       0       1      7   

Luovuus kehittyy 2      2       2       1       0      7   

Teorian ja käytännön yhteensovittami-

nen 

2      3       0       0       1      6   

Hyvä ohjaus (kannustava) 1      3       1       0       0       5   

Ammatinhallinta kehittyy 2      1       1      1       0      5  

Työn organisointi 0      0       1       0       0       1   

Yhteensä 38 42 38 40 27 185 

Kuvattavan opiskelijaryhmän 1995–1996 (DOWI) oppimismenetelmän vahvuuk-

sista eniten mainintoja saivat ryhmätyön oppiminen, itsenäinen ja oma-aloitteinen 

oppiminen sekä vastuun kantaminen. Lisäksi opiskelijaryhmän maininnoissa 

esiintyi kolme kertaa maininnat käytännön työelämän oppiminen, opiskelulla mo-

tiivi (motivaatio hyvä) ja yritystoiminnan kokonaisuuden oppiminen.  

Opiskelijaryhmä 1993–1994 oppimismenetelmän vahvuuksissa eniten mai-

nintoja oli itsenäinen ja oma-aloitteinen oppiminen, yritystoiminnan kokonaisuu-

den oppiminen ja ryhmätyön oppiminen. Oppimisverkon hyödyntämisestä oli yk-

si maininta.  

Opiskelijaryhmän 1994–1995 vahvuuksissa korostuivat laadukkaampi ja pa-

rempi oppiminen, itsenäinen ja oma-aloitteinen oppiminen sekä oppimisverkon 

hyödyntäminen. Opiskelijaryhmässä 1995–1996 (OLK) eniten mainintoja saivat 

käytännön työelämän oppiminen, ryhmätyön oppiminen ja itsenäinen- ja oma-

aloitteinen oppiminen. Viimeisen opiskelijaryhmän maininnoissa korostuivat laa-

dukkaampi ja parempi oppiminen, käytännön työelämän oppiminen ja oppimis-

verkon hyödyntäminen.  

Laskettaessa mainintojen yhteismääriä opiskelijoiden oppimismenetelmän 

vahvuuksissa painottuu erityisesti ryhmätyön oppiminen. Opiskelijaprofiilit osoit-

tivat, että työskentely ryhmissä sekä rajanylitykset oman vastuualueen ulkopuo-
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lelle olivat tavallisia. Opiskelijoiden käsityksissä korostuu myös hyvä oppimisen 

laatu. Opiskelijaryhmien maininnoissa painottuivat opetusmuodon vahvuuksina 

orientaatiovaiheessa myös itsenäinen- ja oma-aloitteinen oppiminen, käytännön 

työelämän oppiminen, oppimisverkon hyödyntäminen, yritystoiminnan kokonai-

suuden oppiminen sekä hyvä motivaatio opiskella.  

Orientaatiovaiheen opetusmuodon heikkoudet 

Oppimismenetelmän heikkoudet antavat arvokasta tietoa ristiriidoista ja epäkoh-

dista, joita oppimismenetelmään sisältyy. Taulukossa 34 on esitelty opiskelijoiden 

käsitykset oppimismenetelmän heikkouksista.  

Kuvattavan opiskelijaryhmän 1995–1996 (DOWI) oppimismenetelmän heik-

kouksista eniten mainintoja saivat ajan puute, opiskelun raskaus ja muun opiske-

lun kärsiminen. Kyseinen opiskelijaryhmä oli ainoa, jonka analyysissä esiintyi 

kaksi mainintaa liiallisista yhteisistä palavereista (vrt. päiväkirjamerkinnät ja 

opiskelijaprofiilit). Opiskelijaryhmällä oli muita ryhmiä enemmän mainintoja 

muun opiskelun kärsimisestä. Opiskelijaryhmän 1993–1994 oppimismenetelmän 

heikkouksista eniten mainintoja saivat työnjakoon liittyvät ongelmat, hiljaiset 

jäävät taka-alalle ja ajan puute. Opiskelijaryhmä 1994–1995 mainitsee opetus-

muodon heikkouksiksi eniten oman tehtävän oppimisen korostumisen, ajan puut-

teen ja työnjakoon liittyvät ongelmat. Opiskelijaryhmä 1995–1996 (OLK) listaa 

eniten opetusmuodon heikkouksiksi ajan puutteen, opiskelun raskauden, hiljaisten 

jääminen taka-alalle, ei vastaa aina todellisuutta ja liian vähäisen yhteistyön part-

neriyrityksen kanssa. Kyseisen ryhmän kontaktit partneriyritykseen olivat vähäi-

semmät, kuin rinnakkaisella ryhmällä (Dowi). Opiskelijaryhmän 1996–1997 ope-

tusmuodon heikkouksissa korostuivat ajan puute, työnjakoon liittyvät ongelmat, 

ryhmätyön ongelmat ja ei vastaa aina todellisuutta. 
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Taulukko 34. Orientaatiovaiheen opetusmuodon heikkoudet. 

Opiskelijoiden käsitykset 93–94 94–95 95–96/1 95–96/2 96–97 Yht. 

Vast. opisk. lkm  10 8 Dowi 10 OLK 11 6 45 

Ajan puute 2 4 8 3 5 22 

Työnjakoon liittyvät ongelmat 4 3 1 1 3 12 

Opiskelun raskaus  1 6 3 1 11 

Hiljaiset jäävät taka- alalle 3  3 2  8 

Oman tehtävän oppiminen korostuu  5 2  1 8 

Muun opiskelun kärsiminen  1 4 1 1 7 

Ryhmätyön ongelmat 1 1  1 3 6 

Ei vastaa aina todellisuutta    2 3 5 

Orientoitumisen vaikeus 1 1  1 1 4 

Vahvojen asema korostuu 1 1 1   3 

Harjoitusyrityksen asema koulussa 1 2    3 

Arvioinnin ongelmallisuus  2  1  3 

Yhteistyö liian vähäistä 

part.yrit.kanssa 

  1 2  3 

Tiedon saannin ongelmat  1   1 2 

Yhteisiä palavereja liikaa   2   2 

Muut/ ei heikkouksia 1   1  2 

Resurssit (tiedot/laitteet) vajavaisia  1    1 

Epäonnistumisen pelko   1   1 

Ohjausta liian vähän (poissaolot)     1 1 

Mainintoja yhteensä 14 23 29 18 20 104 

Kun lasketaan kaikkien ryhmien maininnat oppimismenetelmän heikkouksista, 

eniten koettiin oppimismenetelmän heikkoutena ajan puute, työnjakoon liittyvät 

ongelmat ja opiskelun raskaus. Maininnat antavat viitteitä orientaatiovaiheen 

opiskelun vaativuudesta. Swot-analyysin vahvuuksien erittely ja keväällä 1997 

suoritetun kyselyn tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että orientaatiovaiheen op-

pimista pidettiin opiskelijoiden keskuudessa laadullisesti hyvänä.  

Ajan puutetta ristiriitana voidaan selittää sillä, että kokonaisuus oli aikataulul-

taan haastava ja rahoitusneuvotteluissa tarvittaville aineistoille annettiin määrä-

päivä, jolloin ne tulisivat olla valmiina. Kyselyn (1997) tulokset ovat samansuun-

taisia Swot-analyysien tulosten kanssa, kuitenkin siten, että työnjaon ongelmat 

korostuivat enemmän. Aikaisemmat kuvaukset orientaatiovaiheen oppimistoimin-

nasta osoittivat monen opiskelijan kohdalla sen, että orientoituminen oli aaltoile-

vaa, jota voidaan pitää merkkinä toiminnassa esiintyvästä epävarmuudesta.  
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Orientaatiovaiheen oppimismenetelmän mahdollisuudet 

Kuvattavan opiskelijaryhmän 1995–1996 (DOWI) oppimismenetelmän mahdolli-

suuksista eniten mainintoja saivat, että koulutus parantaa yhteistyötaitoja (10/34), 

lisää valmiuksia selvitä käytännön työelämästä (6/34), valmiudet ymmärtää yri-

tyksen kokonaistoimintaa (3/34), motivoi yrittäjyyteen (3/34) sekä itseluottamuk-

sen kehittäminen (3/34). Opiskelijaryhmän 1993–1994 oppimismenetelmän mah-

dollisuuksista eniten mainintoja saivat valmiudet ymmärtää yrityksen kokonais-

toimintaa (3/18), opiskelijat motivoituneempia (3/18) ja tulevaisuuden opetus-

muoto (3/18). Opiskelijaryhmän 1994–1995 oppimismenetelmän mahdollisuuk-

sista eniten mainintoja saivat itsenäinen tiedonhankinta useista tietolähteistä 

(4/19), ammatilliset valmiudet lisääntyvät (4/19) ja verkostoituminen (3/19). 

Opiskelijaryhmän 1995–1996 (OLK) oppimismenetelmän mahdollisuuksissa eni-

ten mainintoja sai, että koulutus kehittää luovuutta (2/8). Opiskelijaryhmän 1996–

1997 mahdollisuuksissa oli, että koulutus lisää valmiutta selvitä käytännön työ-

elämästä ja työelämä ja koulutus tulevat lähemmäksi.  

Eniten mainintoja saivat täten, että koulutus parantaa yhteistyötaitoja (12/81), 

lisää valmiuksia selvitä käytännön työelämästä (11/81), motivoi yrittäjyyteen 

(7/81), valmiudet ymmärtävät yrityksen kokonaistoimintaa (7/81), tulevaisuuden 

opetusmuoto (7/81), ammatilliset valmiudet lisääntyvät (7/81) ja itsenäinen tie-

donhankinta useista tietolähteistä (7/81).  

Orientaatiovaiheen oppimismenetelmän uhat 

Kuvattavan opiskelijaryhmän 1995–1996 (DOWI) oppimismenetelmän uhista 

eniten mainintoja saivat ajan puute (2/15), työnjaon ongelmat (2/15), vie huomio-

ta pois muusta opetuksesta (2/15), pinnallinen kuva yrityksen toiminnan joistakin 

osa-alueista (2/15). Opiskelijaryhmän 1993–1994 oppimismenetelmän uhista eni-

ten mainintoja saivat työnjaon ongelmat (7/19), kollektiivista vastuuta ei synny 

(3/19), erimielisyydet/ristiriidat (2/19), pystyvätkö opettajat/opiskelijat uudistu-

maan (2/19). Opiskelijaryhmän 1994–1995 oppimismenetelmän uhista eniten 

mainintoja saivat pystyvätkö opettajat/opiskelijat uudistumaan (2/18), luokkahen-

ki kärsii (2/18), vetäjä kyllästyy (2/18), organisaation (koulun) kaikkien ihmisten 

hyväksymisen saaminen (2/18). Opiskelijaryhmän 1995–1996 (OLK) oppimis-

menetelmän uhista mainintoja sai työnjaon ongelmat (1/4), toiminnan kokonai-

suus ei selviä itselle (1/4), pinnallinen kuva yrityksen toiminnan jostakin osa-

alueesta (1/4) ja jotkut tehtävät liian vaativia (1/4). Opiskelijaryhmän 1996–1997 
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oppimismenetelmän uhissa oli kolme mainintaa: onko opettajilla toimialan tunte-

musta, pystyvätkö opettajat/opiskelijat uudistumaan ja motivaation puute.  

Kaikki ryhmät yhteen laskien suurimpina oppimismenetelmän uhkina opiske-

lijat mainitsevat työnjaon ongelmat (10/58), pystyvätkö opettajat/opiskelijat uu-

distumaan (6/58), pinnallinen kuva jostakin yrityksen toiminnan osa-alueesta 

(6/58) ja ajan puute (4/58).  

Yhteenvetona luvusta voidaan esittää, että opiskelumenetelmä oli selvästi 

vaikuttanut opiskelijoihin. He olivat oppineet yritystoiminnan synnyttämistä ja 

johtamista sekä heidän yrittäjyysvalmiutensa ja -motivaationsa olivat kehittyneet. 

Kouluttavilla oli kuitenkin huolia ja epäilyksiä liittyen opetusmenetelmään. Opis-

kelijoiden huoli ei kohdistunut niinkään opetuksen sisältöön vaan siihen, jaksa-

vatko opettajat, hyväksyvätkö ja arvostaako muu yhteisö opetustapaa ja onko 

heillä aikaa ja resursseja selviytyä muista koulutöistä. Kokonaisuutena, perustuen 

edellä analysoituun aineistoon, voidaan kuitenkin todeta, että opetuskokeilu on 

varsin onnistunut yrittäjyyskoulutuksen kehittämisen näkökulmasta. 
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8 Toimintavaihe 

Orientaatiovaiheen suunnitelmien ja mallien pohjalta käynnistettiin oppimismene-

telmän toinen päävaihe. Toimintajärjestelmän testauksen jälkeen toimintajärjes-

telmään syötettiin esimerkiksi tarjouspyyntöjä. Toiminta lähti liikkeelle valmistel-

lun toimintaprosessikuvauksen mukaisesti. Ensimmäisenä lukuvuotena opettajat 

simuloivat esimerkiksi asiakkaita, tavarantoimittajia ja vuokranantajia. Keväällä 

1994 perustettu Suomen harjoitusyritysten keskuspaikka Finpec oli myöhemmin 

mukana simuloinnissa. Yrityksen perustamisvaiheessa Finpec simuloi rekisterivi-

ranomaista ja veroviranomaista. Rahoitusneuvotteluissa laadittujen kassavirtaen-

nusteiden pohjalta Finpec lähetti korkolaskuja ja lainan lyhennyksiä. Lisäksi Fin-

pecistä oli jokaisella harjoitusyrityksen työntekijällä pankkitili, johon maksettiin 

työtekijöiden palkat. Lisäksi kassavirtaennustetta hyväksikäyttäen Finpec lähetti 

laskuja (ohjaajien ja Finpecin sopimuksen mukaan) mm. raaka-aineista, vakuu-

tuksista, siivouksesta, jätehuollosta ja markkinoinnista. Laskun tiedot perustuivat 

opiskelijoiden koulun ulkopuolelta hankittuihin tietoihin. Lisäksi harjoitusyrityk-

sen ohjaajat simuloivat tarjouspyyntöjä ja tilauksia lähinnä kassavirtaennusteen 

pohjalta. Tämä antoi mahdollisuuden järjestää ”kriisitilanteita” yritykseen (esim. 

iso tilaus lyhyellä toimitusajalla). Liiketoiminnan maksuliikenne kulki Finpecin 

kautta.  

Toimintavaiheen alkuosassa opiskelijat hoitivat vastuualueittain yritystoimin-

nan edellyttämiä tehtäviä: tarjouspyyntöjä, tilauksia, kirjanpitoa, palkanlaskentaa, 

tuotannon suunnittelua, varastokirjanpitoa, toimintojen välisiä käyttöönottoja ja 

luovutuksia sekä maksuliikennettä. Toimintavaiheen oli opiselussa määrä kestää 

huhtikuun loppuun saakka. 

8.1 Yritystoiminnan tehtävien edellyttämien tehtävien hoito 

Toimintavaiheessa kukin opiskelija vastasi oman vastuualueensa tehtävien hoi-

dosta sekä tarvittavasta yhteistyöstä yrityksen kokonaistoiminnassa. Esimerkkinä 

varastovastaavan päiväkirjamerkinnästä käy ilmi oman tehtäväalueen kytkeminen 

ostoon ja tuotantoon. Opiskelijat pohtivat yhdessä varmuusvaraston kokoa siltä 

varalta, jos toimitukset eivät tulekaan ajallaan.  

”(...) Väinö (osto) pisti tilauksen menemään (…). Tarja (tuotanto) tarkisti, et-

tä onko varastossa tarpeeksi raaka- ainetta 100 ikkunaa varten (…).. Sitä 

vain pähkäiltiin, että 2 päivän varmuusvarasto ja 3 päivän toimitusajan va-
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rasto pitäisi olla jo varastossa, että jos raaka- aine eivät tulekaan ajallaan? 

Sitten mietittiin sitäkin, että toimitusajan varaston täytyisi olla parin päivän 

tuotannon osalta isompi, mutta se asia on mietintämyssyssä ja neuvottelun 

alainen juttu (...).” (C4/pk/10.1.1996.)  

Merkittävä osa oppimista toimintavaiheessa oli esiintyvien ongelmien ratkaisu. 

Seuraavassa on esimerkki varastoinnissa esiintyneestä ongelmasta. Opiskelijat et-

sivät joko yksin tai yhdessä ongelmiin ratkaisua. Tällöin opiskelijat joutuivat yri-

tystoiminnasta lähtevien ongelmien kautta suunnittelemaan omaa aikatauluaan 

ongelmien ratkaisemiseksi. 

”(…) kun tänään tarkasteltiin Dowin viime kuun tuloslaskelmaa, huomattiin 

että varaston arvoissa on jotakin pahasti pielessä. (…). Ostoja oli vajaa 300 

000, mutta varaston arvo yli 500 000. Minusta tuntuu käsittämättömältä, että 

varastokirjanpidossa olisi sattunut virheitä (…). Huomenna menen tuntia ai-

emmin kouluun ja Irman (kassa) kanssa yritetään selvittää, missä vika pii-

lee.” (C4/pk/8.2.1996.) 

Opiskelija kertoo ongelman ratkaisusta ja yhteistyöstä, jota tehtiin ongelman sel-

vittämiseksi. Ongelman ratkaisuun osallistuikin ryhmästä seitsemän henkilöä.  

”(...) Viime perjantaina olikin aktiivisia dowilaisia, tuntia aikaisemmin kou-

lussa tutkimassa asiaa. Laura, Riitta, Aija, Irma ja minä selvitettiin, että osa 

tammikuun ostoveloista oli kirjattu helmikuulle, kuitenkin kirjattu varastokir-

janpitoon tammikuulle (…). Ei tahtonut puolipäivää riittää. Ensin epäilin oh-

jelmaa. Sitten ei auttanut muuta, kuin tunnustaa, että omia ”pikku” mokiahan 

ne ovatkin. Väinö, Tarja olivat välillä mukana setvimässä, ja jokaisesta oli 

apua.” (C4/pk/14.2.1996.)  

8.2 Toiminnan yhteinen arviointi toimintavaiheessa 

Toiminnan vaiheen aikana oli määrä säännöllisesti tarkastella yhteisissä palave-

reissa toimintaa ja siinä esiintyneitä ongelmia ja ristiriitoja. Palavereissa käytiin 

läpi vastuualueet sekä toiminnan kulkua.  

”Vastuualueet: Liisa kertoi, että tuotanto toimii täydellä kapasiteetillä. Myyn-

tiin Raijalle tullut tilaus Avolta Oy:ltä (…). Toimitus 18.3. Sekä tilaus Beta 

Oy:ltä, 10 ikkunaa, toimitettu suoraan varastosta 21.2. Varastosta Väinö toi-
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mittaa ikkunoita Jopa Oy:lle seuraavan viikon ajan (…).”  

(Dowi/Mu/21.2.1996.) 

Yhteisissä palavereissa pohdittiin myös sääntöjä (vrt. hypoteesi). Kyseisessä pa-

laverissa mietittiin informaation kulkua myynnin, tuotannon ja varaston välillä 

(vrt. orientoituminen kokonaisuuteen).  

”Mietittiin yhdessä informaation kulkua myynnin, tuotannon ja varaston vä-

lillä. Sovimme, että myynti on yhteydessä varastoon tilauksen tullessa. Jos ik-

kunat valmiina varastossa, ei yhteyttä tuotantoon. Mutta elleivät ole, niin tuo-

tanto mukana suunnittelemassa, milloin ikkunat saadaan teon alle ja milloin 

ovat valmiina.” (Dowi/Mu/21.2.1996.) 

Palavereissa oli usein monia ristiriitoja ratkaistavana.  

”(…) Varastosta vastaa tällä viikolla Tarja ja hän kertoi, että varastossa on 

KAAOS. Raaka-aineita on ostoihin nähden 260 ikkunan edestä liikaa (…). 

Ostoa hoitaa Sari ja hän kommentoi tarpeesta verrata tilausta, lähetysluette-

loa ja laskua keskenään on kuulemma ilmennyt, etteivät ne aina numerollises-

ti täsmää (…).” (Dowi/Mu/21.2.1996.) 

Yhteisissä palavereissa arvioitiin toimintaa ja sen sääntöjä (esim. työn kierto) 

myös oppimisen kannalta. Toiminnan ja oppimisen kehittämisestä käytiin keskus-

telua ja tehtiin päätöksiä esim. perehdyttämisen suorittamisesta, poissaolevien 

opiskelijoiden työpanoksen korvaamisesta ja varmuuskopioinnista 

(Mu/21.2.1996).  

”Aija (tj.) kysyi mielipiteitä tehtäväalueiden vaihdosta. Kertun mielestä kaik-

ki on mennyt hyvin, jos on virheitä tullut, on niistä sitten oppinut. Terhi näki 2 

viikon ajan vastuualueessa liian lyhyeksi (…). Irman mielestä ATK:hon pitäi-

si olla enempää aikaa (…). Armin mielestä on tosi hyvä vaihtaa alueita (…). 

Riitan mielestä tehtävien kierto on hyväksi ja esitti, että meidän on vain nyt 

tuleva ATK-opetus käytettävä hyväksi harjoitusyritykseen nähden (…). Mietit-

tiin yhdessä opastusta tehtävä-alueisiin (…), tultiin siihen tulokseen, että joka 

on tehnyt pohjatyön aina kyseiseen tehtäväalueeseen, pyrkii myös hoitamaan 

opastuksen aina uusille tulokkaille (…). Päätettiin että jos joltakin tehtävä-

alueelta on vastuuhenkilö poissa, niin yhdyshenkilöt hoitaa sen (…). Var-

muuskopioista (…), niiden on oltava ajan tasalla. Sovittiin, että alamme säi-

lyttämään nyt varmuuskopiokansioita (…).” (Dowi/Mu/21.2.1996.) 
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Tutkimusaineistosta on aikaisemman analyysin pohjalta löytynyt vahvoja viitteitä 

oppimistoiminnan yhteistoiminnallisesta luonteesta ja kohteen laajentumisesta 

oman vastuualueen ulkopuolelle. Keväällä 1997 lähetetyssä harjoitusyrityksestä 

vuosina 1993–1996 valmistuneille opiskelijoille suunnatussa kyselyssä kysyttiin, 

mikä merkitys muilla ryhmän jäsenillä oli oppimiseen harjoitusyrityksessä. Tau-

lukossa 35 on esitetty ryhmän muiden jäsenten merkitys oppimisessa. 

Taulukko 35. Ryhmän muiden jäsenten merkitys oppimisessa. 

Valmistuneitten opiskelijoiden maininnat 1993–1994 

OLK 

n=10 

1994–1995 

OLK 

n=9 

1995–1996 

OLK  

n=8 

1995–1996 

DOWI 

n=10 

Yht. 

 

n=37 

Oppi tekemään ryhmätyötä/tiimityötä 2 4 2 4 12 

Ryhmällä suuri merkitys oppimisessa 3 2 3 4 12 

Toisten auttaminen ja tukeminen  3 1 4 3 11 

Ongelmien yhteinen ratkaisu 1 1 1 5 8 

Hyväksyy ja hyödyntää erilaisuutta 0 1 2 2 5 

Harjoitusyritys ryhmässä toimimista 

mutta samalla työnjaollista 

2  1 2 5 

Yhteistyön tekeminen tarpeellinen myös 

työelämässä 

2 1 1 0 4 

Ei mitään merkitystä  1   1 

Muut 2 1 0 0 3 

Yhteensä  15 12 14 20 61 

Valmistuneitten opiskelijoiden vastauksista 35/37 näkivät toisten opiskelijoiden 

merkityksen oppimisessa myönteisenä. Opiskelijoiden vastauksissa painottui, että 

oppii ryhmätyötä/tiimityötä, ryhmällä suuri merkitys oppimisessa, toisten autta-

misen/tukeminen, ongelmien yhteinen ratkaisu, hyväksyy tai hyödyntää erilai-

suutta, harjoitusyritys ryhmässä toimimista mutta samalla työnjaollista sekä yh-

teistyötä tarvitaan työelämässä: 

”Opettaa tekemään ryhmätyötä.” 

”Perustimme yrityksen yhdessä, päätimme asioista yhdessä (…), yhteistyö 

liittyi omaan toimintaan ja oppimiseen.” 

”Kun en osaa jotakin, toinen voi auttaa ja valaista omalla osaamisellaan.” 

”Jos oli jokin ongelmatilanne jota ei itse pystynyt ratkaisemaan niin voi ky-

syä toisilta neuvoa.” 
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”Opettaa ottamaan huomioon sen, että kaveri voi ajatella asioista kokonaan 

eri tavalla.”  

”Kaikkien yhteistyö liittyi omaan toimintaan ja oppimiseen.” 

”Vastaan tulleen kritiikin, palautteen, mielipide-erojen, yhteistyön ja ristirii-

tojen kautta tänä päivänä osaa suhtautua eri tavalla työelämässä vastaaviin 

tilanteisiin.”  

Yhdessä vastauksessa ryhmän muilla jäsenillä ei nähty olevan mitään merkitystä 

oppimisessa. Yrittäjyysprosessi on yhteisöllinen prosessi, jossa sosiaalisella yhtei-

söllä on tärkeä merkitys uuden liiketoiminnan syntymisen prosessissa (esim. Sa-

rasvathy 2001a, 2001b). Partneriperustaisessa harjoitusyrityksessä on myös sosi-

aalisella ulottuvuudella tärkeä merkitys.  

8.3 Työtehtävien vaihto ja perehdyttäminen  

Toiminnan alkuvaiheessa kukin toimi omalla tutkimallaan ja valmistelemallaan 

vastuualueella. Kahden kuukauden jälkeen työtehtäviä oli määrä vaihtaa. Yrityk-

sen henkilöstövastaava oli laatinut yhdessä muun ryhmän kanssa suunnitelman tu-

levasta työnkierrosta. Työnkierrossa pyrittiin joustavaan siirtymiseen tilaus-

toimitusketjussa (vrt. Porter 1985), esim. ostot, varasto ja tuotanto. Vastuualuei-

den vaihdossa korostettiin sitä, että alueen alkuperäinen valmistelija perehdyttää 

ja ohjaa kulloinkin vastuualueelle tulevaa opiskelijaa. Useiden vaihtojen jälkeen 

tämä johtaa mielenkiintoiseen tilanteeseen ryhmässä ja useita oppimistilanteita on 

menossa yhtä aikaa. Työnkiertojen lukumäärät ryhmittäin olivat seuraavat: 1993–

1994 kaksi kertaa, 1994–1995 neljä kertaa, 1995–1996, OLK Oy viisi kertaa, 

1995–1996, DOWI Oy kuusi kertaa ja 1996–1997 viisi kertaa.  

Seuraavassa on kuvausta tehtävänkierrosta laskentavastaavan osalta. Lasken-

tavastaavan teki vastuualueensa tehtäviä vajaan kahden kuukauden ajan toiminta-

vaiheen alkuvaiheessa. Tehtävien vaihto (työnkierto) tuntuu epämukavalta. Op-

piminen tuntuu samalta, kuin orientaatiovaiheen loppupuolella (”aaltoilevaa tou-

hua”).  

”(…) Itsellä oli jotenkin varma ja osaava olo kirjanpitoa tehdessä. Vau! Että 

oli upea olo, kun sai tulostettua kuukauden tulosteet... MINÄ!... olen tehnyt 

nämä ihan itse (…). Vihdoinkin tuntuu löytyvän varmuutta (…) ja sitten pitää 

vaihtaa vastuu aluetta (…). Minä olisin mielelläni jatkanut (…). Viime keski-
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viikkona kaikki tuntui olevan hukassa ja tänään kaikki tuntui niin selvältä!” 

(C3/pk/7.2.1997.) 

Laskentavastaava toimi työnkierron mukaisesti sihteerinä. Opiskelija antaa neu-

voja alkuperäisellä vastuualueellaan muille ja saa perehdytystä seuraavaan työteh-

tävään (C3/pk/13.3.1996). Opiskelija hoiti seuraavaksi palkanlaskentaa 

(C3/pk/20.3.1997). Seuraavaksi opiskelija oli varastotehtäviä hoitamassa 

(C3/pk/10.4.1996). Opiskelija ymmärtää omasta mielestään, miten yritys toimii 

hoitaessaan varastotehtäviä.  

”(…) Varasto (…). Siinä on päässyt todella näkemään koko yrityksen toimin-

taprosessin. Ja kuinka ne liput ja laput kulkevat. Nyt vasta tajuaa, miten se 

meidän yritys toimii.” (C3/pk/10.4.1996.) 

Toiminta eteni aikaisemmin orientaatiovaiheessa laaditun tilaus-toimitusmallin 

mukaisesti. Opetuskokonaisuuden yhtenä keskeisenä tavoitteena oli oppia, miten 

yritys toimii ja miksi se toimii, kuten se toimii. Orientaatiovaiheen tutkiva mallin-

taminen ja toimintavaiheen aikana tapahtuva työnkierto tuli syventää käsitystä 

yrityksen toiminnan kokonaisuudesta ja työtehtävien kytkeytymisestä kokonai-

suuteen. Orientaatiojaksolla tehtyjen mallien toimivuutta pyrittiin testaamaan ja 

arvioimaan toiminnan aikana: 

”Iltapäivällä pidimme myös palaverin. Siinä kävimme läpi koko prosessin 

(mallien, budjettien pohjalta Lis. J.I.) onko kaikki mennyt niin kuin on suun-

niteltu.” (C4/pk/20.3.1996.) 

8.4 Projekti partneriyritykselle 

Partneriperustaisuuden yksi tärkeä sisältö piti olla se, että partneriyritys kokee 

saavansa konkreettista hyötyä yhteistyöstä koulun kanssa. Hypoteesin kohteessa 

mainittiinkin se, että kokonaisuuden kohteena tulisi olla partneriyrityksen toimin-

nan kehittäminen. Tämä antaisi mahdollisuuden rajakohteen syntymiseen, kehit-

tävään siirtovaikutukseen ja yhteiskehittelyyn (Engeström 2004; ks. myös Tuomi-

Gröhn ja Engeström 2003).  

Partneriyritys esitti toiveen syksyllä 1995 siitä, että harjoitusyrityksessä teh-

täisiin asiakastyytyväisyystutkimus. Yritys halusi lisätä asiakkuuksien hallintaa 

suorittamalla tutkimuksen ja hyödyntämällä myöhemmin toiminnassaan tutki-

muksesta saatuja tuloksia. Kyseinen ryhmä teki partneriyritykselle asiakastyyty-

väisyystutkimuksen, jonka laajuus oli 39 sivua. Asiakastyytyväisyyttä tutkittiin 
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seuraavista asioita: tuote, toimitukset, saatavuus, asiapaperit, yrityksen palvelu, 

yrityksen luoma yrityskuva, yrityksen käyttämät mainontakanavat, mainonnan 

vaikutus yrityksen ja tuotteen tunnettavuuteen, yrityksen reklamaatioiden hoito 

sekä ostopäätökseen vaikuttavat tekijät. Kysely lähetettiin 246 asiakkaalle, joista 

37,4 % palautti lomakkeet sovitussa vastausajassa. Partneriyrityksen mielestä 

toista kyselykierrosta ei tarvittu, vastauksien määrä oli heidän mielestään riittävä 

tiedon saamiseksi. Tutkimuksen tekemisestä vastuussa oleva opiskelija kuvaa pro-

jektia seuraavasti:  

”Yrittäjäpainotteinen laskentalinja on lukuvuoden -95 ja -96 aikana tehnyt 

asiakastyytyväisyystutkimuksen partneriyritykselleen. Asiakastyytyväisyystut-

kimuksen rakentaminen alkoi syksyllä -95, harjoitusyritystoiminnan alkami-

sen myötä. Yhdessä partneriyrityksen kanssa harjoitusyritystoiminnan ohjaa-

jat sekä oppilaiden edustaja miettivät aihealueita, joista voisi asiakastyyty-

väisyystutkimuksen rakentaa ja joka puolestaan antaisi vastauksia partne-

riyrityksen toimintaa ajatellen. Tarkastellessaan eri vaihtoehtoja tehdä asia-

kastyytyväisyystutkimus, päättivät oppilaat yhdessä partneriyrityksen kanssa 

tehdä tutkimus kyselytutkimuksena (…). Oppilaat aloittivat työn annettujen 

aiheiden pohjalta, aihepuskureiden rakentamisella ja kysymysten laatimisel-

la. Tavoitteena kysymysten laatimisessa oli, että asiakkailta saadut vastaukset 

antaisivat mahdollisimman paljon tietoa ja vastauksia partneriyritykselle 

heidän toiminnastaan. Kyselylomakkeesta rakennettiin monta versiota, joiden 

toimivuutta tarkasteltiin luokan kesken ja niistä valitut versiot esitettiin myös 

partneriyritykselle hyväksyttäväksi. Valittuun kyselylomakepohjaan sijoitettiin 

kysymykset ja yhdessä partneriyrityksen kanssa katsottiin lomakkeiston toi-

mivuus, ja tehtiin tarvittavat muutokset. Muutosten jälkeen lomakkeisto tes-

tattiin yhdellä opettajakunnan jäsenellä ja hänen antamat muutosehdotukset 

katsottiin yhdessä luokan kesken ja myös partneriyrityksen kanssa. Partne-

riyrityksen antaman asiakasrekisterin pohjalta valittiin asiakastyytyväisyys-

tutkimukseen osallistujat, tehtiin osoitetarrat, valmisteltiin kirjekuoret ja lä-

hetettiin asiakkaille kyselylomakkeisto. Tässä yhteydessä joutuivat oppilaat 

pohtimaan vastausaikaa ja vastausprosenttia, millainen vastausprosentti hei-

dän mielestään olisi tarpeeksi tietoa antava (…). Saatuja vastauksia oppilaat 

alkoivat muokata siten, että mietittiin vastauksille muuttuja-arvoja ja tarkas-

telukulmia miten voidaan vastauksia purkaa, tämän jälkeen jokainen oppilas 

vei osan lomakkeista Pato-ohjelmalle, jolla koostettiin numeeriset taulukot. 

Tiedot siirrettiin Pato-ohjelmalta Excel-ohjelmaan (…) Excel-ohjelmassa 
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muokattiin taulukoita monenlaisiin versioihin, ja lähdettiin analysoimaan 

taulukoita verbaaliseen muotoon.” (C1/ra/29.5.1996.) 

Opiskelijat olivat tehneet tutkimuksen suunnittelussa yhteistyötä sekä partneriyri-

tyksen että ohjaajien kanssa. Opiskelijat olivat hyödyntäneet oppimisverkkoa ja 

tutkimusta tehdessään. Lisäksi projekti oli nivonut monia oppiaineita yhteen. Atk-

opetusta oli kytketty tutkimuksen tekemiseen. Opiskelijat miettivät ja arvioivat 

myös yhdessä tutkimusprosessia, tutkimuksen välinettä ja tutkimuksen lopputu-

loksia. Toimintaa oli myös arvioitu partneriyrityksen näkökulmasta, mitä ovat ne 

mahdolliset hyödyt partneriyritykselle.  

”Oppilaat ovat asiakastyytyväisyystutkimusta tehdessään hakeneet tietoa 

esim. markkinoinninopetuksesta, miksi ja miten tehdään asiakastyytyväisyys-

tutkimus, he ovat käyttäneet myös koulun ulkopuolisia lähteitä hyväkseen kä-

sitellessään ja hakiessaan asiakastyytyväisyystutkimusta koskevaa tietoa ja 

materiaalia. Excel- ja Pato-ohjelman sekä tekstinkäsittelyn opetus on myös 

liitetty osaksi asiakastyytyväisyystutkimuksen tekemistä. (…). Oppilaat ovat 

tarkastelleet millaisia vastauksia partneriyritys on saanut toimintaansa var-

ten ja mitä mahdollisia toimenpiteitä asiakastyytyväisyystutkimuksen vasta-

ukset aiheuttavat partneriyritykselle.” (C1/ra/29.5.1996.)  

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tekemisen prosessissa oli aineksia Engeströmin 

(2004) mainitsemasta yhteiskehittelystä. Kuvattava ryhmä jäi kuitenkin ainoaksi 

ryhmäksi ryhmän 1993–1994 ohella, jossa tehtiin partneriyrityksen ongelmasta 

lähtevä projekti. Miettinen ja Peisa (2002) ovat tutkimuksessaan osoittaneet, että 

harjoitusyritystyyppinen ratkaisu, jota he kutsuvat vertailuyritykseksi, mahdollis-

taa opiskelijoiden toimia partneriyrityksen toiminnan lähikehityksen vyöhykkeel-

lä.  
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9 Arviointivaihe 

Toimintavaiheen loputtua yksi kuukausi oli varattu arviointia varten. Arvioinnin 

kohteina olivat yritystoiminnan kannattavuus, oppiminen ja oppimismenetelmä. 

Yritystoiminnan kannattavuutta arvioitiin ryhmätyönä tehdyn välitilinpäätöksen 

avulla. Opiskelijat arvioivat toteutunutta liiketoimintaa verraten sitä aikaisemmin 

laadittuun kassavirtaennusteeseen.  

Opiskelijan omaa oppimista opiskelijan tuli arvioida oppimispäiväkirjan 

avulla. Oppimispäiväkirjassa tuli esittää vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Mitä 

työtehtäviä tein? Mitä opin? Miksi opin tai en oppinut? Lisäksi omaa ja yhteistä 

oppimista arvioitiin yhteisissä kokoustilanteissa. Luotuja ratkaisuja ja niiden toi-

mivuutta arvioitiin koko toimintakokonaisuuden ajan. Opiskelijat tekivät opinto-

jakson loppupuolella kirjoitelman yrityksen menestystekijöistä, jotka arvioitiin 

toukokuun aikana. 

Perinteisessä kouluoppimisen mallissa opiskelijoilla on ollut hyvin rajattu 

mahdollisuus arvioida opetusta, oppimista ja siinä käytettäviä välineitä. Oppi-

mismenetelmää arvioitiin Swot-analyysillä kahteen kertaan lukuvuodessa, joulu-

kuussa (orientaatiovaihe) ja toukokuussa. Arviointi suoritettiin nimettöminä. Tu-

loksista käytiin yhteistä keskustelua. Taulukossa 36 on näkyvissä sekä joulukuus-

sa että toukokuussa tehty oppimismenetelmän vahvuuksien arviointi. Orientaatio-

vaiheen Swot-analyysien tulokset esitettiin jo edellä. 

Laskettaessa sekä joulukuun ja toukokuun arvioinnit yhteen oppimismene-

telmän vahvuuksissa painottuu ryhmätyön oppiminen (74), itsenäinen ja oma-

aloitteinen oppiminen (69), käytännön työelämän oppiminen (51), laadukkaampi 

ja parempi oppiminen (45), yritystoiminnan kokonaisuuden oppiminen (42), op-

pimisverkon hyödyntäminen (32), opiskelulla on motiivi (28) sekä lisäksi opiske-

lussa yhdistyy teoria ja käytäntö (21). Ryhmätyön kehittymisen ja yritystoiminnan 

kokonaisuuden oppimisen maininnat ovat lisääntyneet ensimmäistä ryhmää lu-

kuun ottamatta toisessa arvioinnissa. Lisäys on selkeä, vaikkakin keväällä arvi-

oinnin tehneiden opiskelijoiden määrä oli arviointivaiheessa suurempi.  
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Taulukko 36. Swot-analyysit vuosina 1993–1997: oppimismenetelmän vahvuudet. 

Opiskelijoiden käsitykset 93–94 

N=  

S10, K10 

94–95 

N = 

S8, K 11 

95–96/1 

Dowi  

S 10,K 11

95–96/2 

OLK  

S 11,K 11

96–97 

N= 10 

S6, K9 

Yht. 

