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Tämän kehittämistyön tarkoituksena oli kartoittaa yrittäjyysopetuksen opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä ja haasteita ammatillisissa oppilaitoksissa. Tavoitteena oli yrittäjyysopetuksessa käytettävien pedagogisten menetelmien ja oppimisympäristöjen monipuolistaminen ammatillisissa oppilaitoksissa kaikille valinnaisissa tutkinnonosissa yritystoiminnan suunnittelu ja
yrityksessä toimiminen. Yrittäjyysopinnot ovat oleellinen osa ammatillista koulutusta ja tässä
työssä oli tarkoitus saada uusia näkökulmia yrittäjyysopetuksen toteuttamiseen.
Viitekehyksessä käsitellyt käsitteet olivat tekemällä oppiminen, toimintaoppiminen, kokemuksellinen oppiminen, kognitiivinen oppimisnäkemys, projektioppimisen menetelmät, yrittäjämäiset toimintatavat ja tavoitelähtöinen oppiminen ja arviointi. Toiminnallisen oppimisen
menetelmien lisäksi avattiin DIANA- mallia eli rakentuvan osaamisen digiajan verkko- oppimisympäristöissä oppimisen mallia.
Kehittämistyön tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista tutkimusta. Haastateltaviksi
valittiin sattumanvaraisesti yrittäjyysopettajia sekä yrittäjäyhteistyökumppaneita ja heille toteutettiin avoin teemahaastattelu. Haastatteluiden aineisto luokiteltiin aineistosta nousseiden
teemojen mukaan ja kehittämistyössä hyödynnettiin näitä vastauksia. Sisältöanalyysillä verrattiin saatuja aineistoja teoreettiseen viitekehykseen.
Keskeisinä tuloksina voitiin todeta, että pedagogisia kokemuksellisia opetusmenetelmiä ja
työelämälähtöisiä monipuolisia oppimisympäristöjä tulisi lisätä ammatilliseen yrittäjyysopetukseen. Motivointia, projektioppimista, ongelmanratkaisu taitoja ja yrittäjämäisiä toimintatapoja tulisi opettaa osana yrittäjyysopintoja. Oppiminen ja osaaminen saavutetaan kokeilemalla ja harjoittamalla yrittäjyyttä oikeissa yrityksissä, omissa harjoitusyrityksissä, oppilaitosten yrityksissä, työelämässä oppien ja verkko- opetusalustoja hyväksi käyttäen.
Johtopäätöksenä voitiin todeta, ammatillisen koulutuksen yrittäjyysopetuksen toiminnallisia
ja tekemällä oppimisen menetelmiä, yrittäjämäisiä toimintatapoja ja kokemuksellista oppimista tukevia menetelmiä tulisi käyttää tulevaisuuden yrittäjyystaitojen ammattitaitovaatimuksia opiskeltaessa. Lopputuloksena luotiin yrittäjyysopetukseen toiminnallinen toteuttamismalli ammatillisiin oppilaitoksiin, jossa otettiin huomioon käytännön läheiset kokemuksellisen oppimisen pedagogiset menetelmät, monipuoliset työelämälähtöiset oppimisympäristöt
ja ammatilliseen koulutukseen asetetut ammattitaitovaatimukset.
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The purpose of this thesis was to survey entrepreneurship studies, teaching methods, learning
environments and challenges in vocational education. The goal was to diversify the pedagogical methods and learning environments used in entrepreneurship studies in vocational schools
regarding the optional modules/units in business planning and running a business. Entrepreneurship studies are a natural part of vocational training and in this job study, the purpose
was to get new perspectives on the implementation of the entrepreneurship education.
The theoretical framework of the thesis focused on learning by doing, learning in action, experiential learning, cognitive learning vision, project learning methods, entrepreneurial practices and goal-oriented learning and evaluation. In addition to functional learning methods,
the DIANA -model Dialogicl Authentic Netlearning Activity was presented.
The approach of the thesis was qualitative antipating. For interview we chose randomly a
bunch of entrepreneurship teachers, that entrepreneur partners and they were given an open
thematic interview a randomly selected bunch of entrepreneurship teachers and entrepreneur
partners were selected to participate in an open thematic interview. The interview materials
were classified according to the themes that emerged from the material and these answers
were utilized in development work. Content analysis compared the obtained data with the
theoretical frame of reference. The obtained data were compared with the theoretical frame
of reference through a content analysis.
The key results of this thesis were that experimental pedagogical methods and diverse workbased learning environments should be added to the entrepreneurship studies on in vocational
education. Motivation, project learning, problem-solving skills and entrepreneurial practices
should be taught as part of the entrepreneurship studies. Learning and competence will be
achieved by trying and practicing entrepreneurship in real companies, in their students own
training companies, in educational institutions’ own enterprises, in working life learning and
by using online learning platforms.
As a conclusion, it was found that vocational entrepreneurship studies functional and by doing
learning methods functional and learning by doing methods of vocational entrepreneurship
studies, entrepreneurial practices and methods to supporting experiential learning should be
used for in the future when studying to meet the professional requirements for entrepreneurial skills. As a final result of this thesis, a functional implementation model for entrepreneur
studies was created for vocational education institutions, which considered practical pedagogical methods of experiential learning, diverse work-based learning environments and professional skills requirements set for vocational education.
Keywords: Entrepreneurship studies, learning by doing, vocational education
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1

Johdanto

Tämän kehittämistyö tutkii toisen asteen ammatillisten oppilaitosten yrittäjyysopetuksen tilaa ja menetelmiä. Taustalla on tekijöiden aikaisemmat yrittäjyysopetuskokemukset, omat
yrittäjäkokemukset sekä oma mielenkiinto yrittäjyysopetusta kohtaan ammatillisissa oppilaitoksissa. Molemmilla kehittämistyön tekijöillä on myös henkilökohtaiset kokemukset yrittäjyydestä. Omakohtaisten kokemusten mukaan ammatillisten oppilaitosten yrittäjyysopetus on
painottunut pääsääntöisesti opiskelijoiden kirjallisten liiketoimintasuunnitelmien tekemisen
ohjaamiseen yritystoiminnan suunnittelun ja yrityksessä toimimisen tutkinnon osien opettamisessa perustutkinnossa kaikilla ammatillisilla aloilla.
Tämän lisäksi, käytännön tekemisen kautta yrittäjyysosaamista opetetaan ja harjoitellaan
opiskelijoiden kanssa valtakunnallisen Vuosi Ny -yrittäjänä konseptin avulla, joissakin oppilaitoksissa. Ny -yrityksissä harjoitetaan omaa yritys toimintaa ja saadaan monipuolisia kokemuksia työelämätaidoista, yrittäjämäisestä asenteesta ja yrittäjyydestä sekä saadaan kuvan kokonaisvaltaisesta oppimisesta. Vuosi Ny yrittäjänä -ohjelmassa ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman teoriatieto kytketään käytäntöön aitojen tilanteiden kautta, kun toimitaan
omassa harjoitusyrityksessä. Omassa harjoitusyrityksessä toimitaan oman liikeidean mukaan.
Yritys perustetaan yksin tai yhdessä. Harjoitusyritykset toimivat oikealla rahalla ja oikeiden
asiakkaiden kanssa lukuvuoden ajan.
Kehittämistyössä tutustaan Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli Karvin tekemään
yrittäjyyden toteutuksen arviointiin ammatillista koulutusta käsittelevään tutkimukseen ja
siitä nouseviin tutkimustuloksiin. Tulosten mukaan yrittäjyysopetusta ammatillisissa oppilaitoksissa kannattaa lähestyä käytännön tekemisen kautta sekä monipuolistaa opetusta erilaisten toiminnallisten pedagogisten ratkaisuiden avulla. Karvi selvittää yrittäjyysopetukseen liittyvän tiedon tuottamista ja toiminnan kehittämistä. Karvin tulokset inspiroi meitä laatimaan
oman tutkimussuunnitelman, joka selvittää, mitkä asiat nousevat tällä hetkellä yrittäjyysopettajien ja erialojen yrittäjien mielestä tärkeiksi painopisteiksi yrittäjyyden oppimisessa, yrittäjämäisissä toimintatavoissa ja opetuksessa huomioon otettavissa asioissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Tämä kehittämistyö ei sinänsä koske kunnallista yrittäjyyskasvatusta
kuin yhtenä yrittäjyyskasvatuksen osana, mikä tapahtuu ammatillisissa oppilaitoksissa. Todettakoon kuitenkin, että on tärkeää ottaa huomioon koko yrittäjyyskasvatus ja sen kasvava
tarve kunnissa ja kaupungeissa ympäri maata. Opiskelijoilla tulisi olla turvallinen silta valmistumisen kynnyksellä oppilaitoksen, kaupungin tai kunnan, TE -toimistojen ja pienyrityskeskusten välillä niin, että se tukee yrittäjäksi ryhtymistä matalalla kynnyksellä.
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2

Yrittäjyyden oppimisen teoreettinen viitekehys ammatillisissa oppilaitoksissa

Tässä kappaleessa lähestytään yrittäjyysopintoja ja yrittäjyyden oppimista oppimisteoreettisesta suunnasta. Teoreettinen viitekehys käsittelee yrittäjämäiset toimintatavat, miten yrittäjyyttä opitaan ja opetetaan oppilaitoksissa. Mistä syntyy yrittäjyystaitoja ja ammatillista
kehittymistä tukevat pedagogiset menetelmät.
Opetusministeriö (2009, 12-15) haluaa vahvistaa opiskelijoiden yrittäjämäistä asennetta ja lisätä yrittäjyyttä yhtenä monista vaihtoehdoista. Yrittäjyyttä tulisi koko koulutusjärjestelmässä tukea. Työelämän murroksessa on koko yhteiskunta. Työelämässä korostuu aikaisempaa
enemmän taidot ja kokonaisuus. Työssä vaadittu ammatillinen osaaminen edellyttää taidoissa
joustamista, luovuutta, oppimiskykyä ja vuorovaikutustaitoja. Kattava yleissivistys tuo mahdollisuuksia liikkua eri ammattien ja työtehtävien työelämässä ja yhteiskunnassa. Myös toimintakulttuurien tulisi tämän takia muuttua yhteiskunnassa. Jokaisella oppilaitoksella on erityinen toimintakulttuuri, siihen heijastuu yhteisön toiminta ja ajattelu, joka vaikuttaa päätöksen tekoon ja toimintaan koko oppilaitoksessa. Tulevaisuudessa koulujen toiminnassa vaaditaan joustoa, riskinottamista, innovatiivisuutta ja yhteistyön eri muotoja.
Opetusministeriön (2009, 12-15) mukaan yrittäjämäiseen toimintakulttuuriin suuntautumalla
oppilaitos yltää menestyjiin. Tulevaisuushakuisella otteella pääsee lähimmäksi yrittäjyyskasvatusta ja yrittäjämäisiä toimintatapoja oppilaitoksissa. Yrittäjämäinen toimintakulttuuri kasvattaa oppijat vastuuseen itsestään ja teoistaan, rohkaisee ottamaan uusia haasteita vastaan
ja kehittää eri valmiuksia ja keinoja vaikuttaa yhteiskunnalliseen toimintaan (Opetusministeriö 2009, 12-15).
Opetusministeriön (2009, 16- 17) mukaan oppimisympäristöjä tulisi myös kehittää. Fyysiset ja
sosiaaliset oppimisympäristöt oppilaitoksissa tukevat yrittäjyyskasvatusta ja niitä tulisikin rakentaa. Yrittäjyyttä voi tukea niissä oppimisympäristössä, joissa annetaan vastuuta opiskelijalle ja kannustetaan itsenäiseen toimintaan, ohjataan näkemään eri mahdollisuuksia ja uskalletaan tarttua niihin. Täytyy myös tukea mahdollisuutta yhteisölliseen toimintaan ja riskin
ottamiseen. Yrittäjyyskasvatusta tukevissa oppimisympäristöissä tulee esille opiskelijan oma
aktiivisuus.
Opiskelijan yhteistyö työelämään oikeissa työelämän tilanteissa on tärkeää, silloin vuorovaikutusta tapahtuu. Opettaja organisoi oppimisen prosessia ja jakaa tietoa. Opettaja voi suunnitella oppimisympäristöjä. (Opetusministeriö 2009, 16-17.)
Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen yrittäjyyslinjausten mukaan (2017) yrittäjyys on
mahdollisuuksien näkemistä, ideoihin tarttumista ja niistä taloudellisesti, kulttuurillisesti tai
sosiaalisesti hyötymistä. Yrittäjyyttä voi myös oppia ja silloin se sisältää luovuuden, innovaa-

9

tiokyvyn, riskienhallinnan ja vastuullisuuden ymmärtämistä. Yrittäjyysopinnoilla opitaan suunnitelmallisuutta, asetetaan tavoitteita ja toimitaan niiden mukaan niin että saavutetaan tavoitteet.
Yrittäjyyskasvatus taas opetus- ja kulttuuriministeriön yrittäjyyslinjausten mukaan (2017) kasvattaa yrittäjyyteen liittyviä asenteita, tietoja ja taitoja. Se pyrkii myös saamaan aikaan
uutta yrittäjyyttä ja yritysten omaa osaamista. Yrittäjyyskasvatuksessa tärkeää on kokeilu,
toiminta, tekemisellä opiskelu, projektit työtapoina, yhteistyö yritysten kanssa sekä yrittäjyyttä opettavat tehtävät ja omat kokemukset.
2.1

Yrittäjyysopinnot ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatilliseen perustutkintoon valtionneuvoston asetuksen mukaan (673/2017) sisältyy 145
opintopisteen verran ammatillisia tutkinnonosia. Tutkinnon perusteissa voi osa tutkinnon
osista tai vähintään 10 osaamispistettä ja enimmissä määrin 25 osaamispistettä voi olla yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukiossa suoritettavaa opiskelua tai muita jatko-opintovalmiuksia edistäviä opintoja edellyttäen, että tutkinnossa saavutetaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 5 §:n 2 momentissa määrätyt osat. Jos ammatillisen perustutkinnon laajuudeksi on säädetty yli 180 osaamispistettä, tutkinnon osat ovat 180 osaamispisteen laajuuden ylittävältä osin ammatillisia tutkinnon osia (673/2017).
Yrityksessä toimiminen, 15 osp ammattitaitovaatimukset ovat:
-

suunnitella yrityksen liiketoimintaa

-

rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja

-

harjoittaa yritystoimintaa

-

arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa

(Opetushallitus 2021).

Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp ammattitaitovaatimukset:
-

arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia

-

kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman

-

verkostoitua sidosryhmien kanssa

-

laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.

(Opetushallitus 2021 a.).
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Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi tutki yrittäjyyttä ammatillisissa oppilaitoksissa
vuosina 2017– 2018. Karvin ”Yrittäjyyttä oppii yrittämällä” tutkimuksen mukaan arviointi tutki
yrittäjyysopettamiseen liittyvän tiedon tuottamista ja toiminnan kehittämistä. Arvioinnin tulokset tulivat esille kolmesta aineistosta: opiskelijakyselyistä, teemaryhmähaastatteluista
sekä eri yrittäjyys tilaisuuksista. Karvin tutkimuksen mukaan lähes kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjistä järjesti yrittäjyysopintoja. Opiskelijat pitivät yrittäjyysopintoja tärkeänä
yrittäjänä toimimisen kannalta. Eniten yrittäjyyttä opiskeltiin ryhmissä, itsenäisillä tehtävillä
ja projekteilla. Yhteistyö muiden luokkien ja työelämän kanssa oli vähäistä (Karvi 2018, 3-5).
Karvin (2018, 4-5) mukaan koulujen yrittäjämäinen ilmapiiri lisäsi opiskelijoiden mielestä yrittäjämäistä opetuksen laatua. Opiskelijat arvostivat monipuolisia opetusmenetelmiä, yritysvierailuita, yritystarinoita ja yhteistyötä osana yrittäjyysopintoja, näitä oli kuitenkin vähän tarjolla ammatillisissa oppilaitoksissa. Verkko- opintoja ei hirveästi kaivattu. Opiskelijat kokivat
oppineensa ammatillisissa oppilaitoksissa vähän yrittäjänä tarvittavia tieoja. Henkilökunnan
yrittäjämäisellä asenteella oli opiskelijoiden mukaan vaikutusta yrittäjyysopintoihin suuntautumisessa.
2.2

Yrittäjyyden oppimista tukevat pedagogiset oppimiskäsitykset

Karvin (2018, 4-5) “Yrittämään oppii yrittämällä” - tutkimuksen mukaan yrittäjyyden oppimisen arvioinnin pohjalta suositellaan seuraavia tapoja oppia yrittäjyyttä. Yrittäjyydestä kiinnostuneiden opiskelijoiden tunnistamiseen tulisi panostaa. Yrittäjyysopinnoista tulisi tiedottaa enemmän ja innostaa yrittäjien ja opiskelijoita yhteistyöhön. Opintojen tulisi sisältää yrittäjyyskokemuksia. Yrittäjyyttä tulisi opettaa harjoitusyritysten kautta.
Hyvä esimerkki kumppanuuksiin perustuvasta yritysyhteistyötä on YES-verkosto, tämä verkosto kokoaa yhteen yrittäjyyskasvatuksessa toimijat. Verkoston tavoitteena on lisätä yrittäjyyskasvatusta alueittain. Yrittäjämäistä asennetta voidaan oppia YES kummitoiminnalla. YES
Kummit ovat innokkaita yrittäjiä ja työelämässä olevia, jotka tuottavat tietoa työelämästä
koulujen arkeen ja toimivat esikuvina nuorille työn tekijöinä ja oman alansa ammattilaisina
(YES, 2021).
Näitä Karvin (2018) tutkimuksen suositeltuja yrittäjyyteen oppimiseen liittyviin painopisteitä
tukevat erilaiset pedagogiset oppimismuodot ja menetelmät. Näitä menetelmiä ovat toiminnallinen oppiminen, kokemuksellinen oppiminen, projektioppiminen, dialoginen oppiminen
verkossa sekä yrittäjyyden erilaiset oppimisympäristöt kuten työelämässä oppiminen sekä harjoitusyrityksissä toiminen yrittäjämäisellä otteella ja esimerkiksi Vuosi Ny-yrittäjänä ohjelman
kautta omassa harjoitusyrityksessä toimiminen. Sekä Yes- verkoston tarjoaminen yritysyhteistyö kumppaneiden esim. yrityskummien hyödyntäminen ammatillisessa yrittäjyysopetuksessa.
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2.3

