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1 JOHDANTO 

Edellytykset yrittäjyyskasvatuksen sisällyttämiseen yleissivistävään perusopetukseen Suo-

messa ovat Ikosen (2006, 64 – 68) mukaan 1990-luvun lamassa. Vuoden 1994 peruskoulun 

opetussuunnitelman perusteiden tavoitteisiin lisättiin ensimmäistä kertaa yrittäjyyskasvatus 

osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää. Suomessa vallitsi kollektiivinen yhteiskunnallinen 

huoli tulevaisuuden työllisyydestä ja kansalaisten hyvinvoinnista. Sisäisen sekä globaalin 

talouden muutoksiin tuli vastata ja varautua. Yrittäjyyskasvatuksen tuli tarjota tulevaisuuden 

yhteiskunnan ylläpitäjille perustavanlaatuista tietoa ja taitoa työnteosta sekä yrittäjyydestä. 

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena oli myös optimistisen ja positiivisen asenteen luominen 

yksilön tulevaisuudenkuvaan koskien elinkeinoa.  

Lukuisat pitkänlinjan poliitikot ovat verranneet poliittisessa debatissa 2010-luvun lamaa 

Suomessa 1990-luvun lamaan. Työttömyysaste on viisi prosenttiyksikköä pienempi, mutta 

pidempikestoisempaa (Tilastokeskus 2017). Uudeksi haasteeksi on noussut työnkuvan muu-

tos. Teknologisen kehityksen myötä on muodostunut tilanne, jossa opiskelun ja työnkuvan 

pragmaattinen suhde on heikentynyt. Syksyllä 2016 voimaan astuneessa perusopetuksen 

opetussuunnitelmien perusteissa yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet pyrkivät vastaamaan kol-

lektiivisen yhteiskunnallisen huolen sijaan tulevaisuuden mahdollisuuksien hallintaan. Yh-

teiskuntaoppi on tullut uutena oppiaineena vuosiluokille 4 – 6 ja siihen on sisällytetty yrit-

täjyyskasvatuksen oppimistavoitteet. 

Yrityskylä on perustettu vastaamaan yhteiskunnalliseen huoleen ja mahdollisuuksiin. Yri-

tyskylä Alakoulu tarjoaa tarkoituksenmukaisen oppimiskokonaisuuden yhteiskuntaopin op-

piaineen opettamiseen. Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden oppimistavoitteet ja oppimis-

sisällöt vastaavat valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden oppimistavoitteita kos-

kien yhteiskuntaopin oppiainetta vuosiluokilla 4 – 6. Yrityskylä-oppimiskokonaisuus mah-

dollistaa oppimissisällön linkittämisen oppilaiden todellisuuteen käytännön toiminnan 

kautta, mikä vahvistaa oppimistuloksia. Yrityskylä Alakoulu tavoittaa noin 70 prosenttia 

Suomen kuudennen vuosiluokan oppilaista lukukaudessa. 

Yrittäjyyskasvatuksen sisällyttäminen yleissivistävään perusopetukseen Suomessa kulkee 

käsi kädessä yrittäjyyskasvatuksen kasvatustieteellisen tutkimuksen syntymisen kanssa. 

Tästä johtuen varteenotettavia pitkittäistutkimuksia yrittäjyyskasvatuksen sisällyttämisen 

vaikutuksista yleissivistävään perusopetukseen ei ole. Sama tilanne koskee luonnollisesti 



 

 

 

Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden tutkimusta koskien oppimistulosten vastaavuutta oppi-

mistavoitteisiin lukuun ottamatta Suomen Akatemian rahoittamaa, Kalmin tekemää, pitkit-

täistutkimusta, mikä keskittyy Yrityskylä-oppimisympäristön vaikutuksiin oppimistulok-

siin. Lähes tuhannella oppilaalla suoritetun tutkimuksen mukaan talouden ymmärtämistä 

koskevat oppimistulokset paranivat 17 prosenttia Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden jäl-

keen. Tutkimus ei ole julkisesti saatavissa (Suomen Akatemia 2017).   

Olen toiminut vastuuohjaajana kahtena lukukautena Yrityskylä-oppimisympäristössä ja seu-

rannut arviolta kahden tuhannen kuudennen vuosiluokan oppilaan oppimista. Olen kiinnos-

tunut Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden oppimistuloksista. Yrityskylää on tutkittu riippu-

mattomasti muutamissa pro gradu – tutkielmissa ja yhdessä niistä, Partasen ’’Siellä mä opin 

niin ku elämää’’ – Yrityskylään osallistuneiden oppilaiden oppimiskokemuksia ja käsityksiä 

taloudesta, kansalaisuudesta, työelämästä sekä yrittäjyydestä, on käsitelty oppilaiden oppi-

mistuloksia. Systemaattista analyysia Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden oppimistavoittei-

den ja oppimissisältöjen sekä oppimistulosten suhteesta ei ole tehty. Tämän tutkimuksen 

tarkoitus on tehdä niin tutkimusjoukon kohdalla. Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden tavoit-

teena on luoda optimistinen ja positiivinen kuva tulevaisuudesta. Tutkielmassa käsite koke-

mus perustuu Deweyn pragmaattisen kasvatusfilosofian määritelmään kasvatuksesta koke-

muksellisena ja käsite käsitys fenomenografisen tutkimusmenetelmän tutkimuskohteena. 

Tutkimusaineistossa toimiminen työntekijänä, kuluttajana ja yhteisön jäsenenä rinnastettiin 

jatkuvasti aikuisen elämään eli oppilaiden tulevaisuuteen. Yrityskylä-oppimiskokonaisuutta 

voikin osuvasti nimittää lyhyeksi oppimääräksi aikuisen elämästä.      
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2 YRITTÄJYYSKASVATUS  

Yrittäjyyskasvatusta ei ole vielä määritelty tarkkaan kasvatustieteellisen tutkimuksen pa-

rissa, vaikka se on ollut suomalaisen koulutusjärjestelmän opetussuunnitelmien perusteissa 

jo yli kaksi vuosikymmentä (Käyhkö 2015, 1; Remes 2003, 11; Ristimäki 2004, 17). Sen 

sijaan ilmiön tutkimus on vakiintunut taloustieteissä (Kyrö 2000, 52; Remes 2003, 11). Rus-

kovaara (2014, 21 – 23) korostaa, että on tarpeellista keskittyä yrittäjyyskasvatuksen tutki-

muksen lisäämisen tarpeen kasvatustieteelliseen lähtökohtaan, laajemman, yhteiskunnalli-

sen näkökulman sijaan. Remes (2003, 12) osoittaa väitöskirjassaan yrittäjyyskasvatuksen 

tutkimisen vahvat juuret taloustieteissä haasteeksi ilmiön kasvatustieteellisessä tutkimuk-

sessa. Käyhkö (2015, 5) näkee väitöskirjassaan lisäksi alueellisen haasteen yrittäjyyskasva-

tuksen kasvatustieteellisen tutkimuksen kentällä. Hänen mukaansa pohjois-amerikkalaisessa 

kulttuurissa ilmiön opetus sekä tutkimus perustuvat yrittäjyyden konkreettiseen opettami-

seen, kun taas Euroopassa keskitytään yrittäjämäisen asenteen kehittämiseen laajemmassa 

kontekstissa. Vielä muotoutuvan yhtenäisen teoreettisuuden vuoksi, yrittäjyyskasvatusta tar-

kastellaan tässä tutkimuksessa lähtökohtaisesti eurooppalaisesta näkökulmasta suomalaisen 

koulutusjärjestelmän asettamissa raameissa.  

2.1 Yrittäjyys käsitteenä 

Yrittäjyyskasvatus koostuu käsitteistä yrittäjyys ja kasvatus. Ristimäki toteaa (2004, 17), että 

yrittäjyys tulee määritellä yhtenäisesti käsitteenä, jotta yrittäjyyskasvatuksen integrointi 

osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää on tarkoituksenmukaista ja ylipäätään mahdollista. 

Yrittäjyyskasvatuksen pioneeri Allan Gibb (1993, 30) esittää yrittäjyyden (entrepreneurship) 

ilmenevän yksilön yritteliäisyyteen (enterprising) sisältyvien käyttäytymisen, taitojen ja 

ominaisuuksien valjastamisena tavoitteelliseksi ja aktiiviseksi toiminnaksi. Käyttäytymi-

sellä Gibb (1993, 14) tarkoittaa yksilön oma-aloitteisuutta ja tavoitteellista aktiivisuutta. Tai-

doiksi hän määrittelee ongelmanratkaisukyvyn, luovuuden ja päätöksenteon. Ominaisuuk-

sina hän näkee itsevarmuuden ja päättäväisyyden.  

Sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden käsitteiden kehittäjänä tunnettu Matti Peltonen (1986, 36 - 

37) on määritellyt yrittäjyyden yksilön tai yhteisön tavoitteelliseksi toiminnaksi sekä jatku-

vassa muutoksessa olevaksi ajattelu-, toiminta ja suhtautumistavaksi. Koiranen ja Peltonen 

(1995, 9) täsmentävät Peltosen määritelmää omavastuisella itsensä johtamisella. Luukkainen 



 

 

 

ja Toivola (1998, 2 - 3) luonnehtivat yrittäjyyttä elämänasenteeksi ja yksilön ominaisuu-

deksi, mikä koostuu luovuudesta, oivalluskyvystä, rohkeudesta, itsenäisyydestä, päättäväi-

syydestä, itseluottamuksesta, riskinottokyvystä, aloitekyvystä, tarmokkuudesta, visiointiky-

vystä, sosiaalisista taidoista ja uusien asioiden oppimisen halusta. Luukkainen kiteyttää 

myöhemmin Wuorisen kanssa (2002, 14) yrittäjyyden käsitteen itsenäiseen ja oma-aloittei-

seen suoriutumiseen tehtävistään.  

Peltonen (1986, 37) totesi jo kolme vuosikymmentä sitten, että yrittäjyyden käsitettä pysty-

tään tuskin koskaan määrittelemään tarkasti, sillä yrittäjyys on jatkuvassa muutoksessa oleva 

prosessi. Ikonen (2006, 50) kritisoi yrittäjyyskasvatuksen kasvatustieteellisessä tutkimuk-

sessa käytettävän yrittäjyyden käsitteen riittämätöntä määrittelyä. Hän (2006, 50) näkee Re-

meksen (2003, 12) tapaan tutkimuksen taloustieteellisten juurien olevan haaste terminologi-

assa. Ikonen (2006, 88 - 91) täsmentää yrittäjyyden haasteellisuuden käsitteenä perustuvan 

käsitteen yrittäjä monimuotoisuuteen sekä suomen ja muiden kielten historiallisiin eroavai-

suuksiin käsitteen suhteen. Kyrö ja Ripatti (2006, 17) osoittavat yrittäjyyskasvatuksen tutki-

muksessa esiintyvän yrittäjyyden käsitteen hajanaisuudesta huolimatta sen kollektiivisiksi 

nimittäjiksi mahdollisuuksien havaitsemisen, innovatiivisuuden, uuden toiminnan aikaan-

saamisen sekä riskin ottamisen vastuullisuuden.  

2.2 Kasvatus käsitteenä ja kokemuksellinen oppiminen Deweyn pragmaattisessa kas-

vatusfilosofiassa 

Kasvatuksen käsite kasvatustieteellisessä tutkimuksessa on hyvin monitahoinen, joten se tu-

lee rajata tarkoituksenmukaisesti. Tässä tutkielmassa kasvatuksen käsite rajataan vastaa-

maan yrittäjyyskasvatukselle ja Yrityskylä-oppimiskokonaisuudelle ominaista pragmaattista 

lähtökohtaa. Tutkielmassa kasvatuksen käsitettä lähestytään John Deweyn pragmaattisen 

kasvatusfilosofian määritelmän mukaan, jossa kasvatettava nähdään aktiivisena omien toi-

mintojensa ja kokemustensa avulla oppivana oppijana. Learning by doing eli tekemällä op-

piminen kuvaa Deweyn kasvatusfilosofian määritelmää kasvatuksen käsitteestä hyvinkin 

täsmällisesti (Alhanen 2013, 122; Breault 2005, 9; Kajava 1957, 7; Kilpinen 2008, 112; Skil-

beck 1970, 13; Väkevä 2004, 111).  

Deweyn (1957, 29) mukaan aktiivinen toiminta muodostaa kasvatettavalle motiivin ja tuo 

opeteltavan asian tai ilmiön kasvatettavan kokemusmaailmaan eli todellisuuteen. Skilbeck 
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(1970, 16) on tiivistänyt Deweyn määritelmän kasvatuksesta, kasvatettavan subjektiosta tar-

kasteltuna, kokonaisvaltaiseksi prosessiksi, missä kasvatettava rakentaa ja uudistaa jatku-

vasti kokemusmaailmaansa oppimillaan kognitiivisilla oppimisenkeinoilla. Deweyn koke-

musfilosofiaa tutkinut Alhanen (2013, 137 – 138) osoittaa, että Deweylle kokeminen on yk-

silölle ensisijaista toimintaa, josta tämä muodostaa merkityssisältöjä suhteessa ympäröivään 

todellisuuteen. Kasvatuksessa tämä tulisi huomioida omien kokemuksien ja niistä oppimisen 

taitojen omaksumisessa, vaalimisessa ja kehittämisessä. Deweylle kasvatuksella on olennai-

nen ja merkittävä rooli oppimiskeinojen mahdollistajana. Hän (1957, 36) on määritellyt kou-

lun eli kasvatusinstituution tarkoituksenmukaisuuden juuri oppimiskeinojen oppimisen 

mahdollistavaksi, oppiainerajat rikkovaksi, yhteiskuntaan sosiaalistavaksi ja aktiivisen ko-

kemuksellisen oppimisen mahdollistavaksi laitokseksi. Dewey käyttää käsitettä pienoisyh-

teiskunta. Väkevä (2004, 111) on koostanut keskeisimmiksi sisällöiksi Deweyn määritel-

mässä tekemällä oppimisesta oppilaan oman aktiivisuuden korostamisen ja opittavan asian 

tai ilmiön oppilaan todellisuuteen kytkemisen.  

Sealsin (2005, 105) mukaan Deweylle kasvatuksen teoreettinen lähtökohta on olennaista, 

jotta voidaan havainnoida (seeing as) kasvatuksen merkityksiä sen sijaan, että havaitaan 

(seeing) vain toimintaa. Egan (2009, 60) syventää Deweyn ajatusta opetuksen ja opetusme-

netelmien suhteen. Hänen mukaansa Deweylle on olennaista se, että teoriaan pohjautuvan 

opetusmenetelmän myötä opetus on tarkoituksenmukaista myös opettajalle, eikä vain tiedon 

välittämistä. Alhanen (2013, 138) korostaa Deweyn olleen kiinnostunut myös opetuksenjär-

jestäjän eli koulutuslaitoksen kehittämisestä. Hän halusi valjastaa koulutuslaitoksen koke-

misen kehitysmahdollisuuksien alustaksi. Dewey (1957, 33 – 34) oli myös eheyttävän ope-

tuksen puolesta puhumisen pioneeri ja hän kritisoi aikansa kansallista koulutusjärjestelmää 

liiallisesta tavoitteiden spesifiydestään. Deweyn pragmaattiset määritelmät kasvatuksesta ja 

tekemällä oppimisesta palvelevat yhä tarkoituksenmukaisesti kasvatustieteellisestä lähesty-

mistavasta tarkasteltaessa oppimiskokonaisuuksien ja oppimisympäristöjen merkityksiä.      

David Kolb (1984, 38) on kehittänyt Deweyn kokemuksellista käsitystä oppimisesta. Kolb 

määrittelee oppimisen prosessiksi, jonka avulla uutta tietoa luodaan uusien kokemusten 

kautta. Kolbille (1984, 31 – 32) kokemuksellinen oppiminen on kokonaisvaltainen ja elin-

ikäinen prosessi, jossa yksilö mukautuu elinympäristöönsä eli oppii. Oppiminen tapahtuu 

kehittämällä ajattelua, tunteita, havaitsemista ja käytöstä elinympäristöön sopivammaksi. 

Kolb (1984, 21 - 22) on teoretisoinut ’’Lewiniläisen kokemuksellisen oppimisen mallin’’, 

jossa kokemukset, havainnoiva reflektio, teoretisointi ja teorian käytännössä toteuttaminen 



 

 

 

muodostavat jatkuvan syklin. Kolbin mukaan tärkein rooli syklissä on kokemuksilla, jolloin 

teoretisoitua tietoa arvioidaan käytännön toteuttamisen jälkeen.   

Poikelan (2005, 21) mukaan Kolbin käsitystä kokemuksellisuudesta perustana oppimiselle 

tulee kritisoida sen vuoksi, että kokemuksellisuus on oppimisen tulos, ei lähtökohta. Poike-

lan jatkaa, että Kolbin teoretisointia on kritisoitu myös siitä, että hän ei avaa havainnoivan 

reflektion käsitettä riittävästi. Peltosen (2014, 83) mukaan krittiikkiä on esitetty myös siitä, 

että Kolbin mallissa ei huomioida riittävästi sosiaalisen ympäristön merkitystä kokemuksel-

liselle oppimiselle. Kolb sisällyttää sosiaalisen ympäristön kokemuksen vaiheeseen teorias-

saan. Poikela ja Nummenmaa (2002, 45 – 46) ovat kuvanneet Kolbin ’’Lewiniläisen koke-

muksellisen oppimisen mallia’’ seuraavasti. Oppiminen syntyy kokemuksesta ja synnyttää 

kokemuksia. Teoretisoinnille syntyy tarve havainnoivan reflektion myötä. Teoretisointia tes-

tataan käytännössä, jotta saadaan varmuus uuden tiedon paikkansapitävyydestä. Poikela ja 

Nummenmaa käyttävät termejä kokemus, reflektointi, käsitteellistäminen ja käsitteiden käy-

tännön soveltaminen.  

Peltonen (2014, 84) arvioi Kolbin teoriaa kokemuksellisesta oppimisesta soveltuvaksi yrit-

täjyyskasvatukseen sen vuoksi, että oppimista kuvataan siinä prosessina. Kolbin teoria yksi-

löi oppimisen ja näin oppimista voidaan tarkastella yksilöllisen osaamisen kautta. Peltosen 

mukaan teoriassa ei kuitenkaan kiinnitetä riittävästi huomiota yksilölliseen oppimisproses-

siin vaikuttaviin vuorovaikutukseen, motivaatioon ja tunnetekijöihin. Poikela ja Nummen-

maa (2002, 45) korostavat reflektion merkitystä Kolbin teoriassa. Ilman reflektiota yksilö ei 

voi havaita tarjolla olevaa tietoa. Reflektio perustuu merkitysten ymmärtämiselle. Yksilö ei 

voi havaita merkityksiä ilman vuorovaikutuksellisuutta.       