N=  

S 45;K 52 

S    K S    K S    K S    K S    K S K Y 

Ryhmätyön oppiminen 6    3   5    11 8    11   9    11 3    7 31 43 74 

Itsenäinen ja oma- aloittei-

nen oppiminen 

7    8 7    9 6    5 8    7 3    9 31 38 69 

Käytännön työelämän oppi-

minen 

2    5 2    6 3    5 9    8 5    6 21 30 51 

Laadukkaampi ja parempi 

oppiminen 

5    0 9    2 4    4 5    5 6    5 29 16 45 

Yritystoiminnan kokonaisuu-

den oppiminen 

5    2 2    4 3    9 3    6 1    7 14 28 42 

Oppimisverkon hyödyntämi-

nen 

1    1 6    2 1    1 2    6 5    7 15 17 32 

Opiskelulla motiivi (motivaa-

tio hyvä) 

4    4 2    1 3    4 2    3 2    3 13 15 28 

Teorian ja käytännön yh-

teensovittaminen 

2    0 3    4 0    2 0    7 1    2 6 15 21 

Ammatinhallinta kehittyy 2    0 1    5 1    4 1    4 0    2 5 15 20 

Vastuun kantaminen 1    0  5    2 0    4 1    3 7 9 16 

Luovuus kehittyy 2    0 2    4 2    0 1    2 0    1 7 7 14 

Hyvä ohjaus (kannustava) 1    0 3    5 1    0 0    1 0    1 5 7 12 

Työn organisointi   1    4 0    1 0    2 1 7 8 

Yhteensä 38    23 42    53 38    51 40    65 27    55 185 247 432 

Seuraavana esitetään heikkouksien erittely ryhmittäin toukokuussa tehdyissä ar-

vioinneissa. Taulukossa 37 on eritelty oppimismenetelmän heikkouksia opiskeli-

jaryhmittäin. Merkittävimpinä oppimismenetelmän heikkoutena painottui ajan 

puute. Aikaresurssia oli käytettävissä yhden lukuvuoden aikana kahdeksan tunnin 

päivä kerran viikossa. Työnjakoon liittyvät ongelmat painottuivat lähinnä tehtävi-

en tasapuoliseen jakoon liittyen. Muita esiintyneitä ongelmia olivat oman tehtä-

vän korostuminen (ei riittävää käsitystä, mitä toiset tekevät), opiskelun raskaus, 

hiljaiset jäävät taka-alalle, ryhmätyön ongelmat (vrt. vahvuudet) ja muun opiske-

lun kärsiminen (harjoitusyritysopiskelu vie paljon aikaa). Mielenkiintoisia kohtia 

ovat liian vähäinen yhteistyö partneriyrityksen kanssa, ei vastaa aina todellisuutta, 

liika sitoutuminen ja palavereja liikaa. Yksi opiskelija näki kontakteja olevan lii-

kaa koulun ulkopuolelle.  
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Taulukko 37. Swot-analyysit vuosina 1993–1997: oppimismenetelmän heikkoudet 

Opiskelijoiden käsitykset 93–94 

N=  

S10, 

K10 

94–95 

N = 

S8, K 11

95–96/1 

Dowi  

S 10,K 

11 

95–96/2 

OLK  

S 11,K 

11 

96–97 

N= 10 

S6, K9 

Yht. 

S    K S    K S    K S    K S    K S K Y 

Ajan puute 2   3   4    10 8    5 3    8 5    9 22 35 57 

Työnjakoon liittyvät ongelmat 4   3 3    5 1    7 1    6 3    1 12 22 34 

Ryhmätyön ongelmat 1    2 1    0 0    6 1    0 3    6 6 14 20 

Oman tehtävän oppiminen korostuu 0    3 5    0 2    1 0    4 1    2 8 10 18 

Resurssit (tiedot/laitteet) vajavaisia  0    3 1    2 0    4 0    5 0    2 1 16 17 

Opiskelun raskaus  1    0 6    0 3    1 1    3 11 4 15 

Hiljaiset jäävät taka- alalle 3    0  3    1 2    4  8 5 13 

Muun opiskelun kärsiminen  1    0 4    1 1    2 1    1 7 4 11 

Ei vastaa aina todellisuutta   0    2 2    2 3    1 5 5 10 

Orientoitumisen vaikeus 1    0 1    0  1    5 1    1 4 6 10 

Ohjausta liian vähän (poissaolot)  0    1  0    2 1    4 1 7 8 

Työn kiertoajat liian lyhyitä   0    2 0    2 0    3  7 7 

Tiedon saannin ongelmat 0    1 1    0 0    2  1    2 2 5 7 

Arvioinnin ongelmallisuus 0    2 2    1 0    1 1    0  3 4 7 

Yhteistyö liian vähäistä 

part.yrit.kanssa 

  1    1 2    1 0    0 3 2 5 

Yhteisiä palavereja liikaa   2    0  0    4 2 4 6 

Liika sitoutuminen  0    2  0    1 0    1  4 4 

Harjoitusyrityksen asema koulussa 1    1 2    0    3 1 4 

Vahvojen asema korostuu 1    0 1    0 1    0   3 0 3 

Keskuspaikan toiminnan ongelmat         3   0 3 3 

Opiskelijoiden motivaatio- ongelmat 0    1    0    2  3 3 

Muut/ ei heikkouksia 1    0   1    0  2 0 2 

Epäonnistumisen pelko  0    1 1    0   1 1 2 

Liikaa kontakteja ulkopuolelle    0    1   1 1 

Monta firmaa samalla partneriyri-

tyksellä 

   0    1   1 1 

Yhteensä 14    19 23    22 29    36 18    45 20    42 104 164 268 

Yksi merkittävä elementti yrittäjyyden oppimismenetelmissä on haasteellisuuden 

luominen asettamalla haastavia aikatauluja ja määräaikoja, joiden avulla pyritään 

oppimaan työskentelyä paineessa ja epävarmuudessa (esim. Cope 2003, Cope ja 

Watts 2000, Gibb 1993, Plaschka ja Welsch 1990). Ajan puute viittaa opiskelijoi-

den maininnoissa tähän oppimismenetelmän ulottuvuuteen. Yhteinen orientoitu-
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minen ja oppiminen eivät ole ristiriidattomia, kuten työnjaon ongelmat ja yhteis-

toiminnassa esiintyvät ristiriidat osoittavat.  

Harjoitusyrityksestä valmistuneille (1993–1996) lähetetyssä kyselyssä (kevät 

1997) kysyttiin, mitkä ovat suurimmat ristiriidat oppimisen kannalta harjoitusyri-

tyksessä (suurimmat vaikeudet/epäkohdat). Taulukossa 38 on esitetty oppimisen 

keskeiset ristiriidat. 

 
Taulukko 38. Oppimisen ristiriidat partneriperustaisessa harjoitusyrityksessä. 

Valmistuneitten opiskelijoiden maininnat  1993–1994 

OLK 

n=10 

1994–1995

OLK 

n=9 

1995–1996

OLK  

n=8 

1995–1996 

DOWI 

n=10 

Yht. 

 

Työnjaon ongelmat 4 2 2 7 15 

Ajan puute 1 5 3 3 12 

Opiskelijoiden yhteistoiminnassa esiintyvät 

ristiriidat 

 1 1 3 5 

Muun opiskelun kärsiminen 1 1 1 1 4 

Työn kiertoa enemmän 1  2 1 4 

Liian eritasoisia opiskelijoita 2 1   3 

Orientoituminen vaikeaa  1  1 2 

Kaikki opettajat eivät kannata koulussa  

opetusmuotoa 

 1  1 2 

Sitoutumisen vaikeus   1 1 2 

Oman vastuu alueen ylikorostuminen 1 1   2 

Arviointiin liittyvät ristiriidat  1   1 

Uuden oppimiskulttuurin omaksuminen 1    1 

Ei vastausta   1  1 

Huonot tilat   1  1 

Teoria vähenee liikaa 1    1 

Finpecin rooli verottajana ja postina   1  1 

Maininnat yhteensä  12 14 13 18 57 

Opiskelijoiden vastaukset ovat yhdensuuntaisia verrattuna Swot-analyysien tulok-

siin. Samassa (1997) kyselyssä kysyttiin myös, miten opiskelija kehittäisi oppi-

mista harjoitusyrityksessä. Taulukko 39 esittää opiskelijoiden käsityksiä oppimi-

sen kehittämisestä. Kehittämistoimenpiteet ovat pitkälle ratkaisuesityksiä em. ris-

tiriitoihin. Kuitenkin merkittävänä uutena kehittämistoimenpiteenä nousee oppi-

misverkon kytkeminen kiinteämmin mukaan oppimisprosessiin.  
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Taulukko 39. Opiskelijoiden käsityksiä oppimisen kehittämisestä. 

Valmistuneitten opiskelijoiden maininnat  1993–1994

OLK 

n=10 

1994–1995

OLK 

n=9 

1995–1996

OLK  

n=8 

1995–1996

DOWI 

n=10 

Yht. 

 

Enemmän aikaa harjoitusyritystoimintaan 1 3 4 4 12 

Työnjaon kehittäminen 3 1 1 4 9 

Ryhmätyöskentelyn kehittäminen 2 1 3 1 7 

Työn kiertoa enemmän ja yksittäiseen teh-

tävään enemmän aikaa 

2 1 1 3 7 

Ei vastausta 3 1 2  6 

Oppimisverkko kiinteämmin mukaan  1 1 3 5 

Muun opetuksen tehokkaampi yhdistämi-

nen harjoitusyritykseen 

 1 2 1 4 

Toiminnot realistisemmaksi  2  1 3 

Tiedonkulun kehittäminen 1   1 2 

Vaikea sanoa 1 1   2 

Paremmat tilat   1  1 

Ulkomaankauppaa enemmän   1 1 2 

Yrityksen perustamiseen enemmän huo-

miota 

 1   1 

Opettaja toimitusjohtajaksi    1 1 

Oppimisen kytkeminen omaan liikeideaan   1  1 

Mainintoja yhteensä 13 13 17 20 63 

Seuraavassa käydään läpi tuloksia toukokuisin suoritetusta Swot-analyysin oppi-

mismenetelmän mahdollisuuksista (ks. Liite 1) ja uhista (ks. Liite 2). Orientaatio-

vaiheen tulokset on esitetty edellä. Yhteenlaskettuna sekä joulukuun että touko-

kuun oppimismenetelmän mahdollisuudet eniten mainintoja saivat tulevaisuuden 

opetusmuoto (28/192), lisää valmiuksia selviytyä käytännön työelämästä 

(27/192), parantaa yhteistyötaitoja (25/192) sekä työelämä ja koulutus lähemmäk-

si (15/192). 

Yhteen laskettaessa sekä joulukuun että toukokuun oppimismenetelmän uh-

kia eniten mainintoja saivat, pystyvätkö opettajat/opiskelijat uudistumaan 

(18/142), työnjaon ongelmat (18/142) sekä luokkahenki kärsii (11/142). Opiskeli-

joiden maininnoista voidaan aistia huoli opetusmuodon vaatimien pedagogisten 

muutosten sisäistämisestä sekä opettajien että opiskelijoiden keskuudessa. Swot-

analyysin mahdollisuuksissa ja uhissa tarkastellaan tavallisesti ympäristöstä ja sen 

muutoksista juontuvia uhkia ja mahdollisuuksia. Opiskelijaryhmien useissa mai-

ninnoissa on kuitenkin tarkasteltu opetuksen sisäisiä uhkia ja mahdollisuuksia.  
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Harjoitusyritysopetuksen keskeinen tavoite oli irrottautua kouluoppimisesta 

ja muodostaa uutta oppimistoimintaa, tutkivaa oppimistoimintaa. Tutkimusaineis-

to puoltaa uuden oppimistoiminnan syntyä. Sen tyypillisiä piirteitä ovat orientoi-

tuminen yrityksen toimintaan yrityksen toiminnan kokonaisuudesta lähtien, yri-

tystoiminnan ja sen menestymisen ehtojen tutkimisen liittäminen oppimisproses-

siin, itsenäinen tiedonhankinta oppimisverkosta (todellisuuskytkentä), tutkiva 

mallintaminen, yhteistoiminnallinen oppiminen (yhteiset palaverit, yhteistoiminta 

ongelmien ratkaisussa ja työn laajentaminen), ongelmien yhteinen säännöllinen 

käsittely ja yksittäisten tekojen liittäminen yrityksen kokonaistoimintaan. Edellä 

mainittua tukee keväällä 1997 suoritetun kyselyn tulokset. 

Opetuskokonaisuudesta valmistuneita pyydettiin vertaamaan perinteistä kou-

luopetusta ja harjoitusyritysopiskelua. Taulukossa 40 on esitetty harjoitusyritystä 

koskevien mainintojen erittely. Kyselyssä eniten mainintoja saivat opiskelijaläh-

töinen ja -keskeinen oppiminen, käytännönläheisyys, ryhmä-/tiimityöskentelyn 

oppiminen ja yrityksen toimintojen yhteistyön ja/tai kokonaistoiminnan oppimi-

nen: 

”Harjoitusyrityksessä oppilaat päättävät asioista itse ja opiskelijoilla on 

enemmän vastuuta, eikä opettajan rooli ole korostunut.” 

”Käytännön läheistä.” 

”Yhteistyössä esiintyneiden ristiriitojen kautta kehittyminen, yhteistyötaidot 

ja sosiaalisen kanssakäymisen kehittyminen.” 

”Se auttaa myös paremmin ymmärtämään todellisen yrityksen toimintoja vai-

keuksineen sekä osatoimintoina että kokonaisuutena.” 
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Taulukko 40. Perinteisen kouluopetuksen ja harjoitusyrityksen vertailu. Maininnat har-

joitusyritysopiskelusta. 

Valmistuneitten opiskelijoiden maininnat  1993–1994

OLK 

n=10 

1994–1995 

OLK 

n=9 

1995–

1996 

OLK  

n=8 

1995–

1996 

DOWI 

n=10 

Yht. 

 

Opiskelijalähtöinen ja keskeinen oppiminen 4 6 4 3 17 

Käytännön läheisyys 4 2 2 9 17 

Ryhmä/ Tiimityöskentelyn oppiminen 4 3 2 7 16 

Yrityksen toimintojen yhteistyön ja/tai koko-

naistoiminnan oppiminen 

3 3 1 3 10 

Motivoiva ja mielekäs oppiminen 2 5 1 2 10 

Teorian soveltaminen käytäntöön 1 3 1 4 9 

Ongelmalähtöinen oppiminen 2 1 1 3 7 

Itsenäinen tiedonhankinta työelämästä 1 4 1  6 

Toiminnan suunnittelutaitojen kehittyminen 1  1 3 5 

Opiskelu vaativampaa 2    2 

Yhteensä mainintoja 24 27 14 34 99 

Kyselyn tulokset ovat samansuuntaisia Swot-analyysin tuloksien kanssa. Valmis-

tuneitten opiskelijoiden maininnat perinteistä kouluopetusta kohtaan olivat sa-

mansuuntaisia kouluoppimisesta tehdyn analyysin kanssa (esim. Miettinen 1990, 

1993). Itsenäisen ja oma-aloitteisen oppimisen painottuminen opiskelijoiden mai-

ninnoissa puoltaa opiskelijan tilan (Torvinen 1997) olemassa oloa.  

Fiet (2000b) korostaa opiskelijan ottamista mukaan opiskelukokonaisuuksien 

suunnitteluun. Birdin (2002) mukaan opiskelijoilla tulisi olla aktiivinen ja itseoh-

jautuva rooli. Opiskelijoiden käsitykset tukevat edellä mainittujen ulottuvuuksien 

toteutumista tutkitussa opiskelukokonaisuudessa. 

9.1 Partneriperustainen harjoitusyritys ja yritystoiminnan 
kokonaisuus 

Yrittäjyyskoulutukselle, joka tähtää uuden liiketoiminnan luomiseen, on tyypillis-

tä holistinen luonne ja ympäristön ja muutosten tutkiminen (esim. Dess, Lumpkin 

ja Covin 1997; Elfring ja Hulsnik 2003). Yritystoiminnan kokonaisuuden arvioin-

nin välineenä hankkeessa on käytetty ohjaajaryhmässä muodostettua liikeidea-

ajatteluun pohjautuvaa Normannin (1988) yritystoiminnan kokonaisuuden mallia. 

Malli muodostettiin siten, että hankkeessa mukana olevat opettajat (6 kpl) antoi-

vat esityksiä siitä, mitä tulisi sisältyä lähinnä pk-yrityksen toiminnan kokonaisuu-
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teen. Arviointimalli hyväksyttiin ohjaajien kokouksessa 12.5.1998. Yritystoimin-

nan kokonaisuuden malli on esitetty Kuviossa 18. 

 

Kuvio 18. Yritystoiminnan kokonaisuuden malli. 

Yrittäjyysprosessi on holistinen ilmiö, joka on voimakkaasti kytkeytynyt muuttu-

vaan toimintaympäristöön (esim. Davidson 2005). Ristimäen (2004) mukaan yrit-

täjyyskasvatuksen sisällöllinen ulottuvuus tulee kattaa seuraavat ulottuvuudet: 

makroulottuvuus (esim. yrittäjyys kansantaloudessa, verkostoituminen), liiketoi-

minnallinen ulottuvuus (esim. liikeidea, liiketoimintamahdollisuus), yksilöulottu-

vuus (esim. yrittäjäksi ryhtymisen prosessi) ja organisationaalinen ulottuvuus 

(esim. sisäinen yrittäjyys, yritysyhteistyömallit). Partneriperustaisessa harjoi-

tusyrityksessä on elementtejä jokaisesta ulottuvuudesta. Taulukossa 41 on eritelty 

yritystoiminnan kokonaisuuden arviointimallin osien kytkeytymistä harjoitusyri-

tysopiskeluun.  
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Taulukko 41. Yritystoiminnan arviointimallin osien kytkeytyminen harjoitusyritysope-

tukseen. 

Aihe Kytkentä harjoitusyritysopiskeluun 

A. Yhteiskunnan kehitys  

Maailman/kansantalous Toimialaselvitys, liiketoimintasuunnitelmat, rahoitusneuvottelut, yhteiset 

kokoukset ja palaverit 

Teknologia Yritysvierailu, tiedonhankinta koulun ulkopuolisilta asiantuntijoilta liiketoi-

mintasuunnitelmaa varten (tuotanto), liikeidea, rahoitusneuvottelu, yhteiset 

kokoukset ja palaverit 

Arvot Liikeidea, toimiala-analyysi, markkinoinnin suunnittelu, tuote, yhteiset ko-

koukset ja palaverit 

Lainsäädäntö Liiketoimintasuunnitelma (esim. markkinointi, henkilöstöhallinto, laskenta-

toimi, kysynnän analysointi, työsuojelu, työterveyshuolto), toimialaselvitys, 

tiedonhankinta koulun ulkopuolisilta asiantuntijoilta, yhteiset kokoukset ja 

palaverit, eri tehtävien hoito 

Toimiala 

Historia 

Tunnusluvut 

Kilpailijat 

Toimialaselvitys, Partneriyritysvierailu, tiedonhankinta koulun ulkopuolisilta 

asiantuntijoilta, liiketoiminnan suunnittelu (markkinoiden analysointi, rahoi-

tussuunnitelmat), rahoitusneuvottelu, yhteiset kokoukset ja palaverit 

Asiakasryhmien tarpeet  

tutkimuksen välineet 

Toimialaselvitys, liikeidea, partneriyritysvierailu, tiedonhankinta koulun ul-

kopuolisilta asiantuntijoilta, markkina- analyysit, liiketoimintasuunnitelma, 

Asiakastyytyväisyystutkimus partnerille, yhteiset kokoukset ja palaverit 

 

B. Tuote / palvelu  

Suhde asiakkaiden 

tarpeisiin 

Liikeidea, yritysvierailu, liiketoimintasuunnitelma, toimialaselvitys, rahoitus-

neuvottelu, toiminnan mallintaminen, yhteiset kokoukset ja palaverit 

Kehittäminen Yritysvierailu, tiedonhankinta koulun ulkopuolisilta asiantuntijoilta, liiketoi-

minnan suunnittelu (markkinointi), asiakastyytyväisyystutkimus, tuotanto, 

mallintaminen, yhteinen kehittäminen kokouksissa ja palavereissa 

 

C. Toimintatavat  

Resurssit/ hankinta ja 

kehittäminen 

Tiedonhankinta koulun ulkopuolisilta asiantuntijoilta, Liiketoiminnan suun-

nittelu, henkilöstöhallinnon mallintaminen, rahoitussuunnitelmat, rahoitus-

neuvottelu, yhteiset kokoukset ja palaverit 

Toiminnan organisointi 

Tietohallinto 

Taloushallinto 

Henkilöstöhallinto 

Työnjako, tiedonhankinta koulun ulkopuolisilta asiantuntijoilta, liiketoimin-

nan suunnittelu, rahoitusneuvottelu, taloushallinnon mallintaminen, henki-

löstöhallinnon mallintaminen, henkilöstöhallintoon, tietohallintoon ja talo-

ushallintoon liittyvien tehtävien hoitaminen, yhteiset kokoukset ja palaverit. 

