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1 Johdanto 

Yrittäjyyskasvatusta on aloitettu tavoitteellisesti kehittämään useissa Suomen kunnis-

sa ja maakunnissa. Pohjois-Pohjanmaalla yrittäjyyskasvatusta on edistetty YES-

yrittäjyyskasvatuskeskus, Pohjois-Pohjanmaa -hankkeen kautta kouluttamalla oppilai-

tosten henkilöstöä ja kehittämällä opetussuunnitelmia ja verkostoitumista. Hankkeen 

aikana oppilaitoksiin on myös välitetty YES-verkoston hyviä käytänteitä, materiaaleja ja 

asiantuntija-apua. Yhtenä hankkeen tavoitteista on ollut muodostaa Pohjois-

Pohjanmaalle yrittäjyyskasvatuksen alueellinen toteuttamismalli, joka perustuu toimi-

joiden yhteistyöhön ja vuoropuheluun yli kouluasteiden ja organisaatiorajojen. Tämän 

toteuttamismallin taustaksi nähtiin tarpeelliseksi selvittää, millainen on Pohjois-

Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen nykytila. 

1.1  Taustaa 

 

Suomen hallitusohjelmassa on todettu Suomen tarvitsevan menestyviä yrittäjiä. Uu-

sien yritysten syntyminen ja toimivien yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistä-

minen ovat hallituksen yrityspolitiikan keskeisiä tavoitteita.  

Kiinnostusta ja valmiuksia yrittäjyyteen pyritään lisäämään koulutuksellisin toimin 

eri koulutusasteilla. Opetusministeriö on määritellyt valtakunnalliset linjaukset yrittä-

jyyskasvatuksen keskeisistä tavoitteista vuoteen 2015. Koulutuksen työelämäyhteyksiä 

sekä tietoa kansalaisen, työntekijän ja yrittäjän oikeuksista ja velvollisuuksista antavaa 

työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta vahvistetaan kaikilla koulutusasteilla. Myös Euroopan 

komission Yrittäjyys 2020 -toimintaohjelmassa on Euroopan hyvinvointikehityksen 

turvaamiseksi nostettu koulujen yrittäjyyskasvatus keskeiseen asemaan. Sen mukaan 

jokaiselle toisen asteen opiskelijalle tulisi tarjota opetuksen ohella kokemuksia yrittä-

jyydestä.  

Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2040 luonnoksessa maakunnan visiona 

on olla ”osaava, kansainvälinen ja elinvoimaisten alueiden yrittäjyysmaakunta kärke-

nään Oulu, pohjoisen suurin keskus. Pohjois-Pohjanmaa on hyvinvoinnin, laadukkaan 

elinympäristön ja monimuotoisen luonnon maakunta”. Menestymisen perustaksi määri-

tellään mm. laajasti sisäistynyt yrittäjyys. Maakuntaohjelman 2014-2017 toimintalinja 

2,  Innovaatiot ja osaaminen –kappaleessa kirjoitetaan maakunnalliselle yhteistyölle ja 

kokemusten vaihdolle olevan entistä enemmän tarvetta, jotta työelämässä tarvittavaa 

osaamista voitaisiin entistä paremmin ennakoida. Yrittäjyysosaaminen tulee olemaan 

entistä tärkeämpi osa opetusta. Maakuntasuunnitelmassa koko maakunnan laajuinen 

yrittäjyyden edistäminen todetaan olevan haasteellista, koska joissakin seutukunnissa 

yrittäjyyteen liittyvää opetusta toteutetaan suunnitellusti edeten ja joissakin seutukun-

nissa on oppilaitoksia, joissa sitä ei ole lainkaan aloitettu. Yhdeksi toimenpiteeksi tällä 

toimintalinjalla on suunnitelmassa määritelty yrittäjyysosaamisen kehittäminen. 
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Tämä tutkimus on tehty YES-yrittäjyyskasvatuskeskus, Pohjois-Pohjanmaa  

-hankkeessa. Hanke on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-

sen (ESR ja valtio), Oulun seudun koulutuskuntayhtymän ja Jokilaaksojen koulutuskun-

tayhtymän rahoittama hanke. Tutkimus on tehty yhteistyönä Pohjois-Pohjanmaan liiton 

(EAKR ja valtio), Kerttu Saalasti säätiön ja OEK-toimijoiden  

rahoittaman Mikroyrittäjyyden tutkimus ja Oulun Eteläisen TKI-toiminnan kehittämi-

nen (MikroY) -hankkeen kanssa.  

1.2  Tutkimustyön tavoite ja menetelmät 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pohjois-Pohjanmaan koulutusorganisaatioissa 

toteutettavan yrittäjyyskasvatuksen nykytila ja esittää suunnitelma, jolla sitä voitaisiin 

jatkossa kehittää. Tutkimukseen otettiin mukaan kaikki ne kohderyhmään kuuluvat, 

joiden sähköpostiosoite oli verkkosivustoilta löydettävissä. 

Tutkimuksessa haettiin vastausta kysymykseen: Mikä on Pohjois-Pohjanmaan yrittä-

jyyskasvatuksen nykytila? Kysymys jaettiin kahteen alaongelmaan: 1) Mitä ovat Poh-

jois-Pohjanmaan koulutusorganisaatioissa toteutettavan yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet 

ja painopisteet? ja 2) Mitkä tukiverkostot tai -materiaalit niiden yrittäjyyskasvatuksessa 

ovat tutkimuksen kohderyhmän mielestä tärkeitä? 

Keskeisimpinä taustateorioina on käytetty Kyrön ja Ripatin (2006) Yrittäjyyskasva-

tuksen opetuksen sisällön, tavoitteiden ja painopisteiden vertailua sekä Yrittäjyyskasva-

tuksen ehjää polkumallia (Varsinais-Suomen maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen stra-

tegia 2020, 2013.)  

Johdantokappaleen jälkeen kappaleessa kaksi kuvataan Pohjois-Pohjanmaan alue ja 

Suomen koulutusjärjestelmä ja avataan termiä yrittäjyyskasvatus. Kappaleessa esitellään 

myös yrittäjyyskasvatusta ohjaavia asiakirjoja eri koulutusasteille, yrittäjyyskasvatuksen 

tukimateriaalia ja tukitoimijoita sekä valmiita toimintaa ohjaavia yrittäjyyskasvatusmal-

leja.  

Luvussa kolme käsitellään tutkimuskysymyksiä, tutkimuksen tavoitteita ja tutkimus-

menetelmiä. Tutkimuksen tulokset esitellään luvussa neljä. Viidennessä luvussa tarkas-

tellaan saatuja tuloksia ja esitetään syntyneitä   

toimenpide-ehdotuksia. Kappaleen lopussa arvioidaan tehtyä tutkimusta ja sen luotetta-

vuutta.  
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2 Tutkimuskohteen kuvaus ja teoreettiset lähtökohdat 

2.1  Pohjois-Pohjanmaa  

Pohjois-Pohjanmaan maakunta muodostuu seitsemästä seutukunnasta. Siihen kuulu-

vat Oulun, Oulunkaaren, Raahen, Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven, Yli-

vieskan ja Koillismaan seutukunnat.  

 

  
 

 

 

 
Kuva 1. Pohjois-Pohjanmaa (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2012, julkaistu P-P liitto luvalla). 

 

Pohjois-Pohjanmaan tärkeimmät toimialat ovat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 

mukaan terveys- ja sosiaalipalvelut (18 %), teollisuus (15 %), tukku- ja vähittäiskauppa 

(10 %), koulutus (8 %) ja rakentaminen (7 %). Alueella työskenteli vuonna 2011 yh-

teensä 159 212 henkilöä, joista yritystoimipaikoissa yhteensä 95 161. Alueen 22 670 

yrityksestä noin 92 % on pieniä alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä (Taulukot 1 ja 2). 
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TAULUKKO 1. Yritysten toimipaikkatilasto Pohjois-Pohjanmaalla 2011 

Toimipaikkatilasto Pohjois-Pohjanmaalla kokoluokit-
tain vuonna 2011 

  
  2011 

    000 Kaikki toimialat 

    Pohjois-Pohjanmaa 

    
Toimipaikat Henkilöstö 

Kaikki kokoluokat 22 670 95 161 

alle 10 henkilöä 20 936 34 447 

10-49 henkilöä 1 478 27 992 

50-249 henkilöä     

(Työ- ja elinkeinoministeriö, 2013) 

 

 
TAULUKKO 2. Työpaikat toimialoittain Pohjois-Pohjanmaalla 2011 (Tilastokeskus 2011, 

työssäkäyntitilasto ) 

 
 

 

Pohjois-Pohjanmaan yhteenlaskettu asukasluku on noin 400 670 henkilöä, joista noin 

59 % asuu Oulun seutukunnassa (Taulukko 4). Pohjois-Pohjanmaan maakunnan väes-

töstä on suhteellisen paljon alle 7-vuotiaita lapsia ja kouluikäisiä nuoria. Alle 15 -

vuotiaita on 21,8 %, kun koko maassa vastaava luku on 17,5 %. Nuorten 16-24 vuotiai-

den osuus väestöstä on 12,0 %, koko maassa 11,1 % (Taulukko 3). 

Oulun seutu on Pohjois-Suomen keskus. Alueella on Suomen neljänneksi suurin vä-

estökeskittymä, noin 220 000 henkilöä. Seutu on koko Pohjois-Suomen aluekehittämis-

työn ydin ja sillä on kansallisestikin merkittävä asema tietoyhteiskuntapalveluiden ke-

hittämisessä. Oulussa sijaitsee monialainen yliopisto- ja korkeakoulukeskus yrityksi-

neen ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioineen.  



13 

 

Pohjois-Pohjanmaan muissa osissa väestö jakautuu Oulun kaaren ja Koillismaan seu-

tukuntiin n. 45 000, Raahen seutukunta n. 35 000 ja Oulun Eteläisen alue (Nivala-

Haapajärven, Ylivieskan ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnat) n. 85 000 henkilöä.   

 
TAULUKKO 3. Väestön ikäjakauma Pohjois-Pohjanmaalla ja Suomessa 2011(Tilastokeskus 

2013a.) 

 Pohjois-Pohjanmaa Koko Suomi 

Alle 7 v. osuus väestöstä 10,0 % 7,8 % 

7-15 vuotiaita  11,8 % 9,7 % 

16-18 vuotiaita 4,0 % 3,6 % 

19-24 vuotiaita 8,0 % 7,5 % 

25-64 vuotiaita 50,5 % 52,6 % 

Yli 65 vuotiaita 15,7 % 18,8 % 

 

Oulun seutukunnassa 15 vuotta täyttäneen väestön koulutusaste poikkeaa maakunnan 

muista seutukunnista. Oulun seutukunnassa tutkinnon suorittaneista korkea-asteen kou-

lutuksen saaneita on 33 %. Vastaava luku Pohjois-Pohjanmaan muissa seutukunnissa on 

17 - 18 % ja koko maassa 28 %. Maaseudun 15 vuotta täyttäneestä väestöstä yli 36 

%:lla puuttuu perusasteen jälkeinen tutkinto, Oulun seutukunnassa vastaava luku on 25 

%. Näitä eroja selittää osittain koulutusten ja työpaikkojen keskittyminen kasvukeskuk-

siin ja maaseudun maatalousvaltaisuus.  

Seuraavassa taulukossa 15-vuotta täyttänyt väestö on jaettu koulutusasteen mukaan 

alueittain. Taulukossa Pohjois-Pohjanmaan maakunta on jaettu kolmeen osaan: 1) Oulun 

seutukunta, 2) Oulunkaari ja Koillismaa sekä 3) Oulun eteläinen alue, johon kuuluvat 

Haapaveden-Siikalatvan, