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Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on tarkastella yrittäjyyskasvatusta ja sen merkitystä 

koulutuksen ja työelämän välillä. Yrittäjyyskasvatusta käsitellään työssä laajana yläkäsitteenä 

eikä sen alle lukeutuvaa erilaista lyhytkestoisia kurssi- tai koulutustoimintaa ole lähetty 

erittelemään. Yrittäjyyskasvatus määritellään työssä siihen liittyvien käsitteiden kautta. 

Tämän lisäksi yrittäjyyskasvatuksesta eritellään siihen liittyviä toteuttamistapoja, historiaa, 

tavoitteita sekä kritiikkiä.  

 

Yrittäjyyskasvatuksen määrittelyn myötä työssä lähdetään tarkastelemaan keinoja, joilla 

yrittäjyyskasvatus sitoo koulutusta ja työelämää toisiinsa. Oletuksena työssä on, että 

yrittäjyyskasvatus on yksi tapa tuoda koulutusta lähemmäs työelämää ja lisätä oppilaiden ja 

opiskelijoiden tietoisuutta työelämästä. Työssä tuodaankin esille yrittäjyyskasvatuksen 

välittämiä kompetensseja ja pohditaan niiden tärkeyttä tulevaisuuden työelämässä.  

 

Työssä esiin nousee yrittäjyyskasvatuksen tarkoitus tukea kasvatettavien sisäisen yrittäjän 

ominaisuuksien kehittymisessä; nämä taidot auttavat nykypäivän ja tulevaisuuden 

muuttuvassa ja jopa haastavassa työelämässä. Eri keinot, joiden avulla yrittäjyyskasvatusta 

toteutetaan, lisäävät kasvatettavien tietoisuutta työelämästä. Kuitenkaan yrittäjyyskasvatus ei 

ole saanut kunnollista jalansijaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä; siihen voi liittyä 

negatiivisia mielleyhtymiä. Työssä esille nousevat kuitenkin yrittäjyyskasvatuksen hyödylliset 

vaikutukset yksilön - ei niinkään yhteiskunnan kannalta. Mikäli yrittäjyyskasvatus pyrittäisiin 

määrittelemään uudelleen ja sille asetettaisiin selkeät rajat ja tavoitteet, voidaan siitä hyötyä 

suurestikin.   

 

Avainsanat: yrittäjyyskasvatus, yrittäjyys, työelämä, työelämätaidot 
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1 Johdanto 

Yrittäjyys ja sen edistäminen ovat olleet suuresti esillä viimeisen vuosikymmenen aikana niin 

kouluissa kuin yhteiskunnassa muutenkin (Hietaniemi 2002, 8). Opetusministeriö on linjannut 

vuonna 2004, että yrittäjyyskasvatusta tullaan toteuttamaan koko suomalaisessa 

koulujärjestelmässä. Kyseinen opetussuunnitelmauudistus toteutui vuosina 2004-2006. 

Ammatillisessa koulutuksessa yrittäjyys on ollut mukana hieman pidempään kuin 

peruskoulussa, lukiossa ja yliopistossa. Opetussuunnitelma heijastaa yhteiskunnassa 

vallitsevia arvoja ja arvostuksia – myös yrittäjyyskasvatus kumpusi halusta pitää yllä 

yrittäjyyttä. (Seikkula-Leino 2007, 106.) Yrittäjyyden edistämisen viriämiseen syynä ovat 

olleet muun muassa työmarkkinoiden joustavuus ja kasvava kilpailu (Hietaniemi 2002, 

8). Yrittäjyyden ja yritysten lisäämisen lisäksi – ja ennen kaikkea – yrittäjyyskasvatuksella 

halutaan pyrkiä tukemaan oppilaiden yrittäjämäistä toimintaa (Ristimäki 2004, 24). Koiranen 

ja Peltonen (1995, 13) painottavat, että yrittäjyyskasvatuksen erityinen tavoite on välittää 

lapsille tiedot, taidot ja asenteet, jotka ovat hyödyksi työelämässä ja elinkeinotoiminnassa.  

  

Kandidaatintyössäni tulen käsittelemään yleisesti yrittäjyyskasvatusta – mitä sillä 

tarkoitetaan, mihin sillä pyritään ja mistä tällainen kasvatuksen muoto kumpuaa. On syytä 

huomauttaa, että yrittäjyyskasvatus voidaan nähdä yläkäsitteenä, jonka alle lukeutuvat 

erilaiset yrittäjyyttä edistävät yrittäjyyskoulutukset sekä -kurssit (Ristimäki 2004, 12). 

Kandidaatintutkielmassani en erittele sen tarkemmin lyhytkestoisempaa koulutus- ja 

kurssitoimintaa, vaan keskityn yrittäjyyskasvatuksen määrittelyyn yleisesti. 

Yrittäjyyskasvatuksen määrittelen siihen liittyvien keskeisten käsitteiden kautta. 

Yrittäjyyskasvatuksen lisäksi keskeisiksi, määrittelyä kaipaaviksi käsitteiksi olen valinnut 

yrittäjyyden ja kasvatuksen. 

  

Tutkielmani aihe suuntautuu melko vahvasti tulevaisuuteen: yrittäjyyskasvatuksen avulla 

pyritään kasvattamaan aktiivisia ja innovatiivisia kansalaisia, minkä taustalla vaikuttaa 

yhteiskuntamme nykyinen tilanne ja tavoite parantaa sitä. Tämän vuoksi haluan työssäni 

keskittyä vielä hieman tarkemmin siihen, miten yrittäjyyskasvatus valmistaa 

kasvatettavia tulevaisuuteen ja mitä tulevaisuudessa tärkeitä työelämätaitoja 

yrittäjyyskasvatuksen kautta oppijoille välitetään. Muotoilenkin tutkimusongelmani 
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seuraavasti: Mitä yrittäjyyskasvatuksella tarkoitetaan ja millä tavoin se valmistaa 

kasvatettavia työelämään?  

  

Valitsin työni aiheeksi yrittäjyyskasvatuksen, sillä se on tuore, ajankohtainen ja itseäni 

kiinnostava aihe; koen yrittäjyyskasvatuksen, niin kuin kaiken muunkin työelämätiedon 

lisäämisen oppilaiden ja opiskelijoiden keskuudessa, olevan merkittävää ja tärkeää sekä koko 

yhteiskuntamme että yksittäisen oppilaan kannalta. Itseäni kiinnostaa koulutuksen ja 

työelämän välinen kuilu – se, miten tätä kuilua pyritään koulutuksessa kuromaan 

umpeen. Työni hypoteesi on, että yrittäjyyskasvatus on yksi keino tuoda työelämää myös 

kouluihin ja koulutukseen sekä lisäämään oppilaiden ja opiskelijoiden tietoisuutta työelämästä 

ja sen vaatimuksista. Pidän koulutuksen ja työelämän välistä suhdetta sekä sen suhteen 

lähentämistä ja parantamista tärkeänä, sillä nykypäivän työelämä vaatii työntekijöiltään 

paljon, ja muun muassa työuupumus on yhteiskunnassamme hyvin yleistä (Juuti & Salmi 

2014).  
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2  Keskeiset käsitteet 

2.1 Yrittäjyys 

Aloitan käsitteiden määrittelyn yrittäjyys-käsitteestä. Yrittäjyyden käsite voidaan jaotella kahteen 

osa-alueeseen: ulkoiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen. Ulkoisella yrittäjyydellä tarkoitetaan 

perinteisen yrittäjyyden määritelmän mukaan uravaihtoehtoa – yrityksen pyöritystä ja omassa 

yrityksessä toimimista. Ulkoiseen yrittäjyyteen, jota voidaan kutsua myös indikatiiviseksi 

yrittäjyydeksi, liittyy yrittäjän asema ja status. (Casson 1995, 22.)  

  

Myös funktionaaliseksi yrittäjyydeksi kutsuttua sisäistä yrittäjyyttä puolestaan on yrittäjämäinen 

toiminta, joka voi olla esimerkiksi tapa toimia työyhteisössä. Sisäiseen yrittäjyyteen ja 

yrittäjämäiseen toimintaan voidaan liittää kuuluvaksi innovatiivisuus, rohkeus ottaa riskejä ja 

kyky hallita niitä sekä toiminnan katalysaattorina toimiminen. (Ristimäki 2004, 13, 

24; Casson 1995, 22.) Yrittäjämäiseen toimintaan nähdään kuuluvaksi opportunismi: se, että 

huomaa mahdollisuuksia muita herkemmin ja osaa hyödyntää niitä muita tehokkaammin 

(Koiranen & Pohjansaari 1994, 8). Koiranen (1995, 76-77) on määritellyt yrittäjyyden 

kulmakivet, jotka voidaan nähdä pätevän sekä ulkoisessa että sisäisessä yrittäjyydessä. Nämä 

kulmakivet ovat valmius, motivaatio ja uskallus. Jos yrittäjältä puuttuu yksikin näistä 

osatekijöistä, ei hän voi menestyä yrittäjänä (Koiranen 1995, 76-77). Koulumaailman 

kontekstissa yrittäjyys nähdään ajattelu- ja suhtautumistapana sekä itsensä johtamisena (Ristimäki 

2007, 35). Yrittäjyys on luovaa, uutteraa ja vastoinkäymisiä pelkäämätöntä suhtautumista niin 

oikean työn kuin koulutyönkin tekemiseen (Koiranen & Pohjansaari 1994, 9).  

  

Yrittäjyys voidaan määritellä koostuvan osittain synnynnäisistä ominaisuuksista ja lahjakkuudesta 

sekä osittain ympäristön ja oppimisen vaikutuksista. Tämän perusteella oikeanlaiset 

luonteenpiirteet omaava henkilö voi suotuisissa olosuhteissa tulla hyväksi sisäiseksi yrittäjäksi - 

koululla ja kasvatuksella on tässä merkittävä rooli, sillä lapsuudessa ja nuoruudessa omaksutaan 

ne keskeiset, elämän perustana toimivat asenteet. (Luukkainen & Wuorinen 2002, 17.)  

 

Niin yrittäjyyteen kuin yrittäjyyskasvatukseenkin liittyy olennaisesti innovatiivisuus. 

