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1 JOHDANTO 

 

Yrittäjyyskasvatus on aiheena ajankohtainen ammatillisessa peruskoulutuk-

sessa. Eri alojen perustutkintojen uudet perusteet tulivat voimaan vuosina 

2008 – 2010 ja niissä painotetaan yrittäjyyskasvatusta voimakkaasti. Opetus- 

ja kulttuuriministeriössä on useita hankkeita yrittäjyyskasvatuksen kehittämi-

seen - tarkoituksena kattaa koko koulutusjärjestelmä. Yhtenä ministeriön ta-

voitteena on vahvistaa yksilöiden yrittäjämäistä asennetta ja lisätä yrittäjyyden 

houkuttelevuutta yhtenä uravaihtoehtona. 

 

Pohjoisen Keski - suomen oppimiskeskus on perinteinen nuorille ja aikuisille 

ammatillista koulutusta tarjoava kuntien (kuntayhtymä) omistama oppilaitos. 

Nuorten koulutuksessa koulutusaloja on yhteensä kuusi, joissa voi opiskella 

16:sta eri tutkintoon. Opiskelijoita POKE:lla on yhteensä 1500, joista aikuisten 

osuus on noin viidennes. 

 

POKE:lla yrittäjyyskasvatusta painotetaan muun muassa opetussuunnitelman 

yhteisessä osassa, missä se on merkitty yhdeksi painopistealueeksi. Tämän 

opinnäytetyön ensisijaisena tarkoituksena on selvittää kuinka hyvin yrittäjyys-

kasvatus näkyy todellisuudessa - arjessa tekniikan- ja liikenteenalan koulutus-

ohjelmissa. Toivottavasti saamme kuvan siitä minkälaisia asenteita ja mieliku-

via yrittäjyyskasvatus herättää POKE:n tekniikan ja liikenteen alan opettajissa. 

Yrittäjyyskasvatus on myös käsitteenä monisäikeinen. On tärkeää selvittää 

myös miten yrittäjyyskasvatus käsitteenä yleisesti tulkitaan. 

 

Varsinaisten tutkimustyön sivutuotteena on mahdollista löytää sellaisia epä-

kohtia, jotka vaikeuttavat yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä ja toteuttamista 

alakohtaisesti. Toivottavasti tuloksena tästä on paljon hyviä, konkreettisia kei-

noja näiden epäkohtien korjaamiseen. 
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2 YRITTÄJYYS SUOMESSA 

 

2.1 Yrittäjyys luvuissa ja mielikuvissa 

 

Suomessa oli yrityksiä työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan vuoden 

2010 lopussa 270000 (alkutuotanto pois lukien). Yritysten määrän kasvu on 

ollut  nousussa tämän jälkeen. Kaupparekisteritietojen mukaan uusien yritys-

ten rekisteröintien määrä on kääntynyt myös kasvuun. Toisaalta on muistetta-

va, että yritysten määrän kasvu ei pysähtynyt edes taantumavuonna 2009 

(kuvio 1.), vaikka bruttokansantuote romahti historiallisen paljon. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Yritysten lukumäärä 1990–2010 pl. alkutuotannon toimialat. (TEM yrittäjyys-

katsaus 2011) 

 

Yritysten lukumäärää on käytetty monessa kohtaa yrittäjyysaktiivisuuden mit-

tarina. Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin (YTR) tilastoista ilme-

nee, että yritysten määrä väheni tuntuvasti lamavuosina 1990-luvun alkupuo-

lella. Vuodesta 1995 lähtien niiden määrä on taas kasvanut tasaisesti. Yritys-

ten määrä lisääntyi 1990-luvun lopulla talouslaman jälkeisinä vuosina keski-

määrin 3,5 % vuosittain.  
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2000-luvun alkupuolella yritysten määrän kasvu hidastui noin prosenttiin vuo-

dessa, mutta sen jälkeen vuosina 2004–08 kasvu vauhdittui jälleen. (TEM yrit-

täjyyskatsaus 2011) 

Suomalaiset ovat 2000 – luvulla perustaneet ahkerasti yrityksiä. Erilaisia ha-

vaintoja yritystoiminnan mahdollisuuksista on tutkimusten mukaan vieläkin 

enemmän. Nämä liiketoiminnan havainnot eivät kuitenkaan konkretisoidu yri-

tystoiminnan perustamiseen tähtäävinä konkreettisina tekoina. Vuonna 2010 

reilu puolet suomalaisesta työikäisestä aikuisväestöstä on havainnut toimin-

taympäristössään jonkinasteisen liiketoimintamahdollisuuden. Kuitenkin vain 6 

% maamme aikuisväestöstä aikoo perustaa yrityksen seuraavan kolmen vuo-

den aikana. (Global entrepreneurship monitor - Finnish 2010 (GEM) report.) 

Yritysten lukumäärän kasvaessa, suomalainen yrittäjyysilmapiiri on kuitenkin 

tänä ja viime vuonna julkistettujen tutkimusten mukaan viilentynyt (SY 2010, 

EK 2011). Erään selvityksen mukaan aiempaa harvempi suomalainen haluaa 

ryhtyä yrittäjäksi (SY 2010). Yrittäjyyden kansantaloudellinen merkitys Suo-

men kaltaiselle maalle ymmärretään, mutta halukkuus henkilökohtaiseen ris-

kinottoon on vähentynyt. Tähän lienee osasyynä juuri koettu lama (2009) ja 

uudet taantumamerkit. 

Suomen Yrittäjien teettämän tutkimuksen mukaan 32 % suomalaisista pitää 

yrittäjyyttä houkuttelevana vaihtoehtona. Vuonna 2006 prosentti oli 46 ja vielä 

vuonna 2009 34 %. Prosenteissa voi olla vuositasolla satunnaista vaihtelua, 

mutta viiden vuoden jänteellä muutos on huolestuttava. Käänne on syytä 

huomioida, koska uusien työpaikkojen syntyminen riippuu jatkossa entistä sel-

vemmin pienten ja keskisuurten yritysten työllistävyydestä. Jos yrittäjyyden 

kipinä Suomessa hiipuu, meidän täytyy varautua siihen, ettei uusia työpaikko-

ja enää synny. (Salon seudun sanomat 13.11.2011)  

Myös vuonna 2010 EU – komission julkistama barometrikysely kertoo samas-

ta ongelmasta. Yrittäjyyden arvostus on Suomessa EU:n huippuluokkaa, mut-

ta keskimääräistä harvempi suomalainen haluaa itse yrittäjäksi.  
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EU – komission teettämän kyselyn mukaan suomalaisista 78 % kertoo arvos-

tavansa yrittäjiä, mikä on EU:n toiseksi korkein luku Tanskan jälkeen. Tästä 

huolimatta vain 41 % suomalaisista haluaisi itse ryhtyä yrittäjäksi. Luku jää 

EU:n keskiarvon alapuolelle, sillä unionikansalaisista 45 % haluaisi ryhtyä yrit-

täjiksi. (Helsingin sanomat 4.6.2010) 

 

2.2 Suomi tarvitsee yrittäjyyttä 

 

Suomen talouden perusta on yrittäjyydessä ja menestyvässä yritystoiminnas-

sa. Pienelle suomen kaltaiselle, avoimelle kansantaloudelle teollisuuden ja 

palvelutuotannon kansainväliset markkinat ovat rajattoman suuret. Menestys 

näillä markkinoilla sekä kotimaassa rakentuu kaikilla toimialoilla pääosin yri-

tysten omista toimista. (SY tavoiteohjelma 2011 – 2015.) 

Hallitusohjelmissa poliittiset puolueet ovat yleisesti tunnustaneet yrittäjyyden 

merkityksen hyvinvoinnin perustana. Uusien yritysten lukumäärä onkin kasva-

nut Suomessa huomattavasti 2000 - luvulla. Uusia työnantajayrityksiä ei ole 

kuitenkaan juuri syntynyt.  Kasvuhalukkuuteen ja riskinottokykyyn ei kannuste-

ta riittävästi. (Elinkeinoelämän keskusliitto. Yrittäjyysohjelma 2015.) 

Suomikin on saanut osansa globalisaation tuomasta rakennemuutoksesta ja 

sen elinkeinorakenne on vuosikymmenessä muuttunut oleellisesti. Teollisuu-

den osuus tuotannosta ja kotimaisesta työllisyydestä on alentunut selvästi. 

Tuottavuuden ja tehokkuuden nykyistä nopeampi nousu on talouskasvun jat-

kumiseksi välttämätöntä. Painetta lisää työvoimapanoksen lasku työikäisen 

väestön vähentyessä. Myös säännöllinen työaika on jatkuvasti lyhentynyt.  

Julkinen talous on vaikeuksissa edellisen talouskriisin jäljiltä vielä pitkään. 

Pohjoismaista mallia, jolla suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu, 

on kehitettävä työntekoon ja yrittämiseen kannustavaksi.  Näin yrittäjyyden 

merkitys hyvinvoinnin rakentajana korostuu entisestään. (SY tavoiteohjelma 

2011 – 2015.) 
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2.3 Innovaatiot ja kasvuyrittäjyys hukassa 

 

Suomen kansantalouden kannalta on tärkeää, että maassa on kasvuhakuista, 

uudistuvaa, työllistävää ja sitä kautta hyvinvointia luovaa yritystoimintaa. Kan-

santalouden dynamiikka tarvitsee innovaatioita ja tuottavuutta – kasvuyrittä-

jyyttä.  

Talouden ja työllisyyden kasvu riippuu merkittävästi uusien, innovatiivisten 

yritysten kasvusta. Myös jo olemassa olevat yritykset tarvitsevat uudistumista 

ja sitä kautta investointeja. Innovatiivisen yrityksen perustaminen ja olemassa 

olevan yritystoiminnan uudistaminen kasvattavat kilpailupainetta ja pakottavat 

muut yritykset vuorostaan tehostamaan omaa toimintaansa ja uudistamaan 

tuotteitaan. Poikkeuksellisen nopean kasvun yritysten rooli on hyvin merkittä-

vä - niiden tarjoamien innovaatioiden avulla myös muut toimialat voivat nostaa 

tuottavuuttaan. Tällä tavoin ne lisäävät siten koko kansantalouden tuottavuut-

ta. 