Mallien ja toimintasuunnitelmien toteuttaminen 
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Aihe Kytkentä harjoitusyritysopiskeluun 

Osatoiminnot ja niiden 

sisältö 

Tiedonhankinta koulun ulkopuolisilta asiantuntijoilta, Osatoimintojen mallin-

taminen ja niiden kehittäminen liiketoiminnan suunnittelussa sekä laadittu-

jen mallien pohjalta toiminnan käynnistäminen, toimintavaiheessa eri toi-

mintoihin kuuluvien tehtävien hoitaminen, työn kierto, yhteiset kokoukset ja 

palaverit, rahoitusneuvottelu 

Arvoketju Osatoimintojen ja kokonaistoiminnan mallintaminen, toimintamallin testa-

us, yhteiset kokoukset ja palaverit, työn kierto, 

Toiminnan / toimintojen 

kehittäminen 

Tiedonhankinta koulun ulkopuolisilta asiantuntijoilta, mallintaminen ja mal-

lien kehittäminen sekä käyttö toimintavaiheessa, toiminnan ongelmien 

säännöllinen käsittely, ongelmien ratkaisu 

Ongelmien/ristiriitojen 

ratkaisutavat 

Ryhmätyöskentely, yhteiset kokoukset, mallintaminen  

Johtaminen Toiminnan suunnittelu ja organisointi, yhteiset kokoukset, toimintavaihe 

 

D. Toiminnan kehittäminen  

Strategian/ 

menestystekijöiden 

luominen 

Liiketoimintasuunnittelu, Työnjakoon perustuva mallintaminen ja niiden yh-

teinen kehittäminen, säännöllinen yhteinen toiminnan arviointi, rahoitus-

neuvottelu 

Toiminnan yhteinen 

kehittäminen 

Säännölliset palaverit / kokoukset, ryhmätyöskentely toiminnan rakentami-

sessa 

Keväällä 1997 suoritetussa kyselyssä kysyttiin seuraavaa: Arvioi harjoitusyrityk-

sen vaikutusta yritystoiminnan osatoimintojen ja yritystoiminnan kokonaisuuden 

oppimisessa. Tulokset on esitetty Taulukossa 42. Suuri osa maininnoista koski 

yritystoiminnan kokonaisvaltaista hahmottamista tai oppimista. Tärkeänä oppimi-

sen välineenä mainittiin useassa vastauksessa mallintaminen.  

”Jokainen osatoiminto yhdistettynä sai lopulta kokonaiskuvan koko yritykses-

tä. Mallit! (…)”.  

Yhdeksän mainintaa koski yhteisen keskustelun tärkeyttä yritystoiminnan koko-

naisuuden oppimisessa. 

”Viikoittain mallit esiteltiin koko porukalle. Pohdintojen jälkeen mallituksiin 

aina tuli uudistusta ja kun kaikki yhdessä pohdimme osatoimintoja, tästä 

muodostui koko yritystoiminnan kokonaisuus. 
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Taulukko 42. Harjoitusyrityksen vaikutukset yritystoiminnan osatoimintojen ja yritys-

toiminnan kokonaisuuden oppimisessa. 

Valmistuneitten opiskelijoiden maininnat  1993–1994 

OLK 

n=10 

1994–1995 

OLK 

n=9 

1995–1996 

OLK  

n=8 

1995–1996 

DOWI 

n=10 

Yht. 

 

Kokonaisvaltainen yritystoiminnan oppiminen 

tai ymmärtäminen 

8 7 6 6 27 

Yhteinen keskustelu  

tai kehittäminen (esim. mallit) kokonaisuuden 

oppimisen välineenä 

1 2 1 5 9 

Parempi kuin perinteinen opetus  1 3 1 5 

Hyödyllinen yrityksen perustamisessa tai yrit-

tämisessä 

1  3 1 5 

Työn kierto edisti kokonaisuuden oppimista   1 3 4 

Vaikutus merkittävä 2    2 

Ei vastausta  1  1 2 

Toiset osa-alueet selviävät, toiset ei  1   1 

Oppimisessa kehitettävää realistisempaan 

suuntaan 

   1 1 

Ongelmia ratkoessa oppii syvällisemmin   1  1 

Oppimisen realistisuus 1    1 

Yhteensä mainintoja 13 12 15 18 58 

Viidessä vastauksessa harjoitusyritystä pidettiin parempana välineenä kokonai-

suuden oppimisessa kuin perinteistä opetusta. 

”Kokonaisuudessaan se avartaa käytännönläheisyydellään oikean yrityksen 

toimintaa huomattavasti paremmin kuin perinteinen luokkahuoneopetus”.  

Viidessä vastauksessa oli maininta hyödyllinen yrityksen perustamisessa tai yrit-

tämisessä.  

”Tietää mitä tarvitaan jos perustaa oman yrityksen” 

Neljässä vastauksessa todettiin työnkierrolla olleen myönteisiä vaikutuksia koko-

naisuuden oppimisessa.  

”Oli kehittävää työskennellä jokaisella osastolla (…). Tiesi tarkemmin mitä 

tehdään ja miten se vaikuttaa toisiin osatoimintoihin.” 

Opiskelijoiden käsityksistä voidaan päätellä oppimisen kohteen olleen opiskelu-

kokonaisuudessa valtaosin kokonaisvaltainen toimintakokonaisuus. Kohteeksi 

muodostuu rinnakkaisen toimintakokonaisuuden rakentaminen, jossa toimintako-
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konaisuuden rakentamisen prosessi kytkeytyy muuttuvaan toimintaympäristöön 

(vrt. Davidson 2005; Honig 2004). 

Yrittäjyyskoulutuksen oppimismenetelmien tulisi olla yhdensuuntaisia yrittä-

jyyden käsitteen ja sisällön kanssa. Yrittäjyysprosessin keskeinen sisältö on uuden 

liiketoiminnan luomisen prosessi. (Bygrave 1993; Davidson 2005; Sarasvathy 

2001a, 2001b; Puhakka 2002, Timmons 1999). Keskeiseksi yrittäjyyden ilmiössä 

nousee toiminta ennen yrityksen perustamista. Keskeisin ero keskieurooppalaisen 

harjoitusyritysmallin (esim. Achtenhagen ja John 1992; Panis 1996)) ja tässä tut-

kimuksessa kuvatun oppimismenetelmän ja toimintakokonaisuuden välillä kyt-

keytyykin siihen, että opiskelijoiden oppiminen painottuu keskieurooppalaisessa 

mallissa yrityksen perustamisen jälkeiseen toimintaan, kun taas partneriperustai-

sessa harjoitusyrityksessä erityinen huomio kiinnittyy toimintaan ennen yrityksen 

perustamista. Keskieurooppalaisessa mallissa opettajat ja asiantuntijat suunnitte-

levat ja perustavat yrityksen sekä määrittelevät sen reunaehdot. Partneriperustai-

sessa harjoitusyrityksessä opiskelijaryhmät suunnittelevat ja perustavat joka kerta 

uuden yrityksen ja tutkivat perustettavan yrityksen toiminnan ehtoja ja käynnistä-

vät yrityksen toiminnan orientaatiojakson työskentelyn tulosten pohjalta. 
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10 Johtopäätökset 

Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata partneriperustainen harjoitusyritys oppimis-

menetelmänä ja ymmärtää sitä toimintakokonaisuutena. Partneriperustaisen har-

joitusyrityksen keskeinen sisältö oli luoda partneriyrityksen toimialalle rinnakkai-

nen toimintakokonaisuus (liiketoiminta), kuitenkin pyrkien kehittyneempään rat-

kaisuun. Oppimisen kohde perustui oppimismenetelmässä rinnakkaiseen kilpai-

luun perustuvaan yrittäjyyden muotoon, jossa uuden liiketoiminnan luominen pe-

rustuu johonkin yritystoiminnan muunnokseen, jolla saavutetaan kilpailuetua 

(Laukkanen 1999). Oppimisen kohteella on myös yhtäläisyyttä kausaaliseen (cau-

sation) (Sarasvathy 2001a, 2001b) ja löytämisen (discovery) (Alvarez ja Barney 

2006) teoriaan. Teorioissa liiketoimintamahdollisuus on jo olemassa toimintaym-

päristössä, se pitää vain löytää yrittäjyysprosessissa, jonka tuotoksena syntyy uut-

ta liiketoimintaa.  

Asetin kouluoppimisen perustalta (Engeström 1983) toiminnanteoreettisesti 

suuntautuneen alustavan hypoteesin partneriperustaisesta harjoitusyrityksestä op-

pimismenetelmänä ja toimintakokonaisuutena. Toiminnan teoriassa kohde ja mo-

tiivi ovat tiukasti toisiinsa sitoutuneita (Engeström 1983, 1987). Partneriperustai-

sessa harjoitusyrityksessä toiminnan kohde ja motiivi on, kuten hypoteesissa mai-

nittiin, uuden toimintakokonaisuuden, ”liiketoiminnan” luominen partneriyrityk-

sen toimialalle. Partneriperustaisen harjoitusyrityksen luomisen perustana oli ir-

rottautuminen kouluoppimista ylläpitävistä reunaehdoista.  

Yrittäjyyden oppimismenetelmissä luokkahuoneoppimisesta irrottautuvia 

menetelmiä korostavat mm. Cope (2003), Fiet (2000), Gibb (2002), Honig 

(2004), Peltonen (2007), Leskinen (2000), Paajanen (2000, 2001) ja Robinson 

(1996). Kouluoppimisen ongelmien ratkaisun kannalta partneriperustainen harjoi-

tusyritys yrittäjyyskoulutuksen menetelmänä tarjoaa lupaavia mahdollisuuksia. 

Miettinen (1993) esittää opetuksen pysyvyyden ja muutoksen kannalta olennaisia 

reunaehtoja. Partneriperustaista harjoitusyritystä voidaan tarkastella suhteessa 

reunaehtoihin. Perinteisen opetuksen reunaehtoja ovat koulutilaan liittyvät ajalli-

set ja esineellisiin työvälineisiin liittyvät ehdot, joita ovat 

1. sosiaalinen tila: a) suljettu luokkahuone jossa b) yksi opettaja ja c) 20–40 op-

pilaan ryhmä, 

2. ajallinen jäsentyminen: Tuntijakoinen työskentely ja lukujärjestys 

3. luokkahuoneen esineelliset työvälineet: esim. taulu, piirtoheitin ja tietokone 
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Viranomaisten säännöt ja ohjausmekanismit sekä koulun normit 

4. opetussuunnitelma ja oppiainejako, tuntimäärät 

5. standardioppikirja tai opetuspaketti (työkirjoineen) 

6. arvostelumenettely (Miettinen 1993). 

Edellä mainittujen reunaehtojen suhteen partneriperustaista oppimismenetelmää 

voidaan määritellä seuraavasti: 

1. Sosiaalisena tilana on aitoa a) työympäristöä muistuttava tila, jossa suuri 

neuvottelupöytä ja kuusi työpistettä (lukuvuonna 1993–1994 tilana normaali 

luokkahuone), lisäksi suuri osa tiedonhankinnasta tapahtuu koulun ulkopuo-

lelta. Liikkuminen tilassa ja tilasta pois on vapaata. b) Työtilassa usein use-

ampi opettaja tai asiantuntija, opettajat lähinnä yritystoiminnan eri osa-

alueiden asiantuntijoita c) 10–12 opiskelijan ryhmä. 

2. Ajallinen jäsentyminen: Opetuskokonaisuuden kesto yksi lukuvuosi ja kah-

deksan tuntia viikossa, joka on järjestetty siten, että hankkeessa mukana ole-

vien opettajien tunnit olivat peräkkäin. Oppimistehtävät jäsentyivät pitkälle 

opiskelijalähtöisesti yritystoiminnan rakentamisen pohjalta eikä työskentely 

katkea ohjaajan vaihtuessa. Työskentelyä jäsentää yhdessä laadittu suunni-

telma ja aikataulutus. Oppiaine- ja tuntijakoista työskentelyä ei ollut lainkaan.  

3. Työtilan esineelliset työvälineet: Neuvottelupöytä, piirtoheitin, 6–8 työpistet-

tä, joissa tietokone, puhelin ja faksi käytössä, yritystoiminnassa tarvittavat 

tietokoneohjelmistot (taulukkolaskenta (esim. tuotannonohjaus, ostojen to-

teuttaminen) taloushallinto-ohjelmisto, kassanhallintaohjelmisto, varastonhal-

lintaohjelmisto). 

Viranomaisten säännöt sekä ohjausmekanismit sekä koulun normit: 

4. Tavoitteena yrityksen toiminnan luominen samalle toimialalle, jossa partne-

riyritys toimii. Tiukkoja tavoitteita ei aseteta etukäteen vaan tavoitteita asete-

taan uudelleen prosessin kuluessa, tietyille suurille kokonaisuuksille yhteiset 

aikatavoitteet (esim. rahoitusneuvottelu). Oppiaineiden sijasta liiketoiminnan 

tutkiminen ja rakentaminen jäsentää työskentelyä. Tavoite on yhdensuuntai-

nen valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden kanssa.  

5. Tiedonhankinta tapahtuu kohdetoiminnasta, asiantuntijoilta, erilaisista rapor-

teista ja muilta työelämän asiantuntijoilta. Oppikirjoja käytetään ainoastaan 

tukimateriaalina. Prosessien kuluessa tehtävät ja niiden tuotokset dokumen-

toitiin hankekansioihin. 
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6. Arviointi: Työnjaon mukaisen tutkivan oppimisen (mallit) ja kokonaisuuden 

rakentamisen yhteinen arviointi. Koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden arvi-

ointi (esim. pankinjohtaja rahoitusneuvottelussa). Oman oppimisen arviointi 

oppimispäiväkirjoissa. Opetusmuodon arviointi nelikenttäanalyysillä (Swot-

analyysi). Opetuskokonaisuuden lopussa kirjoitelma yrityksen menestysteki-

jöistä.  

Tutkimusaineisto puoltaa sitä, että opiskelijoiden oppimisessa tapahtui laadullista 

siirtymää kohti opiskelijoiden oppimistoimintaa verrattuna kouluoppimisen (En-

geström 1983) teoriaan.  

Hypoteesissa oppimistoiminnan kohteesta mainittiin seuraavaa: Opiskelijat 

tutkimassa partneriyrityksen toimialalla toimivaa muuttuvaa liiketoimintaa ja sen 

menestymisen ehtoja. Yrittäjyysprosessi: uuden kehittyneemmän toimintakoko-

naisuuden (”liiketoiminnan”) luominen partneriyrityksen toimialalle sekä partne-

riyrityksen toiminnan kehittäminen.  

Yrittäjyysprosessi on läheisesti kytköksissä toimintaympäristöön ja sen muu-

tokseen (esim. Bryat ja Julien 2000; Davidson 2005; Eckhardt ja Shane 2003) ja 

prosessissa käytetään hyödyksi omaa osaamista ja erilaisia verkostoja (esim.  

Elfring ja Hulsink 2003; Deakins ja Freel 1998; Shane 2000; Sarasvathy 2001). 

Yrittäjyyden oppimismenetelmissä verkostojen käyttö korostuu (Aaltio 2007; 

Deakins ja Freel 1998; Shaw 1998; Elfring ja Hulsink 2003). Koulun ja eri sidos-

ryhmien ja yritysten yhteistyötä yrittäjyyden oppimismenetelmissä korostavat 

mm. Gibb (1993), Koiranen ja Peltonen (1995), Pittaway (2004), Toivola (1998). 

Partneriperustainen harjoitusyritys oppimismenetelmänä ja opiskelijoiden oppi-

mistoimintana, kuten yrittäjyyskin ilmiönä, ankkuroituu koulun ulkopuoliseen to-

dellisuuteen, muuttuvaan toimintaympäristöön. Opiskelijat tutkivat mm. muuttu-

vaa toimialaa, markkinoita, kilpailijoita, kysyntää sekä partneriyrityksen toimin-

taa ja sen perustaa ja hyödynsivät näitä tietoja toiminnan suunnittelussa. Miettisen 

(1993) mukaan koulun ulkopuolisen muuttuvan toiminnan kytkeminen oppimis-

prosessiin tulisi tapahtua siten, että muodostetaan oppimisen verkko, jossa erityi-

sesti opiskeltavan kohdetoiminnan edustajien mukanaolo on tärkeää. Toimintako-

konaisuudessa muodostui oppimisen verkko, joka kytki oppimisen ja reaalisen 

kehittyvän yritystoiminnan kiinteämmin toisiinsa. Todellisuuskytkennän syntymi-

nen on opiskelun motiivin kannalta olennaista (Miettinen 1993). Tätä tukevat 

opiskelijoiden käsitykset mm. partneriyritysvierailusta ja rahoitusneuvottelusta 

sekä kyselyn tulokset.  
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Yrittäjyyskoulutukselle, joka tähtää uuden liiketoiminnan luomiseen, on tyy-

pillistä holistinen luonne, ympäristön ja muutosten tutkiminen ja tulkinta sekä 

teoreettisten käsitteiden käyttö opetuksessa (Elfring ja Hulsnik 2003; Fiet 2000a; 

Dess, Lumpkin ja Covin 1997; Johannisson ja Madsen 1997). Partneriperustainen 

harjoitusyritys on holistinen toimintakokonaisuus. Oppiminen ankkuroituu De-

weyn sanoin yhteiskunnassa esiintyvän toiminnon luomiseen, joka tapahtuu todel-

lisuutta vastaavina kokonaisuuksina. Oppimisen kohde ja motiivi on tutkiva, 

konstruoiva opiskelijoiden näkökulmasta uuden toiminnan luova. Partneriperus-

taisessa harjoitusyrityksessä opiskelijat ovat aktiivisia tiedon hankkijoita ja yhdis-

telijöitä kohdetoiminnasta (partneriyritys) ja siihen vaikuttavista toimintaympäris-

tön muutoksista (esim. toimialaselvitykset, markkinatutkimukset ja liiketoiminta-

suunnitelmat). Oppimismenetelmässä käytetään lisäksi oppimisessa teoreettisia 

välineitä (esim. liikeidea ja liiketoiminnan suunnittelun mallit). 