Innovatiivisuus johtuu käsitteestä innovaatio, joka liittyy liiketoimintaan: se voi olla esimerkiksi 

uusi tuote, raaka-aine, toimintatapa tai markkinat. (Ristimäki 2004, 28.) Innovatiivisuus on 
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Peter Schumpeterin mukaan uudistamista ja muuttamista. Innovatiivisuus on sitä, että asiat 

saadaan tapahtumaan. Yrittäjyys on innovatiivista toimintaa, ja riippumatta siitä, puhutaanko 

ulkoisesta vai sisäisestä yrittäjyydestä, yhdistetään innovatiivisuuden käsite voimakkaimmin 

yrittäjyyteen. (Koiranen & Pohjansaari 1994, 11.) Schumpeter (1934, 1950) on nähnyt yrittäjän 

tehtävän olevan aiempia parempien ratkaisujen – innovaatioiden – luominen (Koiranen & 

Pohjansaari 1994, 9).  

  

Yrittäjyys kumpuaa innovatiivisuudesta: mahdollisuuksien näkemisestä ja niiden 

hyödyntämisestä. Tällaista innovatiivisuutta yrittäjyyden näkökulmasta voivat olla esimerkiksi 

aukkojen huomaaminen ja asioiden uudenlainen yhdistely. Kuten tästäkin voi päätellä, sisältyy 

innovatiivisuuteen luovuus. (Koiranen & Pohjansaari 1994, 11, 8.) Yrittäjyys vaatii toimintaa, ja 

yrittäjämäinen toiminta toteutuu uusien tuotteiden tai palveluiden luomisessa sekä pääsyssä 

uusille markkinoille (Hisrich ym. 2013, 6).  

  

Vaikka alun perin yrittäjyyskasvatuksen lähtökohtana ja puskevana voimana onkin toiminut halu 

ja tarve lisätä yritysten määrää eli ulkoista yrittäjyyttä, on nykypäivän yrittäjyyskasvatuksen 

tavoite kuitenkin yrittäjämäisen toiminnan ja asenteen välittäminen kasvatettaville. Sisäisen 

yrittäjyys on se, johon opetussuunnitelmassa viitataan yrittäjyyskasvatuksesta puhuttaessa. 

(Ristimäki 2004, 12.) Sisäistä yrittäjyyttä voidaan pitää tärkeänä, jokaisen kansalaisen 

perustaitona ja kansalaisvalmiutena (Leskinen 2000, 11.) Kuten Koiranen ja Pohjansaari (1994, 

22) painottavat, sisäinen yrittäjyys työllistää: uutta luova toimintatapa on uudistava voima, ja 

uuttera suhtautuminen työhön turvaa tuottavuuden.  

  

Yrittäjyys on vaikea määritellä yksiselitteisesti, ja Hietaniemi (2002, 23) onkin viitannut 

Vesalaiseen (1998, 50-51), joka on jakanut yrittäjyyden neljään eri ulottuvuuteen. Näitä 

ulottuvuuksia ovat makroulottuvuus, liiketoiminnallinen 

ulottuvuus, organisationaalinen ulottuvuus ja yksilöulottuvuus. Makroulottuvuus auttaa 

ymmärtämään yrittäjyyttä yhteiskunnallisella tasolla, liiketoiminnallinen ulottuvuuden myötä 

ymmärretään, mitä liiketoimintaan kuuluu, organisationaalinen ulottuvuus taas sisältää 

toimintatavat, ja yksilöulottuvuus käsittää yrittäjäominaisuuksien merkityksen, osaamisalueet ja 

yrittäjäksi ryhtymisen vaiheet. (Hietaniemi 23-24.)  
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2.2 Kasvatus 

Yrittäjyyden lisäksi kasvatus tulee määritellä yrittäjyyskasvatuksesta puhuttaessa. Määrittelen 

kasvatuksen yrittäjyyskasvatuksen kautta: mitä kasvatus on yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta? 

Kasvatuksella viitataan laveasti käsitettynä kaikkiin niihin ilmiöihin, jotka saavat muutosta aikaan 

käytöksessä (Koiranen & Peltonen 1995, 11). Pauli Siljanderin määritelmä 

teoksessa Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen (2014, 28) ottaa huomioon kriteerit, joita 

kasvatukseksi kutsuttavaan toimintaan tulee kuulua: sen tulee olla intentionaalista ja 

interaktiivista. Interaktioon liittyy epäsymmetria: kasvatettavalta puuttuu tiettyjä taitoja ja 

valmiuksia, joita kasvattajalla jo on. (Siljander 2014, 28.)  

  

Yksilön voidaan nähdä kehittyvän yhteisön jäseneksi kasvatuksen kautta, minkä lisäksi 

kasvatuksen avulla pyritään säilyttämään yhteisö ja tukemaan sen kehitystä – voi nähdä, että 

kasvatuksen käsitteeseen liittyy melko vahvasti yhteisöllisyys. Yrittäjyyskasvatukseen taas 

kytkeytyy yhteisöllisyyden lisäksi yksilöllisyys: muun muassa yksilön oma-aloitteisuus, 

omavastuisuus, toimeliaisuus sekä usko omiin mahdollisuuksiin. Yrittäjyyskasvatus pyrkii 

tukemaan näiden ominaisuuksien kehittymistä. (Koiranen & Peltonen 1995, 13, 14.)  
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3 Yrittäjyyskasvatus 

3.1 Mitä on yrittäjyyskasvatus? 

Yrittäjyyden ja kasvatuksen käsitteiden myötä pääsen käsittelemään yrittäjyyskasvatuksen 

käsitettä. Aiempien käsitteiden määritelmät antavat pohjan ja perustan yrittäjyyskasvatukselle; 

yrittäjyyskasvatusta ei voi tarkastella ilman yrittäjyyden tarkastelua, kasvatuksen käsite luo 

perustan erilaisten kasvatustapojen tarkastelulle, ja innovatiivisuus liittyy yrittäjyyskasvatukseen 

hyvin olennaisesti.  

  

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa (1994, 38-39) kerrotaan yrittäjyyskasvatuksen 

toteutuksesta seuraavasti:  

  

”Ala-asteella yrittäjyyskasvatus painottuu asenteellisille osa-alueille kuten sisäiseen 

yrittäjyyteen, opiskelutaitojen oppimiseen ja vastuullisuuden omaksumiseen. Ala-asteen 

aikana käsitellään yritystoimintaan liittyviä kysymyksiä luontevasti työelämään tutustumisen 

yhteydessä. Yläasteella yrittäjyyskasvatus laajenee yhä enemmän tiedolliselle ja taidolliselle 

osa-alueelle.”  

  

Alun perin yrittäjyyskasvatus painottui yrittäjien lisäämiseen eli ulkoiseen yrittäjyyteen, mikä 

aiheutti hämmennystä puhuttaessa koko koulujärjestelmää koskevasta yrittäjyyskasvatuksesta. 

Nykypäivänä yrittäjyyskasvatuksesta keskusteltaessa yrittäjyys nähdäänkin paljon laajempana 

kuin vain yritystoimintana. 1990-luvulta lähtien yrittäjyyskasvatus on ollut virallisesti koko 

koulun aihealueena. (Ristimäki 2004, 12.)  

  

Yrittäjyyskasvatus on ikään kuin kasvatustapa, jonka periaatteita mukaillen opetus oppilaitoksissa 

pyritään järjestämään. Yrittäjyyskasvatus ei ole erillinen oppiaine, vaan sitä sisällytetään eri 

oppiaineisiin ja niiden opetukseen. Opetus, joka sisältää yrittäjyyskasvatusta, tukee kasvatettavien 

työelämätaitojen ja muussakin elämässä tärkeiden taitojen syntymistä. Tällaisia taitoja voivat olla 

esimerkiksi luova ongelmanratkaisu, aktiivinen tavoitehakuisuus, epävarmuuden sietokyky ja 

joustavuus kohdata haasteita. (Ristimäki 2007, 35, 41; Ristimäki 2004, 13.) Yrittäjyyskasvatus 
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voi lisätä myönteistä suhtautumista yrittäjyyttä kohtaan ja tukea oman yrityksen perustamista 

tavoittelevien motivaatiota ja innostusta, mutta yrittäjyyskasvatus on suurimmaksi osaksi 

yrittäjämäistä toimintaa lisäävää pitkäjänteistä asennekasvatusta (Lassila 2008, 196, 197).  

  

Nimenomaan asenteiden merkitys on suuri yrittäjyyteen kasvattamisessa. Yrittäjyyteen liittyvät 

taidot ja tiedot voivat mennä vanhaksi nopeastikin, mutta siihen liittyvät arvot eivät helposti 

vanhene tai unohdu. Tämän vuoksi koulun tehtävä onkin valmistaa oppilaista yrittäjyyden 

sisäistäneitä ja yrittäjyyteen positiivisesti suhtautuvia, luovia, sinnikkäitä, aktiivisia ja 

yhteistoiminnallisia ihmisiä. Tällä tavoin yrittäjyys yritetään tehdä osaksi oppilaiden elämää. 

(Koiranen & Peltonen 1995, 10.)  

  

On hyvä korostaa, että ihmiset voivat olla yrittäjämäisiä kaikilla elämän osa-alueilla. 

Yrittäjämäinen käyttäytyminen voi olla sekä synnynnäistä sekä opittua, mikä on todiste siitä, että 

koulutuksen ja kasvatuksen avulla voidaan lisätä ja edistää yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa. 

(Gibb 1987, 16-19.)  

  

Yrittäjyyskasvatuksen tavoittelema yrittäjämäinen toiminta voidaan määritellä koostuvan 

kolmesta eri komponentista: innovatiivisuudesta, katalyyttisesta toiminnasta sekä kyvystä hallita 

riskejä. Tällöin yrittäjyyskasvatusta toteuttavat opettajat ymmärtävät yrittäjyyskasvatuksen 

sulautuvan mihin tahansa oppiaineeseen menetelmällisesti. Yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen 

ideaali oppimisympäristö kannustaa kasvatettavia innovatiivisuuteen: etsimään itse tietoa, 

luomaan uutta ja ponnistelemaan. (Ristimäki 2007, 35.)  

  

Leskinen (1999, 93) puolestaan tiivistää yrittäjyyskasvatuksen seuraavasti:  

  

”—yrittäjyyskasvatuksella tarkoitetaan sekä sisäisen että ulkoisen yrittäjyyden, yrittäjämäisen 

käyttäytymisen, vahvistamista ja kehittämistä opiskelijoissa sekä yritystoiminnan tuntemisen 

lisäämistä.”  

