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Tutkimus nuorten yrittäjyyshalukkuudesta, yrittäjyyskasvatuksesta sekä
EER 2012 - yrittäjyysvuoden vaikuttavuudesta

Yrittäjyyden merkitystä on viime aikoina korostettu eri yhteyksissä. Yrittäjyyttä 
on pidetty keskeisenä suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn, kansantalouden 
ja alueiden kehittymisen kannalta. Aluekehitystä koskevassa keskustelussa 
puolestaan on erityisesti painotettu uutta luovaa, innovatiivista ja kasvuhakuista 
yritystoimintaa. Yrittäjyyden edistäminen ja yrittäjyyskasvatus ovat nousseet 
tärkeäksi yhteiskunnalliseksi toiminnaksi, paitsi valtakunnallisesti niin myös 
alueellisella tasolla.

Tämä julkaisu on osa Nuorten yrittäjyyden edistämisen Uudellamaalla EER 2012 
–hanketta. Hankkeen lähtökohtana on se, Euroopan unionin alueiden komitea 

nimesi Uudenmaan Euroopan yrittäjyysalueeksi 2012. Uudellamaalla vuoden teemana 
oli Nuori yrittäjyys. Hankkeen kuluessa on järjestetty erilaisia yrittäjyyttä edistäviä 
tapahtuvia opiskelijoille ja nuorille yrittäjille Uudellamaalla.

Tässä tutkimusjulkaisussa lähestytään yrittäjyyden edistämistä erityisesti koulu-
jen yrittäjyyskasvatuksen, EER 2012-hankkeen vaikuttavuuden arvioinnin sekä 

nuorten yrittäjyysasenteiden ja yrittäjyysaikomusten näkökulmasta. Tutkimuksessa 
kysytään: Miten yrittäjyyskasvatus ilmenee uusimaalaisten lukioiden ja ammatillis-
ten oppilaitosten opetussuunnitelmissa ja opetustyössä? Millaisia ovat uusimaalais-
ten lukiolaisten ja ammattikoululaisten yrittäjyyshalukkuus ja siihen vaikuttavat 
tekijät? Millainen on ollut EER 2012 teemavuoden vaikuttavuus yrittäjyyden edistä-
misen näkökulmasta? 

Kirja tekee näkyväksi yrittäjyysasenteiden ja yrityksen perustamishalukkuuden 
moniulotteisen suhteen sekä yrittäjyyskasvatuksen lähtökohtien ja tavoitteiden 

selkiinnyttämisen tarpeen. Tehty tutkimus osoittaa, että jo lyhytkestoinen yrittä-
jyyttä edistävä toiminta voi olla vaikuttavaa. Kirja on tarkoitettu niille, jotka halu-
avat perehtyä nuorten yrittäjyyden edistämisen haasteelliseen maailmaan myös tut-
kimuksen kautta.
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Sisällyse

N gohdanto=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=T 

O vrittäjyyden=edistäminen=ja=yrittäjyyskasvatus=tutkimusJkohteena=KKKKKKKKKKKK=V 
OKN vrittäjyys=ja=luova=yritystoiminta=rudenmaan===aluekehityksen=

lähtökohtina=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=V 
OKO vrittäjyyskasvatus=koulutuksen=tehtävänä=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NN 
OKP vrittäjyyskasvatuksen=määrittelyssä=epäselvyyttä=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=N4 
OK4 vrittäjyyskasvatus=osana=koulun=kasvatusta=ja=opetustaKKKKKKKKKKKKKKKKK=NS 
OKR kuorta=yrittäjyyttä=edistävä=yrittäjyystoiminta=bbo=OMNO=J

teemavuotenaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NV 

P qutkimuksen=teoreettiset=lähtökohdat=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=O4 
PKN qutkimuskohteena=nuorten=yrittäjyysintentio==
= ja=yrittäjyysasenteet=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=O4 
PKO vrittäjyysasenteet=ja=Jkäsitykset=puomessa=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OR 
PKP Asenne=yritystoimintaa=kohtaanW=suunnitellun=toiminnan=teoria=KKKKK=OS 

4 qutkimusasetelma=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OV 
4KN qutkimuskysymykset=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OV 
4KO eaastattelututkimuksen=ja=opetussuunnitelmaJaineiston=

kerääminen=ja=analyysi=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PM 
4KP iomakekyselyjen=mittaritI=menetelmät=ja=aineiston=keruu=KKKKKKKKKKKKKK=PN 

R vrittäjyyskasvatus=lukioissa=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PR 
RKN vrittäjyyskasvatus=lukion=valtakunnallisen====

opetussuunnitelman=perusteissa=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PR 
RKO vrittäjyyskasvatus=lukioiden=opetuksessa=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PS 
RKP vrittäjyyskasvatuksen=tavoite=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PU 

S vrittäjyyskasvatus=ammatillisissa=oppilaitoksissa=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK4M 
SKN vrittäjyyskasvatus=valtakunnallisissa===perustutkintojen=

perusteissa=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK4M 
SKO vrittäjyyskasvatus=selvityksen=ammatillisissa===oppilaitoksissa=KKKKKKK=4O 
SKP vrittäjyyskasvatuksen=tavoite=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=44=

 
 



T kuorten=yrittäjyysasenteet=ja=Jaikomukset=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=4S 
TKN kuorten=yrittäjyysasenteet=ja=Jkäsitykset=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=4S 
TKO houlunI=kodin=ja=kavereiden=merkitys=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=4V 
TKP hoetut=yrittäjyysvalmiudet=ja=usko=yrittäjänä=menestymiseen=KKKKKKKK=RM 
TK4 kuorten=yrittäjyysintentio=ja=siihen=vaikuttavat=tekijät=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RN 
TKR iukiolaisten=ja=ammatillisten=opiskelijoiden=erot=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=R4 
TKS iöytyykö=luovalta=alalta=yrittäjyyspotentiaalia?=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RR 

U bbo=Jteemavuoden=vaikuttavuus=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RU 
UKN kuorten=omat=arviot=bbo=OMNO=Jteemavuodesta=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RU 
UKO bbo=OMNO=Jteemavuoden=aikana=tapahtuneet=muutokset=KKKKKKKKKKKKKKK=RV 
UKP houlukampanjan=vaikutuksen=tarkastelua=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=SM 

V gohtopäätöksiä=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=SP 
VKN bbo=OMNO=Jteemavuoden=vaikuttavuudesta=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=SP 
VKO kuorten=yrittäjyysintentiosta=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=S4 
VKP vrittäjyyskasvatuksesta=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=SS 

NM iopuksi=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=SU 

iähteet=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=SV 

iiitteet=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=TR 
=
 =



 

 

Kuvioluettelo 

huvio=N puunnitellun=toiminnan=teoria=EAjzen=NVVNF=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OT 

huvio=O vritysintentioon=vaikuttavat=tekijät=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PP 

huvio=P kuorten=yrittäjyysintention=selitysmalli=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RP 
=
Taulukkoluettelo 

Taulukko=N  hyselyn=summamuuttujat=ja=niiden=reliabiliteetit=ECronbachin=
alphaF=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PP 

Taulukko=O  jyönteiseen=yrittäjyysasenteeseen=liittyvät=kysymykset=KKKKKKKKKKKK=4S 

Taulukko=P hriittiseen=yrittäjyysasenteeseen=liittyvät=kysymykset=KKKKKKKKKKKKKKKK=4T 

Taulukko=4 pinnikkääseen=puurtamiseen=liittyvät=kysymykset=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=4U 

Taulukko=R= vrittäjän=työn=verkostomaiseen=luonteeseen=liittyvät=
kysymykset=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=4V 

Taulukko=S  iähipiirin=merkitys=yrittäjyystietojenI=yrittäjyydessä==
tarvittavien=valmiuksien=ja=yrittäjyyden=
kiinnostavuuden=kannalta=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=4V=

Taulukko=T  iähiympäristön=koettu=kannustus=yrittäjyyteen=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RM 

Taulukko=U eavaittuun=kontrolliin=liittyvät=kysymykset=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRN 

Taulukko=V  vrittäjyysintentioJkysymysten=kanssa=samaa=mieltä=olevien=
osuudet=ja=keskiarvot=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RO 

Taulukko=NM vrittäjyysintentioita=selittävä=reÄressiomalli=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RP 

Taulukko=NN iukiolaisten=ja=ammatillisen=oppilaitosten=opiskelijoiden==erot=KKKK=R4 

Taulukko=NO  vleislukioiden=ja=luovalle=alalle=painottuneiden=lukioiden=ero=
sekä=kulttuurialan=ja=muiden=ammatillisten=oppilaitosten=
linjojen=ero=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RS 

Taulukko=NP iukiolaisten=vastauksissa=tapahtuneet=muutokset=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RV 

Taulukko=N4  Ammatillisen=oppilaitoksen=opiskelijoiden=vastauksissa=
tapahtuneet=muutokset=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=SM 

Taulukko=NR  lpiskelijoiden=vastauksissa=bboJvuoden=aikana=tapahtuneet=
muutoksetK=houlutI=joissa=on=toteutettu=yrittäjyyskampanja=KKKKKKK=SN=

=
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=
jonissa=viimeaikaisissa=kannanotoissa=on=korostettu=yrittäjyyden=merkitystä=EesimK=
pmall= _usiness= Act= OMMUNI= eallituksen= qyönI= yrittämisen= ja= työelämän=
politiikkaohjelman= linjaukset= OMMTO= FK =pamalla =myös =yrittäjyyden =edistäminen =ja =
yrittäjyyskasvatus= ovat= nousseet= tärkeäksi= yhteiskunnalliseksi= toiminnaksiK= qässä=
tutkimuksessaP= tarkastellaan= uusimaalaisten= nuorten= yrittäjyyshalukkuutta= ja=
asenteita= yrittäjyyttä= kohtaan= sekä= yrittäjyyskasvatusta= rudenmaan= toisen= asteen=
kouluissaK= qutkimuksessa= myös= arvioidaan= vuonna= OMNO= toteutetun= yrittäjyyttä=
edistävän=toiminnan=vaikuttavuuttaK=
=
vrittäjyyttä= on= pidetty= keskeisenä= suomalaisen= yhteiskunnan= kilpailukyvynI=
kansantalouden=ja= alueiden=kehittymisen=kannaltaK= huitenkin=kansainvälisen= dlobal 
entrepreneurship monitor=tutkimuksen=EptenholmI=eeinonenI= hovalainen=C= mukkinen=
OMNNF=mukaan=suomalainen=yrittäjyysilmasto=on=kaksijakoinenW=yrittäjyyden=ulkoiset=
puitetekijät= ovat= puomessa= keskeisten= kilpailijamaiden= tasolla= ja= vakiintuneiden=
yrittäjien= osuus= on= pohjoismaista= kärkeäK= pitä= vastoin= tutkimuksen= mukaan=
aikuisväestön= tosiasiallinen= yrittäjyysaikomusI= toisin= sanoen= aikomus= ryhtyä=
yrittäjäksi= seuraavan= kolmen= vuoden= aikanaI= on= pohjoismaiden= alhaisinK= jyös=
yrittäjien= kasvuhakuisuus= sekä= uusi= voimakas= ja= innovatiivinen= yritystoiminta= on=
puomessa=vähäistäK=
=
jyös= clash burobarometer= OUP= EOMMVF= Jtutkimus= antaa= suomalaisten=
yrittäjyyshalukkuudesta=samansuuntaisen=kuvanW=kiinnostus=yrittämistä=kohtaan=on=
koko= OMMMJluvun= ajan= lisääntynytK= huitenkin= edelleen= enemmistö= suomalaisista=
                                                
N=buroopan=unionin=komission=burooppalaisia=pkJyrityksiä=tukevassa=aloitteessa=brWn=jäsenvaltioita=

kehotetaan=edistämään=innovatiivista=ja=yrittäjyyttä=suosivaa=ajattelutapaa=nuorison=keskuudessa=
sisällyttämällä=yrittäjyys=avaintaidoksi=opetussuunnitelmiin=sekä=lisäämään=yhteistyötä=
yritysmaailman=kanssaI=jotta=voidaan=kehittää=järjestelmällisiä=strateÄioita=yrittäjyyskoulutusta=varten=
kaikilla=tasoillaK=

=
O==eallituksen=qyönI=yrittämisen=ja=työelämän=politiikkaohjelmassa=EOMMTF=todetaan=talouskasvun=

turvaaminen=edellyttääI=että=kansalaisten=keskuudessa=on=jatkuvasti=riittävässä=määrin=halukkuutta=
uusien=yritysten=perustamiseen=ja=yritysten=kasvattamiseenK=iisäksi=painotetaan=yrittäjyyskasvatuksen=
lisäämistä=kaikilla=kouluasteilla=sekä=luovien=alojen=pkJyrittäjyyden=edistämistä=ja=kehittämistäK=

=
P=qutkimuksen=teossa=ovat=avustaneet=siivi=drönlundI=panna=eeinonenI=oonja=oantanen=ja=panna=

puonsyrjäK=hiitämme=heitäK=



 

 

U=
=

olisi= mieluummin= työntekijä= kuin= yrittäjäI= mikäli= pystyisi= valitsemaanK= qässä=
suhteessa=myös=suomalainen=yrittäjyyshalukkuus=on=alle=brJmaiden=keskiarvonK=
=
qämä= tutkimus= on= osa= kuorten yrittäjyyden edistämisen rudellamaalla bbo OMNO= J
hanketta= Eburopean= bntrepreneurial= oeÄion= OMNOFK= eankkeen= lähtökohtana= on= seI=
että= buroopan= unionin= alueiden= komitea4= nimesi= rudenmaan= buroopan=
yrittäjyysalueeksi=OMNO=yhdessä=plovakian=qrnavan= ja=bspanjan=hatalonian=kanssaK=
rudellamaalla=vuoden=teemana=oli=kuori yrittäjyysK=eankkeen=kuluessa=on=järjestetty=
erilaisia=yrittäjyyttä=edistäviä=tapahtuvia=opiskelijoille=ja=nuorille=yrittäjilleK=
=
qämä= tutkimus= kohdistuu= lukiolaisiin= ja= ammatillisen= oppilaitoksen= opiskelijoihin=
rudellamaallaK= iähestymme= yrittäjyyden= edistämistä= ja= yrittäjyyskasvatusta=
soveltavan= tutkimuksen= ja= yrittäjyyden= edistämisen= näkökulmastaK= qästä=
peruslähtökohdasta= huolimatta= pohdimme=myös= yrittäjyyskasvatuksen= lähtökohtia=
sekä= sitä= miten= hyvin= yrittäjyyskasvatus= tavoitteen= asettelultaan= sopii= koulujen=
merkitysmaailmaan= EvrtK= horhonenI= homulainen= C= oäty= OMNMI= SVFK= qässä=
tutkimuksessa=kysymmeW=jiten=yrittäjyyskasvatus=ilmenee=uusimaalaisten=lukioiden=
ja= ammatillisten= oppilaitosten= opetussuunnitelmissa= ja=opetustyössä?=jillainen= on=
uusimaalaisten= lukiolaisten= ja= ammattikoululaisten= yrittäjyyshalukkuus= ja= mitkä=
ovat= siihen= vaikuttavat= tekijät?= jillainen= on= ollut= bbo= OMNO= Jteemavuoden=
vaikuttavuus=yrittäjyyden=edistämisen=näkökulmasta?=
=
=

                                                
4qunnustuksen=myöntänyt=alueiden=komitea=on=P44=buroopan=alueellisen=ja=paikallisen=yhteisön=

poliittisista=edustajista=koostuva=toimielinK=Alueiden=komiteaa=on=kuultava=ennen=kuin=buroopan=unioni=
tekee=päätöksiä=asioissaI=jotka=koskevat=paikallisJ=ja=aluehallintoaI=kuten=aluepolitiikkaaI=ympäristöäI=
koulutusta=ja=liikennettäK=Ebbo=OMNOKF=



 

 

V

2 Yrittäjyydeneedistäminenejae
yrittäjyyskasvatusetutkimusu
kohteenae
=
=
=
=
=
vrittäjyyden= ja= yrittäjyyden= edistämisen= merkitys= on= moniulotteinenK= vksilötasolla=
yrittäjyyttä= on= tarjottu= ratkaisuksi= itsensä= työllistämiseenK= maikallisella= tasolla=
yksityinen= yritystoiminta= mahdollistaa= monien= lähipalvelujen= turvaamisen= ja= sitä=
kautta= myös= paikallisyhteisöjen= elinvoimaisuudenK= puomalaisessa= aluekehitystä=
koskevassa= keskustelussa= puolestaan= on= erityisesti= painotettu= uutta= luovaaI=
innovatiivista= ja= kasvuhakuista= yritystoimintaaK= vrittäjyyden= merkityksestä=
puhutaan= siis= samanaikaisesti= varsin= erilaisin= merkityksinI= puhutaan= sekä=
yksittäisistä= ammatinharjoittajista= että= kasvuorientoituneista= kansainvälistä=
yrityksistäK= qässä= tutkimuksessa= yrittäjyyden= edistämistä= lähestytään= erityisesti=
koulujen= yrittäjyyskasvatuksen= näkökulmastaK= qämän= ohella= yrittäjyyden=
edistämistä= lähestytään= rudenmaan= aluekehityksen= näkökulmasta= ja= erityisesti=
luovaa= alaa= ja= sen= merkitystä= korostaenK= holmanneksi= tässä= tutkimuksessa=
tarkastellaan= bbo= OMNO= Jteemavuoden= aikana= toteutettua= yrittäjyyttä= edistävää=
toimintaaK=
=
2vö YrittäjyysejaeluovaeyritystoimintaeUudenmaane
e e aluekehityksenelähtökohtinae
=
rusimaa= on= maantieteellisesti= pieni= alue= bteläJpuomessa= EP= B= puomen= pintaJ
alastaFI=mutta=alueelle=keskittyy=varsin=suuri=osa=puomen=väestöstä=ja=taloudellisesti=
toiminnastaK= = vksin= eelsinÄin= seudulla= asuu= hieman= yli= miljoona= ihmistä= ja= koko=
rudenmaan =väkiluku =on =yli =NIR =miljoonaaI =mikä =on =lähes =PM =B =puomen =väestöstäK =
rudenmaalla= ruotsinkielisen= väestön= osuus= on= noin= V= BK= EeelsinÄin= kaupunÄin=
tilastokeskus=OMMVX=qilastokeskus=OMNPKF=
=
rudenmaan=elinkeinorakenne=on=palveluvaltainenK=huitenkin=myös= monien=suurten=
teollisuusyhtiöiden= kotipaikka= ja= pääkonttori= sijaitsevat= rudellamaallaK= suoden=
OMNO= vrittäjyyskatsauksen= EqyöJ= ja= elinkeinoministeriö= OMNOI= NROF= mukaan=
rudenmaan= osuus= koko= maan= liikevaihdosta= on= 4UI4= BK= goskus= puhutaan=
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=

rudestamaasta= koko= suomalaisen= yhteiskunnan= ”kasvun= moottorina”K= qässä=
mielessä= rudellamaalla= tapahtuva= yrittäjyyden= edistäminen= on= merkittävää=
toimintaa=myös=koko=suomalaisen=kansantalouden=näkökulmastaK=
=
rudenmaan= alueen= kilpailukykyä= on= etsitty= erityisesti= kansainvälisestä=
innovaatiotoiminnasta= sekä= toisaalta= koulutuksenI= hyvinvointipalvelujen= ja=
kasvuhakuisen= yritystoiminnan= hedelmällisestä= yhdistelmästäK= eelsinÄin=
metropolialueen= kilpailukykystrateÄiassa= EOMMVF= korostetaan= osaamisenI=
kansainvälisyyden= ja= käyttäjälähtöisen= innovaatiotoiminnan= ohella= myös= julkisiin=
hankintoihin=liittyvää=uudistumista=sekä=elämänlaadun=merkitystäK=
=
rudenmaan= maakuntaohjelmaan= EOMNNF= sisältyvässä= maakuntasuunnitelmassa=
linjataanI= että= tulevaisuuden= yritystoiminta= perustuu= osaamiseenI= korkeaan=
koulutukseen= ja= pitkälle= menevään= erikoistumiseenK= rudenmaan=
maakuntaohjelmassa= on= vuosille= OMNN–OMN4= toiseksi= toimintalinjaksi= valittu=
jetropolimaakunnan= kilpailuetuI= jossa= tavoitetoimenpiteiksi= lukeutui=
yrittäjyysmyönteisyyden= vahvistaminen= nuorten= keskuudessa= sekä= bbo= J
hankekokonaisuuden= luominenK= jaakuntaohjelmassa= todettiin= bbo= Jtunnustuksen=
edellyttävän=uusien=tapojen=kehittämistä=yrittäjyyden=edistämiseksi=ja=kannustavan=
uusiin=toimintatapoihin=julkisella=sektorillaK=
=
jyös= luovuuden= merkitystä= on= korostettu= suomalaisessa= innovaatiopoliittisessa=
keskustelussaK=juun=muassa=cilosofi=mekka=eimanen=EOMM4F=on=korostanut=luovaa=
talouttaI= jossa= yhdistyy= suomalainen= hyvinvointivaltiollinen= perinne= sekä=
taloudellisen=kilpailukyvyn=näkökulmaK=iuova=talous=lähtee=perinteisten=rakenteiden=
uudelleen= arvioinnista= ja= ennakkoluulottomasta= uusien= ratkaisujen= etsinnästäK=
eelsinÄin= metropolialueen= ominaisluonnetta= ja= elinvoimaisuutta= on= etsitty= myös=
taiteen= ja= luovan= kulttuurin= näkökulmastaK= brityisesti= muotoilun= merkitystä= on=
painotettuI=mistä=esimerkkinä=on=tord=aesiÄn=Capital=eelsinki=OMNO=JteemavuosiK=
=
iuovan= alan= käsite= on= aluekehityskeskustelun= näkökulmasta= haasteellinenK=
bsimerkiksi= oichard= cloridan= EOMMPF= luovan= luokan= käsite= viittaa= kulttuurialan= ja=
taiteen= toimijoiden= ohella= muun= muassa= tekniikan=alan=ammattilaisiinK= sastaavasti=
jathias= Calonius= EOMM4I= OP–O4F= on= korostanut= erityisesti= teknoloÄiapolitiikan= ja=
muotoilualan= merkitystä= luovan= yhteiskunnan= rakentamisessaK= qoisaalta=
suomalaisessa= keskustelussa= raja= insinööritieteiden= ja= kulttuurin= välillä= on=
perinteisesti= varsin= jyrkkäK= jarkku= potaraudanI= oeija= iinnamaan= ja= kina= puvisen=
EOMMPF=mukaan=puomessa=onkin=ollut=tapana=puhua=luovan=luokan=sijasta=osaajistaK=
=
hauppaJ= ja= teollisuusministeriön= EOMMTF= vuoteen= OMNR= tähtäävän= luovien= alojen=
yrittäjyyden= kehittämisstrateÄian= tavoitteena= on= luoda= suotuisaI= uskaltamiseen=
kannustava= toimintaympäristö= luovien= alojen= yrityksille= ja= saada= luovien= alojen=
yritysten= liiketoimintaa= kehittymään= yhä= useamman= yrityksen= kasvua= ja=
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kansainvälistymistä= mahdollistavaksiK= qeknoloÄisiin= keksintöihin= soveltuvien=
luovien= alojen= tuotteilla= pyrittäisiin= parantamaan= puomen= kilpailukykyä=
kansainvälisillä= markkinoillaI= edistämään=tuotekehitysprosesseja= muotoilun=saralla=
kustannusetuja= hyödyntäen= sekä= lisäämään= luovien= alojen= ja= teknoloÄiayritysten=
välistä=vuorovaikutusta=teknoloÄiatuotteiden=kehittämisessä=asiakaslähtöisemmiksi=
sekä=asiakkaiden=tarpeita=tyydyttävimmäksiK=
=
qässä= tutkimuksessa= tarkastelemme= koko= ruttamaataW= sekä= pääkaupunkiseutua=
että= sitä= ympäröiviä= pikkukaupunkeja= ja= maaseutualuettaK= iuovan= alan=
ymmärrämme= suppeasti= niinI= että= se= tarkoittaa= koulutusalana= pelkästään=
kulttuurialaaK= iukioiden= osalta= kiinnitämme= erityistä= huomiota= taidealan=
erityislukioihin=ja=JlinjoihinK==
=
2v2 Yrittäjyyskasvatusekoulutuksenetehtävänäe
=
vrittäjyyskasvatus= on= ollut= osana= koulukeskustelua= NVUMJluvultaI= mutta=
koulutuksen=tehtävänä=sitä=on=alettu=korostaa=erityisesti=OMMMJluvullaK=vrittäjyyden=
ja= siihen= liittyvän= koulutuksen= merkitys= on= nostettu= esiin= niin= brWssa= kuin=
kansallisissa= poliittisissa= asiakirjoissaK= brWn= strateÄia= ja= työllisyyden= suuntaviivat=
sekä=tavoitteet=priorisoivat=yrittäjyyttä= ja=painottavat=sitä=sekä=uuden=työn=luojanaI=
uranaI= kompetenssina= että= laajempana= kulttuurisena= muutosprosessinaI= johon=
koulutus= inteÄroituuK= Ehyrö=C=oipatti=OMMSI= NOKF=brWn=komission=yrittäjyyden=vihreä=
kirja= julkaistiin= OMMP= ja= siinä= todetaanI= että= koulutuksen= olisi= osaltaan= edistettävä=
yrittäjyyttä= luomalla= oikeanlainen= ajattelutapaI= vahvistamalla= yrittäjätaitoja= sekä=
luomalla=tietoisuus=yrittäjän=uravaihtoehdoista=Elpetusministeriö=OMM4I=SFK=
=
vrittäjyyden=tuomisen=kouluihin=nähdään=liittyvän=laajempaan=yhteiskunnalliseen=ja=
taloudelliseen=muutokseenI=niin=sanottuun=uuteen=talouteenI=joka=jäsentää=ihmisten=
arkea= ja= edellyttää= uudenlaistaI= yksilön= vastuullisuutta= korostavaa= kansalaisuutta=
Ehorhonen= ymK= OMNMI= PUFK= hansalaisuudelle= todetaan= asetetun= yrittäjäminuuden=
vaatimusW= yksilöiden= ja= koko= yhteiskunnan= menestyksen= nähdään= edellyttävän=
yrittäjämäistä= toimintaaK= houlutus= tavoittaa= kaikki= kansalaisetI= joten= se= on=
keskeisellä= sijalla= yrittäjäminuuden= rakentamisessaK= vrittäjyyskasvatuksen= ja= J
koulutuksen= poliittista= oikeutusta= on= perusteltu= puomessa= etenkin= aktiivisen=
kansalaisuuden=käsitteen=avullaI=joka=toisaalta=korostaa=ihmisen=täysivaltaisuutta=ja=
toimijuutta=omien=yhteisöjensä= jäsenyydessä=ja=toisaalta=henkilökohtaista=vastuuta=
ja= aloitteellisuutta= yksilöllisen= elämänkulun= riskien= hallinnassaK= EheskitaloJcoleyI=
homulainen=C=kaskali=OMNMI=NRI=OP–O4KF=
=
sanhasen= hallitusohjelmassa= EOMMPI= RPF= todetaan= muun= muassaI= että= yrittäjyyttä=
tulisi= edistää= koulutuksen= eri= asteilla= jaI= että= yrittäjyyden= houkuttelevuutta=
uravaihtoehtona= tulisi= lisätäK= vrittäjyyden= politiikkaohjelma= on= yksi= neljästä=
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=