Yrittäjyysprosessi on holistinen tulevaisuussuuntautunut prosessi, jossa liike-

toimintaideasta lähtevä uuden liiketoiminnan luomisen prosessi koostuu toisiinsa 

yhteydessä olevista, usein limittäisistä liiketoimintamahdollisuuden havaitsemis- 

ja liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämisprosesseista. Liiketoimintamahdolli-

suuden havaitsemisprosessi tarkoittaa toimintana idean kehittämistä liiketoimin-

tamahdollisuudeksi. Inhimillinen toiminta havaitsemisprosessissa sisältää liike-

toiminnan suunnittelun, ennusteitten, tiedon etsimisen ja analyysien hyödyntämis-

tä idean kehittelyssä sekä avaintoimijoiden sitouttamista ja arvon luonnin idean 

määrittelyä. Liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämisprosessi tarkoittaa toimin-

taa, jossa idea realisoidaan toiminnaksi. Hyödyntämisprosessissa pyritään legiti-

moidaan toiminnan aloittaminen (esim. luvat, lisenssit ja prototyypit), yritetään 

hankkia tarvittavat resurssit (esim. tietämys, pääoma ja älyllinen pääoma), yrite-

tään yhdistää ja koordinoida em. resurssit toimivaksi yritykseksi sekä yritetään 

hallita kysyntää markkinoimalla ja kontaktoimalla mahdollisia asiakkaita.  

Liiketoimintamahdollisuuden havaitseminen ja hyödyntäminen eivät ole line-

aarisia, vaan ne ovat rinnakkaisia ja toisiinsa yhteydessä olevia prosesseja, ja mo-

lemmat saattavat tapahtua päällekkäin (Davidson 2005). Gaglio ja Katz (2001) ja 

Shane ja Venkataraman (2000) ehdottavat, että toimintaympäristön muutoksesta 

nouseva liiketoimintamahdollisuus tulisi ottaakin yrittäjyyden oppimisen keskei-

seksi elementiksi. Oppimistoiminnan teorian (Engeström 1987) mukaan oppimis-

toiminnan kohteeksi tulisi asettaa reaaliset kehittymässä olevat arkikäytännöt, yh-

teiskunnallinen todellisuus, yhteiskunnallisten toimintojen kehittäminen tai uusien 

yhteiskunnallisten toimintojen luominen. 
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Oppimisen kohde ja motiivi oli oppimismenetelmässä tutkiva, konstruoiva eli 

uuden toiminnan partneriyrityksen toimialalle kehittävä. Oppimista suuntasi li-

säksi kehitysjännite perinteisen ja kehittyvän partneriyrityksen ja opiskelijaryh-

män luoman ratkaisun välillä, jolla on yhteys koulun ulkopuolisen todellisuuden 

kehittymiseen. Oppimisessa toteutui Deweyn (1906) esittämä oppilaiden toimin-

takokonaisuuden rakentaminen. Opiskelijat rakensivat pitkälle itseorganisoituvas-

ti uuden toimintakokonaisuuden, jossa toteutui työnjaollinen, tietoja yhdistävä 

projektimainen työskentely opiskelijaryhmissä ja oppimisen verkossa. Tiedon ja 

toiminnan konstruoinnissa keskeisellä sijalla oli liiketoimintaidean ja liiketoimin-

nan suunnitelmien luominen sekä tutkiva mallintaminen, jonka tuotoksena oli yri-

tystoiminnan perusteita ja osatoimintoja sekä niiden yhteistyötä käsittelevät mal-

lit.  

Orientaatiovaiheessa opiskelijat kehittivät sekä työjaollisesti että yhteistoi-

minnassa liiketoimintaideaa ja tutkivat perustettavan toiminnan ehtoja ja sekä sen 

perustaa. Työskentelyn tulokset kiteytyivät liiketoimintasuunnitelmien ja toimin-

tojen ja niiden välisiä yhteyksiä kuvaavien mallien muotoon. Tämä vaihe voidaan 

katsoa vastaavan pitkälle Davidsonin (2005) mainitsemaa liiketoimintamahdolli-

suuden havaitsemis- ja hyödyntämisprosessia. Liiketoimintamahdollisuus oli ku-

vattu liiketoimintasuunnitelmien ja mallien muotoon, joiden laatua arvioi koulun 

ulkopuolinen pankinjohtaja opiskelijoiden kanssa käydyissä rahoitusneuvotteluis-

sa. Rahoitusneuvottelua leimasi opiskelijoiden vahva motiivi sekä pankinjohtajan 

että opiskelijoiden käsitysten mukaan.  

Pittaway (2004) korostaa yrittäjämäisen oppimisen simuloinnissa rahoituksel-

lista ulottuvuutta, jota arvioi koulun ulkopuolinen asiantuntija. Liiketoimintamah-

dollisuuden havaitsemisprosessi eteni edellä kuvatun kanssa limittäin mm. yrityk-

sen perustamisen, toiminnan legitimoinnin ja resurssien hankinnan sekä yhdiste-

lyn vaatimilla toimenpiteillä. Oppimismenetelmässä opiskelijoiden toiminta oli 

järjestetty projektimaisena toimintana, jota myös Leskinen (2000), Lindmark ja 

Johannisson (1996), Paajanen (2000, 2001), Pittaway (2004), Rae ja Carswell 

(2000) ja Ristimäki (1998) pitävät suositeltavana yrittäjyyden oppimismenetel-

missä. Oppimiselle oli lisäksi tyypillinen yhteistoiminnallisuus, jota myös Johan-

nisson ja Madsen (1997), Leskinen (2000), Paajanen (2000, 2001), Rae ja Cars-

well (2000) ja Pittaway (2004) korostavat. 

Partneriperustainen harjoitusyritys on holistinen tulevaisuuteen suuntautuva 

opiskelukokonaisuus. Toimialaselvitykset, markkinoihin liittyvät analyysit, liike-

toimintasuunnitelmat kytkivät perustettavan yritystoiminnan suunnitelmat yhteis-

kunnalliseen kehitykseen, joka on keskeinen ulottuvuus oppimistoiminnan teori-
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assa (Engeström 1983, 1987; Miettinen 1993, 1999) sekä yrittäjyydessä (esim. 

Sarasvathy 2001a, 2001b). Oppimistoiminta tapahtuu todellisuutta vastaavina jä-

sentyneinä kokonaisuuksina ja toiminnassa on valtaosin kytkökset Ristimäen 

(2004) mainitsemiin yrittäjyyden sisällöllisiin ulottuvuuksiin. Toimintakokonai-

suudessa työelämän ja ammattitaitovaatimusten kehityksen vaatimusten tarkastelu 

(esim. oppimistehtävänä) tapahtuu osana uuden yrityksen työjaollista luomista. 

Orientaatiovaiheessa luodut yrityksen toiminnot ja niiden yhteydet sekä työtehtä-

vien sisällöt kytkeytyvät toimintavaiheessa yrityksen kokonaistoimintaan ja sen 

motiiviin.  

Oppimismenetelmässä oli määrä luoda kehittyneempi toimintakokonaisuus 

kuin partneriyrityksellä. Eri toimintojen välinen yhteistyö ja niitä tukevien tieto-

järjestelmien käyttö oli opiskelijoiden luomassa ratkaisussa kehittyneempi. Rat-

kaisut mahdollistivat mm. käyttöpääoman ja varastonhallinnan tehokkaamman 

suorittamisen sitoutuvan pääoman minimoimiseksi. Opiskelijaryhmät hoitivat 

tuotannon suunnittelua ja hallintaa Excel-ohjelman avulla, joka oli puolestaan 

heikompi ratkaisu kuin partneriyrityksellä, jolla oli räätälöity tuotannonsuunnitte-

lu- ja ohjausohjelmisto.  

Hypoteesissa mainittiin kohteena myös partneriyrityksen toiminnan kehittä-

minen. Kolmen opiskelijaryhmän osalta partneriyrityksen toiminnan kehittäminen 

ei muodostunut lainkaan oppimisen kohteeksi. Kahden opiskelijaryhmän kohdalla 

opiskelijaryhmä teki projektin partneriyritykselle. Ensimmäinen opiskelijaryhmä 

(1993–1994) teki selvityksen Saksan ovi- ja ikkunamarkkinoista, koska partne-

riyritys selvitti ulkomaankaupan aloittamisen mahdollisuuksia Saksaan. Partne-

riyritys hyödynsi selvitystä päätöksenteossaan, mutta opiskelijat eivät osallistu-

neet tähän harkintaan. Dowi Oy teki asiakastyytyväisyystutkimuksen partneriyri-

tykselle. Opiskelijat suunnittelivat ja rakensivat sekä toteuttivat tutkimuksen yh-

dessä partneriyrityksen kanssa. Toimintaa oli raportissa arvioitu partneriyrityksen 

näkökulmasta siten, mitkä ovat ne mahdolliset hyödyt tutkimuksesta partneriyri-

tykselle toiminnan kehittämisessä. Tulokset johtivat mm. reklamaatioiden hoita-

misen kehittämiseen partneriyrityksessä.  

Hypoteesissa mainittiin toimintakokonaisuuden välineenä partneriyrityksen 

toimialalle luotavan uuden toimintakokonaisuuden suunnittelun, tutkimisen, ra-

kentamisen välineet ja tavat sekä niiden kytkeminen oppimisprosessiin sekä tie-

donhankinnan ja tietojen yhdistelyn tavat oppimisen verkossa. Tämän ehdotettiin 

tapahtuvan seuraavien kohtien kautta: orientoituminen oppimisen kohteeseen tut-

kivan mallintamisen ja liiketoiminnan suunnitelmien avulla, suunnitelmien ja 

mallien yhteinen arviointi, rahoitusasiantuntijan suorittama liiketoimintasuunni-
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telmien kriittinen arviointi, muodostettujen ratkaisujen ja niiden toimivuuden sekä 

oppimismenetelmän toimivuuden arvioinnin välineet ja tavat sekä oppimisen ar-

viointi.  

Partneriyrityksen toimialalle luotavan uuden toimintakokonaisuuden oppi-

mistoiminnan heuristisena suunnittelun välineenä käytettiin tietoisen ja tutkivan 

oppimistoiminnan mallia (Engeström 1982, 1983, 1994). Malleissa oppiminen ra-

kentuu oppimistehtävien avulla. Keskeisimpiä oppimistekoja olivat toimintako-

konaisuudessa motivoituminen, orientoituminen ja monipuolinen luotujen ratkai-

sujen toimivuuden sekä oppimisen arviointi. Tässä tutkimuksessa yhtenä tutki-

musongelmana oli, miten opiskelijat orientoituvat opetusmenetelmässä uuteen pe-

rustettavaan yritystoimintaan?  

Leontjevin (1977) tunnettu toteamus on se, että toiminnan kohde on sen to-

dellinen motiivi. Toiminnan kohteen muotoutuminen ja motiivin syntyminen ovat 

läheisesti toisiinsa kytkeytyneitä. Toiminnan kohde suuntaa, orientoi toimintaa 

(Leontjev 1977). Toiminnan kohteen tutkiminen ja kohteen tiedostaminen ovat 

tavoitteiden muotoutumisen kannalta tärkeitä (esim. Miettinen 1993). Orientoitu-

minen on toiminnan teorian mukaan oppijan aktiivista, kohdeorientoitunutta op-

pimistoimintaa, jossa oppimistoiminnan keskeisenä välineenä käytetään objektin 

keskeisiä piirteitä kuvaavia malleja (Torvinen 1997, 2004). Tällöin oppimistoi-

minnan keskeiseksi sisällöksi nousee Davydovin (1977) abstraktista konkreetti-

seen kohoamisen periaate, jossa tunnistetaan ensin perusidea opittavasta kohtees-

ta. Toiminnan kohdetta analysoidaan, valitaan ja rakennetaan tietoa kohteesta. 

Mallin kehittyminen prosessissa muuntuu alkutilanteen abstraktista orientoitu-

misprosessin (mallin koettelu ja kehittäminen) kautta opittavan kohteen keskeisiä 

piirteitä kuvaavan konkreettisen mallin muotoutumiseen (Engeström 1994, Torvi-

nen 1997, 2004). 

Väline ja kohde ovat läheisesti yhteydessä toiminnan teoriassa. Hypoteesissa 

mainittiin toimintakokonaisuuden kohteena: Opiskelijat tutkimassa pertneriyri-

tyksen toimialalla toimivaa muuttuvaa liiketoimintaa ja sen menestymisen ehtoja. 

Yrittäjyysprosessi: uuden kehittyneemmän toimintakokonaisuuden (”liiketoimin-

nan”) luominen partneriyrityksen toimialalle. Partneriyrityksen toiminnan kehit-

täminen Tulos: liiketoiminnan suunnitelmat, mallit ja niiden pohjalta rakennettu 

partneriperustainen harjoitusyritys, jossa toimitaan kuten oikeassa yrityksessä. 

Partneriperustaisessa harjoitusyrityksessä suunnan ottaminen luotavaan yri-

tystoimintaan lähti liikkeelle keskustelulla koulutuksen ja työelämän vaatimuksis-

ta. Lisäksi käytiin keskustelua kokonaisuuden tarkoituksesta ja päätavoitteista se-

kä pääkohdittaisesta etenemisestä. Orientoituminen partneriyrityksen toimialalla 



256 

toimivaan perustettavaan toimintakokonaisuuteen lähti liikkeelle oppimistehtävil-

lä. Opiskelijat pohtivat yritystoiminnassa olevien tehtävien vaatimuksia. Opiskeli-

jaryhmät muodostivat orientaatioperustan perustettavan yrityksen toiminnasta. 

Opiskelijat selvittivät lisäksi, mitä toimenpiteitä, selvityksiä ja tietoja tarvitaan, 

ennen kuin yritys voi aloittaa konkreettisen toiminnan. Liiketoimintaidean kehit-

tely käynnisti yrityksen olemassaolon perustan tarkastelun. Opiskelukokonaisuus 

oli pitkälle itseorganisoituva, opiskelijat olivat kokonaisuudessa päätoimijoita, 

kohdetoiminnan tutkijoita, suunnittelijoita ja toteuttajia. Eri tehtävät vireytyivät 

monesti opiskelijalähtöisesti. Toiminnallista oppimista ja opiskelijoiden aktiivista 

roolia korostavat yrittäjyyden oppimisen menetelmissä mm.Bird (2002), Cope 

(2003), Leskinen (2000, 2001), Kyrö (2001) ja Pittaway (2004).  

Opiskelukokonaisuus oli kokonaisen vuoden pituinen ja oli vaiheistettu pro-

jektin muotoon, jonka päävaiheet olivat orientaatiovaihe (elokuu-joulukuu), toi-

mintavaihe (tammikuu-huhtikuu) ja arviointi (toukokuu). Yrittäjyyden oppimis-

menetelmät edellyttävät pitkäkestoisia opiskelukokonaisuuksia (esim. Cope 

(2003); Johannisson ja Madsen 1997; Paajanen 2000, 2001; Pittaway 2004; Les-

kinen (2000). Projektimaista opetusta yrittäjyyden oppimismenetelmissä pitävät 

suositeltavana esim. Leskinen (2000), Lindmark ja Johannisson (1996), Paajanen 

(2000, 2001), Pittaway (2004), Rae ja Carswell (2000) ja Ristimäki (1998).  

Opiskelijalähtöinen työnjaon suunnittelu ja päätöksenteko sekä toiminnan 

etenemisen aikataulutus olivat merkittäviä orientoitumisen välineitä toimintako-

konaisuuteen. Opiskelijaryhmien kanssa sovittiin esim. määräaikoja (esim. liike-

toimintasuunnitelmien valmistuminen ja rahoitusneuvottelu). Haasteellisten mää-

räaikojen asettamista opiskelukokonaisuuteen pitävät tärkeänä yrittäjyyden oppi-

mismenetelmissä mm. Cope (2003), Cope ja Watts (2000), Plaschka ja Welsch 

(1998), Deakins ja Freel (1998), sillä ne tuovat opiskeluun yrittäjyydelle tyypillis-

tä haasteellisuutta ja epävarmuutta. Yritystoiminnan kokonaisuuteen ja sen eri si-

sältöalueisiin orientoituminen tapahtui työnjaollisesti liikeidean, toimialaselvityk-

sen, markkinoiden analysointien ja kohdetoimintaan kuuluvien toimintojen ja nii-

den välisten yhteyksien mallintamisen avulla sekä muodostamalla liiketoiminnan 

suunnitelmat perustettavalle yritykselle.  

Liiketoimintasuunnitelman näkee moni tutkija hyvänä keskustelun ja liike-

toimintamahdollisuuden kuvaamisen välineenä (esim. Alvarez ja Barney 2006; 

Davidson 2005; Delmar ja Shane 2004; Timmons 1999; Timmons ja Spinelli 

2003). Toimintojen ja niiden välisten yhteyksien ja niitä tukevien atk-

ohjelmistojen sekä taulukkolaskentaohjelmien soveltaminen toi oppimisen koh-

teeksi eri toimintojen välisen yhteistoiminnan, joustavuuden, tehokkuuden ja toi-
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mivuuden, joka on keskeinen ulottuvuus mm. prosessijohtamisessa (Alasoini 

1997; Hannus 1995), joustavassa tuotannossa (Alasoini 1997) ja lean production -

menetelmässä (esim. Womack, Jones ja Roos 1990). Tiedonhankintatavat ja koh-

teet poikkesivat opetuskokonaisuudessa verrattuna perinteisen luokkahuoneope-

tuksen toimintatapaan. Merkittävänä etuna tässä tutkimuksessa analysoidussa rat-

kaisussa on itsenäisten tiedonhankintatapojen oppiminen sekä oppimisen ankku-

roituminen koulun ulkopuoliseen todellisuuteen muodostamalla oppimisen verk-

ko, jonka tärkeimpinä partnereina olivat partneriyritys ja pankki. Yrittäjyyskoulu-

tuksessa on tärkeää irrottautua perinteisistä pedagogisesta ratkaisusta (esim. Aho-

la ja Heinonen 2007; Honig 2004; Peltonen 2007). 

Opetuskokonaisuuksissa syntyi oppimisenverkko, johon kuuluivat toiminta-

kokonaisuudessa toimineet opiskelijaryhmä(t) ja opettajat, muut opiskelijaryhmät 

ja opettajat, partneriyritys, pankki, vakuutusyhtiöt sekä muut työelämän asiantun-

tijat. Partneriyrityksen, vakuutusyhtiöiden ja pankin kanssa oli ennakkoon sovittu 

niiden pedagogisesta roolista. Oppimisverkon toiminnan sääntöjen perustana oli 

verkon osapuolien pedagogisen roolin tiedostaminen, jota myös Miettinen (1993, 

1999) korostaa. Pankinjohtajan haastatteluaineisto osoitti, että hän oli tiedostanut 

pedagogisen roolinsa. Useimmat opiskelijat hankkivat aktiivisesti ja oma-

aloitteisesti tietoja suunnitelmien ja mallinen muodostamiseksi pääosin koulun 

ulkopuolisista lähteistä sekä kirjallisuudesta ja erilaisista raporteista. Itsenäistä ja 

oma-aloitteista toimintaa yrittäjyyden oppimismenetelmissä korostavat esim. Bird 

(2002) ja Gibb (1993). 

Oppimistoiminnan kohde nähdään toiminnan teoriassa muuttuvana kokonai-

suutena, johon vaikuttaa toimintaympäristön ja yhteiskunnan kehitys (Engeström 

1983, 1987; Miettinen 1993, 1999). Toimialanselvityksen, markkinoiden ana-

lyysien, liikeidean ja liiketoimintasuunnitelmien tekeminen kytkivät perustettavan 

yritystoiminnan suunnitelmat yhteiskunnalliseen kehitykseen.  

Tietojen hankkiminen perustettavaa yritystoimintaa varten oli vaikeaa ilman 

tietojen hankintaa ja tutustumista partneriyrityksen toimintaan. Opiskelijaryhmät 

hankkivat tietoja partneriyrityksen toiminnasta faksilla, puhelimitse ja vierailujen 

avulla. Tutkimusaineiston mukaan vierailulla oli opiskelijoiden oppimistoiminnan 

motiivia ja kohdetta selkiyttävä vaikutus. Tietoisen oppimistoiminnan mallissa 

(Engeström 1982, 1983) ja oppimistoiminnan teoriassa (Engeström 1983, 1987; 

Miettinen 1993) keskeinen oppimisteko on mallin muodostaminen tutkimalla op-

pimisen kohdetta ja muodostaa sen keskeisiä piirteitä kuvaava malli, joka oli 

myös partneriperustaisessa harjoitusyrityksessä keskeisin oppimisteko. Opiskeli-

jaryhmät tuottivat malleja tutkimalla työnjaollisesti oppimisen kohdetta ja muo-
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dostamalla sen olennaisia piirteitä kuvaavan graafisen mallin. Yhteisissä palave-

reissa ja pienemmissä opiskelijaryhmissä malleja koeteltiin, arvioitiin ja kehitet-

tiin. Mallien koettelu, arviointi ja kehittäminen ovat keskeisiä ulottuvuuksia toi-

minnan teoreettisessa tiedon muodostamisessa (Engeström 1995; Miettinen ym. 