  

Yrittäjyyskasvatus voidaan kuvata rakenteeksi, jossa yrittäjyyskasvatuksen sisältämät tekijät eri 

muuttujien kautta johtavat yksilön sisäiseen ja lopulta ulkoiseen yrittäjyyteen. Tämän 

rakennemallin mukaan yrittäjyyskasvatus sisältää tekijöitä, jotka auttavat yksilöä saamaan hyvän, 
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vahvan itsetunnon ja minäkäsityksen. Hyvä itsetunto ja myönteinen minäkäsitys puolestaan 

parantavat elämänhallinnan tunnetta ja suoritusmotivaation vahvistumista sekä kehittävät 

sosiaalista sopeutumista. Näiden myötä yksilö kehittyy itseohjautuvaksi. Kun tällaiseen 

itseohjautuvuuteen liitetään yritystietous ja ammatillinen osaaminen, on yksilöllä edellytykset 

kehittyä sisäiseksi ja jopa ulkoiseksi yrittäjäksi. (Soininen 1997, 56.)  

  

Yrittäjyyskasvatus on käytännön toiminnassa jäänyt usein vain puheen tasolle tai sitä on 

toteutettu ainoastaan yksittäisinä tempauksina. Opettajien suhtautumistavat yrittäjyyteen ovat 

positiivisia ja heidän toimintaa ohjaavat yrittäjämäiset arvot – syy yrittäjyyskasvatuksen heikkoon 

toteutumiseen löytyykin koulu-instituution kulttuuriin liittyvistä ei-yrittäjämäisistä arvoista. 

Tällaiset ei-yrittäjämäiset arvot pikemminkin tukahduttavat oma-aloitteisuuden ja 

yritteliäisyyden. Jotta yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet toteutuisivat, tulee yrittäjyyskasvatuksen 

olla koko koululaitoksessa toteutettava, yhtenäinen jatkumo. (Ristimäki 1998b, 66-67.)  

  

Yrittäjämäisien piirteiden ja asenteiden kehittyminen voidaan nähdä olleen suomalaisen 

koululaitoksen tavoite aina, minkä vuoksi vasta lähivuosina esille nostettua yrittäjyyskasvatusta ja 

sen tavoitteita voidaan kyseenalaistaa. Yrittäjyyskasvatuksessa ei kuitenkaan ole kyseessä uusien 

tavoitteiden nimeämisestä. Yrittäjyyskasvatuksessa kysymys on ensinnäkin sen tiedostamisesta, 

että tietynlaiset ominaisuudet ja asenteet liittyvät olennaisesti nimenomaan yrittäjämäiseen työ- ja 

elämänasenteeseen, ja näillä ominaisuuksilla on merkittävä rooli sekä yrittäjänä että toisen 

palveluksessa toimittaessa. Toiseksi yrittäjyyskasvatuksessa kyseessä ovat opetusmenetelmät, 

joiden avulla yrittäjyyskasvatuksen tavoitteisiin pyritään. (Luukkainen & Wuorinen 2002, 16.)  

 

Vaikka yrittäjyyskasvatus on suomalaisessa koulujärjestelmässä melko tuore tulokas ja ilmestyi 

opetussuunnitelmiin 1990-luvun puolessa välissä, versoo sen yrtti oikeastaan jo 1700-luvulta. 

Tällöin 1700-luvun lopulla ei puhuttu niinkään yrittäjyydestä tai yrittäjämäiseksi kasvamisesta 

vaan pikemminkin taloudellisesta toimeliaisuudesta. Risto Ikonen nojautuu 

artikkelissaan Yrittäjyyskasvatuksen historiallista taustaa väitöskirjatutkimukseensa, jossa on 

tutkinut 1700-luvun Åbo Tidningarin kirjoituksia. (Ikonen 2007, 45.)  

  

1700-luvun lopulla ihailtavina ominaisuuksina pidettiin sotilaan urheutta ja alamaisen 

uskollisuutta. Nämä ihanteet saivat rinnalleen kuitenkin uuden piirteen: oma-aloitteisuuden, johon 

liittyi taloudellinen toimeliaisuus. Tällöin tuli pinnalle ajatus siitä, etteivät pelkät asetukset ja lait 

riitä turvaamaan tällaista ihannetta vaan siihen tarvittiin myös tietoisia kasvatustoimenpiteitä. 
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Tästä huomaa yhteyden nykypäivään; oma-aloitteisuus ja taloudellinen toimeliaisuus yhdistetään 

tänä päivänäkin yrittäjämäiseen toimintaan ja näiden piirteiden kehitystä tuetaan tietoisilla 

kasvatustoimenpiteillä eli yrittäjyyskasvatuksella. (Ikonen 2007, 59.)  

  

Suomalaisen koululaitoksen alkuperäinen tavoite, kansalaiseksi kasvaminen, kumpuaa 1800-

luvulta. Jokainen demokraattiseen valtioon syntynyt ihminen on automaattisesti kansalainen – sitä 

ei voi valita. Tämän vuoksi kansalaisuus edellytti tietoista, systemaattista ohjausta: kaikki on 

kasvatettava kansalaisiksi. Kansalaisuuteen liitettiin 1800-luvulla kyky osallistua yhteiseen 

päätöksentekoon sekä taloudellinen toimeliaisuus ja yrittäjyys. Nykyinen suomalainen 

koulutusjärjestelmä on muotoutunut tämän ajatuksen pohjalta. (Ikonen 2007, 59.)  

  

Asennekasvatuksen ja tiedon levittämisen lisäksi taloudellisen yritteliäisyyden tukeminen ja 

edistäminen vaatii myös muutoksia toimintaympäristössä: kulkuyhteyksien parantaminen, uudet 

kauppapaikat sekä harkittu lainsäädäntö. Tuohon aikaan taloudellisen yritteliäisyyden 

edistämiseen liittyi vahvasti yhteiskunnallinen näkökulma. Tästä yhteiskunnallisesta 

näkökulmasta katsottuna taloudellisen yritteliäisyyden ei nähty pelkästään mukautuvan 

markkinoiden vallitseviin raameihin vaan noita raameja nähtiin voivan muuttaa ja avaavan tilaa 

vapaalle kilpailulle. Nykypäivän yrittäjyyskasvatusta koskevassa keskustelussa ei oteta juurikaan 

huomioon tällaista yhteiskunnallista aspektia. (Ikonen 2007, 59.)   

  

90-luvun laman nähdään olleen merkittävä vaikuttaja suomalaisten asenteisiin yrittäjyyttä 

kohtaan. Laman myötä suomalaisten asenteet yrittäjyyttä kohtaan alkoivat olla positiivisempia 

kuin aiemmin: yrittäjyyttä ja yrittäjähenkisyyden merkitystä työllistämisen keinona alettiin 

korostaa. Yrittäjyys nähtiin keinona selvitä lamasta. (Nyyssölä 1996, 10-11.) Juuri 90-luvulla 

yrittäjyyskasvatus alkoikin tulla koulujen aihealueeksi (Ristimäki 2004, 12).  

 

3.2 Menetelmät ja oppimisympäristöt 

Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan erilaisten opetusmenetelmien ja oppimisympäristöön liittyvien 

tekijöiden avulla – käytännön toimenpiteillä, joiden kautta opettaja organisoi ja edistää 

oppimista. Yrittäjyyskasvatuksessa käytettävien opetusmenetelmien on tuettava oppilaan 

aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta, luovuutta, riskinottokykyä, sosiaalisuutta ja yhteistyökykyä. 

Näiden vaatimusten vuoksi opetusmenetelmissä on kiinnitettävä huomiota niin ulkoiseen kuin 
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sisäiseenkin puoleen opetuksessa. Voi päätellä, että yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden 

toteutumiselle suotuisimmaksi opetusmuodoksi valikoituu tehtäviä antava opetus, jossa käytetään 

esimerkiksi itsenäisiä harjoitus- ja sovellustehtäviä tai motivoivia ongelmatehtäviä – tässä 

keskeisessä roolissa on oppilastehtävien käyttö opetuksessa. Tällainen opetus soveltuu opitun 

asian harjoittelemiseen ja soveltamiseen sekä sen kontrolloimiseen ja arvioimiseen. Tehtäviä 

antava opetus on paras keino toteuttaa yrittäjyyskasvatusta, sillä siinä korostuu oppilaan 

aktiivinen rooli ja yksilön kykyjen kehittäminen. (Engeström 1982, 124, 136-137.) Tämän lisäksi 

opetukseen on hyvä ottaa mukaan esimerkiksi keskustelu- ja ryhmätehtäviä, joiden kautta voidaan 

kehittää oppilaiden sosiaalisia taitoja ja yhteistyökykyä (Hietaniemi 2002, 37).  

  

On olemassa erilaisia käsityksiä oppimisesta ja siitä, millaiset oppimismenetelmät tukevat 

yrittäjämäisten piirteiden kehitystä oppilaassa. Yrittäjyyskasvatuksen tarkoitusta toteuttavat 

menetelmät voidaan Hietaniemen (2002, 41-42) mukaan jakaa kolmeen erilaiseen, 

konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen perustuvaan, menetelmään: toimintaoppimiseen, 

yhteistoiminnalliseen oppimiseen ja ongelmakeskeiseen oppimiseen. Leskinen (1999, 113) kertoo 

toimintaoppimisesta, jonka avulla kehitetään muun muassa oppilaiden epävarmuuden sietokykyä, 

joka nähdään merkittävänä yrittäjän piirteenä. Toimintaoppimisessa painotetaan toisilta oppimista 

ja sen ymmärtämistä, ettei ole välttämättä olemassa oikeita ratkaisuja vaan täytyy itse pyrkiä 

tutkimaan, etsimään tietoa, tekemään ratkaisuja ja myös toteuttamaan nämä ratkaisut (Leskinen 

1999, 113). Löfmania (1994, 121-130) mukaillen yhteistoiminnallisessa oppimisessa keskiössä 

puolestaan on ryhmähenki: töitä tehdään paljon pienryhmissä, jossa harjoitellaan ryhmätyötaitoja 

sekä arviointia. Yhteistoiminnallisessa oppimisessa painotetaan oppilaan aktiivista 

mukanaoloa oppimisessa, jolla tähdätään asioiden syväoppimiseen (Löfman 1994, 121-

130). Ongelmakeskeisellä oppimisella puolestaan pyritään Leskisen (1999, 111-112) mukaan 

uuden tiedon reflektoimiseen ja konstruoimiseen sekä liittämiseen aiempaan tietoon. Tässä näkyy 

selvästi yhteys konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Ongelmakeskeisessä oppimisessa 

tavoitteena on, että oppilaat ja opiskelijat ratkaisevat ongelmia sellaisessa ympäristössä, 

johon heidän tulee omaa osaamistaan tulevaisuudessa soveltaa (Hietaniemi 2002, 42).  