2.3 Yrittäjyyskasvatuksen määritelmiä 

Kasvatuksellisessa keskustelussa liittyen yrittäjyyden edistämiseen, puhutaan yrittäjyyskas-

vatuksen lisäksi myös termeistä yrittäjyyskoulutus sekä yrittäjyyskurssit. Yrittäjyyskasvatus 

käsitetään ihmisen koko elinikäisenä oppimisena lapsuudesta vanhuuteen. Yrittäjyyskoulu-

tus taas on määräaikaista ja sillä on yleensä institutionaalinen taho järjestäjänä. Yrittäjä- sekä 

yrittäjyys-kurssit ovat informatiivisia ja lyhyitä koulutustilaisuuksia, joissa pyritään opetta-

maan tulevia sekä nykyisiä yrittäjiä (Ristimäki 2004, 12). Tutkimuksen käsitteellisyyden li-

säksi lähestymistavat ja tavoitteet varioivat yrittäjyyskasvatuksen suhteen Euroopan sisällä 
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eri valtioiden kesken (Euroopan Komissio, 2016, 21). On huomattava myös, että yrittäjyys-

kasvatuksen määritelmä elää jatkuvassa muutoksessa. Seuraavassa kappaleessa on koottu 

vain suomalaisten tutkijoiden hahmotelmia ilmiön määritelmäksi, jotta tutkimuksen teoreet-

tinen tarkoituksenmukaisuus pysyy kontekstissaan. Tutkielmassa käsitellään myöhemmin 

erikseen yrittäjyyskasvatuksen suhteen merkittävimpiä ulkomaalaisten tutkijoiden määritel-

miä. 

Ristimäki (2004, 25 – 26) jäsentää yrittäjyyden käsitettä yrittäjyyskasvatuksen sisällä sen 

tavoitteiden kautta. Hänen mukaansa yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on edistää yrittäjä-

mäistä toimintaa ja nostaa yrittäjyys esille elinkeinomahdollisuutena. Ristimäki korostaa 

kuitenkin, että yrittäjyyskasvatuksen tarkoituksena ei ole luoda uusia yrityksiä, vaan tarjota 

eksaktia ja sovellettavaa tietoa yrittäjyydestä. Luukkaisen ja Wuorisen (2002, 9) mukaan 

yrittäjyyskasvatusta voidaan kuvata oppimistilanteisiin sisältyvänä jatkuvana asennekasva-

tuksena, jonka tavoitteena on luoda kasvavalle yksilölle valmiuksia aloitteelliseen ja vas-

tuulliseen omaan elämänhallintaan ennen työelämään siirtymistä. Heidän mukaansa yrittä-

jyyskasvatus koostuu sisäisestä ja ulkoisesta yrittäjyydestä sekä yrittäjämäisen käyttäytymi-

sen kehittämisestä sekä edistämisestä yksilössä ja organisaatiossa.  

Hytti (2002, 15 – 16) jaottelee yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet tietoisuuden lisäämiseen yrit-

täjyydestä, yrittäjämäiseen asennekasvatukseen sekä yrittäjänä toimimisessa tarvittavien 

konkreettisten toimintatapojen opettamiseen. Korhonen (2012, 2) toteaa, että yrittäjyyskas-

vatuksen tarkoituksena on asenne- ja arvokasvatus sekä yksilön käsitysten kehittäminen 

omista kyvyistään, taidoistaan ja älykkyydestään. Ikonen (2006, 90 - 92) määrittelee yrittä-

jyyskasvatuksen osaksi kansalaiskasvatusta ja sen tehtäväksi kansalaisten taloudellisen elä-

mänhallinnan edistämisen. Seikkula-Leino (2007, 26) korostaa niin ikään yrittäjyyskasva-

tuksen roolia kansalaiskasvatuksena, jonka tarkoituksena on vaikuttaa yksilön taitoihin, 

käyttäytymiseen sekä uskomuksiin. Käyhkö (2015, 12) tulkitsee yrittäjyyskasvatuksen po-

tentiaalisia oppimisprosesseja koulun ja yhteiskunnan vuorovaikutuksessa tuottavaksi ilmi-

öksi. Ruskovaara (2016, 48) näkee yrittäjyyskasvatuksen pyrkimyksenä vaikuttaa yksilön 

taitoihin, asenteeseen, arvoihin, aikomuksiin sekä käytökseen, mutta myös uusien yritysten 

perustamiseen, mahdollisuuksien havaitsemiseen ja olemassa olevien yritysten hallintatai-

toihin. Remes (2003, 163) hahmottelee mahdollisuutta määritellä yrittäjyyskasvatus suoma-

laisessa tutkimuksessa koulun opetussuunnitelmaan kuuluvana oppimisen menetelmänä, 

jolla pyrittäisiin opettamaan yrittelijäisyyttä ja yhteiskunnan jäsenenä toimimista.  



 

 

 

Hajanaisuus suomalaisten tutkijoiden määritelmissä yrittäjyyskasvatuksesta juontaa juu-

rensa vastaavaan kansainvälisen tutkimuksen ongelmaan. Ruskovaara (2016, 46 - 49) on 

koonnut johtavien kansainvälisten tutkijoiden määritelmiä yrittäjyyskasvatuksesta väitöskir-

jassaan seuraavasti. Yhdessä käytetymmistä määritelmistä Gibb (2005) toteaa yrittäjyyskas-

vatuksen olevan yrittäjyyden kautta oppimista, yrittäjyyttä varten oppimista ja yrittäjyydestä 

oppimista. Ruskovaara nostaa Gibbin rinnalle Pittawayn ja Edwardsin (2012) määritelmän, 

jossa yrittäjyyskasvatus koostuu tiedon jakamisesta, kokemusperäisestä oppimisesta taitoja 

varten ja kokemusperäisestä oppimisesta taitojen testaamista varten mallinnetussa oppimis-

ympäristössä. Ruskovaaran mukaan Fayolle ja Gailly (2008) korostavat kysymyksen asetta-

mista määrittäessä ja lähestyessä yrittäjyyskasvatusta pohtiessaan miksi, miten ja mitä yrit-

täjyyskasvatuksessa opetetaan ja kenelle. Viimeisenä Ruskovaara nostaa kansainvälisten tut-

kijoiden määritelmistä esille Walterin ja Dohsen (2012) jaon reflektiiviseen ja aktiiviseen 

kategoriaan. Reflektiivisessä yrittäjyyskasvatuksessa yksilön havainnointi kehittää tietoa 

yrittäjyydestä ja taitoa arvioida sitä. Aktiivisessa yrittäjyyskasvatuksessa yksilö oppii taitoja 

käytännön kautta samalla kun tämän ymmärrys sekä asenne kehittyvät. Tässä pro gradu -

tutkielmassa määritellään yrittäjyyskasvatuksen käsite Remeksen tapaan osaksi suomalaista 

koulutusjärjestelmää. 

2.4 Sisäinen, ulkoinen ja omaehtoinen yrittäjyys  

Peltonen (1986, 31) jakaa yrittäjyyden käsitteen sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen. Hän 

tarkoittaa ulkoisella yrittäjyydellä yksilön toimimista itsenäisenä omistavana yrittäjänä ja 

sisäisellä yrittäjyydellä yksilön toimimista yritteliäästi yrityksen palveluksessa. Peltosen ja-

ottelun takana on ajatus siitä, että jokainen voi toimia yritteliäästi kaikessa tavoitteellisessa 

työssä. Luukkaisen ja Wuorisen (2002, 14) mukaan Peltosen kehittämän jaottelun myötä 

suhtautuminen yrittäjyyteen ja yrittäjiin on muuttunut Suomessa yleisesti myönteisemmäksi. 

Ristimäki (2004, 13) näkee sisäisen yrittäjyyden yksilön lisäksi myös yhteisön kollektiivi-

sena toimintatapana. Hänen mukaansa tämä problematisoi sisäisen yrittäjyyden käsitteen 

suhdetta yrittäjyyskasvatuksen tutkimiseen ja toteuttamiseen. Kuviossa 1 kuvataan Peltosen 

määritelmää yrittäjyydestä käsitteenä. 
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Ulkoinen yrittäjyys Yksilö toimii itsenäisenä omistavana yrittä-

jänä. 

Sisäinen yrittäjyys Yksilö toimii yritteliäästi yrityksen palve-

lussa. 

Kuvio 1. Yrittäjyys käsitteenä Peltosen mukaan (1986, 31) 

Kyrö (1998, 134; 2006, 18) on jäsennellyt yrittäjyyden käsitettä Peltosen teoretisoinnin poh-

jalta. Hän jakaa yrittäjyyden käsitteen sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden lisäksi omaehtoiseen 

yrittäjyyteen sekä myöhemmin organisaatioyrittäjyyteen. Peltosen tapaan hän tarkoittaa ul-

koisella yrittäjyydellä taloudellisesta sitoutumista yritykseen. Sisäisellä yrittäjyydellä Kyrö 

puolestaan tarkoittaa mikrotason organisaation yrittäjämäistä toimintatapaa eli kollektiivista 

toimintaa yksilöllisen sijaan. Hänen jäsentelyssään omaehtoinen yrittäjyys käsittää yksilön 

roolin yrittäjyydessä. Se perustuu yksilön käyttäytymiseen, asenteisiin sekä toimintatapaan. 

Omaehtoisessa yrittäjyydessä yksilö toimii subjektina vaikuttaen organisaatioon. Kuviossa 

2 kuvataan Kyrön määritelmää yrittäjyydestä käsitteenä. 

 

Ulkoinen yrittäjyys Yksilö toimii itsenäisenä omistavana yrittä-

jänä 

Sisäinen yrittäjyys Mikrotason organisaation kollektiivinen 

toimintatapa 

Omaehtoinen yrittäjyys Yksilön käyttäytyminen, asenteet ja toimin-

tatapa organisaatiossa 

Kuvio 2. Yrittäjyys käsitteenä Kyrön mukaan (1998, 134) 

 

Kyrö (2006, 18 – 19) on myöhemmin kehittänyt yrittäjyyden käsitteen jäsentelyään lisää-

mällä siihen organisaatioyrittäjyyden käsitteen. Organisaatioyrittäjyydellä hän tarkoittaa or-

ganisaation kollektiivista toimintatapaa, jolloin sisäinen yrittäjyys elää jatkuvassa muutok-



 

 

 

sessa yksilön ja organisaation yrittäjämäisen toimintatavan dynamiikassa. Organisaatio kä-

sittää Kyrön jäsentelyssä paikallisen, alueellisen, kansallisen ja viime kädessä aikakauden 

kulttuurin.  

Luukkainen ja Wuorinen (2002, 14) määrittelevät sisäisen yrittäjyyden ominaisuuksiksi 

omatoimisuuden, aktiivisuuden, sitoutumisen, itseohjautuvuuden, elämänikäisen oppimisen, 

sopeutumiskyvyn, hyvän työn hallinnan, erilaiset taidot sekä valmiudet, mielekkään työn, 

hyvän työviihtyvyyden, tuloksellisuuden sekä tavoitteellisen toiminnan, vastuun, rohkeuden 

sekä uskalluksen ja päämäärätietoisuuden. Ikonen (2006, 49 – 51) kritisoi sisäisen yrittäjyy-

den käsitteen korostamista sen luomien arvolatausten vuoksi. Hän peräänkuuluttaa yrittä-

jyyskasvatuksen tutkijoita ja toteuttajia kantamastaan huolesta siitä, että ajatus yksilön mer-

kityksestä oman menestyksensä tärkeimpänä perustana voi välittyä yrittäjyyskasvatuksessa 

prioriteettina. Tämä voi johtaa hänen mukaansa huonon menestyksen henkilöitymiseen yk-

silöön.    

Kyrön (1998, 118 – 119) määrittely yrittäjyyden käsitteestä vastaa yrittäjyyskasvatuksen 

kasvatustieteellistä tutkimista tarkemmin kuin Peltosen jaottelu, sillä Kyrö näkee ulkoisen, 

sisäisen ja omaehtoisen yrittäjyyden jatkuvassa synergisyydessä, päällekkäisyydessä ja vuo-

rovaikutuksessa. Anttiroiko ja Tiura (1997, 11) käsittävät sisäisen yrittäjyyden tavoitteeksi 

organisaation muuntumisen dynaamisemmaksi ja itseohjautuvammaksi. Tässä pro gradu – 

tutkielmassa perustetaan yrittäjyyskasvatuksen yrittäjyyden käsitteen määritelmä Kyrön teo-

riaan. Ikosen (2006, 49 – 51) esittämä kritiikki sisäisen yrittäjyyden korostamista kohtaan 

on väistämättä ajatuksena tutkielman taustalla. 

 

2.5 Yrittäjyyskasvatus perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa 1994 – 2014 

Yrittäjyyskasvatus on ollut virallisesti suomalaisessa koulutusjärjestelmässä jo kolmatta 

kymmenettä vuotta. Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa vuonna 1994 yrittä-

jyyskasvatus määriteltiin ensimmäisen kerran osaksi opetusta. Silloin yrittäjyyskasvatuksen 

tavoitteena oli tukea oppilaassa sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joita hän tulee tarvitse-

maan opiskeluaikoina ja työelämässä yrittäjänä tai palkollisena. Laajasti ymmärrettävissä 

tavoitteissa tehtiin selkeä linja siitä, että yrittäjyyskasvatus on muutakin kuin yrittäjäksi kas-
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vattamista ottamalla esiin oppilaan sisäisen yrittäjyyden tukeminen. Vuoden 1994 perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteet asettivat tavoitteeksi myös antaa oppilaalle valmiuksia 

yrittäjänä toimimiseen eli ulkoiseen yrittäjyyteen ohjaamiseen panostettiin. Lukio-opetusta 

koskevissa tavoitteissa omaehtoinen yrittäjyys sisällytettiin yrittäjyyskasvatuksen päämää-

riin perusteena tulevaisuuden työllisyysnäkymät yhä enemmän yksilön omalla vastuulla 

(Ristimäki 2004, 12 – 13; Opetushallitus 1994, 38 - 39). Kuviossa 3 kuvataan yrittäjyyskas-

vatuksen roolia perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa vuosina 1994 – 2014. 

 

Peruskoulun opetussuunnitelmien  

perusteet 1994 - Yrittäjyyskasvatus 

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 

Yhteiskunnallinen kollektiivinen huoli  

tulevaisuuden elinkeinoista 

Perusopetuksen opetussuunnitelmien  

perusteet 2004 – Osallistuva kansalai-

suus ja yrittäjyys 

Sisäinen yrittäjyys 

Yrittäjyyskasvatus osaksi aktiivisen  

kansalaisen käsitystä 

Perusopetuksen opetussuunnitelmien  

perusteet 2014 – Työelämätaidot ja  

yrittäjyys 

Sisäinen yrittäjyys 

Yhteiskunnallinen kollektiivinen  

mahdollisuus tulevaisuuden elinkeinoista 

Kuvio 3. Yrittäjyyskasvatuksen rooli perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa vuo-

sina 1994 - 2014 

Ikonen (2006, 46) näkee 1990-luvun laman jälkeisen yrittäjyyskasvatuksen integroimisen 

yleissivistävään perusopetukseen haastavana silloisen yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksen 

terminologian suhteen. Hänen mukaansa silloinen tieteellinen vuoropuhelu yrittäjyyskasva-

tuksesta jäi jopa kritiikittömäksi. Ikonen näkee, että ottamalla yrittäjyyskasvatus osaksi pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteita saatiin ilmiölle vain uusi tutkimusalusta. Remes 

(2003, 14 – 15) pohtii terminologiaa toisesta näkökulmasta. Hänen pohdinnassa ’’työssä toi-

mimisen yritteliäät keinot’’ on tavoitteena liian jäsentelemätön, sillä se keskittyy yrittäjyy-

den ajatukseen vain työelämässä. Mankinen (2000, 134) peräänkuuluttaa yrittäjyyskasva-

tuksen käsitteen avaamista vuoden 1994 valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa.  

Rokka (2011, 26) osoittaa, että vuoden 1994 perusopetuksen opetussuunnitelmien perustei-

den uudistusten taustalla oli voimakkaiden valtiollisten, taloudellisten ja poliittisten muutos-



 

 

 

paineiden vaikutus. Työ- ja elinkeinoelämän jatkuva muutos nähtiin tarpeena antaa oppi-

laalle valmiuksia jatkuvaan kouluttautumiseen, yhteistyökykyyn sekä yrittäjyyteen. Korho-

nen (2012, 4) jatkaa korostamalla lamanjälkeisen suomalaisen yhteiskunnallisen konsensuk-

sen merkitystä yrittäjyyskasvatuksen integroimiseen koulutusjärjestelmään siitä, että yhteis-

kunnan tulee tarjota omatoimisen elannon hankinnan ja työmarkkinakelpoisuuden mahdol-

listavaa opetusta, jotta oppilaan tarkoituksenmukainen tulevaisuus voidaan taata.  

Mankinen (2000, 132) huomauttaa, että vuoden 1994 perusopetuksen opetussuunnitelmien 

perusteiden yrittäjyyskasvatusta koskevien tavoitteiden spesifisyyden puute johti siihen, että 

vain harva kunta- sekä koulukohtainen yrittäjyyskasvatusta koskeva virallisesti hyväksytty 

opetussuunnitelma otettiin käyttöön. Ikonen (2006, 46) kuvailee osuvasti yrittäjyyskasva-

tuksen ensimmäisen aallon integroimista yleissivistävään perusopetukseen haltuunoton ja 

kehittelyn kaudeksi.  

Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiksi yrittäjyyskasva-

tuksen suhteen asetettiin aloitteellisuuden ja yritteliään toimintatavan omaksuminen sekä 

yrittäjyyden eri muotojen, mahdollisuuksien, toimintaperiaatteiden sekä yhteiskunnallisen 

merkityksen ymmärtäminen (Ristimäki 2004, 13; Opetushallitus 2004, 40 - 41). Perusope-

tuksen opetussuunnitelmaan kirjattiin aihekokonaisuus ’’Osallistuva kansalaisuus ja yrittä-

jyys’’. Sen tavoitteena oli yhteiskunnallisen tietoisuuden lisääminen opetuksen sisällöissä 

sekä yrittäjyyteen liitettyjen ominaisuuksien kehittäminen oppilaassa. Yrittäjyyskasvatus in-

tegroitiin vahvasti yleissivistävään perusopetukseen (Korhonen 2012, 5; Opetushallitus 

2004, 40 - 41).  