Vaikka Suomessa on viime vuosina perustettu ahkerasti uusia yrityksiä, on 

rakennemuutokseen ja positiiviseen tuottavuuskehitykseen keskeisesti vaikut-

tava yritysdynamiikka ollut vaatimatonta. Yritysdynamiikka, yrityskannan uu-

siutuminen, puolestaan liittyy läheisesti uusiin innovaatioihin. Nämä taas ovat 

tärkein tuottavuuden kasvuun ja investointeihin vaikuttava tekijä. 

(http://www.ek.fi) 

Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan Suomessa oli vuosina 2006 - 

2009 vajaat 700 kasvuyritystä. Katsauksessa kasvuyritys määritellään lähtöti-

lanteessa vähintään kymmenen henkilöä työllistäväksi yritykseksi, jonka työlli-

syys on lisääntynyt kolmen seuraavan vuoden aikana keskimäärin yli 20 %. 

Kaikista toimintaansa jatkaneista vähintään kymmenen henkilön yrityksistä 

kasvu-uralle päätyi 4,8 %. Kasvuyritykset loivat lähes 51 200 uutta työpaikkaa, 

mikä vastasi 50 % kaikkien yli kymmenen henkilön yritysten työllisyyden lisä-

yksestä. (TEM yrittäjyyskatsaus 2011.) 
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Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) vastaavan selvityksen mukaan kasvuyrityk-

siä, joiden liikevaihto oli kohonnut vähintään kymmenen prosenttia kolmena 

peräkkäisenä vuotena, oli Suomessa yhteensä 7 650 vuonna 2009, mikä 

muodosti 2,9 % yrityskannasta.  

Vaikka yritysten määrä on kasvanut koko 2000 – luvun, kasvuyritysten pro-

sentuaalinen osuus maamme yrityskannasta pieneni edellisestä vuodesta 

2009 (kuvio 2). Kasvuyritysten osuus olikin edellisen kerran yhtä matala aivan 

2000 - luvun alussa. (TEM yrittäjyyskatsaus 2011.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Kasvuyritykset liikevaihdon kehityksen mukaan 1999 – 2009. (TEM yrittäjyys-

katsaus 2011) 

 

Innovaatiot ovat kasvuyrittäjyyden perusedellytyksistä tärkein yksittäinen asia. 

Kasvuyrittäjyys edellyttää luonnollisesti myös monipuolista liiketoiminta- ja 

asiakasosaamista sekä strategista johtamista. (http://www.ek.fi/) 

Suomi jää innovaatiovetoisten maiden joukossa selvästi keskitason alapuolel-

le, kun katsotaan eri maissa syntyvää voimakkaan innovatiivista uutta yritys-

toimintaa. Suomessa aloittavat yrittäjät tuovat harvoin markkinoille tuotteita ja 

palveluja, jotka ovat asiakkaille kokonaan uusia ja jotka eivät kohtaa markki-

noilla suoraa kilpailua.  
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Vuonna 2010 vain viidennes varhaisvaiheen yrittäjyydestä oli voimakkaan in-

novatiivista. Osuus on alhaisin pohjoismaisessa vertailussa ja toiseksi alhaisin 

innovaatiovetoisista talouksista. Tulos jää myös kaikkien GEM - maiden kes-

kiarvon alapuolelle. Edellisen lisäksi suomessa on nopean kasvun odotuksia 

omaavia yrittäjiä selvästi innovaatiovetoisten talouksien ja kansainvälistä kes-

kiarvoa vähemmän. Vuosina 2002 – 2010 keskimäärin 5,6 %:lla aloittavista 

yrittäjistä on ollut korkeat kasvuodotukset. Vuosikymmenen alussa tällaisten 

yrittäjien määrä on ollut huomattavasti korkeampi kuin vuosina 2008–2010. 

Yrittäjien jatkuvasti alhaiset kasvuodotukset muodostavat todellisen haasteen 

Suomen talouskehitykselle. (Global entrepreneurship monitor - Finnish 2010 

(GEM) report, 5) 

 

2.4 Yrittäjyyskulttuurin edistäminen yleisesti 

 

Valtakunnallisesti on menossa monia yrittäjyyden edistämiseen tähtääviä oh-

jelmia. Elinkeinoelämän keskusliiton yrittäjyysohjelma ulottuu vuoteen 2015, 

kuten myös suomen yrittäjien tavoiteohjelma. Nämä ohjelmat tukevat omalla 

tavallaan yrittäjyyttä ja pyrkivät poistamaan yrittäjyyden esteitä ja sitä kautta 

helpottamaan yrittäjäksi ryhtymistä. Näiden ohjelmien painopisteistä ei löydy 

kuitenkaan yrittäjyyteen tai yritteliäisyyteen kasvattamista.  

Sen sijaan Euroopan komissio teki jo vuonna 2004 toimintasuunnitelman yrit-

täjyyden edistämisestä. Toimintasuunnitelman suuntaviivoissa painotetaan 

voimakkaasti myös yrittäjyyskasvatusta. Komission mukaan on erittäin tärkeää 

lisätä yrittäjyyteen koskevaa tietotaitoa. Jotta tämä toteutuisi, komissio ehdot-

taa yrittäjyyskasvatukseen lisäämistä nuorten keskuudessa kouluope-

tuksen puitteissa.  

Komissio pyytää jäsenvaltioita lisäämään yrittäjyyskasvatus kaikkien koulujen 

opetusohjelmiin, järjestämään tiedotuskampanjoita, tarjoamaan oheismateri-

aalia, järjestämään opettajille koulutusta ja toimimaan yhteistyössä toimialajär-

jestöjen kanssa. (http://eur-lex.europa.eu/) 
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Yrittäjyyden sekä yrittäjyyskasvatuksen edistäminen ovat olleet viime aikoina 

esillä myös valtion toimesta. Yrittäjyyden edistämisen tärkeys ja yrittäjyyskas-

vatuksen merkittävyys mainitaan edellisen hallituksen hallitusohjelmassa 

(Pääministeri Matti Vanhasen 2. hallituksen ohjelma 19.4.2007) sekä opetus-

ministeriön koulutus ja tutkimus 2007 - 2012 kehittämissuunnitelmassa (Ope-

tusministeriö 2008). Hallinnollisesti yrityskasvatuksen teemaa pidetään edel-

leen vireillä ja keväällä 2009 opetusministeriö (2009b) julkaisi Yrittäjyyskasva-

tuksen suuntaviivat - julkaisun, jolla kuvataan kansallista tahtotilaa vuoteen 

2015 sekä kehittämisen painopistealueet koulutusmuodoittain. (Yrittäjyyskas-

vatus monikerroksisena ilmiönä – kohti yrittäjyyskasvatuksen ohjausjärjestel-

mää. Pihkala, ym.)  

 

2.5 Yrittäjyyden edistäminen Keski-Suomessa 

 

Keski-Suomen liiton ydintehtävä on maakunnan kehittäminen. Maakunta-

suunnitelman toteuttaminen on yksi Keski-Suomen liiton lakisääteisistä tehtä-

vistä. 

Maakuntasuunnitelma on valtuustokausittain laadittava pitkän aikavälin strate-

ginen suunnitelma. Maakuntasuunnitelmassa 2030 uudistettiin Keski-Suomen 

visio ja laadittiin strategiat sen saavuttamiseksi. Visio on Yhteistyön, yrittäjyy-

den ja osaamisen Keski-Suomi. (http://www.keskisuomi.fi/keski-suomen_liitto) 

Maakuntasuunnitelman yksi tärkeimmistä tavoitteista on rakentaa maakuntaan 

yrittämiseen kannustava ilmapiiri, jossa yrittäjyys ja osaaminen muuntuvat 

kaupallisesti hyödynnettäviksi innovaatioiksi.  Suunnitelman mukaan yrittämi-

seen kannustava toimintaympäristö luo hyvät taloudelliset ja sosiaaliset mah-

dollisuudet harjoittaa pitkäjänteistä yritystoimintaa. Yrittämiseen kannustavas-

sa toimintaympäristössä yrittäjyyskasvatus sisältyy kaikkiin koulutusasteisiin. 

Yhteiskunnan tehtävä on aktivoida uuden yritystoiminnan syntymistä, auttaa jo 

olemassa olevien yritysten uudistumista ja kannustaa kasvuyrittäjyyteen. 

(http://www.keskisuomi.fi/aluekehittaminen/elinkeinot/yrittajyys) 
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Konkreettinen osa edellä mainituista tavoitteista on maakunnallinen yrittäjyys-

kasvatuksen kehittämisohjelma vuosille 2011 – 2015. Ohjelman tavoitteita 

lyhyellä aikavälillä kuvataan seuraavasti: ”Tavoitteena on yhdessä verkostona 

tehden ja oppien saattaa yrittäjyyskasvatus osaksi Keski-Suomen koululais-

ten, opiskelijoiden ja opettajien arkea kullekin ikäkaudelle ja oppilaitokselle 

luontevalla tavalla.”  

Pitemmän aikavälin tavoitteet kuvataan seuraavasti: ” Pitkän aikavälin näky-

mänä on, että yrittäjyys ja yritteliäisyys luonnehtisivat työmarkkinoita ja tapaa 

toimia Keski-Suomessa vuonna 2015, mikä näkyy mm. koulujen positiivisena 

ilmapiirinä, yrittäjyysaktiivisuuden ja yritysten keston nousuna, aktiivisten kan-

salaisten määrän kasvuna sekä syrjäytymisen vähenemisenä.” 

Ohjelman mukaan ideaalissa tapauksessa yrittäjyyskasvatus on tehnyt itse 

itsensä tarpeettomaksi, jolloin yrittäjämäinen toiminta on sisäsyntyistä eikä 

enää muusta toiminnasta irrallinen osa. (Keski-Suomen maakunnallinen yrittä-

jyyskasvatuksen kehittämisohjelma 2011 – 2015.) 

Konkreettisen toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi on jaettu kuuteen eri 

osaan; 1. johtaminen ja vaikuttaminen, 2. yhteistyöverkoston ja toimintakult-

tuurin kehittäminen, 3. oppimisympäristöt, 4. opettajuus ja opetusmenetelmät, 

5. koulutusta opettajille ja kehittäjille sekä 6. yrittäjyys ja yritysten toimintaym-

päristö. (Keski - Suomi kasvuun yhdessä yrittäen. Keski-Suomen maakunnal-

linen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisohjelma 2011 – 2015.) 
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3 YRITTÄJYYSKASVATUS 

 

3.1 Yrittäjyyskasvatuksen määritelmä 

 
Yrittäjyyskasvatus on pohjimmiltaan tuttua kansalaiskasvatusta, jolla pyritään 

vaikuttamaan taitoihin, käyttäytymiseen ja uskomuksiin. Yritteliäisyyden kehit-

tyminen liittyy henkilökohtaiseen elämän hallintaan sekä ammatillisen ja talou-

dellisen hyvinvoinnin saavuttamiseen. Yritteliäät ihmiset toimivat eri puolilla 

yhteiskuntaa – sekä liiketaloudellisella että voittoa tuottamattomilla alueilla.  