  

Koiranen ja Peltonen (1995, 86) viittaavat Randolphiin ja Posneriin (1979), jotka ovat 

tutkimuksissaan havainneet, että yrittäjyyskasvatusta parhaiten tukevat opetustyylit ovat 

aktiivinen soveltava ja aktiivinen teoreettinen opetustyyli. Aktiivisessa soveltavassa tyylissä 

pyritään taitojen ja asenteiden muutokseen, ja siinä käytetään muun muassa roolipelejä, 

simulaatioita, strukturoituja harjoituksia, prosessikeskusteluja, päiväkirjoja ja kenttäprojekteja. 
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Aktiivisessa teoreettisessa tyylissä pyritään puolestaan ymmärryksen muutokseen. Tässä tyylissä 

hyödynnetään kohdentuvia oppimisryhmiä, argumentoivia keskusteluja, kokeiluja ja tutkimuksia, 

kirjallisuussuosituksia sekä tekstianalyysejä. (Koiranen & Peltonen 1995, 86.)  

  

Leskinen (1999, 109) viittaa Lavoseen (1997, 29), jonka mukaan yrittäjyyskasvatuksen työtavat 

voidaan jakaa yrittäjyyskasvatuksen neljään eri työtavan ”perheeseen”. Näitä työtapojen perheitä 

ovat persoonallisuuden kehittäminen, sosiaalisen vuorovaikutuksen kehittäminen, koulu-

yritysyhteistyön kehittäminen ja tiedonhankinnan kehittäminen. Persoonallisuutta voidaan 

kehittää esimerkiksi luovalla ongelmanratkaisulla ja itsenäisillä projekteilla. Sosiaalista 

vuorovaikutusta on mahdollista kehittää yritystoiminnan simuloinnilla, roolileikeillä ja 

väittelyillä, kun taas koulu-yritysyhteistyötä voidaan kehittää esimerkiksi yrityskäynneillä ja 

TET-harjoitteluilla. Tiedonhankintaa puolestaan kehitetään esimerkiksi tietotekniikalla ja 

hankkimalla kouluihin yritysten edustajia vierailulle. (Leskinen 1999, 109.)   

  

Kuten Hietaniemikin (2002, 37) painottaa, on sosiaalinen oppimisympäristö hyvin merkittävä 

osa-alue yrittäjyyskasvatuksessa. Yrittäjyyskasvatuksen kontekstissa sosiaaliseen 

oppimisympäristöön kuuluvat oppimisen toimintakäytännöt sekä yhteisölliseen tiedon 

rakentamiseen pyrkivä sosiaalinen verkosto. Sosiaalisessa oppimisympäristössä opitaan 

yrittäjämäiselle toiminnalle ominaisia vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. (Lassila 2008, 196.)  

  

Koiranen ja Peltonen (1995, 58) erittelevät koulun oppimisympäristöjä, jotka joko passivoivat tai 

aktivoivat yrittäjyyttä. Yrittäjyyttä passivoi muun muassa suora opettajalta oppiminen, kun taas 

yrittäjyyttä aktivoi vuorovaikutteinen oppiminen. Yrittäjyyttä passivoivassa ympäristössä oppilas 

on pelkkä tiedon vastaanottaja – aktivoivassa ympäristössä oppilas itse ajattelee ja toimii. 

Yrittäjyyttä aktivoi myös joustava ja vapaamuotoinen oppiminen, ja ajallisesti säädelty sekä 

tarkkaan organisoitu opetus passivoi sitä. Yrittäjyydelle suotuisassa ympäristössä käytetään 

tietotekniikkaa, keskusteluja ja vuorovaikutusta – yrittäjyyttä estävässä puolestaan oppilailla on 

vain valmiit kirjalliset oppimateriaalit. (Koiranen & Peltonen 1995, 58.) Voi huomata, että 

yrittäjyyskasvatusta toteutetaan konkreettisilla ja yksinkertaisillakin käytännön toimilla.   

  

Oppimiskäsityksistä konstruktivistinen oppimiskäsitys ja itseohjautuvuus kytkeytyvät hyvin 

olennaisesti yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikkaan (Lassila 2008, 199). Konstruktivistinen 

oppimiskäsitys painottaa, että oppiminen on oppijan aktiivista kognitiivista toimintaa, jossa 

oppija tulkitsee ja käsittelee omia havaintojaan aiempien kokemustensa pohjalta. Tällä tavalla 
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oppija rakentaa maailmankuvaansa jatkuvasti. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan 

oppija ei ole passiivinen tiedon vastaanottaja vaan aktiivisesti käyttää kognitiivisia taitojaan ja 

rakentaa tietoa edellisten tietojensa ja kokemustensa päälle. (Tynjälä 2002, 38.)  

  

Kuten Leskinen (1999, 115) päättelee, ei ole olemassa yhtä oikeaa menetelmää 

yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen, vaan erilaiset oppilaita aktivoivat ja yhteistoiminnallisuutta 

korostavat menetelmät sopivat yrittäjyyskasvatukseen. Olennaisimmaksi asiaksi 

yrittäjyyskasvatuksessa voidaan nimetä toiminta, aktiivisuus ja yhdessä tekeminen. Tulee 

kuitenkin pitää mielessä, että mikäli oppilas on haluton toimintaan, ei millään menetelmälläkään 

voida häntä aktivoida. Yrittäjyyskasvatuksen ja yleensäkin yrittäjyyden voidaan huomata ehkä 

jopa suosivan tietynlaista ihmistyyppiä, esimerkiksi helposti sopeutuvia ja lähestyviä. (Leskinen 

1999, 115-116.)  

3.3 Tavoitteet 

Koulutuksella ja kasvatuksella on tavoitteena kasvattaa kansalaisia, jotka pystyvät monien eri 

voimien ristipaineessa tekemään yksilöllisiä ratkaisuja. Tavoitteena on valmistaa yksilöitä, jotka 

ovat aloitteellisia, havaitsevat mahdollisuuksia, tarttuvat tilaisuuteen sekä kykenevät toiminnan 

käynnistämiseen niin kotona kuin koulussa ja yhteiskunnassakin. Yrittäjyyskasvatuksella 

nähdäänkin olevan vaikutus nimenomaan tähän yhteiskunnalliseen aspektiin. 

Yrittäjyyskasvatuksen avulla tähdätään yhteiskuntaan valmiisiin ja toimintakykyisiin kansalaisiin. 

(Luukkainen & Wuorinen 2002, 29.)  

  

Alkuperäisen yrittäjyyskasvatuksen määritelmän mukaan yrittäjyyskasvatuksen taustalla vaikutti 

tavoite parantaa yhteiskunnan taloudellista tilannetta. Kuten Opetusministeriön (2004) julkaisussa 

sanotaan, on Euroopan unioni asettanut yrittäjyyden yhdeksi merkittävimmistä kansalaisten 

avaintaidoista, jonka avulla on mahdollisuus turvata talous ja sen kasvu. Yrittäjyyskasvatuksen 

myötä oppilaat hahmottavat, mikä on yksilön merkitys yritystoiminnassa sekä yritystoiminnan 

merkitys yhteiskunnassa, ja tavoitteena on, että oppilaat saavat mielikuvan kansainvälistyvän 

työelämän vaikutuksista niin työntekijöihin kuin Suomen talouselämäänkin (Opetushallitus 1994, 

39).  

  

Myös Harni (2015, 105-106) nostaa esiin yrittäjyyskasvatuksen yhteiskunnallisen aspektin: alun 

perin yrittäjyyskasvatuksen tavoite oli kasvattaa innovatiivisia, markkinoille orientoituneita 
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yrittäjiä, ja tämän avulla yritettiin osittain turvata silloista talouskasvua. Talouskasvun 

hiivuttua 1990-luvun alussa yrittäjyyskasvatus alkoi saada uudenlaisia sävyjä: aiemmin 

korostetusta ulkoisesta yrittäjyydestä alettiin siirtyä sisäisen yrittäjyyden ajatukseen eli 

yrittäjämäisesti toimimiseen kaikenlaisissa tilanteissa (Harni 2015, 106).   

  

Yrittäjyyskasvatuksen avulla pyritään kehittämään oppilaan yrittäjämäisiä ominaisuuksia, kuten 

itseluottamusta, luovia kykyjä, itsenäisyyttä, ongelmia ratkaisevaa käytöstä, rohkeutta, 

aloitteellisuutta sekä omaan toimintaan ja valintoihin liittyvää vastuuta. Oppilaille pyritään 

kehittämään vastuullisempaa otetta omasta elämästä. (Luukkainen & Wuorinen 2002, 16.)  

  

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa (1994, 38) yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet 

kiteytetään seuraavasti:  

  

”Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaassa sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, 

joita hän tarvitsee opiskeluaikanaan sekä myöhemmin työelämässä riippumatta siitä, 

työskenteleekö hän itsenäisenä yrittäjänä vai toisen palveluksessa.”  

  

Yrittäjyyskasvatukseen liittyy myös joitakin ongelma-alueita. Arkitodellisuudessa koulua ohjaa 

väistämättä piilo-opetussuunnitelma, josta seuraa, että piilo-opetussuunnitelman ja 

yrittäjyyskasvatuksen välillä on jännitettä. Jännite näiden kahden välillä on se, että piilo-

opetussuunnitelma vahvistaa oppijan avuttomuutta, alistumista ja ulkoaohjautuvuutta, kun taas 

yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on lisätä juuri päinvastaisia ominaisuuksia. Yrittäjyyskasvatus 

toimii ikään kuin piilo-opetussuunnitelman alaisuudessa. (Leskinen 1999, 122.) Leskinen (1999, 

122) viittaa Ristimäkeen ja Vesalaiseen (1997, 7), joiden mukaan yksi ongelmakohta 

yrittäjyyskasvatuksessa on se, että se on voimakkaasti kulttuurisidonnaista. Yrittäjyys-oppiainetta 

ei ole olemassa, joten yrittäjyyskasvatus on melko näkymätöntä, minkä vuoksi yrittäjyyskasvatus 

ei sisälly perinteisiin oppisisältöihin ja tavoitteisiin ja on tämän myötä hankala toteuttaa. 

Tällainen näkymätön ja ”läpäisyperiaatteella” toteutuva kasvatus voi olla jopa vielä alttiimpi 

piilo-opetussuunnitelman vaikutuksille kuin vahva, näkyvä substanssiaine. (Leskinen 1999, 122.)  