mainituista= hallituksen= keskeisistä= toimenpidekokonaisuuksistaK= vrittäjyyden=
politiikkaohjelman= viidestä= osaJalueesta= ensimmäisenä= mainitaan=
yrittäjyyskasvatus= ja= yritysneuvontaK= lpetusministeriö= käynnisti= vuonna= OMM4=
yrittäjyyskasvatuksen= toimenpideohjelman= koulumuodoittainK= piinä=
yrittäjyyskasvatus= ja= Jkoulutus= sekä= liiketoimintaosaamisen= vahvistaminen= nähtiin=
keinoina= kansalaisvalmiuksien= kehittämisessä= ja= yrittäjyyshalun= lisäämisessäK=
vrittäjyyden= ja= yritystoiminnan= osaamispohjan= vahvistamisen= tulee= kattaa= koko=
koulutusjärjestelmäK=Elpetusministeriö=OMM4KF=
=
lpetusministeriön= EOMMVF= linjaamissa= yrittäjyyden= suuntaviivoissa= tavoitteeksi=
asetetaan= yksilöiden= yrittäjämäisen= asenteen= vahvistaminen= ja= yrittäjyyden=
houkuttelevuuden= lisääminen= yhtenä= uravaihtoehtonaK= lpetusministeriön=
toimialalla= yrittäjyyskasvatuksen= tavoitteet= liittyvät= osallistuvan= ja= aktiivisen=
kansalaisuuden= kehittämiseenI= luovuuden= ja= innovaatiotoiminnan= vahvistamiseen=
koulutuksessaI= vapaaJajalla= sekä= työelämässäI= myönteisen= yrityskulttuurin= ja=
asenneilmapiirin= kehittämiseenI= uuden= yritystoiminnan= käynnistämiseenI= yrittäjien=
ja= heidän= yritystensä= kehittämiseen= sekä= omistajavaihdosten= tukemiseenK=
vrittäjyyskasvatuksella= tarkoitetaan= pääasiassa= opetushallinnon= alalla= tehtävää=
laajaJalaista= työtä= yrittäjyyden= vahvistamiseksi= osana= elinikäistä= oppimistaK=
iinjauksessa=painotetaan=eri=koulutusasteidenI=työJ=ja=elinkeinoelämänI=järjestöjenI=
hallinnollisten= ja= poliittisten= päätöksentekijöiden= sekä= kotien= kanssa= tehtävää=
verkostoyhteistyötä= opiskelijan= yrittäjämäisten= valmiuksien= ja= elämänhallinnan=
vahvistamiseksiK= vrittäjyyskasvatusta= tukevan= oppimisympäristön= kehittäminen=
sisältyy= opetuksen= yleisiin= tavoitteisiin= ja= sisältöihin= sekä= myös= oppiaineisiinK=
houlutusjärjestelmässä= yrittäjyyden= muodot= saavat= erilaisia= painoarvoja= riippuen=
yksilön=iästäI=elinvaiheesta=ja=toimintaympäristöstäK=vleissivistävässä=koulutuksessa=
korostetaan=myönteisiä=asenteitaI=yrittäjyyteen=liittyviä= perustietoja=ja=Jtaitoja=sekä=
yrittäjämäistä= toimintatapaaK= qoisella= asteella= ja= korkeaJasteella= osaamista=
syvennetään= ja= mukaan= tulevat= myös= yritystoimintaan= liittyvät= valmiudetK=
Elpetusministeriö=OMMVKF=
=
brWn= ja= puomen= asettamien= tavoitteiden= kannalta= tulevaisuuden= odotukset=
kohdentuvat= yrittäjämäisen= toiminnan= aikaansaamiseenK= maula= hyrön= ja= Anna=
oipatin=EOMMSI=NV–OMF=mukaan=tämä=on=erityisen=selkeästi=määritelty=suomalaisessa=
koulujärjestelmässäI=jossa=kullakin=asteella=on=omat=tavoitteensa=ja=painopisteensäK==
puomalaisen= koulujärjestelmän= tavoitteille= on= todettu= ominaiseksi= sekä= laaja=
näkemys= yrittäjyydestä= että= työelämäyhteyksien= ja= yrittäjien= käytännön= toiminnan=
tuntemuksen= korostaminen= kaikilla= kouluasteillaK= qavoitteissa= tunnistetaan=
pienyritysten= merkitys= taloudessa= ja= laajemmin= yhteiskunnan= hyvinvoinnin=
luomisessaK=
=
maula= hyröI= eeleena= iehtonen= ja= hari=oistimäki= EOMMTI=NVF= viittaavat=vuonna= OMMO=
brWn= yrittäjyyskasvatuksen= tilanteesta= tekemäänsä= selvitykseenI= jonka= mukaan= eri=
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jäsenmaiden= koulutusjärjestelmissä= on= huomattavia= eroja= yrittäjyyskasvatuksen=
asemassaK=oaportissa=puomi=on=ainoa= maaI= joka= kaikilla=indikaattoreilla=oli=ottanut=
yrittäjyyskasvatuksen= koulutusjärjestelmäänsäK= vrittäjyyskasvatus= on= ollut=
aihekokonaisuutena= peruskoulun= ja= lukion= opetussuunnitelman= perusteissa= jo=
vuodesta= NVV4= alkaenK= jyös= ammatillisen= ja= korkeaJasteen= opetussuunnitelmissa=
yrittäjyys= ja= yrittäjyyskasvatus= ovat= olleet= esillä= NVVMJluvun= puolivälistä= lähtienK=
vrittäjyyden= ja= kansalaisuuden= kytkennän= toisiinsa= opetussuunnitelmateksteissä=
OMMP= ja= OMM4= voi= esimerkiksi= oisto= fkosen= EOMMSI= ORF= mukaan= nähdä= teeman=
käsittelyssä= taitekohtanaK= hytkös= velvoitti= alan= toimijat= selvittämäänI= millä= tavoin=
osallistuva= kansalaisuus= ja= yrittäjyyskasvatus= liittyvät= toisiinsaK= soidaan= puhua=
yrittäjyyskasvatuksen=ensimmäisestä=aallostaK=
=
meruskoulun= opetussuunnitelmaan= yrittäjyyskasvatus= kirjattiin= vuonna= OMM4=
aihekokonaisuuden= lsallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys yhteyteenK= qavoitteeksi=
asetettiin= kasvattaa= oppilaiden= sisäistä= yrittäjyyttä= eli= vahvistaa= yrittäjämäistä=
asennettaI= jossa= yhdistyvät= joustavuusI= aloitekykyI= luovuusI= riskinottokykyI=
omatoimisuus= ja= toisaalta= myös= yhteistyökyky= sekä= vahva= suoritusmotivaatioK=
suonna= OMMP= lukion= opetussuunnitelman= perusteisiin= lisättiin= aihekokonaisuus=
Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyysK= iukion= yrittäjyyskasvatuksen= tavoitteeksi=
asetettiin= vahvistaa= opiskelijoiden= valmiuksia= osallistua= ja= vaikuttaa= yhteiskunnan=
eri= alueilla= poliittiseenI= taloudelliseen= ja= sosiaaliseen= toimintaan= sekä=
kulttuurielämäänK= vleissivistävässä= koulutuksessa= korostetaan= myönteisiä=
asenteitaI= yrittäjyyteen= liittyviä= perustietoja= ja= Jtaitoja= sekä= yrittäjämäistä=
toimintatapaaK= = määpainon= tulee= olla= käytännön= harjoittelussa= ja= omakohtaisten=
osallistumisJ= ja= vaikuttamiskokemusten= luomisessaK= iukiokoulutuksen= aikana=
opiskelijoiden= tulee= muun= muassa= omaksua= aloitteellisuus= ja= yritteliäisyys=
toimintatavakseenI= oppia= laajat= tiedolliset= valmiudet= yrittäjyyden= eri= muodoistaI=
mahdollisuuksista= ja= toimintaperiaatteista= sekä= ymmärtää= työn= merkitysK=
Elpetusministeriö=OMMVI=NV–OMKF=
=
Ammatillisen= koulutuksen= nähdään= tarjoavan= käytännönläheisen= väylän=
yrittäjyyteenK= Ammatillisen= peruskoulutuksen= opetussuunnitelman= ja=
näyttötutkintojen= perusteet= uudistuivat= vuosina= OMMU–OMNM= ja= nyt= tutkinnot=
sisältävät= yrittäjyysJ= ja= yritystoimintaopintoja= vähintään= viisi= opintoviikkoaK= haikki=
opiskelijat=saavat=perustiedot=yritystoiminnasta=ja=valmiuksia=toimia=yrittäjämäisesti=
toisen= palveluksessaK= lpiskelijat= perehtyvät= yritystoimintaan= ja= saavat=
yrittäjävalmiuksia= myös= käytännössä= työssä= oppimisen= jaksoilla= työpaikoillaK= =
Elpetusministeriö=OMMVI=ONKF=
=
lpetusministeriön= EOMMVI= VI= NS–NTF= linjauksessa= korostetaan= yrittäjämäisen=
toimintakulttuurin= luomista= oppilaitoksiinK= vrittäjämäisen= toimintakulttuurin=
tehtävänä= on= kasvattaa= oppija= vastuuseen= itsestään= ja= tekemisistäänI= rohkaista=
ottamaan= uusia= askeleitaI= vaikka= niissä= voisi= epäonnistuakin= sekä= kehittää=
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valmiuksia= ja= keinoja= vaikuttaa= ja= osallistua= myös= yhteiskunnalliseen= toimintaanK=
vrittäjyyskasvatusta= tukevien= oppimisympäristöjen= kehittämisen= haasteena= on=
yrittäjyyteen=ja=yrittäjämäiseen=tekemiseen=suuntaavien=pedaÄoÄisten=ratkaisujen=ja=
opetusmenetelmien= hyödyntäminen= sekä= niissä= olevien= mahdollisuuksien=
näkeminenK=
=
hyrönI= iehtisen= ja= oistimäen= EOMMTI= NRI= OO–OPF= mukaan= yrittäjyyskasvatuksen=
tieteellisen= keskustelun= alkuvaihetta= NVUMJluvun= lopusta= NVVMJluvun= puoliväliin=
luonnehti=luopuminen=yrittäjyyden=bioloÄisesta=selitysperustasta=ja=suuntautuminen=
yrittäjyyteen=kasvamisen=laajempaanI=käyttäytymistieteelliseen=tarkastelukulmaanK=
sielä= NVVMJluvun= alkupuolella= tutkimus= tapahtui= pääasiallisesti=
yrittäjyystutkimuksen= kentälläI= mutta= OMMMJlukua= lähestyttäessä= alkoi= viritä=
monitieteisempää= tutkimustaK= piinä= inteÄroituu= puomessa= myös=
kasvatustieteellinen=näkökulma=yrittäjyystutkimukseenI=alettiin=pohtia=yrittäjyyteen=
kasvamisen=ja=yrittäjämäisen=oppimisen=problematiikkaa=ja=mukaan=tuli=yrittäjyyden=
opettamisen= tutkimusK= eeidän= mukaansa= kehitys= on= edennyt= monitieteiseen=
suuntaan= lähentäen= eri= tieteenalojen= parissa= työskenteleviä= tutkijoita= ja= opettajiaK=
ln= tullut= myös= avauksia= yrittäjämäisen= opettajan= tutkimukseen= ja= laajempaan=
oppimisympäristön=kytkemiseenK=
=
2v3 Yrittäjyyskasvatuksenemäärittelyssäeepäselvyyttäe
=
saikka= yrittäjyyskasvatuksen= edistäminen= ja= yrittäjyyden= edistämisen= tavoite= on=
kuulunut= sekä= brWn= että= puomen= hallituksenkin= ohjelmaan= vuosituhannen=
vaihteesta= lähtienI= sen= toimeenpanon= ei= ole= todettu= edenneen= aivan= toivotulla=
tavallaK= vhtenä= osasyynä= tähän= on= todettu= yrittäjyyskasvatuksen= käsitteen=
moniselitteisyys= ja= epäselvyysK= Alueen= terminoloÄia= todetaan= sekavaksi= ja=
yrittäjyyskasvatuksesta= puhuttaessa= voidaan= tarkoittaa= sisällöllisesti= erilaisia=
asioitaK= panat= yrittäjyysI= yrittäjä= ja= yritteliäisyys= saavat= eri= merkityksiä= eri=
yhteyksissäI=eikä=yrittäjyyskasvatusta=voida=tarkastella=irrallaan=yrittäjyydestä=ja=sen=
määritelmistäK= vrittäjyys= Jkäsite= kytketään= usein= oman= yrityksen= perustamiseenI=
yrittäjän= ammatissa= toimimiseenI= liiketoiminnan= harjoittamiseenI= yrityksen=
omistamiseen=ja=johtamiseen=EesimK=fkonen=OMMTaI=VX=iassila=OMMUINVTFK=
=
hyrön= ja= oipatin= EOMMSI= NS–NTF= mukaan= yrittäjyyskasvatuksen= käsite= on= haastava=
kahdesta= näkökulmastaK= qoisaalta= se= liittyy= yrittäjyyden= määrittelyynI= toisaalta=
kasvatuksen= käsitteen= erilaisiin= tulkintoihinK= bnÄlanninkieliset= käsitteet=
”entrepreneurship education”= ja= ”enterprise education”= erotetaan= usein= toisistaanK=
bnsimmäisellä= viitataan= pohjoisamerikkalaiseen= kirjallisuuteen= ja= se= käännetään=
joskus= puomessa= yrittäjyyskoulutuksenaK= gälkimmäisellä= viitataan= brittiläiseen=
kirjallisuuteen= ja= se= saatetaan= kääntää= yrittäjyyskasvatuksena= tai=
yrittäjäkasvatuksenaK=eeidän=mukaansa=otettaessa=lähtökohdaksi=kontinentaalinen=
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kasvatusI= johon= puomikin= kuuluuI= käännökset= voivat= muuttuaK= ”bntrepreneurship 
education”= edustaa= laajasti= yrittäjyyden= ja= kasvatuksen= liitostaK= ”bnterprise 
education”= kävisi= vuoropuhelua= käsitteiden= ”enterprising education”= ja=
”entrepreneurial education”= kanssaK= qässä= kontekstissa= ensimmäinen= käsite= viittaisi=
laajemmin= yrittäjyysvalmiuksiin= ja= kompetensseihin= ja= jälkimmäinen= tiukemmin=
liiketoimintakontekstiinK= vrittäjyyskasvatus= ”entrepreneurship education”= käsittäisi=
näin=molemmat=käsitteetK=
=
houlutuspoliittisissa=teksteissä=yrittäjyys=on=jaettu=sisäiseen=ja=ulkoiseen yrittäjyyteenI=
millä =jaija =horhosenI =hatri =homulaisen =ja =eannu =oädyn =EOMNMI =PUF =mukaan =
halutaan= korostaa= sitäI= että= yrittäjyyskasvatus= nähdään= ammatinharjoittamista=
huomattavasti= laajempana= käsitteenäK= lnÄelmana= yrittäjyyskasvatuksen=
toteuttamiselle=on=kuitenkin=todettuI=että=ulkoisen=ja=sisäisen=yrittäjyyden=käsitteet=
ovat= jäsentyneet= liikkeen= johdon= tarpeita= ajatellen= ja= kun= termit= on= irrotettu= tästä=
yhteydestä= ja= siirretty= muille= alueilleI= niiden= merkityssisällöt= voivat= muuttuaK=
iiiketalouden= ja=yrittäjyyden=alueella=rakentunut=yrittäjyyskasvatuksen=diskurssi=on=
pitänyt= kääntää= kasvatuksen= ja= koulutuksen= kielelle= EmmK= heskitaloJcoley= OMMUI=
NUV–NVMFK= fkosen= EOMMSI= NMOF= mukaan= sisäisen= yrittäjyyden= termi= on= peräisin=
yhtäältä= liikkeenjohdon= opistaI= toisaalta= taas= koulutustraditiostaI= jossa= esitellään=
yrittäjänä=toimimista=ja=yrittäjyyttäK=iähtökohtana=on=ajatusI=että=yrittäjyys=jakautuu=
kahteen=ilmenemismuotoonI=ulkoiseen=ja=sisäiseen=yrittäjyyteenK=rlkoinen=yrittäjyys=
on= omistajayrittäjyyttäI= joka= ilmenee= yrityksen= perustamisena= ja= johtamisenaK=
pisäinen= yrittäjyys= ilmenee= tietynlaisena= asenteena= ja= toimintatapana= luovalla= ja=
ahkeralla= sekä= tuottavalla= ja= määrätietoisella= työnteollaK= pisäinen= yrittäjä= on=
yrityksen=sisällä=yrittäjämäisesti=toimiva=työntekijäK=
=
lpetusministeriö= EOMM4X= OMMVF= jakaa= linjauksissaan= yrittäjyyden= ulkoiseen= ja=
sisäiseen= yrittäjyyteenK= pisäisen= yrittäjyyden= käsitteellä= viitataan= yksilön=
yrittäjämäiseen= toimintaan= ja= asenteeseenI= jota= luonnehtivat= ”joustavuusI=
aloitekykyI= luovuusI=riskinottokykyI=omatoimisuus= ja= toisaalta=yhteistyökykyI=vahva=
suoritusmotivaatio”K= pisäinen= yrittäjyys= ilmenee= tapana= toimia= tai= työskennellä=
jossakin= toimintaympäristössä= ja= sen= ilmentyminä= pidetään= yrityksenI= yhteisön= tai=
orÄanisaation= menestymistä= edistävien= mahdollisuuksien= havaitsemista= ja= niihin=
tarttumistaK= rlkoinen= yrittäjyys= on= yrittäjän= ammatissa= toimimista= ja= oman=
liiketoiminnan= harjoittamista= tai= siihen= valmistautumistaK= vrittäjyyskasvatuksessa=
on= kyse= ”elämänhallinnanI= vuorovaikutuksen= ja= itsensä= johtamisen= taidoistaI=
kyvystä= innovaatioihin= ja= muutoksen= kohtaamiseen”K= houlutuksen= ja= kasvatuksen=
tehtävä= on= tukea= yrittäjyyden= kehittymistä= toimintatavaksiI= jossa= asenneI= tahto= ja=
halu=toimia=yhdistyvät=tietoihin=ja=korkeaan=osaamiseenK=
=
fkonen= EOMMTbI= NMS–NMVF= kritisoi= sisäisen= yrittäjyyden= käsitettä= ja= näkee= siinä=
vakavimpana= puutteena= sen= irrallisuuden= yhteiskunnallisesta= kontekstistaK= eänen=
mukaansa=myönteisenä=esitettyä=yrittäjämäistä=elämänasennetta=voi=toteuttaa=mitä=
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=

moninaisimmissa= tehtävissäI= myös= eettisesti= tuomittavissaK= fkonen= nostaakin=
keskiöön= yrittäjyyden= sijasta= aktiivisen= kansalaisuudenK= vrittäjyyskasvatuskäsite=
sisältää= hänen= mukaansa= kansalaisen= omaJaloitteisuuden= eli= yritteliäisyyden= ja=
yhteiskunnallisen= yritteliäisyyden= eri= muodot= mukaan= lukien= taloudellisen=
yritteliäisyyden= ja= näitä= edistävät= kasvatuksen= osaJalueetK= hukin= osaJalue= on=
osallistavan= ja= aktivoivan= kansalaiskasvatuksen= eri= ilmentymiäK= vrittäjyyskasvatus=
nivoutuu= osaksi= suurempaa= kasvatuksen= kokonaisuuttaK= pilloin= hänen= mukaansa=
myös=sellaiset=aikaisemmin=huomiotta=jääneet=taloudellisen=yritteliäisyyden=muodot=
kuten= työntekijöiden= halu= parantaa= omaa= asemaansaI= eettinen= kuluttaminen= ja=
säästäväisyys=sisältyvät=yrittäjyyskasvatukseenK=
=
hyröI= iehtonen= ja= oistimäki= EOMMTI= NUF= kiteyttävät= keskustelun= yrittäjyyden=
erilaisista= muodoista= ja= kiinnittävät= sen= neljään= toistensa= kanssa=
vuorovaikutuksessa= olevaan= toimintatapaanW= NF= yksilön= yrittäjämäiseen=
toimintatapaanI= OF= ulkoiseen= yrittäjyyteen= eli= pienyritykseen= omistamiseen= ja=
johtamiseenI= PF= orÄanisaatioyrittäjyyteen= eli= orÄanisaation= kollektiiviseen=
toimintatapaan= ja= 4F= sisäiseen= yrittäjyyteenI= joka= liittyy= näistä= yksilön= ja=
orÄanisaation= yrittäjämäisen= toimintatavan= dynamiikkaanK= vrittäjyyskasvatus= voi=
sisältää=kaikki=yrittäjyyden=muodot=ja=niiden=vuorovaikutuksenK=
=
2v4 Yrittäjyyskasvatuseosanaekoulunekasvatustaejae
e e e opetustae
=
vrittäjyyskasvatuksen= tietämyksen= on= kouluissa= todettu= kasvaneenI= toteuttamisen=
lisääntyneen= ja= siihen= liittyvien= asenteiden= muuttuneen= myönteisemmiksi= vuosien=
aikana= EesimK= peikkulaJieino= OMMTaFI= vaikkakaan= sen= rantautuminen= osaksi=
koulujen= kasvatusJ= ja= opetustyötä= ole= onnistunut= aivan= toivotulla= tavallaK= gaana=
peikkulaJieinon= vuonna= OMMR= tekemänI= yrittäjyyskasvatuksen= inteÄroitumisesta=
paikallisiin= opetussuunnitelmiin= selvittävän= tutkimuksen= mukaan= onÄelmaksi=
koetaan=seI=että=opetussuunnitelmien=valtakunnalliset=perusteet=eivät=ole=riittävästi=
ohjanneet= yrittäjyyskasvatuksen= inteÄrointia= oppiaineisiinK=
lpetussuunnitelmaperusteiden= teksti= on= koettu= vaikeaselkoiseksi= ja= paikalliseen=
opetussuunnitelmaan= on= vaikea= keksiä= lisättävää= valtakunnallisten= perusteiden=
pohjaltaK= qutkimuksen= mukaan= ne= eivät= ole= riittävästi= ohjanneet=
opetussuunnitelmatyötä= yhteistyössä= kuntien= ja= kouluasteiden= välilläI= eivätkä=
kotien= ja= elinkeinoelämän= kanssaK= lpettajien= on= vaikea= hahmottaa=
yrittäjyyskasvatuksen= tavoitteitaI= sisältöjen= ja= työtapojen= nimeäminen= on=
osoittautunut=vaikeaksi=eikä= ole=käsitystä= siitäI= missä= ja=miten=yrittäjyyskasvatusta=
voisi= toteuttaaK= vrittäjyyskasvatuksessa= ei= hyödynnetä= sille= ominaisia= työtapojaK=
EpeikkulaJieino=OMMTaI=qiivistelmäI=UNI=U4X=peikkulaJieino=OMMTbI=T4KF=
=
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fkonen= EOMMTbI= VU–VVF= toteaa= muun= muassaI= että= kirjallisuuden= perusteella=
yrittäjyyskasvatuksen= idea= näyttäisi= aukeavan= varsin= onÄelmattomastiK= pe= mitä=
asioita=ja=ilmiöitä=yrittäjyyskasvatus=pitää=sisältääI=näyttäisi=kuitenkin=olevan=vaikea=
hahmottaaK=goissain=tutkinnoissa=sen=voi=todeta=kattavan=koko=kasvatuksen=kentänK=
vrittäjyyteen= liitetyt= persoonallisuuden= piirteetI= esimerkiksi= luovuusI= ahkeruusI=
aikaansaavuusI= määrätietoisuusI= aloitekyky= ja= sosiaalisuus= ovat= vanhojen=
koululakien= tavoiteluetteloissaK= fkosen= mukaan= näin= ajatellen= kaiken= kasvatuksen=
pitäisi= olla= yrittäjyyskasvatustaK= häytännön= koulutyössä= toteutetut= hankkeet= ja=
kokeilut= antavat= kuitenkin= syyn= olettaaI= että= viime= kädessä= kyse= on= lähinnä=
yrittäjätietouden=lisäämisestäK=
=
vrittäjyyskasvatuksen=onÄelmana= onkin= nähty=ulkoisen= yrittäjyyden= painottuminen=
sisäistä= yrittäjyyttä= vahvemminK= bsimerkiksi= hari= oistimäki= EOMMTI= P4F= toteaa=
yrittäjyyskasvatuksen= tavoitteiden= liittyvän= usein= makrotason= tavoitteisiinK= kiissä=
viestitetään= yrittäjyydestä= talouden= selkärankana= ja= yrittäjyyskasvatus= mielletään=
helposti= toiminnaksiI= jonka= päämäärä= on= lisätä= yrittäjien= lukumäärääK= vrittäjien=
määrällä= nähdään= olevan= ainakin= epäsuora= yhteys= maan= talouden= ja= alueen=
elinvoimaisuuteen= ja= alempaan= työllisyysasteeseenK= vrittäjyyskasvatuksen=
ymmärtämisestä= ahtaasti= uusien= yrittäjien= tuottamiseksi= saattaa= seurataI= että=
teema= on= vaarassa= jäädä= osalle= opettajakuntaa= vieraaksiK= vrittäjyyskasvatus=
tulkitaan= helposti= ammattiopetukseksiI= mikä= vaikeuttaa= sen= niveltämistä= osaksi=
yleissivistävän=koulun=antamaa=opetustaK=
=
lnÄelmia= on= todettu= myös= ammatillisen= koulutuksen= puolellaK= lsa= opettajista=
kokeeI= ettei= kyseinen= aihealue= koske= heidän= opettamaansa= ainettaK= Aihepiiriä=
käsittelevässä=kirjallisuudessa=toistuvasti=tähdennetäänI=ettei=yrittäjyyskasvatuksen=
tarkoitus=ole=vain=tuottaa=yrittäjiäI=mutta=silti=sekaannusta=ei=ole=kyetty=poistamaan=
ja=yrittäjyyskasvatuksen=diskurssi=on=pysynyt=yrittäjäkeskeisenäK=mainopisteen=siirto=
sisäiseen= yrittäjyyteen= ei= ole= poistanut= mielikuvaaI= jonka= mukaan=
yrittäjyyskasvatuksella=haluaan=tehdä=oppijoista=yrittäjiäK=Efkonen=OMMTaI=VJNNKF=
=
horhonenI= homulainen= ja= oäty= EOMNOI= SJOOF= näkevät= yrittäjyyskasvatuksen= olevan=
”sekä= käsitteellisesti= että= ideoloÄisesti= monimerkityksinen= ilmiöI= johon= on= tarjolla=
useitaI= keskenään= kilpailevia= ja= ristiriitaisiaI= erilaisiin= arvoihinI= ideoloÄioihin= ja=
uskomuksiin= kiinnittyviä= puhetapojaI= selityksiä= ja= perusteluja”K= ee= tarkastelivat=
tutkimuksessaan= yrittäjyyskasvatusta= sen= mikrotason= vastaanoton= näkökulmasta=
analysoimalla= yläkoulun= opettajien= tulkintoja= yrittäjyyskasvatuksen= sisäisen= ja=
ulkoisen=yrittäjyyden=tavoitteistaK=qutkimuksensa=tulosten=pohjalta=he=toteavatI=että=
toisaalta= opettajat= ankkuroivat= yrittäjyyskasvatuksen= tavoitteet= koulun= tuttuihin=
merkityksiin= eli= historiallisesti= ja= kulttuurisesti= muotoutuneihin= ja= ylläpidettyihin=
käsityksiin= koulun= päämääristäI= tehtävistäI= arvoista= ja= pedaÄoÄisista= käytännöistäK=
qoisaalta= opettajien= tulkinnat= muuntavat= ja= haastavat= tuttuja= merkityksiäK= jonetI=
erilaiset= ja=keskenään= ristiriitaiset= näkemykset= ja=tulkinnat=eivät=heidän= mielestään=
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=