Oppimisprosessit

Oppimista tapahtuu eri ympäristöissä, eri tavalla ja oppimismuotoja yhdistelemällä. Muodollinen oppiminen (formaali oppiminen) siihen tarkoitukseen rakennutetussa koulutusorganisaatiossa ja siellä annettavassa muodollisessa koulutuksessa. Ei-muodollinen oppiminen (nonformaali) on itse ja muiden tuotettuja oppimistilanteita ja niillä ei tavoitella muodollista tutkintoa, tätä voi olla esimerkiksi kotona tehdyistä töistä oppiminen ja harrastuksista tuleva oppiminen. Epämuodollisessa (informaali) oppimisessa oppimista tapahtuu arkipäivän askareissa
tai muuten oppimista tapahtuu muiden toimintojen sivutuotteena. Piilo-oppiminen on tiedostamatonta oppimista, joka tapahtuu toiminnoissa ja on vaikka mallioppimista työtavoista tai
toimintastrategioista. Oppimisympäristöt voivat olla toisistaan poikkeavia sosiaalisesti, henkisesti ja fyysisesti tiloiltaan. Muodollisessa koulutuksessa opitusta voi käytäntöön siirtyä noin
kolmekymmentä prosenttia. Voidaankin olla jo sitä mieltä, että suurin osa opitaan muissa oppimisympäristöissä kuin koulurakennuksessa eli kaikilla elämän osa- alueilla, joilla liikumme.
(Hätönen 1999, 23–24.)
Kokonaisvaltaiseen oppimisprosessiin kuuluu motivointi, orientointi, uuden tiedon välittäminen, kertaus, harjoitus, soveltaminen, kritiikki, kontrollointi. Näissä eri vaiheissa oppimisessa
tapahtuu kehitystä ja asia sisäistetään. Motivoinnissa herätetään uuden asian osaamisen merkityksellä oppija oppimishalu asiaa kohtaan. Orientointi liittää opittavan asian oppijan kokemusmaailmaan ja suhteuttaa sen laajempiin yhteyksiin. Uudesta tiedosta välitetään tietoa ja
se avaa oppijalle uudet näkökohdat. Kertauksella painetaan mieleen uusia asioita tukemalla
muistamista. Harjoitus oppimisessa soveltaa käyttöön uusia asioista ja uusia taitoja voi kokeilla käytännössä. Soveltamisessa uutta taitoa tai tietoa sovelletaan omaan tilanteeseen. Kritiikin avulla uutta asiasisältöä arvioidaan ja kehitellään. Kontrollin avulla arvioidaan oppimistuloksia. Onnistunut oppimistapahtuma on suunniteltu huolella ja monipuolisesti. (Lepistö
2000, 12.)
Oppimiskäsityksen oppiminen perustuu siihen, että ymmärretään käsitteitä ja taitoa soveltaa
ymmärtämäämme käytäntöön. Oppimista ohjaa ihmisen aikaisemmat kokemukset sekä tietämys ja sisäinen malli. Näitä yhdistelemällä sekä prosessoimalla muodostuu oppijan kannalta
uutta ja hänelle merkityksellistä tietoa. Yhteisöllinen oppiminen tukee ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä ja tiedon jakamisen merkitys korostuu, kun opitaan ja rakennetaan asioita
yhdessä toisten kanssa. Opittu tieto sovelletaan käytännön toimintaan ja näin asioista muodostuu mielekkäitä kokonaisuuksia ja oppiminen on tapahtunut. Uuden yhteisöllisen tiedon
tuottaminen vaatii tiedon prosessointia ja rakentelua, ajattelua sekä havainnointia ja näiden
taustalla ovat kognitiivinen, konstruktiivinen sekä sosiokulttuurinen oppimiskäsitys. Nämä korostavat yhteisöllisen tiedon tuottamisen taitoja, joissa painottuu oppijan omat metakognitiiviset taidot eli siitä, miten oppii parhaiten ja mikä on hänen motivaationsa oppimiselle. (Silander 2004, 3–12.)
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2.4

Toimintaoppimisen malli

Toimintaoppiminen keskittyy ongelman ratkaisuun ja oppiminen tapahtuu, kun ongelmaan
voidaan kohdistaa toimintaa ideoimalla, joka ratkaisee ongelman (Pittaway ym. 2009). Gibbin
(2009) mukaan toimintaoppiminen mallintaa kokemusta. Revans (1982) tiivistää toimintaoppimisen (action learning) kaavaan: O= S + K, O (osaaminen) = S (suunniteltu koulutus ja siitä
saatu tieto) + K (kysymiseen perustuva oppiminen epävarman tiedon tilanteessa). Teorian painopisteessä on kysymiseen (K) perustuvaan uuden oppimista ja tietoa tuottavan ongelman ratkaisun ja johtamisen osaamisen puolella. (Järvinen A 2000, 102- 103.)
Revanssin (1982) mukaan oppiminen on autonominen ja sosiaalinen prosessi. Autonomisessa
oppimisessa oppija kontrolloi toimintaansa ja oppimistaan itse ja sosiaalinen, siinä mielessä,
että oppijat oppivat toisiltaan. Oppimisen sosiaalisuus tarkoittaa jaettuja vastoinkäymisiä.
Oppijat ovat toistensa terapeutteja, tällöin oppimiseen sisältyy myös psykologinen osa. Olennaista on reflektoida tekoja ja toimintaa ja jakaa niitä kokemuksia muiden kanssa (Järvinen A
2000, 104). Tällainen kokemusten jakamisen järjestäminen yrittäjyysopinnoissa on tärkeää.
Kokemuksia voi jakaa yhteisöllisyyttä tukevien digitaalisten sovellusten avulla tai ryhmätapaamisilla. Revansin mukaan toimintaoppimisessa kasvaa vastuu jokaisen omasta oppimisestaan
ja toiminnasta (Järvinen A 2000, 103).
Yrittäminen on riskialtista, epävarmaa ja monimuotoista. Yrittäjänä ollessa toimitaan kokeilemalla, onnistumalla ja erehtymällä (Gibb 1997). Toimintaoppimisessa yrittäjä voi puhua ja jakaa kokemuksiaan ja pohtia tehtyjä valintoja sosiaalisissa verkostoissa (Clarke ym. 2006; Pittaway ym. 2009). Valinnat, joita yrittäjä joutuu tekemään, on kokemukseen perustuvia ja liittyvät johonkin tilanteeseen. Oppiminen on myös sosiaalinen tilanne ja kannustaa yhteisöllisyyteen. Clarke ym. (2006) tutkimuksen mukaan yrittäjien yhdessä puhuminen ja kokemustensa jakaminen toi lisää oppimista asioista ja auttoi jäsentelemään kokemaansa, tästä voi
oppia uutta muilta.
2.5

Kokemuksellinen oppiminen (oikeissa oppimisympäristöissä)

Kolbin kokemuksellisen oppimisen malli kuvaa oppimisprosessia ammatillisessa koulutuksessa.
Jotta oppiminen olisi tasokasta, on tärkeää, että kaikki syklin osat otetaan opetuksessa huomioon (Lepistö I 2000, 15). Revansin (1982) mallissa toimintaoppiminen kuvataan viisivaiheisena prosessina. Se alkaa ongelmasta, josta keskustellaan ja siitä tehdään havaintoja. Ongelman ratkaisemiseen liittyy epävarmuutta, riskiä ja ongelma voi vaikuttaa monimutkaiselle ilman ratkaisua. Revansin mallissa osallistujat luovat oman näkemyksensä pohjalta ratkaisun
ongelmaan, sitä voidaan kokeilla käytännössä ja arvioida sitten, miten se toimii tai ei toimi ja
miksi. Toimintaoppimisessa opitaan ottamaan vastuuta oikeissa toimintaympäristöissä omasta
ja muiden toiminnasta (Marsick & O´Neil 1999, 164).
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Kolb (1984) esittelee kokemusperäisen oppimisen mallin, joka kuvaa oppimisen etenevän
vaihe vaiheelta. Tämän nelivaiheisen prosessin voi esittää syklinä (kuvio 1) ja se kuvaa oppimista toimintakokonaisuuksissa, työtehtävissä ja koko koulutusohjelmassa. Pääasiassa on pyrkimys täydelliseen oppimisprosessiin, joka saadaan aikaan opetuksellisen kokonaiskäsittelyn
avulla. Opetuksellinen kokonaiskäsittely tarkoittaa, että opetuskerran tulisi sisältää kaikki tehokkaat oppimisen kannalta välttämättömät oppimistapahtumat (Lepistö 2000, 12- 14).
Kokemuksen tarkasteluun liittyy Copen (2005) mukaan oleellisesti itseensä sisäänpäin suuntautuva tarkastelu, menneisyyden ja ympäristön huomioon ottaminen ja tulevaisuuteen vaikuttavien toimien huomioiminen. Tämän hetken teoilla on yhteys ja vaikutukset tulevaisuuteen ja menneisyys vaikuttaa kokonaisuuteen tulevaisuudessa myös (Pittaway ym. 2009).
Edellä olevat kuvaavat yrittäjän oppimista ja niitä voi ottaa huomioon yrittäjyysopintojen
opetuksessa ammatillisessa oppilaitoksessa.
Raen (2009) tutkimuksen mukaan sosiaalisella osallistamisella ja toimintaoppimisella opiskelijat kehittyivät yrittäjämäisissä taidoissa, päätöksentekokyvyssä ja liiketoiminnan ymmärtämisessä. Eri alojen yrittäjyysosaaminen, erilaisten tarpeiden ymmärtäminen ja liiketoiminnan
osaaminen ohjaajalla oli kuitenkin tärkeää.
Oikeissa oppimisympäristöissä opiskelija ottaa vastuuta omasta oppimisestaan ja sen mahdollistaa parempaa oppimista ja ajattelua (Jones & Iredale 2010). Ohjaajan ja oppilaitosten tehtävänä olisi rakentaa yrittäjyyteen oikeita oppimisympäristöjä, verkostoja ja luoda erilaisia
innostavia menetelmiä yrittäjyyden oppimiseen (Gibb 2011).
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Kuvio 1: Kokemuksellisen oppimisen malli David Kolbin mallia mukaillen (Lepistö 2000, 12)
Järvi (2013, 45) kertoo tutkimuksessaan yrittäjyyden opettaminen ammatillisessa oppilaitoksessa kuvaa yrittäjyyden oppimista tekemällään kaaviolla, jossa yhdistyy Revansin ongelman
ratkaisun sykliin (Revans 1982) on liitettynä yrittäjyyden oppimisen ja osaamisen taitoihin.
(Kuvio 2)

Kuvio 2: Revansin ongelmanratkaisun sykliin on liitettynä yrittäjyyden oppimisen ja osaamisen
taitoihin Järveä mukaillen (Järvi 2013, 45)
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Järven kuviossa ensin kuvataan ongelman kohtaamista ja sen ratkaisemiseen tarvittavien taitojen ja mahdollisuuksien ymmärtämistä. Toisessa kohdassa pohditaan ratkaisuja mitä olisi
käytettävissä. Kolmas kohta kuvaa päätöksien valintaa ja niiden riskien arvioimista. Neljäs
kohta kuvaa taitoa ottaa vastuuta riskeistä ja viidennessä kohdassa vakinaistetaan käytäntöä
toimia näin ja ottaa tämä ratkaisumallin mukainen tapa toimia mukaan muuhunkin toimintaan. Sitten sykli alkaa taas alusta ja näin löytyy ratkaisuita uusiin ongelmiin mitä yrittäjä
kohtaa. Opiskelijan tulisi myös ottaa huomioon omassa elämässään näitä oppimiaan yrittäjyyden taitoja ja osata niitä käyttää hyväkseen ja käyttää vaikka työskennellessään toisen palveluksessakin (Järvi 2013, 45).
2.6

Kognitiivinen oppimisnäkemys

Oppimisprosessi käynnistyy kognitiivisessa oppimisessa todellisista koetuista ongelmista, ristiriidoista ja osaamistarpeista, jotka herättävät oppimismotivaation opiskelijoissa. Oppimisen
lähtökohtana on opiskelijan aikaisemmat tiedot ja kokemukset, joiden varaan rakennetaan
suuntautumisperusta eli niin sanottu orientaatio. Tällöin opiskelija saa suhteuttaa uuden opittavan asian laajempiin kokonaisuuksiin. Näin ollen opiskelija voi ajatusmuistin avulla painaa
asioita paremmin mieleen. (Lepistö 2000, 11.)

Kuvio 3: Kognitiivisen näkemyksen mukainen käsitys oppimis- ja opetusprosessista mukaillen
(Lepistö 2000, 11)
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2.7

Tutkiva oppiminen

Tutkiva oppiminen on prosessi, jossa oppiminen etenee oppijayhteisön jäsenten yhteisesti
laatimien ongelmien, heidän itsensä muodostaminen käsitysten ja teorioiden tai ammattialan
tiedon kriittisen arvioinnin ohjaamina. Opiskelijat itse määrittelevät ja muodostavat tietoa
annetun teeman ympärille, ja keskeisenä johtoajatuksena on se, että opiskelijat oppivat itse
kyvyn muodostaa tietoa autenttisten ongelmien ratkaisuun. Tutkivassa oppimisessa ydinasiana
on se, että opittavaa asiaa tutkitaan vuorovaikutuksessa yhdessä ryhmänä tai pienryhmänä ja
opiskelijat ottavat itse vastuun omasta oppimisestaan. (Hakkarainen, Lipponen & Lonka
2002.)
Prosessin eri vaiheet ja tilanteet tekevät näkyväksi opiskelijoiden ajatuksenkulun, jolloin
prosessin tärkein painopiste on oppijoiden oman ymmärryksen kehittyminen. Opiskelijat voivat auttaa ja tukea toinen toisiaan havainnoimaan ajattelunsa hyvät sekä kehitettävät asiat.
Näin oppijayhteisö hyödyntää toisiaan osaamisen kehittämisessä ja näin syntyy vuoropuhelua,
dialogia sekä yhteisöllisyyden tunnetta. Verkossa oppijayhteisön kesken toimiva dialogi lähtee
oppijoiden sisäisestä halusta osata ja hallita arkielämän työelämälähtöisiä todellisia asioita
sekä halusta oppia yhdessä muiden kanssa. (Koli & Silander 2003, 142–143.)
2.8

Tavoitelähtöinen oppiminen ja arviointi

Tavoitelähtöisessä oppimisessa ja arvioinnissa keskeisintä on määritellä oppimisen tavoitteet
ja miten arviointi etenee koko oppimisprosessin aikana. Oppijan sekä opettajan vuoropuhelu
ja opettajan ohjaavan palauteen anto ohjaa oppijan toimintaa kohti opintojakson tavoitteisiin
sekä niiden keskeisiin arviointikriteereihin, joilla arvioidaan osaamista. (Koli 2003, 97- 101.)
Tavoitelähtöisessä oppimisessa arvioidaan, mitä on saavutettu ja mitä osataan, ei sitä, mitä
ei osata. Näin voidaan motivoida ja kannustaa oppijaa etenemään opinnoissa ja todentaa oppijan tiedon ja taitojen kehittymistä. Taidot kehittyvät koko oppimisprosessin aikana ja osaaminen, tuotokset sekä toiminta on hyvä todentaa näkyväksi esimerkiksi oppimispäiväkirjojen,
tehtävien, tiedon tuottamisen ja dialogin eli keskustelun avulla. Oppimisprosessin eteenpäin
viemiseksi sekä tavoitelähtöisen arvioinnin toteuttamiseen hyvä keino on määritellä tietynlaiset oppimisteemat. Niiden avulla sovitaan yhteiset sekä yksilötavoitteet, mitä opitaan ja miten prosessi etenee tavoitteen mukaisesti. Oppijayhteisö yhdessä päättää ryhmänä sekä yksilöinä, mitä, miten ja milloin arvioidaan kaikkien toimintaa ja osaamisen kehittymistä. Yhteisesti sovitaan myös käytänteet, miten osaaminen tuodaan kaikille näkyväksi. Jokainen oppija
arvioi myös itse omaa oppimistaan ja onnistumista, ilman että verrataan omaa edistymistä
muihin. Oppimisprosessin aikana jokainen oppija saa tietoa ja palautetta omasta edistymisestään ja tavoitteiden saavuttamista, kuin myös ryhmän edistymistä. (Koli 2003, 97- 101.)
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3

Työelämässä ja työpaikalla järjestettävän oppimisen teoriaa

Marsick ja Watkins (1990) ovat nimenneet työssäoppimisen teoriansa informaaliseksi eli epämuodolliseksi oppimiseksi ja sattumanvaraiseksi eli incitentaaliseksi oppimiseksi. Työssäoppiminen on heidän mukaansa erilaista kuin koulussa oppiminen ja sen vastakohta. Sattumanvaraisella oppimisella tarkoitetaan työtoiminnan lomassa oppimista, joka on luonteeltaan satunnaista ja työn määrittämää. Tätä voidaan kutsua myös oheisoppimiseksi. Työssäoppiminen on
alisteinen työtoiminnalle ja siksi tuottaa mukanaan oppimista. Avain oppimiselle on saatu palaute ja oma pohdinta työstä, mistä alkaa itsensä kehittäminen. Työn tekijät voi osallistaa oppimistoimintaan tekemällä epämuodollinen opetussuunnitelma. Työssäoppiminen on osa tavoitteellista työtä ja voi yrityksessä olla osana ongelmanratkaisua. Työtoimintaan voi kuulua
mukaan erehtyminen, virheet ja uusiin tilanteisiin keksityt ratkaisut, jotka voivat olla vanhoista automaatioista muuttuneita käytäntöjä oppimisen tuloksena. Tästä tulee oheisoppiminen. (Järvinen 2000, 98- 99.)
3.1

Työelämässä oppiminen (työpaikalla järjestettävä koulutus)

Toisen asteen kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin kuuluu asetuksen (673/2017) mukaan,
että osa koulutuksesta voidaan järjestää työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä.
Tässä tarkoitetaan koululainsäädännössä (Laki 531/2017) ammatilliseen koulutukseen kiinteästi kuuluvaa opintojen osaa. Työelämässä oppiminen voi olla myös koulutuksen järjestämismuotoja opiskelumenetelmä, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla (Räkköläinen
2001,26).
Nykyään työelämässä oppimisesta puhutaan koulutussopimuksena yrityksen kanssa, joka tarkoittaa työpaikalla järjestettävää koulutusta. Ammatilliseen toisen asteen koulutukseen sisältyvä työpaikalla järjestettävä koulutus voidaan toteuttaa joko koulutus- tai oppisopimuksena
(531/2017). Koulutus- ja oppisopimuksessa päätetään koulutuksen järjestämisestä, ei pelkästään pedagogisista ratkaisuista, näistä päätöksistä on säädöksissä määrätty koulutuksen järjestäjän tehtäväksi, eikä niitä voida automaattisesti siirtää opettajalle (OAJ työpaikalla
2021). Edellinen termi työelämässä oppimiselle oli työssäoppiminen.
Työssä on mahdollista oppia ja luoda uutta osaamista, jos oppimisympäristö sen mahdollistaa.
Tämä riippuu siitä, miten työssä voi toimia, saako siellä uusia käytäntöjä vai voiko vain toimia
vanhoilla tutuilla tavoilla ja työrutiineilla (Hätönen 1999, 23). Työelämän oppimisympäristöillä tarkoitetaan kaikkia niitä ympäristöjä, joissa oppimista tapahtuu joko välillisesti tai
suoraan, jotka edistävät ammatillista osaamista. Työyhteisö on kaikkein tärkein oppimisympäristö sosiaalisena oppimisen ympäristönä. Erilaisia oppimisympäristöjä tulisi olla suunniteltuna
osaksi oppilaitoksen opetussuunnitelmaa sekä osana opiskelijan henkilökohtaista opiskelu-
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suunnitelmaa. Työssäoppimisympäristöjen tehtävänä on mahdollistaa opiskelijan tavoitteellinen työssäoppiminen ja ohjaus. Seuraava kuvio 4 esittelee eri oppimisympäristöjä. (Räkköläinen 2001, 25.)