 

17 

 

3.4 Kritiikki 

Brunilan, Onnismaan ja Pasasen toimittamassa teoksessa Koko elämä töihin – Koulutus 

tietokykykapitalismissa (2015) tuodaan esille tietokykykapitalismin näkökulma koulutukseen ja 

työelämään. Tietokykykapitalismilla tarkoitetaan erilaisia tapoja, joilla ihmisten yleiset kyvyt 

pyritään valjastamaan siten, että niiden myötä hyödyttäisiin taloudellisesti. Tietokykykapitalismi 

viittaa yhteiskunnan tilanteeseen, jossa tieto on valttia: tiedosta on tullut merkittävä tuotannon 

resurssi ja ”ihmisiä tuotetaan ihmisten avulla”. (Brunila ym. 2015, 9.) Brunila ym. (2015, 9) 

viittaavat Thriftiin (2005) sekä Petersiin ja Besleyhin (2006), joiden mukaan 

tietokykykapitalismin voi tulkita olevan ”aivoin varustettua kapitalismia”, joka toimii etsimällä 

omaan hallintaansa uutta tietoa, jota voidaan käyttää aina jonkin kilpailukyvyn, tehokkuuden tai 

tuottavuuden parantamiseen. Tietokykykapitalismilla on yhteys niin työelämään kuin 

koulutukseenkin, ja voidaan pohtia, millaiset ehdot esimerkiksi koulutusta säätelevät nykyisessä 

tietokykykapitalismissa (Brunila ym. 2015, 9-10).  

  

Brunila ym. (2009) pohtivatkin teoksessaan, miten koulutus ja työelämä otetaan ja on jo otettu 

osaksi tietokykykapitalismia ja mitä tästä voi seurata. Harni (2009, 102) 

tarkastelee kirjoittamassaan artikkelissa yrittäjyyskasvatuksen – ja erityisesti sisäisen yrittäjyyden 

– merkitystä ”uudessa työelämässä” ja tietokykykapitalismissa. Harnin (2015, 103) mielestä 

yrittäjyyskasvatuksen kautta yrittäjyydestä yritetään muodostaa erottamaton osa yksilöä ja 

luonnetta, ja hänelle pyritään kehittämään yrittäjämäinen asenne, jota hän toteuttaa kaikilla 

elämän osa-alueilla. Koulutuksesta ja kasvatuksesta on nykyisessä yhteiskunnassa tullut 

merkittävä osa tuotannon organisoinnissa. Harni (2015, 104) viittaa Robert Boyeriin (2004), jota 

mukaillen perinteisesti ”hyvän elämän piiriin” kuuluneet asiat – kasvatus ja kulttuuri – ovatkin 

siirtyneet tuotannon keskiöön. Tietokykykapitalismin aikaiset koulutuspoliittiset päätökset ovat 

liittyneet selkeästi esimerkiksi ihmisen persoonallisuuden piirteisiin ja asenteisiin, joita on pyritty 

muokkaamaan tuottavuuden maksimoimiseksi. Tällaisesta toiminnasta esimerkkinä 

on Harnin mukaan nimenomaan yrittäjyyskasvatus. (Harni 2015, 104.)  

  

Voi päätellä, että mikäli yrittäjyyskasvatus ajatellaan olevan yksi tietokykykapitalistisen 

yhteiskunnan oire, ei suhtautuminen yrittäjyyskasvatukseen ole kovin hyvä. Tällainen 

mielleyhtymä on varmasti vaikuttanut yrittäjyyskasvatuksen huonoon toteutumiseen. 

Ristimäen (1998b, 65) mukaan yrittäjyyskasvatus saattaa herättää opettajissa arvolatauksia: 
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mikäli luullaan, että yrittäjyyskasvatuksen tavoite on kasvattaa kaikista oppilaista liiketoimintaa 

harjoittavia yrittäjiä, jää yrittäjyyskasvatus melko negatiiviseen valoon.  

  

Ristimäki (1998b, 63) painottaa myös, että yrittäjyyskasvatuksen kehnoon toteutumiseen on 

vaikuttanut se, ettei yrittäjyyskasvatuksesta ole muodostunut selkeää, yhtenäistä käsitystä: ei 

oikein tiedetä, miten yrittäjyyskasvatusta voidaan kouluissa käytännössä toteuttaa. Kun ei ole 

selkeitä rajoja ja määritteitä sille, mitä tällainen toiminta sisältää, miten sitä voidaan toteuttaa ja 

mihin sillä pyritään, on sitä vaikea lähteä käytännön työssä toteuttamaan.   
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4 Yrittäjyyteen oppimisesta työelämään 

4.1 Koulutus ja työelämä 

Vaikka koulutuksella ja kasvatuksella on monia tavoitteita ja päämääriä siitä, millaisia kansalaisia 

pyritään kasvattamaan, on koulutuksen tärkeää huomioida myös ne tarpeet, joita tulevaisuuden 

yhteiskunnalla tulee olemaan (Luukkainen & Wuorinen 2002, 29). Koiranen ja Peltonenkin 

(1995, 91) painottavat, että olisi kyettävä ymmärtämään, millaista työ- ja yritystoiminta ovat 

silloin, kun tänäpäivänä koulunsa aloittavat siirtyvät työelämään. Työelämässä tapahtuvat 

muutokset ovat viimekädessä seurausta elinkeinoelämän sekä koko yhteiskunnan kehityksestä 

(Koiranen & Peltonen 1995, 91). Kun Koiranen ja Peltonen vuonna 1995 ovat teoksensa tehneet, 

on silloin yhteiskunnan ongelmina olleet muun muassa työttömyys, valtion suuri velka sekä 

inflaation pelko – näihin kansakunnan ongelmiin he näkevät yhdeksi ratkaisuksi pienyrittäjyyden, 

joka ei toteudu ja onnistu ilman koulutuksen, esimerkiksi yrittäjyyskasvatuksen, apua (Koiranen 

& Peltonen 1995, 91). Kun yrittäjyyskasvatusta tarkastellaan laajasti, sisältää se nykypäivänä 

tärkeitä ja työyhteisön vaatimia piirteitä (Lassila 2008, 196).  

  

Mönkkönen ja Roos (2009, 11) kertovat, että työelämä on vuodesta 2009 taaksepäin 

katsottuna viimeisten kymmenen vuoden aikana muuttunut jatkuvasti. Kun jokin uusi uudistus on 

tullut, se on koettu ja siitä on selvitty, laitetaan asiat jälleen uusiksi. Voidaan sanoa, että on 

siirrytty yksittäisistä organisaatioiden muutoksista jatkuvasti muuttuviin 

organisaatioihin. Työelämän muutoksia ovat vuosina 1990-2009 olleet muun muassa lähes 

kaikenlaisen kilpailun lisääntyminen, lisääntyneen voiton tavoittelu, tulojen epätasainen 

jakautuminen, työelämän epävarmuus ja sosiaaliturvan heikentyminen. Voi päätellä, 

että työelämä on oikeastaan jatkuvaa muutosta, minkä vuoksi meidän on pidettävä itsemme 

valmiudessa vastata ja sopeutua näihin muutoksiin. Työelämässä työn kehittämisen välineiden on 

oltava joustavia ja mukautuvia aina uuteen tilanteeseen, mutta yhtälailla koulutuksen täytyy ottaa 

muuttuva työelämä huomioon lapsia kasvattaessa. (Mönkkönen & Roos 2009, 11-12; Luukkainen 

& Wuorinen 2002, 29.)  

  

Myös Kivinen ja Rinne (1989, 7) kirjoittavat silloisesta ajasta katsoen, että koulutuksen on 

siirryttävä jatkuvan muutoksen tilaan yhteiskunnan muutosten vuoksi. Heidän mukaansa 

koulutuksen on oltava tulevaisuudessa, eli nyt, joustava seuratessaan työelämän muutoksia. 
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Koulutuksen suunnitelmien on ulotuttava vuosikymmenien päähän tuottaakseen päteviä 

työntekijöitä. Suunnitelmien on perustuttava luotettaviin ennusteisiin niin työelämän kuin koko 

yhteiskunnankin muutoksista. (Kivinen & Rinne 1989, 7.) Kuten kuitenkin jo useampaan kertaan 

on todettu, on tulevaisuuden ennustaminen hyvin vaikeaa.  

  

Koulutuksessa on hyvä ottaa huomioon työvoiman mahdollisuus liikkua työmarkkinoilta toisille. 

Työmarkkinat ovat tällä hetkellä ja tulevat tulevaisuudessakin olemaan ylikansallisia, minkä 

vuoksi on tärkeää, että jossain tietyssä maassa esimerkiksi opettajaksi kouluttautunut kelpaa 

opettajan työhön muissakin maissa. 1980-luvulla koulutusjärjestelmät ja opetussuunnitelmat 

Euroopankin sisällä ovat hyvinkin erilaisia ja eritasoisia eivätkä koulutukset eri maissa ole 

yhteismitallisia tai yhdenmukaisia. (Kivinen & Rinne 1989, 10.) Voi pohtia, ovatko koulutukset 

vielä nykyisessäkään ajassa yhteensovitettavissa. Voisi päätellä, ettei ainakaan kaikissa Euroopan 

maissa hankittu esimerkiksi opettajan koulutus ole kelpaava Suomessa, sillä Suomessa opettajien 

koulutus on akateeminen ja laadukas.  

  

Kun on ennustettu tulevaisuuden työelämää, on korostettu muun muassa sosiaalisia taitoja, 

vuorovaikutustaitoja, viestintää ja itseilmaisua. Esimiesten arvioitua ammatillisesta koulutuksesta 

valmistuvien tietoja ja taitoja työelämään liittyen, ovat tulokset olleet negatiivisia eri maissa. 

Tässä vaiheessa voitaisiin tuoda esiin kvalifikaation käsite, jolla tarkoitetaan hankittuja 

valmiuksia ja taitoja, joita tullaan työelämässä tarvimaan. (Leskinen 1999, 104.) Rauhala (1993, 

15-18) painottaa koulutuksen ja työelämän välillä olevan ristiriita: koulutuksella tuotetaan 

elinikäistä kompetenssia, jolla ei ole tekemistä niiden kvalifikaatioiden kanssa, joita työelämässä 

tarvitaan. Koulu ei näin ollen valmista oppilaita työpaikkojen vaatimuksiin vaan pikemminkin 

työmarkkinoiden vaatimuksiin: koulun tekemä kvalifiointi suuntautuu työmarkkinoille. Koska 

työmarkkinat toimivat ikään kuin koulutuksen ja työelämän välillä, pysyvät koulutus ja työelämä 

irtonaisina toisistaan. (Leskinen 1999, 104.)  