Seikkula-Leino (2014, 7) kuvailee yrittäjyyden käsitettä vuoden 2004 perusopetuksen ope-

tussuunnitelmissa elinikäisen oppimisen avaintaitona. Rokka (2011, 33) osoittaa, että vuo-

den 2004 perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden tavoitteissa yhteiskunnallinen 

aspekti lisääntyi verrattuna edellisiin vastaamaan ajan muutoksia niin Suomessa kuin maa-

ilmallakin. Kati Peltonen (2014, 14) huomauttaakin, että Suomi on ollut Euroopan mittakaa-

vassa huomattava edelläkävijä yrittäjyyskasvatuksen integroimisessa yleissivistävään perus-

opetukseen, kun peilaa tilannetta Euroopan Unionin komission 2000-luvulla asettamaan ta-

voitteeseen siitä, että vuoden 2015 loppuun mennessä kaikissa Euroopan Unionin jäsen-

maissa tulisi tarjota yrittäjyyskasvatusta kaikilla koulutusasteilla. Hän (2014, 33) pohtii yrit-

täjyyskasvatuksen koulutuspoliittisen orientaation vaikuttaneen positiivisesti ilmiön tutki-

muksen kehittymiseen Suomessa. Ikonen (2006, 71 – 71) tulkitsee vuosituhannen vaihteen 
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perusopetuksen opetussuunnitelman määrittelemän yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita aktiivi-

sen kansalaisuuden edistämisenä.  

Peltosen lyhyt ja ytimekäs toteamus siitä, että yrittäjyyskasvatuksen strategiat ja opetussuun-

nitelmauudistukset eivät ole riittävässä määrin realisoituneet käytännössä, kuvastaa hyvin 

lähtötilannetta vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden tavoitteisiin 

koskien yrittäjyyskasvatusta (Peltonen 2014, 33). Suomi on ollut yrittäjyyskasvatuksen in-

tegroimisessa yleissivistävään perusopetukseen pioneeri Euroopassa, mutta tulokset eivät 

ole tyydyttäviä. Elämme 1990-luvun kaltaista lama-aikaa ja uutta työtä on kehitettävä, 

vaikka tyhjästä. Yrittäjyys on jälleen avainsana nykypäivän poliittisessa debatissa. Viime 

syksynä voimaan astunut perusopetuksen opetussuunnitelma sisältää yrittäjyyskasvatusta. 

Työelämätaidot ja yrittäjyys on yksi laaja-alainen osaamisen tavoite vuoden 2014 perusope-

tuksen opetussuunnitelmien perusteissa. Laaja-alaisella osaamisella opetussuunnitelmassa 

tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. 

Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla. 

Työelämätaidot ja yrittäjyys käsittää opetussuunnitelmassa lähialueen elinkeinoelämän eri-

tyispiirteitä ja keskeisiä toimialoja. Tavoitteena on, että oppilas tutustuu työelämään ja saa 

kokemusta työnteosta (Opetushallitus 2014, 20 – 24). 

Vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa itsensä työllistämisen taidot 

ja yrittäjyys nostetaan selkeästi esille. Riskien arviointi ja hallittu ottaminen on yksi tavoit-

teista. Itsenäistä työskentelyä yksin ja ryhmässä pyritään kehittämään työelämän kaltaisilla 

projekteilla, joissa on tärkeää saattaa aloitettu työ pitkäjänteisesti loppuun yhteistyöllä. Ope-

tussuunnitelman tavoitteena on rohkaista oppilasta suhtautumaan avoimesti uusiin mahdol-

lisuuksiin ja toimimaan uusissa tilanteissa luovasti sekä oma-aloitteisesti. Vuoden 2014 pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteet näyttäytyy yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen 

suhteen pitkälti edeltäjänsä jalan jäljillä. Siinä kuitenkin perustellaan yrittäjyyden merkitys 

muuttuvalla työelämällä, mikä on seurausta teknologian kehityksestä ja globaalisoituvasta 

maailmasta. Opetussuunnitelman tavoitteena on yritteliäs oppilas, joka osaa hyödyntää arki-

elämän tietoja sekä taitoja oman työuransa suhteen ja suhtautuu positiivisesti tulevaisuuteen 

(Opetushallitus 2014, 20 – 24).   



 

 

 

2.6 Yrityskylä 

Yrityskylä Alakoulu on Taloudellisen tiedotustoimisto ry:n koordinoima kuudennen vuosi-

luokan oppilaille suunnattu, vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa 

Osallistuvan kansalaisuuden ja yrittäjyyden aihekokonaisuuden tavoitteissa olevan yrittä-

jyyskasvatuksen mahdollistava, toiminnallinen ja affordansseja muodostava oppimisympä-

ristö, jossa oppilas harjoittelee käytännössä kuluttajana, työntekijänä ja yhteisön jäsenenä 

toimimista (Opetushallitus 2004, 40; Taloudellinen tiedotustoimisto ry 2017a).  

Taloudellinen tiedotustoimisto ry on vuonna 1947 perustettu tulevaisuuden työntekijöiden 

ja yritysten välille suhteita luova elinkeinoelämän viestintätoimisto. Sen keskiössä on nuor-

ten talous- ja työelämätaidot. Taloudellinen tiedotustoimisto ry osallistuu yrittäjyyskasva-

tukseen luomalla kumppanuuksia koulujen ja yritysten välille sekä välittämällä ajankohtaista 

tietoa suomalaisesta elinkeinoelämästä (Taloudellinen tiedotustoimisto ry 2013). 

Yrityskylä on perustettu vuonna 2009 ja se tavoittaa yli 70 prosenttia Suomen kuudennen 

vuosiluokan oppilaista. Yrityskylän alakoulumallit sijaitsevat Espoossa, Helsinki-Vantaalla, 

Kaakkois-Suomessa, Itä-Suomessa, Pirkanmaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla 

sekä Varsinais-Suomessa. Jokaisella kahdeksan alueen Yrityskylän alakoulumallilla on 

omat paikalliset yhteistyökumppaninsa. Tämä tukee vuonna 2016 voimaan astuneen perus-

opetuksen opetussuunnitelmien perusteiden yrittäjyyskasvatusta koskevaa tavoitetta siitä, 

että oppilas oppii tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä sekä keskeisiä toi-

mialoja. Mainittakoon, että Yrityskylä on palkittu maailman parhaana koulutusinnovaationa 

vuonna 2014.  (Opetushallitus 2014, 23; Taloudellinen tiedotustoimisto ry 2014; Taloudel-

linen tiedotustoimisto ry 2017a)  

Yrityskylän oppimissisällöt linkittyvät vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmien 

perusteiden tavoitteisiin koskien yrittäjyyskasvatusta, vaikka se pohjautuu aiempaan opetus-

suunnitelmien perusteisiin. Tavoitteissa pyritään siihen, että oppilas tutustuu työelämään ja 

saa kokemuksia työnteosta sekä yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Op-

pilas harjoittelee työelämässä tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä sekä yhteistyötaitoja. 

Yrityskylän oppimistavoitteena on, että oppilas harjoittelee työntekijänä, kuluttajana ja kan-

salaisena osana suomalaista yhteiskuntaa toimimista (Opetushallitus 2014, 23 – 24; Talou-

dellinen tiedotustoimisto ry 2017a).  
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Yrityskylän oppimissisällöt linkittyvät myös syksyllä 2016 voimaan astuneen perusopetuk-

sen opetussuunnitelmien perusteiden oppimistavoitteisiin koskien uutena oppiaineena tul-

leen yhteiskuntaopin oppimissisältöjä vuosiluokilla 4 - 6. Opetushallituksen mukaan yhteis-

kuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi, vastuuntuntoiseksi 

sekä yritteliääksi kansalaiseksi. Oppiaineen tavoitteena on antaa tiedollinen perusta yhteis-

kunnan toimimisesta ja kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista sekä ohjata oppilaan kehi-

tystä oma-aloitteiseksi yhteiskunnalliseksi ja taloudelliseksi toimijaksi (Opetushallitus 2014, 

260 – 262).     

Yrityskylä-oppimiskokonaisuus koostuu kymmenestä yhteiskuntaopin oppiaineen tavoittei-

siin sidotusta oppitunnista sekä vierailusta Yrityskylä-oppimisympäristössä. Oppitunnit ovat 

nimeltään Mitä on talous?, Yritys vai julkinen palvelu?, Mitä on työ ja miten sitä haetaan?, 

Minä osana yhteisöä, Miksi veroja maksetaan?, Mihin pankkeja tarvitaan?, Palkka, Mikä on 

voitto?, Mainonta sekä Valmistaudutaan Yrityskylään. Oppilas hakee tahtomaansa työpaik-

kaan työhakemuksen sekä haastattelun kautta, jotka luokanopettaja järjestää. Yrityskylä 

kouluttaa luokanopettajat oppimiskokonaisuuden toteuttamiseen. Seuraavassa kuviossa 4 on 

listattu oppituntien oppimistavoitteet sekä niiden linkittyminen vuoden 2014 perusopetuksen 

opetussuunnitelmien perusteiden sisältöalueisiin koskien yhteiskuntaopin opetuksen tavoit-

teita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Oppitunti (S1, S4) Mikä on talous? Henkilöstöresurssit, hyödyke, ku-

luttaja, luonnonvarat, palkka, raha, 

resurssit, yritys ja pääomaresurssit 

2. Oppitunti (S4) Yritys vai julkinen  

palvelu? 

Yritys, julkinen palvelu, kilpailu, 

liiketoiminta, yritysidea, osakeyh-

tiö, osuuskunta, alkupääoma ja riski 

3. Oppitunti (S1) Mitä on työ ja miten  

sitä haetaan? 

Ansioluettelo, kiinnostus, koulutus, 

työhakemus, työnantaja, työntekijä 

ja työtodistus 

4. Oppitunti (S2, S4) Minä osana yhteisöä Yhteisö, oikeus ja vastuu 

5. Oppitunti (S3, S4) Miksi veroja maksetaan? Bruttopalkka, nettopalkka, ansiotu-

lovero, arvonlisävero ja yhteisövero 

6. Oppitunti (S1, S4) Mihin pankkeja  

tarvitaan? 

Käyttötili, laina, luottokortti, pank-

kikortti, säästötili, korko ja verkko-

pankki 

7. Oppitunti (S1, S4) Palkka Bruttopalkka, budjetti, nettopalkka, 

palkkakuitti ja progressiivinen ve-

rotus 

8. Oppitunti (S4)  Mikä on voitto? Myynti, kuluttajakauppa, yritysten 

välinen kauppa, sopimus, liike-

vaihto, kulut, tulot, yhteisövero ja 

voitto 

9. Oppitunti (S4) Mainonta Mainos, mainonnan säännöt 

10. Oppitunti (S4) Valmistaudutaan  

Yrityskylään 

Asiakaspalvelu, pankkijärjestelmä, 

laskutus, henkilökuntakokous, toi-

mitusjohtaja ja yleiskokous 

Kuvio 4. Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden oppitunnit ja linkittyminen perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden sisältöalueisiin koskien yhteiskuntaopin oppiainetta (Ope-

tushallitus 2014, 260 – 262; Taloudellinen tiedotustoimisto ry 2015) 
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Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden oppimissisällöt linkittyvät vuoden 2014 perusopetuksen 

opetussuunnitelmien sisältöalueen aiheisiin, koskien yhteiskuntaopin oppiaineen oppimista-

voitteita. Sisältöalueiden aiheita yhteiskuntaopin tavoitteiden sekä Yrityskylän oppimissisäl-

töjen suhteen arkielämää ja oman elämän hallintaa (S1) koskien on tutustuminen yhteiskun-

nan toimintaan yksilön ja yhteisöjen näkökulmasta sekä perehtyminen työntekoon, ammat-

teihin, oman rahan käyttöön, talouden hoitoon sekä vastuulliseen kuluttamiseen. Demokraat-

tisen yhteiskunnan (S2) aiheita koskien perehdytään yhteisön jäsenten oikeuksiin ja velvol-

lisuuksiin sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttami-

nen (S3) linkittyy sisältöalueena Yrityskylä-oppimiskokonaisuuteen demokraattisen vaikut-

tamisen ja yhteiskunnassa toimimisen taitojen käytännönharjoittelussa. Taloudellinen toi-

minta (S4) on sisältöalueista kiinteimmin yhteydessä Yrityskylän tuottamaan oppimissisäl-

töön talouden, kuluttamisen ja säästämisen käsitteiden kautta. Taloudelliseen toimintaan si-

sällytetään lisäksi käytännön avulla tutustuminen paikallisen talouden toimintaan (Opetus-

hallitus 2014, 261; Taloudellinen tiedotustoimisto ry 2015). 

Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden oppimissisällöt vastaavat myös vuoden 2014 opetus-

suunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen kaikkia seitsemää kohtaa, mutta ennen 

kaikkea Tieto- ja viestintäteknologista osaaminen- (L5), Työelämätaidot ja yrittäjyys- (L6) 

sekä Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen-kohtia (L7). 

Yrityskylä-oppimiskokonaisuuteen voisi tarkoituksenmukaisesti liittää lisäksi Moniluku-

taito-kohdan (L4) tavoitteita vastaavaa oppimissisältöä, sillä nykyaikana medianlukutaito on 

erittäin tärkeä taito. Yrityskylä-oppimiskokonaisuus vastaa syksyllä 2016 voimaan astuneen 

opetussuunnitelmien perusteiden yhtenäistä perusopetuksen toimintakulttuuria olemalla 

opetusta eheyttävä monialainen oppimiskokonaisuus, jossa pidempikestoisen oppiainerajat 

ylittävän opetusjakson keskiössä on todellisen maailman ilmiö eli yhteiskunta (Opetushalli-

tus 2014, 20 – 24; Opetushallitus 2014, 31; Taloudellinen tiedotustoimisto ry 2015).  

Vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita on kritisoitu monelta eri taholta 

sen spesifiyden puutteen vuoksi. Tämä koskee myös edellä käsiteltyjä sisältöalueita, laaja-

alaisen osaamisen tavoitteita sekä monialaisuutta. On huomattava kuitenkin, että Yrityskylä-

oppimiskokonaisuus perustuu vuoden 2004 opetussuunnitelmien perusteisiin. Tutkielman 

tarkoitus on osoittaa, että yhteiskunnalliset tarpeet kanavoituvat ja realisoituvat opetussuun-

nitelmien perusteiden kautta sekä ehdoilla käytäntöön. Valtakunnallisella opetussuunnitel-

malla on hyvin vahva rooli suomalaisessa koulutuskeskustelussa ja käytännön ratkaisuissa.  



 

 

 

Yrityskylä-oppimiskokonaisuudessa opittuja kymmenen oppitunnin sisältöjä harjoitellaan 

lopulta käytännössä Yrityskylä-oppimisympäristössä. Jokainen oppilas on voinut hakea va-

litsemaansa ammattiin ja yritykseen. Yritykset vaihtelevat Yrityskylä-kohtaisesti alueittain 

ja niitä on 15 - 20. Ammatteja on noin 70. Osa yrityksistä myy palveluita toisille yrityksille 

ja osa kuluttajille. Oppilas työskentelee päivän ajan pienoisyhteiskunnassa, jossa jokaiselle 

ammatille on yksilökohtainen ennalta käsikirjoitettu työtehtävälista. Oppilaiden tehtävät 

ovat sidottuja toisiinsa. Pienoisyhteiskunnassa on reaaliaikainen pankkijärjestelmä, johon on 

sidottu yritysten sekä yksilöiden talous. Jokainen oppilas saa pankkikortin, jolle maksetaan 

hänen virtuaalinen palkkansa. Palkasta vähennetään verot progressiivisesti. Yrityskylä-op-

pimisympäristön pelijärjestelmää toteutetaan tableteilla ja tietokoneilla. Oppilaat toimivat 

myös kuluttajan sekä aktiivisen kansalaisen roolissa vapaa-ajallaan. Työvuoroja on neljä ja 

vapaa-aikavuoroja kaksi. Yrityskylä-oppimisympäristössä toteutettavaa oppimistilannetta 

johtaa kaksi koulutettua vastuuohjaajaa (Taloudellinen tiedotustoimisto ry 2015; Taloudel-

linen tiedotustoimisto ry 2017b).  
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3 AKTIIVINEN KANSALAISUUS 

Harjun (2006, 85) mukaan aktiivisen kansalaisuuden käsite on tullut Suomeen Euroopan 

Unioniin liittymisen myötä. Käsitteellä tarkoitetaan toimintaa, osallistumista sekä vaikutta-

mista yhteiskunnassa. Harjun mukaan aktiivinen kansalaisuus legitimoi demokratian yhteis-

kunnassa.  

3.1 Aktiivisen kansalaisuuden määritelmä 

Laitisen ja Nurmen (2007, 11 - 12) mukaan aktiivisen kansalaisuuden lähtökohtana voidaan 

pitää yhteiseksi hyväksi toimimista, vastuun ottamista yhteisistä asioista sekä osallistumista 

yhteisten asioiden hoitamiseen. Harju (2006, 85) jakaa yksilön suhteen yhteiskuntaan yksi-

lönä sekä kansalaisena toimimiseen. Jokainen yhteiskunnan jäsen on yksilö ajatusten, käyt-

täytymisen ja elämäntavan määrittämänä. Yksilöstä tulee kansalainen vasta, kun tämä toimii, 

osallistuu ja vaikuttaa yhteiskunnassa. Laitinen ja Nurmi (2007, 12) nostavat aktiivisen kan-

salaisuuden käytännön toiminnan ilmenemisen esimerkeiksi mm. vaaleissa äänestämisen 

sekä ehdolla olemisen, kunnallisten luottamustehtävien vastuun kantamisen, ympäristöasi-

oiden puolesta puhumisen ja maailman globalisoitumisen vastustamisen.  

Harju (2006, 87 – 89) jaottelee kansalaisuuden käsitteen statukseen, rooliin ja spatiaalisuu-

teen. Kansalaisuuden statuksella hän tarkoittaa sitä, että kansalaisuuden myötä yksilö on 

konkreettisesti valtion jäsen ja tämä voi identifioida itsensä valtion jäseneksi. Konkreettinen 

kansalaisuus tarkoittaa kansalaisvapautta sekä poliittisia ja sosiaalisia oikeuksia. Poliittiset 

oikeudet mahdollistavat yhteiskunnallisen toiminnan, osallistumisen sekä vaikuttamisen ja 

sosiaaliset oikeudet turvaavat ihmisen perustarpeet. Laitinen ja Nurmi (2007, 12) määritte-

levät poliittisten oikeuksien kautta ilmenevän aktiivisen kansalaisuuden demokraattiseksi 

kansalaisuudeksi.   

Kansalaisuuden roolilla Harju (2006, 87 – 89) tarkoittaa kansalaisuuden identifikaatiota. Se 

mahdollistaa kansalaisuuden kokonaisuuden ja sen mahdollistaa kansalaisuuden koko-

naisuus. Kansalaisuuden rooli koostuu kansallisesta identiteetistä sekä kansallisista arvoista. 

Kansalaisilla on niiden myötä kollektiivinen kansallinen henkinen yhteys.  