1997). Yksi tutkimusongelma oli se, minkälaisia rakenteellisia orientaatioperusto-

ja opetusmenetelmässä tuotettiin. 

Mallien rakenteellisen laadun analyysi osoitti, että mallit painottuivat algo-

ritmisiin ja systeemisiin malleihin. Tämä kertoo opiskelijoiden prosessi- ja sys-

teemiorientaatiosta suhteessa luotavaan yrityksen toimintaan. Mallit painottuivat 

kokonaisvaltaisiin malleihin. Opiskelussa toteutui yhteinen sekä työjaollinen 

orientoituminen oppimisen kohteeseen, kuten esim. yhteistyöprofiilien, kyselyn ja 

Swot-analyysien tulokset osoittivat. Kyselyn tulokset osoittivat, että opiskelijat 

pitivät malleja hyvinä oppimisen välineinä, joiden avulla yritystoimintaa op-

pi/ymmärsi kokonaisvaltaisesti sekä mallintamisen avulla oppi syvällisemmin. 

Malleja sovellettiin toiminnan vaiheessa pääosin mallien kuvaamalla tavalla. Ko-

konaisvaltaista yritystoiminnan oppimista yrittäjyyden oppimismenetelmissä ko-

rostavat esim. Dess, Lumpkin ja Covin (1997), Elfring ja Hulsnik (2003), Gibb 

(1993) ja Koiranen ja Peltonen (1995). Yhteistyön analyysi osoitti, että opiskelijat 

eivät toiminnassaan rajoittuneet pelkästään oman vastuualueen mallintamisen ja 

suunnitteluun, vaan tekivät tässä mielessä rajan ylityksiä. Malleja ja suunnitelmia 

käsiteltiin kriittisesti yhteisissä kokouksissa.  

Liiketoimintasuunnitelman ja mallien laatiminen koettiin opiskelijoiden kes-

kuudessa monesti haastavana, ja toimintaa leimasi työskentely paineen alaisena. 

Oppimistoimintaa leimasi ajanpuute, kuten esimerkiksi Swot-analyysit osoittivat. 

Haasteellisuutta yrittäjyyden oppimismenetelmissä korostavat Gibb (1993) ja Pit-

taway (2004) asettamalla haasteellisia aikatauluja ja määräpäiviä (Cope 2003; 

Cope ja Watts 2000; Pittaway 2004). Merkittävä orientoitumisen väline olivat yh-

teiset keskustelut ja palaverit, joissa opiskelijoiden laatimia malleja koeteltiin, ar-

vioitiin kriittisesti ja kehitettiin. Malleista muodostui opiskelijaryhmässä keskus-

telun ja orientoitumisen sekä uudelleen orientoitumisen väline, joka on myös tär-

keä ulottuvuus ydinprosessien kehittämisessä ja uudistamisessa (esim. Hannus 

1995; Savolainen ym. 1997). Liiketoimintasuunnitelman arviointi rahoitusneuvot-

teluissa oli tutkimusaineiston valossa sekä pankinjohtajan ja pääosin myös opis-

kelijoiden käsitysten mukaan orientoitumista sekä toiminnan motiivia ja kohdetta 

vahvistava oppimistapahtuma. Monien opiskelijoiden mielestä se antoi selityksen 

vaativalle orientoitumisjakson oppimistoiminnalle. Liiketoimintasuunnitelmaa 

laatiessaan opiskelijat tutkivat mm. talouden, lainsäädännön, arvojen ja teknolo-
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gian kehitystä suhteessa perustettavaan yritykseen. Orientoitumisjakson loppu-

puolella opiskeltiin yhteisesti toimintaprosessin mallin pohjalta toiminnan etene-

mistä ja tietoista ohjaamista. Kaiken kaikkiaan opetuskokonaisuudessa tapahtui 

siirtymä perinteisen kouluoppimisen yksilökeskeisestä oppimisesta yhteisöllisen 

oppimisen suuntaan. Yhteisöllistä oppimista korostetaan myös oppivassa organi-

saatiossa (esim. Senge 1990).  

Oppimismenetelmässä tapahtuvaa orientoitumista voidaan kuvata seuraavasti 

toiminnanteorian näkökulmasta. Partneriperustaisessa harjoitusyrityksessä liike-

toimintamahdollisuuden tunnistamisessa ja hyödyntämisessä oli kysymys työnja-

ollisesta kohdeorientoituneesta toiminnasta ja toiminta oli uudelleenorientoitumis-

ta mm. mallien ja liiketoimintasuunnitelmien kehittämisen kautta. Alkuvaiheen 

toiminta ja liiketoimintaidea näyttäytyi abstraktina ja jäsentymättömänä. Opiskeli-

jat tutkivat kohdetoimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Kohdetoiminnan ja kou-

lun ulkopuolisen todellisuuden kytkeminen oppimistoimintaan mm. partneriyri-

tysvierailun ja rahoitusneuvottelun avulla vahvisti pääosin opiskelijoiden käsityk-

sissä oppimisen todellisuuskytkentää, motiivia sekä edisti orientoitumista perus-

tettavaan toimintaan. Opiskelijat hankkivat tietoa mm. toimialasta, toimintaympä-

ristöstä, markkinoista, kysynnästä käyttämällä hyväksi erilaisia raportteja, tilasto-

ja, selvityksiä ja oppimisen verkkoa, kuten yrittäjyysprosessissakin (esim. David-

son 2005) tapahtuu. Opiskelijat rikastavat toiminnan kohdetta hankitulla tiedolla 

ja analysoivat sekä rakensivat uutta tietoa kohteesta yhdessä ja oppimisen verkos-

sa. Perusidea kasvoi orientoitumisprosessissa monipuolisemmaksi, rikkaammaksi 

ja siitä tuli tasapainoisempi. Idean kehittyminen prosessissa muuntui alkutilanteen 

vielä verraten jäsentymättömästä ideasta yhteisen orientoitumisprosessin kautta 

opittavan kohteen keskeisiä tekijöitä kuvaavaksi kokonaisuudeksi mallien, lii-

keidean ja liiketoimintasuunnitelman muotoon, joiden laatua arvioi kriittisesti 

työkseen yritysrahoituksen parissa toimiva pankinjohtaja. Opiskelijoiden orientoi-

tumisprosessiin kuului myös liiketoiminnan simuloitu legitimointi ja liiketoimin-

nassa tarvittavien resurssien hankkiminen sekä niiden yhdistäminen toimivaksi 

kokonaisuudeksi. Orientoitumisvaiheessa toteutuu pitkälle Davidsonin (2005) 

esittämä liiketoimintamahdollisuuden havaitsemisprosessi ja hyödyntämisproses-

si. 

Epäilemättä edellä kuvatussa toiminnassa keskeiseksi nousee tiedonhankinta, 

yhdistely ja niiden kognitiivinen ja sosiaalinen tulkinta, jolloin yhdeksi merkittä-

väksi orientoitumisen välineeksi tulevat ideaa ja liiketoimintamahdollisuutta ke-

hittävät keskustelut sosiaalisissa verkostoissa. Merkittäviä orientoitumisen väli-

neitä voivat olla erilaiset liiketalouden ja johtamisen eri teoriat tietojen yhdiste-
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lyssä ja jäsentämisessä sekä kognitiivisella että sosiaalisella tasolla. Uuden liike-

toiminnan luomisen monissa teorioissa korostetaan tiedon aktiivista hankintaa ja 

tiedon kognitiivista ja sosiaalista tulkintaa luotaessa uutta liiketoimintaa (esim. 

Alvarez ja Barney 2006; Bhave 1994; Davidson 2005; Puhakka 2002; Sarasvathy 

2001a; Timmons 1999). Davidsonin (2005) esittämässä yrittäjyysprosessimallissa 

liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämisprosessiin kuuluu kontaktoiminen ja 

markkinoiminen tuotetta tai palvelua mahdollisille asiakkaille. Asiakkailta hanki-

taan palautetta, jota saatetaan käyttää hyödyksi liiketoimintakonseptin kehittämi-

sessä. Partneriperustaisessa harjoitusyrityksessä todelliset asiakkaat puuttuvat. 

Asiakkaita ovat joko toiset harjoitusyritykset tai opettaja simuloi tilauksia. Toi-

mintavaiheessa onkin simulaation piirteitä ja yhtäläisyyksiä keskieurooppalaisiin 

harjoitusyritysmalleihin (esim. Achtenhagen ja John 1992).  

Toimintakokonaisuudessa toteutuu pitkälle Deweyn ehdottama yhteiskunnas-

sa esiintyvän toiminnan tuottaminen uudelleen koulutuksessa (vrt. kohde), jolloin 

opetuskokonaisuuden tulisi kytkeä toisiinsa toiminnan tarkoitus, älyllinen ja teo-

reettinen opiskelu sekä käytännön tekeminen ja lisäksi opetuskokonaisuuden tulisi 

integroida eri oppiaineiden tiedot osaksi tekemistä. (vrt. Dewey 1906: 81; Mietti-

nen ym. 1997).  

Pääosin mallien ja suunnitelmien pohjalta käynnistetty toiminta antoi lupaa-

van keinon yhdistää yritystoiminnan edellyttämien rutiinien, tehtävien ja niiden 

tavoitteiden sekä kokonaistoiminnan motiivin tarkastelun samassa toimintakoko-

naisuudessa. Toimintakokonaisuudessa toteutui pääosin toiminnan kollektiivinen 

kehittäminen, jota esim. Kyrö (1998) ja Kyrö ja Nissinen (1995) korostavat sisäi-

sessä yrittäjyydessä sekä Senge (1990) oppivassa organisaatiossa. Lisäksi koko-

naisuudessa oppimista leimaa virheistä oppiminen, yhteisöllinen työn kehittämi-

nen ja toisten tukemien, jota Huuskonen (1997) korostaa sisäisessä yrittäjyydessä. 

Lisäksi kahden opiskelijaryhmän osalta projekti partneriyritykselle kytki oppimis-

toiminnan partneriyrityksen toiminnasta lähtevän ongelman ratkaisemiseen.  

Muodostettujen ratkaisujen ja niiden toimivuuden sekä arvioinnin välineinä 

käytettiin oppimismenetelmässä ratkaisujen kriittistä arviointia ja kehittämistä yh-

teisissä palavereissa ja oppimisen verkossa (esim. pankinjohtaja). Oppimismene-

telmää arvioitiin Swot-analyysien avulla ja lisäksi opiskelijan omaa oppimista 

oppimispäiväkirjojen avulla. 

Alustavan hypoteesin säännöt olivat kokonaisuuden ajallinen jäsentyminen, 

uuden toiminnan luominen projektina, luotavan toiminnan tarvitsemien tietojen 

luottamuksellisuus partneriyrityksen ja opiskelijaryhmän välillä (salassapitosopi-

mus), toimintakokonaisuuden edetessä luodaan tarvittavia sääntöjä. Opiskeluko-
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konaisuudessa irrottauduttiin oppitunti- ja oppikirjarakenteesta. Kokonaisuus kes-

ti lukuvuoden ja opiskeluun oli varattu aikaa yksi päivä viikossa (8 tuntia). Opis-

kelu oli rakennettu projektin muotoon, johon oli asetettu määräpäiviä. Opiskelijat 

tekivät salassapitosopimuksen partneriyrityksen kanssa partneriyrityksestä saatu-

jen tietojen osalta. Partneriyritykseen kohdistuvaan tiedonhankintaan luotiin sään-

töjä (esim. kysymyksien kerääminen yhdelle faksille). Opiskelijat loivat toimin-

taan sääntöjä kokonaisuuden edetessä, säännöt kytkeytyivät mm. työnjakoon, 

työnkiertoon ja oppimiseen.  

Alustavassa hypoteesissa yhteisö oli opiskelijoiden, opiskelijaryhmien, ohjaa-

jien, partneriyrityksen, pankin ja muiden koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden 

muodostama sosiaalinen verkko. Opiskelukokonaisuudessa toteutui oppimisver-

kon muotoutuminen, kuten aikaisemmin todettiin. Partneriyrityksen, pankin ja 

vakuutuslaitosten kanssa sovittiin yhteistyöstä ennen opiskelukokonaisuuden 

aloittamista. Viimeisessä kokeilussa tiedonhankinnassa nousi esiin tietoverkkojen 

hyödyntäminen. Monen tutkijan mielestä verkostoilla on tärkeä merkitys uuden 

liiketoiminnan luomisen prosessa (Deakins ja Freel 1998; Elfring ja Hulsink 

2003; Sarasvathy 2001a, 2001b; Shaw 1998) sekä yrittäjyyskoulutuksessa (esim. 

Aaltio 2007; Deakins ja Freel 1998; Rae ja Carswell 2000). 

Alustavassa hypoteesissa työnjako oli, että opiskelijat ovat päätoimijoita 

partneriperustaisen harjoitusyrityksen toiminnan suunnittelussa, luomisessa ja 

”liiketoiminnan pyörittämisessä”. Projekti organisoituu pääosin opiskelijoiden 

toimesta. Opettajat turvaavat oppimistoiminnan edellytykset. Koulun ulkopuoliset 

tahot ovat pedagogisen roolinsa tiedostavia partnereita. Tutkimusaineiston mu-

kaan työnjako toteutui pääosin kyseisellä tavalla. Lisäksi koulun johto tuki ope-

tuksen järjestelyjä (esim. työskentelytilan rakentaminen) ja organisointia. 

Tutkimuksen tehtävänä oli mallintaa partneriperustainen harjoitusyritys toi-

mintakokonaisuutena. Partneriperustainen harjoitusyritys esitetään toimintakoko-

naisuutena seuraavassa Kuviossa 19 Engeströmin toimintajärjestelmän (1987) 

mallin avulla. 
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Kuvio 19. Partneriperustainen harjoitusyritys toimintakokonaisuutena. 

Yhtenä tutkimusongelmana oli, minkälaisia käsityksiä opiskelijoilla ja rahoitus-

päälliköllä, joka oli keskeinen työelämän partneri, oli oppimismenetelmästä? 

Opiskelijat arvioivat oppimismenetelmää Swot-analyysien avulla kaksi kertaa 

vuodessa joulukuussa ja toukokuussa. Lisäksi he arvioivat oppimismenetelmää ja 

oppimista oppimispäiväkirjoissa. Lisäksi opiskelijoiden käsityksiä oppimismene-

telmästä eriteltiin keväällä 1997 suoritetussa kyselystä. Ensinnäkin laskettaessa 

yhteen kaikki maininnat vahvuuksista ja heikkouksista opiskelijoiden maininnat 

painottuivat selkeästi vahvuuksien puolelle, joista kertyi koko tutkimusjoukosta 

yhteensä 432 mainintaa, kun taas heikkouksien mainintojen yhteismäärä oli 268. 

Tulos: Liike-
toiminnan suun-
nitelmat,
mallit ja niiden
pohjalta
rakennettu part-

neriperustainen
harjoitusyritys,

jossa toimitaan
kuten oikeassa
yrityksessä.Työnjako; Opiskelijat: Pää-

toimijoita partneriperustaisen
harjoitusyrityksen toiminnan
suunnittelussa,
organisoinnissa ja ”liiketoi-
minnan pyörittämisessä”.
Opettajat: Oppimistoiminnan
edellytysten turvaaminen,
opiskelijoiden kannustami-
nen ja haastaminen.
Koulun ulkopuoliset tahot:
Pedagogisen roolinsa tiedos-
tavia partnereita.

Yhteisö:
Opiskelijoiden, opiske-
lijaryhmien,
ohjaajien, partneriyri-
tyksen
pankin ja muiden kou-
lun
ulkopuolisten asiantun-
tijoiden
muodostama sosiaalinen
verkko.

Säännöt: Kokonaisuu-
den ajallinen jäsentymi-
nen. Uuden toiminnan
luominen projektina.
Luotavan toiminnan tar-
vitsemien tietojen luot-
tamuksellisuus partne-
riyrityksen ja opiskelija-
ryhmän välillä. Oppimis-
toiminnan edetessä luo-
daan sääntöjä.
Liiketoimintaan liittyvät
lait.Opetusta ohjaavat
säännökset.

Väline: Partneriyrityksen toiminnan tutkimisen välineet ja tavat muuttuvassa toi-
mintaympäristössä ja sen kytkeminen projektimaiseen oppimistoimintaan. Oppi-
mistoiminta: Motivoituminen oppimisen kytkemisellä ” arkitodellisuuteen”. Orien-
toituminen oppimisen kohteeseen tutkivan mallintamisen ja liiketoiminnan suun-
nitelmien rakentamisen avulla. Monipuolinen tiedonhankinta ja yhdistely sekä
arviointi kohdetoiminnasta. Suunnitelmien, mallien yksilöllinen ja yhteinen kriitti-
nen arviointi. Rahoitusasiantuntijan kriittinen arviointi. Muodostettujen ratkaisujen
ja niiden toimivuuden sekä oppimisen arviointi.

Kohde: Opiskelijat tutkimassa
partneriyrityksen toimialalla toi-
mivaa muuttuvaa liiketoimin-
taa ja sen menestymisen ehtoja.
Uuden kehittyneemmän toiminta-
kokonaisuuden (”liiketoimin-
nan”) luominen partneriyrityksen
toimi-alalle. Parhaimmillaan
partneri-yrityksen toiminnan ke-
hittäminen

Tekijä:
Opiskelija(t),

opiskelijaryhmät
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Opiskelijoiden käsityksissä oppimismenetelmän vahvuuksina painottuivat ryhmä-

työn oppiminen, itsenäinen ja oma-aloitteinen oppiminen, käytännön työelämän 

oppiminen, laadukkaampi ja parempi oppiminen, yritystoiminnan kokonaisuuden 

oppiminen, oppimisverkon hyödyntäminen, opiskelulla oli motiivi ja lisäksi opis-

kelussa yhdistyvät teoria ja käytäntö. 

Ryhmä- ja tiimityöskentelyllä on tärkeä merkitys yrittäjämäisessä oppimises-

sa (esim. Aaltio 2007; Cope 2003; Gibb 1993; Johannisson ja Madsen 1997; Les-

kinen 2000; Paajanen 2000, 2001; Pittaway 2004). Itsenäistä ja oma-aloitteista 

oppimista pidetään myös tärkeänä ulottuvuutena yrittäjyyskoulutuksen menetel-

missä (esim. Gibb 1993). Lumpkin ja Dess (1996: 152) liittävät itsenäisyyden yh-

deksi tärkeäksi yrittäjämäisen orientaation elementiksi. Käytännön työelämän op-

pimisen maininnat osoittavat oppimisen kytkeytymistä käytännön työelämän, ar-

kitodellisuuden ilmiöihin (Engeström 1983, 1987), kuten yrittäjyys ilmiönäkin 

kytkeytyy (esim. Timmons 1999). Yrittäjyyden oppimismenetelmissä työelämälä-

heisyyttä korostaa mm. Gibb (1993), Koiranen ja Peltonen (1995), Pittaway 

(2004), Ristimäki (2004) ja Toivola (1998). 

Oppimisverkkojen luominen on epäilemättä edistänyt opiskelun reaalikytken-

tää. Yrittäjyyden oppimismenetelmissä verkostoulottuvuutta korostavat esimer-

kiksi Deakins ja Freel (1998), Shaw (1998), Elfring ja Hulsink (2003). Yrittäjyys 

on kokonaisvaltainen ilmiö (esim. Elfring ja Hulsnik 2003; Fiet 2000a; Dess, 

Lumpkin ja Covin 1997, Timmons 1999) ja yritystoiminnan kokonaisuuden op-

pimisen maininnat puoltavat sitä, että opiskelijat ovat kokeneet oppimisen kohdis-

tuneen yritystoiminnan kokonaisuuteen, joka tuli esille myös pankinjohtajan haas-

tattelussa. Teorian ja käytännön yhteensovittaminen ja yritystoiminnan kokonai-

suuden oppiminen on erityisesti korostunut toukokuussa tehdyissä analyyseissa. 