  

Yrittäjyyskasvatus valmentaa oppilaita sisäisen yrittäjyyden lisäksi ulkoiseen yrittäjyyteen; aito 

yrittäjyys täytyy pyrkiä säilyttämään tärkeänä nuoren elämän toteuttamismuotona, sillä 

nykypäivän ja tulevaisuuden yhteiskunnassa yrittäjyys on merkittävä työllistämiskeino 

(Luukkainen & Wuorinen 2002, 29). Kuten Hisrich ym. (2013, 6) painottavat, on yrittäjyydellä 

merkittävä rooli elinkeinoelämän luomisessa ja kasvamisessa. Koska yhteiskunta kehittyy siihen 

suuntaan, että tilaisuuksien hyödyntäminen ja tieto ovat merkityksellinen osa ihmisen 

menestymisessä, täytyy koulutuksen valmentaa yksilöä omaksumaan sellaisia tietoja ja taitoja, 
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joiden avulla tämä tulisi pärjäämään ulkoisenakin yrittäjänä. Ulkoisen yrittäjän piirteet 

ja ominaisuudet ovat tärkeitä yrittäjyydessä, mutta ne ovat hyödyksi myös muussa työelämässä. 

(Luukkainen & Wuorinen 2002, 29.)   

  

Koulutusta ja työelämää on erilaisin keinoin pyritty tuomaan lähemmäs toisiaan, ja yksi tällainen 

– joka luetaan myös yrittäjyyskasvatuksen osaksi – on peruskouluissa ja lukioissa toteutettu 

työelämään tutustuminen eli TET. TET on osa koulujen työkasvatusta: sen avulla pyritään 

luomaan nuorille kokemuksia työelämästä ja valmistamaan heitä työelämään ja siellä 

tapahtuviin muutoksiin. TET:in avulla yritetään helpottaa nuorten valintaa uran suhteen sekä 

parantaa heidän itsetuntemustaan ja sosiaalisia taitojaan.  (Hietaniemi 2002, 18.) Oppilaitokset 

käyttävät erilaisia simulointiohjelmia ja oikeidenkin yritysten perustamista välineenä toteuttaa 

yrittäjyyskasvatusta. Esimerkiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun alla toimii vuonna 1997 

perustettu Tiimiakatemia, jossa tradenomiopiskelijat luovat omia yrityksiä. Tällä tavalla opiskelut 

ja työelämä kulkevat käsi kädessä, ja opinnot suuntautuvat yrittäjyyteen ja käytäntöön. (Leskinen 

1999, 118.)  

  

Myös oululaisten 16-24-vuotiaiden nuorten on mahdollista työllistää itsensä ryhtymällä yrittäjäksi 

kesällä. Kesäyrittäjä-projekti on toteutettu yhteistyössä Oulun kaupungin, 

Oulu Entrepreneurship Societyn, Njetworkingin ja Iin Micropoliksen kanssa. Kesäyrittäjä-

projektissa nuorten yrittäjyys on tehty helpoksi ja turvalliseksi: projekti tarjoaa nuorille tukea 

mentoreiden kautta, työkaluja ja vahvan verkoston. (https://www.kesayrittaja.com/.) Vaikka 

projekti ei toimi oppilaitoksen alla, kuten Tiimiakatemia, on se esimerkiksi Oulun yliopistossa 

hyvin näkyvillä, ja projekti on yksi tapa tuoda yrittäjyyttä ja työelämää lähemmäs nuoria.  

  

Koiranen ja Peltonen (1995, 54-56) luettelevat TETin lisäksi muitakin erilaisia toimia, joiden 

avulla koulun ja työelämän yhteistyötä voitaisiin lisätä. Heidän mielestään jo alakoulussa tulisi 

alkaa tehdä yhteistyötä oman paikkakunnan yritysten kanssa. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi 

yritysvierailut, yrittäjien vierailut kouluihin, simulointi, yritysten ja koulujen yhteisprojektit, 

nimikkoluokkatoiminta sekä työharjoittelut. Tärkeimmäksi ja omakohtaisimmaksi sanotaan 

kuitenkin työharjoittelut yrityksissä; siinä käytännön työ tulee parhaiten esille. Simulointia ja 

nimikkoluokkatoimintaa voisi avata hieman enemmän. Simuloinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä 

menetelmiä, joissa erilaisilla todellisuutta matkivilla malleilla jäljitellään vastaavaa tilannetta. 

Nimikkoluokkatoiminnalla taas viitataan mahdollisesti useamman vuoden 

kestävään yhteistoimintaan yrityksen ja sen ”kummiluokan” välillä.  (Koiranen & Peltonen 1995, 
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55-56.) Kaikki nämä eri toimet tuovat työelämää lähemmäs koulua, ja niiden avulla on 

mahdollista tehdä työelämää tutuksi lapsille heti opintopolun alusta asti.  

  

Yrittäjyyskasvatuksessa on tärkeää ottaa huomioon oppimisen transfer eli siirtovaikutus. 

Oppimisen siirtovaikutus on sitä, että oppilas voi kiinnittää oppimansa asian tilanteisiin, joissa voi 

tätä tietoa tulevaisuudessa hyödyntää, ja uusissa tilanteissa oppilas voi puolestaan etsiä tilanteesta 

yhteyksiä aiemmin opittuihin asioihin. Oppimisen siirtovaikutus auttaa oppilasta hyödyntämään 

oppimaansa tietoa soveltamalla sitä käytäntöön. Yrittäjyyskasvatuksessa oppimisen siirtovaikutus 

voi olla ongelmallinen, mutta ratkaisuna ovat juurikin Koirasen ja Peltosen (1995, 55-56) 

luettelemat erilaiset työn ja koulun vuorottelu ja vuorovaikutus. Työn ja koulun vuorottelun tulee 

tapahtua oppilaskeskeisesti: oppilas itse osallistuu työntekoon ja käytännön harjoitteluun 

sekä ratkoo koulussa siihen liittyviä tehtäviä. (Leskinen 1999, 110.)   

 

4.2 Tulevaisuuden työelämätaidot 

Luukkainen ja Wuorinen (2002, 33-79) luettelevat erilaisia tulevaisuuden työelämässä tärkeitä 

osaamissisältöjä. Olen valikoinut niiden joukosta muutamia osaamissisältöjä, joista kerron 

tulevissa kappaleissa hieman tarkemmin. Ensimmäinen osaamisen osa-alue on kyky ja halu 

oppia. Ihmisen tulee kyetä oppimaan uutta, kiinnittämään opittu asia aiempiin kokemuksiin ja 

tietoihin siten, että tiedot ja taidot kehittyvät. Tämän lisäksi on kuitenkin myös tärkeää haluta 

oppia: on aktiivisesti ja avoimesti etsittävä uutta tietoa ja arvioida sitä. (Luukkainen 

& Wuorinen 2002, 35.)  

  

Kansainvälistyvässä, monikulttuuristuvassa ja rajoja häilentävässä maailmassa on tärkeää 

ymmärtää ja suvaita erilaisuutta. Koulutuksessa tulee painottaa stereotypioiden vahingollisuutta ja 

kannustaa oppilaita muodostamaan mielikuvia ihmisistä ja kulttuureista itse eikä kuulopuheiden 

perusteella. Tällaisella ajattelua avartavalla opetuksella ja kasvatuksella on yhteys yrittäjyyteen: 

yrittäjyydessä ei voi valita asiakkaita tai kangistua kaavoihin. Yrittäjyydessä lähtökohta on, että 

omat velvoitteensa hoitavat asiakkaat ovat hyviä riippumatta heidän taustastaan - kaikkia 

asiakkaita kohdellaan samanarvoisesti. (Luukkainen & Wuorinen 2002, 43.)  

  

Terve itsetunto on yksi merkittävistä ja tarpeellisista piirteistä työelämässä. Itsensä tuntemisen, 

omien vahvuuksien ja heikkouksien tiedostamisen, myötä yksilöstä tulee itsenäinen sekä 
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yksilöllisiin päätöksiin kykenevä. Tällaiseen itseohjautuvuuteen liitetään yritteliäisyys ja 

yrittäjämäinen asenne: yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta esimerkiksi kouluissa virheet pitäisi 

nähdä oppimistilanteina eikä epäonnistumisina. Tervettä itsetuntoa pidetään johtavan 

yritystoiminnan perusedellytyksenä, mutta tärkeänä myös toisen palveluksessa 

toimiessa. (Luukkainen & Wuorinen 2002, 45, 46.) Terveestä, hyvästä itsetunnosta huolimatta on 

tärkeää pysyä kriittisenä: omat virheet ja puutteet on tiedostettava ja myönnettävä. Kasvatuksen 

avulla tämän kriittisyyden kehittymiseen pyritään vaihtoehtojen etsimisellä, pohtimisella sekä 

velvoitteella perustella oma kanta. Tällaista kriittisyyttä kutsutaan myönteiseksi kriittisyydeksi. 

(Luukkainen & Wuorinen 2002, 49, 50.)  

  

Terveeseen itsetuntoon ja itsensä tuntemiseen liittyy yksi merkittävä osaamissisältö, 

erityistaitojen hallinta. On hyvä tiedostaa omat vahvuutensa ja osaamisensa, sillä työelämässä 

näitä erityisosaamisalueita arvostetaan. Erityisosaamisten myötä yksilö erottuu joukosta. Maailma 

– ja työelämä – tarvitsee ihmisiä, jotka tekevät työn laadukkaasti ja huolellisesti, ja pyrittäessä 

erottautumaan se on tärkeä ominaisuus. (Luukkainen & Wuorinen 2002, 56.)  

  

Seuraava tärkeä osaamissisältö on vuorovaikutustaidot. Hyvät vuorovaikutustaidot ilmenevät 

muun muassa kuuntelemisena, sanavalintoina, tilanteeseen sopivana puhetyylinä, kättelemisenä, 

silmiin katsomisena sekä tilanteeseen soveltuvana käyttäytymisenä ja pukeutumisena. Hyvät 

kommunikointitaidot ovat osa vuorovaikutustaitoja. Yrittäjälle tärkeää on kunnioittava 

kohtaaminen; hänen tulee osata kohdata asiakas oikein ja lähestyä oikealla tavalla. Kasvatuksessa 

ja koulutuksessa vuorovaikutustaitoja voidaan opettaa erilaisten kuvitteellisten tilanteiden kautta. 

(Luukkainen & Wuorinen 2002, 51, 53.)   