Toisaalta yrittäjyyskasvatuksessa on kyse myös siitä, että kasvatus- ja koulu-

tustyön tavoitteina ovat uusien yritysten perustaminen, yritystoiminnan tehos-

taminen sekä liikeideoiden ja innovaatioiden kehittäminen. Nämä tavoitteet 

ovat yksilö- ja ryhmäkohtaisia. Lisäksi yritysten perustamiseen (ja toiminnan 

tehostamiseen) liittyvät tavoitteet ovat sidoksissa koko yhteiskuntaan että eri-

laisten yhteisöjen sisäiseen toimintaan. (Opetusministeriön julkaisuja 2007:28) 

Kasvu yrittäjyyteen on omien tiedollisten ja taidollisten rajojen koettelua, joka 

luo yritystä uudistavaa toimintaa. Yrittäjyyteen kasvaminen synnyttää vastuul-

lisia omistajayrittäjiä, jotka panostavat toiminnassaan eri asioihin, kuten eetti-

syyteen, liiketoiminnan uudentamiseen, hyvien mahdollisuuksien havainnoin-

tiin ja toimeen tarttumiseen, pitkän aikavälin vastuuseen, arvon luontiin, inno-

vatiivisuuteen ja luovuuteen, aktiivisuuteen, kuunteluun ja keskusteluun pää-

töksenteossa sekä substanssiosaamiseen ja osaamisen ulkoistamiseen. 

(Kansikas 2007, 131–134) 

Yrittäjyyskasvatus voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen. Sisäisel-

lä yrittäjyydellä viitataan yhteisön yrittäjämäiseen toimintatapaan eli siihen, 

miten yrittäjämäiset piirteet toteutuvat koko yhteisössä. Sisäiseen yrittäjyyteen 

liitetään usein muun muassa aloitteellisuus, sinnikkyys, yhteistyökykyisyys, 

luovuus, vastuullisuus ja riskinotto. Ulkoinen yrittäjyys viittaa yrityksen perus-

tamiseen, hoitamiseen ja omistamiseen. Ulkoiseen yrittäjyyteen liittyy esimer-

kiksi liikeidean suunnittelu, markkinointi, talouden suunnittelu jne. 
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Edellisten lisäksi voidaan puhua omaehtoisesta yrittäjyydestä, jonka nähdään 

olevan perusta sisäiselle ja ulkoiselle yrittäjyydelle. Omaehtoinen yrittä-

jyys viittaa yksilön yrittäjämäiseen asennoitumiseen koko elämää kohtaan. 

Tällöin yksilö ottaa vastuun esimerkiksi omasta oppimisestaan tai toimeentu-

lostaan.  (http://www.kerhokeskus.fi/ )  

 

3.2 Yrittäjyyskasvatuksen tarkoitus 

 
Yritteliään yhteiskunnan merkitys tulee tärkeäksi myös sosiaalisen hyvinvoin-

nin – ei pelkästään elinkeinoelämän näkökulmasta. Esimerkiksi sosiaalisista 

lähtökohdasta tulevat muutokset voivat luoda paineita erilaisten vaihtoehtojen 

etsimiseen (kuvio 3). Yrittäjyyskasvatuksen avulla voidaan ohjata yksilöitä ja 

yhteiskuntaa kohtaamaan muutoksia ja hakemaan vaihtoehtoisia ratkaisuja 

selviytymiseen. (Opetusministeriön julkaisuja 2007:28) 

 

 

 

Kuvio 3. Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjämäisen yhteiskunnan kehittäminen. (Opetusminis-

teriön julkaisuja 2007:27) 
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Kehittyvän yhteiskunnan perusta on yrittäjämäisessä toiminnassa. Yksilöiden 

oma aktiivisuus ja vastuu sekä omasta toiminnastaan että lähimmäisistään 

huolehtiminen muodostavat henkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin 

perustan. Taloudellinen hyvinvointi edellyttää taas innovatiivista ja kilpailuky-

kyistä yritystoimintaa. Yritykset vastaavat merkittävästä osasta tuotantoa ja 

palveluita. Niiden tarjoamien työpaikkojen ja maksamien verojen avulla ylläpi-

detään ja kehitetään suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. (Opetusministeriön 

julkaisuja 2007:7) 

Yhä useampi nuorista valitsee yrittäjän uran työllistääkseen itsensä. Työelä-

mässä lisäksi odotetaan työntekijältä yrittäjämäisiä piirteitä: aktiivisuutta ja 

oma-aloitteista, tuloksekasta työskentelyä. Yritteliäisyyteen ja itsenäisyyteen 

kannustaminen voi myös parantaa työmotivaatiota ja työhön sitoutumista. 

Suomeen tarvitaan lähivuosina uusia yrittäjiä sukupolvenvaihdosten ja yritys-

ten myynnin myötä suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle – omistajuuden 

uudentaminen turvaa verotulot ja työllisyyden. (Kansikas 2007, 9) 

Yrittäjyyskasvatuksella tuetaan kasvavaa nuorta osallistuvaksi kansalaiseksi, 

jolla on valmiudet oman elämänsä sosiaaliseen ja taloudelliseen hallintaan. 

Oppilaitoksissa tapahtuva toiminta on hyvä tapa harjoitella näitä taitoja. Ne 

liittävät sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden osaksi toimintaa ja harjaannuttavat 

osallistumaan omassa yhteisössä. (http://www.kerhokeskus.fi/)  

 

3.3 Yrittäjyyskasvatus osana toisen asteen ammatillista tutkintoa 

 

Kun opetussuunnitelmia uudistetaan, taustalla on erilaisia painopisteitä – ku-

ten arvot, ideologiset päämäärät, käsitys niin sanotusti oikeasta tiedosta. Li-

säksi sosiaaliset muutospaineet, yhteiskunnan trendit sekä työelämän tarpeet 

tulee ottaa huomioon. (Opetusministeriön julkaisuja 2007:28) 
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Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen vaatii yrittäjämäiseen tekemiseen ja yrittä-

jyyteen suuntaavien pedagogisten opetusmenetelmien hyödyntämistä ja niistä 

muodostuvien mahdollisuuksien näkemistä. Opetuksen tarkoituksena on siir-

tää vastuuta enemmän opiskelijalle, tukea opiskelijan aktiivisuutta ongelman-

ratkaisun avulla ja kannustaa kokeilemaan itse.  

On tärkeää että opettaja ohjaa opiskelijaa itse havaitsemaan omia mahdolli-

suuksia sekä tukee niihin tarttumista. Yrittäjyyskasvatus luo opetuksessa 

mahdollisuuden hallittuun riskin ottoon sekä ohjaa tavoitteelliseen työskente-

lyyn toisten kanssa. Näin opettajan rooli muuttuu organisaattoriksi, ohjaajaksi 

ja suotuisan oppimisympäristön suunnittelijaksi. (Keski-Suomen maakunnalli-

nen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisohjelma 2011 – 2015.) 

Ammatillisella peruskoulutuksella on hyvät mahdollisuudet tarjota käytännön-

läheisen väylän yrittäjyyteen. Viime vuosikymmenen lopulla uudistuneissa 

ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmissa painotetaan voimakkaasti yrit-

teliäisyyttä, yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta. Kaikki tutkinnot sisältävät yrittä-

jyys- ja yritystoimintaopintoja vähintään viisi opintoviikkoa.  

Kaikki opiskelijat saavat perustiedot yritystoiminnasta ja valmiuksia toimia yrit-

täjämäisesti toisen palveluksessa. Yrittäjäosaaminen arvioidaan kuten muukin 

tutkintoon sisältyvä osaaminen. (Opetusministeriön julkaisuja 2007.) 

Jo vuonna 2004 Euroopan komission perustama asiantuntijaryhmä totesi ra-

portissaan, että konkreettinen toimi yrityskasvatuksen lisäämiseen on sisällyt-

tää se opetussuunnitelmiin. Tämä voi tapahtua lisäämällä yksittäisiä aineita tai 

toisaalta koota yrittäjyyskasvatus koko opetussuunnitelmaa kattavaksi tee-

maksi.  

Toisaalta yrittäjyyttä koskevan opetuksen sisällyttäminen opetussuunnitel-

maan ei tarjoa kuitenkaan tilanteeseen ratkaisua ilman konkreettisia toimenpi-

teitä. Kannustus- ja tukitoimenpiteitä tarvitaan, koska koulut ja opettajat toimi-

vat hyvin itsenäisesti.  
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Asiantuntijaryhmän mielestä on tärkeää, että oppilaitosten johto ja opettajat 

ovat vakuuttuneita näistä toimista ja koulun on muodostettava yrittäjyyskasva-

tukselle suotuisa ympäristö. (Yrittäjähenkeä ja – taitoja edistävän perusasteen 

ja toisen asteen opetuksen kehittäminen. Euroopan komissio. 2004.) 

 

3.4 Yrittäjyyskasvatus POKE:n Tekniikan- ja liikenteen alalla 

 
Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen suhtautuminen yrittäjyyskasva-

tukseen on yleisesti positiivista. Vuonna 2003 on kokeiltu yrityskoulumallia, 

jonka tarkoituksena oli tarjota madollisuus opiskelijayritysten perustamiseen.  

Tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden mielenkiintoa yrittäjyyttä kohtaan. Ammatil-

lisessa koulutuksessa jokaisen opiskelijan opintoihin sisältyy vähintään viisi 

opintoviikkoa yrittäjyyttä. Edellisen lisäksi kaikille tarjotaan yrittäjyysopintoja 

valinnaisina sekä vapaasti valittavina tutkinnon osina. Yrittäjyys on merkitty 

yhdeksi POKE:n painopistealueeksi. (Pohjoisen – Keskisuomen oppimiskes-

kus. Tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien yhteinen osa 2011 – 2012, 10. 