Kuvio 4: Työssäoppimisen oppimisympäristöjä mukaillen Räkköläinen (Räkköläinen 2001, 25)
Työssäoppimisympäristöt mahdollistavat opiskelijan tavoitteellisen oppimisen ohjauksen
avulla. Työssäoppimisympäristössä voi oppia eri työelämä lähtöisiä tapoja toimia eri tilanteissa. Fyysisissä työpaikoissa opiskelija on välittömässä suhteessa työhön, työpaikkaan ja sen
tapahtumiin. Tällöin opiskelija oppii työstä satunnaisesti ja tietoisesti. Työssäoppijan oppiminen on yhteisöllistä, yhteisöön perustuvaa ja yksilöllistä. (Räkköläinen M 2001, 25- 26.)
3.2

Työelämäorientoitunut projektioppiminen

Projektioppimisessa opitaan asioita työelämälähtöisesti ja työelämän toimeksiantajan määrittelemässä toimintaympäristöissä. Projektille määritellään tavoite, aikataulu ja olemassa olevat resurssit eli opiskelijat toimivat tekijöinä ja heille annetaan työvälineet sekä budjetti toteuttaa projekti. (Pönkä 2017, 81-82.)
Projektioppimisen keskeisiä sisältöjä seuraavasti. Opiskelijaryhmä suunnittelee sekä päättää
tavoitteet, tehtävät ja työskentelytavat, jolla he toteuttavat projektin vaihe vaiheelta loppuun asti. Jokaiselle osallistujalle mietitään rooli ja tehtävä, jonka tavoitteena on, että
kaikki työskentelevät yhteisöllisesti yhteisen päämäärän hyväksi. Yhteistoiminnallinen työskentely korostaa tapaa toimia, jossa eteen tuleviin ongelmiin haetaan yhdessä keskustellen
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ratkaisuja. Projektioppimisella on tavoitteissa määritellyt välietappi kohdat ja projektin loppuessa tehdään päätelmät saavutetuista tuloksista yhdessä projektin tekijöiden kesken.
(Pönkä 2017, 81-82.)
Opiskelijan oppimisprosessia ja ajattelua voi analysoida, niin että oppimistilanteet ovat sidoksissa aitoihin työelämässä tapahtuviin tilanteisiin sekä asiayhteyksiin. Kaikista parhainta ja
syväluotaavaa oppimista tapahtuu, kun opiskelijat omaksuvat opittavia asioita yhdessä, vuorovaikutuksessa toistensa kanssa sekä sellaisessa oppimisympäristössä, joita he pitävät tärkeinä.
Työelämäorientoitunut projektioppiminen antaa hyvät mahdollisuudet harjoitella yhteistyötaitoja aidoissa projekteissa, jossa mukana ovat työelämäntoimijat sekä opiskelijat. (Hakkarainen ym. 2004.)
Yrittäjyys ja se oppiminen on aikaisemmin kohdistunut pääsääntöisesti teoreettiseen asioiden
opettamiseen opettajajohtoisesti. Nykyisin uurtunut oppimiskäsitys painottaa opiskelijan oppimista käytännönläheisen ja toiminnalliseen tekemiseen kautta, opiskelijan henkilökohtaisen
osaamisen saavuttamiseen. Oppimisen voi toteuttaa kokemuksen kautta ryhmässä tai verkostossa ja vaikka projektioppimisena. (Rasmussen 2008, 105- 129.)
Projektit oppimisen menetelmänä on hyvä tapa toteuttaa käytännön tekemistä ja toimintaa
muodostaen yhteisesti sovittu projekti. Yhteisöllisyys tarkoittaa projektissa yhdessä toimimista, työprosessin, tulosten, oppimiskokemusten ja tavoitteiden saavuttamista. Projektille
määritellään selkeä tavoite ammattitaitovaatimusten mukaan ja sillä määritellään selkeä aikataulutus eli aikajana. Yhdessä oppiminen ja osallistuminen edistää sekä lisää opiskelijoiden
omaa aktiivisuutta ja motivoi työskentelemään tavoitteiden saavuttamiseksi. Projekti on prosessi, johon tehdään toimintasuunnitelma yhdessä toimijoiden kanssa ja arvioidaan onnistumiset yhdessä muiden toimijoiden kanssa, kun projekti on ohi. Projektioppimisen tavoitteena on
oppia työelämässä tarvittavia taitoja tekemällä oppimisen kautta. Erityisesti tässä kehittyy
yhteistyö-, vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot. (Kolin 2003, 158-159.)
Kolin (2003, 160- 161) kuvaa projektia oppimisen menetelmänä seuraavin vaihein. Projekti
suunnittelun työvaiheet ovat: 1. Lähtötilanteen kartoitus. Määritellään lähtökohdat ja mitä on
tarkoitus tehdä sekä oppia. Projektin oletettu tuotos ja ketkä ovat projektin toimijat sekä
mikä on kunkin henkilön rooli työskentelyssä. Lähtötilanteessa tehdään myös työsuunnitelma,
miten se dokumentoidaan ja arvioidaan. Myös resurssit tekemiselle määritellään, raha, aika,
ihmiset ja osaamisen. 2. Toteutus ja arviointi. Kuvataan tuleva projekti, toiminta ja tulevat
tulokset. 3. Arviointi. Arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutuminen, toiminta, menetelmät sekä jatkokehittäminen.
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3.3

Opettaja valmentajana

Viitalan (2017, 84–86) mukaan työelämälähtöisessä projektioppimisessa opiskelijaryhmän
opettaminen tai ohjaaminen vaihdetaan näkökulmaan, jossa opettaja toimiikin valmentajamaisella otteella. Valmentajamainen työnote kannustaa ja motivoi sekä edistää opiskelijoita
tekemään itsenäisiä päätöksiä ja saavuttamaan paremmat oppimissuoritukset, ja he ottavat
itse vastuun omasta oppimisestaan sekä toiminnastaan. Rogersin (2000, 14–17) mukaan sana
valmentaja (couch) kuvaa ja on synonyymi sanoille mentori, mahdollistaja, voimaannuttaja ja
oppimisen tukija.
Viitala (2017, 87) esittää valmentajaopettajuuden roolin kahdessa eri näkökulmassa, voimaannuttaja ja mahdollistaja. Opettaja seuraa opiskelijoiden toimintaa taka-alalla voimaannuttajan roolissa ja silloin valmentajan tehtävänä on kannustaa heitä ryhmänä tekemään ongelmanratkaisut itsenäisesti ja vastuullisesti. Mahdollistajan roolissa opettajan tehtävänä on löytää aitoja työelämän oppimisympäristöjä, joissa opiskelijat voivat harjoitella ajattelun taitoja
sekä miten hankitaan tietoa ja mitä tiedolla tehdään suhteessa opittavaan asiaan käytännössä. Opettajan tehtävänä on antaa palautetta sekä pohtia yhdessä opiskelijoiden kanssa
opittuja asioita. Näin opiskelijat saavat merkityksen opituille asioille sekä osaavat yhdistää
opittuja tietoja ja taitoja muihin vastaavanlaisiin tilanteisiin.

4

Verkko- oppimisen käsitteet ja tavoite

Silanderin (2004, 3-12) mukaan oppiminen perustuu siihen, että ymmärretään käsitteitä ja
taitoa soveltaa ymmärtämäämme käytäntöön. Oppimista ohjaa ihmisen aikaisemmat kokemukset sekä tietämys ja sisäinen malli. Näitä yhdistelemällä sekä prosessoimalla muodostuu
oppijan kannalta uutta ja hänelle merkityksellistä tietoa. Yhteisöllinen oppiminen tukee ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä ja tiedon jakamisen merkitys korostuu, kun opitaan ja
rakennetaan asioita yhdessä toisten kanssa. Opittu tieto sovelletaan käytännön toimintaan ja
näin asioista muodostuu mielekkäitä kokonaisuuksia ja oppimista on tapahtunut. Uuden yhteisöllisen tiedon tuottaminen vaatii tiedon prosessointia ja rakentelua, ajattelua sekä havainnointia ja näiden taustalla ovat kognitiivinen, konstruktiivinen sekä sosiokulttuurinen oppimiskäsitys. Nämä korostavat yhteisöllisen tiedon tuottamisen taitoja, joissa painottuvat oppijan
omat metakognitiiviset taidot eli siitä, miten oppii parhaiten ja mikä on hänen motivaationsa
oppimiselle.
Verkko-oppimisen ja verkossa työskentelyn tärkein tavoite ja lähtökohta on se, että opiskelijan osaaminen kehittyy. Oppijan aikaisempi tietämys ja taitojen soveltaminen käytäntöön ohjaa oppimista. Aarnion ja Enqvistin (2001, 11–12) mukaan verkkoympäristö tarjoaa monipuoli-
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sen oppimisympäristön, mutta se edellyttää perehtymistä ja välttämättömien taitojen oivaltamista sekä harjoittelua. Perinteisillä opettamisen ja oppimisen toimintamalleilla on vähäistä käyttöä verkkoympäristössä. Tarvitaan opettajien ja oppijoiden kokeilevaa ja harjoittelevaa, aktiivista että tutkivaa, dialogista sekä yhteisöllisistä osaamisen rakentamista yhdessä.
Silanderin ja Ruohosen (2003, 5-16) mukaan verkko-opetuksen suunnittelu aloitetaan oppijan
oppimisprosessin ja oppimisen suunnitelulla. Kun taas perinteisessä opetuksessa opetuksen
suunnittelu lähtee opettajan opetuksen eli opetusprosessin suunnittelusta. Oppimiskulttuurin
ja oppimiskäsityksen muutoksessa on kyse siitä, että tiedon jakaminen tai toistaminen muuttuu ja vaihtaa muotoa niin, että oppija itse tuottaa tarvitsemaansa tietoa. Verkko-opetuksessa tämä tehdään niin, että oppimistehtävien avulla ohjataan oppijaa havainnoimaan ja
prosessoimaan tietoa sekä oppimisprosessin ohjauksen merkitys korostuu. Oppiminen liittyy
käytännön työtehtäviin ja tilanteisiin sekä niiden havainnointiin. Oppimisen tavoitteena ei ole
testata aikaisemmin opittua tietoa vaan oppia sekä tuottaa jotain uutta.
Aarnion (2002, 20-22) mukaan käsitteenä verkko oppimisympäristönä tarkoittaa sitä, että lähtökohtaisesti puhutaan muusta kuin perinteisestä opettajajohtoisesta ja esittävästä opetuksesta. Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristössä toteutettavaa perinteistä opettajajohtoista esittävää opetusta muutetaan niin, että tämän tilalle otetaan ongelmakeskeinen opiskelu. Opetus vaihdetaan ja toteutetaan autenttisissa työ- ja oppimisympäristöissä, joissa tehdään sekä toteutetaan erilaisia työprojekteja. Oppimisympäristö voi olla perinteisen fyysisen,
virtuaalisen paikan tai tilan lisäksi ihmisten muodostama yhteisö, joka tiiviissä vuorovaikutuksessa toisiinsa muodostaa oppimista tukevan verkoston.
Matikaisen (2003, 28) mukaan verkkopohjainen oppimisympäristö muodostuu yleensä linkeistä, keskustelualueista ja muista vuorovaikutuskanavista, kuten Chat, videoneuvotteluista
ym. ja näissä hyödynnetään verkkoteknologiaa. Käsite verkkokurssi ymmärretään ” verkkopohjainen oppimisympäristön ” alakäsitteenä, joilla tarkoitetaan tiettyihin oppimistavoitteisiin
perustuvaa verkkoympäristöä, joka on tarkoitettu oppimisympäristöksi tietylle kohderyhmälle. Verkkokurssi on aikataulutettu opetussuunnitelmaan perustuva kokonaisuus, joka on
ohjattua tavoitteellista oppimista. Verkkokurssissa tulee olla mukana vuorovaikutusmahdollisuus, keskustelualueet, sähköposti, Chat sekä opiskelua tukeva materiaali. Pelkkä verkossa
oleva itseopiskelumateriaali ei ole verkkokurssi, saati verkkopohjainen oppimisympäristö.
Brown (1988, 2) mukaan ryhmän vuorovaikutus lähtee siitä, että ryhmän täytyy määritellä itsensä ryhmäksi. Vuorovaikutuksessa voi olla kaksi tai useampia toimijoita, jolloin kaikki vaikuttavat toisiinsa. Ryhmällä on tarkoitus ja tehtävä. Martikaisen (2001, 20, 46) mukaan koko
ryhmän olemassaolo tarvitsee vuorovaikutusta. Verkossa toimivalla ryhmällä on yhtä tärkeää
olla tavoite, vaikka verkko- opetuksessa ei havaitsekaan ryhmän olemassaoloa jatkuvasti.
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Verkko- opetuksessa vuorovaikutuskanavia on useita. Niitä ovat keskustelualustat, viestit,
chat ja sähköpostit sekä verkkokokous alustat.
Aarnion (2001, 22-23) mukaan verkkoympäristö mahdollistaa autenttisen oppimisympäristön
ja oppijayhteisö on helppo luoda. Oppijan arkikäsitykset opittavasta asiasta, toiminnasta sekä
niistä seuraavat olettamukset antavat hyvää materiaalia käytännön läheiselle ja ideaoivalle
oppimiselle. Lähtökohtana tässä on se, että oppijat etsivät itse alkusysäyksen osaamisensa kehittämiselle oikeista työelämälähtöisistä tilanteista. Omaa ajattelua kuljetaan ja toimintaa
kehitetään eteenpäin itselle ominaisella tavalla. Ajattelun tueksi on oleellista, että oppimisprosessin aikana oppijat esittävät tärkeitä kysymyksiä ja ihmetyksen aiheita, joihin halutaan
saada sekä etsiä vastauksia, aidoista työstä nousevista ongelmista. Oppimisen tavoitteeksi
luodut ongelmat ja oppijoiden niihin kytkemät ideat on hyvä löytyä oman ammattialan oikeista konkreettista työtehtävistä. Opiskelijalle tulee tunne ja käsitys siitä, että tätä kyseistä
osaamista tarvitaan ja minkä vuoksi on tärkeää ymmärtää sekä osata tehdä asioita.

5

Autenttinen rakentuva osaaminen digiajan oppimisympäristöissä DIANA -mallin mukaan

Tässä kehittämistyössä avataan Aarnion (2001) kehittämä DIANA -mallin kulmakivet Dialoginen
oppiminen verkossa ja sitä täydennetään Aarnion (2016) Autenttinen rakentuva osaaminen digiajan oppimisympäristöissä DIANA -mallin kehittämistyön tuloksilla.
Aarnio (2016) mukaan DIANA -mallin kehittämis- ja tutkimustyö on alun perin alkanut vuonna
2000. DIANA eli Dialogicl Authentic Netlearning Activity – mallin johtava tutkimus -ja kehitystyö käynnistyi valtakunnallisessa Veto- (Verkkopedagogiikan kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa ja työssäoppimisessa) projektissa, jonka lähtökohtana oli Aarnio & Enqvistin väitöstutkimus. Malli on suunnattu pedagogiseksi malliksi erilaisiin virtuaalisiin oppimisympäristöihin ja toimintakulttuureihin. Kantavana ideana on oppimisen autenttisuus ja dialogisuus.
Vuosien 2001- 2015 välisenä aikana tehtyjen kokeilujen ja kehittämistyön jälkeen, DIANA mallia uudistettiin, koska kehittämistyön tuloksena oli noussut ajatuksia, joilla mallin toiminnallisuutta voidaan parantaa. Digitalisoitunut maailma ja oppimiskulttuurien muutos, jotka
painottuvat mitä enenemissä määrin tietoteknisiin työkaluihin, virtuaalisissa sekä yhteisöllisissä oppimisympäristöissä oppimiseen, oppimisen autenttisuus ja dialogisuus korostuvat. Uudistettu pedagogiikka ja sen kulmakivet ja niiden sisällöt kuvataan uudessa mallissa paremmin
toiminnallisista lähtökohdista.
Aarnio (2016) kuvaa Kehittämistyön kansainvälistä DIALE -projektia” Deep Learning through
Dialogue” joka on toteutettu vuosina 2010-2015 seuraavasti. Virtuaaliseen yhdessä oppimisen
edistämiseen kaivattiin lisää työkaluja. Projektin ideana ja tavoitteena oli siirtää pedagoginen
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innovaatio, Dialogilla syvätehoa oppimiseen- web-palvelu, kansainväliseen kontekstiin. Projektiin osallistui eri alojen ammatillisia opettajia, kouluttajia ja opettajankouluttajia Alankomaista, Espanjasta, Irlannista, Kyprokselta sekä Suomesta. Projekti kuului LLP/ Leonardo da
Vinci-ohjelmaan. Pilottiin osallistujat arvioivat menetelmän käyttökelpoisuutta ja toivat esille
kehittämiskohteita.
Aarnion (2001, 11-12,30) alkuperäisen toimintamallin mukaan dialoginen autenttinen oppiminen verkossa ja rakentuva ammatillinen osaaminen jäsennetään toimintamalliksi, jolloin mallin käyttäjien on helpompi havaita ja ymmärtää toiminnan osatekijät ja niiden välinen yhteys
sekä vuorovaikutus. Toimintamalli kuvaa sitä, miten on motivoivaa opiskella verkossa ja miten
se kehittää osaamista. Mallin avulla saadaan vastauksia, mistä osaamisen rakentamisesta verkossa lähdetään liikkeelle ja miten edetään kohti asetettuja tavoitteita. DIANA –toimintamalli
auttaa opiskelijoita ratkaisemaan työelämän autenttisia ongelmia. Mallin ajatusmaailmassa
korostuu yhdessä ajatteleminen, dialogisuus sekä yhteisöllisyys ja ongelmien kytkentä työelämän todellisiin tehtäviin. Toimintamalli antaa toiminnallisia välineitä oppimisprosessin suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä antaa kokonaiskuvan verkossa oppimisen ja työelämässä oppimisen yhtäaikaisesta toteuttamisesta.
Kuviossa 5 Aarnion (2016) Autenttinen rakentuva osaaminen digiajan oppimisympäristöissä
DIANA-mallin mukaan esitetään kehittämistyön tuloksena tulleella otsikolla sekä mallin toimintaa kuvaavilla uusilla nimetyillä alaotsikoilla eli neljällä (4) kulmakivellä, A, B, C ja D.
Nämä neljä kulmakiveä, jotka jaetaan pedagogisiin toiminnallisiin vaiheisiin, avataan alkuperäisillä Aarnion (2001) kehittämillä toimintamallia kuvaavilla menetelmillä ja niitä täydennetään Aarnion (2016) kehittämistyön tuloksena syntyneillä tekemistä ja toiminnallisista kuvaavilla muutoksilla.

Kuvio 5: Uudistettu DIANA -malli mukaillen Aarnion mallia (2016)
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5.1

Yhteisen perustan luominen yhdessä oppimiselle

Aarnion (2016) kohta kulmakivi A. Yhteisen perustan luomisella yhdessä oppimisen DIANAmallissa kuviossa 5. Alkuperäinen Aarnion (2001) DIANA -mallin sisältöä ja toimintaa kuvaava
pedagoginen kuvaus on edelleen pääosin sama. Tätä täydennetään ja lisätään uudistettu pedagogiikka. Kulmakivi A ja sen sisältö kuvataan uudessa mallissa paremmin toiminnallisista
lähtökohdista Aarnion (2016) DIANA -mallin kehittämistyön tuloksena.
Aarnion (2016) mukaan kulmakivi A. Yhteisen perustan luominen yhdessä oppimiselle kuviossa
5 jaetaan kolmeen vaiheeseen ja ne on nimetty seuraavasti. A1. Dialogisen ja autenttisen oppimisen idea, A2. Valmentautuminen dialogiseen osallistumiseen oppimisympäristössä ja A3.
Yhteisen työskentelyn strukturointi. Mallin kohta A. suuntautuu yhdessä työskentelyyn oppimisprosessissa ja siinä halutaan osallistujien ymmärtävän, että kaikkien edistyminen edellyttää asioiden yhdessä työstämistä ja ajattelua tavoitteiden saavuttamiseksi. Oppimisympäristö
voi vaihdella ja yhteistä tiedonluomista harjoitellaan eri tilanteista, verkossa sekä käytännössä työskennellen.
DIANA -mallin alkuperäisen ajatuksen mukaan Aarnio (2001, 34-42) kuvaa kohtaa A yhteisen
perustan luominen yhdessä seuraavasti nämä ovat myös mukana uudessa Aarnion (2016) DIANA
-mallissa. Ajatus lähtee siitä, että opiskelijat ovat alusta asti mukana, kun määritellään oppimiselle tavoitteet. Oppimisen ideat nousevat opiskelijoilta itseltään ja oppimista viedään
eteenpäin yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Opettajan tai valmentajan haasteellisin tehtävä on saada opiskelijat innostumaan oman osaamisen, ajattelutaitojen ja toiminnan kehittämiseen. Oppiminen on omaa sekä yhdessä muiden kanssa tehtävää tiedon ja taitojen rakentamista ammatillisen osaamisen saavuttamiseksi. Dialogista oppimista harjoitellaan keskustelujen avulla, jolloin opiskelijat perehtyvät yhteisölliseen vuorovaikutukseen. Opetellaan kuuntelemaan toista ihmistä ja poimimaan puheesta ydinasiat. Opiskelijoita valmennetaan käyttämään verkkotyöskentelyssä käytettäviä oppimisalustoja eli uuteen toimintamalliin opetellaan
yhdessä, niin opettajat kuin opiskelijat. Opettajan tehtävänä on suunnitella ja jäsentää ammatillisen opintokokonaisuuden ydinosaaminen ja oppimistehtävät, joita opiskelijat toteuttavat osana työelämässä oppimista. Oppimistehtävien teemat ja kysymykset ankkuroidaan aitoihin työelämässä oppimisen asiakaspalvelu- ja työtehtäviin. Näin käynnistetään kognitiivinen eli ajattelun prosessi oppimisessa ja havainnoinnissa. Opiskelijat ja opettajat tekevät yhdessä verkkotyöskentelyn pelisäännöt, teemat ja keskustelut aikataulutetaan sekä sovitaan
tehtävien palautuksista, näkyväksi tulemista, yhteisöllisestä työskentelystä vertaispalautteesta ja oppimisen arvioinnista.
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5.2

Autenttisuuden mahdollistaminen oppimisessa

Aarnion (2016) kohta kulmakivi B. Autenttisuuden mahdollistaminen oppimisessa DIANA-mallissa kuviossa 5. Alkuperäinen Aarnion (2001) DIANA -mallin sisältöä ja toimintaa kuvaava pedagoginen toiminnallinen kuvaus on edelleen pääosin sama. Tätä täydennetään ja lisätään uudistettu pedagogiikka. Kulmakivi B ja sen sisältö kuvataan uudessa mallissa paremmin toiminnallisista lähtökohdista Aarnion (2016) DIANA- mallin kehittämistyön tuloksena.
Aarnion (2016) mukaan kulmakivi B. Autenttisuuden mahdollistaminen oppimisessa kuviossa 5
jaetaan kahteen vaiheeseen. B1. Autenttisten oppimistehtävien (lähtöongelmien) oppijakeskeinen esiin kaivaminen arkielämästä ja työtilanteista, ongelmien muotoileminen opiskelijoiden omalla kielellä, lähtökohtana opiskelijoiden arkikäsitykset ja B2. Autenttisten tietolähteiden ja aineistojen hyödyntäminen omien sisältöjen ja tuotosten rakentamisessa ja luomisessa.
DIANA -mallin alkuperäisen ajatuksen mukaan Aarnio (2001,42-50) kuvaa kulmakiveä B seuraavasti ja nämä ovat myös mukana uudessa Aarnion (2016) DIANA -mallissa. Ammatillisen osaamisen ongelmien etsiminen lähtee työn maailmasta ja ne muotoillaan opetussuunnitelman tavoittein suuntaisiksi. Opiskelijoiden tehtävänä on etsiä autenttisia työelämässä osattavia asioita ja työtilanteissa saatujen kokemuksien ja ideoiden pohjalta rakennetaan ammatillista
osaamista. Opiskelijoiden omien ajatuksien tuominen opiskelijayhteisöön muiden osaamisen
hyödynnettäväksi on välttämätöntä ja ratkaisevaa yhteisöllisen tiedon jakamisessa. Opettajan
ohjaus materiaalin rakentamisessa ja tietolähteiden hyödyntämissä on tärkeää koko oppimisprosessin aikana. Opettaja ohjaa opiskelijoita tiedon etsimisessä sekä ongelmien ratkaisussa
ja tämän jälkeen kaikki soveltavat tietoa oman oppimisen kehittymisessä. Opettajan tehtävänä on painottaa sitä, että omien ajatusten näkyväksi tekeminen ja tiedon yhteisöllinen jakaminen auttaa opiskelijayhteisön muiden ammatillisen osaamisen rakentamista. Jokainen voi
tuoda yhteiseen prosessiin oman asiantuntemuksensa ja kokemuksensa työelämästä.
5.3

Oppimisen tehostaminen dialogisin toimintatavoin

Aarnion (2016) kohta kulmakivi C. Oppimisen tehostamainen dialogisin toimintatavoin DIANAmallissa kuviossa 5. Alkuperäinen Aarnion (2001) DIANA -mallin sisältöä ja toimintaa kuvaava
pedagoginen toiminnallinen kuvaus on edelleen pääosin sama. Tätä täydennetään ja lisätään
uudistettua pedagogiikka. Kulmakivi C ja sen sisältö kuvataan uudessa mallissa paremmin toiminnallisista lähtökohdista Aarnion (2016) DIANA -mallin kehittämistyön tuloksena.
Aarnion (2016) mukaan kulmakivi C. Oppimisen tehostaminen dialogisin toimintatavoin kuviossa 5 jaetaan kolmeen vaiheeseen. C1. Ongelmanratkaiseminen ja tiedonluominen dialogisin
toimintatavoin, C2.Työskentelyn eteneminen vertaisina, vastavuoroisesti, symmetrisesti osallistuen, toista kuunnellen, asioita avoimesti ja rakentavasti ihmetellen sekä synteesejä ku-
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toen ja C3.Työskentelyn painopisteenä avoimet, tiedustelevat kysymykset ratkaisujen löytämisessä ja sisältöjen luomisessa. Kulmakivet korostavat dialogisia toimintatapoja, jotka tukevat digiajan moninaisia oppimisympäristöjä ja niihin soveltuvuutta. Tiedonluominen tarkoittaa
erilaisia oppimistehtäviä, jotka näkyvät tuotoksina. Näiden apuna ovat avoimet tiedustelevat
kysymykset, joiden avulla ratkaistaan ongelmia ja tuotetaan yhteistä sisältöä.
DIANA -mallin alkuperäisen ajatuksen mukaan Aarnio (2001,50–61) kuvaa kulmakiveä C seuraavasti ja nämä ovat myös mukana uudessa Aarnion (2016) DIANA - mallissa. Opiskelijat työstävät asettamiaan ammattialansa työhön liittyviä ongelmia ja rakentavat tietoa ja taitoa eli
ammatillista osaamista. Opiskelijat nostavat yhteiselle oppimisalustalle teemoittain esiin
nousseita ajatuksia ja ongelmia sekä oman näkemyksen ongelman ratkaisuun. Kokemukset ja
ammatilliset käsitteet nousevat työelämän oikeista asiakaspalvelutilanteista. Ongelmia työstetään tietolähteitä hyödyntäen ja omia ajatuksia näkyväksi tekemisestä oppimisalustalle.
Opettajan tehtävänä on reagoida opiskelijoiden ja yhteisön toimintaan sekä huolehtia sen
edistymisestä. Kannustava motivointi ja rohkaisu yhteisölliseen verkkotyöskentelyyn, tarkentavat kysymykset ongelmien työstämiseen ja ihmettelyyn kuljettaa koko opiskelijayhteisöä
ammatillista edistymistä. Opiskelijoiden toisilleen antama vertaispalaute ja kysymykset edistävät oppimisen etenemistä pintaa syvemmälle ja näin saavuttaa jäsentynyt kokonaisuus oppimisenteemoista ja tehtävistä.
5.4

Teorian ja käytännön yhteen kietominen oppimisessa

Aarnion (2016) kohta kulmakivi D. Teorian ja käytännön yhteen kietominen oppimisessa DIANA
-mallissa kuviossa 5. Alkuperäinen Aarnion (2001) DIANA -mallin sisältöä ja toimintaa kuvaava
pedagoginen toiminnallinen kuvaus on edelleen pääosin sama. Tätä täydennetään ja lisätään
uudistettu pedagogiikka. Kulmakivi D ja sen sisältö kuvataan uudessa mallissa paremmin toiminnallisista lähtökohdista Aarnion (2016) DIANA -mallin kehittämistyön tuloksena.
Aarnio (2016) mukaan kulmakivi D. Teorian ja käytännön yhteen kietominen oppimisessa kuviossa 5 jaetaan kahteen vaiheeseen. D1.Teorian ja käytännön vuorottelu, synteesin kutominen, ajattelun ja toiminnan aukkokohtien löytäminen, niistä uusien työstettävien ongelmien
muotoileminen ja kohta D2. Koko prosessin aikainen, jatkuvat reflektointi ja arvioiminen- yksilöllisesti ja yhdessä. Tämä osio D. korostaa oppimistehtävien, teoreettisiin asioihin perehtymistä ja niiden soveltamista käytäntöön eli yhteen kietoutuvaa vuorottelua.
DIANA -mallin alkuperäisen ajatuksen mukaan Aarnio (2001,62-67) kuvaa kulmakiveä D seuraavasti nämä ovat myös mukana uudessa Aarnion (2016) DIANA -mallissa. Tässä kuvataan käytännön työn osaamisen tavoitteista nousseiden ongelmien uudelleen muotoilua ja tarkentamista.
Uusien ajatusten kokeileminen käytännössä ja sen pohjalta asetetaan uudet tavoitteet oppimisprosessille. Opitut tiedot ja taidot sovelletaan työelämän käytännön työtehtäviin. Oppiminen etenee syklisesti vaiheittain, käytännön kokemuksista teoreettiseen ongelmanratkaisuun
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ja osaamisen kehittelyyn ja sitten taas ajatusten soveltamista teoriasta käytäntöön. Opiskelijat reflektoivat eli peilaavat omaa toimintaansa oppimisprosessin eri vaiheissa. Oppimisprosessin loppuvaiheessa on hyvä tarkastella opittuja asioita ja niiden merkitystä sekä käytännön
soveltamisen tuomaa uutta tietoa ja osaamista. Oppimisteemat palautetaan teemoittain oppimisalustalle. Työelämässä oppimisen edetessä opiskelijoilla annetaan palautetta edistymisestään. Opettajat ovat avoimessa dialogissa opiskelijoiden kanssa ja arviointi on avointa.
Opiskelijat oppivat arvioimaan omaa työtään realistisesti olemassa ja alussa yhdessä läpikäytyjen tavoitteiden ja kriteerien mukaan. Arvioinnissa käytetään itsearviointia, vertaisarviointia, työpaikkaohjaajien arviointia sekä oppimistehtävien loppuarviointia.

6

Yrittäjämäinen pedagogiikka

Gibbin (2008, 2009) mukaan yrittäjyyden olemusta täytyy selventää selityksillä. Yrittäjyys on
erilaisia toimintatapoja kuten tehdä, nähdä, ajatella ja tuntea asioita. Gibbin (2008) mukaan
yrittäjyyttä voi selittää niin että kun nähdään mahdollisuuksia, niin tartutaan niihin. Kommunikoinnissa ja johtajuudessa Sarasvathyn (2001) mukaan voi yrittäjä tuoda omaa itseään esille
ja persoonaansa. Päätöksenteossa yrittäjä luottaa kokemukseensa ja luoviin menetelmiin ratkaistakseen ongelmiaan. Näkemys yrittäjästä on, että yrittäjä toimii juostavasti ja omalla tavallaan erilaisissa paikoissa ja tilanteissa. Yrittäjyyttä opiskeltaessa näitä toimintatapoja voi
huomioida.
Gibbin (2008) mukaan perinteisellä opetuksella ei päästä yrittäjyyden keskeisiin taitoihin käsiksi, vaan opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kokea ja oppia kokemuksistaan, mikä tulee ottaa huomioon opetusta suunnitellessa. Vuorovaikutusta tulee syntyä muun ympäristön ja toimijoiden kanssa (Heinonen & Akola 2007). Raelin (1999) kuvaa yrittäjyyttä opittavan aidoissa
oppimisympäristöissä tehokkainten ja kun opitaan oikeista aidoista ongelmista. Tällaista oppimista voi olla myös työssäoppiminen, kun siinä saa samalla hyödyntää kokemuksellista oppimista.
Nämä kaikki oppimisen osa-alueet tulevat esille Revansin (1982) toimintaoppimisen mallissa
kuviossa 6. Toimintaoppimisessa käsitellään prosessimaisesti ongelmia, jotka voivat olla aitoja
ympäristössä olevia tai ryhmässä. Ratkaisuun käytetään osallistujien elämäkokemusta ja ratkaisua kokeillaan käytännössä. Tulosten johtopäätökset arvioidaan ja jos vielä on tarvetta,
niin saman kuvion voi toistaa uudestaan siihen saakka, kun ongelma on selvitetty. (Järvi 2013,
45.)
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Ongelma

Kokeilu

Kehittäminen

Ratkaisu

Kuvio 6: Revansin (1982) toimintaoppimisen mallia mukaillen, kuinka toiminta oppimisen sykli
etenee. (Järvi 2013, 45.)

Onstenk (2003) kirjoittaa yrittäjän osaavan monipuolisesti eri osa- alueen taitoja, jotka ovat
keskiössä. Niistä tärkeimpiä ovat ongelmaratkaisukyky, verkosto- osaaminen, luovuus, suunnittelu- ja neuvottelutaidot ja päätöksen tekokyky (Cope 2005; Gibb 1993; Frank 2007, 639640).
6.1

Opiskelijan motivaation merkitys yrittäjyyden oppimiselle

Motivaatio yrittäjyyden opiskelua kohtaan lähtee yksilöstä itsestään. Motivaatio on aitoa ja
opiskelijalähtöistä, kun hänellä itsellään selkeä tavoite ja päämäärä oppimiselle. (Peltonen&
Ruohotie 1992.). Ruohotie (1998, 36 – 41) kuvaa, että opiskelijan motivaation taustalla ovat
ulkoiset sekä sisäiset motivaatiotekijät. Sisäiset tekijät ja niiden vaikutus motivaation kehittymiseen liittyvät positiivisiin, haasteellisiin, mielekkäisiin ja onnistuneisiin oppimiskokemuksiin sekä itsensä kehittämiseen. Ne palkitsevat sekä kannustavat opiskelijaa ja antavat tyytyväisyyttä ja iloa. Ulkoiset motivaation lähteet liittyvät ympäristöön ja siitä tulevat palkkiot
antavat opiskelijalle kiitosta, tunnustusta sekä esimerkiksi hyvän arvosanan opinnoista. Sisäisesti motivoitunut opiskelija odottaa opiskeltavalta asialta paljon, ja hän ovat aidosti kiinnostunut aiheesta. Henkilökohtaiset tavoitteet ovat korkeat ja opiskelija odottaa onnistumisen
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kokemuksia ja tavoitteisiin pääsemistä. Opettajan tehtävänä on olla kannustava ja oppimistehtävät edistävät oppimista, sekä motivoivat ja ylläpitävät sisäistä innostusta. Ulkoinen motivaatio eli palkitseminen perustuu suoritukseen, jossa opiskelijalle annetaan tunnustusta tavoitteiden saavuttamisesta ja nämä ovat ihmiselle tärkeitä. Kiitos ja kannustus auttaa opiskelijaa kohti tavoitteita ja on tärkeää, että osoitetaan opittavien asioiden, tietojen ja taitojen yhteys työelämässä tarvittavaan osaamiseen.
Lappalaisen ym. (2008, 113 – 115) mukaan opiskelijan motivaation syttymiseen ja sen ylläpitoon vaikuttavat oppimisympäristö sekä ryhmä, missä opiskellaan. Opiskelijoiden vahvuuksien
esille nostaminen, hyvä yhteishenki ja vertaistuki opiskelijaryhmässä vaikuttavat motivaation
säilymiseen. Luottava ja turvallinen oppimisympäristö ja ryhmän merkitys osana oppimista,
tuo esille opiskelijoiden vahvuudet sekä tunteen siitä, että oma osaaminen kehittyy ja vahvistuu ryhmässä, että yksilöinä.
Heinonen ym. (2006, 72-75) mukaan opiskelijan motivaatio yrittäjyyden opiskelua kohtaan voi
olla ulkoista, että sisäistä motivaatiota. Opiskelijalla saattaa olla omakohtaista aikaisempaa
kokemusta yrittäjyydestä ja se antaa hänelle kokemuspohjaisen motivaation opiskella yrittäjyyttä lisää. Kun taas toisella opiskelijalla ei ole aikaisempaa kosketuspintaa yrittäjyyteen ja
yrittäjyys uravaihtoehtona saattaa olla hyvinkin kaukainen vaihtoehto hänelle. Kummassakin
vaihtoehdossa molemmat opiskelijat ovat silti motivoituneita ja innostuneita yrittäjyyden
opiskeluun. Toisella opiskelijalla motivaatio on sisäinen kannustus ja omakohtainen kokemus.
Kun taas opiskelijalla motivaatio on ulkoinen, joka antaa hänelle välillisesti tärkeitä tietoja ja
taitoja, kuten hänen arvostamaa ymmärrystä yrittäjyydestä.

7

Kehittämistyön tarkoitus ja tavoitteet

Kehittämistyön tarkoituksena on saada käsitys ammatillisen koulutuksen yrittäjyysopintojen
opetusmenetelmistä ja oppimisympäristöistä sekä kehittämiskohdista ammatillisissa oppilaitoksissa. Lähtökohta tutkimusta tehdessä on, että opetus on luokkahuoneopetusta pääosin ja
teoriaa ilman yhteistyötä työelämään, ei kovin opiskelijaa motivoivaa, tavoitteita ei aseteta
opiskelijoiden kanssa yhdessä alussa, opetus menetelmät eivät tue ongelmanratkaisutaitojen
kehittämistä eikä opeta yrittämäisiä toimintatapoja ja sisäistä yrittäjyyttä. Opetuksen oletetaan olevan opettaja vetoista ja pääosin yksilötöillä suoritettavaa itsenäistä opiskelua tehtävien parissa, jossa arvioidaan kirjallisia tuotoksia. Ammatillisissa oppilaitoksissa tapahtuvan
opetuksen tavoitteena oletetaan, että tarkoituksena on tuottaa kirjallinen liiketoimintasuunnitelma yritystoiminnan suunnittelun tutkinnon osassa.
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Kehittämistyön tavoitteena on luoda kaikille vapaasti valittaviin yrittäjyyden opintojen tutkinnon osiin, yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen, toiminnallinen toteuttamismalli, johon yhdistetään toiminnallisia työelämälähtöisiä menetelmiä ja oppimisympäristöjä oppimisprosessiin. Opettaja kulkee mukana tukena ja valmentajana ja opiskelija on keskeisessä roolissa toimijana. Toiminnallisessa toteuttamismallissa yhdistää pedagogiset menetelmät kokemuksellinen oppiminen, toimintaoppiminen, projektioppiminen ja verkossa-oppiminen ja eri oppimisympäristöt koulussa, työelämässä tai omat harjoitusyritykset. Tavoitelähtöisen arvioinnin avulla arvioidaan opiskelijan osaaminen ja motivoidaan opiskelijaa hänen
omien vahvuuksiensa tunnistamisessa sekä kannustetaan yrittäjyyteen ja yrittäjämäisiin toimintatapoihin, kuten sisäiseen yrittäjyyteen, näitä taitoja opiskelija voi hyödyntää muillakin
elämän osa-alueilla.