kerro= tiedon= tai= reflektoinnin= puutteestaI= vaan= pikemminkin= yrittäjyyskasvatuksen=
ideoloÄisesta=monimerkityksellisyydestäK=
=
horhosenI= homulaisen= ja=oädyn= EOMNOI= SJOOF= tutkimuksen= tulokset= osoittavatI= että=
opettajat= antoivat= yrityskasvatukselle= merkityksiä= koulun= päämäärien= ja= arvojenI=
työJ=ja=talousJelämän=arvojen=ja=vaatimusten=sekä=koulun=pedaÄoÄisten=käytäntöjen=
tulkintakehyksissäK= vrittäjyyskasvatuksen= katsottiin= tarkoittavan= oppilaiden=
kannustamista= ponnisteluunI= periksi= antamattomuuteen= ja= vastuunottoon=
koulutyöstä= sekä= ”ahkerienI= ”rehellisten”I= ”tuottavien”= ja= ”yhteiskuntakelpoisten”=
kansalaisten= kasvattamistaK= lpettajat= hyväksyvät= nämä= sisäiseen= yrittäjyyteen=
liitetyt= määreet= koulun= arvoihin= ja= päämääriin= sopivanaK= qulosten= mukaan= he=
kuitenkin= tulkitsevat= sisäisen= yrittäjyyden= lpetusministeriön= linjaamista=
näkemyksistä= poikkeavalla= tavalla= yhdistämällä= sen= pääasiassa= ahkeraan=
opiskeluun= ja= työntekoonK= = qavoitteen= ”kasvattaa= ahkeriaI= parhaansa= tekeviä=
kunnon= kansalaisia”= opettajat= muotoilivat= suhteessa= toisenlaiseen=
yrittäjyyskasvatuksen= tavoitteeseenI= opettaa= oppilaille= liikeJelämän= taitoja= ja=
kannustaa= heitä= yrittäjiksiK= qämän= ulkoiseen= yrittäjyyteen= liitetyn= tavoitteen= he=
näkivät= peruskoulun= yrittäjyyskasvatuksessa= toissijaisenaK= rlkoinen= yrittäjyys=
koulun= kasvatustavoitteena= saatettiin= myös= kokonaan= torjuaI= koska= nähtiinI= ettei=
koulu= voi= siihen= vaikuttaaK= hun= opettajat= antoivat= yrittäjyyskasvatukselle=
merkityksiä=työJ=ja=talouselämän=arvojen=ja=vaatimusten=tulkintakehyksessäI=he=niin=
ikään=kritisoivat=ulkoista=yrittäjyyttä=koulun=kasvatustavoitteenaK=piihen=miellettyjen=
”bisnesarvojen”= ja= kilpailun= nähtiin= olevan= ristiriidassa= koulun= arvojen= ja=
toimintaperiaatteiden= kanssa= oppilaiden= hyvinvoinnin= ja= tasavertaisuuden=
näkökulmistaK=
=
fkonen= EOMMTaI= OM–ONX= OMMTbI= NMM–NMNF= on= pohtinut= yrittäjyyskasvatuksen=
perimmäistä= tehtävää= ja= tarjoaa= kahta= vaihtoehtoista= näkökulmaaK= mainopisteen=
NVVMJluvulta= lähtien= hän= näkee= olleen=sellaisten=valmiuksien= kehittämisessäI= jotka=
vahvistavat= yksilön= mahdollisuuksia= menestyä= taloudellisessa= kilpailussaK= qästä=
näkökulmasta= yrittäjyyskasvatus= pyrkii= tuottamaan= niin= liikevaihtonsa=
kasvattamiseen=valmiita=yrittäjiä=kun=yrityksen=toimintaedellytysten=parantamiseen=
sitoutuneita= työntekijöitäK= hilpailukeskeisessä= diskurssissa= avainterminä= on=
”sisäinen= yrittäjyys”K= pe= ilmenee= asenteenaI= jolla= ihminen= suhtautuu= elämään=
ylipäätänsäI= kykynä= mukautua= muuttuviin= tilanteisiin= ja= hyödyntää= ympäristön=
tarjoamia=mahdollisuuksiaK=
=
fkosen= EOMMTaI= OM–ONF= mukaansa= yrittäjyyskasvatuksen= tehtävän= voi= nähdä=
toisinkinK= pe= voisi= kilpailutilanteeseen= sopeutumisen= ohella= lisätä= kykyä= hakea=
vaihtoehtoisia= selviytymismallejaK= sallitsevan= talousjärjestelmän= pelisääntöihin=
sopeutumisen=vastakohtana=on=kansalaisten=aktivoimiseen=tähtäävä=suuntausK=vhtä=
hyvin=voidaan=yrittää=vaikuttaa=sääntöjen=tulkintaan=tai=ryhtyä=toimimaan=kokonaan=
uudenlaisten= sääntöjen= pohjaltaK= fhmisten= itsenäisyyttä= ja= omaJaloitteisuutta=
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korostetaan=tässäkin=lähestymistavassaI=mutta=nyt=ne=voivat=suuntautua=myös=niitä=
voimia= vastaanI= jotka= taloudellista= toimintaympäristöä= koskevan= muutoksen= ovat=
laittaneet=liikkeelleK=
=
oistimäki= EOMMTI= P4–PRF= tarjoaa= yhdeksi= yrittäjyyskasvatuksen= määrittelyksi=
Cassonin= ENVUOF= jakoa= funktionaaliseen= eli= siihen= mitä= yrittäjä= tekee= ja=
indikatiiviseen= eli= yrittäjän= konkreettiset= tunnusmerkit= sisältävään= yrittäjyyteenK=
humpaakaan=puolta= ei=ole=tarkoituksenmukaista=sulkea=poisI= vaan=jaottelun=kautta=
tarkastellaan= yrittäjyyskasvatuksen= eri= puolia= sen= kahden= tavoitteen= kauttaK=
bnsimmäisen=tavoitteen=ajatuksena=on=nähdä=yrittäjämäinen=toiminta=vaatimuksena=
mille= tahansa= työnteolle= tai= työntekijän= roolilleK= vrittäjäkasvatuksen= yrittäjyyteen=
liittyy= käsitteet= innovatiivisuusI= hallittu= riskinotto= ja= katalyyttisyysK= qällaisessa=
yrittäjyyden= määrittelyssä= ei= ole= ristiriitaa= koulun= yleisten= kasvatustavoitteiden=
kanssa= eikä= siihen= sisälly= usein= muuten= esiin= nousevia= eettisiä= onÄelmiaK= haikki=
näyttävät=olevan= sitä= mieltäI= että= kasvatuksen=keinoin= näitä= yrittäjyyden= funktioita=
voidaan=ja=tulee=edistääK=
=
qoisaalta= oistimäen= EOMMTI= PRI= 4NF= mukaan= ei= ole= tarkoituksenmukaista= jättää=
yrittäjyyskasvatuksessa= huomiotta= yrittäjyyden= indikatiivista= määrittelyäI= joka=
korostaa=yrittäjyyden=ulkoisia=tunnusmerkkejä=eli=yrittäjyyttä=urana=ja=vaihtoehtonaK=
qämän= osaJalueen= sisällyttämistä= yrittäjyyskasvatukseen= puoltaa= ajatus=
kasvatustoiminnan= tehtävästä= auttaa= kasvatettavaa= selviämään= tulevassa=
elämässäänK= vrittäjyys= on= eräs= varteenotettava= vaihtoehto= tämän= päivän= nuorilleK=
likealla= tavalla= opettajien= kanssa= harjoitetun= yrittäjyyskasvatuksen= kautta=
oppilaalle= on= mahdollista= syntyä= oikeanlainen= kuva= paitsi= yrittäjyydestä= niin= myös=
käsitys= omasta=sopivuudesta=kyseiseen=työn=teon=rooliinK= vrittäjämäisen=toiminnan=
määritteleminen=innovatiivisuudeksiI=riskinhallinnaksi=ja=katalyyttiseksi=toiminnaksi=
auttaa=opettajaa=ymmärtämään=yrittäjyyskasvatuksen=mihin=tahansa=oppiaineeseen=
liittyvänä= menetelmällisenä= kysymyksenäK= jikä= tahansa= opetus= voidaan= järjestää=
niinI= että= se= tukee= edellä= mainittujen= ominaisuuksien= kehittymistäK= eaasteeksi=
muodostuukinI= miten= koulutyön= paineissa= ja= opetussuunnitelmaan= sisällytettyjen=
oppiaineisten= puristuksessa= kykenee= tai= uskaltaa= käyttää= oppilaan= yrittäjyyttä=
tukevia=menetelmiäK=lpettajaltakin=vaaditaan=yrittäjämäistä=riskiä=sisältävää=otettaI=
sillä=näissä=menetelmissä=hän=ei=aina=ole=varmalla=pohjallaK=
=
2v5 Nuortaeyrittäjyyttäeedistäväeyrittäjyystoimintaee
e e EERe2äö2euteemavuotenae
=
buroopan=yrittäjyysalueeksi=EbboF=OMNO=nimeämisen=tunnustuksen=perusteluina=oliI=
että= rusimaa= on= yrittäjyyden= edistämisessä= parhaiten= tulevaisuutta= ennakoivien=
eurooppalaisten= alueiden= joukossa=ja=sen= vahvuutena=on= yritystenI= oppilaitosten= ja=
julkisen= sektorin= hyvä= keskinäinen= kumppanuusK= rudellemaalle= ja= sen=
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elinkeinoelämälle=myönnetty=tunnustus=oli=merkittävä=näkyvyyttä=ja=tunnettavuutta=
lisäävä= tekijä=burooppa=JtasollaK= qunnustuksen=toivottiin=myös= tuovan=taloudellista=
hyötyä= puomen= elinkeinoelämän= vilkastamisen= myötäI= houkutellen= kansainvälistä=
yritystoimintaa= alueelleK= buroopan= yrittäjyysalueen= OMNO= tunnustus= vahvisti=
lukuisilla= teemavuoden= aikana= järjestetyillä= yrittäjyystapahtumillaan= eelsinÄin=
vuoden=OMNO=torld=aesiÄn=Capital=EtaCF=Jteemavuoden=tavoitteitaK=Ebbo=OMNOKF=
=
bbo= OMNO= Jteemavuoden= toteutuksen= tueksi= perustettiin= bpo= Jprojekti= ”kuoren 
yrittäjyyden edistäminen rudellamaalla J bbo OMNO”K =rudellamaalla =bbo =OMNO =
teemaksi= valittiin= nuoren= yrittäjyyden= edistäminenI= koska= nykyisten= yrittäjien=
eläköityminen= on= lähivuosina= kasvussaI= tulevaisuudessa= tarvitaan= osaamiseen=
perustuvaa= yrittäjyyttä= ja= tavoitteena= on= saada= yrittäjyys= laajemmin= osaksi=
opetussuunnitelmia= eri= kouluasteilla= varhaisemmassa= vaiheessaK= bbo= OMNO= J
teemavuosi= rakentui= aktivoivien= yrittäjyystapahtumienI= toiminnan= sekä=
verkostoyhteistyön= ympärilleI= kannustaen= keskeiset= toimijat= yhteistyöhön=
yrittäjyyden= edistämiseksi= rudellamaallaI= painopisteenä= luovat= alatK= bbo= OMNO= J
teemavuoden=aikana=tavoitteena=oli=lisätä=kiinnostusta=yrittäjyyttä=kohtaanI=edistää=
yritystoimintaaI= kasvattaa= yritysosaamista= sekä= osaltaan=lisätä= rudenmaan= yritysJ=
ja= innovaatiotoiminnan= tunnettavuutta= kansainvälisestiK= bpo= Jprojektin= tavoitteet=
kiteytyivät= luovien= alojen= opiskelijoiden= kiinnostuksen= herättämiseen=
yritystoimintaa= kohtaanI= koulutussektorin= ja= työelämän= välisen= yhteistyön=
tiivistämiseenI=toimijoiden=välisen=vuorovaikutuksen=aktivointiin=sekä=luovien=alojen=
opiskelijoiden=ja=yrittäjien=kansainvälistymisen=lisäämiseenK=qämän=lisäksi=bbo=OMNO=
Jteemavuotta= tuettiin= jAhboA= JhankkeillaRI= Creative= JohjelmallaS= sekä=
teemavuoden= toteutuksessa= mukana= olleiden= bbo= Jyhteistyökumppaneiden=
järjestämillä=kärkitapahtumillaK=Ebbo=OMNOKF=
=
bpo= Jprojektin= ensisijaisena= kohderyhmänä= olivat= päättövaiheessa= olevat=
opiskelijatI= jotka= miettivät= yrittäjyystoiminnan= aloittamistaK= mrojektin= toimenpiteet=

                                                
R=bbo=OMNO=Jteemavuoden=toteuttamisen=edistämiseksi=järjestettiin=myös=teemapohjainen=maakunnan=

kehittämisrahahakuI=jonka=painopisteinä=olivat=yritysten=omistajavaihdosten=tehostaminenI=
sosiaalisen=median=hyödyntäminen=yritystoiminnan=luomisessa=sekä=yrittäjyyskasvatusK=eakemusten=
pohjalta=jaakuntahallitus=päätti=OUKNNKOMNN=myöntää=rahoituksen=seitsemälle=kehittämishankkeelleI=
joiden=koordinoijina=toimivat=rudenmaan=eri=oppilaitokset=sekä=eelsinÄin=yrittäjätK=Ebbo=OMNOKF=

=
S=CreativeJohjelma=oli=bbo=OMNO=Jvuoden=tarjoama=mahdollisuus=nuorille=luovien=alojen=yrittäjilleK=

lhjelmaan=valitut=yrittäjät=kehittävät=omaa=liiketoimintaansa=sekä=omaa=yritysosaamistaanK=vrittäjät=
luovat=ja=kehittävät=verkostomaista=yhteistyömallia=sekä=hiovat=yhdessä=valmiuksiaan=vastata=
yrittäjyyden=haasteisiinK=iiiketoimintamalleja=ja=verkostomaista=toimintatapaa=testataan=useissa=
yrittäjyystapahtumissa=kevään=OMNO=aikanaK=CreativeJohjelma=huipentuu=iuovien=yrittäjien=toriin=
yleisurheilun=bjJkilpailujen=qapahtumapuistossa=OTKSKJNKTKOMNOK=vrittäjät=saivat=torille=esiin=omat=
palvelunsa=ja=tuotemerkkinsäK=CreativeJohjelma=toteutetaan=oastor=lyWn=ja=rudenmaan=liiton=
yhteistyönäK=Ebbo=OMNOKF=



 

 

ON

kohdistuivat= toisen= asteen= oppilaitoksissa= Elukiot= ja= ammatilliset= oppilaitoksetFI=
ammattikorkeakouluissa= ja=yliopistoissa=opiskeleviin=nuoriinK= hasvavana=toimialana=
huomioitiin=erityisesti=luovat=alat=ja=alan=verkottuminen=muiden=toimialojen=kanssaK=
qoisena= tärkeänä= kohderyhmänä= olivat= nuoret= yrittäjätI= joilla= tarkoitetaan= iältään=
nuoria= yrittäjiäI= toimintaiältään= nuoria= yrittäjiä= ja= alkavia= yrittäjiäK= mrojektin=
välillisenä= kohderyhmänä= olivat= koulutusorÄanisaatiotI= yritystoimintaa= edistävät=
toimijatI=julkinen=sektoriI=uusimaalaiset=ihmiset=ja=bbo=Jyhteistyöalueet=sekä=mediaK=
Ekuoren= yrittäjyyden= edistäminen= rudellamaalla= –= bbo= OMNO= Jprojektisuunnitelma=
RKNMKOMNOI=RKF=
=
hokonaisuudessaan= projektin= kesti= tammikuun= OMNN= alusta= heinäkuun= OMNP=
loppuunK="kuoren yrittäjyyden edistäminen rudellamaalla J bbo OMNO"=bpo= Jprojektin=
hallinnoivana= orÄanisaationa= toimi= rudenmaan= liittoK= lsatoteuttajina= toimivat=
AaltoJyliopistoI= Culminatum= fnnovation= itdI= iaureaJammattikorkeakoulu= ja=
rudenmaan= vrittäjät= ryK= mrojekti=koostui=kuudesta= työpaketistaI= jotka= muodostivat=
yhtenäisen= kokonaisuudenK= rudenmaan= liiton= ”hoordinointiI tiedotus ja bboJ
yhteistyö”= Jtyöpakettiin= kuuluivat= bbo= Jtoiminnan= orÄanisointi= ja= tapahtumien=
toteutus= sekä= toimijoiden= verkottaminen= ja= hankehallinnointiK= eanketiedotuksella=
lisättiin= yrittäjyystietoisuutta= sekä= tehtiin= tunnetuksi= bbo= OMNO= JteemavuottaI=
lisäten= myös= ihmiset= tietoisuutta= desiÄnJyrittäjyyden= merkityksestä= ja=
mahdollisuuksista= tulevaisuudessaK= tord= aesiÄn= Capital= eelsinki= OMNO= toimi=
merkittävänä= yhteistyöpartnerina= projektin= toimenpiteissäK= iisäksi= bbo= J
yhteistyössä= rakennettiin= kansainvälinen= yrittäjäverkosto= muiden= palkittujen= bbo= J
alueiden=kanssa=keskinäistä=osaamista=ja=tiedonvaihtoa=tehostaenK=härkitapahtumia=
bbo= OMNO= Jteemavuotena= olivat= ”maikoillanne= J= salmiit= J= jenesty!”= J= aesiÄnJ
seminaariI= rudenmaan= liitto= iuovien= yrittäjien= tori= yleisurheilun= bjJkisoissa= ja=
fnnovation=bxperssK=Ekuoren=yrittäjyyden=edistäminen= rudellamaalla=–=bbo=OMNO=J
projektisuunnitelma=RKNMKOMNOI=SJNMX=bbo=OMNOKF=
=
rudenmaan= vrittäjien= ”kuori yrittäjä rudellamaalla”= Jtyöpaketissa= luotiin= nuorten=
yrittäjien= metropolialueen= verkosto= sekä= kummiverkosto= nuorten= yrittäjien=
verkoston= ja= toisen= asteen= oppilaitosten= välilleK= härkitapahtumina= olivat= muun=
muassa= valtakunnallinen= nuorten= yrittäjien= tapahtuma= osana= elqpmlqJ
tapahtumaa= sekä= ”kuori= yrittäjä= J= lma= valinta”= JtapahtumaK= AaltoJyliopiston=
”vrittäjyyskoulutus rudellamaalla ja kansainvälinen benchmark”= Jtyöpaketissa=
järjestettiin= obb= OMNO= Eooundtables= on= bntrepreneurship= bducationF= Jkonferenssi=
ltaniemessäI= jonka= vaikutusta= yrittäjyyskoulutukseen= seurattiin= kyselylläK= iisäksi=
konferenssia= seurasi= sen= antia= ja= kontakteja= syventävä= workshopJtilaisuusK=
Culminatum=fnnovation=itd=ly=”Innovaatiojärjestelmän yhteistoiminta rudellamaalla 
yrittäjyyden edistämiseksi”= Jtyöpaketissa= järjestettiin= lphb= opiskelijapäivät= OMNN= ja=
OMNO=sekä=tehtiin=selvitys=yrittäjyyttä= ja=luovien=osaamispohjaisten=yritysten=kasvun=
tukemisesta= eri= klustereissaK= iisäksi= tehtiin= myös= selvitys= opiskelijoiden= roolista= ja=
merkityksestä= uusien= osaamispohjaisten= yritysten= syntymisessäK= iaureaJ



 

 

OO=
=

ammattikorkeakoulun= ”vrittäjyysintoa rudellamaalla”= Jtyöpaketti= sisälsi= muun=
muassa= mikkuparlamentti= Jtapahtuman= osana= maakuntaparlamenttiaK= iisäksi= pkJ
yrittäjille= ja=korkeakoulujen=sekä=toisen=asteen=opiskelijoille= suunnattiin=kymmenen=
vrittäjyystiistai= Jtapahtumaa= eri= puolella= ruttamaata= iaurea= bntrepreneurship=
pociety= ry= toteuttamanaK= vrittäjyystiistait= sisälsivät= yrittäjien= omiin= uratarinoihin=
painottuvia= asiantuntijaJalustuksia= ja= verkostoitumistaK= iisäksi= osana= rudenmaan=
liiton= ”vrittäjyyskampanjointi”= –työpakettia= kuului= myös= kaksi= eri= koulukampanjaa=
Ekuoren= yrittäjyyden= edistäminen= rudellamaalla= –= bbo= OMNO= Jprojektisuunnitelma=
RKNMKOMNOI=NO–OUX=bbo=OMNOKF=
=
käiden= koulukampanjoiden= toteuttajina= olivat= westjark= ”cuture”= Jkampanjallaan=
sekä= iaurea= bntrepreneurship= pociety= ry= ”lnnistujat= OMNO”= J
yrittäjyyskampanjallaanI= jotka= järjestettiin= seitsemässä= toisen= asteen=
oppilaitoksessaK= jolempien= kampanjoiden= tarkoituksina= oli= innostaa= nuoria=
yrittäjyyteenI= yrittäjämäiseen= toimintaan= ja= oman= tulevaisuuden= aktiiviseen=
suunnitteluunK= ”cuture”J= ja= ”lnnistujat= OMNO”= Jkampanjoihin= osallistui= helmiJ
lokakuun=OMNO=aikana=seitsemässä=rudenmaalla=olevassa=oppilaitoksessa=yhteensä=
yli= TMM= opiskelijaa= ja= opettajaaK= hampanjapäiviä= oli= yhteensä= kahdeksantoista= ja=
niihin= liittyi= rinnakkaisia= interaktiivisia= verkkotoimintoja= ja= verkkoJ
oppimisympäristöjä=EqwitterI=cacebookIvoutubeI=bloÄitI=clickrI=koulun=verkkosivujen=
yrittäjyysvideotarinat= sekä= verkkoJopetusmateriaalipankki= ymsFK= Ebbo= OMNOKF=
hampanjoita=tarjottiin=myös=laajemmalti=muihin=rudellamaalla=sijaitseviin= lukioihin=
sekä=ammattikouluihinI=kieltäytyneitä=kouluja=tuli=viisiK==
=
qemaattisesti=”cuture”= J= ja= ”lnnistujat= OMNO”=Jkampanjoiden= ydinviestinä= oliI= että=
yrittäjyys= voi= olla= mahdollisuus= yhtenä= uravaihtoehtona= ja= toimia= myös= väylänä=
työelämässä= menestymiseenK= vhteiskunnallisista= lähtökohdista= yrittäjyyttä=
lähestyttiin=myös= tärkeänä= osana=kansantalouttamme=ja= tulevaisuuttammeI= jolloin=
luomalla= uusia= tukirakenteita= on= mahdollisuus= vastata= osaltaan= tulevaisuuden=
taloudellisiin=ja=rakenteellisiin= haasteisiinK= hampanjoiden=viestinä=nuorille=oli= myösI=
että= yrittäjyys= uravalintana= mahdollistaa= oman= osaamisen= hyödyntämisenI= itsensä=
kehittämisen= ja=omien=unelmien=toteuttamisenI= tulevaisuuden=osaamisvaatimukset=
huomioidenK= hampanjoilla= haluttiin= innostavalla= ja= positiivisella= nosteella= edistää=
myönteisiä= asenteita= yrittäjyyttä= kohtaanI= jossa= kannustettiin= oman= unelman=
tavoitteluun= ja= sen= rohkeaan= toteuttamiseen= tulevaisuudessaK= hampanjoiden=
sisällöissä= keskityttiin= yrittäjyyden= taustalla= vaikuttaviin= asenteisiin= ja=
toimintatapoihinI= tuomalla= myös= yrittäjyystietoutta= sekä= nuorille= että=
opetushenkilöstölleK=Ebbo=OMNOX=lnnistujat=OMNOKF=
=
houlukampanjoiden= toimintamallina= toimi= kampanjoiden= vetäjien= synnyttämä=
osallistava= dialoÄiI= jolloin= kampanjan= käytössä= olevat= työmenetelmätI= puitteet= ja=
lähestymistavat= mahdollistivat= vuorovaikutteisen= kohtaamisen= nuorten= sekä=
opettajiston= kanssaK= hampanjapäivinä= nuoret= ja= opettajat= osallistuivat= cuture= J



 

 

OP

kampanjassa= TulevaisuusJkohtaaminen= seminaariin= sekä= lnnistujat OMNO= J
yrittäjyyskampanjapäiväänI= jossa= kuultiin= puomen= yritysmaailman= eturivin= yrittäjien=
inspiroivia=yrittäjyystarinoitaK=Ebbo=OMNOX=westcuture=OMNPX=lnnistujat=OMNOKF=cuture=
Jkampanjapäivänä= järjestettiin= yrittäjyyteen= ja= tulevaisuuden= työelämään=
pureutuvia= vuorovaikutteisia= opettajille= suunnattua= ”jikä= ihmeen= yrittäjä”= J
workshopeja= sekä= nuorille= moprp= JtyöelämäkahviloitaK= lpettajiston= workshopeissa=
keskusteltiin= yrittäjyyden= yhteiskunnallisesta= merkitystä= sekä= pohdittiin= tapojaI=
joilla= yrittäjyys= olisi= mielekäs= opiskelijoille= esittääK= moprp= Jtyöelämäkahviloissa=
nuorilla= oli= mahdollisuus= päästä= keskustelemaan= yrittäjyyteen= perehtyneiden=
asiantuntijoiden=kanssa=omista=uraunelmista=sekä=saada=näkökulmia=yritysunelmien=
jatkojalostamiseenK=Ebbo=OMNOX=westcuture=OMNPKF=lnnistuja=OMNO=Jkampanja=tarjosi=
verkkoJopetusmateriaaleja= nuorille= ja= opettajistolleI= joista= oli= mahdollisuus= saada=
konkreettisia= työkaluja= esimerkiksi= oman= yrityksen= innovointiinI=
toimintasuunnitelman= tekoon= ja= perustamiseen= tarvittavan= tiedon= koottuna= sekä=
tarvittavia= yhteystietoja= yrityksen= aloittamiseen= liittyen= rusyrityskeskuksienI=
matenttiJ= ja= rekisterihallituksen= ja= verohallinnon= palveluiden= piiriinK= Ebbo= OMNOX=
lnnistujat=OMNOKF=
=
=
=



 

 

O4=
=

3 Tutkimukseneteoreettisete
lähtökohdate
=
=
=
=
=
qutkimuksen=teoreettiset=lähtökohdat=kytkeytyvät=asennetutkimukseen=ja=erityisesti=
suunnitellun= toiminnan= teoriaanK= heskeisellä= sijalla= on= myös= erilaisia=
yhteiskunnallisia=yrittäjyyskäsityksiä=koskeva=analyysiK=
=
3vö Tutkimuskohteenaenuorteneyrittäjyysintentioejae
e e e yrittäjyysasenteete
=
qässä= tutkimuksessa=avainkäsitteemme= on= yrittäjyysintentioI= toisin= sanoen= nuoren=
aikomus= toimia= tulevaisuudessa= yrittäjänäK= qarkastelemme= sitä=
asenneteoreettisesta=lähtökohdastaK=fntentioita=on=asenneteoreettisen=tutkimuksen=
piirissä= mitattu= eri= tavoin= ja= erilaisin= kysymyksinK= fntentio= on= liitetty= paitsi=
aikomukseenI= niin= myös= asian= haluttavuuteen= sekä= siihen= kuinka= todennäköisenä=
henkilö= itse= asiaa= pitää= EArmitaÄe= C= Conner= OMMNFK= brilaiset= kysymyksenasettelut=
antavat= myös= olennaisesti= erilaisen= kuvan= yrittäjyysintention= voimakkuudestaK=
bsimerkiksi= hari= maakkunaisen= EOMMTI= TNF= analysoimassa= nuorisobarometri= J
aineistossa=SV=B= nuorista= pohti=yrityksen=perustamista= jatkossaI= mutta=vain=OIS=B=
suunnitteli= vakavissaan= tätä= lähiaikoinaK= vksi= kansainvälisissä= vertailuissa= Eclash=
burobarometer= OUPI= OMMVF= käytetty= yrittäjyysintentiota= mittava= kysymys= liittyy=
siihenI=olisiko=henkilö=mieluummin=yrittäjä=vai=työntekijäI=mikäli=saisi=vapaasti=valitaK=
=
jyös= asenne= on= käsitteenä= moniulotteinen= ja= vaikeasti= määriteltäväK= qyypillisesti=
asenne= ymmärretään= arvottavaksi= tulkinnaksi= jostain= kohteesta= EbaÄly= C= Chaiken=
NVVPFK= vrittäjyysasenteesta= –= kuten= muistakin= asenteista= –= voidaan= erottaa= kolme=
ulottuvuuttaW= yrittäjyyttä= koskevat= tiedot= ja= käsitykset= EnsK= koÄnitiivinen=
ulottuvuusFI= yrittäjyyttä= koskeva= arvottaminen= EnsK= affektiivinen= ulottuvuusF= sekä=
yrittäjyysaikomus= EnsK= konatiivinen= ulottuvuusF= EhyröI= jylläri= C= peikkulaJieino=
OMMUFK=Asenne=ymmärretään=usein=varsin=pysyväksi=yksilölliseksi=ominaisuudeksi=tai=
käyttäytymistendenssiksiK= qoisaalta= asenne= voidaan= ymmärtää= myös= vahvemmin=
sosiaalisena= ja= kontekstuaalisena= käsitteenäK= Esesala= C= oantanen= OMMTKF=
häytännössä= ihmisten= yrittäjyysasenteet= rakentuvat= tiiviissä= vuorovaikutuksessa=
lähiympäristön=ja=yhteiskunnallisten=olosuhteiden=ja=asenteiden=kanssaK=
=



 

 

OR

vrittäjämäisyysintentiota=selittäviä=asenteita=on=tutkittu=eri=näkökulmistaK=rsein=on=
puhuttu= yrittäjyysorientaatiostaI= jolla= tarkoitetaan= sellaista= yleistä=
suhtautumistapaaI= joka= edesauttaa= menestymistä= yrittäjänäK=
vrittäjyysorientaatiokeskustelun= taustalla= on= yksilöpsykoloÄinen= tutkimusperinneI=
jossa= yrittäjyyttä= on= pyritty= selittämään= persoonallisuuspiirteiden= kauttaK= bri=
tutkimuksissa= siihen= on= liitetty= hieman= erilaisia= ominaisuuksia= EoauchI= tiklundI=
iumpkin= C= crese= OMMVFK= merinteisesti= yrittäjyysorientaatioon= on= liitetty=
riskinottohalukkuusI= innovatiivisuus= ja= proaktiivisuus= ECovin= C= plevin= NVVNFK= =
dKqKiumpkin=ja=dreÄory=dK=aess=ENVVSF=ovat=lisänneet=tähän=ominaisuuksien=listaan=
vielä=aÄÄressiivisen=kilpailullisuuden=ja=itsenäisyydenK=
=
qässä= tutkimuksessa= mielenkiintomme= kohteena= ovat= kuitenkin= nimenomaan=
asenteet=yrittäjyyttä=kohtaanI=ei=asenteiden=yrittäjämäisyysK=llemme=kiinnostuneita=
siitäI=miten=myönteisesti=uusimaalaiset=nuoret=suhteutuvat=yrittäjyyteenK=
=
3v2 YrittäjyysasenteetejaeukäsitykseteSuomessae
=
Asenteen= käsitteeseen= liittyy= määritelmällisesti= seI= että= asenteella= on= aina= jokin=
kohde=EvrtK=esimK=baÄly=C=Chaiken=NVVPFK=bsimerkiksi=yrittäjyyttä=koskevan=asenteen=
kohteena= voi= olla= oma= EmahdollinenF= yritystoiminta= tai= vaikkapa= suuryritysten=
toimintaK= qässä= tutkimuksessa= tarkasteltavien= yrittäjyysasenteiden= kohteena= on=
yrittäjyys=ja=yrittäjän=työ=yhteiskunnallisena=toimintanaK=
=
puomalaista= yrittäjyyskeskustelua= on= perinteisesti= hallinnut= tietytI= toisilleen= osin=
vastakkaiset=yrittäjyyskäsityksetK=vrittäjyyden=arvottamisen=näkökulmasta=kysymys=
on=liittynyt=muun=muassa= siihenI=ymmärretäänkö=yrittäjä=”ihannekansalaiseksi”=vai=
”riistäjäksi”= EesimK= mitkänen= C= sesala= NVUUI= TV–UMFK= qällä= vuosituhannella=
yrittäjyyteen= liittyvät= ideoloÄiset= painotukset= ovat= olennaisesti= muuttuneet= ja=
samalla= lieventyneetK= huitenkin=myös=uudet=tutkimukset=antavat=viitteitä=siitäI= että=
myönteisen= ja= kriittisen= yrittäjyysasenteen= erottaminen= toisistaan= on=
yrittäjyyskasvatusta= analysoitaessa= tarkoituksenmukaistaK= bsimerkiksi= oätyI=
homulainen= ja= horhonen= EOMNMI= NNPF= puhuvat= yrittäjämyönteisestä= ja=
yrittäjäkriittisesti= asenteesta= ja= tarkastelevat= niitä= suhteessa= kilpailukriittiseen=
asenteeseen= sekä= sukupuolierojen=asenteeseenK= brkki= kevanperä= EOMMPI= N4P–N44F=
puolestaan= erottaa= toisistaan= kaksi= yrittäjyyskriittistä= asennettaW= yrityskriittisyys= J
faktorin=ja=itsekkyys=JfaktorinK=
=
puomalaisten=yrittäjyysmielikuvia=koskevissa=tutkimuksissa=puolestaan=on=noussut=
esiin= käsitys= yrittäjästä= sinnikkäänä= puurtajana= EesimK= hivelä= OMMOX= kevanperän=
OMMPX= eyytinen= C= majarinen= OMMRX= eome= OMMTFK= qällainen= yrittäjyyskäsitys=
korostaa= paitsi= yrittäjän= ahkeruuttaI= niin= myös= runsasta= työnteon= määrääK=
bsimerkiksi= blinkeinoelämän= valtuuskunnan= tutkimuksen= mukaan= yhdeksän=



 

 

OS=
=

kymmenestä= vastaajasta= arvioiI= että= yrittäjä= joutuu= tekemään= ylipitkiä= työpäiviä= ja=
työskentelemään= ilman= lomia= Eeyytinen= C= majarinen= OMMRI= NRS–NRTFK= bdelleen=
kauppiasyrittäjien= yrittäjyysorientaatiota= koskevassa= tutkimuksessa= ahkeruusJ
faktorille=latautui=voimakkaimmin=väittämä=”ftse=asiassa=pidän=kovasta=työnteosta”=
Eeome=OMMTI=4OUFK=qoki=tutkimukset=antavat=yrittäjyydestä=myös=monipuolisemman=
kuvan= ja= korostavat= ahkeruuden= ja= sinnikkyyden= ohella= myös= muita= yrittäjän=
yksilöllisiä=ominaisuuksiaI=kuten=innovatiivisuuttaI=luovuutta=sekä=itseluottamustaK=
=
vrittäjyyttä= koskevissa=käsityksissä= on=nähtävissä=myös=tietty= muutosK= merinteisesti=
yrittäjyyttä= on= tarkasteltu= individuaalisesta= kehyksestä= innovatiivisuudenI=
riskinottohalukkuuden= tai= sinnikkyyden= kaltaisten= yksilöllisten= ominaisuuksien=
kauttaK= siime= aikoina= on= kuitenkin= korostettu= sosiaalisten= taitojen= ja=
verkostoitumisen= merkitystä= EvrtK= esimK= Äyväri= OMMSFK= ln= alettu= puhua=
relationistisesta= yrittäjyyskuvasta= Esesala= NVVSX= sesala= C= meura= OMMTX= qonttila=
OMNMFI= millä= tarkoitetaan= sitäI= että= yrittäjänä= menestymisen= oletetaan= riippuvan=
paitsi= itsestäI= niin= myös= toisista= ihmisiäK= oelationistinen= yrittäjyyskuva= korostaa=
verkostoitumistaI= läheisiä= asiakassuhteita= sekä= sidosryhmäyhteistyötäK=
oelationistinen= yrittäjyyskuva= on= sisäisen= ja= ulkoisen= kontrollinen= yhdistelmäW=
yrittäjä=olettaa=menestymisensä=riippuvan=sekä=itsestä=että=toisista=ihmisistäK=
=
qämä= yrittäjyyskuvan= kahtalaisuus= tulee= näkyviin= myös= maula= hivelän= EOMMOI= UNF=
opiskelijoista=ja=vanhemmista=koostuvassa=aineistossaK=qämän=tutkimuksen=mukaan=
tyypillistä= yrittäjää= parhaiten= kuvaavina= adjektiivina= pidettiin= ahkeruutta= ja=
sisukkuuttaK=qoisaalta=molemmissa=vastaajaryhmissä=VN=B=prosenttia=oli=sitä=mieltä=
”ihmisten=kanssa=toimeentuleva”=kuvaa=hyvin=tai=melko=hyvin=tyypillistä=yrittäjääK=
=
3v3 Asenneeyritystoimintaaekohtaan:esuunnitellune
e e e toiminnaneteoriae
=
qämän=tutkimuksen=asenne=lähtökohtaan=liittyy=kuitenkin=tietty=haasteW=myönteinen=
asenne= yrittäjyyttä= kohtaan= ei= ole= mikään= tae= yrittäjäksi= ryhtymiselleK= ftse= asiassa=
lukuisat= sosiaalipsykoloÄiset= tutkimukset= ovat= osoittaneetI= että= asenteiden= ja=
käyttäytymisen= välillä= on= varsin= huono= vastaavuusK= vleiset= asenteet= eivät= selitä=
käyttäytymistä=spesifeissä=tilanteissaK=
=
Asenneteorian=piirissä=on=kehitetty=erilaisia=tarkempia=malleja=asenteiden=ja=ulkoisen=
käyttäytymisen= väliselle= suhteelleK= brityisen= hedelmälliseksi= on= osoittautunut= fcek=
Ajzenin= ENVVNX= OMMNF= suunnitellun= toiminnan= teoriaK= pen= mukaan=
käyttäytymisintentioon= vaikuttaa= kolme= komponenttiaW= asenne= käyttäytymistä=
kohtaanI= subjektiivinen= normi= sekä= havaittu= käyttäytymisen= kontrollistaK= Ehatso=
kuvio= NFK= qeorian= mukaan= nuoren= yrittäjyysintentioon= vaikuttavat= siis=
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henkilökohtainen= yrittäjyyden= arvostusI= lähipiirin= arvostukset= ja= odotukset= sekä=
edelleen=nuoren=käsitys=omasta=pystyvyydestä=yrittäjänäK=
=