2011) 
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4 VALMIIT YRITTÄJYYSKASVATUSOHJELMAT 

 

Nuori Yrittäjyys ry. on voittoa tavoittelematon yhdistys. Yhdistyksen tarkoituk-

sena on vahvistaa kansalaisaktiivisuutta, yrittäjyysasennetta ja taloudenluku-

taitoa käytännönläheisten opinto-ohjelmien kautta. Yhdistys tarjoaa kouluille ja 

oppilaitoksille opetusta tukevia ohjelmia. Ohjelmien tavoitteena on sitoa nuoret 

ympärillä olevaan yhteiskuntaan ja omaan tulevaisuuteen käytännön toimin-

nan kautta. Ohjelmissa mukana olevat nuoret oppivat ongelmanratkaisua, 

ryhmätyötä sekä vastuunottoa omasta toiminnastaan koulussa ja opinnoissa 

opittujen tietojen tueksi. (http://www.nuoriyrittajyys.fi/) 

 

Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa toisella asteella opiskelevat nuoret perustavat 

lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla toimivia harjoitusyrityksiä, jotka tuottavat 

tuotteita ja/tai palveluja. Nuoret suunnittelevat itse yrityksensä liikeidean ja 

toteuttavat sen mukaista yritystoimintaa lukuvuoden ajan. Harjoitusyritys toimii 

oppimisenpolkuna, jonka kautta yrittäjyys, oma-aloitteellisuus, vuorovaikutus-

taidot, vastuunottaminen, ongelmanratkaisutaidot, tiimityöskentely sekä muut 

työelämässä tarvittavat taidot kehittyvät käytännön kautta. 

(http://www.nuoriyrittajyys.fi/) 

Opetushallituksessa on laadittu osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys – aiheko-

konaisuus. Sen tarkoituksena on auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa 

eri toimijoiden näkökulmista ja kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia 

sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. (http://www.edu.fi/) 

Vuosi yrittäjänä – ohjelma kuuluu edellisen aihekokonaisuuden alle. Ohjelmaa 

käytetään laajasti eri ammatillisen toisen asteen opinnoissa ja ohjelma on 

mahdollista integroida usean eri oppiaineen osaksi. (www.nuoriyrittäjyys.fi) 

Tässä opinnäytetyössä on viitattu vahvasti vuosi yrittäjänä – ohjelmaan ja tut-

kittu myös sen näkyvyyttä ja soveltuvuutta eri koulutusaloilla. Tämä siitä syys-

tä, että kaikista valtakunnallisista opetussuunnitelman perusteista löytyy sama 

tutkinnonosa – yrittäjyys.  
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Ammattitaitovaatimukset (yrittäjyys) ovat opetussuunnitelmissa eritelty seu-

raavasti (Sähkö - ja automaatiotekniikan perustutkinto. 2010): 

Opiskelija osaa yhteistyössä ryhmän kanssa, 

· arvioida oman osaamisensa ja/tai ryhmän osaamisen (tuotteen tai palve-

lun) tuotteistamismahdollisuuksia 

· arvioida perustettavan yrityksen toimintaedellytyksiä 

· täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean sekä kehittää toiminta-

ajatuksen 

· hankkia toimivan yhteistyö- tai partneriyrityksen 

· laatia alustavan liiketoiminta- ja taloussuunnitelman 

· esitellä liiketoiminta- ja taloussuunnitelman yritysneuvontapalveluiden 

tuottajille ja rahoittajille 

· neuvotella yrityksen toimintamahdollisuuksista ja rahoituksesta 

· perustaa yrityksen 

· suunnitella ja käynnistää yrityksen toiminnan 

· toimia perustetussa yrityksessä ja tehdä yrityksen ydintehtäviä 

· toimia yrityksen toimintaa tukevia palveluja tuottavien tahojen, mm. tili-

toimistojen ja mainostoimistojen kanssa 

· lopettaa yrityksen toiminnan opintojen päättyessä tai jatkaa yrityksen 

toimintaa yritystoiminnan opintojen yhteydessä tavoitteenaan perustaa 

oma yritys. 

 

Oheisista ammattitaitovaatimuksista voidaan todeta, että ne vastaavat täydel-

lisesti niitä vaatimuksia, mitä vuosi yrittäjänä – ohjelma pitää sisällään. Näin 

voidaan edelleen todeta, että vuosi yrittäjänä on jo sinällään täysin valmis oh-

jelma, joka voidaan sellaisenaan sisällyttää tekniikan- ja liikenteen alan ope-

tussuunnitelmiin. Esimerkkejä ohjelman integroimisesta toisen asteen amma-

tillisiin opetussuunnitelmiin löytyy http://www.scribd.com/doc/64656088/NY-

OPS-II-Aste-Caset-2011-Web 
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Yrittäjyys 

kasvatuksen  

näkyvyys 

Tausta 

tekijät 

Johdon  

tahtotila 

Opetus- 

suunnitelmat 

5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

5.1 Teoreettinen viitekehys 

 

Opinnäytetyön keskiössä on yrittäjyyskasvatuksen näkyvyys (kuvio 

4). Taustatekijät vaikuttavat olennaisesti siihen, miten yrittäjyyskas-

vatus näkyy konkreettisesti eri alojen opetussuunnitelmissa. Joh-

don näkemyksellä yrittäjyyskasvatukseen on taas suora yhteys 

taustatekijöihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tarkoituksena on selvittää kyselyn avulla, 

minkälaisia asenteita ja mielikuvia yrittäjyyskasvatus herättää POKE:n Teknii-

kan- ja liikenteen alan opettajissa. Miten yrittäjyyskasvatus käsitteenä tulki-

taan. Kuinka yrittäjyyskasvatus näkyy eri alojen uusissa opetussuunnitelmis-

sa.  
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Tuloksista voidaan päätellä, mikä on yrittäjyyskasvatuksen sen hetkinen tila 

eri koulutusaloilla sekä kuinka voidaan tunnistaa sellaisia ongelmia, jotka hait-

taavat yrittäjyyskasvatuksen ja opetuksen yhdistämistä. Tutkimuksen toisessa 

osassa selvitetään kyselytutkimuksella nykyjohdon tahtotila, valmius ja keinot 

edistää yrittäjyyskasvatuksen tilaa Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuk-

sessa. 

 

5.2 Tutkimukset menetelmät  

 

Tutkimusaineiston ensimmäinen osa on kerätty lomaketutkimuksena ja aineis-

ton analyysissa on hyödynnetty sekä määrällistä että laadullista sisällön ana-

lyysia. Kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen tarkoituksena on tuoda 

esiin tilastollista eli numeraalista tietoa. Sen tarkoituksena on kuvailla saatua 

tietoa prosentuaalisesti ja kartoittaa voimassa oleva tilanne. Kvantitatiivisen 

tutkimuksen avulla ei siis pyritä selvittämään asioiden syitä. Laadullisen tutki-

musotteen katsotaan puolestaan tuovan survey-prosessiin ”ymmärtävää” tut-

kimusotetta tilastollisesti ”selittävän” lomaketutkimuksen rinnalle. (Hirsjärvi ym. 

2005,155) 

Laadullisin menetelmin ilmiöstä saadaan esiin tietoa, jota lomaketutkimukses-

sa ei tule esiin. Sen avulla voidaan myös ymmärtää lomaketutkimuksesta saa-

tavaa tietoa. Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on lisäksi 

kuvata todellista elämää.  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti, yksityiskohtaisesti ja monipuolisesti. (Hirsjärvi ym. 

2005,155; Valli 2001b, 111.)  

Lomakekyselyissä avointen kysymysten analysoinnissa voidaan käyttää laa-

dullista tarkastelua. Avointen kysymysten muodossa voi vastaajilta saada ”hy-

viä ideoita” ja avoimet kysymykset mahdollistavat vastaajien vastaamisen 

”omin sanoin”.  
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Lisäksi ne ovat mahdollisuus saada vastaajan mielipide selville perusteelli-

semmin. Laadullisessa tutkimuksessa korostuu kentältä saatavan aineiston-

merkitys teoreettisen tarkastelun jäsentäjänä. Tutkimuksessa tulisikin antaa 

tilaa käytännöstä nouseville ominaispiirteille ja niiden pohjalta tapahtuvalle 

ilmiöiden tarkastelulle. (Kiviniemi 2001, 68–72.) 

Avointen kysymysten etuna pidetäänkin yleisesti sitä, että ne sallivat vastaaji-

en ilmaista omin sanoin käsityksiään kysytyistä asioista. Näin ne myös jättävät 

vastaajille vapauden valita, mitä haluaa sanoa ja mitä jättää sanomatta. Toisin 

sanoen, mitä pitää tärkeänä ja vähemmän tärkeänä. Tämä näkökulma tulee 

huomioida myös aineiston analyysissa. Tutkimusongelmien kannalta on mie-

lekästä analysoida paitsi sitä, mitä tutkimushenkilöt kertovat, myös sitä, mitä 

jätetään kertomatta.  

Tutkimuksen toinen osa – johdon tahtotila osuus selvitettiin kokonaisuudes-

saan avointen kysymysten pohjalta. Tarkoituksena oli varmistaa, että johto 

pystyisi näin selkeämmin perustelemaan kantojaan. 

 

5.3 Kohderyhmä ja aineiston hankinta 

 

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa selvitetään yrittäjyyskasvatuksen tila 

POKE:n Tekniikan- ja liikenteen eri koulutusaloilla. Koulutusaloja on kaikkiaan 

yhdeksän ja niissä toimii yhteensä 46 opetustehtäviin kuuluvaa henkilöä. Tut-

kimuskysely suoritettiin anonyyminä.  

Tutkimukseen sisältyvät koulutusalat: 

· autoala 

· kone- ja metalliala 

· logistiikka 

· prosessitekniikka 

· puuala 

· rakennusala 

· sähkö- ja automaatiotekniikka 
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· talotekniikka 

· tieto- ja tietoliikennetekniikka 

 

Aineistokeruumenetelmänä käytettiin kaupallista Webropol – ohjelmaa. Kyse-

lylomakkeessa oli monivalinta – ja avoimia kysymyksiä yhteensä 17 kappalet-

ta, joista avoimia kysymyksiä oli viisi. Ennen kyselyn julkaisua, lomake lähetet-

tiin kommentoitavaksi koulutusjohtajalle ja opinnäytetyön ohjaajalle. Linkki 

kyselylomakkeeseen julkaistiin kohderyhmälle (46) sähköpostin välityksellä ja 

vastausaikaa annettiin kolme viikkoa. Tutkimuskyselyn vastausaika oli 

26.10.2011 – 16.11.2011.  