8

Kehittämistyön prosessi

Tämä kehittämistyö perustuu kvalitatiiviseen tutkimukseen, jossa aineistoa kerätään yrittäjän
ominaisuuksien ja yrittäjyysopetuksen kontekstissa. Yrittäjiä ja yrittäjyysopettajia haastatellaan avoimella haastattelulla ja kerätään tietoa. Saadun tiedon avulla selvitetään yrittäjyysopintojen kokemuksia, olemassa olevia haasteita sekä tietoa siitä, mitä tulisi opettaa käytännössä ja mitkä ovat oppimista edistäviä menetelmällisiä ratkaisuja opetuksessa. Haastattelujen tuloksia tarkastellaan sisältöanalyysin avulla. Yrittäjyysopintojen toimintamallin toteutuksen menetelmien kehittäminen pohjautuu haastattelun tuloksien analyysiin. Haastattelun
avulla saadaan selville yrittäjyysopetuksen oppimisympäristöt ja pedagogiset menetelmät.
Haastattelun avulla saadaan palautetta yrittäjyysopintojen toteuttamisesta ja mahdollisista
menetelmien toimivuudesta ja yrittäjämäisistä malleista opetuksessa.
Kehittämistyölle asetetaan kaksi pääasiallista kehittämiskysymystä. Ensimmäisessä kerätään
tietoa yrittäjyysopintojen menetelmistä ja toiseen kehittämiskysymykseen sovelletaan tietoperustaa ja aineiston keruu menetelmän teemoja. Aineistojen analyysimenetelmäksi valikoituu sisällönanalyysi.
Kehittämiskysymykset ovat:
1. Millä pedagogisilla menetelmillä saa yrittäjyysopinnoista kokonaisvaltaisen kuvan opetuksessa niin, että opiskelija oppii myös yrittäjämäiset toimintatavat sekä substanssiosaamisen?
2. Missä oppiminen tapahtuu ja millaiset oppimisympäristöt tukevat yrittäjämäisen toimintatavan kehittymistä ja ongelman ratkaisutaitoa?
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Lähtökohta tutkimusta tehdessä olettaa myös, että opetus on suurimmaksi osaksi liiketoiminnan substanssin opettamista ja tuotteena syntyvän kirjallisen tuotoksen arvioimista. Tutkimuksessa oletetaan opetuksen olevan ei opiskelijoita innostavaa ja tavoitteita ei aseteta opiskelijoiden kanssa yhdessä opinnoille alussa, mikä johtaa siihen, että opiskelijat eivät sitoudu
opetukseen, motivaatiota ei ole ja yrittäjämäiset toimintatavat, kuten sisäinen yrittäjyys, eivät kehity. Tutkimuksen tavoitteena on nostaa esille yrittäjyysopintoihin liittyviä kokemuksia
ja käsityksiä opetuksesta, asenteista ja menetelmistä ja ihannetilasta, miten opetusta voisi
järjestää ammatillisissa oppilaitoksissa, niin että se kattaa myös yrittäjämäisten toimintatapojen sisäistämisen, oppimisen ja niiden siirtämisen käytäntöön muillakin elämän osa-alueilla
ja koulun ulkopuolella ja sen päättyessä. Yrittäjyysopintojen jälkeen ihannetilassa opiskelijoilla olisi tietoa ja taitoa löytää liikeidea mahdollisuuksia ympäriltään ja aloittaa niiden pohjalta oman yritystoiminnan. Opiskelijoilta tarvitaan tähän uskallusta ja luottoa itseensä substanssi osaamisen lisäksi sekä hyviä ja turvallisia yhteistyökumppaneita tai tukijoita.
Mallista ammatilliset opettajat voivat ottaa osia oman opetuksensa tueksi ja menetelmiksi tai
toteuttaa yrittäjyysopinnot mallin mukaan kokonaisuudessaan. Kehittämistyön lähtötilanteen
oletus oli, että yrittäjyyttä opetetaan ammatillisissa oppilaitoksissa pääpainoisesti kirjallisen
liiketoimintasuunnitelman tekemisen menetelmin. Kirjallinen tuotos paperille kirjoitettuna ja
liikeidean kuvaus fiktiivisesti ei anna opiskelijalle mahdollisuutta kokeilla käytännössä omaa
yrittäjyyden ideaa oikeassa autenttisessa työelämän oppimisympäristössä. Se kuvaa ainoastaan opiskelijan kehittelemän oman yrittäjyyden idean ja toiminnot sanallisesti paperilla.
8.1

Fenomenografinen laadullinen tutkimusmenetelmä ja aineiston keruu

Tässä kehittämistyössä laadullinen aineisto kerätään teemahaastattelulla ammatillisilta yrittäjyyden opettajilta sekä yrittäjiltä. Molemmille ryhmille on samat kysymykset. Tutkimusongelma on sama molemmille kohderyhmille ja liittyvätkin samaan aiheeseen. Näin saadaan tuloksiin kehittämistyössä monipuolisia vastauksia ja kohderyhmiä kattavasti.
Haastattelulla saadaan nopeasti kerättyä syvällistä tietoa ja se sopii menetelmäksi silloin kun
halutaan korostaa yksilöä ja hänen asioitaan mahdollisimman vapaasti. Haastattelu tuo esiin
uusia näkökulmia. Haastattelut äänitetään. Äänittämiseen kysytään lupa haastateltavalta ja
kerrotaan äänitteen tulevan vain omaan käyttöön. Haastatteluaineiston analyysissä on laatu
tärkeämpää kuin määrä. Haastatteluiden määrän määrää enemminkin kyllästymispiste kuin
muu määre. (Ojasalo 2018, 108- 111.)
Haastattelulla ja havainnoinnilla hankitun tiedon avulla tunnistetaan ongelmat ja määritetään
ratkaisut kohderyhmän perusteella. Haastattelun tulokset analysoidaan ja niistä syntyvät johtopäätökset kehittämiskohteen ongelmaan. (Stickdorn 2010, 162- 178.)
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Tuomi ja Sarajärvi (2009, 17) kertovat kirjassaan laadullisten tutkimusten useissa oppaissa puhuttavan yleisesti laadullisesta tutkimuksesta. Kyse on yleisemmin kuitenkin kyseisen oppaan
näkökulmasta. Laadullisia tutkimuksia on kuitenkin monenlaisia ja lukijan tai kehittämistyön
tekijän tulisi kriittisesti tarkastella eri neuvoja ja muistaa tieteellisen ajattelun ihanteen
muodostumista.
Näytteen koko Tuomen (2009, 87- 89) mukaan määräytyy, miten valistunut tutkittavasta asiasta tutkittava ryhmä on. Saturaatio on määrä, jolloin tutkittava aineisto alkaa toistaa toisiaan. Tämä voi olla sopiva määrä tutkittavia. Jos aineisto luokitellaan niin silloin ei ole etukäteen mitään tietoa montako luokkaa lopuksi voi syntyä. Luokittelu tiivistää kerättyä materiaalia ja siksi luokkia ei tarvita useita.
Tuomen (2009, 65- 68) mukaan laadullisen tutkimuksen tekijän on tiedettävä mitä on tekemässä ja miksi. Tämä liittyy tekniseen, että empiiriseen tekemiseen ja vireys tasoon. Tutkijan
tulee tietää myös tukimusta tehdessään millaista laadullista tutkimusta ei olla tekemässä.
Laadullisessa tutkimuksessa perustellaan valintojaan. Valintoja ei voi kuitenkaan loputtomasti
avata vaan johonkin tulee vetää raja, asenne tai uskomukset voivat vaikuttaa siis tutkimuksen
tekemiseen perusteluiden kautta. Laadullinen tutkimus lopputuloksessa on kokonaisuus, jossa
ei aineiston analyysia voi ilmaista irrallaan tutkimuksesta.
8.2

Fenomenografinen tutkimus ja aineisto analyysi

Valitsimme tähän kehittämistyöhön fenomenografisen tutkimuksen, koska tarkoituksena on
kartoittaa miten voi oppia yrittäjyyttä, saavuttaa siinä yrittäjyystaitoja, innostua ja saada kokemus riskin kokemisesta sekä oppia substanssia samalla, on järkevää valita laadullinen tarkastelutapa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään löytämään tai paljastamaan tosiasioita
kuin että tuotaisiin toteen jo tiedettyjä ja olemassa olevia asioita. (Hirsjärvi & Hurme 1998,
84- 85.)
Fenomenografia kuvaa ilmiötä tai kertoo siitä. Fenomenografiassa tutkitaan yleisesti sitä, miten maailma ilmenee tai miten se on rakentunut ihmisten ajatuksissa (Ahonen 1994, 114). Fenomenografian avulla voi tutkia ihmisten käsityksiä asioista. Ihmisten ajatukset samoista ilmiöistä voi voi erota toisistaan paljonkin riippuen eri tekijöistä kuten ikä, koulutustausta, kokemukset ja sukupuoli. Ajatus asioista voi olla dynaaminen ilmiö ja käsitykset saattavat muuttua. Fenomenografian mukaan voi olla vain yksi todellisuus ja ihmisillä on siitä eri käsityksiä.
(Metsämuuronen 2000, 22.)
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kuvataan todellista elämää. Ajatuksena siinä on, että elämä
voi olla moninaista. Tutkimuksessa voi ottaa huomioon, ettei todellisuus kuitenkaan ole liian
pirstaleista. Laadullinen tutkimus kuvaa tutkittavaa ilmiötä kokonaisuutena. (Hirsjärvi S & Remes 2000, 161.)
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Kasvatustieteissä käytetään eniten fenomenografista tutkimusta sillä se tuo esiin tutkittavan
kohteen eroavaisuuksia. Fenomenografian ensimmäisessä tasossa tuodaan julki, miten laadullisesti tutkittavat käsittävät ja ymmärtävät tutkittavaa ilmiötä. Toisessa tasossa tarkastellaan
tutkittavien käsityksiä ja merkitystä tutkittavasta ilmiöstä. Fenomenografia tuo näkyväksi millaisena tutkittavan ilmiön merkitys näkyy eri käsitysten kautta. Silloin tutkittaan myös kohderyhmän ajattelua ja kokemusta tutkittavasta ilmiöstä. (Rissanen, 2006.)
Aineistosta laaditaan kategorioita, joilla kuvataan käsitysten jakautumista eri ryhmissä. Fenomenografiassa vältetään yleinen ongelma eli esitetään saman arvoisia tuloksia ja se helpottaa
tutkittavan ilmiön yhteensopivuutta tieteellisten käsitysten kanssa. Tuloksia voi kuvata vaakasuorasti tai pystysuoraan. Vaakasuoraan kuvatut tulokset ovat saman arvoisia ajatuksia ilmiöstä ja pystysuoraan kuvatut tulokset kertovat ajatusten järjestyksestä. Fenomenografisessa
tutkimuksessa tuodaan esille kokonaisuus, josta haastateltavalla on ajatuksia. (Rissanen,
2006.)
8.3

Aineiston keruu, tutkimuksen luotettavuus ja kohderyhmä

Tutkimusmateriaali hankittiin haastattelemalla puhelimessa kohderyhmiä avoimella teemahaastattelulla. Kohderyhmät vastasivat kysymyksiin omin sanoin ja vastaukset kirjattiin ylös
muistiinpanoihin mahdollisimman tarkasti. Kohderyhmiin valittiin ammatillisten oppilaitosten
yrittäjyysopettajia ja erikokoisten yritysten perustajia Suomesta. Yrittäjyysopettajilla ja yrittäjillä oli vaihtelevia taustoja, ja he olivat eri ikäryhmistä satunnaisesti valittuja miehiä ja
naisia. Kaikilla kohderyhmän yrittäjillä oli joko omakohtainen kokemus ammatillisen koulutuksen yrittäjyysopinnoista tai heillä oli ollut työssä oppijoita ammatillisesta oppilaitoksesta lähiaikoina. Haastatteluiden avulla saatiin selville yrittäjyysopintojen kokemuksia, haasteita ja
käsityksiä mitä tulisi opettaa e-perusteiden lisäksi ammatillisissa oppilaitoksissa ja miten eli
menetelmällisiä tapoja. Materiaalia kerättiin useampina päivinä ja yhteensä haastateltiin 7
yrittäjyysopettajaa ja 4 yrittäjää, sillä saavutettiin saturaatiopiste vastauksissa. Kohderyhmiä
oli kaksi. Haastattelut tehtiin ajalla 1.4. 2021– 11. 4.2021. Haastattelujen tulokset kuvataan
omissa ryhmissään asiaryhmittelyn avulla näkyväksi pääasioiksi, mitkä nousivat esiin vastauksissa ja näitä kohtia on neljä.
Laadullisen tutkimuksen aineistoa voi analysoida sisällönanalyysillä. Sillä tarkoitetaan tutkimuksessa saatujen aineistojen analyysiä, jota verrataan viitekehyksen teoriaan. Tuloksista
katsotaan mitkä ovat pääasiat ja aineisto tutkitaan niiden mukaan, kaikki muu mikä ei kiinnosta voidaan jättää ulkopuolelle. Aineisto kootaan luokkiin ja siitä tehdään yhteenveto.
(Tuomi 2009, 91-92.)
Aineistonanalyysissä ongelmana onkin, jos löytyy useita kiinnostavia kohtia, mitä ei ole osannut edes odottaa. Kaikkea kiinnostavaa ei kuitenkaan voi raportoida. On vain raportoitava
tarkkaan valitusta ja rajatusta aiheesta ja sen tuloksista. Loput mielenkiintoiset aiheet voi
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siirtää seuraavaan tutkimukseen. Pitää muistaa, että laadullinen tutkimus on vastaus ongelmaan mitä tutkitaan. Aineistoanalyysillä saadaan kuva aiheesta yleisessä muodossa, joka tiivistää tulokset yhteen. (Tuomi 2009, 93-102.)
Tutkimuksen tekemisessä Tuomen (2009, 134–136) mukaan pyritään välttämään virheitä. Laadullisen tutkimuksen piirissä on monia käsitteitä luotettavuudesta. Tutkimuksen luotettavuus,
kysymyksiin suhtautuminen ja toden luonne vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. Totuutta
voi kuvata eri totuusteorioilla. Tutkija tekee tutkimustaan oman katsomuksensa kanns, tähän
vaikuttavat uskonto, sukupuoli, kansalaisuus, poliittinen katsomus, työ ja mikä on ikä. Tutkimuksen tekijä kuuntelee siis vain tutkittaviaan. (Tuomi 2009, 134- 136.)
Tutkimusmenetelmien luotettavuutta Tuomi (2009, 136–139) käsittelee tarkastelemalla, että
tutkimuksessa on tutkittu sitä mitä on luvattu eli validiteetti. Tai että tutkimustulokset ovat
toistettavissa eli reliabiliteetti. Nämä vastaavat pääasiassa määrällisen tutkimuksen tarpeita
ja sitä onkin kritisoitu käytettäessä niitä laadullisessa tutkimuksessa. Luotettavuutta voi myö
miettiä seuraavien avulla kuin siirrettävyys, vastaavuus, varmuus, riippuvuus ja vahvistettavuus. (Tuomi 2009, 136–139.)
Luotettavuuden arvioinnissa Tuomi (2009, 140–143) ottaa huomioon seuraavia kohtia tutkimuksesta: kohde ja tarkoitus, omat sitoumukset, aineiston keruu, tiedonantajat, tutkijan
suhde tiedonantajiin, tutkimuksen kesto, aineiston analyysi, tutkimuksen luotettavuus ja raportointi. Luotettavuutta voi parantaa myös julkisuus, kaksoistutkimuksen tekeminen ja kahden eri tutkimusmenetelmän yhdistäminen. Tutkimukseen osallistujat vastasivat tutkimukseen luultavammin rehellisesti, sillä heillä oli tiedossa, ettei vastaajien nimiä ja oppilaitoksia
julkaista.
Analyysi kuvaa tutkittavaa ilmiötä kadottamatta sen sisältämää tietoa. Analyysin tarkoituksena on lisätä selkeää tietoa tutkittavasta asiasta ja tämän avulla luodaan johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. Aineisto ensin luokitellaan osiin, hajautetaan tai pelkistetään ja sen jälkeen kootaan uudestaan kasaan loogisiksi kokonaisuuksiksi. Saadun aineiston pelkistämiseen
kuuluu ylimääräisten tutkimukseen kuulumattomien asioiden rajaaminen pois. Pelkistämistä
ohjaa tutkimuksen ongelman asettelu. Tutkimus tiivistetään olennaisiin asioihin. (Tuomi 2009,
108- 110.)
Aineisto voidaan myös ryhmitellä eli klusteroida. Ryhmittelyssä voidaan käyttää käsitteitä ja
koota aineisto niiden mukaan. Ryhmittely kuvaa tutkittavaa ongelmaa. Ryhmiä yhdistelemällä
aineisto tiivistyy. Saatuja käsitteitä yhdistellään ja nämä vastaavat tutkimusongelmaan.
(Tuomi 2009, 111- 112.) Haastatteluaineiston analyysissä laatu on tärkeintä ennemmin kuin
määrä. Haastatteluiden määrä määräytyy saturaatiopisteellä. (Ojasalo 2018, 111.)
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Haastateltavat yrittäjyysopettajat valittiin omista yhteistyöverkostoista. Haastateltavat yrittäjät olivat erialan yrittäjiä ympäri Suomea ja heidät valittiin satunnaisesti, myös yrittäjät
valittiin omista yhteistyöverkostoista satunnaisesti. Yrittäjien vastaukset alkoivat toistaa itseään aiemmin, kuin yrittäjyys opettajien ja siksi yrittäjien haastattelu määrä jäi vähäisemmäksi. Yrittäjyysopettajien saturaatiopisteen saavuttamiseen tarvittiin kerätä enemmän aineistoa, sillä uusia ideoita tuli aina vaan lisää.
8.4

Laadullisen tutkimuksen eettisyys, etiikka ja moraali

Tieteen etiikkaan Tuomen (2009, 123- 125) mukaan kuuluu seuraavaa laadullisen tutkimuksen
tekijän omat ennakkoluulot ja tutkijan on myös tiedettävä mitä tekee. Tiede voi olla myös
haitallinen, jos sitä käytetään yhteiskunnallisena vaikuttamisen välineenä väärällä tavalla ja
vaikutetaan vääriin asioihin. Tutkimuksessa tehdyt valinnat voivat kaikki olla moraalisia, tällöin on tutkimuksen taustalla olevat valinnat arvosidonnaisia, mitä pidetään tärkeänä ja mitä
tutkintaan nämä voivat vaikuttaa tutkimukseen. Tai toisessa ääripäässä tutkimus voi olla sidottu tutkimusteknisiin ongelmiin ja vain niiden tarkasteluun. Tutkimuksen uskottavuus perustuu siihen, että tukija käyttää hyvää tapaa tutkimusta tehdessään. Vastuu hyvän tutkimuksen
tekemisestä tutkijalla on itsellään.
Tutkimukseen osallistuville ihmisille on kerrottava 1) tutkimuksen tavoite, menetelmät sekä
mahdolliset riskit tavoilla, joilla he ymmärtävät ne. 2) Tutkimukseen osallistuvien on ymmärrettävä, että he osallistuvat vapaaehtoisesti tutkimukseen ja heillä on lupa keskeyttää osallistuminen niin halutessaan. He voivat myös jälkikäteen kieltää itseään koskevan materiaalin
käytön. 3) Tutkijan tehtävänä on varmistaa, että osallistujat tietävät varmasti mistä tutkimuksessa on kyse. 4) Tutkimukseen osallistuvien hyvinvointi ja oikeudet on turvattava sekä
mahdolliset ongelmat huomioitava. 5) Tutkimuksesta saatavat tiedot ovat luottamuksellisia ja
niitä ei saa luovuttaa ulkopuoliselle taholle, eikä niitä saa käyttää muuhun kuin kerrottuun
tarkoitukseen. 6) Tutkimukseen osallistuvat henkilöiden henkilöllisyyttä ei saa paljastaa ja
osallistujat ovat nimettöminä, elleivät he ole antaneet siihen lupaa. (Tuomi 2007, 145–146.)