  

Erityisesti yrittäjyydessä tärkeä ominaisuus on joustavuus; yrittäjän tulee jatkuvasti ottaa 

huomioon sekä asiakkaat että henkilöstö. Joustavuus on kaiken tuottavan yrittäjyyden pohja ja 

perusta. Kyky joustaa voidaan kuitenkin yleistää kuuluvaksi myös ulkoisen yrittäjän 

ominaisuuksiin. Muita, selkeästi yrittäjyyskasvatuksen välittämiä, yrittäjämäisiä ja tärkeitä 

ominaisuuksia ovat aktiivisuus, oma-aloitteisuus ja päätöksentekokyky. Aktiivisuus on halua ja 

taitoa tarttua asioihin sekä osallistua eri juttuihin, ja se on selvä menestystekijä nykypäivän ja 

tulevaisuuden työelämässä. Aktiivisuuteen liittyy päätöksentekokyky, joka puolestaan vaatii oma-

aloitteisuutta. (Luukkainen & Wuorinen 2002, 60, 61.) Lisäksi tärkeitä ominaisuuksia ovat 

tasapainoisuus ja johdonmukaisuus. Tasapainoisuus on harkintaa ja vaihtoehtojen arvioimista eri 

osapuolien näkökulmasta. Tasapainoisuuteen liittyy myös eri persoonallisuuspiirteiden 
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tasapainoisuutta, joka ilmenee riittävänä sisäisenä rauhallisuutena ja vakautena sekä omien 

tunnetilojen hallintana. Johdonmukaisuus liittyy tasapainoisuuteen, ja sillä viitataan haluun ja 

kykyyn analysoida tilannetta ja toimia rationaalisesti sekä loogiseen toimintaan. (Luukkainen 

& Wuorinen 2002, 64, 65.)  

  

Viimeiseksi nostan esille yhden yrittäjyyskasvatukseen ja yrittäjyyteen olennaisimmin liitetyn 

termin, innovaation. Luukkainen ja Wuorinen (2002, 73) listaavat sen yhdeksi työelämässä 

tärkeäksi osaamissisällöksi. Innovatiivisuus – luovuus ja kekseliäisyys – toteutetaan ja luodaan 

kouluissa ja kotona. Koulussa vaaditaan liiankin usein pelkästään oikeita vastauksia – 

yrittäjyyskasvatuksen avulla puolestaan innovatiivisuutta pyritään synnyttämään 

oppimistilanteissa rohkaisemalla kysymään, kyseenalaistamaan ja etsimään eri 

vaihtoehtoja. (Luukkainen & Wuorinen 2002, 73.)  

 

4.3 Taitojen merkitys tulevaisuuden työelämässä 

Halu kehittyä on tärkeä ja jopa välttämätön ominaisuus nopeasti muuttuvassa työelämässä. Tämä 

ominaisuus on tärkeää, sillä markkinat muuttuvat nopeaa: työnantajan ja esimerkiksi jonkin 

yrityksen kilpailukyvyn kannalta pyrkimys kehittyä on ensiarvoisen tärkeä osa 

menestymistä. (Luukkainen & Wuorinen 2002, 36.) Muutoksen ollessa normaali osa nyky-

yhteiskuntaa tulee ihmisten oppia kohtaamaan jatkuvaa muutosta: muutoksensietokyky on 

olennainen osa menestymistä. Jotta oppilaat oppisivat kohtaamaan muutoksia, opetuksessa tulee 

siirtyä uusintamisesta uudistamiseen, mikä kehittää oppilaiden innovatiivisuutta. Kun omassa 

työssä tapahtuu uudistuksia, parhaiten menestyy henkilö, joka osaa suhtautua siihen ja ottaa 

muutokset käyttöön oikeaan aikaan. (Luukkainen & Wuorinen 2002, 39-41.)  

  

Kyky sietää muutoksia ja sopeutua erilaisiin olosuhteisiin on tärkeä taito tulevaisuuden 

työelämässä, sillä yhteiskunta ja myös koulumaailma muuttuvat eikä näitä muutoksia voida 

ennakoida. Silti näihin muutoksiin ja niiden tuomiin haasteisiin on niin yksilön kuin yhteisönkin 

pystyttävä vastaamaan. Tulevaisuudessa yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset tulevat 

todennäköisesti tapahtumaan entistä nopeampaa. Muutoksia tapahtuu ennen kaikkea työssä, mutta 

myös esimerkiksi monikulttuurisuudessa, arvoissa, koulutuksellisissa ja ammatillisissa 

rakenteissa sekä erilaisissa kansallisissa ja maailmanlaajuisissa kriiseissä. (Luukkainen 

& Wuorinen 2002, 37-38.)  
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Kyky sietää ja ymmärtää erilaisuutta puolestaan kumpuaa kansainvälistyvästä ja 

monikulttuurisesta maailmasta, jossa erilaisuus ja eriarvoisuus on lisääntynyt. Elämä - myös 

työelämä - on yhä enemmän ihmisten, kulttuurien ja yleensäkin erilaisuuden kohtaamista. 

(Luukkainen & Wuorinen 2002, 43.)  

  

Nopeasti muuttuvaan työelämään ja siihen sopeutumiseen liittyy olennaisesti myös kyky joustaa. 

Jokaisen ihmisen kohdalla elinolosuhteet muuttuvat moneen kertaan ja monella tapaa, minkä 

vuoksi taito suuntautua ja orientoitua uudelleen uusiin tilanteisiin on sekä yksilön että työyhteisön 

vahvuus. Nykymaailmassakin yksi ihminen voi vaihtaa työpaikkaansa useaan kertaan elämänsä 

aikana, ja työtutkimuksen mukaan joidenkin vuosien päästä voi ilmetä ammatteja, joita emme 

tällä hetkellä edes tiedä olevan olemassa. Tällaisten tekijöiden vuoksi tulevaisuuden työelämä 

vaatii työntekijältä joustavuutta ja taitoa orientoitua uudelleen. (Luukkainen & Wuorinen 2002, 

59.)  

  

Luukkainen ja Wuorinen (2002, 47, 50) perustelevat terveen itsetunnon ja myönteisen 

kriittisyyden merkityksen työelämässä lähinnä yrittäjyyden kautta. Terveen itsetunnon 

merkityksestä kerrottaessa he viittaavat yrittäjäjärjestön silloiseen puheenjohtajaan Risto 

Heikkilään, jonka mukaan terveen itsetunnon merkitys yrittäjyydessä on se, että yrittäjä luottaa 

omaan ideaansa, kykenee kehittämään ideastaan toimivan konseptin sekä kokee vastoinkäymiset 

haasteena. Myönteisen kriittisyyden tarve puolestaan näkyy yrittäjyydessä siinä, että kriisin 

ilmetessä yrittäjän on pohdittava yrityksen nykytilaan johtaneita syitä. Yrittäjän tulee tarkastella 

omia ratkaisujaan kriittisesti, ja hänen on punnittava eri vaihtoehtoja valitakseen sen, joka kantaa 

pisimmälle ja johtaa parhaaseen lopputulokseen. (Luukkainen & Wuorinen 2002, 47, 50.)  

  

Aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja päätöksentekokykyä pidetään tärkeänä nykypäivän ja 

tulevaisuuden työelämässä, sillä yksilön on otettava yhä enemmän vastuuta omasta 

työllistymisestään. Jokaisen täytyy oman aktiivisuutensa ja oma-aloitteisuutensa avulla 

työllistämään itse itsensä tai yrittää ikään kuin markkinoida itsensä työpaikkaan. (Luukkainen 

& Wuorinen 2002, 62.) Aktiivisuuteen ja oma-aloitteisuuteen voidaan liittää kyky 

innovatiivisuuteen. Innovatiivisuus on merkittävä taito erityisesti nopeasti muuttuvien 

markkinoiden vuoksi; innovatiivinen yrittäjä kykenee luomaan menestystekijänsä reagoimalla 

nopeasti muuttuvilla markkinoilla. (Luukkainen & Wuorinen 2002, 75.)  

  



 

26 

 

Tulevaisuuden – ja myös nykypäivän – työelämässä on tärkeää kyetä orientoitumaan 

virtuaalisesti. Toiminta sähköisissä verkoissa on olennainen osa sekä kouluja että työpaikkoja, 

minkä vuoksi tieto- ja viestintätekniikkan perustaitojen osaaminen on jo välttämättömyys 

työelämässä. Työelämässä tulee osata sujuvasti liikkua tietoverkoissa. (Luukkainen 

& Wuorinen 2002, 55.) Virtuaalisuuteen ja työpaikkojen käytäntöjen sähköistymiseen liittyy 

vahvasti tiedon tulva: tietoa on saatavilla loputtomiin. Tämän vuoksi tärkeää on osata hallita 

tietoa. On osattava käyttää erilaisia tiedonhankintakanavia sekä muun muassa hallittava 

peruskäsitteistö, jotta tietoa yleensä voidaan hakea ja käsitellä. (Luukkainen & Wuorinen 2002, 

68.)  

 



 

27 

 

5 Pohdinta 

Tutkielmassani tarkoituksena oli ottaa selvää ylipäänsä yrittäjyyskasvatuksesta: mitä sillä 

tarkoitetaan, mistä ilmiö kumpuaa ja valmistaako se kasvatettavia 

työelämään. Tutkimuskysymykseksi asetin seuraavan: mitä yrittäjyyskasvatuksella tarkoitetaan ja 

millä tavoin se valmistaa kasvatettavia työelämään? Hypoteesiksi puolestaan asetin työlleni sen, 

että yrittäjyyskasvatus on yksi tapa kuroa koulutuksen ja työelämän välistä kuilua 

umpeen ja että sen avulla lisätään oppilaiden ja opiskelijoiden tietoisuutta työelämästä ja sen 

vaatimuksista.   

  

Kirjallisuuden perusteella voi todeta, että yrittäjyyskasvatuksella tarkoitetaan ennen kaikkea 

asennekasvatusta, jonka avulla oppilaissa ja opiskelijoissa pyritään herättämään positiivista 

suhtautumista yrittäjyyttä kohtaan sekä aktiivista ja vastuuntuntoista elämänasennetta. 

Yrittäjyyskasvatuksessa pyritään nimenomaan sisäiseen yrittäjyyteen eli yrittäjämäisten 

ominaisuuksien tukemiseen. Tarkoituksena ei ole muovata kaikista ihmisistä ulkoisia 

yrittäjiä; yrittäjämäisyyttä tarvitaan useilla elämän osa-alueilla ja toisenkin palveluksessa 

toimiessa.   

  

Yrittäjyyskasvatus valmistaa kasvatettavia työelämään lisäämällä heidän 

työelämätietoisuuttaan niin käytännön yritysvierailuiden ja työharjoitteluiden kuin opetuksessa 

käytettävien tehtävienkin kautta. Itse tulkitsen yrittäjyyskasvatuksessa käytettävien käytännön 

harjoitusten, esimerkiksi TET-harjoitteluiden, antavan oppilaille mahdollisuuden tutustua 

työelämään ja löytämään ”oma juttu”, kun taas erilaiset koulutehtävät ja oppimismenetelmät 

aktivoivat oppilaiden työelämätaitoja.  