Tutkimuksen toinen osa toteutettiin kyselytutkimuksen jälkeen, kun tulokset oli 

analysoitu. Tulosten perusteella haluttiin selvittää nykyjohdon tahtotilaa koski-

en yrittäjyyskasvatusta – keinoja sen edistämiseksi Pokella.  

Tämä osa suoritettiin haastattelututkimuksena, johon osallistui Pohjoisen Kes-

ki-Suomen oppimiskeskuksen kuntayhtymän johtaja (rehtori) sekä tekniikan ja 

liikenteen alan koulutusjohtaja.  

Kysymyksen esitettiin ennakkoon kirjallisesti ja ne lähettiin vastaajille saatekir-

jeen mukana. Tarkoituksena oli, että johto voisi näin selvittää yhteisen kannan 

kysymysten suhteen. 

 

5.4 Tulosten luotettavuuden arviointia 

 

Verkkokysely on nopea ja tehokas tapa kerätä tutkimusaineistoa. Suurimpana 

ongelmana on kato ja vastausprosentti saattaa jäädä 30–40 prosenttiin. Jos 

lomake lähetetään tietylle ryhmälle, voi vastausprosentti olla hieman korke-

ampi. (Hirsjärvi ym. 2005,189; Valli 2001, 31.)  

Katoon vaikuttavat muun muassa kohderyhmä, tutkimuksen aihe, lomakkeen 

pituus, motivointi saatekirjeessä ja lomakkeen ulkoasu. (Valli 2001, 32.) 
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Ensimmäisen viikon jälkeen vastauksia saatiin 17 kappaletta. Toisen viikon 

jälkeen vastauksia oli 19 kappaletta, jolloin lähetin vastaajille uuden viestin 

muistutukseksi. Kaikkiaan tutkimuskyselyyn vastasi 28 henkilöä, jolloin vasta-

usprosentiksi muodostui 61 %.  

Kyselyyn vastanneiden osuus (61 %) on tuloksena normaali tasoon nähden 

kohtalaisen hyvä. Ennakko-odotuksena oli hieman korkeampi vastausprosent-

ti. Odotusarvoa nosti otannan pienehkö koko ja se että kyselyn tekijä oli osal-

taan vastaajien keskuudessa tunnettu henkilö (kollega). Lisäksi vastaajia mo-

tivoitiin sähköpostiviestillä uudelleen toisen vastausviikon jälkeen. Vastauslo-

makkeen ulkoasuksi valittiin selkeä yksinkertainen linja. 

Toisaalta yrittäjyyskasvatus aiheena voi olla vaikea käsitellä tai siihen liittyy 

sellaista arvolatausta, joka saattaa karsia kyselyyn osallistujia. Lisäksi kyse-

lyssä oli viisi kappaletta avoimia kysymyksiä, jotka voivat osaltaan vaikuttaa 

vastaajien halukkuuteen vastata kyselyyn. Vastaamista saattoi haitata myös 

tekninen ongelma; kysely ei auennut kaikilla vastaajilla suoraan sähköposti-

viestistä olevasta linkistä, vaan se oli ensin kopioitava leikepöydälle ja liitettä-

vä selaimen osoiteriville.  

Joka tapauksessa vastausprosentti koko otannasta on niin laaja, että sen tuot-

tama tutkimustulos voidaan lukea suhteellisen luotettavaksi. Niin ikään voi-

daan katsoa, että tämän kyselyn tuottama tulos antaa suhteellisen luotettavan 

vastauksen tässä tutkimuksessa esitettyihin tutkimusongelmiin. 

Ensimmäisen osan tulokset on esitetty seuraavassa kappaleessa kommentoi-

tuna. Kyselylomake löytyy liitteenä (liite 1.) 
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6 YRITTÄJYYSKASVATUKSEN NÄKYVYYS POKE:N TEKNII-

KAN JA LIIKENTEEN ALALLA 

 

 

6.1 Vastaajien perustiedot 

 

Vastaajien perustietoja kysyttiin kolmella eri kysymyksellä – sukupuoli, ikä ja 

koulutusala. Kyselytutkimus oli tarkoitettu anonyymiksi ja siksi perustietojen 

määrä kyselyssä haluttiin pitää alhaisena. Liian yksilöllisten perustietojen ky-

syminen olisi johtanut siihen, että vastaajan yksilöiminen olisi tullut mahdolli-

seksi näin pienellä otannalla. Jos vastaajalla olisi herännyt epäily mahdollises-

ta tunnistettavuudesta, se olisi saattanut laskea vastausprosenttia oleellisesti. 

Perustiedot ovat myös sivuosassa tässä tutkimuksessa.  

Kaikki vastaajat olivat sukupuoleltaan miehiä. Kyselyn kohderyhmä oli teknii-

kan- ja liikenteenala. Miesten ja naisten koulutusalavalinnat ovat selvästi eriy-

tyneet. Miehet opiskelevat tekniikan ja liikenteen koulutusaloilla, naiset sosiaa-

li- ja terveysalalla, matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla sekä humanistisella ja 

kulttuurialalla. 

(http://www.hpl.fi/www/fi/tyoelama/naiset_ja_miehet/koulutusvalinnat.php) 

Opettajien keski-ikä on kaikissa koulutusmuodoissa ja -asteilla suhteellisen 

korkea. Ammatillisessa koulutuksessa yli 50 – vuotiaiden lehtoreiden ja tun-

tiopettajien osuus vuonna 2010 oli 49 %. 

(http://www.oph.fi/download/131532_Opettajat_Suomessa_2010.pdf)  

Kyselyyn vastanneista yli 51- vuotiaiden osuus oli 39 %, kun alle 35- vuotiai-

den osuus jäi 13 %:n (kuvio 5). 
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Määrällisesti mitattuna vastaajia oli eniten kone- ja metallialalta sekä raken-

nusalalta – kuusi vastaajaa molemmilta aloilta (kuvio 6). Kun tarkastellaan eri 

alojen vastausprosentteja koko otannasta, huomataan että auto- ja puualalta 

sekä prosessitekniikasta saatiin 100 %:n vastaus. Toisaalta puualan ja pro-

sessitekniikan otanta oli pieni (taulukko 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Vastaajien ikä (n=28) 

Kuvio 6. Vastaajien koulutusala (n=28) 
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6.2 Yrittäjyyskasvatus käsitteenä ja mielikuvissa 

 

Lähes 68 % kaikista vastaajista ilmoitti ymmärtävänsä mitä yrittäjyyskasvatus 

käsitteellä tarkoitetaan. 32 % vastaajista ei tunnistanut yrittäjyyskasvatus käsi-

tettä. Kun asiaa tarkastellaan alakohtaisesti, huomataan että epävarmuutta 

käsitteen hahmottamisessa löytyy eniten kone- ja metallialalta. (taulukko 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vastaajien 
määrä 

koulutusalalla 

Otannan 
määrä koulu-

tusalalla 

Koulutusalan 
vastausprosentti 

autoala 4 4 100 % 

kone- ja metalliala 6 10 60 % 

logistiikka 2 5 40 % 

puuala 2 2 100 % 

prosessitekniikka 2 2 100 % 

rakennusala 6 10 60 % 

sähkö- ja automaa-
tiotekniikka 

2 4 50 % 

tieto- ja tietoliikenne-
tekniikka 

3 6 50 % 

talotekniikka 1 3 33 % 

Onko yrittäjyyskasvatus sinulle käsittee-
nä tuttu? 

Ei 

autoala 11,1 % 

kone- ja metalliala 44,4 % 

logistiikka 11,1 % 

puuala 0,0 % 

prosessitekniikka 11,1 % 

rakennusala 11,1 % 

sähkö- ja automaatiotekniikka 0,0 % 

tieto- ja tietoliikennetekniikka 11,1 % 

talotekniikka 0,0 % 

Taulukko 2. Ei – vastanneiden määrä kysymykseen, onko yrittäjyys- 

kasvatus käsitteenä tuttu. (n=28) 

Taulukko 1. Eri koulutusalojen vastausprosentit 



26 
 

Jatkokysymyksenä oli avoin kysymys, jossa pyydettiin määrittelemään lyhyes-

ti, mitä yrittäjyyskasvatus vastaajan näkökulmasta tarkoittaa. Kaikkiaan vasta-

uksia jatkokysymykseen tuli 17 kappaletta. Yleisesti voidaan sanoa, että vaik-

ka 68 % vastaajista ilmoitti tunnistavan yrittäjyyskasvatus käsitteenä, avoimen 

kysymyksen vastaukset eivät tue täysin tätä tulosta (taulukko 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Vastauksista vajaa kolmannes (29,4 %) sisälsi selkeästi ulkoisen yrittäjyyden 

elementtejä, kuten ”Kerrotaan yrittäjän arjesta. Mitä se tarkoittaa. Hyödyt ja 

haitat sekä byrokratiaa.” 

Reilu kolmannes vastauksista (35,3 %) sisälsi ainoastaan sisäisen yrittäjyyden 

elementtejä, esimerkiksi, ”Itsenäistä oma-aloitteista työskentelyä. Yrittäjähen-

kinen työhönsä sitoutunut työntekijä.” 

Vajaa viidennes (17,6 %) vastauksista sisälsivät sekä ulkoisen-, että sisäisen 

yrittäjyyden elementtejä – ”Taitoa toimia yrittäjähenkisesti, eli ymmärtää toi-

minnassaan yrittäjyyden peruselementit (kannattavuus, asiakaspalvelu, lasku-

tettava työ ym.)” 

Loput vastauksista olivat sellaisia, joita ei voinut käsitellä tämän analyysin 

pohjalta (eivät sisältäneet tarpeeksi analysoitavaa tietoa). 

Kuudennessa kysymyksessä tiedusteltiin vastaajan yleistä suhtautumista yrit-

täjyyskasvatukseen. 96,4 % vastaajista eli yhtä poikkeusta luukuun ottamatta 

kaikki suhtautuivat yrittäjyyskasvatukseen positiivisesti. 