9

Tulokset

Kehittämistyön haastattelu suunnattiin tämän kehittämistyön tekijöiden omien yhteistyökumppaneiden ja verkostojen yrittäjyyttä opettaville opettajille ja yrittäjille. Karvi (2018)
tutkimuksen tuloksien, muiden tutkimustuloksien, tieteellisten artikkeleiden, kirjallisten lähteiden, eri pedagogisten menetelmien ja toteutetun haastattelun tuloksien avulla ideoitiin
oman yrittäjyyden käytännönläheistä ja kokemuksellista oppimista vahvistavan toimintamallin
ammatillisiin oppilaitoksiin opettajien opetuksen tueksi. Yrittäjyysopetuksen toiminnallista
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mallia voi käyttää kaikilla ammattialoilla kokonaisuudessaan tai osia siitä ammatillisissa oppilaitoksissa perustutkinnoissa ja ammattitutkintojen yrittäjyysopinnoissa.
Tutkimuksessa korostui selvästi seuraavat teemat, jotka koskivat motivaatiota, yhteistä tavoitteen asettamista, monipuolisia opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä ja yhteistyötä oikeiden yritysten kanssa. Aineisto analyysi oli induktiivinen. Alla on tarkemmin kuvattuna aiheittain vastauksista saadut tulokset, jotka nousivat erityisesti esiin tuloksissa. Osa vastauksista ovat myös kuvattuna sanapilvillä, jotka ovat suoria lainauksia haastatteluista koottuna
nousseiden aiheiden alle. Esiin nousseet asiat olivat merkittävämpiä teemoja ja asioita haastatteluiden perusteella, nämä olivat jo tulleet esille aiemmin myös hypoteesissa ja opetusmenetelmissä.
9.1.1

Motivaatio ja asenne

Yrittäjyyttä kohtaan koettavaa motivaatiota tai motivaation herättämistä pitivät yrittäjyysopettajat ja yrittäjät yhtä tärkeänä asiana opiskeltaessa yrittäjyyttä ammatillisissa oppilaitoksissa. Se ilmeni vastauksista toiseksi suurimpana teemana kaikista aiheista. Yrittäjät ja
opettajat puhuivat sisäisestä yrittäjyydestä, elämän asenteesta ja halusta toimia yrittäjämäisesti jokaisessa tilanteessa ja vaikka työntekijänäkin. Vastauksista nousi myös esille opettajan
yrittäjämäisen asenteen ja moninaisten opetusmenetelmien tärkeys sekä yrittäjyysopintojen
integroiminen ammatillisiin aineisiin, niin että ne konkretisoituvat käytännössä. Myös omassa
harjoitusyrityksessä toimiminen yrittäjänä ja yrittäjä kokemuksen saaminen oli mainittuna.
Sekä se että voidaan itse ratkaista yrityksen ongelmia, oppia niistä ja saada hyviä kokemuksia
ja itseluottamusta näin. Uskallusta yrittää ja kokeilla yrittäjyyttä pidettiin vastauksissa tärkeänä. Yrittäjyysopinnoista tiedottamista jo opintojen alussa ja yrittäjyyden integroimista
ammatilliseen alaan pidettiin tärkeänä lisäämään motivaatiota yrittäjyyttä kohtaan. Opettajalla tulisi olla valmentajamainen ohjaamistapa, niin että opiskelija on toimijana ja opettaja
vain tukena. Ongelmanratkaisukykyä tulisi harjoitella turvallisesti ja ohjatusti. Myös koko oppilaitoksen toimintatavat tulisi tukea yrittäjyyttä ja olla yrittäjämäiset.

37

Kuvio 7: Tuloksia sanapilvessä motivaatiosta

9.1.2

Tavoitteen asettaminen opinnoissa ja milloin aloittaa yrittäjyysopinnot

Tavoitteen asettamista ei pidetty niinkään tärkeänä osana opintoja, mutta täytyy tietysti
muistaa, että suurin osa yrittäjyysopinnoista on kaikille valinnaisia tutkinnonosia ja niihin löytyy jo kiinnostusta, koska ne on valittu osaksi opintoja. Se, että valinta tapahtuu, täytyy siis
herättää motivaatio yrittäjyyttä kohtaan jo hyvissä ajoin opintojen aloituksen aikaan ja ennen
kuin vapaasti valittavat tutkinnon osat valitaan, ei vasta loppupuolella opintoja. Yrittäjyysopintoja olisi tulosten mukaan hyvä aloittaa jo heti opintojen alussa ja suorittaa esim.
koulun asiakaspalvelua koko koulun ajan omalla harjoitusyrityksellä tai koulun osuuskunnassa,
näin yrittäjyysopinnot olisi integroitu opintoihin. Pitäisi uskaltaa kokeilla ja yrittää kaikesta
huolimatta. Monipuolisia oppimisympäristöjä yrittäjyyteen tulisi ammatillisten oppilaitosten
tarjota opiskelijoille, joissa voisi harjoitella yrittäjyyttä matalalla kynnyksellä ja helposti
oman ammattialan substanssi huomioon ottaen.
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Kuvio 8: Tuloksia sanapilvessä yrittäjyysopinnoista

9.1.3

Monipuoliset opetusmenetelmät, oppimisympäristöt, tekemällä oppiminen,
vuorovaikutus ja yhteistyö työelämän yritysten kanssa

Monipuoliset opetusmenetelmät ja erilaiset oppimisympäristöt saivat kaikista eniten vastauksia niin opettajilta kuin yrittäjiltäkin, tämä oli vastauksissa mainittu jopa kaikissa kohtaa.
Varsinkin opettajat olivat kokeneet, että monipuoliset oppimisympäristöt ovat tärkeitä opetuksessa, kuten oikeassa yrityksessä yrittäjän varjostaminen tai omassa harjoitusyrityksessä
toimiminen opintojen ohella, tapahtumien järjestäminen ja oikean yrittäjäkokemuksen saaminen. Yrittäjyysopintojen integroiminen ammatillisiin aineisiin tuli myös esille. Sekä se, että
voidaan itse ratkaista opintojen aikana oman oikean harjoitusyrityksen ongelmia ja oppia
niistä, saada hyviä kokemuksia ja itseluottamusta.
Vertaisoppiminen mainittiin useasti ja se nousi myös esille tärkeänä osana oppimista. Opettajan tulisi olla valmentajana, tukena ja kanssakulkijana yrittäjyysopinnoissa ja auttaa kipupisteiden yli harjoitusyrityksissä sekä sparrata. Opetuksen ja arvioinnin keskiössä tulisi pitää tekemistä ja yrittäjämäisten taitojen oppimista tärkeämpänä kuin kirjallisia suorituksia. Substanssiosaaminen tulisi kuitenkin tietysti saavuttaa, vaikka verkko-oppimisen tuella. Yrittäjyyskokemuksia voisi lisätä esim. kummiyrittäjyystoiminnalla, mentoroinnilla, tukihenkilöllä
yrityksistä, yritysvierailuin ja matalan kynnyksen malleilla, joissa pääsee, vaikka koulun tiloissa kokeilemaan yrittäjyyttä ja omaa liikeideaa. Aloitteleva yrittäjä tarvitsee kannustusta
ja sparrausta ja hyvää yhteistyötä työelämään ja omaan opettajaan. Yrittäjyyden asioita voisi
opetella käytännössä jossain yrityksessä ja yrittäjän kanssa yhdessä esimerkiksi, jos ei omaa
harjoitusyritystä halua perustaa.
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Kuvio 9: Tuloksia sanapilvessä opetusmenetelmistä

Kuvio 10: Tuloksia sanapilvessä yrittäjyydestä

9.1.4

Luokkaopetusmenetelmät ja itsenäisen oppiminen

Vastauksissa nämä opetusmenetelmät hidastivat jopa oppimista ja motivaatiota. Opetusmenetelmät, jossa oppimistehtäviä tehdään yksin ja opettaminen tapahtuu pääsääntöisesti opettajalähtöisesti, ei noussut esiin vastauksissa. Oppimista myös voi hidastaa vastausten mukaan
nuori ikä, ei aiempaa kokemusta mistään yrittämisestä, ei tietoa yrittäjyydestä tai riskin
otosta sekä ei ole uskallusta kokeilla uutta, vanhat asenteet. Ammatillisessa koulutuksessa
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myös mainittiin opetukseen annettavat resurssit, mikä vähentää opettajien kokeilun halua ja
uskallusta kokeilla uusia opetusmenetelmiä sekä järjestää uusia oppimisympäristöjä, nämä
mainittiin myös, ettei erilaiset oppimisympäristöt välttämättä onnistu koulutuksen tarjoajan
puolesta.

Kuvio 11: Tuloksia sanapilvessä opetuksesta

10

Tuotos

Molempiin kehittämistyön tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset aineiston keruun ja haastattelujen sisältöanalyysin avulla.
Kehittämistyön tutkimuskysymykset olivat seuraavat:
1. Millä pedagogisilla menetelmillä saa yrittäjyysopinnoista kokonaisvaltaisen kuvan opetuksessa niin, että opiskelija oppii myös yrittäjämäiset toimintatavat sekä substanssiosaamisen?
2. Missä oppiminen tapahtuu ja millaiset oppimisympäristöt tukevat yrittäjämäisen toimintatavan kehittymistä ja ongelman ratkaisutaitoa?
Kehittämistyön teemahaastattelusta nousseet pääkohdat olivat: opiskelijan motivaation merkitys yrittäjyyttä kohtaan tai sen lisääminen, yhteisten tavoitteiden asettamista yrittäjyyden
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opiskelulle tai lopputulosten märittelyä, monipuolisien opetusmenetelmien käyttöä, erilaisissa oppimisympäristöissä oppiminen, yrittäjyyden integrointi ammatillisiin aineisiin, yhteistyö oikeiden yritysten kanssa ja vertaisoppiminen. Näiden painopisteiden kautta ideoitiin
malli opetukseen opettajille avuksi yrittäjyysopetuksen toiminnallisen toteuttamismallin ammatillisiin oppilaitoksiin. Mallia voi käyttää yrittäjyysopinnoissa, yrittäjyyden integroinnissa
ammatillisiin aineisiin, erilaisten oppimisympäristöjen ja pedagogisten menetelmien monipuolisesta käytöstä opetuksessa. Mallin mukaan yrittäjyyden opetuksessa yhdistetään toiminnallinen oppiminen, kokemuksellinen oppiminen, projektioppiminen sekä rakentuva osaaminen digiajan oppimisympäristöissä ja tavoitelähtöinen arviointi. Karvin (2018) tutkimuksen mukaan
nousseet kehittämisideat yrittäjyysopetuksen kehittämiseen tukevat tämän opinnäytetyön
haastattelun tuloksia.
10.1 Yrittäjyysopetuksen toiminnallinen toteuttamismalli ammatillisiin oppilaitoksiin
Kehittämistyössä käytetyn sisältöanalyysin tuloksena teoreettisessa viitekehyksessä esiteltyjen tutkimustulosten ja pohdinnan perusteena päädyttiin saadun aineiston pohjalta kehittämään oma yrittäjyysopetuksen toiminnallinen toteuttamismalli ammatillisille oppilaitoksille
opettajien työkaluksi opetukseen.
Monipuolisilla ja käytännönläheisillä pedagogisilla menetelmillä on tavoitteena saavuttaa
opiskelijan oikea innostus ja motivaatio ammatinoppimiseen, yrittäjyyden integrointiin opinnoissa sekä mahdollisesti valmistumisen jälkeen aloittamaan oman alansa yrittäjyys. Kun on
itse kokeillut omaa ideaansa käytännön tekemisen kautta ja samalla oppinut tutkinnon osan
ammattitaitovaatimukset tekemisen kautta, voi ollakin, että opiskelija innostuu yrittäjyydestä ja ainakin oppii yrittäjänä tarvittavia ominaisuuksien ja toimintatapojen mukaista toimimista. Tekemällä oppimisen menetelmiin lisätään ja sovelletaan mahdollisuuksien mukaan
substanssin oppimista verkossa, DIANA -mallin eli rakentuva osaaminen digiajan oppimisympäristöissä, ammatillisen osaamisen rakentamisen mukaisesti. Aarnio (2016) mukaan DIANA malli kuvaa digiajan oppimista ja opettajuutta toiminnallisin työvälineiden avulla, näillä yhdistetään ja rakennetaan oppimista digiympäristöissä sekä työelämässä yhtäaikaisesti.
Oppimista jäsennetään ammattitaitovaatimuksiin perustuvilla oppimisteemoilla, joiden avulla
opitaan käytännössä tekemisen menetelmin oikeissa asiakaspalvelutilanteissa ja oppimisympäristöissä yrittäjyyttä sekä yrittäjyyteen liittyviä ammattitaitovaatimuksia tutkinnon osien mukaisesti. Osaamista vahvistetaan verkossa, oppien teoriaa eli ammattialan yrittäjyyden substanssin osaamista, vertaisoppijoiden dialogisen keskustelun sekä työelämästä nousevien ongelmien ja kehittämisideoiden kautta. Dialogi, vuorovaikutus ja yhteisten asioiden ja ongelmien jakaminen vertaisoppijoiden kanssa kannustaa ja motivoi opiskelijoita oppimaan yrittäjyyttä ja yrittäjämäisiä toimintatapoja.
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Yrittäjyysopetuksen toiminallisessa mallissa on käytetty tekemällä oppimisen, kokemuksellisen oppimisen, projektioppimisen ja rakentuvan osaamisen digiajan oppimisympäristöissä pedagogiikkaa yhdistettynä toisiinsa. Nämä pedagogiset mallit tukevat yrittäjyyden oppimista
käytännön läheisesti eri oppimisympäristöissä kokeilemalla ja harjoittamalla yrittäjyyttä oikeissa yrityksissä, omissa harjoitusyrityksissä tai oppilaitosten yrityksissä. Toiminnallisen oppimisen menetelmiin lisätään ja sovelletaan mahdollisuuksien mukaan verkossa oppimista,
DIANA -mallin eli rakentuvan osaamisen digiajan oppimisympäristöissä- oppimisen mallia.
DIANA -malli on Hämeenlinnan opettajakorkeakoulun, Ammatillisen opettajakorkeakoulun,
Helena Aarnion FT, tutkimusyliopettajan ja Jouni Enqvistin FT, tutkimusyliopettajan kehittämä verkko-oppimisen malli, jonka avulla yhdistetään ja rakennetaan oppimista verkossa
sekä työelämässä yhtäaikaisesti vuorovaikutuksellisin menetelmin. Mallin idean avulla dialogin
ja vuorovaikutustaitojen sekä yhteisöllisen tiedon tuottaminen tuo lisäarvoa opetukseen ja
oppimiseen, että sisältöä verkossa oppimiseen sekä siihen yhdistetään työelämän autenttiset
oppimisympäristöt ja kokemuksien jakaminen oppijayhteisössä. Yrittäjyyden toiminnallinen
toteutusmalli hyödyntää oikeita oppimisympäristöjä opetuksessa. Oppimista käydään opiskelijaryhmässä vuorovaikutuksellisesti yhdessä läpi ja näin myös vertaisoppiminen on suuressa
roolissa opetuksen tukena.
Tämän opinnäytetyön kantavana lauseena on Karvin (2018) tutkimuksen otsikko “Yrittäjyyttä
oppii yrittämällä” ja siihen perustuen pohjautuu omien tutkimustuloksien kehittämistyön tuloksien mukaan kehitetty yrittäjyysopetuksen toiminnallinen toteutusmalli. Tässä kehittämistyössä esitellään, miten yrityksessä toimiminen 15 osp ja yritystoiminnan suunnittelu 15 osptutkinnot osat voidaan toteuttaa toiminnallisen oppimisen kokonaisuutena ammatillisissa oppilaitoksissa. Tämä työ ei käsittele yrittäjyyskasvatusta sen enempää, mutta esille tuli että,
suotavaa olisi luoda opiskelijoille opintojen jälkeen osoitettava yhteistyökumppani tai turvallinen toimija, joka luo sillan ammatillisten oppilaitosten, pienyrityskeskusten tai kaupunkien
välille, niin että opiskelijalla on edellytykset edetä yrittäjäksi opintojen jälkeen matalalla
kynnyksellä.
Opetushallituksen raportissa Osaaminen 2035 (Opetushallitus 2019) kerrotaan tulevaisuudessa
olevan tärkeimpinä taitoina muutoksen hallintaa käsittelevät metataidot: ongelmaratkaisutaidot, itseohjautuvuus, oppimiskyky, oman osaamisen kehittäminen ja johtaminen, digitalisaatioon liittyvä osaaminen, yrittäjyystaidot sekä tiedon arvioinnin osaaminen. Raportissa eniten
huomiota saivat ongelmanratkaisutaidot ja yrittäjyystaitojen kasvava tarve.
Kehitetty yrittäjyysopetuksen toiminnallinen toteuttamismalli on tehty yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen tutkinnon osiin ammatillisiin perustutkintoihin, mutta se soveltuu käytettäväksi ammattitutkintojen yrittäjyysopetuksessakin. Tässä kehittämistyössä
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tutkinnon e-perusteet on otettu esimerkkinä hius- ja kauneudenhoitoalalta. Kuvio 12. Tutkinnonosat ovat kaikille valinnaiset ja niissä e-perusteet ovat samat kaikille ammattialoille.