Kansalaisuuden spatiaalisuudella Harju (2006, 87 – 89) tarkoittaa kansalaisuuden moniker-

roksellisuutta. Yksilö voi olla kansalainen niin paikallisella kuin globaalilla tasolla. Postmo-

dernissa Euroopassa yksilö on ennen kaikkea valtionsa kansalainen, mutta lisäksi Euroopan 



 

 

 

kansalainen. Globaali kansalaisuus ei sisällä valtiollisen kansalaisuuden tapaan vahvaa kan-

salaisuuden roolia. Harjun mukaan kansalaisuuden kokonaisuus ei toteudu, jos yksilö iden-

tifioituu kansalaiseksi vain paikallisella tai globaalilla tasolla.  

3.2 Aktiiviseen kansalaisuuteen oppiminen Korsgaardin mukaan 

Korsgaard (2001, 9 – 14) määrittelee aktiiviseen kansalaisuuteen oppimista didaktisen kol-

mion kautta. Laitinen ja Nurmi (2007, 20 – 22) suomentavat Korsgaardin kolmion tekijät 

tiedoksi ja ymmärtämiseksi, arvoiksi ja dilemmoiksi sekä taidoiksi ja kompetensseiksi.  

Korsgaard (2001, 9 – 14) tarkoittaa aktiivisen kansalaisuuden tiedolla ja ymmärtämisellä 

yhteiskunnallisten oikeuksien sekä velvollisuuksien, sääntöjen ja lakien, demokraattisen toi-

minnan perusteiden, ihmisoikeuksien ja demokraattisen kansalaisuuden sekä yhteiskunnal-

lisen historian ja nykypäivän yhteyden tiedostamista ja ymmärtämistä. Aktiiviseen kansalai-

suuteen oppimisessa on olennaista siis tiedollinen perusta ja ymmärrys demokraattisen yh-

teiskunnan perustavanlaatuisista toimintaperiaatteista.  

Korsgaard (2001, 9 – 14) tarkoittaa aktiivisen kansalaisuuden arvoilla ja dilemmoilla sitä, 

että kansalaisuutta ei tule pelkistää vain oikeuksien ja velvollisuuksien listaksi, vaan kansa-

laisuuden tulee perustua yhteisön jäsenenä toimimiselle eli kollektiivisille arvoille. Arvot ja 

dilemmat korostuvat kansalaisuuden spatiaalisuuden globaalilla tasolla. Laitinen ja Nurmi 

(2007, 22) nostavat esimerkiksi aktiivisen kansalaisuuden arvoista ja dilemmoista tilanteen, 

jossa muslimityttö käyttää huntua kotona, mutta se ei ole normi suomalaisessa koulussa. 

Syntyy moraalinen dilemma, minkä lähtökohdat ovat kansalaisuuden rooleissa.     

Korsgaard (2001, 9 – 14) nostaa aktiivisen kansalaisuuden tiedon ja ymmärtämisen rinnalle 

taidot ja kompetenssit. Niillä hän tarkoittaa kommunikointi- sekä keskustelukykyä, yhdessä 

elämisen taitoa, väkivallatonta konfliktien ratkaisemisen taitoa, sovittelun taitoa, julkiseen 

keskusteluun osallistumisen taitoa sekä informaatioteknologian hyödyntämisen taitoa. Kors-

gaard nostaa aktiivisen kansalaisuuden taidoista ja kompetensseista pragmaattisiksi esimer-

keiksi kriittisen ajattelun taidon, kertomusten jakamisen, yhteiskunnallisen osallistumisen 

sekä vuorovaikutuksellisten taitojen osaamisen.      

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin 2014 on kirjattu aktiivisen kansalaisuuden 

oppimisen tavoitteet laaja-alaisen osaamisen taitojen aihekokonaisuuden Osallistuminen, 
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vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) sekä yhteiskuntaopin oppiai-

neen sisältöalueen Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen (S3) alle (Opetushallitus 2014, 

24; Opetushallitus 2014, 261). 



 

 

 

4 AFFORDANSSI 

Affordanssiteorian kehittäneen J.J. Gibsonin määrittelemän käsitteen, affordance, paras suo-

malainen vastine on toiminnanmahdollisuus tai tarjouma. Tässä tutkielmassa käytetään ter-

mejä affordanssi sekä toiminnanmahdollisuus tai toiminnanmahdollistaja. Gibson tarkoittaa 

teoriassaan affordansseilla ympäristön tarjoamia toiminnanmahdollistajia eläimille ja ihmi-

sille, niin hyvässä kuin pahassakin (Gibson 1986, 127).  

4.1 Affordanssiteoria 

Pirkko Hyvönen (2008, 46 – 47) on väitöskirjassaan tiivistänyt Gibsonin määritelmän affor-

danssin käsitteestä. Hyvösen mukaan Gibson tarkoittaa käsitteellä ympäristön resurssia, jota 

eläimet tai ihmiset voivat käyttää hyödykseen. Se kuvaa ympäristön ja organismin sekä ha-

vaitsemisen ja toiminnan vuorovaikutuksellista keskinäistä suhdetta. Gibson (1986, 133) 

määrittelee affordanssit syvemmin objekteiksi. Hän puhuu kiinteistä ja irrallisista objek-

teista. Kiinteää objektia ei voi liikuttaa, kun taas irrallista voi. Objekteja voi tuottaa tai muo-

kata mieleisekseen. Hyvönen (2008, 47) kiteyttää, että affordanssit tarjoavat mahdollisuuk-

sia tietynlaiseen käyttäytymiseen ja ne ovat yksilöön suhteessa olevia ympäristön ominai-

suuksia. Chemero (2003, 182) avaa Gibsonin määritelmää siitä, että affordanssit eivät voi 

olla lähtökohtaisesti omistuksessa, eivätkä ne voi olla vain ympäristön ominaisuuksia tai 

resursseja. Sen sijaan, edellä mainituista voi tulla tarkoituksenmukaisesti affordansseja. Gib-

son (1986, 128) täsmentää, että affordansseja ei voi mitata fysiikan menetelmin.  

Kyttän (2003, 44) mukaan Gibsonille havaitseminen on affordanssien havaitsemista eli kun 

yksilö havaitsee objektin, hän ei havaitse sitä sellaisenaan vaan toiminnanmahdollisuutena 

tai -mahdollistajana. Esimerkiksi, jos yksilö havaitsee pöydällä kynän, hän havaitsee mah-

dollisuuden kirjoittaa sillä tai käyttää sitä kutiavan selkänsä raaputtamiseen. Yksilö ei ha-

vaitse ainoastaan, että pöydällä on kynä ja luokittele mielessään, mistä osista se koostuu. 

Gibson (1986, 134) teoretisoi seuraavasti. Hänen mukaansa objektia havainnoidessa, yksilö 

havaitsee objektin affordanssit sen ominaisuuksien sijaan. Gibson täsmentää ajatusta siten, 

että yksilö voi tarvittaessa luokitella objektin ominaisuuksia, mutta tämän huomio kiinnittyy 

luontaisesti siihen, minkälaisen toimintamahdollisuuden objekti voi tarjota. Olennainen kul-

makivi Gibsonin teoriassa on tutkimustieto siitä, että pieni lapsi lähestyy objektia sen affor-

danssien kautta sen ominaisuuksien sijaan. Pieni lapsi havaitsee objektin merkityksen ennen 

kuin tarkastelee sen konkreettisuutta ja pintaa. Gibson nostaa esimerkiksi esineen värin ja 
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muodon. Ihmiselle on siis luontaista havainnoida objektin toiminnanmahdollisuus ensin ja 

vasta sen jälkeen luokitella sen ominaisuuksia. 

4.2 Affordanssit oppimisympäristössä 

Gibson (1986, 135) teoretisoi, että tehokkaimmat ja tarkimmat affordanssit yksilölle luo ym-

päristöön toiset yksilöt. Ne toimivat irrallisina objekteina, mutta ne mahdollistuvat tarkoi-

tuksenmukaisessa kontekstissa ja vuorovaikutuksessa. Miller, Shim ja Holden (1998, 388) 

näkevät objektina myös ihmisen itsessään. Goodin (2007, 270 – 271) mukaan nämä affor-

danssit ilmenevät sosiaalisina sekä kulttuurisina objekteina ja niiden yhteiseksi nimittäjäksi 

käsitteenä voi esittää sosiaaliset affordanssit. Hyvösen (2008, 66 – 67) mukaan affordanssit 

ovat yksilöllisiä ja ehdollisia yksilölle, ympäristölle ja tilanteelle. Sosiaalisissa affordans-

seissa ympäristön ominaisuuksien tulisi olla vuorovaikutuksessa yksilön ominaisuuksien 

kanssa siten, että toiminnanmahdollistuminen on tuettua. Hyvönen nostaa esimerkiksi oppi-

laan, opettajan sekä oppimisympäristön välisen vuorovaikutuksen.  

Hammond (2010, 209) esittelee tutkijoiden näkemyksiä siitä, miten affordansseja tulisi hyö-

dyntää suotavasti ja tarkoituksenmukaisesti opetuksen suunnittelussa, etenkin teknologiaa 

hyödyntävässä oppimisympäristössä. Hänen mukaansa Pea toivoo, että tutkimus keskittyisi 

siihen, miten voidaan kehittää affordansseja oppimisympäristöön tukemaan kollaboratiivista 

eli yhteisöllistä oppimista. Oppimisympäristön toiminnanmahdollistajien tulisi Pean mu-

kaan olla jokaiselle oppilaalle motivoiva tekijä osallistua opiskeltavaa asiaa tai ilmiötä kos-

kevaan kollaboratiiviseen keskusteluun. Hammondin mukaan Laurillard kollegoineen näke-

vät affordanssien merkityksen opetuksen suunnittelussa ennen kaikkea tehtävien merkityk-

siä selventävänä tekijänä. Opetusmateriaalin muokkaaminen ja lähikehityksellisellä tasolla 

opettaminen siten, että oppilas ymmärtää mitä ja miksi opiskeltavaa asiaa tai ilmiötä opetel-

laan, ovat Hammondin mukaan Laurillardille ja kollegoille affordansseja. Webbin (2005, 

707 - 708) mukaan oppimisympäristössä affordansseja oppilaalle tarjoaa opettaja sekä toiset 

oppilaat. Affordanssien saavuttamista oppimisympäristössä voidaan vahvistaa teknologiaa 

tarkoituksenmukaisesti hyödyntäen. Hammond (2010, 209) nostaa viimeisenä esittelyyn 

Conolen ja Dyken jaottelun siitä, mitä ominaisuuksia affordansseilla on teknologiaa hyö-

dyntävässä oppimisympäristössä. Heidän mukaansa niitä ovat saavutettavuus, muutoksen 

nopeus, monimuotoisuus, reflektio sekä kollaboratiivisuus.  



 

 

 

Kirschener kollegoineen (2004, 50 – 51) on jaotellut opetuksen suunnittelua käsiteltäessä 

affordanssit teknologiisin, sosiaalisiin ja pedagogisiin toiminnanmahdollistajiin. Heidän mu-

kaansa teknologisissa affordansseissa olennaisinta on niiden käytettävyys. Käytettävyydellä 

tarkoitetaan esimerkiksi sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollistamista teknologisessa op-

pimisympäristössä. Teknologiset affordanssit toteutavat vain, jos niiden havaitsijalla on kä-

sitys niiden käytettävyydestä. Esimerkiksi, vaikka liukuportaiden affordanssi on ihmisen kä-

velyn nopeuttaminen, ihmiset yleensä seisovat liukuportaissa paikoillaan. Tällöin liukupor-

taiden affordanssi ei toteudu. Sosiaalisilla affordansseilla Kirschener kollegoineen tarkoittaa 

oppimisympäristön ominaisuuksia, jotka toimivat sosiaalisissa yhteyksissä ilmenevinä toi-

minnanmahdollistajina sosiaalisessa vuorovaikutuksessa oppilaiden kesken. Sosiaalisten af-

fordanssien tarkoitus on se, että oppilas havaitessaan sosiaalisen toiminnanmahdollisuuden 

motivoituu ja rohkaistuu osallistumaan kollaboratiiviseen oppimiseen. Fyysisessä oppimis-

ympäristössä sosiaaliset affordanssit ilmenevät huomaamattomasti, mutta teknologisessa op-

pimisympäristössä ne tulee suunnitella tarkoin. Sosiaalisissa affordansseissa korostuu opet-

tajan rooli toiminnanmahdollistajana. Pedagogisilla affordansseilla Kirschener kollegoineen 

tarkoittaa pedagogiikan sekä oppilaan ominaisuuksien suhteen toiminnanmahdollistamista 

tarkoituksenmukaisilla opetusmetodeilla. Teknologiset, sosiaaliset ja pedagogiset affordans-

sit ovat jatkuvassa analogiassa sekä vuorovaikutuksessa keskenään. Yrityskylä on malliesi-

merkki pedagogisia, sosiaalisia ja teknologisia affordansseja hyödyntävästä oppimisympä-

ristöstä.  
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTONKERUUN KUVAUS  

Tutkielman tavoitteena on saada tietoa kuudesluokkalaisten oppilaiden kokemuksista ja kä-

sityksistä siitä, mitä he oppivat Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden aikana toimimisesta työn-

tekijänä, kuluttajana sekä yhteisön jäsenenä eli selvittää, miten Yrityskylä-oppimiskokonai-

suuden oppimistavoitteet vastaavat tutkimusjoukon oppimistuloksia. Tutkielmassa käyte-

tään käsitettä kokemus sen vuoksi, että teoreettisessa viitekehyksessä kasvatus määritellään 

Deweyn mukaan kokemuksellisena ja sen vuoksi, että Yrityskylä-oppimisympäristössä op-

piminen on kokemuksellista. Käsite käsitys on fenomenografian tutkimuskohde. Tavoitteena 

on myös analysoida Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden tarkoituksenmukaisuutta suhteessa 

vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden tavoitteisiin koskien yrittä-

jyyskasvatusta ja syksyllä 2016 voimaan astuneeseen valtakunnallisen opetussuunnitelman 

tavoitteisiin koskien yhteiskuntaopin oppiainetta vuosiluokilla 4 - 6. Kvalitatiivinen eli laa-

dullinen tutkimusmenetelmä on tarkoituksenmukainen lähtökohta tutkielman empiirisen 

osion toteuttamiseen. Tutkimusaineisto kerättiin joulukuussa 2016 Oululaisen peruskoulun 

kahdelta kuudennen vuosiluokan oppilasryhmältä puolistrukturoidulla anonyymilla lomake-

haastattelulla. (ks. LIITE 1) Vastaajat olivat saattaneet Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden 

loppuun kymmenen päivää aiemmin. Vastaajia oli yhteensä 36.   

Tutkimusongelma on: 

1. Millaisia asioita kuudesluokkalaiset kokevat ja käsittävät oppivansa työntekijänä, kulut-

tajana ja yhteisön jäsenenä toimimisesta Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden aikana? 

Tutkielmassa tarkastellaan lisäksi teoreettisesta viitekehyksestä tutkimusongelmaa tarkenta-

vaa kysymystä siitä, miten Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden oppimissisällöt ja oppimista-

voitteet linkittyvät vuoden 2004 ja 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 

yrittäjyyskasvatusta ja yhteiskuntaopin oppiaineitta vuosiluokilla 4 - 6 koskeviin oppimis-

sisältöihin ja oppimistavoitteisiin.   

5.2 Kvalitatiivinen tutkimus 

Alasuutarin (1995, 31 – 33) mukaan perusteellista eroa kvantitatiivisen eli määrällisen ja 

kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen suhteen ei suositella tehtävän, vaan jotta voi ym-

märtää toista, tulee molemmat analyysimenetelmät käsittää. Denzin ja Lincoln (1998, 3) 



 

 

 

määrittelevät kvalitatiivisen tutkimuksen monimetodiseksi, selittäväksi ja luonnollisesti tut-

kittavaa aihetta tai ilmiötä lähestyväksi menetelmäsuuntaukseksi. Huttunen (2001, 179 – 

180) on listannut kvalitatiivisen tutkimuksen ominaispiirteitä seuraavasti. Sen pyrkimyksenä 

on saada kokonaisvaltaista empiiristä tietoa siten, että myös laadulliset ja yksityiskohtia ku-

vaavat asiat tulevat esille. Aineiston keräämisessä hyödynnetään osallistuvaa havainnointia, 

haastattelua, ryhmäkeskustelua ja omaelämäkertojen käyttöä. Tulosten julkistamisessa ei 

hyödynnetä tilastomatemaattisia työkaluja, kuten kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Denzin 

ja Lincolnin (1998, 8) mukaan kvalitatiivista tutkimusta tehtäessä korostetaan sosiaalisesti 

rakennettua maailmaa, tutkijan ja tutkimustiedon suhdetta sekä tilannekohtaisia rajoitteita, 

mitkä muokkaavat tutkimusta. Kvalitatiivista tutkimusta tekevä tutkija etsii vastauksia sii-

hen, miten sosiaaliset kokemukset rakentuvat ja saavat tarkoituksensa. Tässä tutkielmassa 

on laadullisesta tutkimusmenetelmästä huolimatta hyödynnetty numeerisia kuvioita, jotta 

tutkimustulosten seuraaminen on ymmärrettävämpää.  

5.3 Fenomenografia 

Fenomenografia tarkoittaa ilmiön kuvaamista tai ilmiöstä kirjoittamista ja sen tarkoitus on 

osoittaa, miten maailma ilmenee ja rakentuu ihmisten tietoisuudessa (Ahonen 1996, 114). 

Tutkimusmenetelmän kehittäjän Ference Martonin mukaan fenomenografisen tutkimuksen 

kohteena ovat ihmisten erilaiset käsitykset ilmiöistä. Keskeistä on kuvailla, analysoida ja 

ymmärtää erilaisia käsityksiä. Hänen mukaansa fenomenografia on läheinen fenomenolo-

gian kanssa, mutta itsenäinen metodi (Marton 1981, 180). Fenomenologian kehittäjän Ed-

mund Husserlin ajatuksia tutkimussuuntauksesta voi tiivistää toteamalla sen olevan tietoi-

suuden tutkimista ympärillä olevan todellisuuden havaintomaailmasta (Groenewald 2004, 

3-4; Kafle 2011, 181; Kakkori & Huttunen 2010, 2). Huusko ja Paloniemi (2006, 164) ko-

rostavat fenomenografian eroa fenomenologiasta siinä suhteessa, että fenomenografia on tut-

kimusmetodi, jonka avulla pyritään analysoimaan käsitysten eroja, kun taas fenomenologia 

pyrkii jäsentämään ilmiöitä itsessään tieteenfilosofisesti.  

Ihmisten käsitykset voivat poiketa toisistaan hyvinkin paljon samasta asiasta riippuen heidän 

taustoistaan ja lähtökohdistaan (Metsämuuronen 2006, 228). Rissasen (2006) mukaan feno-

menografian soveltamisessa erottuu kaksi tiedon tasoa. Ensin pyritään hahmottamaan aineis-

tosta laadullisesti erilaiset tavat suhtautua käsiteltävään asiaan. Toiseksi pyritään löytämään 
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käsityksiä ja merkityssisältöjä suhteutettuna käsiteltävään ilmiöön. Fenomenografisen tutki-

muksen vaiheet on esitelty kuviossa 5.  