Vastaus sisälsi 
ulkoisen yrittä-
jyyden tunnus-

merkistön 

Vastaus sisälsi 
sisäisen yrittä-
jyyden tunnus-

merkistön 

Vastaus 
sisälsi sekä 

ulkoisen, 
että sisäi-
sen yrittä-

jyyden 
elementtejä 

Vastaus oli 
analysointia 
varten merki-

tyksetön 

29,4 % 35,3 % 17,6 % 17,6 % 

Taulukko 3. Vastausten prosentuaalinen jakautuminen ulkoisen- ja 

sisäisen yrittäjyyden elementteihin. (n=17) 
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Seuraavassa kysymyksessä haluttiin syventää vastaajien tuntemuksia. Kysy-

mykset sisälsivät kuusi sekalaista väittämää yrittäjyyden yhteiskunnallisesta 

näkökulmasta aina yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen. Väittämät esitettiin 

likert – muodossa. Jokaiselle väittämälle oli viisi eri tärkeystasoa, joista 1. taso 

kuvasi vähiten ja 5. taso eniten vastaajan mielipidettä. Tulokset vastauksista 

on esitetty alla (taulukko 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kysymyksessä väittämien 1, 3 ja 5 olivat luonteeltaan sellaisia, että ne pitivät 

sisällään yrittäjyyden yhteiskunnallisen näkökulman – kuinka tärkeää yrittäjyys 

on suomen kansantaloudelle. Kaikkien vastaajien keskiarvo näille kysymyksil-

le oli 4,3. Näin voidaan sanoa, että vastaajat pitivät yrittäjyyttä yhteiskunnalli-

sesta näkökulmasta katsottuna hyvin tärkeänä. 

Väittämien 2 ja 4 oli tarkoitus selventää vastaajan omia yrittäjyysominaisuuk-

sia sekä kiinnostusta yrittäjyyskasvatukseen ja sen kehittämiseen. Kuten voi-

daan todeta, vastaajien omat valmiudet yrittäjyyteen tai yrittäjyyskasvatuksen 

kehittämiseen antoi keskiarvon 3,6. 

Kun viimeisenä (6) väittämällä tiedusteltiin vastaajien halua kehittää yrittäjyys-

kasvatusta konkreettisesti valmiilla yrittäjyyskasvatusohjelmalla, keskiarvoksi 

saatiin enää 2,5 (n=26). 

  1 2 3 4 5 yht. Ka. 

1. Yrittäjyyskasvatus on mielestäni tärkeää 0 0 3 14 11 28 4,3 

2. Olen kiinnostunut yrittäjyyskasvatuksesta ja sen  
kehittämisestä 

0 4 11 9 4 28 3,5 

3. Yrittäjyys, tuotekehitys ja innovaatiotoiminta ovat tärkeitä  
asioita Suomen kilpailukyvylle 

0 1 1 10 16 28 4,5 

4. Koen itseni yrittäjähenkiseksi 0 7 5 9 7 28 3,6 

5. Pk-yrittäjyys ja yksityinen liiketoiminta ovat  
Suomen talouden tukipilareita 

0 0 4 15 9 28 4,2 

6. Haluaisin kokeilla Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa 7 5 7 7 0 26 2,5 

Taulukko 4. Väittämiä jotka kuvaavat vastaajien mielipiteitä yrittä-

jyydestä ja yrittäjyyskasvatuksesta. 
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6.3 Yrittäjyyskasvatuksen yleinen näkyvyys eri koulutusaloilla 

 

Vastaajista 64 % ilmoitti, että yrittäjyyskasvatus ei näy koulutusalan toimin-

nassa ollenkaan tai näkyy melko huonosti (kuvio 7). Vain yhden vastaajan 

mukaan (3,6 %) yrittäjyyskasvatus näkyy jokapäiväisessä toiminnassa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun asiaa tarkastellaan eri koulutusalojen näkökulmasta (taulukko 5), voidaan 

todeta, että tilanne on paras puutekniikan alalla ja heikoin prosessitekniikassa. 

Yhtenä selittävänä tekijänä voidaan pitää ko. alojen erilaista luonnetta – pro-

sessitekniikka on suurteollisuutta, kun taas puutekniikan yrityskenttä perustuu 

p&k – teollisuuteen. 

 

 

 

Kuvio 7. Yrittäjyyskasvatuksen yleinen näky-

vyys koulutusaloilla (n=28) 
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Uudistuneissa perustutkintojen opetussuunnitelmien mukaan, ammatillisten 

tutkinnon osien tulee sisältää viisi opintoviikkoja yrittäjyyttä. Seuraavassa ky-

symyksessä selvitetään, kuinka tämä on vastaajien mielestä toteutettu eri kou-

lutusaloilla. Vastaajista 79 % ilmoitti, että koulutusala tarjoaa opiskelijoille yri-

tystoiminnan opintoja ammattitaitoa tukevissa opinnoissa. Loput vastaajista 

olivat eri mieltä tai eivät osanneet vastata kysymykseen (kuvio 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vastaajien 
määrä / kpl 

Vastaajien 
määrä / % 

Otannan 
määrä koulu-

tusalalla 

autoala 2 50 % 4 

kone- ja metalliala 3 30 % 10 

logistiikka 1 20 % 5 

puuala 0 0 % 2 

prosessitekniikka 2 
 

100 % 2 

rakennusala 4 40 % 10 

sähkö- ja automaatiotekniikka 2 50 % 4 

tieto- ja tietoliikennetekniikka 3 50 % 6 

talotekniikka 1 33 % 3 

Taulukko 5. Yrittäjyyskasvatus näkyy koulutusalalla melko huonosti 

tai ei ollenkaan (n=28) 

Kuvio 8. Yrittäjyysopintojen sisällyttäminen opetussuunnitelmiin eri 

koulutusaloilla (n=28) 
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6.4 Vuosi yrittäjänä – ohjelman toteutuminen eri koulutusaloilla  

 

Vuosi yrittäjänä on Nuori yrittäjyys ry:n tarjoama valmis yrittäjyyskasvatuksen 

ohjelma perus- ja toiselle asteelle. Seuraavan kysymyksen on tarkoitus selvit-

tää, onko Vuosi yrittäjänä -ohjelma vastaajille entuudestaan tuttu. Vastaajista 

64 % ilmoitti, ettei tunne vuosi yrittäjänä ohjelmaa (kuvio 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraavaksi kysyttiin onko vastaaja omasta mielestään saanut tarpeeksi tie-

toa Vuosi yrittäjänä – ohjelmasta. Jopa 75 % vastaajista ilmoitti, ettei ole saa-

nut tarpeeksi tietoa ohjelmasta (kuvio 10). 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 9. Vuosi yrittäjänä 

ohjelman tunnettavuus. 

(n=28) 

Kuvio 10. Kuinka hyvin vastaajat ovat saaneet tietoa 

vuosi yrittäjänä ohjelmasta (n=28) 
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Kun asiaa tarkastellaan alakohtaisesti (taulukko 6), voidaan todeta, että epä-

varmuutta löytyy eniten rakennusalalta – noin 31 % vastaajista ilmoitti, ettei 

tunne vuosi yrittäjänä ohjelmaa tai ei ole saanut tarpeeksi tietoa ohjelmasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jatkokysymyksenä oli avoin kysymys, jonka toivottiin selittävän, millaista in-

formaatiota vastaajat haluaisivat vuosi yrittäjänä – ohjelmasta. Vastauksia 

avoimeen kysymykseen saatiin 13 kappaletta.  

Analyysin valossa vastaukset toivat vain vähän sellaista informaatiota, mitä 

toivottiin. Viisi vastausta kaikista (45 %) sisälsi kysymyksen mukaista infor-

maatiota. Loput vastaukset olivat analyysin kannalta merkityksettömiä. 

Lähes jokaisessa viidessä analysoitavassa vastauksessa haluttiin tietoa vuosi 

yrittäjä – ohjelman perusasioista; ” ylipäätään mistä on kysymys”. Kaksi vas-

taajaa oli kiinnostunut opettajan vastuusta ja velvollisuudesta sekä keinoista, 

joilla ohjelma voitaisiin integroida opetussuunnitelmaan.  

 

  EI - vastanneiden  
määrä 

autoala 18,80 % 

kone- ja metalliala 18,80 % 

logistiikka 6,20 % 

puuala 0 % 

prosessitekniikka 0 % 

rakennusala 31,20 % 

sähkö- ja automaatiotekniikka 12,50 % 

tieto- ja tietoliikennetekniikka 6,20 % 

talotekniikka 6,20 % 

Taulukko 6. Oletko mielestäsi saanut tarpeeksi tietoa Vuosi yrittäjä-

nä -ohjelmasta?: ei, Vuosi yrittäjänä on Nuori yrittäjyys ry:n tarjoa-

ma valmis yrittäjyyskasvatuksen ohjelma perus- ja toiselle asteelle. 

Onko Vuosi yrittäjänä -ohjelma sinulle entuudestaan tuttu?: ei 



32 
 

Vastaajien mukaan vuosi yrittäjänä - ohjelma on tällä hetkellä käytössä vain 

kone- ja metallialalla sekä puualalla. 43 % vastaajista ilmoitti, ettei omalla alal-

laan ole koskaan kokeiltu ohjelmaa ja 39 % ei tiennyt asian tilaa (kuvio 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jatkokysymyksenä (kysymys 15.) tiedusteltiin syitä, miksi ohjelmaa ei ole ko-

keiltu vastaajan koulutusalalla. Avoimeen kysymykseen tuli 8 vastausta. Kuusi 

vastausta kahdeksasta sisälsi analysoitavaa informaatiota; ”Alalla yrittäjänä 

toimiminen ei oikein onnistu”, ”asenteellisuus ja rohkeuden puute kokeilla, 

prosessin tuoma lisätyö”, ” ala on suurteollisuutta”, ” Lainsäädäntö. Turvalli-

suusmääräykset”, ” Tiedon puute”, ” Ei ole ollut sopivia opiskelijoita”. 

Toisena jatkokysymyksenä (kysymys 16.) pyydettiin vastaajia kertomaan 

omakohtaisia kokemuksia, jos vuosi yrittäjänä – ohjelmaa oli alalla joskus ko-

keiltu tai se on siellä käytössä.  

Avoimeen kysymykseen vastauksia tuli kaikkiaan neljä, joista kolme sisälsi 

analysoitavaa tietoa. ”Vastuun kantoa se on lisännyt. Oma-aloitteinen tiedon 

etsiminen on lisääntynyt.”, ” Ensimmäinen NY oli opettelua. Olihan siinä yh-

teensovittamista muiden opiskelijoiden esim. ajankäytön ja muun opiskelun 

suhteen.”, ” Toimii hyvin ammatillisella puolella, ehkä voisi lisätä ihan perus-

yrittämisen kursseja jotka olisi kaikille pakollisia. Helpottaisi varmasti myös Ny- 

toimijoita. Kehittämistä vaan lisää niin homma on tosi hyvä”. 