Teoreettisen opiskelun ja käytännön yhdistämistä oppimisessa korostavat Dewey 

(1906), Hakkarainen ym. (1992) ja Miettinen (1993). Opiskelijoiden käsityksissä 

korostuu sekä toiminnan työnjaollisuus että yhteistoiminnallisuus. Oppimismene-

telmässä yhdistyy yksittäisten tekojen, tehtävien tarkastelu osana yrityksen koko-

naistoimintaa ja sen motiivia. Kyselyn tulokset olivat samansuuntaisia em. Swot-

analyysien kanssa. Valmistuneitten opiskelijoiden käsityksien (kysely) mukaan 

harjoitusyrityksessä oppii ryhmä- ja tiimityötä ja ryhmän muilla jäsenillä on suuri 

merkitys oppimisessa.  

Oppimismenetelmien heikkouksissa painottui ajan puute, työnjakoon liittyvät 

ongelmat, oman tehtävän korostuminen, ryhmätyön ongelmat, resurssit (tie-

dot/laitteet) vajavaisia, opiskelun raskaus ja hiljaisten jääminen taka-alalle. Ajan 

puute viittaa projektityöskentelyyn ja siinä olevaan haastavaan aikatauluun, jota 
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esim. Pittaway (2004) korostaa yrittäjämäisen oppimisen organisoinnissa. Oppi-

minen ei ole toimintakokonaisuudessa ristiriidatonta, kuten esim. ryhmätyön on-

gelmien esiintyminen osoittaa. Ristiriidat, ongelmat ja niiden ratkaisu on tärkeä 

ulottuvuus partneriperustaisessa harjoitusyrityksessä, kuten se tulisi olla myös 

yrittäjyyden oppimismenetelmissäkin (Cope 2003; Cope ja Watts 2000; Gibb 

1993, Kyrö 2001; Leskinen 2001; Paajanen 2000, 2001; Pittaway 2001; Plaschka 

ja Welsch 1990). Kyselystä saadut tulokset olivat näiltä osin samansuuntaisia 

Swot-analyysien tulosten kanssa.  

Oppimismenetelmän mahdollisuuksissa Swot-analyyseissä painottui tulevai-

suuden opetusmuoto, lisää valmiuksia selviytyä käytännön työelämästä, parantaa 

yhteistyötaitoja ja työelämä ja koulutus tulevat lähemmäksi. Oppimismenetelmän 

uhkissa painottui se, pystyvätkö opettajat/opiskelijat uudistumaan, työnjaon on-

gelmat ja luokkahengen kärsiminen. Opiskelijoiden maininnoista voidaan aistia 

huoli opetusmuodon vaatimien pedagogisten muutosten sisäistämisestä sekä opet-

tajien että opiskelijoiden keskuudessa.  

Oppimistoiminnan (Engeström 1983, 1987) keskeinen oppimisen ja orientoi-

tumisen väline on mallintaminen. Orientoitumisen ehtona on taas motiivin syn-

tyminen oppimisen kohteeseen kytkemällä kehittyvä arkitodellisuus oppimiseen 

(esim. Miettinen 1993, 1999). Oppimismenetelmässä kehittyvän arkitodellisuuden 

ja opiskelun kytkeminen tapahtui muodostamalla oppimisen verkko, jossa työ-

elämän edustajilla oli keskeinen rooli. Kyselyaineisto osoittaa, että opiskelijoiden 

käsitysten mukaan työelämäyhteyksissä oli todellisuuskytkennän syntymisen 

kannalta olennainen merkitys ja yhteydet vahvistivat oppimisen motiivia. Myös 

pankinjohtajan käsityksen mukaan opiskelijoilla oli voimakas motiivi opiskelussa. 

Oppimisen verkon synnyllä oppimismenetelmässä voidaan siis katsoa olevan 

olennainen merkitys oppimisen motiivin syntymisessä. Lähes kaikkien kyselyyn 

(1997) vastanneitten opiskelijoiden käsitysten mukaan mallintamisen vaikutus 

oppimiseen oli myönteinen. Mallintaminen oli koettu tärkeäsi oppimisen väli-

neeksi. Erityisesti opiskelijat korostivat sitä, että mallintamisen avulla yritystoi-

mintaa oppi tai ymmärsi kokonaisvaltaisesti ja oppiminen oli laadullisesti syvälli-

sempää. Opiskelijoiden käsitykset tukevat oppimistoiminnan (Engeström 1983, 

1987) keskeisiä ulottuvuuksia. Engeströmin (1984) mukaan toiminnan tason ilmi-

öön orientoituminen vaatii yhteistoiminnallisia orientoitumisen välineitä. Tutki-

musaineisto puoltaa sitä, että oppimismenetelmässä tapahtui yhteisöllistä orientoi-

tumista ja yhteistoiminnalla sekä toisten tukemisella oli tärkeä merkitys oppimi-

sessa opiskelijoiden käsitysten mukaan.  

Oppimistoimintaa (Engeström 1983, 1987) leimaa oppimisen kohteen koko-
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naisvaltaisuus, joka tarkoittaa sitä, että oppimisen kohdetta tutkitaan kokonaisval-

taisesti yhteydessä yhteiskunnalliseen kehitykseen. Opiskelijoiden käsitysten (ky-

sely, Swot) mukaan partneriperustaisessa harjoitusyrityksessä oppimista leimaa 

luotavan yritystoiminnan kokonaisvaltainen oppiminen. Kokonaisuuden oppimi-

sen välineinä ovat tällöin erityisesti mallintaminen ja yhteiset keskustelut.  

Yrittäjyysprosessissa (esim. Alvarez ja Barney 2006; Bhave 1994; Davidson 

2005; Sarasvathy 2001a, 2001b; Shane ym. 2003) ja yrittäjämäisessä oppimisessa 

(esim. Cope 2003; Pittaway 2004) rahoituksellisella ulottuvuudella on tärkeä 

merkitys. Yritysrahoituksen parissa toimiva pankinjohtaja arvioi orientaatiovai-

heessa muodostettujen liiketoimintasuunnitelmien laatua ja toimivuutta opiskeli-

joiden kanssa käydyissä rahoitusneuvotteluissa. Pankinjohtaja arvioi itse asiassa 

opiskelijoiden havaitsemaa liiketoimintamahdollisuutta ja sen hyödyntämismah-

dollisuuksia. Pankinjohtajan käsityksen mukaan liiketoimintasuunnitelman laatu 

ja siihen liittyvä osaaminen sekä keskustelu ovat olleet korkeatasoista. Pankinjoh-

taja on löytänyt neuvotteluissa perustelut liiketoimintasuunnitelmaan. Opiskeli-

joista on ollut pankinjohtajan käsityksen mukaan aistittavissa hyvä motivaatio ja 

lisäksi se, että valmisteluun on tehty paljon töitä. Pankinjohtajan käsityksen mu-

kaan opiskelijat oppivat kuitenkin rahoitusneuvottelutilannetta enemmän valmis-

telemalla aineistoa ja valmistautumalla tilaisuuteen. Opiskelijaryhmät ovat osoit-

taneet pankinjohtajan mukaan neuvotteluissa hyvää kokonaisuuden hallintaa. Siitä 

hän ei ole varma onko ihan jokainen opiskelija sisäistänyt kokonaisuuden. Opis-

kelijaryhmien laatimat aineistot vastaavat hänen mukaansa aineistoa, joka käy-

tännön elämässä yritystä perustettaessa syntyy kahden kolmen kuukauden yhteis-

ten neuvottelujen tuloksena. Pankinjohtajan mielestä harjoitusyritystyyppinen 

opetusratkaisu soveltuisi hyvin yrittäjäkoulutukseen. Pankinjohtajan mielestä 

kompleksisen kokonaisuuden oppiminen on helpompaa, kuin on mahdollisuus 

nähdä ratkaisuja käytännössä. Tutkimusaineiston valossa pankinjohtaja oli tiedos-

tanut pedagogisen roolinsa, joka oli omiaan syventämään rahoitusneuvotteluiden 

todellisuuskytkentää. Yhden opiskelijaryhmän osalta neuvottelut kävi koulun oma 

opettaja, jolla oli kuitenkin kokemusta yritysrahoituksesta. Kyseisen opiskelija-

ryhmän opiskelijoiden käsitykset poikkesivat rahoitusneuvotteluista muista opis-

kelijaryhmistä siten, että todellisuuskytkentää ei syntynyt niin vahvasti opiskeli-

joiden kokemuksissa. 

Harjoitusyritysopetuksen keskeinen tavoite oli irrottautua kouluoppimisesta 

ja muodostaa uudenlaista oppimistoimintaa, joka tuottaa uuden toimintakokonai-

suuden (liiketoiminnan). Tutkimusaineisto osoittaa, että opiskelijoiden käsityksis-
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sä on tapahtunut laadullista siirtymää perinteisestä kouluopiskelusta kohti Enge-

strömin (1983, 1987) kuvaamaa oppimistoimintaa.  
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11 Diskussio 

Yrittäjyystutkimuksesta on tullut monitieteinen tutkimusalue. Tässä tutkimukses-

sa yhdistyy liiketalous- ja kasvatustieteellinen näkökulma. Tämän tutkimuksen 

tavoitteena oli mallintaa ja kuvata partneriperustainen harjoitusyritys oppimisme-

netelmänä ja toimintakokonaisuutena. Lisäksi tutkimuksen avulla selvitettiin, mi-

ten opiskelijat orientoituvat luotavaan yritystoimintaan ja minkälaisia rakenteelli-

sen laadun mukaisia orientaatioperustoja opiskelijaryhmät tuottivat. Lisäksi selvi-

tettiin, minkälaisia käsityksiä opiskelijoilla ja rahoituspäälliköllä oli oppimisme-

netelmästä? Tutkimuksen metodologinen lähestymistapa oli laadullinen tapaus-

tutkimus. Tutkimusaineisto oli erittäin rikas ja monipuolinen. Opiskelijat, jotka 

olivat päätoimijoita kokonaisuudessa, antoivat lähes kaiken toimintakokonaisuu-

teen liittyvän aineiston käyttööni. Lisäksi aineistoon kuului mm. pankinjohtajan 

litteroitu haastatteluaineisto sekä 1997 suoritetun avoimista kysymyksistä koostu-

van kyselyn tuottama aineisto. Kysely oli kohdistettu neljälle tutkittavasta toimin-

takokonaisuudesta valmistuneelle opiskelijaryhmälle. Kyselyn vastausprosentti 

oli (84,1 %) ja sitä käytettiin tutkimuksessa trianguloivana aineistona. Osallistuin 

aktiivisesti toimintakokonaisuuteen toimien ohjaajana, asiantuntijana ja tausta-

työntekijänä oppimisverkon luomisessa. Tutkimukseen vaikuttaa tutkijan omat 

arvot, ennakko-oletukset ja asenteet. Olen maininnut nämä asiat raportissani. 

Toimintakokonaisuus ja oppimismenetelmä perustuvat pragmaattiseen ontologi-

seen perustaan.  

Tämä tutkimus tuo lisäymmärrystä toiminnan teoreettisesti orientoituneesta 

partneriperustaisessa harjoitusyrityksessä tapahtuvasta opiskelijoiden orientoitu-

misesta uuden yrityksen toimintakokonaisuuden luomiseen. Tutkimuksen perus-

teella voidaan päätellä, että oppimismenetelmä tuottaa mallien rakenteellisen laa-

dun mukaan arvioituna prosessi ja systeemiorientaatioita oppimisen kohteesta. 

Toimintakokonaisuus on ammatillisessa koulutuksessa poikkeuksellisen pitkäkes-

toinen, sillä se kesti kokonaisen lukuvuoden. Toimintakokonaisuuden ja oppi-

mismenetelmän kuvaus suoritettiin käyttämällä aineistona pääosin yhden opiske-

lijaryhmän (Dowi) aineistoa. Teoreettisen viitekehyksen kannalta olennaisissa 

prosessin vaiheissa suoritettiin analyysi kaikkien viiden tapauksen aineistoilla. 

Yhteistoiminnallista näkökulmaa suhteessa yksilöön analysoin orientoitumisessa 

myös Dowi Oy:n aineistolla. 

Harjoitusyrityksellä on erittäin pitkät perinteet oppimismenetelmänä erityi-

sesti Keski-Euroopassa, ja se on siellä yleinen oppimismenetelmä kauppaopetuk-

sessa ja yrittäjyyskoulutuksessa (Achtenhagen ym. 1992; Kauppi 1995). Tässä 
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tutkimuksessa kuvattu oppimismenetelmä eroaa olennaisilta osin keskieurooppa-

laisista harjoitusyritysmalleista. Partneriperustainen harjoitusyritys ottaa yhdeksi 

merkittäväksi oppimisen kohteeksi ennen yrityksen varsinaisen liiketoiminnan 

aloittamasta tapahtuvan toiminnan, kun taas keskieurooppalaiset harjoitusyritys-

mallit painottuvat lähinnä jo toimivan yrityksen toimintojen ja tehtävien hoitoon. 

Yrittäjyyskeskustelu on painottunut viime aikoina ennen yrityksen perustamista 

tapahtuvaan toimintaan, joka kytkeytyy liiketoimintamahdollisuuteen. Liiketoi-

mintamahdollisuuden havaitseminen ja hyödyntäminen voidaan katsoa olevan 

prosessina pitkälle yhdensuuntainen toiminnan teoreettisen orientoitumiskäsityk-

sen kanssa.  

Tutkimuksesta voidaan päätellä, että partneriperustainen harjoitusyritys so-

veltuu hyvin yrittäjyyskoulutuksen oppimismenetelmäksi silloin, kun oppiminen 

tähtää uuden toimintakokonaisuuden ”liiketoiminnan” luomiseen jo olemassa 

olevalle toimialalle. Partneriperustaisessa harjoitusyrityksessä oppimistoiminnan 

kohde on tällöin yhdensuuntainen yrittäjyysprosessin kanssa. Keskieurooppalai-

nen harjoitusyritysmalli ei vastaavasti sovellu hyvin uuden toimintakokonaisuu-

den (”liiketoiminnan”) rakentamiseen tähtäävän oppimiseen, koska opettajat ja 

muut asiantuntijat rakentavat toimintakokonaisuuden, ja opiskelijoilla ei ole roo-

lia tässä toiminnassa (esim. Miettinen ym. 1997).  

Tutkimukseni perusteella voidaan todeta, että partneriperustainen harjoi-

tusyritys on oppimismenetelmä ja toimintakokonaisuus, joka on pitkäkestoinen, 

kokonaisvaltainen, haasteellinen, toiminnallisesti orientoitunut, uuden toiminnan 

luova, koulun ulkopuoliseen muuttuvaan todellisuuteen ankkuroituva, yritystoi-

mintaa ja sen synnyn ehtoja tutkiva, työnjaollinen sekä yhteistoiminnallinen, tie-

toja yhdistävä projektimainen toimintakokonaisuus opiskelijaryhmissä ja oppimi-

sen verkossa. Lisäksi oppimismenetelmänä partneriperustainen harjoitusyritys on 

luokkahuone- ja oppikirjakeskeisestä oppimisesta irrottautuva, opiskelijalähtöinen 

ja opiskelijan aktiivista ja sitoutunutta roolia korostava sekä itseorganisoitumista 

korostava oppimismenetelmä. Oppimismenetelmässä toteutuu monesti eri oppiai-

neiden tietojen ja teorioiden yhdistäminen osaksi uuden toiminnan luomista, mo-

nipuolinen ratkaisujen ja niiden toimivuuden kriittinen arviointi, ongelmien ja 

kriisien ratkaisu sekä paineen alla työskentely. Opettajan rooli oppimismenetel-

missä on lähinnä oppimisen tukijan, kannustajan ja asiantuntijan rooli. Työelämän 

tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat kokonaisuudessa pedagogisen roolin tie-

dostavia partnereita.  

Toiminnan teoreettisesti suuntautuneessa partneriperustaisessa harjoitusyri-

tyksessä tapahtuu sekä työnjaollista että yhteistoiminnallista kokonaisvaltaista 
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orientoitumista luotavaan yrityksen toimintakokonaisuuteen. Oppimisen kohdetta 

tutkimalla tuotetut mallit ja liiketoimintasuunnitelmat johtivat pääosin kokonais-

valtaiseen orientaatioon oppimiseen kohteesta. Tutkimus puoltaa tutkivan mallin-

tamisen käyttöä oppimistoiminnassa. Malleista tuli tärkeitä oppimisen, yhteisen 

keskustelun ja kehittämisen välineitä. Tutkimukseni osoittaa, että orientoituminen 

luotavaan toimintaan on opiskelijan toimintaa, jota leimaa opiskelijan monesti 

epävarmuudessa tapahtuva aktiivinen tiedon hankinnan ja yhdistelyn kytkeytymi-

nen mallien ja liiketoimintasuunnitelmien muodostamiseen opiskelijaryhmissä ja 

oppimisen verkossa. Tutkimukseni pohjalta voidaan myös päätellä, että koulun 

ulkopuolisten tahojen, erityisesti kohdetoiminnan edustajien, osallistuminen 

hankkeeseen on olennaista opiskelun motiivin ja kohteen tiedostamisen kannalta. 

Opiskelijoiden toiminta oppimisen verkossa on omiaan poistamaan yhteiskunnan 

kehityksen ja koulutuksen välistä eristyneisyyttä, joka on pitkään ylläpitänyt 

luokkahuoneopetuksen traditioon pohjautuvaa oppimista. 

11.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Tapaustutkimuksena ongelmana on pidetty ulkoista validiteettia (esim. Stake 

1995). Brinbergin ja McGrathin (1985) mukaan tulokset ovat merkityksellisiä sil-

loin, kun ne vähentävät epätietoisuutta tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimukseni tulisi 

siis vähentää epätietoisuutta partneriperustaisesta harjoitusyrityksestä opiskeluko-

konaisuutena. Tutkimus täyttää pääosin tämän vaatimuksen. Koskinen ym. (2005) 

mukaan ulkoinen validiteetti merkitsee sitä, yleistyykö tulkinta muihinkin, kuin 

tutkittuihin tapauksiin. Tapaustutkimuksessa ei ole olennaista tapausten määrä, 

vaan siinä on olennaista Yinin (1994) mukaan tapauksen suhde ilmiötä jäsentä-

vään teoriaan, jonka suhteen tehdään yleistyksiä. Olen suhteuttanut tutkimukses-

sani tapauksia suhteessa teoriaan. Tutkimustulosten siirrettävyys toisiin konteks-

teihin on tapaustutkimuksessa kyseenalaista. Tutkimukseni tulokset eivät ole si-

nällään siirrettävissä toisiin konteksteihin. Suoritin tutkimuksen erityisoppilaitos-

kontekstissa, jossa esimerkiksi ryhmäkoko on merkittävästi pienempi (12 opiske-

lijaa) kuin tavallisesti kauppaoppilaitoksissa. Suurempi ryhmäkoko aiheuttaisi 

opiskelun organisoinnissa epäilemättä muutostarpeita työnjakoon. Siirrettävyys 

laadullisessa tutkimuksessa ilmentääkin enemmän yleisiä samankaltaisuuksia sa-

manlaisissa konteksteissa (Stake 1994). Tutkimuksessani olen käyttänyt viittä ta-

pausta, joten niiden perustalta tehdyt johtopäätökset ovat paremmin yleistettävissä 

verrattuna yhden tapauksen perustalta tehtyihin johtopäätöksiin. Kvale (1989) 

nostaa esille pragmaattisen validiteetin, jolla tarkoitetaan tutkimustulosten käyttö-
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kelpoisuutta tutkimuksen kohteena olevan toiminnan kehittämisessä. Tutkimuk-

seni tarjoaa lähtökohtia harjoitusyritystoiminnan kehittämiselle.  