 

1 Tutkija kiinnittää huomionsa tutkittavaan asiaan tai käsitteeseen 

2 Tutkija perehtyy asiaan tai käsitteeseen teoreettisesti 

3 Tutkija haastattelee tutkimusjoukkoa 

4 Tutkija luokittelee haastattelun vastaukset 

Kuvio 5. Fenomenografisen tutkimuksen vaiheet Ahosen mukaan (1996, 115) 

Ahonen (1996, 115) on listannut fenomenografisen tutkimuksen vaiheet seuraavasti: 

1. Tutkija kiinnittää huomionsa asiaan tai käsitteeseen, josta näyttää esiintyvän hämmen-

tävän erilaisia käsityksiä. 

Ensimmäinen vaihe ilmenee tutkielman kohdalla siten, että toimiessani Yrityskylässä vas-

tuuohjaajana, havaitsin oppilailla olevan erilaisia kokemuksia ja käsityksiä siitä, mitä he op-

pivat työntekijänä, kuluttajana ja yhteisön jäsenenä toimimisesta. Kiinnostuin aiheesta ja ha-

lusin selvittää, mitä syvempää näiden käsitysten taustalla on. 

2. Tutkija perehtyy asiaan tai käsitteeseen teoreettisesti ja jäsentää alustavasti siihen liit-

tyvät näkökohdat. 

Fenomenografisen, ja laajemmin kasvatustieteellisen, tutkimuksen lähtökohdista tarkastel-

taessa Yrityskylä-oppimiskokonaisuutta, on erotettavissa se, mikä asian perusta on ja se, 

minkä vuoksi asian perusta on. Asian perusta, Yrityskylä-oppimiskokonaisuus on oppimis-

ympäristönä pedagoginen, sosiaalinen sekä teknologinen affordanssi ja Yrityskylä-oppimis-

kokonaisuuden oppimistavoitteet vastaavat tutkijoiden määritelmiä yrittäjyyskasvatuksen 

oppimistavoitteista.  

Perehdyin Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden oppimissisältöihin yrittäjyyskasvatuksen teo-

reettisessa viitekehyksessä ja havaitsin sen nivoutuvan vahvasti vuosien 2004 ja 2014 perus-

opetuksen opetussuunnitelmien perusteiden oppimistavoitteisiin koskien yrittäjyyskasva-

tusta sekä syksyllä 2016 voimaan astuneeseen opetussuunnitelmien perusteiden yhteiskun-

taopin oppiaineen oppimissisältöihin vuosiluokilla 4 - 6. Valtakunnallisten perusopetuksen 



 

 

 

opetussuunnitelmien rooli on niin merkittävä Yrityskylä-oppimiskokonaisuudelle, että nii-

den avaamista yrittäjyyskasvatuksen kontekstissa ei voi sivuuttaa tässä tutkielmassa.  

Tässä fenomenografisen tutkimuksen vaiheessa huomasin lisäksi, että tutkielman kannalta, 

Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden ja vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmien op-

pimistavoitteissa sekä oppimissisällöissä yhteiskuntaopin oppiaineen kohdalla on havaitta-

vissa yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden ulkopuolelle jäävä aktiiviseen kansalaisuuteen opet-

tamisen teoreettinen viitekehys. Tutkielman kannalta on olennaista avata aktiivisen kansa-

laisuuden määritelmä sekä sen opettamisen perusteet.  

Ahosen (1996, 123) mukaan teoria on aina osa tutkimusta, mutta fenomenografisessa tutki-

muksessa teoriaa ei hyödynnetä kokemusten ja käsitysten kategorisointiin ennakolta eli toi-

sin sanoen valmiin tutkimustiedon testaamiseen, jotta tutkimuksen informaatioarvo säilyisi 

tarkoituksenmukaisena. Tässä tutkielmassa teorian merkitys fenomenografisessa tutkimuk-

sessa on huomioitu jo siinä lähtökohdassa, että Yrityskylä-oppimiskokonaisuutta koskevaa 

varteen otettavaa teoreettista tietoa ei ole.   

3. Tutkija haastattelee henkilöitä, jotka ilmaisevat erilaisia käsityksiään asiasta. 

Haastattelu on toteutettu lomakemuodossa. Tutkielmassa käytetään lomakehaastattelua, 

mikä mahdollistaa laajan kokemusten ja käsitysten kirjon tutkimusongelman suhteen. 

4. Tutkija luokittelee käsitykset niiden merkityksen perusteella. Erilaiset merkitykset pyri-

tään selittämään kokoamalla niistä abstraktimpia merkitysluokkia. 

Tutkielmassa on jaoteltu vastaajien kokemusten ja käsitysten abstraktit merkitysluokat ylä-

kategorioiden, kokemukset ja käsitykset työntekijänä, kuluttajana ja yhteisön jäsenenä toi-

mimisen, alle tutkimustulosten esittelyssä. Ahosen (1996, 127 - 128) mukaan kategoriat voi-

daan jakaa teoriaan nivoutuviin yläkategorioihin sekä tutkimusaineistosta tuleviin alakate-

gorioihin. Tutkija muodostaa yläkategorioiden avulla oman teoreettisen viitekehyksen tut-

kittavalle asialle. Tutkielmassa yläkategorioihin sijoittuvat kokemusten ja käsitysten merki-

tysluokat on nimetty tarkoituksenmukaisesti sekä systemaattisesti teoreettisessa viitekehyk-

sessä esiintyvien käsitteiden mukaan. Ahonen (1996, 145) painottaa, että tutkija usein pel-

kistää ja yhdistää merkityksiä toisiinsa sen sijaan, että nimeäisi kategoriat suoraan tutkimus-

aineistosta tulevin merkityksin. Tämä selkeyttää tutkimuksen kehitystä ja lukijan ymmärtä-

mistä.  
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5.4 Puolistrukturoitu lomakehaastattelu 

Tutkielman tutkimusaineiston kerääminen on toteutettu puolistrukturoituna lomakehaastat-

teluna. Huusko ja Paloniemi (2006, 164) toteavat, että olennaisinta fenomenografisen tutki-

musaineiston keräämisessä on kysymysten asettelun avoimuus, jotta voidaan mahdollistaa 

laaja kirjo eri käsityksiä vastauksissa. Tutkielman aineiston kerääminen puolistrukturoitun 

lomakehaastattelun muodossa on perusteltua tuoreen tutkimusaiheen johdosta. Saaranen-

Kauppisen ja Puusniekan (2006) mukaan lomakehaastatteluissa voidaan soveltaa avoimia 

kysymyksiä, joita analysoidaan laadullisin keinoin luokittelemalla aineistoa jälkikäteen. Es-

kola ja Suoranta (2014, 87) toteavat, että strukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat sa-

massa muodossa sekä järjestyksessä kaikille haastateltaville ja vastausvaihtoehdot on an-

nettu valmiiksi. Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat niin ikään samassa 

muodossa sekä järjestyksessä, mutta vastaukset ovat avoimia.  

5.5 Tutkielman tutkimusaineisto 

Tutkielmassa on jaoteltu vastauslomakkeen kysymykset omiin kuvioihin. Kuvioissa on esi-

telty oppilaiden vastauksista muodostetut kategorisoinnit. Kategorioihin on lisätty niiden 

vastausten lukumäärän, mitkä kategoriaan sisältyy. Tämä ilmenee kuvioissa 8 - 14. Katego-

riat on jaoteltu yläkategorioihin siten, että vastauslomakkeen kysymykset vastaavat tutkiel-

man tutkimusongelmassa olevia käsitteitä. Tutkielmassa on jaoteltu vastauslomakkeen ky-

symykset lisäksi niiden teoreettisten viitekehysten mukaan. Tutkielmassa on kuvattu aineis-

ton keräämiseen tarkoitetun vastauslomakkeen kysymysten yläkategorisointia tutkimuson-

gelman käsitteiden mukaan sekä kysymysten teoreettista viitekehystä tässä luvussa ilmene-

vin jaotteluin kuviossa 6 ’’Vastauslomakkeen kysymysten yläkategoriat ja teoreettinen viite-

kehys’’.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Kysymys Yläkategoria Teoria alaluvussa 

1. Mitä opit työnhausta 

Yrityskylä-oppimisko-

konaisuuden aikana? 

Työntekijänä toimiminen 2.3  

2.4 

2.5 

2. Mitä opit työnteosta 

Yrityskylä-oppimisko-

konaisuuden aikana? 

Työntekijänä toimiminen 2.3  

2.4 

2.5 

3. Mitä opit taloudesta 

Yrityskylä-oppimisko-

konaisuuden aikana? 

Kuluttajana toimiminen 2.3 

2.4 

2.5 

4. Mitä opit palkasta Yri-

tyskylä-oppimiskoko-

naisuuden aikana? 

Työntekijänä toimiminen        

Kuluttajana toimiminen 

2.3 

2.4 

2.5 

5. Mitä opit rahankäy-

töstä Yrityskylä-oppi-

miskokonaisuuden ai-

kana? 

Kuluttajana toimiminen 2.3 

2.4 

2.5 

6. Mitä opit toimimisesta 

osana yhteisöä Yritys-

kylä-oppimiskokonai-

suuden aikana? 

Yhteisön jäsenenä toimimi-

nen 

2.3 

2.4 

2.5 

3.2 

7. Millaista hyötyä Yritys-

kylä-oppimiskokonai-

suudesta voi olla? 

Työntekijänä toimiminen 

Kuluttajana toimiminen 

Yhteisön jäsenenä toimimi-

nen 

2.3 

2.4 

2.5 

3.2 

8. Jos ajattelet (tai joku 

muu ajattelee), että Yri-

tyskylä-oppimiskoko-

naisuudesta ei ole juuri-

kaan hyötyä, miksi näin 

ajatellaan? 

Työntekijänä toimiminen 

Kuluttajana toimiminen 

Yhteisön jäsenenä toimimi-

nen 

2.3 

2.4 

2.5 

3.2 

Kuvio 7. Vastauslomakkeen kysymysten yläkategoriat ja teoreettinen viitekehys 
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Vastauslomakkeen ensimmäinen kysymys on ’’Mitä opit työnhausta Yrityskylä-oppimisko-

konaisuuden aikana?’’ ja toinen ’’Mitä opit työnteosta Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden ai-

kana?’’. Kysymykset sijoittuvat yläkategorian Millaisia asioita kuudesluokkalaiset kokevat 

ja käsittävät oppivansa työntekijänä toimimisesta Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden aikana 

alle. Kysymysten teoreettinen viitekehys on alaluvuissa 2.3 Yrittäjyyskasvatuksen määritel-

miä, 2.4 Sisäinen, ulkoinen ja omaehtoinen yrittäjyys sekä 2.5 Yrittäjyyskasvatus perusope-

tuksen opetussuunnitelmien perusteissa 1994 – 2014.   

Vastauslomakkeen kolmas kysymys on ’’Mitä opit taloudesta Yrityskylä-oppimiskokonai-

suuden aikana?’’.  Kysymys sijoittuu yläkategorian Millaisia asioita kuudesluokkalaiset ko-

kevat ja käsittävät oppivansa kuluttajana toimimisesta Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden ai-

kana alle. Kysymyksen teoreettinen viitekehys on alaluvuissa 2.3 Yrittäjyyskasvatuksen 

määritelmiä, 2.4 Sisäinen, ulkoinen ja omaehtoinen yrittäjyys sekä 2.5 Yrittäjyyskasvatus 

perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa 1994 – 2014.   

Vastauslomakkeen neljäs kysymys on ’’Mitä opit palkasta Yrityskylä oppimiskokonaisuu-

den aikana?’’.  Kysymys sijoittuu yläkategorioiden Millaisia asioita kuudesluokkalaiset ko-

kevat ja käsittävät oppivansa työntekijänä sekä kuluttajana toimimisesta Yrityskylä-oppimis-

kokonaisuuden aikana alle. Kysymysten teoreettinen viitekehys on alaluvuissa 2.3 Yrittä-

jyyskasvatuksen määritelmiä, 2.4 Sisäinen, ulkoinen ja omaehtoinen yrittäjyys sekä 2.5 Yrit-

täjyyskasvatus perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa 1994 – 2014.  

Vastauslomakkeen viides kysymys on ’’Mitä opit rahankäytöstä Yrityskylä-oppimiskoko-

naisuuden aikana?’’.  Kysymys sijoittuu yläkategorian Millaisia asioita kuudesluokkalaiset 

kokevat ja käsittävät oppivansa kuluttajana toimimisesta Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden 

aikana alle. Kysymyksen teoreettinen viitekehys on alaluvuissa 2.3 Yrittäjyyskasvatuksen 

määritelmiä, 2.4 Sisäinen, ulkoinen ja omaehtoinen yrittäjyys sekä 2.5 Yrittäjyyskasvatus 

perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa 1994 – 2014.  

Vastauslomakkeen kuudes kysymys on ’’Mitä opit toimimisesta osana yhteisöä Yrityskylä-

oppimiskokonaisuuden aikana?’’.  Kysymys sijoittuu yläkategorian Millaisia asioita kuu-

desluokkalaiset kokevat ja käsittävät oppivansa yhteisön jäsenenä toimimisesta Yrityskylä-

oppimiskokonaisuuden aikana alle. Kysymyksen teoreettinen viitekehys on alaluvuissa 2.3 

Yrittäjyyskasvatuksen määritelmiä, 2.4 Sisäinen, ulkoinen ja omaehtoinen yrittäjyys, 2.5 

Yrittäjyyskasvatus perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa 1994 – 2014 sekä 3.2 

Aktiiviseen kansalaisuuteen oppiminen Korsgaardin mukaan.  



 

 

 

Vastauslomakkeen seitsemäs kysymys on ’’Millaista hyötyä Yrityskylä-oppimiskokonaisuu-

desta voi olla?’’ ja kahdeksas kysymys ’’Jos ajattelet (tai joku muu ajattelee), että Yritys-

kylä-oppimiskokonaisuudesta ei ole juurikaan hyötyä, miksi näin ajatellaan?’’. Kysymyk-

set sijoittuvat yläkategorioiden Millaisia asioita kuudesluokkalaiset kokevat ja käsittävät op-

pivansa työntekijänä, kuluttajana ja yhteisön jäsenenä toimimisesta Yrityskylä-oppimisko-

konaisuuden aikana alle. Kysymysten teoreettinen viitekehys on alaluvuissa 2.3 Yrittäjyys-

kasvatuksen määritelmiä, 2.4 Sisäinen, ulkoinen ja omaehtoinen yrittäjyys, 2.5 Yrittäjyys-

kasvatus perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa 1994 – 2014 sekä 3.2 Aktiivinen 

kansalaisuus.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkielmassa on jaoteltu vastauslomakkeen (ks. LIITE 1) kysymykset omiin kuvioihin. Ku-

vioissa on esitelty oppilaiden vastauksista muodostetut kategorisoinnit. Kategorioihin on li-

sätty niiden vastausten lukumäärä, mitkä kategoriaan sisältyy. Tutkielmassa on avattu jokai-

sen kuvion jokaista kategorisointia tutkimusjoukon vastauksien avulla. Tutkielmassa on sel-

vitetty kategorioiden välisiä yhteyksiä jokaisen luvun päätteeksi siten, että samoista vastauk-

sista muodostettujen kategorioiden yhteisten vastausten lukumäärä sekä kategoriat on ilmoi-

tettu. Tutkimusjoukon vastauksista muodostettujen kategorioiden yhteyksiä on kuvattu ku-

viossa 15. Tutkimusjoukon vastaukset varioivat siten, ettei vastausten sisäisestä analyysista 

voinut tehdä johtopäätöksiä tutkimusjoukon vastausten laadukkuuden eroista eli tutkimus-

joukon vastausten kategorisoinnissa ei ilmennyt toistuvuutta yksittäisten vastaajien suhteen.  

6.1 Oppilaiden kokemuksia ja käsityksiä työnhausta 

Kuviossa 8 kuvataan kategorioita, mitkä on muodostettu oppilaiden kokemuksista ja käsi-

tyksistä työnhausta. Kategoriat nivoutuvat lukujen 2.3, 2.4 ja 2.5 teoreettiseen viitekehyk-

seen. 

Kategoria n= 

Käsitys työhakemuksen merkityksestä 

työnhaussa 

20 

Käsitys työhaastattelun merkityksestä  

työnhaussa 

18 

Kokemus uusien käsitteiden oppimisesta 6 

Kokemus ja käsitys työnhaun  

haastavuudesta 

10 

Kuvio 8. Oppilaiden kokemuksia ja käsityksiä työnhausta (N=36) 

Vastauslomakkeen ensimmäinen kysymys oli ’’Mitä opit työnhausta Yrityskylä-oppimisko-

konaisuuden aikana?’’. Suurimmassa osassa vastauksista merkittävämmäksi asiaksi nostet-

tiin kategoria käsitys työhakemuksen merkityksestä työnhaussa (n=20). Vastauksissa työha-

kemuksen merkityksen käsittämistä työnhaussa kuvailtiin seuraavasti: 

Opin tekemään työhakemuksen ja osasin kertoa itsestäni ilman  



 

 

 

 työhakemusta.  

 Työnhausta opin, että työhakemuksen pitää olla selkeä ja asial-

linen.  

Työhakemus pitää olla rehellinen. 

 Opin, että työtä haettaessa täytyy yleensä tehdä työhakemus, 

jossa kerrotaan taidoista ja muusta oleellisesta. Työnhakuun 

kuuluu myös työhaastattelu, mihin kannattaa harjoitella. 

Toiseksi suurimmaksi kategoriaksi ensimmäisen kysymyksen vastauksista muodostui käsi-

tys työhaastattelun merkityksestä työnhaussa (n=18). Vastauksissa työhaastattelun merki-

tyksen käsittämistä työnhaussa kuvailtiin seuraavasti: 

Opin työhaastattelussa, että kuinka käyttäydytään ja mitä ker-

toa itsestään. 

Opin myös haastattelun avulla kertomaan itsestäni ja selittä-

mään ja perustelemaan asioita tarkemmin.      

                         Opin myös, miten työhaastattelutilanne käydään läpi.           

                        Opin perustelemaan omia vahvuuksiani työnhaun yhteydessä.                                   

Vastauslomakkeen ensimmäisen kysymyksen vastauksista muodostui myös kategoriat ko-

kemus uusien käsitteiden oppimisesta (n=6) sekä kokemus ja käsitys työnhaun haastavuu-

desta (n=10). Vastauksissa kuvailtiin kokemusta uusien käsitteiden oppimisesta seuraavasti: 

                                              Opin myös uusia sanoja, kuten vero ja palkka. 