=
huvio=N puunnitellun=toiminnan=teoria=EAjzen=NVVNF=
=
Ajzenin= ENVVNI= OMMNF= mukaan= kaikki= positiivinenJneÄatiivinen= Julottuvuudelle=
sijoitettavissa= olevat= reaktiot= voidaan= tulkita= asenteen= ilmauksiksiK= iähtökohtana=
kuitenkin= onI= että= tietyssä= kontekstissa= tapahtuvaa= toimintaa= tulee= tarkastella=
nimenomaan= spesifeistä= tähän= toimintaan= kohdistuvista= asenteista= käsin= EAjzen= C=
cishbein= OMMMI= NS–NTFK= qällaiset= asenteet= selittävät= ja= ennustavat= käyttäytymistä=
huomattavasti=paremmin=kuin=yleiset=asenteetK=
=
Ajzenin= ENVVNF= teoriassa= tarkasteltavana= asenteen= kohteena= on= oma=
käyttäytyminenK= qällaiseen= asennekäsitykseen= sisältyy= kuitenkin=
perustavanlaatuinen= onÄelmaW= kun= jokaiseen= toimintaan= liittyy= oma= asenteensaI=
asenteen= käsite= kapeutuu= ja= samalla= sen= selitysvoima= olennaisesti= väheneeK=
qällainen= asennetulkinta= poikkeaakin= ratkaisevasti= perinteisen= asenneteoria=
asennekäsitteestäK= gotkut= sosiaalipsykoloÄit= ovatkin= jopa= esittäneet= koko= asenneJ
käsitteen= hylkäämistä= EesimK= motter= C= tetherell= NVUTFK= qässä= tutkimuksessa=
korvaammekin=ajzenlaisen=asennekäsitteen=hieman=yleisemmällä=asennekäsitteelläK=
=
Asenteen= ohella= intentioon= vaikuttaa= olennaisesti= sosiaalinen= ympäristöK=
pubjektiivinen= normi= tarkoittaa= uskomusta= siitäI= miten= lähipiiriin= kuuluvat= ihmiset=
arvioivat= tietyn= käyttäytymisen= suotavuuttaK= posiaalisen= normin= näkökulmasta=
olennainen=merkitys=on=silläI=mihin=sosiaaliseen=kontekstiin=nuori=liittää=mahdollisen=
tulevan=yritystoimintansa=ja=keiden=arviointia=nuori=pitää=tässä=suhteessa=tärkeänäK=



 

 

OU=
=

qästä= riippuen= voi= korostua= joko= vanhempienI= vertaisryhmän= tai= ammattialan=
yleisten=odotusten=merkitysK=
=
eavaittu= käyttäytymisen= kontrolli= liittyy= siihenI= miten= nuori= arvioi= selviytyvänsä=
erilaisista=yrittäjyystoimintaan=ja=sen=aloittamiseen=liittyvistä=tehtävistä=ja=vastuistaK=
häsitteen=taustalla=on=Albert=_anduran=ENVUOF=sosiaalisen=oppimisen=teoria=ja=siihen=
liittyvä= pystyvyyden= tunteen= käsiteTK= qulosodotukseen= vaikuttaa= siis=
henkilökohtaisen= pystyvyyden= ohella= monet=ulkoiset= tekijätI= muun= muassa= käsitys=
yrittäjyyden=edellytyksistä=tietyllä=alallaK=
=
puunnitellun= toiminnan= teoria= on= yleinen= ihmisen= suunnitelmallista= toimintaa=
selittävä= malliK= rseiden= tutkimusten= mukaan= se= on= osoittautunut= toimivaksi= myös=
yrittäjyysintention= ja= käyttäytymisen= selittämisessä= EesimK= iiñán= OMMUX= iiñán= C=
Chen= OMMVX= doethnerI= lbschonkaI= pilbereisen= C= Cantner= OMNOFK= pamaten= sitä= on=
käytetty= muun= muassa= yrittäjyysJkasvatusohjelmien= arvioinnissa= EesimK= cayolleI=
dailly= C= iassasJClerc= OMMSFK= puunnitellun= toiminnan= teorian= pohjalta= on= pyritty=
myös=jatkokehittelemään=uusia=yrittäjyysintentiota=selittäviä=malleja=EesimK=hrueÄerI=
oeilly= C= Carsrud= OMMMFK= qässä= tutkimuksessa= pitäydytään= kuitenkin= Ajzenin=
alkuperäisessä=mallissaK=
=
puunnitellun= toiminnan= teorian= kautta= voidaan= paikantaa= myös= suomalaisen=
yrittäjyyden= edistämisen= haasteitaK= bsimerkiksi= hivelän= EOMMOF= tutkimuksen=
perusteella=suomalaisten=opiskelijoiden=usko=omaan=menestymiseensä=yrittäjänä=oli=
vahvaaI= mutta= perheen= kannustus= vähäisempääW= kaksi= kolmannesta= uskoiI= että=
pystyisi=kantamaan= yrittämiseen= liittyvät=riskit= ja= vastuut= EmtsK= UOFK= pamaten= kaksi=
kolmannesta= uskoi= menestyvänsä= yrittäjänäI= mikäli= päättäisi= perustaa= yrityksenK=
pitä= vastoin= vain= OM= B= vanhemmista= arvioiI= että= perheessä= oli= kannustettu= lapsia=
yrittäjyyteen=EmtsK=TOFK=
=
=

                                                
T=_andura=itse=erottaa=toisistaan=pystyvyyden=tunteen=sekä=tulosodotuksenK==mystyvyyden=tunne=liittyy=

siihenI=miten=nuori=uskoo=selviytyvänsä=yrittäjyyteen=liittyvistä=tehtävistäK=qulosodotus=puolestaan=
liittyy=siihenI=miten=hyvin=nuori=uskoo=menestyvänsä=yrittäjänäK=rusimaalaisten=nuorten=keskuudessa=
pystyvyyden=tunne=ja=tulosodotus=liittyvät=niin=tiiviisti=toisiinsaI=ettei=niitä=ole=tarpeen=erottaa=
toisistaan=Eoantanen=OMNPFK=
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4 Tutkimusasetelmae
=
=
=
=
=
qässä= tutkimuksessa= yrittäjyyden= edistämistä= ja= yrittäjyyskasvatusta= on= lähestytty=
kahden= laajan= kyselyaineiston= sekä= rehtoreille= ja= yrittäjyyden= opettajille= tehtyjen=
teemahaastatteluaineistojen= kauttaK= huvaamme= seuraavaksi= tutkimusJ
kysymyksiämmeI=käyttämiämme=tutkimusmenetelmiä=sekä=tutkimusprosessiammeK=
=
4vö Tutkimuskysymyksete
=
puomalaisten= tutkimusten= mukaan= yrittäjyyshalukkuuteen= vaikuttaminen= on=
koulutuksen= näkökulmasta= haasteellinen= tehtäväK= haarina= iaisin= ja= fnkeri=
iiimataisen= EOMM4F= mukaan= ammatillinen= koulutus= kasvattaa= nuorissa=
yrittäjyysintentiota=vain=vähänK=gussi=mihkalan=EOMMUF=tutkimus=puolestaan=osoittaaI=
että= yrittäjyysintentiot= ovat= suhteellisen= pysyviä= koulutuksen= ajanK=
vrittäjyyskoulutus= lisää= yrittäjyyttä= koskevia= yleisiä= tietojaI= mutta= samalla= luo=
epävarmuutta=omia=yrittäjyysvalmiuksia=kohtaanK=qämän=tutkimuksen=lähtökohtana=
on=kysymys=siitäI=miten=nuorten=yrittäjyyshalukkuuteen=on=mahdollista=vaikuttaaK=
=
qässä= tutkimuksessa= tarkastellaan= uusimaalaisten= toisen= asteen= opiskelijoiden=
yrittäjyyden= edistämistä= kolmesta= näkökulmastaK= bnsinnäkin=tutkimuskohteena= on=
uusimaalaisten= toisen= asteen= koulujen= yrittäjyyskasvatusK= qätä= lähestytään=
kirjoitettujen= opetussuunnitelmien= ja= koulujen= yrityskasvatuksesta= vastaavien=
henkilöiden= tulkintojen= näkökulmastaK= qoisena= tarkastelukohteena= ovat=
uusimaalaisten= nuorten= yrittäjyyshalukkuusI= yrittäjyysasenteet= ja= koetut=
yrittäjyysvalmiudetK= holmanneksi= tässä= tutkimuksessa= tarkastellaan= bbo= OMNO= J=
teemavuoden=vaikuttavuuttaK=qutkimuksen=pääonÄelmat=ovatW=
=

NK jiten=yrittäjyyskasvatus=ilmenee=uusimaalaisten=lukioiden=ja=ammatillisten=
oppilaitosten=opetussuunnitelmissa=ja=opetustyössä?=

OK jillaisia= ovat= uusimaalaisten= lukiolaisten= ja= ammattikoululaisten=
yrittäjyyshalukkuus=ja=siihen=vaikuttavat=tekijät?=

PK jillainen= on= ollut= bbo= OMNO= Jteemavuoden= vaikuttavuus= yrittäjyyden=
edistämisen=näkökulmasta?=

=
qoista=pääonÄelmaa=lähestytään=seitsemän=alakysymyksen=kauttaW=
=

- jillaisia=ovat=uusimaalaisten=nuorten=yrittäjyysasenteet?=



 

 

PM=
=

- qukeeko=nuoren=lähipiiri=nuorta=yrittäjyyteen?=
- jillaisiksi=uusimaalaiset=nuoret=arvioivat=omat=yrittäjyysvalmiutensa?=
- jiten= houkuttelevana= vaihtoehtona= nuoret= pitävät= yrittäjyyttä?= huinka=

suuri=osa=nuorista=aikoo=yrittäjäksi?=
- jitkä=tekijät=vaikuttavat=nuorten=yrittäjyyshalukkuuteen?=
- jiten= ammatillisen= oppilaitoksen= opiskelijat= ja= lukiolaiset= eroavat=

toisistaan= yrittäjyysintentionI= JasenteidenI= Jkäsitysten= tai= Jvalmiuksien=
suhteen?=

- iöytyykö=luovan=alan=nuorista=erityistä=yrittäjyyspotentiaalia?=
=
holmas=tutkimusonÄelma=jakautuu=kolmeen=alakysymykseenW=
=

- jiten=nuoret= itse= arvioivat=bbo=OMNO=Jteemavuotta= ja=sen=tapahtumia=sekä=
niiden= vaikuttavuutta= omaan= yrittäjyyskäsitykseensä= sekä=
yrittäjyyshalukkuuteensa?=

- jiten= ammattikoululaisten= ja= lukiolaisten= yrittäjyysintentioI= Jasenteet= ja= J
käsitykset= sekä= koetut= yrittäjyysvalmiudet= ja= lähipiirin= kannustus= ovat=
muuttuneet=bbo=OMNO=Jteemavuoden=aikana?=

- jiten= koulukampanjoihin= EcutureI= lnnistujat= OMNOF= osallistuneiden=
yrittäjyysintentioI=Jasenteet=ja=Jkäsitykset=sekä=koetut=yrittäjyysvalmiudet=ja=
lähipiirin=kannustus=ovat=muuttuneet=bbo=OMNO=Jteemavuoden=aikana?=
=

holmannen= alakysymyksen= osalta= koulukampanjoihin= osallistuneiden= ET= kouluaF=
yrittäjyysintention= muutostaU= verrataan= myös= mahdolliseen= muutokseen= niiden=
keskuudessaI=jotka=eivät=ole=osallistuneet=koulukampanjaan=ER=kouluaFVK=
=
4v2 Haastattelututkimuksenejaeopetussuunnitelmaue
e e e aineistonekerääminenejaeanalyysie
=
qutkimukseen= liittyvien= oppilaitosten= rehtorien= tai= yrittäjyyskasvatuksesta=
vastaavien= opettajien= haastattelut= toteutettiin= kuudessa= lukiossa= ja= kuudessa=
ammatillisen= opetuksen= yksikössäK= pelvityksen= kuudesta= lukiosta= kolmessa=
haastattelun= antoi= rehtoriI= yhdessä= rehtori= ja= yhteiskunnallisten= aineiden= opettaja=
yhdessäI= yhdessä= yhteiskunnallisten= aineiden= opettaja= ja= yhdessä= opintoJohjaajaK=

                                                
U=qutkimuksessa=tarkastellaan=tilastollista=muutostaI=ei=yksilötason=muutostaK=Aineistot=kerättiin=toisen=

vuosikurssin=opiskelijoilta=vuoden=väleinK=piten=kyselyjen=vastaajat=olivat=käytännössä=eri=henkilöitäK=
=
V=hokeellisessa=vaikuttavuustutkimuksessa=verrokkiryhmän=tulisi=olla=satunnaisesti=valittuK=qässä=

tutkimuksessa=tämä=satunnaistamisehto=ei=kuitenkaan=toteuduK=hampanjaan=osallistuminen=oli=
kouluille=vapaaehtoista=ja=siten=osa=kouluista=myös=kieltäytyi=siitäK=hieltäytyneiden=koulujen=joukossa=
oli=myös=koulujaI=jotka=luottivat=omaan=yrittäjyyskasvatukseensaK=
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Ammatillisissa= oppilaitoksissa= yhdessä= haastattelun= antoi=apulaisrehtoriI=kahdessa=
selvityksessä= mukana= olevan= yksikön= johtaja= tai= koulutusalajohtajaI= yhdessä=
koulutuspäällikkö= ja= yksikön= vastaava= ja= kahdessa= yksikön= yhteiskunnallisista=
aineista= vastaava= opettajaK= eaastattelut= toteutettiin= teemahaastatteluna= Eliite= NFK=
qeemoina= olivat= yrittäjyyskasvatus= tai= Jopetus= opetussuunnitelmassaI=
yrittäjyyskasvatuksen= tai= Jopetuksen= sisällöt= ja= aihepiiritI= käytännön= toteutukset=
Emuun= muassa= erilliset= oppitunnitI= ”läpäisyperiaate”I= tapahtumatI= teemapäivätF=
sekä= yrittäjyyskasvatuksen= tavoite= oppilaitoksessaK= eaastattelut= toteutettiin=
syksyllä=OMNN=lukuun=ottamatta=yhtä=haastatteluaI=joka=tehtiin=tammikuussa=OMNPK=
=
eaastattelut= toteutettiin= hyvin= avoimina= ja= joustavina= teemoja= käsittelevinä=
keskusteluinaK= eaastateltavat= toivat= esille= yrittäjyyskasvatukseen= liittyviä=
näkemyksiään= ja= tulkintojaan= jonkin= verran= haastattelun= teemoja= laajemminK=
kauhoitetut= haastattelut= litteroitiin= sanatarkasti= ja= puhekieltä= noudattaenK=
iitteroidusta=aineistosta=poimittiin=koulun=yrittäjyyskasvatusta=kuvaavat=ilmaisut=ja=
jäsennettiin= ne= haastatteluteemojen= alleK= eaastateltavien= yleisemmät= pohdinnat=
yrittäjyyskasvatuksesta= koulun= tehtävänä= tai= esitetyt= näkemykset= yrittäjyydestä=
suomalaisessa= yhteiskunnassa= liittyivät= yleensä= yrittäjyyskasvatuksen= tavoitteen=
pohdintaan=ja=sijoitettiin=kyseisen=teeman=alleK=
=
eaastattelujen= lisäksi= yrittäjyyskasvatuksen= ilmenemistä= analysoitiin= sekä= lukion=
että= ammatillisten= perustutkintojen= valtakunnallisissa= opetussuunnitelmien=
perusteissa= että= oppilaitoskohtaisissa= opetussuunnitelmissaK= saltakunnallisten=
opetussuunnitelmien= perusteista= poimittiin= kaikki= suoraan= yrittäjyyteen= liittyvät=
maininnatK= iisäksi= poimittiin= opetusministeriön= sisäiseen= yrittäjyyteen= liittämät=
maininnatK=saltakunnallisten= opetussuunnitelmien=perusteiden=pohjalta= laadituista=
lukioiden=koulukohtaisista= ja=ammatillisten=oppilaitosten=osalta=tutkintokohtaisista=
opetussuunnitelmista= poimittiin= sellaiset= opinnotI= joiden=tavoitteissa= tai= sisällöissä=
viitattiin=yrittäjyyteenK= lpetussuunnitelmien=tekstejä=avattiin= ja=tarkennettiin= myös=
haastattelujen=yhteydessäK=
=
=
4v3 Lomakekyselyjenemittarittemenetelmätejae
e e aineistonekeruue
=
qutkimusprosessin= kuluessa= kerättiin= kaksi= kyselyaineistoaK= bnsimmäisen= kyselyn=
EkZUTPF= kohdeorÄanisaatioina= oli= kuusi= lukiota= ja= seitsemän= ammatillista=
oppilaitosta=tai=oppilaitoksen=toimipistettä=rudeltamaalta=Eliite=OFK=qoiseen=kyselyyn=
EkZTORF= osallistui= kuusi= lukiota= ja= kuusi=ammatillista= oppilaitosta= tai= oppilaitoksen=
toimipistettä= Eliite= PFK= Aineistot= kerättiin= tammiJmaaliskuussa= OMNO= sekä= tammiJ



 

 

PO=
=

helmikuussa= OMNPK= jolemmat= kerättiin= sähköisenä= kyselynäNM= rudenmaan=
koululaisilta=oppituntien=aikanaK=sastaajat=olivat=toisen=vuosikurssin=opiskelijoita=eli=
pääosin=NT–NUJvuotiaitaK= ltos=muodostettiin= sitenI= että=se=on=alueellisesti=kattavaK=
iukioista= mukana= oli= sekä= yleislukioita= että= luovan= alan= erityislinjoja= EmedialinjaI=
esittävä= taideI= musiikkiFK= Ammatillisista= oppilaitoksista= mukana= oli= kulttuurialanI=
liiketaloudenI=sosiaaliJ=ja=terveysalan=sekä=tekniikan=ja=liikenteen=koulutusalatK=
=
qoiseen= tutkimusonÄelmaamme= vastaamme= lähinnä= käyttäen= jälkimäisen= kyselyn=
aineistoaI= joskin= luovan= alan= yrittäjyysintention= tarkastelun= yhteydessä=
hyödynnämme= myös= ensimmäistä= kyselyaineistoaK= holmas= tutkimusonÄelmamme=
liittyy=vaikuttavuuteen=ja=sen=ratkaisussa=vertaamme=aineistoja=keskenämmeK=
=
hyselylomaketta= laadittaessa= hyödynnettiin= aiempiaI= lähinnä= suomalaisia=
tutkimuksia= EesimK= sesala= NVVSX= kevanperä= OMMPX= eyytinen= C= majarinen= OMMRX=
clash=burobarometer=OUPI=OMMVFI=mutta=aiempien=tutkimusten=mittareita=ei=käytetty=
sellaisenaanK= bnsimmäinen= kyselylomake= koostuu= TO= kysymyksestäI= jotka=
koostuivat= pääosin= iikertJasteikollisista= väittämistä= ENZtäysin= eri= mieltäI= …I= R= Z=
täysin= sama= mieltäFK= bnnen= lomakkeen= käyttöönottoa= se= testattiin= NVWsta=
ammattikorkeakouluopiskelijallaK= qoisessa= lomakkeessa= kysymyksiä= oli= UVK=
iomakkeiden= kysymyksetNN= liittyvät= muun= muassa= seuraaviin= teemoihinW= vastaajan=
taustatiedotI= yrittäjyysintentioI= yrittäjyyttä= koskevat= asenteet= ja= käsityksetI=
subjektiivinen=normi=sekä=havaittu=kontrolliNOK=
=
qutkimuksessa= tarkastellaan= kuutta= summamuuttujaaW= vrittäjyysintentio= sisältää=
yrittäjyysaikomukseen=liittyviä=kysymyksiäI=mutta=myös=kysymyksiäI=jotka=kuvaavat=
nuoren= arvioita= siitäI= kuinka= todennäköisenä= hän= pitää= yrittäjäksi= ryhtymistä=
tulevaisuudessaK= pubjektiivinen= normi= liittyy= nuoren= lähipiirinI= vanhempienI=
kavereiden= sekä= ammattialan= odotuksiin= ja= tukeenK= eavaittu= kontrolli= sisältää=
toisaalta= yrittäjänä= selviytymiseen= liittyviä= kysymyksiä= Ehavaittu= käyttäytymisen=
kontrolliF= ja= toisaalta= kysymyksiäI= jotka= liittyvät= yrittäjänä= menestymiseen=
EtulosodotusFK= Asenteita= koskevat= kysymykset= liittyivät= yrittäjyyden= yhteisJ
kunnalliseen= merkitykseen= ja= arvostukseenK= jyönteisistä= kysymyksistä=
muodostettiin= summamuuttuja= myönteinen= yrittäjyysasenne= ja= kielteisten=

                                                
NM=suonna=OMNO=yhdessä=ja=vuonna=OMNP=kahdessa=koulussa=kysely=toteutettiin=paperilomaketta=

käyttäenK=
=
NN=pähköisessä=kyselylomakkeessa=kaikki=vastauskentät=yhtä=avointa=kysymyskenttää=lukuun=ottamatta=

olivat=pakollisia=vastataK=kiissä=kouluissaI=joissa=tutkimus=toteutettiin=paperikyselynäI=vastaajat=
luonnollisestikin=saattoivat=jättää=vastaamatta=joihinkin=kysymyksiinK=

=
NO=iomake=sisälsi=myös=yhteiskunnallisiin=arvoihin=ja=asenteisiin=liittyviä=kysymyksiäI=jotka=on=raportoitu=

erikseen=Eoantanen=C=qoikko=OMNOX=oantanen=C=qoikko=OMNPFK=
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väittämien= pohjalta= summaJmuuttuja= kriittinen= yrittäjyysasenneK= oelationistinen=
yrittäjyyskuva= puolestaan= sisältää= kahdenlaisia= kysymyksiäW= osa= korostaa=
yrittäjyyttä= sinnikkäänä= puurtamisenaI= osa= taas= korostaaI= että= yrittäjän= pitää= tulla=
toimeen= erilaisten= ihmisten= kanssaK= Ajzenin= teorian= ENVVNF= mukaisesti= oletetaanI=
että= asenneI= subjektiivinen= normi= ja= havaittu= kontrolli= vaikuttavat=
yrittäjyysintentioonK= qässä= tutkimuksessa= tarkastellaan= myös= kriittistä=
yrittäjyysasennetta= ja= realiosionistista= yrittäjyyskuvaa= yrittäjyysintentiota=
selittävinä=tekijöinäK=Ehatso=kuvio=OFK=

huvio=O vritysintentioon=vaikuttavat=tekijät=
=
hutakin= tarkasteltavaa= ominaisuutta= tutkittiin= 4JR= kysymyksen= kauttaK=
pummamuuttujat= on= muodostettu= ensimmäisen= kyselyn= pohjalta= faktorianalyysin=
avulla= Ekatso= oantanen= OMNPFK= juuttujat= osoittautuivat= toimiviksi= ja= niiden=
reliabiliteetit=olivat=kohtuullisen=hyviä=Ekatso=taulukko=NFK=
=
= hysyJ

myksiä=
OMNO=Ek=UTPF= OMNP=Ek=TORF=

= heskiJ
arvo=

eaJ=
jonta=

Alpha= heskiJ
arvo=

eaJ
jonta=

Alpha=

vrittäjyysintentio= 4= OIRV= NIMP= MIUVV= OITP= NIMM= MIUVV=
pubjektiivinen=
normi=

4= OITT= MIUS= MITUN= OIUU= MIUP= MITTR=

eavaittu=kontrolli= T= PIOU= MIVN= MIVO4= PIPM= MIV4= MIVPP=
jyönteinen=
yrittäjyysasenne=

4= PISM= MISR= MIT4M= PISN= MISP= MITMR=

hriittinen=
yrittäjyysasenne=

4= OITS= MITN= MISRO= OITT= MITM= MIS4V=

oelationistinen=
yrittäjyysasenne=

4= 4IPR= MISO= MITUU= 4IOS= MIST= MIUON=

Taulukko=N hyselyn=summamuuttujat=ja=niiden=reliabiliteetit=ECronbachin=alphaF=
=



 

 

P4=
=

jittareihin= liittyy= kuitenkin= myös= joitakin= onÄelmiaW= yhden= summamuuttujan=
realiabiliteetti= on= alle= MITMNPK= gakaumien= normaaliutta= tarkasteltiin= holmoÄorovJ
pmirnovin= testilläK= qilastollista= analyysiä= rajoittaa= myös=seI= että= summamuuttujien=
jakaumat= eivät= täysin= noudata= normaalijakaumaaK= Aineiston= analyysi= on= tehty=
lähinnä= yksinkertaisten= tilastomenetelmien= avullaK= brojen= merkitsevyyttä= on=
tarkastelu= tJtestin= ja= khin= neliö= Eχ²F= Jtestin= avullaK= vrittäjyysintentioon= vaikuttavia=
tekijöitä=on=analysoitu=lineaarisen=reÄressiomallin=mallin=avullaK=
=
bnsimmäiseen= kyselyyn= vastasi= 4S4= lukion= ja= 4MV= ammatillisen= oppilaitoksen=
opiskelijaa=ja=vastausprosentti=oli=TNIM=B=Elukiot=TVIN=BX=ammatilliset=oppilaitokset=
SPIT =BFK =qoisen =kyselyn =kohdalla =vastaajien =määrä =oli =4PN =lukion =ja =OUV =
ammatillisen= oppilaitoksen= opiskelijaaK= qoisen= kyselyn= vastausprosentti= oli= 4SIM=B=
Elukiot= R4IS= BX= ammatilliset= oppilaitokset= PTIP= BFK= Ammatillisten= oppilaitosten=
heikompaan= vastausprosenttiin= vaikutti= koulupoissaolojen= lisäksi=
työharjoittelujaksotK=qoisen=kyselyn=pienehköön=vastausprosenttiin=lukioiden=osalta=
vaikutti= seI= että= varsinkin= suurten= lukioiden= kohdalla= kaikkia= opiskelijaryhmiä= ei=
käytännön=syiden=takia=tavoitettuK=
=
bnsimmäisen= kyselyn= vastaajista= TNIN= B= ja= toisen= kyselyn= vastaajista= SUI4= B= on=
pääkaupunkiseudulta= EperusjoukossaW= SUI4= BF= ja= loput= muualta= rudeltamaaltaK= =
ouotsinkielistenN4= osuus= vastaajista= on= SIU=B= ensimmäisessä= kyselyssä= ja= toisessa=
kyselyssä= VIN=B= Eperusjoukossa= UIS= BFK= Ammatillisten= oppilaitosten= opiskelijoiden=
osuus=on=ensimmäisessä=aineistossa=4TIO=B=ja=toisessa=aineistossa=4MIN=BNRK=haiken=
kaikkiaan= toisen= kyselyn= edustavuus= oli= erittäin= hyväI= eikä= katoon= liity= sellaista=
systemaattisuuttaI=joka=heikentäisi=tulosten=yleistettävyyttäK=
=
hyselyn=aikana=ei=tullut=esiin=mitään=lomakkeeseenI= sen=sisältämiin=kysymyksiin=tai=
vastaamiseen= liittyviä= yllättäviä= onÄelmiaK= paatujen= kokemusten= perusteella=
sähköinen=aineistonkeruu=soveltui=hyvin=kohderyhmälleNSK=

                                                
NP=hriittisen=yrittäjyysasenteen=reliabiteetin=pienuus=johtunee=siitäI=että=muuttujaan=sisältyy=sekä=

yrittäjyyden=yhteiskunnalliseen=merkitykseen=liittyviä=väittämiä=että=yrittäjän=persoonaa=luonnehtivia=
väittämiäK=bsimerkiksi=kevanperän=EOMMPI=N4P–N4RF=tutkimuksessa=nämä=kysymykset=latautuvat=
kahdelle=erilliselle=faktorilleW=”yrityskriittisyys”=ja=”itsekkyys”K=

=
N4=ouotsinkielisessä=koulussa=kysely=toteutettiin=käyttäen=ruotsinkielistä=lomakettaK=
=
NR=saltakunnallisesti=4RIO=B=toisen=asteen=opiskelijoista=on=ammatillisen=oppilaitoksen=opiskelijoita=

Eqilastokeskus=OMNPFK=
=
NS=haiken=kaikkiaan=kysymysten=ymmärrettävyys=osoittautui=varsin=hyväksiK=sastaustilanteessa=vastaajat=

kyselivät=suhteellisen=vähän=kysymyksistäK=lsa=kysymyksistä=Elomakekysely=OMNPI=kysymykset=NSI=ONI=
ORI=POI=4MI=4RI=RUF=herätti=keskustelua=vastaustilanteessaK=



 

 