  

Kirjallisuuden perusteella voi huomata, että yrittäjyyskasvatuksen taustalla on alun perin 

vaikuttanut yhteiskunnan taloudellinen tilanne ja tarve parantaa sitä yrittäjiä ja yrityksiä 

lisäämällä; onhan yrittäjyys tapa luoda työpaikkoja. Tämä ei kuitenkaan enää ole 

yrittäjyyskasvatuksen tavoite. Näkemykseni mukaan yrittäjyyskasvatuksen taustalla vaikuttaa 

nykyään pikemminkin muuttunut, haastava työelämä: työelämä on muuttunut viimevuosina ja on 

jatkuvasti muutoksen alla. Jotta yksilö pärjää työelämässä, vaaditaan häneltä ominaisuuksia, joita 

yrittäjyyskasvatus nimenomaan pyrkii kasvatettavissa herättämään. Tällaisia ominaisuuksia ovat 

muun muassa kyky sopeutua erilaisiin tilanteisiin, sosiaaliset taidot, luovuus 
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sekä stressinsietokyky. Erityisesti sosiaalisia taitoja painotetaan useissa yrittäjyyskasvatukseen 

liittyvissä oppimis- ja opetusmenetelmissä.   

  

Voi myös todeta, että yrittäjyyskasvatusta pidetään trendi-ilmiönä, joka ei ole päässyt kunnolla 

juurtumaan suomalaiseen koulujärjestelmään. Yrittäjyyskasvatus ei ole käytännössä toteutunut 

toivotulla tavalla, mihin syynä voi olla sen herättämät negatiiviset mielleyhtymät: sana yrittäjyys 

on herättänyt monissa opettajissa ajatuksen siitä, että jokaisesta oppilaasta pyritään muovaamaan 

yrittäjä ja tällä tavoin taloudellisesti tuottava.  Ihmisten ominaisuuksien ja taitojen valjastaminen 

siten, että niistä olisi tulevaisuudessa taloudellista hyötyä yhteiskunnalle, on 

tietokykykapitalistisen yhteiskunnan ominaispiirre. Mikäli yrittäjyyskasvatus yhdistetään yhdeksi 

tietokykykapitalismin toteuttamisen tavaksi ja keinoksi saavuttaa taloudellista hyötyä, ei ole 

ihme, että suhtautuminen yrittäjyyskasvatukseen on varsinkin opettajien keskuudessa 

negatiivista. Tällainen mielleyhtymä voi olla yrittäjyyskasvatuksen heikon toteutumisen 

taustalla.   

  

Yrittäjyyskasvatukseen liittyvää kirjallisuutta lukiessani hypoteesini toteutui mielestäni melko 

selkeästi: yrittäjyyskasvatus valmistaa kasvatettavia työelämään, ja se on yksi keino tuoda 

koulutusta ja työelämää lähemmäs toisiaan. Yrittäjyyskasvatukseen sisältyvä toiminta ja tehtävät 

tekevät työelämää oppilaille ja opiskelijoille tutummaksi ja tämän myötä voi auttaa nuoria 

erittelemään ja jäsentelemään omaa kiinnostusta ja taitoja, mikä puolestaan on hyödyksi oman 

jutun löytämisessä. Mikäli yrittäjyyskasvatus onnistuu saamaan paremmin ja suuremmin sijaa 

suomalaisissa kouluissa, on se tärkeää ja hyödyllistä toimintaa.   

  

Tutkielmaani liittyvää kirjallisuutta läpikäydessä ja työtä kirjoittaessa mieleeni nousi paljon 

ajatuksia. Aloin pohtia yrittäjyyskasvatusta sekä erityisesti nuorten ja opiskelijoiden 

työelämätietoisuutta ja työkokemusta yhä enemmän. Kiinnostuin aiheesta lisää, ja löysin myös 

uusia kiinnostavia tutkimuskohteita. Kaikkia näitä yrittäjyyskasvatuksen pohjalta nousseita 

ajatuksia ja kirjallisuudesta esiin tulleita aihealueita en voinut työssäni käsitellä – ainakaan kovin 

syvällisesti – mutta pyrin silti työssäni sivuamaan eri aiheita mahdollisimman laajasti. 

Tutkielmani työstämisen myötä löysin itselleni uusia ja tuntemattomia asioita, jotka jättivät 

kiinnostusta tutkia ja perehtyä asioihin mahdollisesti myöhemmissä töissä.  

  

Lukiessani kirjallisuutta yrittäjyyskasvatuksesta huomasin, että yrittäjyyskasvatuksella pyritään 

niihin asioihin, joiden ajatellaan nykypäivänä olevan ideaali tilanne koulutuksessa. Tällaisen 
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ihanteellisen koulutuksen ominaispiirteitä voisivat olla esimerkiksi syväoppiminen, ei ainoastaan 

oikeiden tietojen etsiminen ja löytäminen vaan itse tutkiminen, oppijaa aktivoiva 

oppimisympäristö sekä sosiaalisia taitoja kehittävät tehtävät. Perinteisesti suomalainen 

koululaitos on keskittynyt ulkoa opettelemiseen sekä oikeisiin ja vääriin vastauksiin. 

Yrittäjyyskasvatuksen voi nähdä olevan yksi keino muuttaa tällaista koulutusta. Kuten 

kirjallisuudessakin painotettiin, on kuitenkin todettu, ettei yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen 

oikein ole onnistunut. Itsessäni tämä herätti pohdintaa siitä, ettei yrittäjyyskasvatuksesta ehkä 

pitäisi puhua yrittäjyyskasvatuksena; nimitys voi monissa – sekä opettajissa että oppilaissa ja 

opiskelijoissa – herättää kielteisiä mielikuvia. 

  

Kirjallisuuden pohjalta aloin pohtia koulutuksen ja työelämän välistä suhdetta ja sitä, miten tätä 

suhdetta voitaisiin lähentää ja parantaa. Tämä aihe on oman näkemykseni mukaan tärkeä ja 

ajankohtainen; nykypäivän ja tulevaisuuden muuttuvan ja vaativan työelämän vuoksi on hyvä, 

että nuoret saavat hyvissä ajoin kokemuksia työelämästä ja voivat alkaa eri kokeilujen avulla 

pohtia omia kiinnostuksen kohteita ja tulevaisuutta. On hyvä, ettei kaikkea työelämään liittyvien 

taitojen omaksumista jätetä valmistumisen jälkeiseen työelämään. Aloin pohtia, että mikäli 

nuorten ja opiskelijoiden työelämätietoisuuteen panostettaisiin yhä enemmän kuitenkaan 

painostamatta tai aiheuttamatta nuorille stressiä tulevaisuudesta, olisiko sillä vaikutusta 

esimerkiksi nuorten työllistymiseen tai myöhemmässä vaiheessa työhyvinvointiin.  

  

Tutkielmaani työstäessäni sain huomata, että tutkimuskirjallisuus on melko vanhaa: tutkimuksia 

on tehty lähinnä 2000-luvun alussa, jolloin yrittäjyyskasvatus nousi pinnalle koulutuksessa. On 

tärkeää ottaa huomioon, että kirjallisuus on osittain vanhaa ja siitä ajasta käsin kirjoitettu. Tämä 

mahdollistaa kuitenkin sen, että voi tarkastella, ovatko silloin spekuloidut asiat toteutuneet tai 

muuttuneet siihen suuntaan, mihin silloisessa ajassa on ennustettu. Esimerkiksi Kivinen ja Rinne 

puhuvat jo vuonna 1989 kirjoittamassaan teoksessa Työmarkkinat, ennusteet ja koulutus 

sijoittajana: ”Koulutusvirrat, valikointi ja työelämä” – tutkimusprojektin 

kysymyksenasettelu koulutusten yhteismitallisuudesta eli siitä, että yhdessä maassa tietyn 

koulutuksen suoritettuaan henkilön tulisi olla pätevä jossain toisessa maassa. Vaikka teos on 

vanha, on tämä aihe edelleen ajankohtainen: voi pohtia, onko koulutusten yhteismitallisuus 

toteutunut vieläkään. Koulutuksen yhteismitallisuus on tärkeä seikka, sillä ihmiset liikkuvat 

paljon eri maiden välillä, ja koulutus on yksi liikkumista mahdollistava tekijä.  
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Leskinen kirjoittaa teoksessaan ”Yrittäjällä on koko elämä kiinni yrityksessä”. Opiskelijoiden 

yrittäjyyskäsitykset ja niiden muutokset yritysprojektin aikana (1999, 110) oppimisen 

siirtovaikutuksesta, joka tarkoittaa, että oppilas tai opiskelija voi yhdistää oppimiansa asioita 

käytäntöön. Yrittäjyyskasvatuksessa tällä siirtovaikutuksella tarkoitetaan työn ja koulun 

vuorottelua – esimerkiksi työharjoitteluja. Yliopisto-opiskelijana aloin pohtia, toteutuuko tämä 

siirtovaikutus yliopisto-opinnoissa. Tutkinto-ohjelma, jossa itse opiskelen, on hyvin 

teoriapainotteinen, ja oikea – opintoihin sisältyvä – mahdollisuus oppimisen siirtovaikutukseen 

toteutuu vasta kolmantena opintovuonna. Työelämäkokeilut ovat hyvin merkityksellisiä 

teoriapainotteisissa opinnoissa ja generalistisissa tutkinnoissa.  

 

Vaikka yrittäjyyskasvatus on erinäisistä syistä jäänyt taka-alalle suomalaisessa 

koulujärjestelmässä, on siinä paljon potentiaalia ja annettavaa mikäli sitä tarkastellaan oppilaiden 

ja opiskelijoiden näkökulmasta. Yrittäjyyskasvatuksen sisältämillä toimilla ja tavoitteilla on 

potentiaalia parantaa yksilöiden – ikään katsomatta – käsitystä työelämästä, valmistaa heitä siihen 

ja jopa auttaa monien paiskiman ongelman kanssa: oman jutun löytämisessä. Yhtäältä 

toteutuakseen yrittäjyyskasvatus tarvitsee selkeät raamit ja sen tulee herättää positiivisia 

mielikuvia – toisaalta tällaista erillistä ”kasvatustapaa” ei edes tulisi eritellä tai määritellä vaan 

yrittäjyyskasvatuksen tapaisen opetus- ja oppimiskulttuurin olisi läpäistävä koko 

koulutusjärjestelmä.  
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