                                              Opin myös paljon uusia sanoja työhön liittyen, mitä en ollut  

                                              aikaisemmin kuullut. 

                                              Opin, mitä tarkoittaa yritys.  

Vastauksissa kuvailtiin kokemuksia ja käsityksiä työnhaun haastavuudesta seuraavasti: 

                                              Työnhaku oli haastavampaa kuin olisi luullut ja sen eteen piti              

                                              tehdä asioita, ja että se ei sujunut aivan helposti. 
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                                              Työnhaku on vaikeaa, koska sinä et ole ainoa joka tulee  

                                             hakemaan sitä työpaikkaa. Työnhakuun käytetään paljon aikaa, 

                                             että pääsisit siihen paikkaan mihin haluat. 

                                     Opin, että työn hakeminen on aika monimutkaista ja  

                 virallista.   

Selkeä yhteys tutkimusjoukon vastauksissa löytyi kategorioiden käsitys työhakemuksen mer-

kityksestä työnhaussa ja käsitys työhaastattelun merkityksestä työnhaussa (n=11) väliltä. 

6.2 Oppilaiden kokemuksia ja käsityksiä työnteosta 

Kuviossa 9 kuvataan kategorioita, mitkä on muodostettu oppilaiden kokemuksista ja käsi-

tyksistä työnteosta. Kategoriat nivoutuvat lukujen 2.3, 2.4 ja 2.5 teoreettiseen viitekehyk-

seen. 

Kategoria n= 

Kokemus ja käsitys sisäisen yrittäjyyden 

merkityksestä työnteossa 

13 

Käsitys oman ammatin erityispiirteistä 11 

Kokemus ja käsitys aikataulun  

merkityksestä työnteossa 

9 

Kokemus ja käsitys palkasta ansaintana 4 

Kokemus työnteosta positiivisena asiana 6 

Kokemus ja käsitys työnteon  

haastavuudesta 

4 

Kuvio 9. Oppilaiden kokemuksia ja käsityksiä työnteosta (N=36) 

Vastauslomakkeen toinen kysymys oli ’’Mitä opit työnteosta Yrityskylä-oppimiskokonaisuu-

den aikana?’’. Suurimmassa osassa vastauksista merkittävämmäksi asiaksi nostettiin kate-

goria kokemus ja käsitys sisäisen yrittäjyyden merkityksestä työnteossa (n=13). Vastauk-

sissa kokemusta ja käsitystä sisäisen yrittäjyyden merkityksestä työnteossa kuvailtiin seu-

raavasti: 



 

 

 

Työnteosta opin vastuullisuutta, tarkkuutta, innokkuutta ja opin 

haastattelemaan ihmisiä ja pitämään hauskaa työnteossa. 

Opin, että työssä täytyy olla vastuullinen ja ahkera.                    

Työntekoon pitää ottaa hyvä asenne, ja ei saa lannistua,  

vaikka kaikki ei mene niin kuin pitää. 

Toiseksi suurimmaksi kategoriaksi toisen kysymyksen vastauksista muodostui käsitys oman 

ammatin erityispiirteistä (n=11). Vastauksissa käsityksiä oman ammatin erityispiirteistä ku-

vailtiin seuraavasti: 

                   Olen aina haaveillut työstä ja kiireestä. Pankinjohtajan työssä sitä ainakin oli  

                   sopivasti. Opin hoitelemaan tärkeitä asioita ja se oli todella hauskaa! 

                  Opin laskemaan isoja laskuja, tekemään muuttoilmoituksen ja opin pitämään 

                  huolen siitä, että olin ajoissa aikataulussa. 

                  Opin ainakin täyttämään hyllyt ja kassakoneen käytön.  

Vastauslomakkeen toisen kysymyksen vastauksista muodostui myös kategoriat kokemus ja 

käsitys aikataulun merkityksestä työnteossa (n=9), kokemus ja käsitys palkasta ansaintana 

(n=4), kokemus työnteosta positiivisena asiana (n=6) sekä kokemus ja käsitys työnteon haas-

tavuudesta (n=4). Vastauksissa kokemuksia ja käsityksiä aikataulun merkityksestä työnte-

ossa ilmeni seuraavasti: 

                  Opin myös, että aikataulussa pysyminen on hankalampaa kuin luulin, pitää 

                  olla tauolla ja käydä kokouksissa jatkuvasti.  

                  Opin, että työaikatauluja on noudatettava tarkasti, jotta työt tulee tehtyä. 

                  Ymmärsin myös aikataulun tärkeyden ja että töissä ei ollut aikaa vain leikkiä,                 

                  vaan piti tehdä työt kunnolla ja keskittyä siihen mitä teki. 

Kokemuksia ja käsityksiä palkasta ansaintana kuvailtiin seuraavasti: 

                   Opin, että töitä pitää tehdä kunnolla ja ahkerasti, että voi ansaita rahaa tai  
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                   pitää yllä yritystä. 

                  Työtä tehdessä tarjoaa työnantajalle omia resursseja, joita vastaan saa palkkaa.  

                  Opin, miten saamme palkkamme, ja mitä siitä jää meille.     

Selkeä yhteys tutkimusjoukon vastauksissa löytyi kategorioiden kokemus ja käsitys sisäisen 

yrittäjyyden merkityksestä työnteossa ja käsitys oman ammatin erityispiirteistä (n=5) väliltä. 

6.3 Oppilaiden kokemuksia ja käsityksiä taloudesta 

Kuviossa 10 kuvataan kategorioita, mitkä on muodostettu oppilaiden kokemuksista ja käsi-

tyksistä taloudesta. Kategoriat nivoutuvat lukujen 2.3, 2.4 ja 2.5 teoreettiseen viitekehyk-

seen. 

Kategoria n= 

Käsitys taloudesta rahankäyttöön liittyvänä 

toimintana 

11 

Käsitys säästämisestä talouden hoitamisena 9 

Kokemus ja käsitys talouden  

yksilöllisyydestä 

7 

Kokemus ja käsitys talouden  

yhteisöllisyydestä 

7 

Kuvio 10. Oppilaiden kokemuksia ja käsityksiä taloudesta (N=36) 

Vastauslomakkeen kolmas kysymys oli ’’Mitä opit taloudesta Yrityskylä-oppimiskokonai-

suuden aikana?’’. Vastauksissa talouden käsite koettiin haastavimmaksi määriteltäväksi kai-

kista käsitteistä. Suurimmassa osassa vastauksista merkittävämmäksi asiaksi nostettiin kate-

goria käsitys taloudesta rahankäyttöön liittyvänä toimintana (n=11). Vastauksissa käsityksiä 

taloudesta rahankäyttöön liittyvänä toimintana kuvailtiin seuraavasti: 

                                            Talous on yhteisö, joka käyttää yhteisiä rahoja. En muista onko 

                                            tää oikein. Talous on vähän sama juttu kuin rahankäyttö. 

                                           Kotona minulle on tavallaan opetettu, miten säästää rahaa ja 

                                           vähän muitakin asioita talouteen liittyvää, mutta silti tuntuu,  



 

 

 

                                           etten vieläkään oikein tiedä, mikä on talous.  

                                          Opin, että talous tarkoittaa sitä, että yritys pysyy kasassa ja että 

                                          rahat eivät lopu kesken. Jos yrityksen talous laskee, paikka menee 

                                         konkurssiin.  

Toiseksi suurimmaksi kategoriaksi kolmannesta kysymyksestä muodostui käsitys säästämi-

sestä talouden hoitamisena (n=9). Vastauksissa käsitystä säästämisestä talouden hoitami-

sena kuvailtiin seuraavasti: 

                                          Opin taloudesta, että rahaa pitää käyttää harkiten.  

                                          Pitää ajatella tarkasti miten taloutta hoitaa. 

                                          Taloudesta täytyy pitää kiinni, eikä saa tuhlata rahoja ominpäin  

                                          kaikkeen turhaan. 

Vastauslomakkeen kolmannesta kysymyksestä muodostui myös kategoriat kokemus ja käsi-

tys talouden yksilöllisyydestä (n=7) sekä kokemus ja käsitys talouden yhteisöllisyydestä 

(n=7). Kokemukset ja käsitykset talouden yksilöllisyydestä ilmenivät subjektiivisesta ker-

ronnasta: 

                                          Opin maksamaan laskuja ja kuluttumaan palkkaa hyödyllisiin 

                                          tarpeisiin. Sain tietää, että siitä palkasta mitä vanhempamme  

                                          saavat, on otettu paljon rahaa pois laskuihin ja veroihin. 

Kokemukset ja käsitykset talouden yhteisöllisyydestä ilmenivät objektiivisesta kerronnasta: 

                                          Opin, että on kuluttajia ja tuottajia.                 

                                          Opin oikeastaan, miten yhteiskunta toimii. 

Selkeä yhteys tutkimusjoukon vastauksissa löytyi kategorioiden käsitys taloudesta rahan-

käyttöön liittyvänä toimintana ja käsitys säästämisestä talouden hoitamisena (n=7) väliltä. 
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6.4 Oppilaiden kokemuksia ja käsityksiä palkasta 

Kuviossa 11 kuvataan kategorioita, mitkä on muodostettu oppilaiden kokemuksista ja käsi-

tyksistä palkasta. Kategoriat nivoutuvat lukujen 2.3, 2.4 ja 2.5 teoreettiseen viitekehykseen. 

Kategoria n= 

Kokemus ja käsitys palkan verotuksesta 17 

Kokemus ja käsitys palkan ansaitsemisesta 

loppuun saatetulla työnteolla 

9 

Käsitys palkkauksen eroista ja verotuksen 

progressiivisuudesta 

6 

Kokemus ja käsitys palkan kuluttamisen tai 

säästämisen vaihtoehdoista 

7 

Kuvio 11. Oppilaiden kokemuksia ja käsityksiä palkasta (N=36) 

Vastauslomakkeen neljäs kysymys oli ’’Mitä opit palkasta Yrityskylä-oppimiskokonaisuu-

den aikana?’’. Suurimmassa osassa vastauksista merkittävämmäksi asiaksi nostettiin kate-

goria kokemus ja käsitys palkan verotuksesta (n=17). Vastauksissa kokemuksia ja käsityksiä 

palkan verotuksesta kuvailtiin seuraavasti: 

                 Opin, ettei koko palkkaa saa itselle, vaikka olen aina luullut niin. Osa palkasta 

                 menee veroihin.  

                 Palkkaa ei saa koskaan sellaisena kuin se on, koska niistä otetaan verot. Brutto- 

                 palkka on kokonaispalkka, ja nettopalkka taas se, mistä on otettu verot. 

                Opin, mitä bruttopalkka ja nettopalkka tarkoittavat. Opin myös, mitä maksuja 

                palkasta otetaan. 

Toiseksi suurimmaksi kategoriaksi neljännestä kysymyksestä muodostui kokemus ja käsitys 

palkan ansaitsemisesta loppuun saatetulla työnteolla (n=9). Vastauksissa kokemuksia ja kä-

sityksiä palkan ansaitsemisesta laadukkaalla työnteolla kuvailtiin seuraavasti:  

                 Opin, että palkka on palkinto tekemästäsi työstä.  

                 Opin, että palkkaa saadaan vastineeksi työnteosta. Mitä vastuullisempi työ on, 



 

 

 

                                        sitä enemmän saa palkkaa. 

                                       Tiesin jo, että palkkaa saa työnantajalta työntekoa vastaan. 

Vastauslomakkeen neljännestä kysymyksestä muodostui myös kategoriat käsitys palkkauk-

sen eroista ja verotuksen progressiivisuudesta (n=6) sekä kokemus ja käsitys palkan kulut-

tamisen tai säästämisen vaihtoehdoista (n=7). Vastauksissa käsityksiä palkkauksen eroista 

ja verotuksen progressiivisuudesta kuvailtiin seuraavasti: 

                                          Palkasta opin paljonkin. Kuten sen, että verot vievät suuren osan  

                                          palkasta. Verot tosin riippuvat täysin palkasta. Mitä suurempi  

                                         palkka, sitä suuremmat ovat myös verot. 

                                        Opin myös, että eri töistä saattaa saada enemmän palkkaa. 

                                        Opin palkasta sen, että sitä ei tule kaikille yhtä paljon. 

Vastauksissa kokemuksia ja käsityksiä palkan kuluttamisen tai säästämisen vaihtoehdoista 

ilmeni seuraavasti: 

                                         Palkkaa voidaan käyttää resurssien hankkimiseen tai  

                                         elintarvikkeiden ostamiseen. 

                                        Tuntui kivalta saada palkkaa, kun ne sai heti tuhlata, mutta oikeasti 

                                        ne olisi tarvittu talouteen ja elantoon. 

                                       Opin, että palkkaa saa työnteon jälkeen, ja että palkkaa kannattaa  

                                       säästää eikä heti tuhlata.     

Selkeä yhteys tutkimusjoukon vastauksissa löytyi kategorioiden kokemus ja käsitys palkan 

verotuksesta ja käsitys palkkauksen eroista ja verotuksen progressiivisuudesta (n=4) väliltä. 

6.5 Oppilaiden kokemuksia ja käsityksiä rahankäytöstä 

Kuviossa 12 kuvataan kategorioita, mitkä on muodostettu oppilaiden kokemuksista ja käsi-

tyksistä rahankäytöstä. Kategoriat nivoutuvat lukujen 2.3, 2.4 ja 2.5 teoreettiseen viiteke-

hykseen. 
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Kategoria n= 

Kokemus ja käsitys harkitusta  

rahankäytöstä 

27 

Kokemus ja käsitys rahankäytön  

yksilöllisyydestä 

19 

Kokemus ja käsitys rahankäytön  

yhteisöllisyydestä 

6 

Kokemus ja käsitys lainaamisen  

merkityksestä rahankäytössä 

5 

Kuvio 12. Oppilaiden kokemuksia ja käsityksiä rahankäytöstä (N=36) 

Vastauslomakkeen viides kysymys oli ’’Mitä opit rahankäytöstä Yrityskylä-oppimiskoko-

naisuuden aikana?’’. Suurimmassa osassa vastauksista merkittävämmäksi asiaksi nostettiin 

kategoria kokemus ja käsitys harkitusta rahankäytöstä (n=27). Vastauksissa kokemuksia ja 

käsityksiä harkitusta rahankäytöstä kuvailtiin seuraavasti: 

                Rahaa pitää käyttää harkiten. Kaikkea mitä näkee, ei kannata 

                ostaa. Jälkeenpäin voi olla tyytyväinen ostamiinsa tuotteisiin ja 

                palveluun, jos on harkinnut rahankäyttöä tarkkaan. 

               Opin kyllä rahankäytöstä, mutta Yrityskylä oli siitä ehkä vähän huono 

               esimerkki, sillä jos ei ehtinyt ostaa koko rahalla, niin se raha haihtui. 

               Yrityksen rahankäytöstä oppi enemmän. Täytyi olla ostamatta mitään  

               turhaa. Oli kuitenkin asioita, joita oli pakko ostaa. Opin myös asioimaan 

               pankissa. 

              Rahaa kannattaa säästää, muuten sitä ei riittäisi mihinkään. Rahankäyttöä 

              kannattaa miettiä ja ostaa silloin kun tarvii jotain. 

Toiseksi suurimmaksi kategoriaksi viidennestä kysymyksestä muodostui kokemus ja käsitys 

rahankäytön yksilöllisyydestä (n=19). Vastauksissa kokemukset ja käsitykset rahankäytön 

yksilöllisyydestä ilmenivät subjektiivisesta kerronnasta: 



 

 

 

              Opin siellä maksamaan lainoja ja veroja. Opin myös säästämään vähän 

              viisaammin.  

              Opin sen, että rahaa pitää käyttää harkiten ja miettiä kannattaako tuota 

              ostaa vai ei.  

              Rahaa kannattaa käyttää järkevästi, jotta rahat riittävät kaikkeen  

             pakolliseen ja tarpeelliseen. Esim. veroihin, laskuihin tai ruokaan. 

Vastauslomakkeen viidennestä kysymyksestä muodostui myös kategoriat kokemus ja käsitys 

rahankäytön yhteisöllisyydestä (n=6) sekä kokemus ja käsitys lainaamisen merkityksestä ra-

hankäytössä (n=5). Kokemukset ja käsitykset rahankäytön yhteisöllisyydestä ilmenivät ob-

jektiivisesta kerronnasta:  

             Opin, että rahaa menee paljon ja yrityksen ylläpito ja rahan hallinta on vaikeita 

             ja että yrityksen laskut pitää käydä maksaan pankista.  

Kokemuksia ja käsityksiä lainaamisen merkityksestä rahankäytössä kuvailtiin seuraavasti: 

             Opin, että rahaa voi säästää esimerkiksi säästötilille pankkiin ja opin enemmän 

             lainan ottamisesta ja vakuutuksista.    

Selkeä yhteys tutkimusjoukon vastauksissa löytyi kategorioiden kokemus ja käsitys harki-

tusta rahankäytöstä ja kokemus ja käsitys rahankäytön yksilöllisyydestä (n=18) väliltä. 

6.6 Oppilaiden kokemuksia ja käsityksiä toimimisesta osana yhteisöä 

Kuviossa 13 kuvataan kategorioita, mitkä on muodostettu oppilaiden kokemuksista ja käsi-

tyksistä toimimisesta osana yhteisöä. Kategoriat nivoutuvat lukujen 2.3, 2.4, 2.5 ja 3.2 teo-

reettiseen viitekehykseen. 

Vastauslomakkeen kuudes kysymys oli ’’Mitä opit toimimisesta osana yhteisöä Yrityskylä-

oppimiskokonaisuuden aikana?’’. Suurimmassa osassa vastauksista merkittävämmäksi 

asiaksi nostettiin kategoria kokemus ja käsitys yhteisön määrittelystä työyhteisönä (n=19). 
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Kategoria n= 

Kokemus ja käsitys yhteisön määrittelystä 

työyhteisönä 

19 

Kokemus ja käsitys sosiaalisten taitojen 

merkityksestä toimimisessa osana yhteisöä 

7 

Käsitys yhteisön teoreettisesta määrittelystä 6 

Kuvio 13. Oppilaiden kokemuksia ja käsityksiä toimimisesta osana yhteisöä (N=36) 

Vastauksissa kokemuksia ja käsityksiä yhteisön määrittelystä työyhteisönä ilmeni seuraa-

vasti: 

                                     Opin, että en ole itse ainut työntekijä ja että minulla on apuna myös 

                                     muita. Opin myös, että pitää olla ystävällinen muille, jotta työhenki 

                                     pysyisi hyvänä, eikä tulisi paljon riitoja. 

                                    Pitää ottaa huomioon muiden mielipiteet ja ottaa positiivisesti 

                                    vastaan uudet tehtävät. Toimeentulo muiden työyhteisön jäsenien 

                                    kanssa on tärkeää. 