PR

5 Yrittäjyyskasvatuselukioissae
=
=
=
=
=
vrittäjyyskasvatusta= lukiossa= lähestytään= sekä= opetussuunnitelman= että= koulussa=
toteutetun= kasvatusJ= ja= opetustyön= kauttaK= qarkastelun= kohteena= on= ensin=
opetussuunnitelman= valtakunnalliset= perusteetK= vrittäjyyskasvatusta=
oppilaitoskohtaisissa=opetussuunnitelmissa=sekä= koulun=kasvatusJ= ja=opetustyössä=
tarkastellaan= sekä= kirjallisen= opetussuunnitelman= että= haastattelujen= pohjaltaK=
eaastatteluaineiston= pohjalta= yrittäjyyskasvatusta= lähestytään= myös= koulun= sille=
asettamien=tavoitteiden=kauttaK=
=
5vö Yrittäjyyskasvatuselukionevaltakunnallisenee
e e opetussuunnitelmaneperusteissae
=
iukion= valtakunnallisissa= opetussuunnitelman= perusteissa= Elpetushallitus= OMMPI=
O4F= opetuksen= yleisissä= tavoitteissa= todetaanI= että= ”lukioJopetuksen= tulee= antaa=
opiskelijalle= valmiuksia= suunnitella= omaa= tulevaisuuttaanI= jatkokoulutustaan= ja=
tulevaa= ammattiaan”= ja= ”opiskelijat= perehdytetään= elinkeinoelämään= ja=
yrittäjyyteen”K= vrittäjyyteen= suoraan= liittyviä= mainintoja= on= jonkin= verran= kaikille=
yhteisissä= valtakunnallisissa= aihekokonaisuuksissaK= Aihekokonaisuuden= Aktiivinen 
kansalaisuus ja yrittäjyys= tavoitteessa= sanotaan= muun= muassaI= että= opiskelija=
”omaksuu= aloitteellisuuden= ja= yritteliäisyyden= toimintatavakseen”= ja= ”tuntee=
yrittäjyyden= eri= muotojaI= mahdollisuuksia= ja= toimintaperiaatteita”K= jyös=
aihekokonaisuuden= Teknologia ja yrittäjyys= yhtenä= tavoitteena= onI= että= ”opiskelija=
oppii= yrittäjyyttä= ja= tutustuu= paikalliseen= työelämään”K= saltakunnallisia=
aihekokonaisuuksia= luonnehditaan= sitenI= että= ne= ovat= ajankohtaisia=
arvokannanottoja= ja= käytännössä= lukion= toimintakulttuuria= jäsentäviä=
toimintaperiaatteitaI= joita= täydennetäänI= ajankohtaistetaan= ja= konkretisoidaan=
paikallisissa= opetussuunnitelmissaK= ke= otetaan= huomioon= lukion=
toimintakulttuurissa= sekä= kaikkien= oppiaineiden= opetuksessa= oppiaineeseen=
luontuvalla=tavallaK=
=
jatematiikan= opetuksessa= yrittäjyys= on= erikseen= mainittu= syventävällä=
talousmatematiikka= JkurssillaK= pen= yhtenä= tavoitteena= onI= että= ”opiskelija= saa=
laskennallisen= pohjan= yrittäjyyden= ja= taloustiedon= opiskeluun”K=
lpetussuunnitelman= valtakunnallisista= perusteissa= eniten= yrittäjyyteen= viitataan=
yhteiskuntaopin= opetuksen= kohdallaK= lpetuksen= perustana= olevista= keskeisistä=



 

 

PS=
=

yhteiskunnallisista= arvoista= yhtenä= mainitaan= työn= ja= yrittäjyyden= arvostaminenK=
vhteiskuntaopin= pakollinen= taloustiedon= kurssi= johdattaa= ymmärtämään=
talouselämän=toimintaperiaatteita=ja=käsittelee=mikroJ=ja=makrotalouden=kysymyksiä=
kuluttajanI= yritysten=ja=valtioiden=näkökulmastaK= pisällöistä= ”taloudellinen=toiminta=
ja= yritykset”= käsittää= talouden= peruskäsitteetI= kysynnänI= tarjonnan= ja= tasapainon=
markkinatalouden= perusteinaI= kilpailun= ja= sen= muodot= sekä= yritystoiminnan= ja=
kuluttajanK= lpetuksen= sisältöinä= on= myös= rahapolitiikkaan= ja= rahoitusmarkkinoihin=
liittyvät= kysymyksetK= jyös= opintoJohjauksen= tavoitteena= mainitaan= välittää= tietoa=
työJ=ja=elinkeinoelämästä=sekä=yrittäjyydestäK=
=
lpetusministeriön= sisäiseen= yrittäjyyteen= liittämien= ominaisuuksien= Eesimerkiksi=
joustavuusI= aloitekykyI= riskinottoI= luovuusI= riskinottokykyI= omatoimisuusI=
yhteistyökyky= ja= vahva= suoritusmotivaatioF= tukeminen= ilmenee= tavoitteina=
oppimiskäsityksessä= sekä= opiskeluympäristössä= ja= JmenetelmissäI= joissa=
korostetaan= aktiivisuutta= ja= tavoitteellista= toimintaa= ja= kykyä= itsenäiseen=
työskentelyyn= ja=yhteistyöhönK=Aihekokonaisuuden=eyvinvointi ja turvallisuus=yhtenä=
tavoitteena= onI= että= opiskelija= ”osaa= kohdata= muutosta= ja= epävarmuutta= sekä=
rakentaa= pohjaa= uusille= mahdollisuuksilleK= Aihekokonaisuuden= Aktiivinen 
kansalainen ja yrittäjyys= yleistavoitteena= on= kasvattaa= opiskelijoita= osallistuviksiI=
vastuuta=kantaviksi=ja=kriittisiksi=kansalaisiksiK=
=
ftsetuntemuksen= ja= itsensä= kehittäminen= sekä= kriittisen= ajattelun= kehittäminen=
tuodaan= esille= psykoloÄian= opetuksen= tavoitteenaK= msykoloÄian= opetuksen=sisältöjä=
ovat=myös=esimerkiksi=vuorovaikutukseen=ja= luovuuden=edellytyksiin=liittyvät=tiedotK=
iuovan= ajattelun= ja= mielikuvituksen= tukeminen= liitetään= musiikkiin= ja=
kuvataiteeseenK= huvataiteen= opintojen= tavoitteena= on= myös= mmKI= että= ”opiskelija=
harjaantuu= tavoitteelliseen= prosessinomaisen= työskentelyyn= ja= itsearviointiin= sekä=
yhteistyöhön”K= jyös= liikunnan= opetuksen= tehtävänä= on= kannustaa= itseilmaisuunI=
sekä= ohjata= rakentavaanI= turvalliseen= ja= vastuulliseen= työskentelyyn= sekä=
itsenäisesti= että= ryhmässäK= lpintoJohjauksen= tavoitteena= on= ohjata= opiskelijaa=
itsenäisyyteen= ja= vastuullisuuteenI= omien= toimintamallien= ja= vahvuuksien=
tunnistamiseen=ja=ohjata=ja=tukea=elämänsuunnittelun=ja=Jhallinnan=taidoissaK=
=
5v2 Yrittäjyyskasvatuselukioideneopetuksessae
=
saltakunnallisen= opetussuunnitelman= perusteiden= pohjalta= laaditaan= lukion=
koulukohtainen= opetussuunnitelma= lpetushallituksen= EOMMPI= UF= ohjeistuksen=
mukaisesti= sidosryhmäyhteistyössäK= herätyn= aineiston= perusteella=
yrittäjyyskasvatuksen= ilmeneminen= lukioiden= opetussuunnitelmissa= ja= opetuksessa=
vaihtelee= kouluittainK= houlukohtaisissa= opetussuunnitelmissa= ulkoiseen=
yrittäjyyteen= liitettävät= tavoitteet= ja= sisällöt= näkyvät= yleensä= yhteiskuntaopin=
opinnoissa= yhteiskuntatiedonI= taloustiedon= ja= lakitiedon= kursseillaK= pisältöinä=
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opetuksessa= on= käsitelty= esimerkiksi= yritysten= merkitystä= kansantaloudelleI=
yritysmuotojaI= yritysten= haasteitaI= lainsäädäntöä= ja= verotustaK= qaloustiedon=
kurssilla= on= käsitelty= sitäI= mitä= ominaisuuksia= yrittäjällä= tulisi= olla= pärjätäkseen=
yrittäjänä= sekä= yritysten= merkitystä= kansantaloudelleK= marissa= lukiossa= kerrottiin=
yrittäjyyskasvatusta=sivutun=myös=matematiikan=kursseilla=ja=yhdessä=lukiossa=AqhJ
ohjelmointikurssillaK= lpintoJohjauksessa= syventävällä= kurssilla= on= yleensä=
tutustumista= ammattialoihin= ja= niihin= sisältyy= usein= myös= vierailuja= erilaissa=
yrityksissäK= vrittäjyyteen= käytettyjen= tuntimäärien= todettiin= yleisesti= olevan= kaiken=
kaikkiaan= vain= muutamia= tuntejaK= saltakunnallisen= aihekokonaisuuden= Aktiivinen 
kansalaisuus ja yrittäjyys= näkökulmaa= on= tuotu= jollain= tavalla= esille= jokaisessa=
selvitykseen= osallistuneessa= lukiossa= ja= sitä= on= kytketty= esimerkiksi= äidinkielen= ja=
kirjallisuudenI= vieraiden= kielten= ja= kuvataiteen= opetukseenK= lpiskelijoiden=
osallistumisen= oppilaskuntatoimintaanI= erilaisiin= foorumeihin= ja= yhteistyöhön=
yritysten= kanssa= nähtiin= myös= osaltaan= antavan= valmiuksia= yrittäjyyteenK= haikissa=
selvityksen= lukioissa= kerrottiin= yrittäjyyskasvatuksen= toteutuvan= lähinnä=
läpäisyperiaatteella= ja= riippuvan= viime= kädessä= opettajastaI= huomioiko= tämä= ja=
miten=yrittäjyysnäkökulman=opetuksessaanK=
=

”piis  musta  se  on  tyypillist  meilleI  et  meill  on  tämänkaltastI  toimintaa  onI  
mut et se ei oo ehkä sitten otsikoitu tai se ei oo sitten nimetty nyt tämmöseksi 
juhlalliseksi että tämä on nyt yrittäjyyskasvatustaI vaan se on osana sitä 
muuta opetustaI et näkökulmaK” 

=
sarsinaisen= yrittäjyyskurssin= järjestämisestä= kerrottiin= yhdessä= lukiossaK= qähän=
kurssiin= on= sisällytetty= tietoisemmin= yrittäjyyssisältöjäI= esimerkiksi= yrityksen=
perustaminenI= johtaminenI= markkinointiI= taloushallinto= ja= tutustumista= yrityksiinK=
iukioissa= on= toteutettu= runsaasti= erilaisia= projekteja= ja= tapahtumiaI= joihin= on=
liittynyt= yrittäjyyteen= liittyviä= elementtejäK= lpiskelijat= ovat= esimerkiksi= laatineet=
kotisivuja= urheiluseuralleK= vhdessä= lukiossa= kerrottiin= taloustietoon= liittyvästä=
projektistaI= jossa= tavoitteena= on= lisätä= säästämistä= ja= taloustiedon= tietämystäK=
mrojekteissa= on= yleensä= tehty= yhteistyötä= yritysten= kanssaK= iukioissa= on= myös=
järjestetty= yrittäjäpaneeleja= ja= teemapäiviäI= joissa= luennoitsijoina= on= ollut=
yritysmaailman= edustajiaK= vrittäjiä= on= myös= vieraillut= kertomassaI= mitä= yrittäjyys=
tarkoittaa=ja=mitä=edellytyksiä=yrittäjäksi=ryhtyminen=asettaaK=
=
qutkimuksen= kohteena= olleissa= lukioissa= neljässä= on= yleislukion= lisäksi= jokin=
painotettu= linjaK= = kiistä= yhdellä= on= järjestetty= soveltava= kurssiI= jolla= on= perehdytty=
yrittäjyyteen= oman= aihealueen= näkökulmastaK= mainotetuilla= linjoilla= opiskelijat=
toteuttavat=muun=muassa=erilaisia=kokonaisvaltaisia=produktioitaI=joissa=he=joutuvat=
markkinoimaanI= mainostamaanI= hankkimaan= yleisöäK= mroduktioissa= voi= toimia=
opettajina= yrittäjinä= toimiviaK= saikka= erilaisten= projektien= toteuttamiseen= todettiin=
liittyvän= paljon= ulkoiseen= yrittäjyyteen= liittyviä= elementtejäI= toisaalta= niiden=
todettiin=tukevan=enemmänkin=sisäistä=yrittäjyyttäK=



 

 

PU=
=

=
”jut  tosiaan  mä  mietin  että  tää  on  sitteI  kuitenkin  enemmän  semmostaI  
mikä on tämmöstä sisäistä yrittäjyyttäI että ei näissäkään sillaiI miten 
ryhdytään tekemäänI tai mitä pitää tehdä kun yritys perustetaan ja kaikkee 
tämmöstäI jos ois semmonen varsinainen yrittäjäkurssiK” 

=
eaastateltavat=korostivat=yleisestiI=että=heillä=on=opetussuunnitelmassa=sekä=koulun=
käytänteissä= runsaasti= asioitaI= jotka= voidaan= liittää= sisäiseen= yrittäjyyteenK= =
lpetuksessa= pyritään= aktiivisen= ja= itsestään= vastuun= ottavan= yksilön=
kasvattamiseen= sekä= opetellaan= tavoitteenasetteluaI= pitkäjänteisyyttäI=
vastuunottoa=ja=omaJaloitteisuuttaK=qärkeää=on=myös=opintojen=loppuun=vieminenK=
=

”bt täähän on itse asias tätä sisäisen yrittäjyyden opiskeluaI et ku 
uokattomas  lukiossa  kuitenkin  korostuu  se  et  he  itse  valitsee  ja  itse  tekee  ja  
niin edelleenI niin sehän kannustaa siihen ja sit ku me ollaan mietitty sitä et 
miten sais sitä vastuuta ja päättäväisyyttä lisättyäKKK” 

=
brityisesti= aihekokonaisuuden= Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys= näkökulmana=
painotettiin= yleisesti= aloitteellisuuden= ja= yritteliäisyyden= korostamistaI=
vastuullisuutta= omassa= työskentelyssä= sekä= kiinnostusta= yhteiskunnalliseen=
vaikuttamiseen=ja=yrittäjänä=toimimiseenK=vhdessä=lukiossa=kerrottiin=yhtenä=koulun=
keskeisenä= arvona= korostettavan= rohkeutta= ja= uskallustaI= josta= ehkä= joskus= seuraa=
rohkeutta= ottaa= myös= yrittäjyyteen= liittyviä= riskejäK= msykoloÄian= opetuksessa=
painotetaan= nuoren= oman= minän= ja= itsetuntemuksen= tukemista= ja= pyritään=
kehittämään=kriittistä=ajatteluaK=
=
5v3 Yrittäjyyskasvatuksenetavoitee
=
eaasteltavat= korostivat= yleisestiI= että= lukion= tehtävänä= on= ensisijaisesti= antaa=
valmiuksia= ja= ohjata= jatkoJopintoihinK= mainotus= yrittäjyyskasvatuksen= osalta=
nähdään= sisäisen= yrittäjyyden= tukemisessaK= vrittäjänä= toimimiseen= liittyvien=
asioiden= opettamisen= nähtiin= paremmin= soveltuvan= ammatillisiin= oppilaitoksiinK=
eaastateltavia= ei= pyydetty= tarkemmin= määrittelemään= suhdettaan=
yrittäjyyskasvatuksen= käsitteeseenI= mutta= tuotuaan= ensin= esille= konkreettiset=
yrittäjyyteen=liittyvät=sisällöt=ja=toteutuksetI=useimmat=lähtivät=pohtimaan=käsitteen=
monimerkityksisyyttäK= joni= totesiI= että= vaikka= oppilaitoksessa= painotetaan=
runsaasti= sellaisia= asioitaI= jotka= voidaan= nähdä= sisäisen= yrittäjyyden= tukemisenaI=
niitä=ei=tietoisesti=ajatella=yrittäjyyskasvatuksenaK=
=
saltakunnallisissa= opetussuunnitelman= perusteissa= yrittäjyyden= huomioimista=
korostetaan= ja= monessa= lukiossa= kerrottiin= olleen= keskustelua= siitäI= pitäisikö=
yrittäjyyden= näkyä= enemmän= koulun= opetuksessa= ja= mitenK= jonet= haastatelluista=



 

 

PV

itse= näkivät= tarpeelliseksi= kehittää= yrittäjyyskasvatusta= oppilaitoksessaanI= mutta=
yrittäjyyskasvatus=Jkäsitteen=todettiin=kaipaavan=selvennystäK=
=

”bt se on jäänyt vähän sen yleisten aihekokonaisuuksien takii sellaks 
sanahelinäks valtakunnalliseen opetussuunnitelmaanI et sehän kai on 
yleisesti tunnustettu tuolla ministeriössä ja opetushallituksessakinI et siin on 
ollut ongelmia sen se asian käyttöön viemisessäI näitten aihealueiden 
osaltaKKK” 

=
houluissa=oli=myös=tehty=jonkin=verran=alustavia=suunnitelmia=yrittäjyyskasvatuksen=
tavoitteelliseksi= kehittämiseksiI= esimerkiksi= oli= suunnitelmia= eri= oppiaineille=
yhteisestä= yrittäjäkurssistaK= lli= myös= ideoitu= nuoren= yrittäjyyden= urapolkua=
yritysten= ja= lukioiden= välisenä= yhteistyönäK= qoisaalta= monessa= koulussa= kerrottiinI=
että= opettajien= suhtautuminen= yrittäjyysteemaan= on= monesti= hyvin= ristiriitainenK=
vrittäjyyteen= saatetaan= liittää= neÄatiivisia= merkityksiäI= sen= nähdään= edustavan=
”kovia”= arvoja= ja= yrittäjyyskasvatuksen= tuovan= kouluun= ”bisneshenkistä=
kilpailumentaliteettia”K= lpettajat= kokevat= myösI= ettei= heillä= ei= ole= tarvittavia=
valmiuksia= aiheen= jatkokehittelyyn= ja= että= heillä= tulisi= olla= jotain= kosketuspintaa= ja=
kiinnostusta= yritysmaailmaa= kohtaanK= houluissa= oli= välillä= työskennellyt= joitakin=
omien= yrityskontaktiensa= ja= yrittäjyyskokemuksiensa= pohjalta= innokkaita= opettajiaI=
jotka= olivat= paneutuneet= yrittäjyysteemaanK= eaastattelussa= todettiin= myösI= että=
yrittäjyysopetuksen= kehittäminen= edellyttäisi= yritysyhteistyötäI= mutta= yrityksillä=
koettiin=olevan=enemmän=kiinnostusta=ammatillisen=puolen=opiskelijoihinI=jotka=ovat=
yritysten=mahdollisia=tulevia=työntekijöitäK=
=
eaastatteluissa= ei= varsinaisena= teemaJalueena= ollut= pohdintaa= yrittäjyydestä=
suomalaisessa=yhteiskunnassaI= mutta= monet=haastatellut=toivat=spontaanisti= esille=
omia= näkemyksiäänK= eaastateltavat= toivat= esille= esimerkiksiI= että= he= kokevat=
puomessa=vallitsevan=kulttuurinI=jossa=ei=saa=epäonnistuaK=eaastateltavien=mukaan=
yhteiskunnassa= pärjätäkseen= tarvitsee= rohkeutta= ja= uskallustaI= jotta= ei= saa=
epäonnistujan= leimaaK= mohdittiin= myösI= kuinka= media= muokkaa=nuorten=mielikuvaa=
yrittäjyydestäI= mikä= usein= tuntuu= näyttäytyvän= nuorten= mielikuvissa=
ympärivuorokautisena= yrityksen= pyörittämisenäK= qoisaalta= nuoret= tuntuvat=
kuitenkin= haluavan= työltä= itsenäisyyttäK= bräs= haastateltava= kertoi= kysyneensä=
oppilailtaanI= kuinka= potentiaalinen= vaihtoehto= yrittäjyys= heille= olisiK= Ainoastaan=
niilleI= joiden=vanhemmat=olivat=yrittäjiäI= ajatus=tuntui= läheiseltäI=muilla=tavoitteena=
oli= ensisijaisesti= löytää= jatkoJopintojen= alaK= jonet= nuoretI= joilla= on= perheessä=
yrittäjyyttäI=suuntautuvatkin=jatkoJopintoihin=esimerkiksi=AaltoJyliopistoonK=
=
=
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6 Yrittäjyyskasvatuse
ammatillisissaeoppilaitoksissae
=
=
=
=
=
vrittäjyyskasvatusta= ammatillisissa= oppilaitoksissa= tarkastellaan= ammatillisten=
perustutkintojen= valtakunnallisten= perusteidenI= tutkintojen= oppilaitoskohtaisten=
kirjallisten= opetussuunnitelmien= sekä= haastatteluaineiston= pohjaltaK=
eaastatteluaineiston= pohjalta= yrittäjyyskasvatusta= lähestytään= myös= koulun= sille=
asettamien=tavoitteiden=kauttaK=
=
6vö Yrittäjyyskasvatusevaltakunnallisissae
e e perustutkintojeneperusteissae
=
Ammatillisten= perustutkintojen= perusteet= on= uudistettu= vuosina= OMMU–OMNMK=
lpetussuunnitelman= perusteet= on= laadittu= yhteiseksi= tutkinnon= perusteet= J
asiakirjaksiK= qutkinto= muodostuu= ammatillisessa= peruskoulutuksessa= tutkinnon=
osistaK= meruskoulutuksessa= NOM= opintoviikon= EovF= tutkintoon= kuuluu= ammatillisia=
tutkinnon= osia= Eammatillisia= opintojaF= VM= ovI= ammattitaitoa= täydentäviä=
tutkinnonosia= Eyleissivistäviä= opintojaF= OM= ov= ja= oman= kiinnostuksen= perusteella=
vapaasti= valittavia= tutkinnon= osia= NM= ovK= Ammatillisista= tutkinnon= osista= voidaan=
osoittaa= muihin= valinnaisiin= opintoihin= NM= ovI= joista= yhtenä= voi= olla= yrittäjyyttä=
tukevia= opintoja= vrittäjyys= –kurssin= muodossa= NM= ovK= lpetushallitus= on= laajassa=
sidosryhmäyhteistyössä= laatinut= kullekin= perustutkinnolle= koko= tutkinnon= sekä=
kaikkien= koulutusohjelmien= ja= osaamisalojen= tavoitteetK= qavoitteet= on= kuvattu=
ammattitaitovaatimuksinaK= Elpetushallitus= OMNOI= O4KF= rudistetuissa= ammatillisen=
perustutkinnon=perusteissa=on=laajennettu=yrittäjyysosaamistaK=
=
Ammatillisesta= koulutuksesta= annetun= lain= ENVVULSPMF= mukaan= koulutuksen=
järjestäjän= tulee= hyväksyä= koulutusta= varten= opetussuunnitelmaI= joka= sisältää=
kaikille= perustutkinnoille= yhteisen= osan= ja= tutkintokohtaiset= osatK= qämän=
opetussuunnitelman= tulee= noudattaa= lpetushallituksen= määräyksiä= ammatillisten=
tutkintojen=perusteistaK=Elpetushallitus=OMNOI=UNKF=
=
Ammatillisten=perustutkintojen=uudistamisen=periaatteissa=määritellään=elinikäisen=
oppimisen=avaintaidotI=jotka=painottuvat=eri=tavoin=tutkinnon=luonteen=ja=työelämän=
tarpeen= mukaanK= iäpäisevänä= teemana= tutkinnon= perusteissa= on= yrittäjyys= sekä=
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ekoloÄisestiI= sosiaalisesti= taloudellisesti= ja= kulttuurisesti= kestävän= kehityksen=
edistäminenK= Avaintaidot= on= sisällytetty= ammatillisen= tutkinnon= osien=
ammattitaitovaatimuksiin= ja= ammattitaitoa= täydentävien= tutkinnon= osien= Eyhteiset=
opinnotF= tavoitteisiin= ja= ne= arvioidaan= yhdessä= niiden= kanssaK= huhunkin= tutkintoon=
sisältyy= yrittäjyysosaamiseen= ja= yrittäjävalmiuksiin= liittyviä=
ammattitaitovaatimuksia= joko= sisällytettynä= tutkinnon= osien= tavoitteisiin= tai=
erillisenä= tutkinnon= osana= nimellislaajuudeltaan= vähintään= R= opintoviikkoa=
tutkinnolle= luonteenomaisella= tavallaK= vrittäjyysosaamista= sisältyy= pakollisena=
tutkintoon= enemmän= silloinI= kun= se= on= työelämän= tarpeisiin= vastaamisen=
näkökulmasta=perusteltuaK=salinnaisina=tutkinnon=osina=yrittäjyysosaamista=sisältyy=
kaikkiin=perustutkintoihinK=Elpetushallitus=OMNOI=NU–NVKF=
=
merustutkinnon= perusteissa= tarkastellaan= yrittäjyyttä= omaehtoisen= yrittäjyydenI=
sisäisen= yrittäjyyden= ja= ulkoisen= yrittäjyyden= näkökulmastaK= lmaehtoisella=
yrittäjyydellä= tarkoitetaan=henkilökohtaisia=ominaisuuksia= ja=asennettaK= pe= ilmenee=
toimintanaI= jossa= omaJaloitteisuusI= tunnollisuusI= rohkeusI= kekseliäisyys= ja= luovuus=
ovat= keskeisiä= tunnusmerkkejäK= pisäinen= yrittäjyys= ilmenee= tapana= toimia= tai=
työskennellä= jossakin= toimintaympäristössäK= pen= ilmentymänä= pidetään= yrityksenI=
yhteisön=tai=orÄanisaation=menestymistä=edistävien=mahdollisuuksien=havaitsemista=
ja=niihin=tarttumistaK=rlkoinen=yrittäjyys=on=yrittäjän=ammatissa=toimimista=ja=oman=
liiketoiminnan=harjoittamista=tai=siihen=valmistautumistaK=Elpetushallitus=OMNOI=PPKF=
=
lmaehtoinen= yrittäjyys= sisältyy= perustutkintojen= elinikäisen= oppimisen=
avaintaitoonK= pisäinen= yrittäjyys= sisältyy= kaikkien= perustutkintojen= ammatillisten=
tutkinnon= osien= ammattitaitovaatimuksiin= ja= arviointikriteereihin= vähintään= R= ovWn=
laajuisena= yrittäjyysosaamisenaI= joko= kaikille= pakollisissa= ammatillisissa= tutkinnon=
osissa=tai=pakollisessa=erillisessä=ammatillisen=tutkinnon=osassaK=pisäinen=yrittäjyys=
sisältyy= lisäksi= vhteiskuntaJI yritysJ ja työelämätietoonI= jonka= tavoitteen= mukaisesti=
opiskelija= arvioi= yrittäjyyden= ja= yritystoiminnan= merkitystä= puomen=
kansantaloudelleK= rlkoinen= yrittäjyys= eli= yrittäjänä= toimiminen= sisältyy=
ammattitaitoa= täydentävään= tutkinnon= osaan= vritystoiminta= EMJ4 =ovF =ja =
ammatilliseen=tutkinnon=osaan=vrittäjyys=ENM=ovFK=Elpetushallitus=OMNOI=PP–P4KF=
=
Ammatillisten= tutkintojen= valtakunnallisissa= perusteluissa= on= esitelty= myös=
yrittäjyyttä= edistäviä= opetusmenetelmiäK= kuori= yrittäjyys= Jtoiminnassa= valittavana=
on= esimerkiksi= vuoroJkauden= mittainen= kvO4hJleiri= ja= suosi= yrittäjänä= JohjelmaK=
earjoitusyritystoiminta= on= opetusJ= ja= kulttuuriminiteriön= tukema= virtuaalinen=
oppimisympäristö= opiskelijoille= ja= oppilaitoksilleK= lppimisympäristö= koostuu=
reaalimaailman= pohjalta= simuloiduista= palveluista= ja= opiskelijoiden= pyörittämistä=
harjoitusesityksistä= ja= mahdollistaa= yritystoiminnan= harjoittelun= aitoja=
toimintaprosesseja= noudattaenK= bri= puolelle= puomea= on= perustettu= myös=
yrityshautomoitaI=joissa=opiskelija=voi=kehittää=omaa=yritystäK=
=
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6v2 Yrittäjyyskasvatuseselvitykseneammatillisissae
e e oppilaitoksissae
=
jonessa= ammatillisessa= oppilaitoksessa= todettiin= haastattelun= ajankohtanaI= että=
uudistettujen= tutkinnon= perusteiden= mukaisten= koulukohtaisten=
opetussuunnitelmien= koko= kierrosta= ei= vielä= ollut= käyty= läpiI= eikä= sen= mukaisia=
yrittäjyysopintoja= toteutettuK= saltakunnallisissa= tutkinnon= perusteissa= edellytetyn=
viiden= opintoviikon= yrittäjyysopintojen= toteutus= vaihtelee= oppilaitoksesta= ja=
tutkinnosta= riippuenK= gossakin= ne= ovat= aivan= omana= osionaanI= jossakin= upotettuna=
ammattitutkinnon= osien= sisäänK= rseimmiten= yrittäjyyteen= liittyvät= opinnot= on=
sisäänrakennettu= tutkinnon= eri= osiinI= esimerkiksi= teemapohjaisestiK= maikoin=
yrittäjyyden= kerrottiin= sisäänrakennetun= lähes= kaikkeen= opetukseenK= pitä= on=
sisällytetty= esimerkiksi= teemapohjaisesti= kolmeen= isoon=
perusopintokokonaisuuteenK= haikissa= haastatelluissa= yksiköissä= yrittäjyysopintoja=
on= kaikille= pakollisen= vhteiskuntaJI= yritysJ= ja= työelämätiedon= osuudessaK=
vrittäjyyskasvatusta= on= sisällytetty= myös= laajuudeltaan= NR= opintoviikkoa= olevaan=
opintojaksoon= Ammattikäytännöt ja yrittäjyys= ja= sitä= tarjotaan= sekä= ensimmäisenäI=
toisena= että= kolmantena= vuonna= viisi= opintoviikkoa= kunakinI= mutta= varsinaisia=
yrittäjyysopintoja=siitä=on=vain=muutama=opintoviikkoK=
=
vrittäjyyden= näkyminen= ammatillisen= oppilaitoksen= opetuksen= toteutuksissa= ja=
koulujen= toiminnassa= vaihtelee= niin= ikään= eri= kouluissa= samojenkin= tutkintojen=
osaltaK= vleisesti=niillä= aloillaI= joilla= itsensä= työllistäminen= on= keskeistä= ja= vaaditaan=
erityisesti= yrittäjämäisen= asenteen= ja= yrittäjyyteen= liittyvän= ymmärryksen=
omaksumistaI= yrittäjyyskasvatuksen= osuutta= koulutuksessa= korostetaanK= marissa=
haastattelun= kohteessa= yrittäjyyden= kerrottiin= olevan= erityisen= vahvana=
painopistealueena= opetuksessaK= vrittäjyyttä= on= pakollisena= NMJNR= opintoviikkoaK=
vrittäjyyskursseja= tarjotaan= myös= eripituisina= valinnaisina= opintoina= ja= esimerkiksi=
suoraan= yrittäjiksi= valmistuville= opiskelijoille= on= tarjolla= yrittäjyyteen= valmentava=
valinnainen=NM=ovWn=vrittäjyysopinnot=Jtutkinnon=osaK=
=

”ga tietysti meiän toimintaa ohjaa hyvin vahvasti tutkinnon 
perusteetIkäytännössä tarkottaa sitäI että kun se on määräysI niin sitähän 
noudatetaan pilkulleenI ja meillä on sellaisia tutkintojaI joissa se yrittäjyys on 
pakollisen tutkinnonosana jopa NM opintoviikkooKKKjut sitte onI hurja määrä 
tutkintoja joissa se yrittäjyys on upotettu sinne ammattitutkinnon osien 
sisään…I niin sitä on upotettu sinne vähintään viisi opintoviikkoa kaikkien 
tutkintojen sisäänI ja se vaihtelee hirveen paljonI et miten se käytännössä 
ilmeneeI et onko se omana osanaanI vai onko se upotettu sinne sisäänK” 

=
vrittäjyysopintoja= toteutetaan= hyvin= monella= tavalla= ja= sisällöt= opettajat= joutuvat=
yleensä= ”räätälöimään”= itseK= lpetus= on= esimerkiksi= luentojaI= joilla= avataan=
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yrittäjyyden= käsitettä= keskusteluinI= käytännön= esimerkein= ja= erilaisten=
yrittäjähaastattelujen= ja= yrittäjyystarinoiden= kauttaK= = lpiskelijan= lopputyö= voi= olla=
esimerkiksi= näyttelyI= johon= sisältyy= runsaasti= yrittäjyyden= elementtejäK= haikissa=
oppilaitoksissa= kerrottiin=yrittäjyysopintojen= toteutuvan= paljolti= erilaissa= opintoihin=
liittyvissä= projekteissaK= mrojektien= toteutuksiin= sisältyy= yrittäjämäistä= toimintaaI=
kuten= kustannuslaskentaaI= aikataulutustaI= mainontaaI= lehdistötiedotteita= ja=
yhteydenottoja= sidosryhmiinK= hulttuurialalla= on= toteutettu= hyvinkin= vaativia=
projekteja= esimerkiksi= televisioon= ja= saatu= niistä= hyvää= palautettaK= jyös=
työharjoittelupaikoista= tulee= erilaisia= pyyntöjä= esimerkiksi= pihasuunnitelmien=
laatimiseen= tai= juhlapukujen= valmistamiseen= liittyenK= jediaJassistentiksi=
opiskelevat= ovat= tehneet= tilaustöitä= ja= harjoitelleet= mainostoimistotoimintaaK=
vrittäjyyskasvatuksen=nähdään=projektien= kautta= menevän=paljon=syvemmälle= kuin=
pelkän=opetuksen=avullaK=lpiskelijat=hoitavat=käytännössä=koko=prosessin=asiakkaan=
kanssa= ja= joutuvat= huolehtimaan= huolehtimaan= siitäI= että= tulos= täyttää= laadun=
kriteeritK= = lpettaja= toimii= tukena= prosessissaK= mrojekteissa= suoritetut= opinnot=
liitetään=tapauskohtaisesti=parhaiten=soveltuviin=tutkinnonosiinK=
=

”Tietysti sitäI että paljonhan opetusta toteutetaan erilaisilla projekteillaIja 
väistämättä kun projekteja toteutetaan niin siinä sitten tulee se 
yrittäjämäinen toimintaI kun siinä on kustannuslaskentaaI siinä on 
aikataulutusta ynnä muutaI et opiskelijalle tulee näkyväks et okeiI et täs 
onkin aika monta ulottuvuuttaI jotka pitää hallitaI ja sitä kautta tulee sitten 
sitä oppiaK” 

=
iähes= jokaisessa= yksikössä= kerrottiin= kuori= yrittäjyys= Jtoimintaan= osallistumisesta=
ainakin= jossakin= laajuudessaK= piihen= liittyen= on= toteutettu= muun= muassa= suosi=
yrittäjänä= JohjelmaI= jossa= esimerkiksi= perustetaan= yritysI= hoidetaan= pankkitilit= ja=
veroilmoituksetK=kuori=yrittäjä=O4=Jleiri=voi=toimia=alkuinnostajana=suosi=yrittäjänä=J
toimintaanK= ieireille= ja=suosi=yrittäjänä=Jtoimintaan=osallistumalla=voi=opiskelija=voi=
oppia= kantamaan= myös= erehdyksiä= sekä= kokeillaI= harjoitella= ja= testataI= tuntuuko=
yrittäjyys=omalta=alueeltaK=
=

”bttä kun näitä vuosi yrittäjänä oppilaita on täällä esimerkiksI vaikka ne ei 
sais yhtään kauppaa tehtyäI kun ne on kokeilleetI harjotelleetI testanneet sitä 
hommaaI  niin  ne  tietää  että  onko  tämä  hyvä  juttu  vai  eiI  keljuttaaks  mua  
tehä niitä paperitöitä hirveesti täälläI ja sitten homma ei onnistukaanK gos ei 
kiinnosta niin parempi mennä muille töihin sittenK bt se on parempi että ne ite 
tunnistaa senI kestä on yrittäjäksI kestä eiK” 

=
ieireillä= on= kehitelty= liikeideaaI= rakennettu= liiketoimintasuunnitelma= ja= kehitelty=
yritysloÄojaK= vhdessä= oppilaitoksessa= kerrottiinI= että= leiritoimintaa= oli= kehitetty=
pidemmällekinK= lppilaiden= vastuuta= kokonaisuudesta= on= kasvatettu= erilaisen=
ohjaajaJ=ja=apuohjaajatoiminnan=kauttaK=lpiskelijat=kehittävät=ryhmissä=liikeideoitaI=



 

 

44=
=

jotka= esitellään= muille= ryhmille= ja= niitä= valmistaudutaan= perustelemaan= ja=
puolustamaanK= ieirin=johtajat=valitsevat= liikeideoista=voittajanK= ieirin=yhteydessä=ei=
niinkään= puhuta= yrittäjyydestäI= vaan=sosiaalisista= taidoistaI= vastuun= kantamisestaI=
ryhmätyötaidoistaI= yleensä= elämässä= tarvittavista= taidoistaI= kyvystä= perustella=
mielipiteitään=ja=reflektoidaK=
=
suosi=yrittäjänä=Jtoiminnassa=opiskelijat=tekevät=esimerkiksi=pieniä=sähkötöitäI=jotka=
opettaja=tarkastaaK=lpiskelijat=EdatanomitI=liiketalouden=opiskelijatI=konepajapuolen=
opiskelijatF= tekevät= myös= omaehtoisesti= pieniä= töitä= ja= saavat= niistä= viisi=
opintoviikkoa=valinnaisiinK=
=
vrittäjyyttä= on= toteutettu= myös= osuuskuntatoiminnan= kauttaI= esimerkiksi= puuJ= ja=
viheralalla=opiskelijat=pyörittävät=normaalia=yritystoimintaaK=rseissa=oppilaitoksissa=
on= myös= järjestetty= vrittäjäpäiviäK= gonkin= verran= yrittäjyyskursseja= on= toteutettu=
myös= muiden= oppilaitosten= kanssa= sekä= yhteistyössä= yritysten= kanssaK= vrittäjiä= ja=
entisiä=oppilaista= on= myös= ollut=kertomassaI= mitä= yrittäjänä=toimiminen=edellyttääK=
lppilaitoksissa= on= myös= opiskelijoitaI= jotka= jo= opintojensa= aikana= toimivat=
vanhempiensa=yrityksessä=ja=muutama=opiskelija=on=perustanut=oman=yrityksenK=
=
6v3 Yrittäjyyskasvatuksenetavoitee
=
rudistetuissa= opetussuunnitelmien= perusteissa= ammatillisten= oppilaitosten=
edellytetään= sisällyttävän= yrittäjyyskasvatusta= opetukseen= entistä= laajemminK=
gokaisessa=haastattelun=kohteena=olevassa=yksikössä=oli=lähdetty=pohtimaanI=miten=
yrittäjyys= näkyy= omassa= opetussuunnitelmassa= ja= toiminnassaK= rseimmista=
kerrottiinI= että= tavoitteena= on= jatkossa= lisätä= yrittäjyyteen= ja= yrittäjämäiseen=
toimintatapaan= liittyviä= kursseja= erityisesti= valinnaisiin= opintoihinK= ln= myös= tehty=
konkreettisia= suunnitelmiaI= esimerkiksi= yhteisistä= kursseista= kaupallisten=
koulutusalojen= kanssaK= vrittäjyyskasvatuksen= tavoitteen= ja= merkityksen= todettiin=
riippuvan= tutkinnosta= ja= alastaK= vrittäjyyskasvatuksen= käsitteen= epäselvyys= ja=
monimerkityksisyys=tuotiin=esille=myös=ammatillisella=puolella=yrittäjyyskasvatuksen=
tavoitteiden= pohdinnassaK= Ammatillisella= puolella= eivät= kaikki= opettajat= tunne=
kiinnostusta=tähän=pohdintaanI=vaan=kokevat=aihealueen=itselleen=vieraaksiK=
=
AloillaI=joilla=itsensä=työllistäminen=on=keskeisessä=asemassaI=yrittäjyyskasvatuksen=
tavoitteita= oli= pohdittu= enemmän= ja= sen= merkitystä= korostettiin= myös= ulkoisen=
yrittäjyyden=näkökulmastaK=vrittäjyyskasvatuksen=tavoitteina=mainittiin=esimerkiksiI=
että= sen= avulla= pyritään= luomaan= ymmärrys= yrittäjyydestäI= sen= haasteista= ja=
problematiikastaK= lpetuksella= pyritään= siihenI= ettei= opiskelijoille= syntyisi=
epärealistisia= mielikuvia= yrittäjyydestäI= sen= kaikista= vaikutuksista= ja= riskeistäK=
herrottiin=esimerkiksiI=ettei=oppilaita=yleensä=kannusteta=ryhtymään=yrittäjäksi=aivan=
heti= valmistumisen= jälkeenI= vaan= heitä= kehotetaan= menemään= ensin= toisen=



 

 

4R

palvelukseenK= houlutuksessa= saatu= ymmärrys= yrittäjyydestä= on= hyödyksi= myös=
toisen= palveluksessa= ja= myöhemmin= opiskelija= osaa= hyödyntää= työsuhteessa=
saamaansa=oppia=myös=mahdollisen=oman=yrityksen=näkökulmastaK=
=
salmiudet= itsensä= työllistämiseen= tulivat= yrittäjyyskasvatuksen= tavoitteena= esille=
erityisesti= taidealojen= kohdallaK= jikäli= aikoo= työllistää= itsensä= taiteen= avullaI=
tarvitaan= niin= ulkoiseen= kuin= sisäiseenkin= yrittäjyyteen= liittyviä= taitojaK= qoisaalta=
todettiinI= että= yrittäjyyskasvatuksen= kytkeminen= taidealalla= on= haastavaaK= qoisella=
asteella= koulutetaan= ennen= kaikkea= työJmarkkinoilleI= työelämään= ja= ammattiinK=
qavoitteena= onI= että= opiskelija= valmistuttuaan= pystyy= hyödyntämään= esimerkiksi=
kuvataiteen= menetelmiä= itsensä= työllistämiseen= ja= toimeentulon= hankkimiseen= ja=
näkemäänI=mitä=omilla=taidoillaan=voi=yhteiskunnassa=tehdäK=vrittäjänä= toimiminen=
on=yksi=mahdollisuusK=
=

”gos kuvataiteen menetelmät on hallussaI voidaan mennä eri paikkoihinI 
polkuja moneen suuntaanI ei niin keskitytä kuvataiteen menetelmiin ikkunat 
ja ovat kiinniI ihmetelläänI ettei tule toimeen silläI vaan nähdäänI että jos 
minä osaan maalataI niin mitä sillä taidolla yhteiskunnassa voin tehdäK” 

=
vrittäjyyskasvatuksen= tavoitteena= tuotiin= yleensä= esille= myös= sisäisen= yrittäjyyden=
tukeminenK==horostettiin=sitäI=ettei=niinkään=puhuta=yrittäjyydestäI=vaan=sosiaalisista=
taidoista= ja= vastuun= kantamisestaK= kuoria= tuetaan=niinI= että= heistä= tulisi= itsenäisiä=
toimijoitaI= joilla= on= halu= oppia= enemmänK= mainotetaan= vastuuta= ja= omaJ
aloitteisuuttaI= oman= aktiivisuuden= ja= motivaation= löytämistäK= pisäisen= yrittäjyyden=
käsitteestä= esitettiin= myös= kriittinen= näkemysK= piinä= korostettiin= yrittäjyyden= ja=
sisäisen= yrittäjyyden= käsitteiden= erillään= pitämisen= tärkeyttäW= yrittäjyys= on=
yrittäjyyttä= omine=käsitteineenI= sisäinen=yrittäjyys= voi=merkitä= esimerkiksi=sitäI= että=
tekee= työnsä= hyvinK= vrittäjyydellä= todettiin= olevan= vahva= yhteiskunnallinen= kytkösK=
vrittäjyydessä=on=myös=aina=kysymys=taloudelliseen=toimeentuloon=ja=taloudelliseen=
tuottoon= tähtäävästä= toiminnastaI= vaikka= pienempimuotoisestikinK= houlutus=
tuottaa=ammatillista=osaamistaI=jota=voidaan=hyödyntää=toimeentuloon=tähtäävässä=
työssäI=esimerkiksi=yrittäjänäK=
=
jyös=ammatillisissa=oppilaitoksissa=nostettiin=esille=median=vaikutus=siihenI=mikä=on=
trendikästä=tai=vähemmän=trendikästä=opiskelijoiden=mielestäK=qodellisuudessa=alan=
työvoimaJkysyntä=voi=suurestikin=poiketa=opiskelijoiden=tulevaisuuden=toiveistaK=
=

”bt nythän taas se trendi onI et hirveesti semmosta käsillä tekemistä arvosteJ
taanI että nytI ja esimerkiks korjausompelua olis pilvin pimein tarjollaI et jos 
opiskelijat vaan innostus siitäI mutta ku se ei taas tunnu niin hienoltaI et nyt 
on nää kaikki muotisuunnittelijaohjelmat sun muutI niin kaikki haluais olla 
niitä suunnittelijoitaK” 



 

 

4S=
=

7 Nuorteneyrittäjyysasenteete
jaeuaikomuksete
=
=
=
=
=
peuraavaksi= tarkastellaan= yrittäjyyskyselyn= tuloksiaK= Analyysi= kohdistuu= nuorten=
yrittäjyysasenteisiinI= JkäsityksiinI= lähipiirin= vaikutuksiin= ja= koettuihin=
yrittäjyysvalmiuksiin= sekä= yrittäjyysintentioonK= iisäksi= tarkastellaan= lukion= ja=
ammatillistenI=luovan=alan=ja=muiden=opiskelijoiden=eroa=yrittäjyyshalukkuudessa=ja=
siihen=vaikuttavissa=tekijöissäK=
=
7vö Nuorteneyrittäjyysasenteetejaeukäsityksete
=
qässä= tutkimuksessa= nuorten= yrittäjyysasenteita= tarkastellaan= yhteiskunnallisten=
asenteiden= näkökulmastaK= lsa= lomakkeen= väittämistä= oli= myönteisiä= ja= korosti=
yrittäjien= tärkeää= yhteiskunnallista= arvoa=ja=merkitystäK= qoisaalta= mukana=oli= myös=
yrittäjyyttä= ja= sen= merkitystä= kyseenalaistavia= väittämiäK= = jyönteiseen=
yrittäjyysasenteeseen= liittyvät= kysymykset= ja= niiden= vastausten= jakautuminen=
näkyvät=taulukossa=OK=
=
= k= pamaa=

mieltä=
Eri=

mieltä=
heskiarvo= eajonta=

OVK=vrittäjät=ovat=esimerkillisiä=
kansalaisia=

TOO= PTIT=B= NOIO=B= PIPN= MIUT=

PPK=vrittäjät=ovat=tyypillisesti=
ahkeria=ja=vastuuntuntoisia=

TOO= SNIS=B= RI4=B= PITR= MIUR=

PTK=vrittäjien=työ=on=arvokasta=
koko=yhteiskunnan=kannalta=

TOO= SUIS=B= RIN=B= PIVM= MIUU=

4NK=vrittäjät=ovat=yhteiskunnan=
menestyksen=kannalta=
avainasemassa=

TON= 4PIT=B= UIP=B= PI4T= MIUT=

Taulukko=O jyönteiseen=yrittäjyysasenteeseen=liittyvät=kysymyksetNT=
=

                                                
NT=pamaa=mieltä=Jsarakkeeseen=on=tässä=tutkimuksessa=laskettu=täysin=samaa=mieltä=ja=osittain=samaa=

mieltä=Jvastaukset=ja=eri=mieltä=Jsarakkeeseen=täysin=eri=mieltä=ja=osittain=eri=mieltä=JvastauksetK=



 

 

4T

qulokset= osoittavatI= että= nuorten= yrittäjyysasenteet= ovat= kohtuullisen= positiivisiaK=
saltaosa= vastaajista= arvioi= yrittäjän= työn= yhteiskunnan= kannalta= arvokkaaksi= ja=
yrittäjät= tyypillisesti= ahkeriksi= ja= vastuuntuntoisiksiI= ja= vain= viisi= prosenttia= oli= eri=
mieltä=asiastaK=koin=kaksi=viidestä=piti=yrittäjiä=esimerkillisinä=kansalaisina=ja=arvioiI=
että= yrittäjät= ovat= yhteiskunnan= menestymisen= kannalta= avainasemassaK= qoisaalta=
näiden=väittämien=kohdalla=jopa=puolet=vastaajista=otti=neutraalin=Eei=samaa=eikä=eri=
mieltäF= kannanI= mikä= onkin= ymmärrettävää= kysymysten= yleisen= ja= abstraktin=
luonteen=takiaK=
=
sastaavasti= kriittistä= yrittäjyysasennetta= tarkasteltiin= neljän= kysymyksen= kauttaK=
lsa= kysymyksistä= oli= kohtuullisen= kärkkäitäkinI= jotta= vastaajien= keskuudessa=
esiintyvät=mahdolliset=kriittiset=asenteet=saatiin=näkyviinK=Ehatso=taulukko=PFK=
=
= k= pamaa=

mieltä=
Eri=

mieltä=
heskiarvo= eajonta=

POK=jonet=yrittäjät=ovat=
rahanhimoisia=keinottelijoita=

TON= OVIN=B= PNIP=B= OIVV= NIMR=

PSK=vrittäjänä=menestyminen=
edellyttää=itsekkyyttä=

TON= 4PIU=B= NTIP=B= PIP4= NIMM=

4MK=vrittäjät=käyttävät=muita=
häikäilemättömästi=hyväkseen=

TOO= N4IT=B= 4RIU=B= OIRR= NIMN=

4PK=mienyritykset=ovat=rasite=
yhteiskunnalle=

TON= 4IV=B= RSIM=B= OION= MIVR=

Taulukko=P hriittiseen=yrittäjyysasenteeseen=liittyvät=kysymykset=
=
qaulukko= P= osoittaaI= että= nuorten= keskuudessa= esiintyy= myös= kriittistä= asennetta=
yrittäjyyttä= kohtaanK= sastaajista= 44= B= arvioiI= että= yrittäjänä= menestyminen=
edellyttää= itsekkyyttä= ja= vain= NT= B= oli= eri= mieltä= asiastaK= säittämä= ”monet yrittäjät 
ovat rahanhimoisia keinottelijoita”=jakoi=nuorten=mielipiteitä=ja=sekä=samaa=mieltä=että=
eri= mieltä= olevien= osuus= oli= noin= PM= BK= pelkeästi= pienempi= osa= vastaajista= ENR= BF=
katsoiI=että=yrittäjät=käyttävät=muita=häikäilemättömästi=hyväksiK=sain=harvat=nuoret=
arvioivatI=että=pienyritykset=ovat=rasite=yhteiskunnalleK=
=
kuorten= yrittäjyyskäsityksiä= puolestaan= lähestyttiin= kahdenlaisten= kysymysten=
kauttaK= lsa=kysymyksistä= Etaulukko=4F= korosti=yrittäjän=työn= luonnetta= ahkerana= ja=
sinnikkäänä= puurtamisenaK= rseiden= aiempien= tutkimusten= mukaan= juuri= tällainen=
yrittäjyyskäsitys= on= suomalaisten= keskuudessa= ollut= vallitsevaK= qoisaalta= osa=
kysymyksistä=liittyi=yrittäjän=työn=verkostomaiseen=luonteeseenK=
=
=
=
=



 

 

4U=
=

= k= pamaa=
mieltä=

Eri=
mieltä=

heskiarvo= eajonta=

PMK=vrittäjänä=onnistuminen=
edellyttää=sinnikkyyttä=

TON= UPI4=B= PIR=B= 4IO4= MIUR=

P4K=vrittäjänä=onnistuminen=
edellyttää=stressinsietoa=

TOM= UNIU=B= PIN=B= 4IOO= MIUR=

PUK=vrittäjän=työ=on=kovaa=
puurtamista=

TOM= TOI4=B= 4IO=B= PIVT= MIUR=

4OK=vrittäjä=joutuu=usein=
tekemään=ylipitkiä=työpäiviä=ja=
työskentelemään=ilman=lomia=

TOO= SPI4=B= TIN=B= PITV= MIVO=

Taulukko=4 pinnikkääseen=puurtamiseen=liittyvät=kysymykset=
=
sastaajat= asettuivat= varsin= yksimielisesti= kannattamaan= sinnikästä= puurtamista=
korostavaa= yrittäjyyskuvaaK= sastaajista= UP= B= oli= Etäysin= tai= osittainF= samaa= mieltä=
väittämän= ”yrittäjänä onnistuminen edellyttää sinnikkyyttä”= kanssaI =ja =eri =mieltä =oli =
vain=PIR= BK=jyös=muiden=kysymysten=kohdalla= vastaukset=olivat=samansuuntaisiaK=
säittämä= ”yrittäjä joutuu usein tekemään ylipitkiä työpäiviä ja työskentelemään ilman 
lomia”= jakoi= hieman= enemmän= vastaajien= mielipiteitäK= qoisaalta= myös= sen=kohdalla=
vain=T=B=oli=eri=mieltäK=
=
saikka= vastauksissa= korostui= sinnikkään= työnteon= näkökulmaI= myös= jonkinlaista=
muutosta= yrittäjyyskuvassa= on= kuitenkin= nähtävissäK= bvan= kansallisen= arvoJ= ja=
asennetutkimuksen=mukaan=VM=B=sekä=yrittäjistä=että=muista=vastaajista=on=samaa=
mieltä=väittämän=”yrittäjä joutuu usein tekemään ylipitkiä työpäiviä ja työskentelemään 
ilman lomia”= kanssa =Eeyytinen =C =majarinen =OMMRI =NRSFK =qässä =kohden =osa =samaa =
mieltä=olevista=kannoista=on=vaihtunut=neutraaliksi=kannaksiK=
=
vrittäjän= työn= verkostomaiseen= luonteeseen= liittyvät= kysymykset= näkyvät=
taulukossa= RK= haikkien= näiden= kysymysten= kohdalla= valtaosa= vastaajista= oli= samaa=
mieltä= väittämän= kanssa= ja= vain= P= B= oli= eri= mieltäK= brityisesti= lähes= VM= B= nuorista=
korostiI=että=yrittäjän=pitää=tulla=toimeen=erilaisten=ihmisten=kanssaK=
 =
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= k= pamaa=
mieltä=

Eri=
mieltä=

heskiarvo= eajonta=

PNK=vrittäjän=pitää=tulla=toimeen=
erilaisten=ihmisten=kanssa=

TON= UUIV=B= OIU=B= 4I4O= MIUM=

PRK=vrittäjän=pitää=osata=
vakuuttaa=muut=

TOO= UNIS=B= OIS=B= 4INT= MIUN=

PUK=vrittäjänä=menestyminen=
riippuu=paitsi=itsestäI=niin=myös=
toisista=ihmisistä=

TOM= TTIU=B= PIP=B= 4IMP= MIUO=

Taulukko=R vrittäjän=työn=verkostomaiseen=luonteeseen=liittyvät=kysymykset=
=
haiken= kaikkiaan= siis= nuorten= yrittäjyysasenteet= olivat= voittopuolisen= positiivisiaI=
joskin= myös= kriittistä= yrittäjyysasennetta= esiintyyK= qulosten= mukaan= nuorten=
keskuudessa=vallitsee=varsin=vahva=yksimielisyys=yrittäjän=työn=luonteestaW=yrittäjän=
työ= edellyttää= sekä= sinnikästä= puurtamista= että= toisten= ihmisten= kanssa=
toimeentuloaK=
=
7v2 Kouluntekodinejaekavereidenemerkityse
=
qarkastellaan= seuraavaksi= nuoren= lähipiirinI= erityisesti= koulunI= kodin= ja= kavereiden=
merkitystä= yrittäjyyden= edistämisen= näkökulmastaK= qulokset= osoittavatI= että= yli=
puolet= vastaajista= oli= vähintään= osittain= samaa= mieltä= väittämän= ”olen saanut 
yrittäjyyteen liittyvää tietoa koulusta”=kanssaK=houlun= merkitys=yrittäjyyttä= koskevan=
tiedon=lähteenä=onkin=selkeästi=suurempi=kuin=vanhempien=tai=kavereidenK=qoisaalta=
PT=B=vastasi=saaneensa=vanhemmilta=yrittäjyyteen=liittyvää=tietoa=ja=viidennes=kertoi=
saaneensa=kavereilta=yrittäjyyteen=liittyvää=tietoaK=Ehatso=taulukko=SFK=
=
= k= pamaa=

mieltä=
Eri=

mieltä=
heskiarvo= eajonta=

TK=llen=saanut=yrittäjyyteen=
liittyvää=tietoa=vanhemmilta=

TO4= PTIO=B= 4SIN=B= OIT4= NIPU=

UK=llen=saanut=yrittäjyyteen=
liittyvää=tietoa=kavereiltani=

TO4= NVIU=B= R4IS=B= OIPR= NINT=

VK=llen=saanut=yrittäjyyteen=
liittyvää=tietoa=koulusta=

TO4= RUI4=B= ONIT=B= PI4R= NIOO=

NMK=houluopetus=on=parantanut=
yritystoiminnassa=tarvittavia=
valmiuksiani=

TOO= PRIR=B= OUIN=B= OIVU= NINM=

NNK=houluopetus=on=lisännyt=
kiinnostustani=ryhtyä=yrittäjäksi=

TO4= ONIT=B= 4NIS=B= OISN= NINR=

Taulukko=S iähipiirin=merkitys=yrittäjyystietojenI=yrittäjyydessä=tarvittavien=
= valmiuksien=ja=yrittäjyyden=kiinnostavuuden=kannalta=



 

 

RM=
=

houlun= keskeinen= yrittäjyyttä= edistävä= merkitys= näyttäisi= näiden= tulosten= mukaan=
liittyvän= nimenomaan= tiedolliseen= puoleenK= huitenkin= yli= viidennes= arvioiI= ettei= ole=
saanut= koulusta= yrittäjyyteen= liittyvää= tietoaK= iisäksi= tulokset= tuovat= esiinI= että=
koulun=merkitys=ei=rajaudu=pelkästään=yrittäjyyttä=koskevan=tiedon=jakamiseenI=vaan=
runsas= kolmannes= arvioiI= että= kouluopetus= on= parantanut= yritystoiminnassa=
tarvittavia= valmiuksiaK= bdelleen= viidennes= arvioi= kouluopetuksen= lisänneen=
kiinnostusta=ryhtyä=yrittäjäksiK=
=
qarkastellaan= seuraavaksiI= miten= nuoren= lähiympäristö= kannustaa= nuorta=
yrittäjyyteenK=iomakkeessa=asiaa=kysyttiin=erikseen=myös=vanhempien=ja=kavereiden=
kannustuksen=sekä=ammattialan=arvostusten=näkökulmasta=Ekatso=taulukko=TFK=
=
= k= pamaa=

mieltä=
Eri=

mieltä=
heskiarvo= eajonta=

SVK=iähiympäristöni=kannustaa=
minua=yrittäjyyteen=

TOP= OSIU=B= PSIU=B= OITV= NINN=

TPK=jinun=alallani=Etai=sillä=alallaI=
jonne=toivon=suuntautuvaniF=
yrittäjyys=on=arvostettu=
vaihtoehto=

TON= PVIP=B= OMIR=B= PINU= NINM=

TTK=sanhempani=kannustavat=
minua=yrittäjyyteen=

TOO= NUIP=B= PUIS=B= OISP= NINM=

UNK=havereideni=mielestä=olisi=
hienoaI=jos=ryhtyisin=yrittäjäksi=

TON= OMI4=B= ONIOB= OIVP= MIVV=

Taulukko=T iähiympäristön=koettu=kannustus=yrittäjyyteen=
=
haksi= viidestä= nuoresta= arvioiI= että= yrittäjyys= on= arvostettu= vaihtoehto= sillä= alallaI=
jonne= nuori= toivoo= suuntautuvansaK= pitä= vastoin= vain= noin= neljännes= arvioiI= että=
lähipiiri= kannustaa= häntä=yrittäjyyteenK= koin=viidennes= on=samaa=mieltä=väittämien=
”vanhempani kannustavat minua yrittäjyyteen”= ja=”kavereideni mielestä olisi hienoaI jos 
ryhtyisin yrittäjäksi”= kanssaK= haiken= kaikkiaan= siis= lähiympäristö= ei= erityisen=
voimakkaasti=kannusta=nuorta=yrittäjyyteenK=vrittäjyyden=edistämisen=näkökulmasta=
puutteita= näyttäisi= olevan= nimenomaan= vanhempien= tuessaI= kuten= myös=
aikaisemmat=tutkimukset=EesimK=hivelä=OMMOF=ovat=osoittaneetK=
=
7v3 Koetuteyrittäjyysvalmiudetejaeuskoeyrittäjänäe
e e menestymiseene
=
qarkastellaan= seuraavaksiI= miten= nuoret= arvioivat= yrittäjyystoiminnassa= tarvittavia=
valmiuksiaan= sekä= mahdollisuuttaan= yrittäjänä= menestymiseenK= hoettuja=
yrittäjyysvalmiuksia= koskevat= kysymykset= liittyivät= pienyrittäjänä= toimimiseenI=



 

 