Kuvio 12: Ammatillisen koulutuksen yrittäjyysopinnot, e-perusteet hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

Toimintamallissa yhdistetään tekemällä oppimista, verkossa oppimista ja erilaisissa toiminnallisissa oppimisympäristöissä osaamisen hankkimista. Tavoitteena on saavuttaa ammattitaitovaatimukset käytännön tekemisen kautta eri pedagogisin menetelmin. Saavutettu osaaminen
ja oppimisen kokemukset jaetaan ryhmässä toisille ja niistä keskustellaan hyödyntäen verkkooppimisen oppimisalustaa, jossa jaetaan autenttisesta työelämästä nousseita ongelmia ja oppimisen kokemuksia ammattitaito vaatimusten oppimisteemoihin vertaisopijoille. Vertaistuki
ja palaute muilta opiskelijoita, opettajalta sekä työelämäyhteistyö kumppaneilta kasvattaa
kaikkien osaamista. Arviointi tehdään tavoitelähtöisen arvioinnin mukaan.
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Kuvio 13: Yrittäjyysopetuksen toiminnallinen toteuttamismalli ammatillisiin oppilaitoksiin
(Kangas & Kuikka 2021)

10.2 Toiminnallisen yrittäjyysopintojen toteuttamismallin kuvaus
Tässä avataan toiminnallisen yrittäjyysopetuksen toteuttamismallin taulukkoa Kuvio 13. Taulukkoon on kerätty ammattitaitovaatimukset, jotka muodostavat oppimisteemat, joita kuljetaan eteenpäin. Toiminnan avulla havainnollistetaan, miten oppiminen saavutetaan ja opetus
toteutetaan. Tuki ja ohjaus - kohdassa avataan, kuinka opettaja toimii tukena matkalla yrittäjyyteen sekä oppimisympäristöt, missä oppimista voi toteuttaa. Taulukko koostuu viidestä
vaiheesta eli oppimisteemoista: 1. Yrittäjyys opintojen käynnistäminen. 2. Toiminnan aloittaminen. 3. Yritystoiminnan käynnistäminen. 4. Tekeminen ja toiminta tavoitteiden mukaisesti.
5. Toiminnan päättäminen ja jatkosuunnitelmat.
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Aarnion (2016) DIANA -malli rakentuva osaaminen digiajan oppimisympäristöissä avataan
osana yrittäjyyden opetuksen toimintamallia ja mallia kuljetaan ja esitetään taulukon 5 oppimisteemojen jokaisessa kohdassa mukana. Mallissa kuvataan DIANA -mallia soveltaen ja miten
sitä voidaan käyttää osana yrittäjyyden opetuksessa niin, että se ottaa huomioon pedagogisia
menetelmiä ja tukee verkossa-oppimista. DIANA -mallin avulla jaetaan autenttisen oppimisen
ongelmia ja kokemuksia ryhmässä verkko- oppisalustan avulla. Opiskelijaryhmän kaikki opiskelijat voivat olla omissa oppimisympäristöissään ja edetä sovitun aikataulun mukaisesti opinnoissa, joissa teoriaa ja opintojen etenemistä kuljetaan mukana käytännössä sekä verkko –oppimisalustalla vertaisopiskelijoiden kanssa. Yrityksessä toimiminen ja yritystoiminnan suunnittelun tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, kuvataan toimintaa sekä DIANA -mallin
vaiheet jaetaan oppimisteemoihin, joiden avulla rakennetaan osaamista yrittäjyyden taitojen
oppimiseen. Toimintamalli antaa esimerkin oppimisprosessin suunnitteluun ja toteuttamiseen
sekä antaa idean verkossa oppimisen ja työelämässä oppimisen yhtäaikaisesta toteuttamisesta
ammatillisissa oppilaitoksissa. Kuviteltuna esimerkkinä opiskelijaryhmä toteuttaa ja harjoittelee asiakaspalvelua harjoitusyrityksissä, vuosi Ny-yrittäjänä toimimisen kautta tai muissa oppimisympäristöissä yrittäjyysopetuksen tavoitteita ja substanssia.
10.2.1 Yrittäjyysopintojen käynnistäminen
Oppimisympäristönä toimii koulun lähiopetus ja aloitetaan ryhmänä yrittäjyysopinnot. Harjoitellaan yhteisöllisyyttä, vuorovaikutusta, ryhmässä toimimista ja opetellaan verkko- oppimisen käytänteet. Tutustutaan oppimisalustaan ja sen käyttöön. Luodaan turvallinen oppimista
edistävä vuorovaikutus opiskelijoiden ja opettajan kanssa. Tutustutaan ammattitaitovaatimuksiin ja oppimistehtävien teemoihin, mitkä tulevat ammattitaitovaatimuksista.
Pedagogiset menetelmät kuvataan yrittäjyysopintojen käynnistämiskohdassa näin. Tutustutaan opiskelijoiden kanssa DIANA -malli rakentuva osaaminen digiajan oppimisympäristöissä
malliin, joka opettaa oppimaan toisilta, jakamaan tietoa ja kokemuksia. Käynnistetään projektioppimisella ja tekemällä oppimisen menetelmin opetus, joka tähtää verkostoitumiseen ja
yhteistyökumppaneiden löytymiseen sekä käynnistetään erilaiset yrittäjyysprojektit. Asetetaan tavoitteet yhdessä opiskelijoiden kanssa oppimisteemojen ympärille. Opettaja ohjaa
opiskelijoita aloittamaan erilaiset projektit ja toimii suunnannäyttäjänä ja valmentaa yrittäjyysopintojen ammattitaitovaatimuksien ymmärtämisessä. Hyödynnetään opettajan ja koulun
työelämän yhteistyöverkostoja. Hyödynnetään mentorit, kummiyrittäjät, työpaikkaohjaajat ja
muut valmiit mahdolliset työelämä yhteistyökumppanit verkostojen luomisessa.
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10.2.2 Toiminnan aloitus
Molemmissa tutkinnon osissa lähdetään liikkeelle omien yritysten kautta, yritykset voivat olla
oppilaitosten oppimisympäristöissä, omat harjoitusyritykset tai työelämän oppimisympäristöt.
Tarkoituksena on etsiä ja ideoida itselleen yhteistyökumppanit ja suunnitella liiketoiminta
mahdollisuuksia ja yrityksen liiketoimintaa liikeideoin. Yritysyhteistyökumppanit ovat mukana
suunnittelemassa tulevaa toimintaa. Määritellään tavoitteet ja yritysten toiminnan reunaehdot yhdessä opiskelijoiden kanssa. Motivaatio yrittäjyyteen herätellään omien vahvuuksien ja
osaamisen kautta ja näistä nousevat esille omat liiketoiminta ideat. Yhteisöllisyys ja sitoutuminen opintoihin vahvistuu, kun toiminta käynnistyy itsestään lähtevistä ideoista tai ryhmän
ideoista.
Käynnistetään yrittäjyysopintojen substanssiosaamisen opiskelu verkossa. Verkko-opetuksen
oppimisteemat kulkevat opetuksessa mukana koko opintojen ajan. Avataan opintojen aikataulut, pelisäännöt, osallistuminen, tehtävät ja palautukset. Tutustutaan yritysesittelyihin ja
yrittäjyystarinoihin, tämä innostaa ja herättää opiskelijan motivaatiota. Yrittäjämäinen
asenne tulee näkyviin käytännön esimerkein. Opettaja ohjaa valmentajamaisella otteella
opiskelijoita eteenpäin, kannustaa opiskelijoita ja tukee oppimista.
10.2.3 Yritystoiminnan käynnistäminen
Käynnistetään oma yritystoiminta ja perustetaan harjoitusyritykset ja laaditaan yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat ja liiketoimintasuunnitelma. Oppimisympäristöinä on työelämän yhteistyökumppanit, omat harjoitusyritykset, oppilaitosten oppimisympäristöt: osuuskunnat, kiltakoulut, työelämässä oppiminen, koulun asiakaspalvelussa toimiminen. Yritystoimintaan ja sen käynnistämiseen liittyvien ongelmien ja toimien jakaminen yhteisössä ja niiden
kautta oppiminen substanssista verkossa. Tietolähteiden, aineistojen ja oppimisteemojen mukaan eteneminen verkkoalustalla. Käytäntö ja teoria kulkee yhdessä. Opettaja ohjaa opiskelijoita verkossa ja ohjaa kirjallisten töiden etenemisessä. Pääpaino on tekemällä oppimisessa.
Kohdattaviin ongelmiin yritystoiminnan käynnistämisessä saadaan apua ja tukea työpaikkaohjaajilta, opettajalta ja työelämän yhteistyökumppaneilta sekä opiskelijayhteisöltä vertaistukena ja vertaisoppimisella.
10.2.4 Tekeminen ja toiminta tavoitteiden mukaisesti
Molemmissa tutkinnon osissa toteutetaan tavoitteiden ja liikeidean mukaista yritystoimintaa
ja harjoittelua oikeissa työelämän oppimisympäritöissä tai omassa harjoitusyrityksessä. Pedagogiikkana on projektioppiminen, tekemällä oppiminen, toimintaoppiminen ja dialoginen oppimismalli.
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Työelämästä nousseiden ongelmien ratkaisemista oppijayhteisössä, toisten tukeminen ja auttaminen, vertaisoppiminen, vertaispalaute, asioiden jakaminen, välitavoitteiden tarkistus,
tuki ja sparraus.
10.2.5 Toiminnan päättäminen ja jatko suunnitelmat
Arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaisesti omia vahvuuksia ja osaamista sekä kehitetään
yrityksen toimintaa. Arviointi toteutetaan tavoitelähtöisen oppimisen mukaan. Arvioidaan
mitä on saavutettu ja mitä osataan. Arvioidaan ryhmässä omaa sekä toisten ammatillista kehittymistä, kiedotaan opittu teoria ja käytäntö yhteen. Jaetaan kokemuksia. Yrittäjyys taitojen ja kokemusten karttumisen esille tuonti ja pohdinta miten osaamista jatkokehitetään.

11

Johtopäätökset

Tämän kehittämistyön tarkoituksena oli tutkia yrittäjyysopetuksen opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä ja miten yrittäjyyttä voi oppia ammatillisissa oppilaitoksissa laadullisen tutkimusmenetelmän avulla. Kehittämistyön alussa ennakkoselvityksenä ja tavoitteena oli tutustua
Kansallisen koulutuksen arvioitikeskuksen eli Karvin (2018) tekemään yrittäjyyden toteutuksen
arviointiin ammatillista koulutusta käsittelevään tutkimukseen ja siitä nouseviin tutkimustuloksiin. Kehittämistyön tarkoitusta ja tavoitetta lähestyttiin kahden tutkimuskysymyksen
avulla. Tutkimuskysymyksiin haettiin vastauksia tietoperustan sekä teemahaastatteluiden
kautta. Haastattelu kohdennettiin valittuihin yrittäjiin ja yrittäjyysopettajiin. Haastatteluiden
tuotoksen koostamisessa hyödynnettiin aineiston sisältöanalyysia ja niistä nousseita teemoja.
Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä haettiin vastusta siihen, millä pedagogisilla menetelmillä
saisi yrittäjyysopinnoista kokonaisvaltaisen kuvan opetuksessa niin, että opiskelija oppisi myös
yrittäjämäiset toimintatavat sekä substanssiosaamista. Uuttakin tietoa saatiin ja jonka huomattiin tukevan kehittämistyön tietoperusta pohjaa. Haastatelluista esiin nousseita tuloksissa
ja teemoissa korostuivat opiskelijan motivaation ja asenteen merkitys yrittäjyyttä kohtaan tai
sen lisääminen, yhteisten tavoitteiden asettamista yrittäjyyden opiskelulle, oppimista projektioppimisen menetelmin ja verkko-opetusalustoja hyväksi käyttäen.
Toisella tutkimuskysymyksellä haettiin vastausta siihen, missä oppiminen tapahtuu ja millaiset oppimisympäristöt tukisivat yrittäjämäisen toimintatapojen ja ongelmanratkaisutaitojen
kehittymistä. Kehittämistyön alkutilanteen olettamus ja tämän kehittämistyön ideana oli,
että yrittäjyyttä nykytilanteessa opetetaan ammatillisessa koulutuksessa pääpainoisesti kirjallisen liiketoimintasuunnitelman tekemisen menetelmin, oppilaitoksen luokkaopetuksena. Kirjallinen tuotoksen tekeminen kuvaa opiskelijan oman yrittäjyyden idean sanallisesti. Näin toteutettuna, tämä ei anna opiskelijalle mahdollisuutta kokeilla käytännössä omaa yrittäjyyden
ideaa oikeassa autenttisessa työelämän oppimisympäristössä. Haastatteluiden tuloksista
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nousi runsaasti esille erilaisia, oikeita kokemuksellisia oppimisympäristöjä ja opetusmenetelmiä, jotka tukisivat yrittäjyystaitojen oppimista toimintaoppimisen menetelmin käytännössä
ja auttaisivat opiskelijaa sisäistämään yrittäjämäisiä toimintatapoja. Erilaisissa oppimisympäristöissä oppiminen, yhteistyö oikeiden yritysten kanssa, yrittäjyystarinoiden hyödyntäminen
ja vertaisoppiminen nousivat tutkimustulosten vastuksista. Tutkimustuloksien vastauksista todettiin, että harjoittelemalla ja kokeilemalla yrittäjyyttä oikeissa yrityksissä, omissa harjoitusyrityksissä, oppilaitosten yrityksissä ja työelämässä oppien tukee parhaiten yrittäjyystaitojen oppimista. Esille nousivat myös vastukset, missä keskeisinä ajatuksina olivat, että opiskelijana itse ratkaistaan opintojen aikana oman oikean harjoitusyrityksen ongelmia, opitaan
niistä ja saadaan hyviä kokemuksia sekä itseluottamusta sekä jaetaan näitä vertaisoppien.
Nämä tutkimustulokset tukivat Karvin (2018) ajatusta, ” Yrittämään oppii yrittämällä”, joka
on myös tekijöiden näkökulma yrittäjyyden oppimiseen.
Kahden tutkimuskysymyksen tutkimustulokset huomioitiin, kun kehitettiin yrittäjyysopetuksen
toiminnallisen toimintamallin sisältöä ja oppimisteemoja vastaamaan paremmin ammattitaitovaatimuksia. Voidaan todeta, että tutkimustuloksista nousseet tulokset ja teemat saavat
tukea tietoperustaan valikoituneista pedagogista menetelmistä. Näitä ovat kokemuksellinen
oppiminen, toimintaoppiminen, projektioppiminen, verkossa-oppiminen että vertaisoppiminen
ryhmässä ja tavoitelähtöinen arviointi. Seuraavat toiminnat kuvaavat miten tietoperustaan
valikoituneet menetelmät näyttäytyvät kehittämistyössä. Erilaiset oppimisympäristöt kuten
koulu, työelämä tai omat harjoitusyritykset tukevat käytännönläheistä tekemällä oppimista.
Oppimisprosessi, opetus ja ohjaus etenee loogisesti oppimisteemojen ja ammattitaitovaatimuksien mukaan oikeissa työelämä oppimisympäristöissä. Työelämälähtöisyys ja yrittäjämäiset toimintatavat sekä vuorovaikutus korostuu toiminnallisessa oppimisessa. Työelämän yhteistyöverkostojen, kuten yritysmentoreiden, kummiyrityksien, työpaikkaohjaajien yhteistyö
yhdessä opettajan rinnalla ovat kiinteästi mukana koko oppimisprosessin aikana. Tekemällä
oppimisen menetelmiin lisätään ja sovelletaan mahdollisuuksien mukaan substanssin oppimista verkossa. Tietoperustassa esitelty pedagoginen menetelmä, DIANA -malli eli rakentuva
osaaminen digiajan oppimisympäristöissä, ammatillisen osaamisen rakentamisen mukaisesti,
tukee substanssi osaamisen tavoitteiden saavuttamista verkossa oppien, tekemisen ohessa.
Aarnion (2016) mukaan DIANA -malli kokoaa digiajan oppimisen ja opettajuuden pääkohdat
toiminnalliseksi työvälineeksi ja kehykseksi, jonka avulla yhdistetään ja rakennetaan oppimista digiympäristöissä sekä työelämässä yhtäaikaisesti. Tavoitelähtöisen arvioinnin avulla arvioidaan opiskelijan osaaminen ja motivoidaan opiskelijaa hänen omien vahvuuksiensa tunnistamisessa sekä kannustetaan yrittäjyyteen ja yrittäjämäisiin toimintatapoihin, kuten sisäiseen
yrittäjyyteen, muillakin henkilökohtaisen elämän osa-alueilla.
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että yhdistämällä ja hyödyntämällä toiminnallisia, monipuolisia ja käytännön läheisiä pedagogisia opetusmenetelmiä olisi mahdollisuus saavuttaa opiskelijan oikea innostus ja motivaatio ammatinoppimiseen. Yrittäjyyden oppimisen integrointi
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opinnoissa voi tuottaa opiskelijalle paremman osaamisen ja valmistumisen jälkeen kannustaa
aloittamaan oman alansa yrittäjyys. Kun itse kokeillaan omaa ideaa käytännön tekemisen
kautta ja samalla opitaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset tekemisen kautta, voi ollakin, että opiskelija innostuu yrittäjyydestä. Opitaan yrittäjänä tarvittavia ominaisuuksia ja
yrittäjämäisiä toimintatapoja, joita tarvitaan nykyisen, että tulevaisuuden työelämässä. Tavoitteena oli kehittää tutkimustulosten perusteella yrittäjyysopintoihin innostava ja motivoiva
toiminnallinen toteutusmalli, joka suunnataan ammatillisten oppilaitoksien opiskelijoille ja
opettajilla. Yhteisen päämäärän saavuttamiseksi ja toiminnallisen toteuttamismallin kokeiluun sekä käyttöönottoon, vaaditaan yhteistyötä oppilaitoksien, opiskelijoiden ja työelämän
välillä sekä ammatillisen yrittäjyysopetuksen kehittämistä toiminnallisen opetuksen menetelmin.