                                    Opin tekemään töitä osana yhteisöä. 

Toiseksi suurimmaksi kategoriaksi kuudennen kysymyksen vastauksista muodostui koke-

mus ja käsitys sosiaalisten taitojen merkityksestä toimimisessa osana yhteisöä (n=7). Vas-

tauksissa kokemuksia ja käsityksiä sosiaalisten taitojen merkityksestä toimimisessa osana 

yhteisöä kuvailtiin seuraavasti: 

                                     Opin sen toimimisesta osana yhteisöä, että kaikki ovat tärkeitä 

                                     yhteisössä ja kaikkia tarvittiin yhteisössä. Ja kannatti olla  

                                     positiivinen ja täytyi tulla kaikkien kanssa toimeen. 

                                    Kaikkien työkavereiden kanssa on tultava toimeen. Opin, että jos 

                             tulee erimielisyyksiä, ne on heti selvitettävä. 

                                   Opin siellä olemaan ystävällinen kaikille ja tekemään yhteistyötä. 



 

 

 

Vastauslomakkeen kuudennesta kysymyksestä muodostui myös kategoria käsitys yhteisön 

teoreettisesta määrittelystä (n=6). Vastauksissa käsityksiä yhteisön teoreettisesta määritte-

lystä kuvailtiin seuraavasti: 

             Osana yhteisöä toimiminen on tärkeää. Jokaisella on paikka yhteiskunnassa ja 

             voimme yhdessä pitää asioista huolta.  

             Yhteisöjä on esim. koulu, perhe, työpaikka tai vaikka maa kuten Suomi. Yhteisöt 

             saattavat myös toimia yhdessä. Kaikki toimivat jossain yhteisössä. 

            Opin, että on olemassa monenlaisia yhteisöjä, esimerkiksi työyhteisö ja  

            kouluyhteisö. Työyhteisössä pitää noudattaa sääntöjä ja auttaa toisia. 

Selkeää yhteyttä tutkimusjoukon vastauksissa ei löytynyt kategorioiden väliltä. 

6.7 Oppilaiden kokemuksia ja käsityksiä Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden hyö-

dyistä 

Kuviossa 14 kuvataan kategorioita, mitkä on muodostettu oppilaiden kokemuksista ja käsi-

tyksistä Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden hyödyistä. Kategoriat nivoutuvat lukujen 2.3, 

2.4, 2.5 ja 3.2 teoreettiseen viitekehykseen. 

Kategoria n= 

Kokemus ja käsitys työntekijänä  

toimimisesta 

19 

Kokemus ja käsitys aikuisen elämästä 18 

Käsitys oppimissisällöistä nousevista  

hyödyistä 

10 

Kokemus ja käsitys kuluttajana toimimi-

sesta 

6 

Kokemus ja käsitys osana yhteisöä  

toimimisesta 

3 

Kuvio 14. Oppilaiden kokemuksia ja käsityksiä Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden hyö-

dyistä (N=36) 
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Vastauslomakkeen seitsemäs kysymys oli ’’Millaista hyötyä Yrityskylä-oppimiskokonaisuu-

desta voi olla?’’. Suurimmassa osassa vastauksista merkittävämmäksi asiaksi nostettiin ka-

tegoria kokemus ja käsitys työntekijänä toimimisesta (n=19). Vastauksissa kokemuksia ja 

käsityksiä työntekijänä toimimisesta kuvailtiin seuraavasti: 

              Siellä oppii työelämää ja työntekoa.  

              Yrityskylästä on apua, koska siellä oppii työelämää. 

              On hyödyllistä tietää jo valmiiksi työelämän perusteita ja periaatteita. 

Toiseksi suurimmaksi kategoriaksi seitsemännen kysymyksen vastauksista muodostui koke-

mus ja käsitys aikuisen elämästä (n=18). Kokemuksia ja käsityksiä aikuisen elämästä ku-

vailtiin seuraavasti: 

              Hyödyin siitä, että nyt tiedän millaista on olla aikuinen ja myös miltä  

              vanhemmistani tuntuu tehdä töitä jatkuvasti. Hyötyä oli myös se, kun 

              opin paljon laskuista ja sun muusta aikuismaisesta. 

               Se oli mielestäni todella hyödyllistä! Yrityskylä on mielestäni paras         

               tapa opettaa lapsille tulevia aikuisuuden askaria. Tiedän nyt paljon 

               enemmän yrittämisestä, taloudesta, palkasta ja kaikesta muusta. 

               Lisäksi se on hauska ja viihtyisä tapa opettaa meitä tekemään työtä.               

               Rakastan Yrityskylää! 

               Yrityskylästä on valtavasti hyötyä, kuten tietämään millaista on  

               aikuisten työelämä ja kuinka haastavaa se välillä on. Yrityskylässä 

               on myös todella hauskaa.  

Vastauslomakkeen seitsemännestä kysymyksestä muodostui myös kategoriat käsitys oppi-

missisällöistä nousevista hyödyistä (n=10), kokemus ja käsitys kuluttajana toimimisesta 

(n=6) sekä kokemus ja käsitys osana yhteisöä toimimisesta (n=3). Vastauksissa käsityksiä ja 

kokemuksia oppimissisällöistä nousevista hyödyistä kuvailtiin seuraavasti: 



 

 

 

                                     Voit saada Yrityskylästä hyödyllistä työkokemusta, ja ainakin 

                                     minä opin paljon verojärjestelmästä ja taloudesta. Kaikki oppilaat 

                                     myös varmasti oppivat työnhakemista ja siitä, miten haemme töitä.  

                                     Kokonaisuudessaan, luultavasti Yrityskylästä on vain hyötyä tulevaa 

                                     työelämää varten. En ainakaan näe haittapuolia.  

Vastauksissa kokemuksia ja käsityksiä kuluttajana toimimisesta kuvailtiin seuraavasti: 

                                     Sitä oppii, millaista on olla aikuinen ja työelämästä. Mihin rahaa  

                                     kannattaa käyttää ja mihin ei. 

Vastauksissa kokemuksia ja käsityksiä osana yhteisöä toimimisesta kuvailtiin seuraavasti: 

                                      Oppii yhteiskunnan toiminnasta ja oppii olemaan osana  

                                      yhteiskuntaa. 

Vastauslomakkeen kahdeksas kysymys oli ’’Jos ajattelet (tai joku muu ajattelee), että Yri-

tyskylä-oppimiskokonaisuudesta ei ole juurikaan hyötyä, miksi näin ajatellaan?’’. Suurim-

massa osassa vastauksista merkittävämmäksi kategoriaksi nostettiin käsitys positiivisesta 

vastanäkemyksestä (n=11).  

Selkeä yhteys tutkimusjoukon vastauksissa löytyi kategorioiden kokemus ja käsitys aikuisen 

elämästä ja käsitys oppimissisällöistä nousevista hyödyistä (n=7) väliltä, kategorioiden ko-

kemus ja käsitys aikuisen elämästä ja kokemus ja käsitys kuluttajana toimimisesta (n=5) vä-

liltä, kategorioiden kokemus ja käsitys aikuisen elämästä ja kokemus ja käsitys työntekijänä 

toimimisesta (n=9) väliltä sekä kategorioiden käsitys oppimissisällöistä nousevista hyödyistä 

ja kokemus ja käsitys työntekijänä toimimisesta (n=7) väliltä.  

6.8 Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 

Tämän tutkielman tutkimusongelma oli: ’’Millaisia asioita kuudesluokkalaiset kokevat ja 

käsittävät oppivansa työntekijänä, kuluttajana ja yhteisön jäsenenä toimimisesta Yrityskylä-

oppimiskokonaisuuden aikana?’’. Kyselylomakkeen vastaukset antavat ongelmaan suoraan 

tuloksia, mutta käsitekohtaisissa tuloksissa on eroja niin spesifiydessä kuin määrässä.  
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Vastauksissa ilmeni tarkinten ja eniten tuloksia koskien yläkategoriaa Millaisia asioita kuu-

desluokkalaiset kokevat ja käsittävät oppivansa työntekijänä toimimisesta Yrityskylä-oppi-

miskokonaisuuden aikana. Vastauslomakkeen ensimmäinen kysymys ’’Mitä opit työn-

hausta Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden aikana?’’ (ks. kuvio 8), toinen kysymys ’’Mitä 

opit työnteosta Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden aikana?’’ (ks. kuvio 9), neljäs kysymys 

’’Mitä opit palkasta Yrityskylä oppimiskokonaisuuden aikana?’’ (ks. kuvio 11), seitsemäs 

kysymys ’’Millaista hyötyä Yrityskylä-oppimiskokonaisuudesta voi olla?’’ (ks. kuvio 14) 

sekä kahdeksas kysymys ’’Jos ajattelet (tai joku muu ajattelee), että Yrityskylä-oppimisko-

konaisuudesta ei ole juurikaan hyötyä, miksi näin ajatellaan?’’ (ks. kuvio 14) sijoittuivat 

kyseiseen yläkategoriaan.  

Kokemuksia ja käsityksiä oppimisesta työntekijänä toimimisesta on kategorisoitu seuraa-

vasti: käsitys työhakemuksen merkityksestä työnhaussa, käsitys työhaastattelun merkityk-

sestä työnhaussa, kokemus uusien käsitteiden oppimisesta, kokemus ja käsitys työnhaun 

haastavuudesta, kokemus ja käsitys sisäisen yrittäjyyden merkityksestä työnteossa, käsitys 

oman ammatin erityispiirteistä, kokemus ja käsitys aikataulun merkityksestä työnteossa, ko-

kemus ja käsitys palkasta ansaintana, kokemus työnteosta positiivisena asiana, kokemus ja 

käsitys työnteon haastavuudesta, kokemus ja käsitys palkan ansaitsemisesta loppuun saate-

tulla työnteolla sekä kokemus ja käsitys työntekijänä toimimisesta. Tulokset vastaavat Yri-

tyskylä-oppimiskokonaisuuden oppimissisältöjä ja oppimistavoitteita.  

Vastauksissa ilmeni myös tuloksia koskien yläkategoriaa Millaisia asioita kuudesluokkalai-

set kokevat ja käsittävät oppivansa kuluttajana toimimisesta Yrityskylä-oppimiskokonaisuu-

den aikana. Vastauslomakkeen kolmas kysymys ’’Mitä opit taloudesta Yrityskylä-oppimis-

kokonaisuuden aikana?’’ (ks. kuvio 10), neljäs kysymys ’’Mitä opit palkasta Yrityskylä op-

pimiskokonaisuuden aikana?’’ (ks. kuvio 11), viides kysymys ’’Mitä opit rahankäytöstä 

Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden aikana?’’ (ks. kuvio 12), seitsemäs kysymys ’’Millaista 

hyötyä Yrityskylä-oppimiskokonaisuudesta voi olla?’’ (ks. kuvio 14) sekä kahdeksas kysy-

mys ’’Jos ajattelet (tai joku muu ajattelee), että Yrityskylä-oppimiskokonaisuudesta ei ole 

juurikaan hyötyä, miksi näin ajatellaan?’’ (ks. kuvio 14) sijoittuivat kyseiseen yläkategori-

aan.  

Kokemuksia ja käsityksiä oppimisesta kuluttajana toimimisesta on kategorisoitu seuraavasti: 

käsitys taloudesta rahankäyttöön liittyvänä toiminta, käsitys säästämisestä talouden hoita-



 

 

 

misena, kokemus ja käsitys talouden yksilöllisyydestä, kokemus ja käsitys talouden yhteisöl-

lisyydestä, kokemus ja käsitys palkan verotuksesta, käsitys palkkauksen eroista ja verotuksen 

progressiivisuudesta, kokemus ja käsitys palkan kuluttamisen tai säästämisen vaihtoeh-

doista, kokemus ja käsitys harkitusta rahankäytöstä, kokemus ja käsitys rahankäytön yksi-

löllisyydestä, kokemus ja käsitys rahankäytön yhteisöllisyydestä, kokemus ja käsitys lainaa-

misen merkityksestä rahankäytöstä sekä kokemus ja käsitys kuluttajana toimimisesta. Tu-

lokset vastaavat Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden oppimissisältöjä ja oppimistavoitteita. 

Vastauksia koskien yläkategoriaa Millaisia asioita kuudesluokkalaiset kokevat ja käsittävät 

oppivansa yhteisön jäsenenä toimimisesta Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden aikana ilmeni 

niukimmin. Tämä johtuu kysymysten lukumäärästä, mitkä sijoittuivat kyseiseen yläkatego-

riaan. Niitä olivat kuudes kysymys ’’Mitä opit toimimisesta osana yhteisöä Yrityskylä-op-

pimiskokonaisuuden aikana?’’ (ks. kuvio 13), seitsemäs kysymys ’’Millaista hyötyä Yritys-

kylä-oppimiskokonaisuudesta voi olla?’’ (ks. kuvio 14) sekä kahdeksas kysymys ’’Jos ajat-

telet (tai joku muu ajattelee), että Yrityskylä-oppimiskokonaisuudesta ei ole juurikaan hyö-

tyä, miksi näin ajatellaan?’’ (ks. kuvio 14). 

Kokemuksia ja käsityksiä oppimisesta osana yhteisöä toimimisesta on kategorisoitu seuraa-

vasti: kokemus ja käsitys yhteisön määrittelystä työyhteisönä, kokemus ja käsitys sosiaalisten 

taitojen merkityksestä toimimisessa osana yhteisöä, käsitys yhteisön teoreettisesta määritte-

lystä sekä kokemus ja käsitys osana yhteisöä toimimisesta. Tulokset vastaavat Yrityskylä-

oppimiskokonaisuuden oppimissisältöjä ja oppimistavoitteita.  

Kyseiseen yläkategoriaan sijoittuvat vastaukset eivät antaneet, oletetusta poiketen, tuloksia 

Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden demokraattiseen kansalaisuuteen kasvattamisen suhteen. 

Yläkategorioiden ulkopuolelle jäi seitsemännen kysymyksen ’’Millaista hyötyä Yrityskylä-

oppimiskokonaisuudesta voi olla?’’ (ks. kuvio 14) vastauksista muodostetut kategoriat ko-

kemus ja käsitys aikuisen elämästä sekä käsitys oppimissisällöistä nousevista hyödyistä. Tut-

kimusjoukon vastauksista muodostettujen kategorioiden yhteyksiä on kuvattu kuviossa 15.  
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Kategoria 1 Kategoria 2 n= 

Käsitys työhakemuksen merkityksestä 

työnhaussa 

Käsitys työhaastattelun merkityksestä  

työnhaussa 

11 

Kokemus ja käsitys sisäisen yrittäjyy-

den merkityksestä työnteossa 

Käsitys oman ammatin erityispiirteistä 5 

Käsitys taloudesta rahankäyttöön liitty-

vänä toimintana 

Käsitys säästämisestä talouden hoitami-

sena 

7 

Kokemus ja käsitys palkan verotuk-

sesta 

Käsitys palkkauksen eroista ja verotuk-

sen progressiivisuudesta 

4 

Kokemus ja käsitys harkitusta  

rahankäytöstä 

Kokemus ja käsitys rahankäytön  

yksilöllisyydestä 

18 

Kokemus ja käsitys aikuisen elämästä Käsitys oppimissisällöistä nousevista 

hyödyistä 

7 

Kokemus ja käsitys aikuisen elämästä Kokemus ja käsitys kuluttajana toimimi-

sesta 

5 

Kokemus ja käsitys aikuisen elämästä Kokemus ja käsitys työntekijänä toimi-

misesta 

9 

Kokemus ja käsitys työntekijänä toimi-

misesta 

Käsitys oppimissisällöistä nousevista 

hyödyistä 

7 

Kuvio 15. Kategorioiden yhteydet 

Kategoriat, joiden välillä havaittiin yhteys, on jaoteltu kuviossa 15 otsikoiden kategoria 1 ja 

kategoria 2 alle. Yhteisten vastausten lukumäärä on ilmoitettu otsikoiden vieressä. Tutki-

musjoukon vastaukset varioivat siten, ettei vastausten sisäisestä analyysista voinut tehdä joh-

topäätöksiä tutkimusjoukon vastausten laadukkuuden eroista eli tutkimusjoukon vastausten 

kategorisoinnissa ei ilmennyt toistuvuutta yksittäisten vastaajien suhteen. Kategorioiden yh-

teyksistä voidaan kuitenkin löytää Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden oppimissisällöllisiä 

merkityksiä sekä kokemuksellisen oppimisen ja Yrityskylä-oppimisympäristön tarjoamien 

affordanssien välisiä yhteyksiä.  

Kategorioiden käsitys työhakemuksen merkityksestä työnhaussa ja käsitys työhaastattelun 

merkityksestä työnhaussa, käsitys taloudesta rahankäyttöön liittyvänä toimintana ja käsitys 

säästämisestä talouden hoitamisena sekä kokemus ja käsitys palkan verotuksesta ja käsitys 



 

 

 

palkkauksen eroista ja verotuksen progressiivisuudesta välinen yhteys viittaa selkeästi Yri-

tyskylä-oppimiskokonaisuuden oppimissisältöihin. (ks. luku 2.6)  

Kategorioiden kokemus ja käsitys sisäisen yrittäjyyden merkityksestä työnteossa ja käsitys 

oman ammatin erityispiirteistä sekä kokemus ja käsitys harkitusta rahankäytöstä ja kokemus 

ja käsitys rahankäytön yksilöllisyydestä välinen yhteys viittaa selkeästi kokemuksellisen op-

pimisen ja Yrityskylä-oppimisympäristön tarjoamien affordanssien väliseen yhteyteen (ks. 

luku 2.6 & 4.2). Kategorian kokemus ja käsitys aikuisen elämästä välinen yhteys muihin 

kategorioihin viittaa selkeästi sekä Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden oppimissisältöihin 

että kokemuksellisen oppimisen ja Yrityskylä-oppimisympäristön tarjoamien affordanssien 

väliseen yhteyteen.    
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7 TUTKIMUKSEN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUSKYSYMYK-

SET  

Eskolan ja Suorannan (2014, 209 – 210) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija ana-

lysoi koko prosessin ajan jatkuvasti luotettavuuskysymyksiä. Tärkeimpinä työkaluina tutki-

jalla on tiedeyhteisön konsensus ja kriittinen luonne, arkielämän yleistettävyys sekä teoreet-

tinen oppineisuus. West ja Kahn (2003, 312) osoittavat, että lomakehaastattelun luotettavuu-

den kannalta olennaisinta on kysymysten selkeä luonne. Termien tulee olla lukijalle hyvin 

avattu. Tämä on huomioitu tutkielman vastauslomakkeen kysymyksiä muodostettaessa. Ky-

symykset ovat hyvin spesifejä, mutta ne antavat myös mahdollisuuden ennakoimattoman 

tiedon syntymiselle tutkimusaineistosta puolistrukturoidun luonteensa myötä. Cohen, Ma-

nion ja Mansion (2004, 128 – 129) korostavat, että lomakehaastattelun anonyymius lisää 

vastaajien rehellisyyttä.  