Tapaustutkimuksen luotettavuudessa tärkeällä sijalla on triangulaatio, jolla 

tarkoitetaan erilaisten aineistojen, teorioiden ja/tai menetelmien käyttöä samassa 

tutkimuksessa. Lisäksi samaa kohdetta voi tutkia lisäksi useampi tutkija. (Eskola 

ym. 1998; Stake 1994.) Aineistotriangulointia pidetäänkin tapaustutkimuksessa 

olennaisena peruselementtinä (esim. Stake 1994). Olen kiinnittänyt erityistä huo-

miota tutkimuksessa tutkimusaineiston hankintaan erilaisilla toisiaan täydentävillä 

tavoilla esim. oppimispäiväkirjat, muistiot, hankekansiot, kysely ja Swot-

analyysit. Tutkimuksen johtopäätökset perustuvat useista eri tietolähteistä ja rik-

kaasta aineistosta saatuihin tietoihin, joita voidaan verrata sitten keskenään ja 

varmistua näin niiden luotettavuudesta. Olen hankkinut aineistoa opiskelukoko-

naisuuden kuluessa ja täydentänyt sitä hankkimalla trianguloivaa aineistoa opis-

kelijoiden valmistumisen jälkeen. Olen pyrkinyt lisäämään tutkimuksen luotetta-

vuutta kytkemällä tutkimusaineiston analyysin ja tulosten esittelyn vahvasti tut-

kimusaineistoon. Olen käyttänyt tutkimuksessani myös määrällisiä menetelmiä 

laadullisen tutkimuksen rinnalla. Tutkimuksen luotettavuutta heikentää se, että 

joitakin opiskelijoiden oppimispäiväkirjoja ei ollut käytettävissä. Lisäksi oppi-

mispäiväkirjojen laatiminen ei tapahtunut kaikilla opiskelijoilla projektipäivänä.  

Tapaustutkimusta on kritisoitu sen subjektiivisuudesta. Tutkijan valinnat vai-

kuttavat siihen, millaisia tuloksia saadaan. Olen tuonut tutkimuksen alkupuolella 

esille omat ennakkokäsitykseni. Monipuolinen aineisto ja todistusaineiston ketjut-

taminen parantavat tutkimuksen luotettavuutta (Yin 1994). Tutkimuksen tapauk-

sen kuvauksen luotettavuutta olen pyrkinyt lisäämään runsailla autenttisilla laina-

uksilla. Liitin opiskelukokonaisuuden kuvaukseen myös oppimisen emotionaalis-

ta ulottuvuutta, jota esim. Cope (2003) korostaa yrittäjämäisessä oppimisessa.  

Tutkimuksen luotettavuutta heikentää vanha tutkimusaineisto ja lisäksi tutki-

musprosessin pitkä kesto. Olen pyrkinyt lisäämään luotettavuutta suorittamalla 

joidenkin aineistojen, kuten esimerkiksi kyselyn analyysin, kahteen kertaan. Pyrin 

tällä säilyttämään kytkennän aineiston tuntemukseen. Toimiminen vaativan pro-

jektin vetäjänä hidasti tutkimuksen erityisesti raportoinnin loppuunsaattamista.  

Tutkimuksen luotettavuutta lisää hyvä vastausprosentti (84,1 %) 1997 suori-

tetussa kyselyssä. Olen käynyt aktiivisesti keskusteluja muiden ohjaajaryhmän jä-

senten kanssa opetuskokeilujen aikana ja lisäksi olen esitellyt opiskelukokonai-

suutta ja sen tuotoksia useissa eri tilaisuuksissa. Lisäksi olen aktiivisesti keskus-

tellut tutkimuksestani muiden harjoitusyritystoimintaa tutkivien henkilöiden kans-

sa (vrt. Kauppi 1995; Miettinen, Isokangas ja Peisa 1997). 
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Tutkimuksen kohdejoukko on ollut tietoinen tutkimuksen tekemisestä ja ovat 

luovuttaneet opiskelukokonaisuudessa tuotetun aineiston lähes kokonaan käyttöö-

ni. Kaikki opiskelijat ja pankinjohtaja suostuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti. 

Valmistuneille opiskelijoille suunnatun kyselylomakkeen palauttaminen oli täysin 

vapaaehtoista. Opiskelijoiden vastaukset ovat riippumattomia arvosanojen suh-

teen, koska koulu oli jo päättynyt.  

11.2 Yrittäjyyskoulutuksen kehittäminen 

Tutkimustulosten ja kirjallisuuden perusteella voidaan antaa kehittämisehdotuksia 

yrittäjyyskoulutuksen kehittämiseksi ammatillisessa koulutuksessa:  

– Yrittäjyyskoulutuksen tulisi kohdistua uuden luomiseen, joka on yrittäjyyden 

keskeinen sisältö. Menetelmällisten ratkaisujen tulisi perustua yrittäjyyden 

kanssa yhdensuuntaiseen ontologiseen ja epistemologiseen perustaan. Yrittä-

jyyskoulutuksen organisointitapojen tulisi olla toiminnallisesti yhdensuuntai-

sia yhteiskunnassa esiintyvän yrittäjyysprosessin kanssa. Opiskelukokonai-

suuksien tulisi silloin sisältää monipuolista opiskelijakeskeistä tiedonhankin-

taa muuttuvasta kohdetoiminnasta ja lisäksi tietojen yhdistelyä sekä tulkintaa 

sekä yksilötasolla että sosiaalisessa verkossa. Opiskelun tulisi johtaa liike-

toimintamahdollisuuden kokonaisvaltaiseen esittämiseen esim. liiketoiminta-

suunnitelman muodossa, jota arvioi koulun ulkopuolinen asiantuntija. Oppi-

misen kohteeksi tulisi ottaa myös liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämi-

nen inhimillisenä toimintana. 

– Opiskelijoiden omien liiketoimintaideoiden kehittämistä aina reaaliseksi yri-

tystoiminnaksi tulee tukea. Esihautomoihin ja yrityshautomoihin sekä muihin 

alueellisiin yrittäjyyttä edistäviin tahoihin tulisi luoda toimivat yhteistyösuh-

teet.  

– Yrittäjyyskoulutuksen tulisi ankkuroitua koulun ulkopuoliseen todellisuuteen. 

Oppimiseen tulisi muodostaa oppimisen verkkoja, joissa verkon osapuolet 

tiedostavat roolinsa suhteessa toiminnan motiiviin. Tämä voi tapahtua muo-

dostamalla pitkäaikaisia kumppanuuksia esim. yritysten kanssa. Yhteistyön 

onnistumisen edistämiseksi tulisi osoittaa, että kaikkien verkon osapuolten tu-

lee hyötyä yhteistoiminnasta. Partneriperustaisessa ratkaisussa opiskelijaryh-

mät voisivat olla ratkaisemassa yrityksen toiminnan ongelmasta lähteviä pro-

jekteja. Yrittäjyyskoulutuksessa tulisi tehdä yhteistyötä paikallisten yrittäjä-

järjestöjen kanssa 
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– Yrittäjyyskoulutuksen tulisi sisältää opiskelijakeskeisiä, tulevaisuuteen suun-

tautuvia toiminnallisia kokonaisuuksia, joissa eri oppiaineiden tiedot ja eri 

teoriat yhdistyvät osaksi käytännön tekemistä, jolla tulisi olla selkeä vastine 

yhteiskunnallisessa todellisuudessa. Oppimisen tulisi kehittää tutkivan oppi-

misen strategian suuntaan ja lisäksi opiskelussa tulisi sallia erilaisia kokeiluja 

ja niiden arviointia ja sen pohjalta toiminnan uudelleen suuntaamista.  

– Yrittäjyyskoulutuksen tulisi irrottautua perinteistä kouluoppimista ylläpitävis-

tä oppitunti-, luokkahuone- ja oppikirjakeskeisyydestä. Tämä edellyttää muu-

toksia lukujärjestyskäytäntöihin. Tilalle tulisi ottaa yrittäjyyden kanssa yh-

densuuntaisia haastavia toimintakokonaisuuksia, joissa toteutuu itseorganisoi-

tuva, työnjaollinen ja tietoja yhdistävä projektimainen työskentely opiskelija-

ryhmissä ja sekä sosiaalisessa verkossa että tietoverkoissa. 

– Työelämälähtöisiä projekteja tulisi lisätä. Projekteissa toiminta tulisi tapahtua 

yhteistyössä työelämän organisaation henkilöstön kanssa.  

– Opettajan roolissa korostuu opiskelijoiden kannustaminen ja tukeminen haas-

teellisissa toimintakokonaisuuksissa. Opettajan tulisi kannustaa opiskelijoita 

haasteelliseen ajatteluun ja toimintaan.  

– Koulun johdon tulisi tukea pedagogista kehittämistä, yrittäjyyskoulutuksen 

organisointia ja verkostoitumista sekä koulun sisäisiin että ulkopuolisiin toi-

mijoihin. 

11.3 Jatkotutkimusaiheita 

Harjoitusyritysopetus on saanut merkittävän sijan suomalaisessa ammatillisessa 

koulutuksessa erityisesti yrittäjyyskoulutuksessa. Euroopan-komissio onkin suosi-

tellut harjoitusyrityksen käyttöä yrittäjyyden opetusmenetelmänä. Merkittävä jat-

kotutkimusaihe olisi tältä pohjalta tutkia tällaisen koulutuksen vaikutuksia yrityk-

sissä ja työpaikoilla sekä koulutuksen vaikutuksia uusien yritysten syntyyn.  

Partneriperustainen harjoitustyritys poikkeaa monilta osin keskieurooppalais-

ta harjoitusyritysmenetelmistä. Suomalaisessa ammatillisessa koulutuksessa to-

teutetaan harjoitusyrityksen avulla yrittäjyyskoulutusta, joka toteutetaan keskieu-

rooppalaisilla tavoilla. Merkittävin ero tässä tutkimuksessa esitettyyn ratkaisuun 

on se, että partneriperustaisessa harjoitusyrityksessä yrityksen toimintakokonai-

suus rakennetaan opiskelijalähtöisesti joka kerta uudelleen, kun taas useimmissa 

keskieurooppalaisissa ratkaisuissa opettajat ovat suunnitelleet ja rakentaneet toi-

mintakokonaisuuden. Mielenkiintoista olisi tehdä vertailevaa tapaustutkimusta eri 

tavoilla toteutetusta opetuskokonaisuuksista.  
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Partneriperustaisessa harjoitusyrityksessä oppimisverkolla erityisesti partne-

riyrityksellä ja sen edustajilla sekä pankinjohtajalla on tärkeä rooli uuden toimin-

takokonaisuuden rakentamisessa. Mielenkiintoinen tutkimuskohde olisikin oppi-

misverkon toiminta nimenomaan koulun ulkopuolisten oppimisverkon toimijoi-

den osalta. 

Yritystoiminta on enenevässä määrin siirtymässä verkkoon erilaisten sähköi-

sen liiketoiminnan sovellusten avulla. Merkittävä tutkimuskohde olisikin tutkia 

sähköisen liiketoiminnan sovellusten käyttöä harjoitusyritysopetuksessa.  
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Liite 1 Opetusmuodon mahdollisuudet 1993–1997 

Opiskelijoiden 

käsitykset 

93–94 94–95 95–96/1 95–96/2 96–97 Yht. 

12 10 Dowi 11 OLK 11 10 

S,11 K,10 S, 8 K, 11 S, 10 K,10 S, 10 K, 11 S,6 K, 9 S K Y 

Tulevaisuuden 

opetusmuoto 

3 4 2  2 7  6  4 7 21 28 

Lisää valmiuksia 

selviytyä käytännön 

työelämästä 

2 1 1 6 6 4 1 2 1 3 11 16 27 

Parantaa 

yhteistyötaitoja 

1 2  8 10 2 1 1   12 13 25 

Työelämä ja koulutus 

lähemmäksi 

 2  4  5  3 1  1 14 15 

Verkostoituminen   3 1 2 4  3  1 5 9 14 

Valmiudet ymmärtää 

yrityksen 

kokonaistoimintaa 

3   3 3 1 1 2  1 7 7 14 

Motivoi yrittäjyyteen 2 2 2 5 3      7 7 14 

Itsenäinen 

tiedonhankinta useista 

eri tietolähteistä 

1  4 2 1 1 1    7 3 10 

Ammatilliset valmiudet 

lisääntyvät 

1  4  1 1 1 2   7 3 10 

Kehittää luovuutta  1 1  1  2 2  1 4 4 8 

Itsensä kehittäminen 1 1   2   2   3 3 6 

Itseluottamuksen 

kehittyminen 

1    3  1    5  5 

Työharjoittelu 

partneriyrityksessä 

       4    4 4 

Opiskelijat 

motivoituneempia 

3         1 3 1 4 

Uusimmat välineet 

käytössä 

  1     2   1 2 3 

Myynti aidommaksi      1  2    3 3 

Kehittyä parhaaksi 

harj. yrit. 

  1        1  1 

Valtakunnalliset 

harjoitusyrityspäivät 

       1    1 1 

Yhteensä 18 13 19 29 34 26 8 32 2 11 81 111 192 
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Liite 2 Opetusmuodon uhat 1993–1997 

 
Opiskelijaryhmä 

Opiskelijoiden lkm 

Vast. opisk. lkm 

93–94 

12 

94–95 

10 

95–96/1 

Dowi 11 

95–96/2 

OLK 11 

96–97 

10 

Yht. 

53 

S,11 K,10 S, 8 K, 11 S, 10 K,10 S, 10 K, 11 S,6 K, 9 S K Y 

Pystyvätkö 

opettajat/opiskelijat 

uudistumaan 

2  2 4 1 2  3 1 3 6 12 18 

Työn jaon ongelmat 7 3   2 2 1 3   10 8 18 

Luokkahenki kärsii  2 2 2  3  2   2 9 11 

Ajan puute 1 1 1 3 2 1  2   4 7 11 

Kollektiivista vastuuta 

ei synny 

3 1  2  2  1  1 3 7 10 

Pinnallinen kuva 

yrityksen toiminnan 

jostakin alueesta 

1  2 1 2 2 1    6 3 9 

Jotkut tehtävät liian 

vaativia 

1 1   1 1 1 2   3 4 7 

Vie huomiota pois 

muusta opetuksesta 

 1 1 2 2 1     3 4 7 

Erimielisyydet 2 1   1 2    1 3 4 7 

Motivaation puute   1 2 1 1  1 1  3 4 7 

Opiskelijoiden 

poissaolot/väsyminen 

  1  1 3  1   2 4 6 

Partneriyrityksen 

haluttomuus 

yhteistyöhön 

  1  1 2  2   2 4 6 

Onko opettajilla 

toimialan 

asiantuntemusta 

1     2   1  2 2 4 

Organisaation kaikkien 

ihmisten 

hyväksyminen? 

  2 2       2 2 4 

Rahoitus loppuu   1 2    1   1 3 4 

Toiminnan 

kokonaisuus ei selviä 

itselle 

 1     1 1   1 2 3 

Vetäjä kyllästyy   2 1       2 1 3 

Epäonnistumisen 

mahdollisuus 

 1 1        1 1 2 
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Opiskelijaryhmä 

Opiskelijoiden lkm 

Vast. opisk. lkm 

93–94 

12 

94–95 

10 

95–96/1 

Dowi 11 

95–96/2 

OLK 11 

96–97 

10 

Yht. 

53 

S,11 K,10 S, 8 K, 11 S, 10 K,10 S, 10 K, 11 S,6 K, 9 S K Y 

Nostaa kynnystä 

perustaa yritys 

  1  1      2  2 

Pystyykö Finpec 

hoitamaan asiat 

     2      2 2 

Jää yrittämisen 

koukkuun 

   1        1 1 

Yhteensä 18 12 18 22 15 26 4 19 3 5 58 84 142 
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Liite 3 Kyselylomake (1997) 

 

MERIKOSKEN KAUPPAOPPILAITOS KYSELYLOMAKE  

Nahkatehtaankatu 3  Harjoitusyritystoiminta- 

90100 OULU   tutkimushankkeeseen 

Jouko Isokangas puh. 040-5541327   

Nimi _____________________________________________________________  

Osoite ____________________________________________________________  

Puhelin  __________________________________________________________  

 

Jos kysymyksiin varattu tila ei riitä vastaamiseen, voit vastata paperin taak-

se! 

 

Mikä oli vastuualueesi harjoitusyrityksessä? 

  _____________________________________________________  

Luettele työsuhteet ja niiden kestot valmistumisesi jälkeen. 

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

 

1. Vertaile perinteistä kouluopiskelua harjoitusyritysopiskeluun. 

Mitkä ovat mielestäsi keskeisimpiä eroja? 

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  
  

2. Arvioi mitä vaikutuksia opiskelustasi harjoitusyrityksessä on 

ollut opiskelun jälkeisessä työelämässä/opiskelupaikassa? 

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  
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3. Mitä mieltä olet mallien käytöstä oppimisen apuvälineenä har-

joitusyritystoiminnassa? Millä tavoin mallit vaikuttivat oppi-

miseen harjoitusyrityksessä? 

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

 

4. Arvioi harjoitusyrityksen vaikutusta yritystoiminnan osatoi-

mintojen ja yritystoiminnan kokonaisuuden oppimisessa. Pe-

rustele arvioitasi. 

 

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  
 

5. Mitä vaikutuksia harjoitusyritysoppimisessa oli käytännön 

työelämän yhteyksillä (taustayritys, pankki, vakuutuslaitos, 

verottaja käytetyt työelämän yhteydet? Kerro joku käytännön 

esimerkki.) 

 

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  
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6. Miten kehittäisit oppimista harjoitusyrityksessä? Hyödynnä 

arvioissa aikaisempaa kokemusta harjoitusyrityksessä ja 

myöhempiä kokemuksia työelämässä. 

 

  _____________________________________________________   

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

 

7. Mitkä ovat suurimmat ristiriidat oppimisen kannalta harjoi-

tusyrityksessä? (Suurimmat vaikeudet/epäkohdat?) 

 

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

   

8. Mikä merkitys muilla ryhmän jäsenillä oli oppimiseen harjoi-

tusyrityksessä? 

 

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

 

9. Mitä vaikutuksia harjoitusyrityksessä toimimisella on ollut 

yritystoiminnan kokonaisuuden ymmärtämisessä työpaikassa-

si (tai opiskelupaikassasi) harjoitusyritysopiskelusi jälkeen? 

 

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  
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Liite 4 Pankinjohtajan haastattelurunko 

HAASTATTELURUNKO 10.2.1998 
 

1. Miten omissa opinnoissasi on aikaisemmin tullut esille rahoituksen hankin-

nan kokonaisuus (laskelmat, liiketoiminnan suunnitelmat, neuvottelut jne..) ? 

2. Miten olet kokenut tähän mennessä käymäsi rahoitusneuvottelut harjoitusyri-

tysten kanssa? 

a) omasta näkökulmasta 

b) oppimistapahtumana 

3. Miten arvioit asiakkaan yritystoiminnan kokonaisuuden hallintaa rahoitus-

neuvotteluissa a) aidossa tilanteessa b) harjoitusyrityksen kanssa? 

4. Mikä merkitys yritystoiminnan kokonaisuuden hallinnalla on rahoituspäätöstä 

tehtäessä? 

5. Mitä eroja löydät rahoitusneuvotteluja varten tehdyssä aineistossa kun vertaat 

harjoitusyritysten tuottamaa aineistoa ”oikean” aloittavan yrityksen aineis-

toon? 

6. Mitä mieltä olet harjoitusyritysopetuksen käytöstä  

a) a) yrittäjäkoulutuksessa  

b) yliopistokoulutuksessa? 

7. Miten kehittäisit oppimistapahtumana rahoitusneuvotteluja ja siihen valmis-

tautumista? 
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