Kuvio 11. Onko koulutusalallasi 

koskaan kokeiltu Vuosi yrittäjänä 

-ohjelmaa? (n=28) 
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Viimeinen kysymys oli avoin kysymys, johon toivottiin kokoavaa vastausta 

vuosi yrittäjänä - ohjelmasta, yrittäjyyskasvatuksesta yleisesti ja se kehittämi-

sestä. Kaikkiaan vastauksia tuli 6 kappaletta. Vastausten sävyjen kirjo oli va-

rauksellisesta hyvinkin positiiviseen.  

”Mielestäni toisen asteen opiskelija on vielä liian nuori ottamaan vastaan yrit-

täjyyden alkuun tähtääviä neuvoja ja oppeja. Omaa työkokemusta tulisi ensin 

hankkia vieraan palveluksessa ja vasta muutaman vuoden työkokemuksen 

jälkeen kannattaisi osallistua varsinaiselle yrityksen perustamiskurssille.” 

”Yrittäjyys on ehdottomasti yksi tärkeä osa ammatillista opetusta! Pitäisi var-

masti keskittyä enemmän siihen ja pyrkiä tuomaan sitä entistäkin enemmän 

esille. Oikeita ammattilaisia voisi käyttää varmasti enemmän hyödyksi myös 

täällä koulupuolella, otettaisiin yrittäjät mukaan kouluttamaan. Heillähän sitä 

parasta tietoa on ko. toiminnasta.” 
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7 JOHDON TAHTOTILA 

 

Tutkimuksen toisessa osassa oli tarkoitus selvittää kyselyllä organisaation 

johdon tahtotilaa, valmiuksia ja mahdollisuuksia yrittäjyyskasvatuksen kehit-

tämiseen liittyen. 

Kysely lähetettiin saatekirjeen kera (liite 2.) kuntayhtymän johtajalle sekä tek-

niikan- ja liikenteen alan koulutusjohtajalle. Kyselyn mukana oli samat tuoreet 

tutkimustulokset, jotka edellä on esitetty. Avoimia kysymyksiä oli kaikkiaan 

vain kolme kappaletta: 

 

1. Mikä on johdon näkemys Poken yrittäjyyskasvatuksen tilasta tällä hetkellä? 

2. Pitääkö johdon mielestä yrittäjyyskasvatusta kehittää Pokella? 

3. Onko johdolla keinoja saada yrittäjyyskasvatus näkyväksi osaksi eri osasto-

jen toimintaa? 

Seuraavassa esitetään johdon vastaukset yhdistettynä analyysinä. 

 

1. Yrittäjyyskasvatuksen näkyvyys voisi olla tietenkin suurempi. Yrittäjyyskas-

vatus kulkee monella alalla läpäisyaineena, toisin sanoen yrittäjyyskasvatus 

(sisäinen yrittäjyys) on sisällytettynä eri ammatillisiin tutkinnonosiin. Ulkoinen 

yrittäjyys tulee esille lähinnä ammattitaitoa tukevissa aineissa – kahden opin-

toviikon yrittäjyysopinnoissa. 

2. Johdon mielestä yrittäjyyskasvatusta tulee kehittää POKE:lla. Tärkeää on 

kuitenkin ymmärtää mitä yrittäjyyskasvatuksella käsitteenä tarkoitetaan. Joh-

don näkökulmasta on tärkeää, ettei yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä ja to-

teuttamista nähdä ylivoimaisena kynnyksenä ylittää. Opiskelijan näkökulmasta 

yrittäjyyttä tulee kehittää osana ammattitaitoa. Yrittäjyyskasvatus oikein toteu-

tettuna nähdään myös tehokkaana markkinointikeinona. 
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3. Johdon mielestä kovia keinoja yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen eri 

osastoilla tulee välttää. Sen sijaan on tärkeää tukea sellaisia opettajia, jotka 

ovat asiasta kiinnostuneita. Ulkoista yrittäjyyttä johdon mielestä voivat toteut-

taa vain sellaiset opettajat, jotka ovat asiasta innostuneita ja sille vihkiytyneitä. 

Sisäisen yrittäjyyden opettaminen kuuluu taas kaikille opettajille alasta riippu-

matta. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Lähes kaikki tutkimukseen osallistujista (96 %) piti yrittäjyyskasvatusta tärkeä-

nä osana ammatillista koulutusta. Myös yrittäjyyden tärkeys suomenkaltaisen 

maan kansataloudelle tunnustettiin laajasti.  

Se kuinka hyvin yrittäjyyskasvatuksen käsite opettajakunnassa ymmärretään, 

jää hieman epäselväksi. Yli 2/3 – osaa kyselyyn osallistuneista ilmoitti ymmär-

tävänsä mitä käsitteellä tarkoitetaan. Jatkokysymys kuitenkin paljastaa, että 

vastaaja ymmärtää yrittäjyyskasvatuskäsitteen joko sisäisen tai ulkoisen yrittä-

jyyden näkökulmasta. Vain alle viidennes vastaajista näytti erottavat sisäisen 

ja ulkoisen yrittäjyyden erot. Joka tapauksessa vastaukset jäävät tulkinnanva-

raisiksi. 

Edelliseen jatkoksi - kyselyn mukaan kolmannes vastaajista ei osannut kertoa, 

kuinka viiden opintoviikon tutkintokohtainen vaatimus yrittäjyysopinnoista ope-

tussuunnitelmassa on heidän alallaan varmistettu.  Edelleen kolmannes vas-

taajista kertoi, että opetussuunnitelma ”huokuu” yrittäjyyttä, mutta sitä ei ole 

merkitty opetussuunnitelmaan näkyväksi. Alimmainen kielii luultavasti samas-

ta asiasta, kuten myös johdon vastauksesta voidaan tulkita - yrittäjyyskasva-

tus kulkee monessa tutkinnonosassa läpäisyaineena. Tarkoittaa juuri sitä, että 

tutkinnon osan tehtävät sisältävät paljon sisäisen yrittäjyyden tunnuspiirteitä, 

vaikka niitä ei ole sellaisenaan opetussuunnitelmiin erikseen merkitty. 

Joka tapauksessa lähes kaikki vastaajat antavat yrittäjyydelle ja yrittäjyyskas-

vatukselle suuren painoarvon, tarkasteltiinpa käsitettä mistä suunnasta tahan-

sa. Sen sijaan vastaajien omat yrittäjyysvalmiudet sekä halu kehittää omia 

yrittäjyyskasvatusmenetelmiä saa hieman ristiriitaisen kuvan verrattuna siihen, 

kuinka yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta arvostetaan.  

Kysetutkimuksen mukaan 28 opettajaa antaa arvosanaksi 4.3 (max. 5), kun 

kysytään, onko yrittäjyys tärkeää suomelle yhteiskunnallisesta näkökulmasta. 

Kun samalla kysytään vastaajien omia yrittäjä- tai yrittäjyyskasvatusvalmiuk-

sia, arvosanaksi saadaan 3.6.  
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Edelleen viimeiseksi kysyttäessä vastaajien halukkuutta käyttää yrittäjyyskas-

vatuksen kehittämisessä valmista yrittäjyyskasvatusohjelmaa, arvosanaksi 

saadaan enää vain 2.5. 

Vahvistusta edelliseen antaa se, että kyselyn mukaan kaksi kolmannesta vas-

taajista kertoo, ettei yrittäjyyskasvatus ei näy heidän koulutusalalla ollenkaan 

tai se näkyy melko huonosti. Vain yhden vastaajan mukaan yrittäjyyskasvatus 

näkyy jokapäiväisessä toiminnassa. Tätäkin tulosta voidaan selittää osin sillä, 

kuten aiemmin, että vastaaja ei välttämättä osaa tulkita sisäisen yrittäjyyden 

käsitettä ja sen näkymistä normaalissa toiminnassa.  

Tutkimuksessa yrittäjyyskasvatuksen kehittämisnäkökulmasta viitattiin myös 

voimakkaasti valmiisiin yrittäjyyskasvatusohjelmiin. Nämä ohjelmat ovat hyvin 

pitkälle vietyjä yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä. Näin ollen vastaajat saattoi-

vat nähdä mahdollisuutensa kehittää yrittäjyyskasvatusta omissa ammatillisis-

sa aineissa, eikä niinkään valmiilla yrittäjyyskasvatusohjelmalla. Tämä tuli 

esiin myös voimakkaasti johdon vastauksessa. 

Se miksi valmiit yrittäjyyskasvatusohjelmat mielletään hankaliksi, näyttää ole-

van suuremmilta osin tiedon puute. Toisena seikkana tulevat esiin alakohtai-

set ongelmat – valmis yrittäjyyskasvatusohjelma sellaisenaan on todella vai-

kea toteuttaa tietyillä aloilla. Tiedon puutteeseen on helpompi tarttua ja siihen 

pitää löytyä keinot puuttua, niin että ne opettajat, jotka ovat ohjelmista kiinnos-

tuneet, voivat niitä riskittömästi kokeilla.  

Johdon tahtotila ja mahdollisuudet edistää yrittäjyyskasvatusta Pokella vas-

taavat tutkijan aiempaa käsitystä. Tämän hetkistä tilaa pidetään riittävänä, 

mutta parantamisen varaa aina löytyy. Johto näkee yrittäjyyskasvatuksen ke-

hittämisen tärkeänä, konkreettisia keinoja asian edistämiseen on kuitenkin 

vähän. Kaikenlaiseen yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen johdolta saa hen-

kistä tukea, mikä on myös tärkeää. Yrittäjyyskasvatuksen edistäminen eri 

aloilla lepääkin pitkälti aktiivisten ja asiasta erityisesti kiinnostuneiden opettaji-

en varassa.  
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Yhteenvetona voidaan esittää yksi yhteinen tekijä yrittäjyyskasvatuksen kehit-

tämisen esteenä – tiedon puute. Seuraavaksi on tärkeää selvittää opettajille 

mitä yrittäjyyskasvatuksella todella tarkoitettaan. Moni opettaja huomaisi sisäi-

sen yrittäjyyden olevan jokapäiväistä toimintaa luokissa ja työpajoissa. Toi-

saalta mahdollisuudet kokeilla ulkoista yrittäjyyttä valmiiden ohjelmien avulla 

ja niiden tuomat kokemukset, ovat myös jokaisen opettajan käden ulottuvilla, 

kun ensin selvitetään mistä oikein on kysymys. 