Ahosen (1996, 146) fenomenografisen tutkimusaineiston kategorioinnissa on ylitulkinnan 

vaara. Tutkijalla voi tulla tilanne, jossa hän tahtoessaan muodostaa riittävän määrän katego-

rioita, pakottaa tutkimusaineistossa ilmaantuneita käsityksiä kategoriaan, johon käsitys ei 

sisälly. Tämä on huomioitu tutkielman tutkimustuloksia kategorisoidessa. Ahosen (1996, 

130) mukaan fenomenografista tutkimusta tehtäessä luotettavuus tulee määritellä kategori-

soinnin lisäksi tutkimusaineiston suhteen. Sekä kategorisoimisen että tutkimusaineiston luo-

tettavuuskriteereitä tulee tarkastella Ahosen mukaan aitouden sekä relevanssin kautta.  

Kategorisoimisen aitoudella hän tarkoittaa sitä, että tulee varmistaa vastaavatko kategoriat 

vastaajien tarkoittamia merkityksiä. Tämä on huomioitu tutkielmassa varmistamalla yksise-

litteiset käsitteet vastauslomakkeen kysymyksissä sekä arvioimalla kriittisesti vastausten tar-

koituksia teoreettisen viitekehyksen suomissa raameissa. Kategorisoinnin relevanssilla Aho-

nen tarkoittaa sitä, että tulee varmistaa ovatko kategoriat relevantteja eli olennaisia tutki-

muksen teorian kannalta. Tämä on huomioitu tutkielmassa osoittamalla jokaisen tutkimus-

aineistosta muodostetun kategorian teoreettinen viitekehys. Tutkimusaineiston aitoudella 

Ahonen tarkoittaa sitä, että koskeeko aineisto tutkijan ja vastaajien kannalta samaa asiaa. 

Tämä on huomioitu tutkielmassa varmistamalla vastaajien ymmärtävän, mitä vastauslomak-

keen käsitteillä tarkoitetaan. Tutkimusaineiston relevanssilla Ahonen tarkoittaa sitä, että tu-

lee varmistaa onko aineisto relevanttia tutkimuksen teorian kannalta. Tämä on varmistettu 

tutkielmassa vastausten kategorisointia ennen tutustuttaessa aineistoon ja osoitettu antamalla 



 

 

 

esimerkkejä vastaajien kokemuksista ja käsityksistä kategoriakohtaisesti (Ahonen 1996, 

130).    

Yrityskylä-oppimiskokonaisuus on tarkoituksenmukainen, käytännönläheinen ja systemaat-

tinen ilmiöpohjainen, monialainen oppimiskokonaisuus, minkä voi sisällyttää osaksi yhteis-

kuntaopin oppiaineen oppimissisältöä kuudennella vuosiluokalla. Luokanopettajan vastuulle 

jää kymmenen oppitunnin oppimistavoitteiden ja oppimissisällön opettaminen ennen vierai-

lua Yrityskylä-oppimisympäristössä. On selvää, että oppituntien täydellinen loppuun saatta-

minen vaihtelee luokittain. Sen vuoksi tämän tutkielman tutkimustulokset eivät vastaa yleis-

tettävän tiedon määritelmää, mutta niissä on potentiaalia. On selvää myös, että vierailu Yri-

tyskylä-oppimisympäristössä on merkityksellisempää tutkimusjoukolle eli oppilaille kuin 

sitä edeltävät kymmenen Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden oppituntia, mikä voi vaikuttaa 

tutkimusjoukon vastausten laadukkuuteen. Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden oppimista-

voitteiden ja oppimissisältöjen suhdetta oppimistuloksiin olisi tarkoituksenmukaisempaa 

tutkia laajasti kvantitatiivisin keinoin verrattuna pienen tutkimusjoukon tutkimiseen kvalita-

tiivisin keinoin, jotta voitaisiin saada merkityksellistä ja käytäntöön hyödynnettävää tutki-

mustietoa.   
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8 POHDINTA 

Tämän pro gradu – tutkielman tutkimustulokset, koskien kuudesluokkalaisten kokemuksia 

ja käsityksiä oppimisestaan työntekijänä, kuluttajana ja yhteisön jäsenenä toimimisesta Yri-

tyskylä-oppimiskokonaisuuden aikana, osoittavat, että tutkimusjoukon oppimistulokset vas-

taavat Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden oppimistavoitteita lukuun ottamatta kokemuksia 

ja käsityksiä yhteisön jäsenenä toimimisesta makrotasolla (ks. luku 2.6).  

Toisekseen tutkielma osoittaa, että kuudesluokkalaisten kokemukset ja käsitykset toimimi-

sesta työntekijänä, kuluttajana ja yhteisön jäsenenä Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden ai-

kana vastaavat tutkijoiden määritelmiä yrittäjyyskasvatuksen tavoitteista kyseisen tutkimus-

joukon kohdalla (ks. luku 2.3). Tämä tarkoittaa sitä, että tutkielman tutkimustulokset osoit-

tavat Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden oppimistavoitteiden ja oppimistulosten vastaavan 

tutkijoiden kollektiivista käsitystä yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden määrittelystä.  

Kolmanneksi tutkielman tutkimustulokset osoittavat, että Yrityskylä-oppimiskokonaisuu-

den oppimistavoitteet ja oppimistulokset vastaavat tutkijoiden määritelmää aktiiviseen kan-

salaisuuteen oppimisesta kyseisen tutkimusjoukon kohdalla lukuun ottamatta kokemuksia ja 

käsityksiä yhteisön jäsenenä toimimisesta makrotasolla (ks. luku 3).  

Neljänneksi tutkielman tutkimustulokset osoittavat, että Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden 

oppimistavoitteet vastaavat vuosien 2004 ja 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmien pe-

rusteiden oppimistavoitteita koskien yrittäjyyskasvatusta (ks. luku 2.5) sekä oppimissisällöt 

vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden oppimissisältöjä koskien yh-

teiskuntaopin oppiaineen oppimissisältöjä vuosiluokilla 4 – 6 (ks. luku 2.6).   

Lisäksi tutkielma osoittaa, että yrittäjyyskasvatus on ollut systemaattisesti, tarkoituksenmu-

kaisesti ja tietoisesti osana suomalaisen koulutusjärjestelmän perusopetuksen opetussuunni-

telmien perusteita vuodesta 1994 vuoteen 2014 (ks. luku 2.5). Tutkielma osoittaa myös sen, 

että Yrityskylä-oppimisympäristö voidaan määritellä pedagogisia, sosiaalisia ja teknologisia 

affordansseja tarjoavaksi oppimisympäristöksi (ks. luvut 2.6 & 4.2).   

Tutkijoiden määritelmissä koskien yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita korostuu kollektiivinen 

käsitys siitä, että yrittäjyyskasvatuksen päämääränä on yrittäjyyden synnyttäminen, mahdol-

listaminen ja kehittäminen yksilössä niin sisäisen kuin ulkoisen yrittäjyyden suhteen. Tutki-

jat näkevät yrittäjyyskasvatuksen keskiössä olevan yrittäjyyden vastuullisena, positiivisena 



 

 

 

ja oma-aloitteisena asennoitumisena työntekoon. Kyrö ja Ripatti (2006, 17) osoittavat yrit-

täjyyskasvatuksen tutkimuksessa esiintyvän yrittäjyyden käsitteen hajanaisuudesta huoli-

matta sen kollektiivisiksi nimittäjiksi mahdollisuuksien havaitsemisen, innovatiivisuuden, 

uuden toiminnan aikaansaamisen sekä riskin ottamisen vastuullisuuden. Yrityskylä-oppi-

miskokonaisuuden oppimistavoitteet ja tämän tutkielman osoittamat oppimistulokset vas-

taavat tutkijoiden kollektiivista käsitystä yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden määrittelystä.   

Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden oppimistavoitteet vastaavat Korsgaardin (2001, 9 – 14) 

teoretisoimaa aktiiviseen kansalaisuuteen oppimisen didaktista kolmiota ennen kaikkea ak-

tiivisen kansalaisuuden tiedollisella ja ymmärtämisen tasolla. Tutkielman tutkimustuloksista 

on havaittavissa kuitenkin se, että Korsgaardin määrittelemän aktiivisen kansalaisuuden tie-

dollisen ja ymmärtämisen tason sisältö jää tutkimusjoukon vastauksista muodostettujen tut-

kimustulosten ulkopuolelle. Korsgaard tarkoittaa aktiivisen kansalaisuuden tiedolla ja ym-

märtämisellä yhteiskunnallisten oikeuksien sekä velvollisuuksien, sääntöjen ja lakien, de-

mokraattisen toiminnan perusteiden, ihmisoikeuksien ja demokraattisen kansalaisuuden 

sekä yhteiskunnallisen historian ja nykypäivän yhteyden tiedostamista ja ymmärtämistä. Ak-

tiiviseen kansalaisuuteen oppimisessa on olennaista siis tiedollinen perusta ja ymmärrys de-

mokraattisen yhteiskunnan perustavanlaatuisista toimintaperiaatteista.  

Tutkielmassa pyrittiin saamaan vastaus tutkimusjoukon kokemuksista ja käsityksistä aktii-

visen kansalaisuuden tiedollisesta ja ymmärtämisen tasosta Yrityskylä-oppimiskokonaisuu-

den aikana yläkategoriaan yhteisön jäsenenä toimiminen vastauslomakkeen kysymyksellä 

’’Mitä opit toimimisesta osana yhteisöä Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden aikana?’’. Vas-

tauksista muodostui kuitenkin kategorioita, jotka kuvaavat yhteisön jäsenenä toimimista 

mikrotasolla, kuten työyhteisössä. Makrotason kategoriat, demokraattisen yhteiskunnan toi-

mintaperiaatteet, mitä Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden oppimistavoitteissa on, jäivät tut-

kielman tutkimusjoukon vastauksista pois. Tämä voi kertoa tutkielman vastauslomakkeen 

kysymyksen laadukkuudesta, tutkimusjoukolle Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden opetta-

misen saattamisesta loppuun täydellisenä, Yrityskylä-oppimisympäristön toiminnassa vä-

häiseksi jäävästä yhteiskunnallisen vaikuttamisen simuloinnista tai siitä, että aktiivisen kan-

salaisuuden tiedollisten ja ymmärtämisen tason sisällöt ovat liian abstrakteja sekä haastavia 

käsittää tutkimusjoukolle verrattain lyhyessä ajassa.  

Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden oppimistavoitteet vastaavat myös Korsgaardin (2001, 9 

– 14) määritelmää aktiivisen kansalaisuuden taitojen ja kompetenssien tasosta. Niillä hän 



55 

 

 

tarkoittaa kommunikointi- sekä keskustelukykyä, yhdessä elämisen taitoa, sovittelun taitoa, 

julkiseen keskusteluun osallistumisen taitoa sekä informaatioteknologian hyödyntämisen 

taitoa. Korsgaard nostaa aktiivisen kansalaisuuden taidoista ja kompetensseista pragmaatti-

siksi esimerkeiksi kriittisen ajattelun taidon, kertomusten jakamisen, yhteiskunnallisen osal-

listumisen sekä vuorovaikutuksellisten taitojen osaamisen. Vuoden 2014 perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet asettaa oppimistavoitteeksi kriittisen ajattelun taidon sekä in-

formaatioteknologian hyödyntämisen taidon monessa suhteessa, ennen kaikkea laaja-alaisen 

osaamisen tavoitteessa Monilukutaito L4 (Opetushallitus 2014, 22 – 23). Myös yhteiskunta-

opin oppiaineen oppimistavoitteissa vuosiluokilla 4 – 6 mainitaan oppilaan ohjaaminen me-

dian roolin ja merkityksen tarkastelemiseen omassa arjessa ja yhteiskunnassa (Opetushalli-

tus 2014, 260). Herää kysymys siitä, voisiko monilukutaidon, ennen kaikkea medialukutai-

don oppimista lisätä, yhteiskunnallisesti ajankohtaiseen tarpeeseen vastaten, Yrityskylä-op-

pimiskokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja oppimissisältöihin? Yrityskylä-oppimiskoko-

naisuus tarjoaa affordansseja, mitkä mahdollistavat kokemuksellisen ja todellisuuteen linkit-

tyvän oppimisympäristön. Abstraktin ja haastavan asian, monilukutaidon, oppimista voitai-

siin edistää Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden avulla.    

Tutkielma osoittaa, että Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden oppimistavoitteet vastaavat val-

takunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden 2004 ja 2014 yrittäjyyskasvatuksen oppi-

mistavoitteita. On kuitenkin huomattava, että perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet 

ovat normatiivista tekstiä. Tutkielmassa on otettu tämä huomioon, eikä tutkielman tavoit-

teena ole legitimoida Yrityskylä-oppimiskokonaisuutta osaksi suomalaista koulutusjärjestel-

mää. Yrittäjyyskasvatuksen, Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden ja perusopetuksen opetus-

suunnitelmien perusteiden välistä suhdetta on pyritty tarkastelemaan tutkijoiden pohdintojen 

ollessa etusijalla tässä tutkielmassa.  

On syytä pohtia perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden, siis normatiivisen tekstin, 

ja yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden suhdetta yhteiskuntaan pragmaattisesti. Yrittäjyyskas-

vatus on ollut osa suomalaista koulutusjärjestelmää jo kolmatta vuosikymmentä. Sen sisäl-

lyttämisen lähtökohdat osaksi yleissivistää opetusta ovat olleet selkeästi yhteiskunnallisissa 

kollektiivisissa huolen aiheissa koskien kansalaisten työllistymistä tulevaisuudessa.  

Yrittäjyyskasvatus käsitteenä on vakiintunut perusopetuksen opetussuunnitelmiin samoihin 

aikoihin, kun yrittäjyyskasvatusta on Suomessa tutkijoiden piirissä aloitettu tarkastelemaan. 



 

 

 

On selvää siis, että yrittäjyyskasvatuksen vaikutuksista osana perusopetuksen opetussuunni-

telmia ei ole riittävästi tutkimustietoa, jotta sen asema, juuri yrittäjyyskasvatuksen käsit-

teenä, tulisi olla yhtä yksiselitteinen ja legitimoitu. Vuoden 2014 perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa käytetään enää käsitettä yrittäjyys, mutta se on selkeästi jatkumoa 

yrittäjyyskasvatuksen käsitteen perinteestä valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa ja siinä 

kontekstissa, missä yrittäjyys esitetään, viittaa se kasvatukseen. Yrittäjyyskasvatuksen hyöty 

osana yleissivistävää opetusta on kiistaton, mutta pitkittäistutkimuksin saatu tieto sekä kvan-

titatiivinen tutkimustieto siitä loistaa poissaolollaan. Sen sijaan tutkimustietoa yrittäjyyskas-

vatuksen käytännön opettamisesta ja hyödyistä on runsaasti. On huomionarvoista, että laa-

jimmat tutkimukset yrittäjyyskasvatuksen hyödyistä osana suomalaista koulutusjärjestelmää 

on toteutettu Opetusministeriön nimissä. (ks. esim. Seikkula-Leino 2007) Kyseinen ongelma 

voi olla syntynyt sen vuoksi, että yrittäjyyskasvatus on siirtynyt taloustieteen parista kasva-

tustieteen pariin.  

Verrattain lukuisat väitöskirjat osoittavat, että yrittäjyyskasvatuksen tutkimus on ollut 2010-

luvulla kasvatustieteissä nouseva trendi. Myös opettajakoulutukseen lisätty yrittäjyyskasva-

tuksen sisältö on kasvanut. Yrittäjyyskasvatuksen kasvatustieteellistä tutkimusta olisi kui-

tenkin syytä ohjata kvantitatiivisempaan suuntaan sekä pitkittäistutkimusten määrän kasvat-

tamiseen, jotta yrittäjyyskasvatuksen ja valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden 

suhteelle, voisi sanoa kuplalle, saataisiin kovaa tieteellistä substanssia ja legitimiteettiä. 

Haaste on todella suuri, mutta se kehittäisi yrittäjyyskasvatuksen kasvatustieteellistä kenttää 

osittamalla yrittäjyyskasvatuksen pragmaattisuutta suhteessa yhteiskunnan suotuisaan kehi-

tykseen. Opetuksen tulee aina olla tarkoituksenmukaista ja tieteellisesti perusteltua, kun se 

on osa tai se luonnehditaan osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteita. On pe-

rusteltua sanoa, että kyseiseen doktriiniin on perustunut suomalaisen koulutusjärjestelmän 

laadukkuus jo vuoden 1921 oppivelvollisuuslaista lähtien.       

Lisäksi Yrityskylä-oppimiskokonaisuutta koskevan kasvatustieteellisen tutkimuksen olisi 

tarkoituksenmukaista olla kvantitatiivista pitkittäistutkimusta, jotta saataisiin muodostettua 

yleistettävää ja luotettavaa tutkimustietoa siitä, miten Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden op-

pimistavoitteet ja oppimissisällöt vastaavat oppimistuloksia. Yrityskylä-oppimiskokonai-

suuden oppimistavoitteet ja oppimissisällöt ovat samat jokaiselle, mutta alueellisia muuttujia 

on paljon. Suomessa yhteensä noin 45 000 kuudesluokkalaista käy lukukauden aikana läpi 

Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden kahdeksalla eri paikkakunnalla, joten Yrityskylä-oppi-
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miskokonaisuutta voi luonnehtia ikäluokille merkittäväksi tekijäksi suhteessa yhteiskunta-

opin oppiaineen oppimistavoitteiden toteuttamiseen vuosiluokilla 4 - 6. Oletettavasti, koska 

niin ei velvoiteta, oppimiskokonaisuuden oppimissisältöjä ei systemaattisesti käsitellä toi-

seen kertaan alakoulun aikana. Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden oppimissisällöt ovat prag-

maattisesti erittäin keskeisiä oppilaiden tulevaisuuden kannalta.  
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LIITTEET 

LIITE 1 Vastauslomake 

Kyselylomake pro gradu –tutkielmaan                                                              Matti Ailisto 

Oulun yliopisto / Laaja-alainen luokanopettajakoulutus 

 

Vastaa kokonaisin lausein.  

1. Mitä opit työnhausta Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden aikana? (10 oppitunnin ja 

Yrityskylä-vierailun aikana) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Mitä opit työnteosta Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden aikana? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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3. Mitä opit taloudesta Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden aikana? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Mitä opit palkasta Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden aikana? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. Mitä opit rahankäytöstä Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden aikana? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

6. Mitä opit toimimisesta osana yhteisöä Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden aikana? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7. Millaista hyötyä Yrityskylä-oppimiskokonaisuudesta voi olla? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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8. Jos ajattelet (tai joku muu ajattelee), että Yrityskylä-oppimiskokonaisuudesta ei ole 

juurikaan hyötyä, miksi näin ajatellaan? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