RN

yrittämisessä= vaadittavien= taitojen= oppimiseenI= yrityksen= perustamiseen= sekä=
yrityksen=johtamiseenK=Ehatso=taulukko=UFK=
=
= = k= pamaa=

mieltä=
Eri=

mieltä=
heskiJ

arvo=
eajonJ

ta=
vrittäjyysJ
valmiudet=

TMK=iuotan=siihenI=että=kykyni=
riittävät=pienyrittäjänä=
toimimiseen=

TOO= 4VIM=B= OPIR=B= PIOU= NINS=

T4K=rskonI=että=pystyisin=
oppimaan=yrittämisessä=
vaadittavat=taidot=

TOO= SPIP=B= NMIM=B= PITN= NIMN=

TUK=iuotan=siihenI=että=selviäisin=
yrityksen=perustamiseen=
liittyvistä=asioista=

TOO= 44IV=B= OPIP=B= PIOP= NIN4=

UOK=rskonI=että=minulla=olisi=
edellytyksiä=toimia=pienyrityksen=
johtajana=

TOO= 4MIM=B= O4IT=B= PINR= NINT=

rsko=
yrittäjänä=
menestyJ
miseen=

TNK=rskonI=että=pystyisin=
menestymään=yrittäjänä=

TOO= 4VIT=B= ONIP=B= PIPO= NINS=

TRK=rskonI=että=pystyisin=
ansaitsemaan=elantoni=yrittäjänä=

TOP= ROI4=B= NUIR=B= PI4P= NINO=

TVK=vrittäjänä=menestyminen=ei=
ole=minulle=liian=haastavaa=

TOP= OVIS=B= OTIT=B= OIVV= NIMT=

Taulukko=U eavaittuun=kontrolliin=liittyvät=kysymykset=
=
qulosten= mukaan= noin= puolet= vastaajista= luottaa= kykyihinsä= toimia= pienyrittäjänäK=
iähes= kaksi= kolmannesta= vastaajista= uskooI= että= pystyisi= oppimaan= yrittäjänä=
vaadittavat= taidotK= ounsaat= 4M=B= vastaajista= arvioi=omaavansa=edellytyksiä= selvitä=
yrityksen= perustamiseen= liittyvistä= asioita= ja= toimia= pienyrityksen= johtajanaK=
sastaavasti= noin= puolet= arvioi= pystyvänsä= menestymään= yrittäjänä= ja= pystyvänsä=
ansaitsemaan= elantonsa= yrittäjänäK= sain= kysymys= ”yrittäjänä menestyminen ei ole 
minulle liian haasteellista”= saa= vastaajat= epävarmoiksi= E4OIT= B= vastasi= ”ei eri eikä 
samaa mieltä”FK= haiken= kaikkiaan= koettuihin= yrittäjyysvalmiuksiin= ja= yrittäjänä=
menestymiseen= liittyvien= kysymysten= kohdalla= samaa= mieltä= olevien= osuudet= ovat=
kautta=linjan=huomattavan=suuria=verrattuna=lähipiiriltä=saatua=tukea=ja=kannustusta=
koskeviin=kysymyksiinK=
=
7v4 Nuorteneyrittäjyysintentioejaesiihenevaikuttavate
e e tekijäte
=
sastaajista=4PIU=B=ilmoittaa=olevansa=kiinnostunut=yrittäjyyteen=liittyvistä=asioistaK=
holmannes= EOVIP= BF= on= yrittäjäperheestä= Ejompikumpi= vanhemmista= tai= muu=



 

 

RO=
=

perheenjäsen= on=yrittäjäFI= mutta= vain= OIP=B= pitää= todennäköisenä= sitäI= että= jatkaa=
perheen= yritystoimintaaK= käin= ollen= perheyrityksen= jatkaminen= näyttäisi= olevan=
varteenotettava=vaihtoehto=vain=erittäin=harvoille=nuorilleK=vrittäjyyden=edistämisen=
näkökulmasta=päämielenkiinto=onkin=syytä=suunnata=muualleK=
=
qämän=lisäksi=yrittäjyysintentiota=selvitettiin=neljän=kysymyksen=kauttaK=hysymykset=
käsittelevät= paitsi= varsinaista= aikomusta= ryhtyä= yrittäjäksiI= niin= myös= yrittäjäksi=
ryhtymisen=arvioitua=todennäköisyyttä=sekä=sitä=miten=mieluisa=vaihtoehto=yrittäjyys=
on= verrattuna= työntekijänä= toimimiseenK= qaulukosta= V= näkyvät= kysymyksittäin=
täysin=tai=jokseenkin=samaa=mieltä=olevien=osuudetK=
=
= k= pamaa=

mieltä=
Eri=

mieltä=
heskiarvo= eajonta=

SUK=gos=voisin=vapaasti=valitaI=
olisin=mieluummin=yrittäjä=kuin=
työntekijä=

TOP= PUIT=B= PNIT=B= PIMU= NIOM=

TOK=myrin=siihenI=että=olisin=
tulevaisuudessa=yrittäjä=

TOO= OPIP=B= 4MIM=B= OITM= NINR=

TSK=Aion=ansaita=leipäni=yrittäjänä= TON= NRIT=B= 44IM=B= OIRO= NINM=
UMK=vrittäminen=on=minulle=
todennäköinen=
uravalintavaihtoehto=

TOP= NVIV=B= 4NIV= OISO= NINN=

Taulukko=V vrittäjyysintentioJkysymysten=kanssa=samaa=mieltä=olevien=osuudet=ja=
= keskiarvot=
=
qulokset= osoittavatI= että= yrittäjyyshalukkuus= näyttäytyy= varsin= erilaiselta= riippuen=
kysymyksen= muotoilustaK= brityisesti= huomioitavaa= onI= että= opiskelijoiden=
keskuudessa=olisi=sinänsä=halukkuutta= toimia=yrittäjänäI= mikäli=he=saisivat=vapaasti=
valitaK= pitä= vastoin= varsinaista= aikomusta= koskevien= kysymysten= kohdalla=
yrittäjyysaikomus=näyttäytyi=heikompanaK=
=
brityisen= mielenkiintoista= on= tarkastella= kysymystä= ”jos voisin vapaasti valitaI olisin 
mieluummin yrittäjä kuin työntekijä”K= qämän= kysymyksen= kohdalla= on= nähtävissä=
merkittävä= muutosK= Aikaisempien= tutkimusten= Eclash= burobarometer= OUPI= OMMVF=
mukaan= useampi= suomalainen= valitsisi= mieluummin= palkkatyön= kuin= yrittäjyydenI=
mikäli=saisi=itse=valitaK==jyös=tämän=tutkimuksen=vuoden=OMNO=aineistossa=palkkatyö=
oli=vielä=yrittäjyyttä=suositumpaa=Eoantanen=OMNPFK=
=
käitä= neljää= kysymystä= vastaavista= muuttujasta= muodostettiin= summamuuttujaK=
peuraavaksi= analysoidaan= yrittäjyysintentioon= vaikuttavia= tekijöitä= reÄressiomallin=
avulla= Etaulukko= NMFK= jallissa= selittävinä= muuttujina= ovat= myönteinen=
yrittäjyysasenne=E4=kysymystäF=ja=kriittinen=yrittäjyysasenne=E4=kysymystäFI=lähipiirin=
odotuksia=kuvaava=subjektiivinen=normi=E4=kysymystäFI=yrittäjyysvalmiuksia=kuvaava=



 

 

RP

havaittu= kontrolli= ET= kysymystäF= sekä= relationistinen= yrittäjyyskuva= E4= kysymystäFK=
eavaittu= kontrolli= sisältää= sekä= yrittäjyysvalmiuksiin= liittyvät= kysymykset= että=
kysymyksetI= jotka=liittyvät=yrittäjänä=menestymiseenK=oelationistinen=yrittäjyyskuva=
puolestaan=on=yhdistelmä=sinnikkyyteen=liittyviä=kysymyksiä=Ekysymykset=PMI=P4F=ja=
yrittäjän= työn= verkostomaiseen= luonteeseen= liittyviä= kysymyksiä= Ekysymykset= PN= ja=
PRFK=
=
= ptandardoimaton=

kerroin=
ptandardoitu=

kerroin=
t= p=

= B= eajonta= Beta=
EvakioF= JIPTM= IOMM= = JNIUR= IMS4=
pubjektiivinen=normi= IST4= IMPR= IRRV= NVINT= IMMM=
eavaittu=kontrolli= IPTP= IMPN= IPRN= NOIMV= IMMM=
jyönteinen=yrittäjyysasenne= JIMPT= IM4T= JIMOP= MITU= I4PS=
hriittinen=yrittäjyysasenne= IMVU= IMPP= IMSU= OIVT= IMMP=
oelationistinen=yrittäjyyskuva= JIMRM= IM4O= JIMPP= JNIOM= IOPN=
Taulukko=NM vrittäjyysintentioita=selittävä=reÄressiomalli=
=
qulosten= perusteella= subjektiivinen= normi= ja= havaittu= kontrolli= selittävät= erityisen=
voimakkaasti= yrittäjyysintentiotaK= qämä= tarkoitta= sitäI= että= nuorten=
yrittäjyyshalukkuus= riippuu= suurelta= osin= läheisten= kannustuksesta= sekä= toisaalta=
omista=koetuista=yrittäjyysvalmiuksista=ja=uskosta=yrittäjänä=menestymiseenK=Ehatso=
kuvio=PFK=

huvio=P kuorten=yrittäjyysintention=selitysmalli=
=
vrittäjyyskuva=ja=myönteinen=yrittäjyysasenne=sitä=vastoin=eivät=tulosten=mukaan=ole=
EsuoraanF= yhteydessä= yrittäjyysintentioonK= pitä= vastoin= yllättävämpää= on= seI= että=
kriittinen= yrittäjyysasenne= on= positiivisessa= yhteydessä= yrittäjyysintentioonK= bli=
vaikuttaa= siltäI= että= kriittinen= asenne= yrittäjyyttä= kohtaan= ei= olisi= este=
yrittäjyyshalukkuudelleI= vaan= päinvastoinK= vksioikoisen= positiivisen=



 

 

R4=
=

yrittäjyysasenteen= sijasta= kriittisempi= yhteiskunnallinen= yrittäjyysasenne= saattaisi=
tarjota=hyvän=lähtökohdan=yrittäjyyteenK=
=
hokonaisuutenaan=mallin=selitysosuus=on=S4IR=B=Ec=ERI=TNSF=Z=ORVIRFI=toisin=sanoa=
malli= selittää= varsin= suuren= osan= yrittäjyysintention= vaihtelustaK= qulokset= ovat=
pitkälti= suunnitellun= toiminnan= teorian= EAjzen= NVVNX= Ajzen= OMMNF= mukaisiaK=
brityisesti= normi= ja= kontrolli= selittivät= vahvasti= yrittäjyysintentiotaK= vhteyden=
puuttuminen= myönteisen= yrittäjyysasenteen= ja= yrittäjyysintention= välillä= ei=
myöskään= ole= asenneteorian= valossa= yllättävääK= vhteiskunnallinen= asenne= ja= oma=
mahdollinen= yrittäjyystoiminta= ovat= siinä= määrin= eritasoisia= ilmiöitäI= ettei= niillä=
voida=olettaa=olevan=suoraan=syyJyhteyttäK=
=
7v5 Lukiolaistenejaeammatillisteneopiskelijoideneerote
=
qutkitaan= seuraavaksiI= miten= lukiolaiset= ja= ammatillisen= oppilaitoksen= opiskelijat=
eroavat= toisistaanK= qarkasteltavana= on= yrittäjyysintentioI= yrittäjyysasenteetI=
yrittäjyyskuvaI= lähipiirin= tuki= ja= kannustus= sekä= koetut= yrittäjyysvalmiudet= ja= usko=
omaan=menestymiseen=yrittäjänäK=qulokset=näkyvät=taulukossa=NNK=
=

= iukio= Ammatillinen=oppilaitos= Ero=
= k= heskiJ

arvo=
eajonJ=

ta=
k= heskiJ

arvo=
eajonJ=

ta=
t= p=

vrittäjyys=intentio= 4OV= OISU= MIVV= OUV= OIUO= NIMN= NIUU= IMSM=
pubjektiivinen=
normi=

4OV= OIUN= MIUP= OUV= OIVU= MIUP= OITM= IMMT=

eavaittu=kontrolli= 4OV= PIPT= MIVR= OUV= PINV= MIVP= OISN= IMMV=
jyönteinen=
yrittäjyysasenne=

4OU= PISS= MISP= OUV= PIRP= MIS4= OISS= IMMU=

hriittinen=
yrittäjyysasenne=

4OU= OITP= MISU= OUV= OIU4= MITO= OIMR= IM4N=

oelationistinen=
yrittäjyyskuva=

4OU= 4IOT= MISR= OUV= 4IO4= MITM= MITT= I44N=

Taulukko=NN iukiolaisten=ja=ammatillisen=oppilaitosten=opiskelijoiden=erotNU=
=
Ammatillisen= oppilaitoksen= opiskelijoiden= kohdalla= yrittäjyyshalukkuus= näyttäisi=
olevan=hieman=voimakkaampaa=kuin=lukiolaisten=kohdallaK= bro=yrittäjyysintentiossa=
ei= kuitenkaan= ole= tilastollisesti= merkitseväK= pitä= vastoin= subjektiivisen= normin=
kohdalla= ero= on= merkitseväW= ammatillisen= oppilaitosten= opiskelijoiden= lähipiiri=
kannustaa= yrittäjyyteen= vahvemmin= kuin= lukiolaisten= lähipiiriK= pitä= vastoin=

                                                
NU=qaulukossa=on=mukana=vain=ne=vastaajatI=jotka=vastasivat=kysymykseen=4=”koulu ja opintolinja”K=



 

 

RR

asenteiden= ja= havaitun= kontrollin= kohdalla= ero= on= päinvastainenK= iukiolaiset=
suhtautuvat=yrittäjyyteen=selkeästi=myönteisemmin=kuin=ammatillisen=oppilaitoksen=
opiskelijatK=pamaten=lukiolaiset=uskovat=voimakkaammin=omaan=selviytymiseensä=ja=
menestymiseensä=yrittäjänäK=vrittäjyyskuvassa=ei=sinänsä=ole=erojaK=
=
qämän= perusteella= vaikuttaisikin= siltäI= että= lukiolaisten= ja= ammatillisen=
oppilaitoksen=opiskelijoiden=kohdalla=yrittäjyyden=edistämisen=haasteet=ovat=hieman=
erilaisiaK= iukiolaisten= kohdalla= haasteita= liittyy= ennen= kaikkea= lähiympäristön=
tukeenI= kun= taas= ammatillisella= puolella= usko= omiin= yrittäjävalmiuksiin= ei= ole= yhtä=
vahvaaK=
=
käitä= tuloksia= tarkasteltaessa= on= toki= muistettavaI= että= eri= alojen= ammatillisten=
opiskelijoiden=suhde=yrittäjyyteen=on=erilainenK=bsimerkiksi=lähihoitajakoulutuksesta=
valmistuneet= työllistyvät= pitkälti= julkissektorilleI= kun= taas= esimerkiksi= merkonomiJ
koulutus= kehittää= myös= valmiuksia= yrityksissä= työskentelyyn= ja= omaan=
yritystoimintaanK= qässä= kohden= emme= kuitenkaan= pysty= systemaattisesti=
erittelemään=eri=alojen=opiskelijoiden=erojaK=
=
7v6 Löytyyköeluovaltaealaltaeyrittäjyyspotentiaalia?e
=
fnnovaatiostrateÄioiden= näkökulmasta= luovan= alan= yrityspotentiaaliin= liittyy=
erityinen= mielenkiintoK= huten= jo= aiemmin= totesimmeI= luovan= alan= käsite= on=
suomalaisen= työelämän= ja= koulutusjärjestelmän= näkökulmasta= haasteellinenK=
iisäksi= lukiokoulutuksen= ja= ammatillisen= koulutuksen= näkökulmasta= luova= ala=
voidaan=ymmärtää=eri=tavoinK==iukioiden=osalta=kiinnitämme=huomiota=taidelukioihin=
sekä= taiteisiin= ja= luovaan= alaan= painottuviin= erityislinjoihin= Eesimerkiksi= esittävä=
taideI= medialinjaFK= Ammatillisten= oppilaitosten= osalta= kiinnitämme= huomiota=
kulttuurialan=koulutuksiin=Eesimerkiksi=artesaaniI=mediaJassistenttiFK=
=
hun= tarkastelemme= lukiota= ja= ammatillisia= oppilaitoksia= yhdessäI= vuosien= OMNO= ja=
OMNP= aineistomme= antavat= keskenään= hieman= ristiriitaisen= kuvan= luovan= alan=
yrittäjyyspotentiaalistaK= suoden= OMNO= aineistossa= OTIM= B= luovien= alojen=
opiskelijoista= oli= samaa= mieltä= väittämän= ”pyrin siihenI että olisin tulevaisuudessa 
yrittäjä”I=kun=taas=muiden=alojen=kohdalla=samaa=mieltä=oli=vain=NSIM=B=Eχ²Z=ORIPSX=
pZIMMMFK =sastaavasti =PUIP =B =luovan =alan =opiskelijoista =ja =POIS =B =muiden =alojen =
opiskelijoista= ilmoitti= olevansa= mieluummin= yrittäjä= kuin= työntekijäI= mikäli= saisi=
vapaasti=valita=Eχ²Z=NVISOX=pZIMMNFK=
=
haiken= kaikkiaan= vuoden= OMNO= aineiston= perusteella= yrittäjyysintentio= on= luovan=
alan= EkZOOOF= opiskelijoiden= kohdalla= suurempi= kuin= muiden= alojen= opiskelijoiden=
EkZSRNF=kohdalla=EtZ4ISTX=pZIMMMFK= qämä=puolestaan=selittyy= lähipiirin=odotuksillaW=
luovan=alan=opiskelijoiden=kohdalla= subjektiivinen=normi=on=merkitsevästi=suurempi=



 

 

RS=
=

kuin=muiden=alojen=opiskelijoiden=kohdalla=EtZ4ITOX=pZIMMMFK=juiden=tarkasteltavien=
muuttujien=kohdalla=ei=ole=merkitsevää=eroa=ryhmien=välilläK=
=
pitä= vastoin= vuoden= OMNP= aineistossa= luovan= alan= ja= muiden= alojen=
yrittäjyyshalukkuudessa= ei= ole= nähtävissä= merkitsevää= eroaW= yrittäjyysintention=
keskiarvo= on= luovien= alojen= opiskelijoiden= EkZNUVF= kohdalla= OITS= ja= muiden= alojen=
opiskelijoiden=EkZRP4F=kohdalla=OITO=EtZMI44X=pZISSOFK=iähempi=tarkastelu=tuo=esiin=
senI= että= lukion= luova= painotus= ja= kulttuurialan= ammatillinen= koulutus= eroavat=
toisistaan=jyrkästi=yrittäjyysintention=näkökulmasta=Ekatso=taulukko=NOFK=
=
= iukioI=yleislukio=

Ek=PRNF=
iukioI=luova=

painotus=Ek=UNF=
Ammatillinen=

oppilaitosI=luova=
ala=Ek=NMVF=

Ammatillinen=
oppilaitosI=ei=

luova=ala=
Ek=NU4F=

= heskiJ
arvo=

eajonJ
ta=

heskiJ
arvo=

eajonJ
ta=

heskiJ
arvo=

eajonJ
ta=

heskiJ
arvo=

eajonJ
ta=

vrittäjyysintentio= OITP= MIVU= OI4P= NIMM= OIVU= MIV4= OITN= NIMP=

pubjektiivinen=
normi=

OIUR= MIUO= OISP= MIUT= PIOM= MITP= OIUT= MIU4=

eavaittu=kontrolli= PI4P= MIVO= PINM= NIMR= PIOS= MIUT= PINR= MIVR=

jyönteinen=
yrittäjyysasenne=

PISV= MISN= PIR4= MIST= PIRV= MISO= PIRM= MISR=

hriittinen=
yrittäjyysasenne=

OITO= MISV= OITT= MIS4= OISP= MITN= OIVR= MITM=

oelationistinen=
yrittäjyyskuva=

4IOT= MIS4= 4IOR= MITO= 4IPU= MISM= 4INT= MITO=

Taulukko=NO vleislukioiden=ja=luovalle=alalle=painottuneiden=lukioiden=ero=sekä=
= kulttuurialan=ja=muiden=ammatillisten=oppilaitosten=linjojen=ero=
=
hyselyyn= vastanneiden= joukossa= yleislukion= opiskelijoiden= yrittäjyysintentioI=
subjektiivinen= normiI= havaittu= kontrolli= ja= myönteinen= yrittäjyysasenne= ovat=
vahvempia= kuin= luovan= painotuksen= lukiolaistenK= pitä= vastoin= ammatillisen=
oppilaitoksen= opiskelijoiden= kohdalla= tilanne= on= päinvastainenW= kyselyyn=
vastanneiden= luovan= alan= opiskelijoiden= yrittäjyyshalukkuus= on= voimakkaampaa=
kuin=muiden=alojen=opiskelijoidenK=brityisen=selkeä=ero=on=nähtävissä=subjektiivisessa=
normissaW= kulttuurialan= opiskelijoiden= lähipiiri= kannustaa= opiskelijoita= yrittäjyyteen=
selkeästi= vahvemmin= kuin= muiden= alojen= lähipiiriK= sastaavasti= kriittinen= asenne=



 

 

RT

yrittäjyyttä=kohtaan=on=kulttuurialan=vastaajien=kohdalla=vähäisempää= kuin=muiden=
alojen=kohdallaK=
=
qässä= kohden= on= kuitenkin= muistettavaI= että= muiden= alojen= otos= ei= vastaa= täysin=
perusjoukkoaK= bsimerkiksi= liiketalouden= alan= opiskelijoiden= osuus= on= aineistossa=
pienempi= kuin= perusjoukossaK= qämän= takia= saadut= tulokset= ovatkin= tältä= osin=
lähinnä=suuntaa=antaviaK=eikä=niistä=voi=tehdä=päteviä=yleistyksiäK=
=
iuovaa= alaa= koskevat= tulokset= eivät= ole= täysin= yksiselitteisiäK= huitenkin= vaikuttaisi=
siltäI= että= luovan= alan= toimijoissa= on= löydettävissä= yrittäjyyspotentiaaliaK= pamaten=
alan= toimintaympäristö= tukee= nuoria= yrittäjyyteenK= hannustusta= tulee= sekä= kodinI=
kavereidenI=koulun=että=alan=taholtaK=Aivan=toinen=kysymys=on=sitten=seI=mitkä=ovat=
luovan= alan= yrittäjyyden= tulevaisuuden= näkökulmat= ja= löytyykö= alalta= sellaista=
riittävän= innovatiivista= ja=kasvuhakuista=yritystoimintaaI= jolla= olisi=merkitystä= myös=
aluekehityksen=näkökulmastaK=
=



 

 

RU=
=

8 EEReuteemavuodene
vaikuttavuusee
=
=
=
=
=
peuraavaksi= tarkastellaan= ”buroopan= yrittäjyysalueen”= Eburopean= bntrepreneurial=
oeÄionF= bbo= OMNO= Jteemavuoden=vaikuttavuutta= vertaamalla= vuosien= OMNO= ja= OMNP=
kyselyaineistojaK= brityisesti= kiinnitetään= huomiota= siihenI= miten= nuorten=
yrittäjyysintentio= ja= muut= yrittäjyyteen= liittyvät= tekijät= ovat= muuttuneet= vuoden=
aikana=niissä=kouluissaI= joissa=vuoden=OMNO=aikana=toteutettiin=yrittäjyyskampanjaK=
iisäksi= tarkastellaan= nuorten= omaa= arviota= teemavuoden= vaikuttavuudesta= ja=
tunnettavuudestaK=
=
8vö NuorteneomatearvioteEERe2äö2euteemavuodestae
=
hyselylomake= sisälsi= viisi= ”buroopan= yrittäjyysalue”= Jvuoteen= liittyvää= kysymystäK=
hysymykset= liittyivät= siihenI= olivatko= nuoret= kuulleet= bbo= OMNO= Jteemavuodesta=
ennen= kyselyn= suorittamistaI= olivatko= he= itse= osallistuneet= joihinkin= tapahtumiin=
sekä= siihenI= miten= nuoret= itse= arvioivan= teemavuoden= ja= sen= tapahtumien=
vaikuttavuuttaK= iomake= sisälsi=myös= erillisen= vrittäjyystiistaiJtapahtumia= koskevan=
kysymyksenK=
=
qulokset= osoittavatI= että= vuosi= oli= varsin= huonosti= tunnettu= nuorten= keskuudessaK=
sastaajista= PIU= B= ilmoitti= kuulleensa= bbo= OMNO= Jteemavuodesta= ennen= kyselyä= ja= =
OIR= B= ilmoitti= kuulleensa= vrittäjyystiistaiJtapahtumista= ennen= kyselyäNVK=
gohdonmukaisesti= tämän= kanssa= vain= pieni= osa= vastaajista= koki= bbo= OMNO= J
teemavuoden=tai=sen=tapahtumisen=vaikuttaneen=itseensäK=sastaajista=OIO=B=arvioiI=
että= bbo= OMNO= Jteemavuosi= oli= muuttanut= hänen= käsitystään= yrittäjyydestä=
myönteisemmäksi=ja=NIR=B=arvioiI=että=vuosi=ja=sen=tapahtumat=ovat=lisänneet=omaa=
halukkuutta=ryhtyä=tulevaisuudessa=yrittäjäksiK=
=
sastaajista= OI4= B= prosenttia= ilmoitti= osallistuneensa= johonkin= bbo= OMNO= J
teemavuoden= koulutapahtumistaK= qämä= vastaus= on= sikäli= huomionarvoinenI= että=
                                                
NV=vrittäjyystiistaiJtapahtumat=järjestettiin=ammattikorkeakoulun=tiloissa=ja=niitä=markkinoitiin=

aktiivisesti=ammattikorkeakouluopiskelijoilleK=pitä=vastoin=vaikuttaa=ilmeiseltäI=ettei=tapahtumien=
markkinointi=tavoittanut=toisen=asteen=opiskelijoitaK=



 

 

RV

seitsemässä= koulussa= kahdestatoista= oli=ollut=cutureJ= tai= lsaajat= OMNO= JkampanjaK=
sastaajista= PSI4=B=oli=koulustaI= jossa=cuture=Jkampanja=oli= järjestetty=syksyn=OMNO=
aikana= ja= NTI4= B= oli= koulustaI= jossa= oli= järjestetty= lnnistujat= OMNO= JkampanjaK=
saikuttaa= siis= siltäI= että= opiskelijat= ovat= osallistuneet= bbo= OMNO= Jteemavuoden=
tapahtumiin= tietämättä= koko= hankkeestaK= qoisaalta= tämä= tieto= ei= välttämättä=
olisikaan=ollut=nuorten=näkökulmasta=olennainenK=
=
8v2 EERe2äö2euteemavuodeneaikanaetapahtuneete
e muutoksete
=
qarkastelemme= seuraavaksiI= miten= vuosien= OMNO= ja= OMNP= tulokset= eroavat=
toisistaanK= qarkastelemme= erikseen= lukiolaisten= ja= toisaalta= ammatillisen=
oppilaitoksen=opiskelijoiden=vastauksissa=tapahtuneita=muutoksiaK= qarkasteltavana=
ovat= edellä= esillä= olleet= kuusi= yrittäjämäiseen= suhtautumiseen= liittävää= tekijääK=
Ehatso=taulukko=NPFK=
=

iukio=

OMNO= OMNP=

t= p=k= heskiJ
arvo=

eaJ
jonta=

k= heskiJ
arvo=

eaJ
jonta=

vrittäjyysintentio= 4S4= OIRT= NIMM= 4OV= OISU= MIVV= NIRV= INNN=

pubjektiivinen=normi= 4S4= OITN= MIUO= 4OV= OIUN= MIUP= MINS= ISVN=

eavaittu=kontrolli= 4S4= PI4M= MIUR= 4OV= PIPT= MIVR= MI4O= ISTO=

jyönteinen=
yrittäjyysasenne=

4SP= PITM= MISN= 4OU= PISS= MISP= MIVN= IPSP=

hriittinen=
yrittäjyysasenne=

4SP= OITO= MITP= 4OU= OITP= MISU= MINR= IUUN=

oelationistinen=
yrittäjyyskuva=

4SP= 4IPV= MIR4= 4OU= 4IOT= MISR= OIVP= IMMP=

Taulukko=NP iukiolaisten=vastauksissa=tapahtuneet=muutokset=
=
huten=taulukko=NP=osoittaa= lukiolaisten= osalta=merkitsevää=muutosta=tapahtui= vain=
yrittäjyyskuvassaK= suonna= OMNP= lukiolaiset= eivät= olleet= aivan= yhtä= yksimielisesti=
relationistisen=yrittäjyyskuvan=kannalla=kuin=vuonna=OMNOI=vaikka=toki=se=oli=edelleen=
erittäin= vahvaK= qämän= voi= tarkoittaa= sitäI= että= yrittäjyyskuva= on= monipuolistunutI=
jolloin=vastaukset=painottuvat=lähemmäksi=”osittain=samaa=mieltä”=kantaaK=



 

 

SM=
=

=
iukiolaisten= vastuksissa= on= nähtävissä= myös= yrittäjyysintention= lisääntymistä= bbo=
OMNO= Jteemavuoden= aikanaK= bro= vuosien= OMNO= ja= OMNP= välillä= on= kuitenkin= siinä=
määrin= pieniI= että= se= ei= ole= tilastollisesti= merkitseväK= Ammatillisen= oppilaitoksen=
opiskelijoiden= osalta= muutos= yrittäjyysintentiossa= on= suurempi= ja= se= on= myös=
tilastollisesti= merkitseväK= pamaten= taulukosta= N4= on= havaittavissaI= että=
subjektiivisen=normin=keskiarvossa=on=tapahtunut=merkitsevä=muutosK=suonna=OMNP=
ammatillisen= oppilaitoksen= opiskelijoiden= lähiympäristö= kannustaa= nuorta=
yrittäjyyteen=vahvemmin=kuin=vuotta=aiemminK=
=