12

Pohdinta

Tämän kehittämistyön aihe valikoitui omien yrittäjyysopetuskokemusten, yrittäjätaustan ja
mielenkiinnon perusteella. Aihe valikoitui, koska haluttiin kehittää omaa yrittäjyysopetusta
opiskelijoita motivoivaksi ja käytännönläheiseksi eri opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen avulla sekä työkaluksi ammatillisille opettajille. Kehittämistyössä onnistuttiin kokoamaan
tutkimustietoa tämänhetkisen yrittäjyysopetuksen tilasta ammatillisessa koulutuksessa kehittämistyön tarkoituksen sekä tavoitteen mukaisesti.
Kehittämistyön tietoperustassa hyödynnettiin kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuksia, artikkeleita ja tieteellistä lähdekirjallisuutta. Kehittämistehtävässä oli saatavilla runsaasti tieteellistä tietoa yrittäjyydestä, yrittäjyysopinnoista, yrittäjyyskasvatuksesta, pedagogisista opetusmenetelmistä ja oppimisympäristöistä. Kehittämistyön tietoperustaksi valikoitui kokemuksellinen oppiminen, projektioppiminen, toimintaoppiminen, tutkiva oppiminen, rakentuva osaaminen digiajan oppimisympäristöissä ja tavoitelähtöinen oppiminen sekä arviointi.
Kehittämistyössä lähdettiin selvittämään yrittäjyysopettajilta ja yrittäjiltä yrittäjyysopetuksen tilaa ammatillisissa oppilaitoksissa ja opetuksen kehittämiskohteita. Tutkimukseen osallistujille kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta ja kyselyyn vastanneita henkilöitä ei voitu tunnistaa vastausten perusteella. Tutkimuskysymyksien selvittämiseksi tutkimuksessa käytettiin laadullista tutkimusta ja tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelulla. Haastattelut toteutettiin
yrittäjyyskasvatuksen parissa toimiville opettajille ja yrittäjille. Haastatteluiden avulla saavutettiin saturaatiopiste ja tutkimustulokset tulivat selkeästi esille. Haastateltavien erilaiset
taustat tukivat vastauksien monipuolisuutta. Sisältöanalyysillä saatiin kehittämistyöhön hyödyllistä aineistoa, josta nousivat esiin selkeät teemat. Kehittämistyön tuotos toiminnallinen
toteutusmalli hyödyntää näitä tutkimustuloksia. Haastatteluiden vastausten perusteella saatiin uusia ideoita ja ajatuksia, joiden avulla toiminnallinen yrittäjyysopetuksen toteutusmalli
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kehitettiin. Lähteet valittiin kriittisesti ja tietoperustaa sekä kehittämistyön tuloksia käytettiin ja hyödynnettiin yritystoiminnan opetuksen sisällön kehittämisessä.
Yrittäjyysopintojen tavoitteena on oppia yrittäjämäisiä toimintatapoja ja hyödyntää opintojen aikana saavutettua osaamista elämän eri osa-alueilla. Opiskelijoilla on kokemusta yrittäjyydestä, tietoa, taitoa ja rohkeutta opintojen aikana saadusta kokemuksesta ja toimimisesta
harjoitusyrityksessä. Yrittäjyysopinnot eivät vain opeta liiketoiminnan substanssia vaan se sisältää sisäisen yrittäjyyden, elämäntavan ja ympäristöstään mahdollisuuksien havaitsemisen
taidon. Yritystoiminnalla voidaan mahdollistaa oma toimeentulo, työllistää muita sekä kantaa
yhteiskunnallinen vastuu. Yrittäjämäinen tapa toimia kasvattaa ottamaan vastuuta itsestä ja
omista tekemisistään, rohkaista kokeilemaan itselle vieraita asioita ja yrittäjyyttä, vaikka tuloksesta ei olisi varmaa tietoa. Näin yrittäjyystaidot ja yrittäjämäiset toimintatavat tulevat
opiskelijoille tutuksi opintojen aikana ja he voivat niitä hyödyntää elämässään. Yrittäjyysopinnot voi muuttaa asennetta yrittäjyyttä kohtaan ja lisätä tietoutta yrittäjyydestä.
Kehittämistyön tuotos, toiminnallinen yrittäjyysopetuksen toteutusmalli on suunniteltu vastaamaan tutkimustuloksista nousseiden tuloksien ympärille yrittäjyysopetukseen, joka toteutetaan toiminnallisin menetelmin ja erilaisia toiminnallisia oppimisympäristöjä hyödyntäen.
Malli tarjoaa yrittäjyysopettajille monipuolisia menetelmiä sekä ideoita yrittäjyysopetuksen
toteuttamiseen ja sen soveltaminen omiin tarpeisiin on mahdollista. Malli sopii kaikille, mutta
erityisesti ne opiskelijat, ketkä haluavat suorittaa opinnot käytännönläheisesti, tekemällä oppien, kuljettaen teoriaa ja tekemistä yrittäjyysopinnoissa. Toiminnallinen yrittäjyysopetuksen toteutusmalli kehittää yrittäjämäisiä toimintatapoja ja niitä voi hyödyntää kaikilla elämän eri osa-alueilla. Mallin avulla ammattitaitovaatimukset saavutetaan ja osaaminen yrittäjyydestä antaa opiskelijoille mahdollisuuden työllistää itsensä yrittäjänä valmistumisen jälkeen ja näin yhteiskunnan näkökulmasta työllistyminen on varmempaa. Työelämän näkökulmasta yhteistyöverkostot on luotu opiskelijoiden ja työelämän välillä, jolloin siirtyminen työelämään on sujuvaa, turvallista ja helppoa. Yrittäjyysopetuksen toteuttamismallista hyötyvät
yrittäjyysopettajat, opiskelijat ja työelämän edustajat.
Työn lähtökohtana oli omat kokemukset yrittäjyysopetuksesta, yrittäjänä toimimisesta, yrittäjyyden kehittämishankkeissa ja verkostoissa toimimisesta. Kehittämishankkeella ei ollut
varsinaista toimeksiantajaa, mutta kehittämistyön tuotos on hyödynnettävissä tekijöiden
omissa työpaikoissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, että yhteistyöverkostojen koulujen opettajien sekä yrittäjyyskasvatuksen toimijoiden kesken. Kehittämistyön prosessiin voivat vaikuttaa
edellä mainitut asiat. Työn laajempaa hyödynnettävyyttä pohtiessa voidaan todeta, että toiminnallinen yrittäjyysopetuksen toteuttamismalli on käytettävissä kaikilla ammatillisissa oppilaitoksissa ja kaikilla aloilla. Malli voidaan siirtää opetukseen kokonaan tai osittain ja hyödyntää sitä perustutkinnossa sekä ammattitutkinnossa toisella asteella. Tutkimustulosten mukaan
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yrittäjyysopetus on teoreettista, opettajavetoista ja kirjallisiin tehtäviin perustuvaa. Yrittäjyyskasvatuksen linjausten sekä tämän kehittämistyön tutkimustulosten mukaan yrittäjyysopetusta tulisi lisätä toiminnallisin menetelmin ja valmistumisen jälkeen siirtymistä yrittäjäksi
tulisi tukea. Näemme tässä kuitenkin haasteet sekä realiteetit, koska valtakunnallisesti ammatillisissa oppilaitoksissa opettajilla on hyvin erilaiset aikaresurssit järjestävät yrittäjyysopetusta valinnaisissa ammatillisissa tutkinnon osissa. Kovin vähäisillä tuntimäärillä toiminnallista
yrittäjyysopetutusta on vaikea toteuttaa, saatikka kehittää työelämälähtöiseksi käytännön tekemisin menetelmin.
Tämä kehittämistyöprosessi on kehittänyt tekijöiden henkilökohtaista asiantuntijuutta. Työn
tekeminen parityönä on vaatinut molempien sitoutumista työskentelyyn, asioiden ja tiedonjakamista että keskeneräisyyden sietämistä. Prosessin eteneminen on vaatinut sen että, molemmat ovat tukeneet ja kannustaneet toista. Kehitetään itsemme johtamisen taitoa sekä määrätietoisuutta tehdä työ loppuun asti. Molemmat tekijät ovat hyödyntäneet aikaisempaa osaamistaan, koulutusta ja työkokemuksen tuomaa hiljaista sekä teoreettista että käytännön kokemusta opettajuudesta ja yrittäjyyden opetuksesta. Kehittämistyöstä nousseiden vastausten
ja yrittäjyysopintojen toiminnallisen toteutusmallin mukaan lähdetään itse jatkokehittämään
opetusta opiskelijalähtöiseen toiminnalliseen oppimiseen sekä lisäämään yhteistyötä työelämän kanssa sekä kehitetään erilaisia turvallisia oppimisympäristöjä, jossa opettajan ohjaus ja
tuki on saatavilla sekä yhdessä opiskelijoiden kanssa vertaisoppimisen ja jakamisen menetelmin. Yrittäjyyskasvatus Karvin (2018) tutkimuksen mukaan ” Yrittäjyyttä oppii yrittämällä”
tavoitteena oli yrittäjyysopetukseen liittyvän tiedon tuottaminen sekä toiminnan kehittäminen ja tämä kehittämistyö on esittänyt muutamia ratkaisuja yrittäjyysopetuksen käytännönläheiseen toteuttamiseen.
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Liite 1: Yrittäjyysopetuksen toiminnallinen toteuttamismalli ammatillisiin oppilaitoksiin (Kangas & Kuikka 2021)

Yrittäjyysopetuksen toiminnallinen toteuttamismalli ammatillisiin oppilaitoksiin.
Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
•

etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
•

kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
•
•

Yrityksessä toimiminen 15 osp
Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
•

suunnitella yrityksen liiketoimintaa

rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteisty
verkostoja
•
•

harjoittaa yritystoimintaa

•

arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.

verkostoitua sidosryhmien kanssa

laatia yrityksen perustamiseen liittyvät
asiakirjat.
•

1.
Yrittäjyys opintojen käynnistäminen
Oppimisympäristö:
• Koulu oppimisympäristönä ja lähiopetus
•

Yhteisöllisyyden ja ryhmän vuorovaikutustaitojen luominen

•

Opetallaan verkko-oppimiseen liittyvät käytänteet

Käynnistetään dialoginen oppiminen ryhmässä, lähiopetuksessa sekä verkko-oppimisalu
talla
•
•

Erilaisten yritysprojektien kartoitus ja käynnistäminen projektioppimisen menetelmin

•

Yritysyhteistyö käynnistetään opettajan ohjauksessa

Pedagogiikka:
• Tutkiva oppiminen
•

Projektioppiminen

•

Tekemällä oppiminen

•

Diana -malli tutuksi

Opetallaan jakamaan kokemuksellista oppimista yrittäjyydestä ja opitaan toisilta dialog
eli keskustelun avulla
•
•

Oppimistehtävien teemoitus ammattitaitovaatimuksien ympärille

•

Opetusmateriaali tarkentuvat tavoitteiden asettelun yhteydessä
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Verkostoidutaan sidosryhmien ja yritys- ja yhteistyökumppaneiden kanssa opettajan o
jauksessa
•

Ohjaus
•

Valmentajamainen ote opiskelijoiden ohjaukseen

•

Opettajan roolina olla kannattelija/ johdattelija / taustatuki / suunnannäyttäjä

•

Opiskelijoiden valmennus verkko työskentelyyn

•

Oppimisalusta ja tehtävät tutuksi

•

Määritetään tavoitteet opintojaksolle yhdessä opiskelijoiden kanss

Tuki
•

Mentorit

•

Kummiyrittäjät

•

Työpaikkaohjaajat

•

Varjoyritykset

•

Opettaja/ valmentaja

2.
Toiminnan aloitus
Yritystoiminnan suunnittelu

Molemmissa tutkinnon osissa liikkeelle lähdetään näin:
Oppimisympäristöt:

Tavoite:
-etsiä
ja ideoida
liiketoimintamahdollisuuksia

Yrityksessä toimiminen
Tavoite:
- suunnitella
yrityksen liiketoimintaa
- rakentaa
liiketoimintaa
edistäviä yhteistyö
verkostoja

•

Opettajan kontaktit käyttöön / työelämä yhteistyö

•

Yhteistyö kumppaneiden hankkiminen

•

Mentorit

•

Kummiyrittäjät

•

Työpaikkaohjaajat

•

Varjoyritykset

•

Oppilaitosten oppimisympäristöt/ omat harjoitusyritykset

•

Työelämässä oppiminen

Pedagogiikka:

Tavoitteiden määrittely yhdessä opiskelijoiden kanssa amma
titaitovaatimuksien mukaan
•

motivaation herättäminen ja omat mielenkiinnon kohteet yr
täjyydestä
•
•

Swot- analyysit omien vahvuuksien ja osaamisen pohjalta
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•

Yritys ideointi ja liiketoimintaideat

•

Omat ja yhteiset yritysideat

•

Luovuus ja innostuminen

•

Ongelman ja tavoitteiden asettelu yhdessä

•

Oppimisteemat ammattitaitovaatimuksien ympärille

•

Yhteisöllisyys ja sitoutuminen

•

Kokemukset ja tiedonjako ryhmässä

•

Oppiminen ryhmässä

•

Oppiminen yksilönä

Ohjaus:

Opiskelijoiden valmennus verkkotyöskentelyyn
Diana-mallin mukaisesti tehdään samanaikaisesti kuin lähiopetukses
käynnistetään yritystoiminnan opinnot.
Yhteisen perustan luominen yhdessä oppimiselle kohta A.
Aarnion (2016) Diana- mallin mukaisesti:

A1. Dialogisen ja autenttisen oppimisen idea
A2. Valmentautuminen dialogiseen osallistumiseen oppimisyhteisös
A3. Yhteisen työskentelyn strukturointi ja käynnistäminen
Käytännön esimerkit:
• aloitus kontaktiopetuksessa ja verkossa
• oppimisalusta tutuksi
•

oppimistehtävät

•

substanssiosaamisen materiaali

•

Verkkotyöskentelypelisäännöt:

•

Aikataulu

•

Näkyväksi tuleminen

•

Osallistuminen

•

Vertaispalaute

•

Oppimistehtävien tekeminen

Tuki:
•

Motivaation herättäminen ja innostuminen

•

Yritysyhteistyö ja verkostojen kartoitus

•

Yrittäjyystarinat - innostus ja kannustus

•

Yritysesittelyt - alakohtaisuus
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•

Asenne oppimiseen ja

idea yritystoiminnan tavoitteiden saavuttamisesta lähtee opiske
joista itsestään
• Opettajan valmentajamainen ote ja ohjaus
3. Yritystoiminnan käynnistäminen

Molemmissa tutkinnon osissa käynnistetään ja aloitetaan yrityst
minta:
Oppimisympäristöt:

Määritellään oppimisympäristö opiskelijalähtöisesti, missä yrityst
minnan suunnittelu / yrityksessä toimiminen tullaan toteuttamaan:
Yritystoiminnan
telu

suunnit-

Tavoite:
- kehittää liikeidean ja
laatia
sille liiketoimintasuunnitelman
- laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat

•
•

Projektit
Ny-yritykset

•

Harjoitusyritykset (oppilaitoksessa)

•

Oppilaitoksien asiakaspalvelu

•

Oppilaitos osuuskunnat

•

Kiltakoulut

•

Työelämässä oppiminen - työssäoppimispaikat

•

Oma yritys

Yritystoiminnan osaamisvaatimuksien kartoitus työelämälä
töisesti
•

Pedagogiikka:
•

Yhteinen aloitus ja tekeminen opiskelija yksilönä tai ryhmäss

oppimisympäristön mukaan
•
Oikeissa asiakastöissä toiminen oman tai ryhmän liikeideoid
pohjalta oppimistehtävien ankkurointi aitoihin asiakaspalvelutila
teisiin,
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Yrityksessä toimiminen

esim. NY-yritys toimintaan / projektit / oppilaitoksen asiaka
palvelu

Tavoite:

•

- harjoittaa yritystoimintaa

(teoria + tekemällä oppiminen yhdistetään)
• Oikeissa autenttisissa oppimisympäristöissä toimiminen -ty
elämän oppimisympäristöt

•

•

työelämässä oppiminen

Yrityksen perustaminen (Ny- yritys tai muu)

Autenttisuuden
mahdollistaminen oppimisessa kohta B
Aarnio (2016) mukaan Diana- mallin mukaisesti:

B1. Autenttisten oppimistehtävien (lähtöongelmien) oppijakeskein
esiin kaivaminen arkielämästä ja työtilanteista, ongelmien muotoi
minen opiskelijoiden omalla kielellä, lähtökohtana opiskelijoiden ar
käsitykset
B2. Autenttisten tietolähteiden ja aineistojen hyödyntäminen omi
sisältöjen ja tuotosten rakentamisessa ja luomisessa.
Käytännön esimerkit:
• Autenttisten ongelmien yhteisössä
kautta oppimista substanssista
•

jakaminen

ja

niid

Tietolähteiden hyödyntäminen- > mentorit/ ohjaajat

Tekemällä oppiminen työpaikoilla -> verkossa koko ajan kulk
teoriat rinnalla, substanssiosaamisen varmistaminen
•

Verkko-alustalla sovitut tapaamiset -> opettaja ohjaa opiske
joita tiedon etsinnässä ja ongelmien ratkaisussa
•
•

Verkko-oppiminen yhdistettynä tekemällä oppimiseen

Ohjaus ja tuki:
• Opettaja valmentajana ja kanssa kulkijana
•

Oppimisympäristöjen työpaikkaohjaajat, mentori, yrityskummit

•

Vertaistuki opiskelijayhteisössä

4. Tekeminen ja toiminta tavoitteiden mukaisesti
Tavoite:

Molemmissa tutkinnon osissa toteutetaan liikeidean mukaista yrityst
mintaa ja harjoittelua oikeissa työelämän oppimisympäristöissä:

- harjoittaa liiketoimintaa Oppimisympäristöt:
omassa yrityksessä
tai harjoitus• Tekeminen ja toiminta valitussa oppimisympäristössä
yrityksessä oppimisympäristön
tavoitteiden ja
lii- • Tekemällä oppiminen
keidean mukaisesti
• Projektioppiminen
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•

Dialoginen oppiminen verkossa

•

Verkko-alustalla tapaamiset sovitusti ja aikataulutetusti

•

Oikeissa asiakastöissä toiminen, oman projektin mukaisesti

Pedagogiikka:
• Projektioppiminen
•

Tekemällä oppiminen

•

Dialoginen oppiminen
•

Oppimistehtävien ankkurointi aitoihin asiakaspalvelutilant
siin

•

Oppimisen tehostaminen dialogisin toimintatavoin kohta C
Aarnion (2016) mukaan Diana- mallin mukaisesti
C1. Dialoginen ongelmaratkaisu oppijayhteisössä
C2. Dialoginen auttaminen ja tukeminen oppijayhteisössä
C3. Dialoginen tiedustelu ongelmanratkaisussa

Käytännön esimerkit:
• Työelämästä nousseiden ongelmien ratkaisua yhdessä, auttamin
ja tukeminen ryhmässä
•

opettajan ohjaus ja tarkentavat kysymykset, joiden avulla ratka
taan työelämästä nousseet asiat

•

Verkko-oppiminen yhdistetään tekemällä oppimiseen

Ohjaus / tuki / palaute
•

Välitavoitteet - “tsekkaus”, sparraus ja tuki

•

Vertaispalaute ja tuki

•

Vertaisoppiminen

•

Asioiden jakaminen ja keskustelu, dialogi ja vuorovaikutus muid
oppijoiden kanssa

5. Toiminnan päättäminen ja jatko suunnitelmat
Yritystoiminnan
telu

suunnit- Oppimisympäristö:
• Koulu oppimisympäristönä ja kontaktiopetus

•
Tavoite:
arvioida omia vahvuuksia ja •
osaamistaan

Verkossa oppiminen / oppimisalusta

Yhteistyö työelämän oppimisympäristöjen kanssa tavoitelähtöis
arvioinnin toteutus työelämälähtöisesti

Pedagogiikka:
• Projektioppiminen
Yrityksessä toimiminen

•

Tekemällä oppiminen
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Tavoite:
•
arvioida ja kehittää yrityk•
sen toimintaa

Dialoginen oppiminen

Tavoitelähtöisen oppimisen arviointi, arvioidaan mitä on saav
tettu ja mitä osataan, ei sitä mitä ei osata.

Teorian ja käytännön yhteen kietominen oppimisessa kohta D,
Aarnion (2016) mukaan DIANA- mallin mukaisesti:

D1. Teorian ja käytännön vuorottelu, synteesin kutominen, ajattel
ja toiminnan aukkokohtien löytäminen, niistä uusien työstettävien o
gelmien muotoileminen

D2. Koko oppimisprosessin aikainen, jatkuva reflektointi ja arvioim
nen, yksilöllisesti ja yhdessä

Käytännön esimerkit:
• Arvioidaan ryhmässä omaa, että toisten ammatillista kehittymis
•

Käytännön kokemuksista teoreettiseen ongelmanratkaisuun
osaamisen kehittelyyn

•

Yrityskokeilut käytäntöön esim. omat yritysideat ja kokeilut oik
asti käytäntöön

•

Verkko-oppiminen yhdistetään tekemällä oppimiseen

Arviointi ja palaute:
•

Itsearviointi

•

Vertaisarviointi

•

Työpaikkaohjaajien/ mentoreiden arviointi

•

Opettajan arviointi

•

Tavoitelähtöisessä arvioinnissa keskeisintä on tuntea oppimisen t
voitteet ja miten arviointi etenee oppimisprosessin aikana sekä
pussa

•

Oppimistehtävien/ tuotoksien arviointi

•

Yrityskokeilut ja onnistumiset jaetaan

•

Yrittäjyystaitojen ja kokemuksen karttuminen

•
•

Tuotoksien ja yritystoiminnan / projektin päättäminen
esim. Ny- yritysten päättäminen

•

Yrityksen perustaminen oikeasti -> yritystoiminnan jatkaminen
tarvittavat toimenpiteet yritystoiminnan käynnistämiseen

•

Jatko - opinnot -> ammattikorkeakoulut

•

Ammattitutkinnot

•

Erikoisammattitutkinnot
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