Ensisijaisesti tarkoituksena on keskustella eri osaston johtajien kanssa ja sel-

vittää onko koulutusalalla sellaisia henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita ulkoisen 

yrittäjyyden toteuttamisesta osastolla. Strategisessa mielessä olisi tärkeää 

saada muutama ”pioneeri” mukaan kehittämiseen, jotka varmasti kannustaisi 

sellaisia, jotka vielä tuntevat epävarmuutta. 

Tarjottavaksi keinoksi kannattaa valita valmis yrittäjyyskasvatusohjelma (vuosi 

yrittäjänä). Mikään kehitystyö ei kanna hedelmää, jos sille ei ole varattu tarvit-

tavia resursseja. Vaikka valmis yrittäjyyskasvatusohjelma on suhteellisen 

helppo viedä läpi (minimivaatimuksin), sen sisällyttäminen kiinteästi opetus-

suunnitelmaan ei onnistu talkootyöllä. Onkin tärkeää selvittää johdon puolelta 

mahdollista resursointia yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen koulutusaloilla. 
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              LIITE 1 

Yrittäjyyskasvatuksen näkyvyys Tekniikan ja liikenteen alan ammatillisessa koulutuksessa 
 
 
Taustatiedot 
 

1. Sukupuoli: 
· nainen 
· mies 

 
2. Ikä: 

· alle 25 
· 25 – 30 
· 31 – 35 
· 36 – 40 
· 41 – 45 
· 46 – 50 
· 51 – 55 
· yli 56 

 
3. Koulutusala, jolla työskentelette 

· autoala 
· kone- ja metalliala 
· logistiikka 
· puuala 
· prosessitekniikka 
· rakennusala 
· sähkö- ja automaatiotekniikka 
· tieto- ja tietoliikennetekniikka 
· talotekniikka 

   
  
Yrittäjyyskasvatus käsitteenä ja mielikuvissa 
 

4. Onko yrittäjyyskasvatus teille käsitteenä tuttu? 
· kyllä 
· ei 

 
5. Jos vastasitte edelliseen kyllä, määritelkää lyhyesti, mitä yrittäjyyskasvatus teidän 

näkökulmastanne tarkoittaa: 
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



              LIITE 1 

6. Yrittäjyyskasvatukseen liittyy usein erilaisia ennakkokäsityksiä ja arvolatausta. Onko 
teidän käsityksenne yrittäjyyskasvatuksesta yleisesti: 

· positiivinen 
· negatiivinen 

 
 

7. Valitkaa seuraavista väittämistä se mikä kuvaa parhaiten teitä tai mielipidettänne. 
(likert 1-5) 

 
täysin samaa mieltä  / samaa mieltä / en osaa sanoa  /  eri mieltä / täysin eri mieltä 
 
 

yrittäjyyskasvatus on  
           mielestäni tärkeää 
 

olen kiinnostunut 
           yrittäjyyskasvatuksesta 
           ja sen kehittämisestä 
 

yrittäjyys, tuotekehitys ja 
           innovaatiotoiminta ovat 
           tärkeitä asioita 
           suomen kilpailukyvylle 
 

koen itseni yrittäjä- 
           henkiseksi 
 

Pk- yrittäjyys ja yksityinen 
           liiketoiminta 
           ovat suomen talouden  
           tukipilareita 
 

haluaisin kokeilla vuosi 
           yrittäjänä – ohjelmaa 
 
 
Yrittäjyyskasvatuksen yleinen näkyvyys eri koulutusaloilla 
 
 

8. Miten mielestäsi yrittäjyyskasvatus näkyy teidän koulutusalalla yleisellä tasolla? 
· näkyy jokapäiväisessä toiminnassa 
· näkyy melko hyvin 
· näkyy melko huonosti 
· ei näy toiminnassa ollenkaan 
· en osaa sanoa 
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9. Uudistuneiden perustutkintojen opetussuunnitelmien mukaan, ammatilliset 
tutkinnon osien tulee sisältää 5 opintoviikkoa yrittäjyyttä. Kuinka tämä on 
mielestänne teidän koulutusalalla hoidettu? 

· 5 opintoviikkoa on sisällytetty opetussuunnitelmaan ja merkitty näkyviin 
· opetussuunnitelma ”huokuu” yrittäjyyttä 5 opintoviikon verran, mutta sitä ei 

ole erikseen merkitty näkyviin 
· koulutusala järjestää 5 opintoviikkoa erillistä ammatillista koulutusta, joka 

sisältää yrittäjyyttä 
· asia on hoidettu jollain muulla tavalla 
· en osaa sanoa 

 
 

10. Atto – aineissa (yhteiset aineet) teidän alalla opiskelijoille tarjotaan yleisesti 
yritystoiminnan opintoja. 

· kyllä 
· ei 
· en osaa sanoa 

 
 
Vuosi yrittäjänä – ohjelman toteutuminen eri koulutusaloilla  
 
 

11. Vuosi yrittäjänä on nuori yrittäjyys ry:n tarjoama valmis yrittäjyyskasvatuksen 
ohjelma perus- ja toiselle asteelle. Onko vuosi yrittäjänä – ohjelma teille 
entuudestaan tuttu? 

· kyllä 
· ei 
· en osaa sanoa 

 
 

12. Oletteko mielestänne saaneet tarpeeksi tietoa vuosi yrittäjänä – ohjelmasta? 
· kyllä 
· ei 

 
 

13. Jos vastasitte edelliseen kielteisesti, kertokaa millaista tietoa ohjelmasta 
haluaisitte? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 
14. Onko teidän koulutusalalla koskaan kokeiltu vuosi yrittäjänä – ohjelmaa? 

· kyllä 
· ei 
· ohjelma on käytössä tällä hetkellä 
· en osaa sanoa 
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· Jos ohjelma ei ole käytössä, eikä sitä ole kokeiltu, kertokaa mitä ongelmia 
näette vuosi yrittäjänä – ohjelman toteuttamisessa teidän alalla. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________ 
 

 
· Jos ohjelma on käytössä tai sitä on alallanne kokeiltu, kertokaa omakohtaisia 

kokemuksia ohjelman toteuttamisesta. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________ 
 
 

· Vapaa sana koskien yrittäjyyskasvatusta ja vuosi yrittäjänä – ohjelmaa. Omia 
ideoita yrityskasvatuksen kehittämiseen?  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
Kiitos vastauksesta! 
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Saatteeksi 

 

 

Jakelu: Jouni Kurkela ja Hannu Pönkä 

  

 

 

Yrittäjyyskasvatus on yksi pedagoginen tapa lisätä opiskelijan 

aktiivisuutta ja kykyä kantaa vastuuta omasta toiminnastaan. 

Yrittäjyyskasvatuksella nuorta tuetaan osallistuvaksi kansalaiseksi, 

jolla on valmiudet oman elämänsä sosiaaliseen ja taloudelliseen 

hallintaan.  

 

Pohjoisen – Keskisuomen oppimiskeskuksessa yrittäjyyskasvatus 

on merkitty (OPS-Y) yhdeksi tärkeäksi painopistealueeksi. Erään 

näkemyksen mukaan ideaalitilanteessa yrittäjyyskasvatus voi 

tehdä itsensä tarpeettomaksi – yrittäjämäinen toiminta on 

oppilaitoksessa sisäsyntyistä eikä muusta toiminnasta irrallinen 

osa.  

 

Tämä tutkimuskyselyn tarkoituksena on selvittää Poken johdon 

tahtotilaa, valmiutta ja keinoja edistää yrittäjyyskasvatusta 

oppimiskeskuksessa.  

 

Seuraavalla sivulla on 3 kysymystä aihetta koskien. Käytössänne 

on tuorein tieto (yrittäjyyskasvatuskysely) yrittäjyyskasvatuksen 

tilasta Pokella. 

 

Toivon, että selvittäisitte yhdessä, mikä on johdon näkemys 

kysymysten asettamiin ongelmiin. Vastausaikaa on kaksi viikkoa. 

 

Liite 1. Yrittäjyyskasvatuskysely – tulokset 

 

 

 

 

 

 

 

Pokella 4.1.2012 

 

Marko Lahti 
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Yrittäjyyskasvatuskyselyn tuloksia lyhyesti: 

 

 

 

1. Yrittäjyyskasvatuskyselyn mukaan 28 opettajaa antaa arvosanaksi 4.3 (max. 5), kun 

kysytään, onko yrittäjyys tärkeää suomelle yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Kun 

samalla kysytään vastaajien omia yrittäjä- tai yrittäjyyskasvatusvalmiuksia, 

arvosanaksi saadaan 3.6. Edelleen viimeiseksi kysyttäessä vastaajien halukkuutta 

käyttää yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä valmista yrittäjyyskasvatusohjelmaa, 

arvosanaksi saadaan enää vain 2.5. 

 

2. Yrittäjyyskasvatuskyselyn mukaan 64 % opettajista kertoo, että yrittäjyyskasvatus ei 

näy heidän koulutusalalla ollenkaan tai se näkyy melko huonosti. Vain yhden 

vastaajan mukaan (3,6 %), yrittäjyyskasvatus näkyy jokapäiväisessä toiminnassa. 

 

3. Uudistuneiden perustutkintojen opetussuunnitelmien mukaan, ammatillisten 

tutkinnot tulee sisältää 5 ov yrittäjyyttä. Yrittäjyyskasvatuskyselyn mukaan 32 % 

opettajista ei osannut kertoa kuinka tämä on heidän alallaan hoidettu. Edelleen 32 

% opettajista kertoi, että opetussuunnitelma ”huokuu” yrittäjyyttä, mutta sitä ei ole 

merkitty opetussuunnitelmaan näkyväksi. 

 

 

 

Johdon tutkimuskysymykset 

 

 

 

1. Mikä on johdon näkemys Poken yrittäjyyskasvatuksen tilasta tällä hetkellä? 

 

 

2. Pitääkö johdon mielestä yrittäjyyskasvatusta kehittää Pokella? 

 

 

3. Onko johdolla keinoja saada yrittäjyyskasvatus näkyväksi osaksi eri osastojen 

toimintaa? 

 

 

 

 

 

 

 

 