Ammatillinen=
oppilaitos=

OMNO= OMNP=

t= p=k= heskiJ
arvo=

eaJ
jonta=

k= heskiJ
arvo=

eaJ
jonta=

vrittäjyysintentio= PVN= OIRT= NIMR= OUV= OIUO= NIMN= PINP= IMMO=

pubjektiivinen=normi= PVN= OIUM= MIUV= OUV= OIVU= MIUP= OISP= IMMV=

eavaittu=kontrolli= PVN= PINO= MIVS= OUV= PINV= MIVP= MIUU= IPTV=

jyönteinen=
yrittäjyysasenne=

PVN= PI4V= MISU= OUV= PIRP= MIS4= MIU4= I4M4=

hriittinen=
yrittäjyysasenne=

PVN= OIUM= MISU= OUV= OIU4= MITO= MISV= I4UU=

oelationistinen=
yrittäjyyskuva=

PVN= 4IOV= MITM= OUV= 4IO4= MITM= MIVP= IPRO=

Taulukko=N4 Ammatillisen=oppilaitoksen=opiskelijoiden=vastauksissa=tapahtuneet==
= muutokset=
=
paadut= tulokset= osoittavatI= että= bbo= OMNO= Jteemavuoden= aikana= ammatillisen=
oppilaitosten= opiskelijoiden= yrittäjyyshalukkuus= on= lisääntynytK= qarkastellaan=
seuraavaksiI= missä= määrin= tämä= mahdollisesti= liittyy= kouluissa= toteutettuihin=
yrittäjyyskampanjoihinK=
=
8v3 Koulukampanjanevaikutuksenetarkasteluae
=
houlutukseen= osallistuneiden= ja= toisaalta= koulutukseen= osallistumattomien=
yrittäjyysintentiossa= ei= ole= havaittavissa= eroa= EtZMISUX= pZI4V4FK= qoisaalta= on=
muistettavaI=että=koulukampanjoihin=valikoituminen=ei=ollut=satunnaista=ja=koulu=on=
saattanut= kieltäytyä= kampanjasta= muun= muassa= sen= takiaI= että= sen= oma=



 

 

SN

yrittäjyyskoulutus= koetaan= jo= ennestään= toimivaksiK= heskitytään= seuraavaksi=
tarkastelemaan= niitä= koulujaI= joissa= on= toteutettu= koulukampanjaK= Ehatso= taulukko=
NRFK=
=

Ammatillinen=
oppilaitos=

OMNO= OMNP= Ero=

k= heskiJ
arvo=

eaJ
jonta=

k= heskiJ
arvo=

eaJ
jonta=

t= p=

vrittäjyysintentio= RNM= OIRN= NIMN= PUV= OITN= NIMN= OIV4= IMMP=

pubjektiivinen=normi= RNM= OITN= MIUT= PUV= OIUS= MIUP= OIR4= IMNN=

eavaittu=kontrolli= RNM= PINT= MIVO= PUV= PION= MIVO= MISU= I4VT=

jyönteinen=
yrittäjyysasenne=

RNM= PIR4= MISS= PUT= PIR4= MISO= MINO= IVMN=

hriittinen=
yrittäjyysasenne=

RNM= OITU= MITM= PUT= OIU4= MISU= NIPS= INT4=

oelationistinen=
yrittäjyyskuva=

RNM= 4IPP= MIST= PUT= 4IOR= MISS= NIUN= IMTN=

Taulukko=NR lpiskelijoiden=vastauksissa=bboJvuoden=aikana=tapahtuneet=muutoksetK==
= houlutI=joissa=on=toteutettu=yrittäjyyskampanja=
=
qulokset= osoittavat= nuorten= yrittäjyyshalukkuuden= lisääntyneen= niissä= kouluissaI=
joissa= yrittäjyyskampanja=on= toteutettuK= vrittäjyysintentiossa= näkyvä= ero=on= selkeä=
ja=tilastollisesti=merkitseväK=qämän=ohella=eroa=on=nähtävissä=lähipiirin=odotuksissaK=
hun= tarkastellaan= niitä= kouluja= joissa= kampanja= järjestettiinI= väittämän=
”lähiympäristö kannustaa minua yrittäjäksi”= kanssa= samaa= mieltä= olevien= osuus=
lisääntyi=vuoden=aikana=NVI4=BWsta=ORIO=BWiin=ja=eri=mieltä=olevien=osuus=väheni=4TIM=
BWsta=4MI4=BWiinK=sastaavasti=väittämän=”kavereiden mielestä olisi hienoaI jos ryhtyisin 
yrittäjäksi”=kohdalla=samaa=mieltä=olevien=osuus=lisääntyi=NUIT=BWsta=OOIO=BWiin=ja=eri=
mieltä=olevien=osuus=OVIN=BWsta=OOIV=BWiinK=
=
kiissä=kouluissaI=joissa=yrittäjyyskampanjaa=ei=ollut=toteutettuI=vastaavaa=muutosta=
ei=tapahtunutW=yrittäjyysintentiossa=ei=ole=merkitsevää=eroa=EtZ=MISRX=pZIRNPF=vuosien=
OMNO=EkZPPUF=ja=OMNP=EkZPP4F=välilläK=jyöskään=muilta=osin=muutokset=eivät=olleet=
merkitseviäK= piten= tulokset= osoittavatI= että= nuorten= yrittäjyyshalukkuudessa=
tapahtunut= muutos= paikantuu= nimenomaan= niihin= kouluihinI= joissa= vuoden= OMNO=
aikana= toteutettiin= yrittäjyyskampanjaK= käin= ollen= tapahtunutta= muutosta= ei= voida=
selittää=yleisillä=yhteiskunnallisillaI=alueellisilla=tai=Älobaaleilla=tekijöilläK=



 

 

SO=
=

=
qulos= antaa= viitteitä= siitäI= että= toteutetut= yrittäjyyskampanjat= ovat= vaikuttavia=
nuorten= yrittäjyyshalukkuuden= näkökulmastaK= qoisaalta= tämä= analyysi= ei= anna=
tarkempaa= kuvaa=siitäI=miten=tämä=vaikutus= on=syntynytK= pubjektiivisessa=normissa=
tapahtuneen= muutoksen= perusteella= voisi= olettaaI= että= olennaista= on= ollut=
yrittäjyyteen= kannustavan= ilmapiirin= syntyminen= nuorten= keskuudessa= ja= nuorten=
lähipiirissäK=
=



 

 

SP

9 Johtopäätöksiäe
=
=
=
=
=
qässä= tutkimuksessa= olemme= tarkastelleet= kolmea= kysymystäK= jiten=
yrittäjyyskasvatus= ilmenee= uusimaalaisten= lukioiden= ja= ammatillisten= oppilaitosten=
opetussuunnitelmissa= ja= opetustyössä?= jillainen= on= uusimaalaisten= lukiolaisten= ja=
ammattikoululaisten= yrittäjyyshalukkuus= ja= mitkä= ovat= siihen= vaikuttavat= tekijät?=
jillainen= on= ollut= bbo= OMNO= Jteemavuoden= vaikuttavuus= yrittäjyyden= edistämisen=
näkökulmasta?= hokoamme= seuraavaksi= näihin= teemoihin= liittyvät=
johtopäätöksemmeK=
=
9vö EERe2äö2euteemavuodenevaikuttavuudestae
=
bbo=OMNO=Jteemavuoden=aikana=on=nuorten=ja=yrittäjyyden=tematiikka=ollut=monella=
tapaa=esillä=rudellamaallaK=suoden=OMNO=aikana=järjestettiin=rudellamaalla=mukana=
olleiden= toimijoiden= tiimoilta= lukuisia= eri= kohderyhmille= suunnattuja= erikokoisia=
kansallisia= sekä= kansainvälisiä= tapahtumiaI= tilaisuuksiaI= hankkeitaI= seminaareja=
sekä= ja= erilaisia= koulukampanjoitaOMK= bbo= OMNO= Jteemavuoden= aikana= tekemisen=
keskiössä=oli=julkisten=tahojenI=oppilaitostenI=yritysten=sekä=toimijoiden=välinen=tiivis=
yhteistyö=fokuksena=alueellinen=kehittäminenK=
=
soidaan= kysyäI= mikä= vaikutus= on= ollut= näillä= erilaisilla= teemavuoden= tapahtumillaK=
qämä=tutkimus= ei= anna= tähän= täysin=yksiselitteistä= vastaustaK= qulosten=perusteella=
voidaan= sanoaI= että= vuoden= OMNO= aikana= uusimaalaisten= nuorten=
yrittäjyyshalukkuus= on= lisääntynytI= varsinkin= ammatillisen= oppilaitoksen=
opiskelijoiden= keskuudessaK= lsittain= muutoksen= syynä= saattavat= tietysti= olla=
erilaiset=OMNO=vuoden=aikana=tapahtuneet=ulkoiset=tekijätI=muun=muassa=puomen=ja=
buroopan=talouteen=liittyvät=tekijätK=qoisaalta=nämä=ulkoiset=tekijät=eivät=selitä=sitäI=
että=muutos=kohdentuu=nimenomaan=kampanjoiden=kohteina=oleviin=kouluihinK=
=
qässä= tutkimuksessa= havaittu= muutos= ei= rajautunut= pelkästään= opiskelijoiden=
omaan= yrittäjyysintentioonI= vaan= laajemmin= myös= nuoren= lähipiiriinK= hampanjaan=
osallistuneiden= nuorten= keskuudessa= myös= keskinäinen= yrittäjyyteen=

                                                
OM=saikka=tapahtumia=oli=paljonI=vain=alle=4=B=toisen=asteen=opiskelijoista=oli=edes=kuullut=bbo=OMNO=–

teemavuodestaK=lnkin=ilmeistäI=ettei=teemavuoden=ja=sen=tapahtumien=markkinointi=tavoittanut=toisen=
asteen=opiskelijoitaK=



 

 

S4=
=

kannustaminen= vaikutti= lisääntyneenONK= = qältä= pohjalta= voidaankin= olettaaI= että=
hankkeen= aikana= järjestetyt= yrittäjyyskampanjat= ovat= olleet= vaikuttaviaK= kiinpä=
näyttääkin= siltäI= että= lyhytkestoisellakin= kohdennetulla= yrittäjyyskampanjalla=
voidaan=saada=aikaan=yrittäjyyshalukkuuden=näkökulmastaK=
=
qämä=tutkimus=ei=anna=suoraa=vastausta=siihenI=kuinka=pitkäkestoinen=tämä=vuoden=
aikana=tapahtunut=muutos=onK=vrittäjyysintentio=ei=tietysti=ennusta=suoraan=tulevaa=
yritystoiminnan=aloittamistaK=bnnustavuutta=heikentää=mmK=pitkä=ajallinen=etäisyys=
nykyisten= opistojen= ja= mahdollisen= tulevan= yritystoiminnan= välillä= sekä= myös=
mahdolliset= puutteet= omissa= yrittäjyysvalmiuksissa= EvrtK= Ajzen= OMMNFK= qoisaalta=
mikäli=kampanjoilla= on=pystytty= luomaan=yrittäjyyteen=kannustavaa= ilmapiiriäI= tällä=
mitä= ilmeisimmin= on= merkitystä= myös= niihin= nuoriinI= jotka= eivät= itse= osallistuneet=
kampanjoihinK=
=
9v2 Nuorteneyrittäjyysintentiostae
=
paadut=tulokset=ovat=samansuuntaisia=useiden=opiskelijoiden=keskuudessa=tehtyjen=
asennetutkimusten= kanssaK= qässä= tutkimuksessa= NRIT= B= vastaajista= ilmoitti=
aikovansa= ansaita= leipänsä= yrittäjänäK= huitenkin= tuloksista= on= myös= nähtävissä= seI=
että= potentiaalisten= yrittäjien= määrä= riippuu= olennaisesti= käytettävistä=
kysymyksistäK= jäärä=riippuu= olennaisesti=käytettyjen= kysymysten= muotoilusta= EvrtK=
maakkunainen=OMMTFK=
=
quloksia= on= kiintoisaa= verrata= myös= suomalaisen= aikuisväestön= keskuudessa=
saatuihin= tuloksiinK= qässä= tutkimuksessa= NPIS= B= nuorista= ilmoitti=aikovansa= ryhtyä=
yrittäjäksiK= juun= muassa= vuoden= OMNM= dbjJtutkimuksen= mukaan= puomessa= on=
potentiaalisia= yrittäjiä= OR= BI= mutta= vain= S= BWlla= on= tosiasiallinen= aikomus= ryhtyä=
yrittäjäksi= seuraavan= kolmen= vuoden= aikana= Eptenholm= ymK= OMNNFK= qässä=
tutkimuksessa=PUIT=B=nuorista=ilmoitti=olevansa=mieluummin=yrittäjä=kuin=työntekijä=
ja =erimieltä =oli =PNIT =BI =kun =taas =clash =burobarometer =OUP =EOMMVF =Jtutkimuksen =
mukaan= 4N= B= suomalaisista= olisi= mieluummin= yrittäjiä= kuin= työntekijöitä= ja= R4= B=
mieluummin= palkansaajaK= mrosenttilukujen= suora= vertaaminen= ei= ole= mahdollista=
tutkimusten= erilaisten= perusjoukkojen= ja= erilaisten= asteikkojen= takiaK= saikuttaisi=
kuitenkin= siltäI= että= uusimaalaisten= nuorten= yrittäjyyshalukkuus= on= selkeästi=
korkeampaa=kuin=suomalaisten=aikuisten=yrittäjyyshalukkuus=yleensäK= iisäksi=tämä=
ero= on= syntynyt= nimenomaan= bbo= OMNO= Jteemavuoden= aikanaK= Alkuvuodesta= OMNO=
                                                
ON=pyyJyhteyden=osoittaminen=intervention=ja=vaikutuksen=välillä=on=aina=haasteellistaK=rlkoisesti=

havaittu=vaikutus=eroaa=myös=henkilöiden=omasta=subjektiivisesta=arviosta=Ekoetusta=
vaikuttavuudestaFK=qässä=tutkimuksessa=nuorten=yrittäjyyshalukkuudessa=havaittiin=selkeä=muutos=
teemavuoden=aikanaI=mutta=toisaalta=vain=NIR=B=vastaajista=arvioi=teemavuoden=vaikuttaneen=heidän=
omaan=yrittäjyyshalukkuuteensaK=saikuttaakin=siltäI=että=nuoret=osallistuivat=yrittäjyyskampanjoihin=
tietämättä=itseI=että=ne=ovat=osa=bbo=OMNO=–teemavuottaK=



 

 

SR

palkkatyö= oli= toisen= asteen= nuorten= keskuudessa= vielä= suositumpi= vaihtoehto= kuin=
yrittäjyysK=
=
goka= tapauksessa= on= muistettavaI= että= pelkkä= yrittäjyysintentio= ei= ole= riittävä=
edellytys= aluekehitykselle= –= eikä= yrittäjyysintention= vähäisyys= ole= sinällään= este=
aluekehitykselleK= rudenmaan= kehityksen= kannalta= keskeistä= on= myös=
korkeatasoinen= osaaminenI= elämänJlaatuun= liittyvät= tekijätI= kokonaisvaltainen=
uudistuminen= sekä= kansainvälinen= verkottuminen= Ejetropolialueen=
kilpailukykystrateÄia= OMMVFK= brityisesti= luova= ja= kasvuhakuinen= yritystoiminta= sekä=
innovaatiotoiminta=korostuvatK=
=
qulosten= mukaan= nuorten= usko= yrittäjänä= selviytymiseen= ja= yrittäjänä=
menestymiseen= on= kohtuullisen= vahvaaK= lsin= taustalla= lienee= seI= että= tietyt=
yrittämisen= puitetekijät= ovat= puomessa= vähintäänkin= kilpailijamaiden= tasollaK=
qoisaalta= myös= yrittämisvalmiuksissa= ja= uskossa= yrittäjänä= menestymiseen= on=
edelleen= kehitettävääI= mikä= asettaa= haasteita= koulujen= ja= muiden= toimijatahojen=
yrittäjyyskasvatukselleK=
=
jyös=yrittäjyyteen=kannustavan= ilmipiirin=rakentamisella=on=ensiarvoinen=merkitysK=
ftse= asiassa= keskeiset= haasteet= liittyvätkin= tulosten= perusteella= tähänW= nuoret=
kokevatI= että= heidän= lähiympäristönsä= ei= kannusta= heitä= yrittäjyyteenK=
lpetusministeriö= asetti= jo= lähes= kymmenen= vuotta= sitten= tavoitteeksi=
valtakunnallisesti=ja=alueellisesti=myönteisen=yrittäjyyskulttuurin=ja=asenneilmapiirin=
kehittämisen= Elpetusministeriö= OMM4FK= qätä= tavoitetta= voidaan= pitää= edelleen=
ensiarvoisen= tärkeänäK= huitenkin= tulosten= mukaan= yksilöiden= yrittäjyyskäsitys=
sinänsä=ei=ole=niinkään=ratkaisevaI=vaan=olennaista=on=lähipiirin=asenneilmapiirilläK=
=
hari= sesala= ENVVSF= on= erottanut= toisistaan= yrittäjän= sisäistä= kontrollia= korostavan=
individualistisen=yrittäjyyskuvan=ja=toisaalta=sekä=omaa=kontrollia=että=sidossuhteita=
korostavan= relationistisen= yrittäjyyskuvanK= qässä= aineistossa= nämä=
yrittäjyyskäsitykset= eivät= erottuneet= toisistaanI= vaan= uusimaalaisten= nuorten=
ajattelussa= perinteinen= suomalainen= ”sinnikkyyttä”= korostava= individualistinen=
yrittäjyyskäsitys=ja=toisaalta=sidosryhmäsuhteiden=korostus=liittyivät=saumattomasti=
yhteenK= kuorille=on=selvääI= että= yrittäminen=edellyttää= sekä=sitoutunutta= työntekoa=
että=sosiaalisia=valmiuksiaK=
=
vrittäjyyskasvatuksen= näkökulmasta= kiintoisa= havainto= oli= yrittäjyyttä= koskevien=
käsitysten= ja= yrittäjyysintention= heikko= yhteysK= bdes= yrittäjyyttä= ihannoiva=
myönteinen= yrittäjyysasenne= ei= ollut= tehdyn= analyysin= perusteella= yhteydessä=
yrittäjyysintentioonK= qulosten= mukaan= näyttäisikin= siltäI= että=
yrittäjyyskasvatuksessa= ei= tulisi= keskittyä= yrittäjyyttä= koskevien= mielikuvien= tai=
käsitysten=rakentamiseenK=
=



 

 

SS=
=

kuorten= yrittäjyyskuva= vaikuttaisi= olevan= kohtuullisen= positiivinenI= joskin= myös=
kriittistä= yrittäjyyskuvaa= esiintyyK= qätä= kriittistä= yrittäjyysasennetta= ei= kuitenkaan=
ole= syytä= pelätäI= sillä= tulosten= mukaan= se= ei= ole= yrittäjyyshalukkuutta= vähentävä=
tekijäK= mäinvastoin= näyttäisi= siltäI= että= kriittisyys= on= mieluumminkin=
yrittäjyysintentiota=lisäävä=tekijäK=
=
9v3 Yrittäjyyskasvatuksestae
=
brilaisissa= koulutuspoliittisissa= kirjoituksissa= ja= valtakunnallisten=
opetussuunnitelmien= perusteissa= esille= tuotu= yhä= korostuneempi= velvoite=
koulutukselle= tarjota= yrittäjyyskasvatusta= on= huomioitu= niin= lukioissa= kuin=
ammatillisissa= oppilaitoksissaK= kiissä= on= pohdittu= yrittäjyyskasvatuksen= näkymistä=
opetuksessa= ja= tehty= suunnitelmia= sen= osuuden= lisäämisestäK= brityisesti= monissa=
ammatillisissa= oppilaitoksissa= yrittäjyyskasvatus= on= jo= tällä= hetkellä= tavoitteellinen=
ja=luonteva=osa=kasvatustyötä=ja=opetussuunnitelman=toteutustaK=lppilaitoksissa=on=
myös=omaksuttu=koulutuspoliittisissa=teksteissä=esiintyvä=jako=ulkoiseen=ja=sisäiseen=
yrittäjyyteenK=
=
vrittäjyyskasvatuksen=kehittämistyön=keskeisenä=onÄelmana=nähdään=niin=lukioissa=
kuin= ammatillisissa= oppilaitoksissa= käsitteen= epäselvyys= ja= haastattelun= tulokset=
tukivat=aiemmin=esitettyjä=näkemyksiä=EmmK=fkonen=OMMTbI=VU–VVX=oistimäki=OMMTI=
P4X= heskitaloJcoley= OMMUI= NVMF= yrittäjyyskasvatuksen= määrittelyn= vaikeudesta=
kasvatuksen=näkökulmastaK=houluissa=oli=vaikeuksia=nimetäI=mitä=koulun=nykyisessä=
toiminnassa=ja=opetuksessa=voidaan=nimetä=yrittäjyyskasvatukseksi=ja=mitä=se=voisi=
ollaK= = vrittäjyyskasvatus= nähdään= yleisesti= myönteisenä= asianaI= mutta= kaivataan=
selkeästi= vielä= lisää= sen= avaamista= ja= määrittelyä= niin= yleissivistävän= kuin=
ammatillisenkin= kasvatuksen= näkökulmastaI= jos= sen= halutaan= sijoittavan=
luontevaksi=ja=tarkoituksenmukaiseksi=osaksi=koulujen=kasvatustyötäK=
=
Aineisto= tuki= myös= aiemmin= esitettyjä= näkemyksiä= yrittäjyyskasvatuksen=
määrittämisestä= paljolti= ulkoisen= yrittäjyyden= kautta= EmmK= oistimäki= OMMTI= P4X=
heskitaloJcoley=OMNMI=NVMFK=eaastateltavilta=ei=erikseen=kysyttyI=millaista=ulkoista=ja=
sisäistä= yrittäjyyskasvatusta= koulussa= onI= vaan= aivan= yleisesti=
yrittäjyyskasvatuksestaK= eaastateltavat= kertoivat= miltei= poikkeuksetta= ensin=
ulkoiseen= yrittäjyyteen= eli= yrittäjyyteen= ammatin= harjoittamisena= liittyvästä=
opetuksestaK= gotkut= myös= totesivat= aluksiI= ettei= heillä= ole= varsinaisesti= lainkaan=
yrittäjyyskasvatustaK= huitenkin= pohtiessaan= oppilaitoksen= kasvatustyölleen=
asettamia= tavoitteita= monet= päätyivät= toteamaanI= että= nehän= ovat= liitettävissä=
sisäisen= yrittäjyyden= käsitteeseenK= käin= tapahtui= etenkin= lukioissaK= Ammatillisten=
oppilaitoksen= opetukseen= sisältyy= lukioita= runsaammin= konkreettista= yrittäjänä=
toimimiseen= liittyvää= opetustaI= mutta= myös= niissä= päädyttiin= usein= pohtimaan=
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esimerkiksi= toteutettuja= projekteja= ja= tapahtumia= sisäiselle= yrittäjyydelle= annetuin=
luonnehdinnoinK=
=
eaastattelun= aineistossa= tuli= esille= myös= horhosenI= homulaisen= ja= oädyn= EOMNOF=
näkemyksen= mukaisestiI= että= paitsi= käsitteellisestiI= yrittäjyyskasvatuksen= tulo=
kouluihin=on=myös=ideoloÄisesti=monimerkityksinen=ilmiöK=btenkin=lukion=tehtävän=ja=
tavoitteiden= kannalta= sitä= vaikuttaa= olevan= vaikea= hahmottaaK= pen= sijoittamista=
lukion= opetustyöhön= vaikeuttaa= ehkä= osaltaan= myös= yrittäjyyskasvatuksen=
näkeminen= pitkälti= ulkoisen= yrittäjyyden= ja= liiketoiminnan= kauttaK= iiiketoimintaan=
liittyvien=taitojen=opettamisen=epäiltiin=tuovan=kouluihin=turhaa=”bisneshenkisyyttä”=
ja=kilpailuaI=jotka=nähdään=koulujen=arvomaailmaan=sopimattomiksiK=
=
eaastattelun=tulokset=olivat=myös=samansuuntaisia=horhosenI=homulaisen=ja=oädyn=
EOMNOF= tutkimustulosten= kanssa= siinäI= että= sisäisen= yrittäjyyteen= liitettyjen=
luonnehdintojen= todettiin= soveltuvan= kyllä= luontevasti= koulun= kasvatustyön=
tavoitteisiinK= piltä= osin= voidaan= todetaI= että= oppilaitoksissa= jokainen= opettaja=
toteuttaa= yrittäjyyskasvatustaK= huitenkin= sellaiset= sisäisen= yrittäjyyden= elementit=
kuin=riskinotto= ja= luovuus= ja= rohkeuden=tukeminen= otettiin= esille= vain= muutamassa=
oppilaitoksessaK= jyöskään= opiskelijoiden= toteuttamien= luovien= toimintojen=
projektien= kohdalla= luovuus= ei= tullut= esilleI= yleensä= nostettiin= esille= joko= ulkoiseen=
yrittäjyyteen=liittyvät=sisällöt=tai=esimerkiksi=tavoitteellisuus=ja=pitkäjänteisyysK=
=



 

 

SU=
=

öä Lopuksie
=
=
=
=
=
vrittäjyyskasvatusta= koskeva= kansainvälinen= tutkimus= on= ollut= varsin= vilkasta= jo=
NVUMJluvulta=alkaen=EvrtK= esimK=huratko=OMMRFK=puomalaisessa=yrittäjyyskasvatusta=
koskevassa=keskustelussa=on=tyypillisesti=lähdetty=perinteisestä=erottelusta=ulkoisen=
ja= sisäisen= yrittäjyyden= välillä= EesimK= meltonen= NVUSX= lpetusministeriö= OMM4I= TFK=
puomalaista= yrittäjyyskasvatusta= on= myös= kritisoitu= siitäI= että= se= on= keskittynyt=
nimenomaan= ulkoiseen= yrittäjyyteenI= toisin= sanoen= yrityksen= perustamisen= ja=
johtamisen= valmiuksiin= EesimK= fkonen= OMMSFK= jyös= tässä= tutkimuksessa= tuli=
selkeänä=esiin=tarve=määritellä=yrittäjyyskasvatuksen=tavoite=suhteessa=sisäiseen= ja=
ulkoiseen=yrittäjyyteenK=
=
qässä= tutkimuksessa= yrittäjyyden= edistämistä= lähestyttiin= kolmesta= näkökulmastaW=
kiinnostuksen= kohteena= oli= nuorten= yrittäjyyshalukkuus= ja= siihen= vaikuttavat=
sosiaalipsykoloÄiset=tekijätI=koulujen=yrittäjyyskasvatus=sekä=bbo=OMNO=Jteemavuosi=
ja= sen= toiminnan= vaikuttavuusK= qässä= tutkimuksessa= on= jäänyt= vähemmälle=
huomiolle= useita= yrittäjyyden= edistämisen= kannalta= olennaisia= kysymyksiäK= juun=
muassa= kysymys= opettajien= yrittäjyyskasvatusvalmiuksista= EesimK= vlinen= OMNNF= on=
jäänyt= tarkastelun= ulkopuolelleI= vaikka= se= onkin= yrittäjyyden= edistämisen=
näkökulmasta= mitä= keskeisinK= pamaten= monet= yrittäjyyskasvatuksen= pedaÄoÄiset=
kysymykset=on=jäänyt=tarkastelemattaK=
=
vrittäjyyskasvatus= ja= yrittäjyyden= edistäminen= ovat= yhteiskunnallista= toimintaaI= ja=
siten= myös= kiinteästi= yhteydessä= yhteiskunnallisiin= arvopäämääriinK=
vrittäjyyskasvatuksen= arvoJlähtökohdat= voidaan= nähdä= eri= tavoinK= vrittäjyyden=
korostus=voidaan=ymmärtää=osaksi=uusliberalistista=diskurssiaK=qoisaalta=esimerkiksi=
fkonen= EOMMSF= on= korostanutI= että= yrittäjyyskasvatus= on= ennen= kaikkea=
kansalaiskasvatusta= ja= sen= lähtökohdat= on= yhdistettävissä= suomalaiseen=
hyvinvointivaltiolliseen=ajatteluun=EvrtK=myös=oantanen=C=qoikko=OMNPFK=vrittäjyyden=
edistämisen= näkökulmasta= olennaista= onkin= yrittäjyyden= näkeminen= paitsi=
taloudelliseksi=toiminnaksiI=niin=myös=osaksi=suomalaista=hyvinvointiyhteiskuntaaK=
=
=
=
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NUORTEN YRITTÄJYYSINTOA 
UUDELLAMAALLA

Teemu Rantanen, Anneli Rantanen, Pertti Vuorinen, Eeva Järveläinen & Mari-Anne Lehtola

Tutkimus nuorten yrittäjyyshalukkuudesta, yrittäjyyskasvatuksesta sekä
EER 2012 - yrittäjyysvuoden vaikuttavuudesta

Yrittäjyyden merkitystä on viime aikoina korostettu eri yhteyksissä. Yrittäjyyttä 
on pidetty keskeisenä suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn, kansantalouden 
ja alueiden kehittymisen kannalta. Aluekehitystä koskevassa keskustelussa 
puolestaan on erityisesti painotettu uutta luovaa, innovatiivista ja kasvuhakuista 
yritystoimintaa. Yrittäjyyden edistäminen ja yrittäjyyskasvatus ovat nousseet 
tärkeäksi yhteiskunnalliseksi toiminnaksi, paitsi valtakunnallisesti niin myös 
alueellisella tasolla.

Tämä julkaisu on osa Nuorten yrittäjyyden edistämisen Uudellamaalla EER 2012 
–hanketta. Hankkeen lähtökohtana on se, Euroopan unionin alueiden komitea 

nimesi Uudenmaan Euroopan yrittäjyysalueeksi 2012. Uudellamaalla vuoden teemana 
oli Nuori yrittäjyys. Hankkeen kuluessa on järjestetty erilaisia yrittäjyyttä edistäviä 
tapahtuvia opiskelijoille ja nuorille yrittäjille Uudellamaalla.

Tässä tutkimusjulkaisussa lähestytään yrittäjyyden edistämistä erityisesti koulu-
jen yrittäjyyskasvatuksen, EER 2012-hankkeen vaikuttavuuden arvioinnin sekä 

nuorten yrittäjyysasenteiden ja yrittäjyysaikomusten näkökulmasta. Tutkimuksessa 
kysytään: Miten yrittäjyyskasvatus ilmenee uusimaalaisten lukioiden ja ammatillis-
ten oppilaitosten opetussuunnitelmissa ja opetustyössä? Millaisia ovat uusimaalais-
ten lukiolaisten ja ammattikoululaisten yrittäjyyshalukkuus ja siihen vaikuttavat 
tekijät? Millainen on ollut EER 2012 teemavuoden vaikuttavuus yrittäjyyden edistä-
misen näkökulmasta? 

Kirja tekee näkyväksi yrittäjyysasenteiden ja yrityksen perustamishalukkuuden 
moniulotteisen suhteen sekä yrittäjyyskasvatuksen lähtökohtien ja tavoitteiden 

selkiinnyttämisen tarpeen. Tehty tutkimus osoittaa, että jo lyhytkestoinen yrittä-
jyyttä edistävä toiminta voi olla vaikuttavaa. Kirja on tarkoitettu niille, jotka halu-
avat perehtyä nuorten yrittäjyyden edistämisen haasteelliseen maailmaan myös tut-
kimuksen kautta.
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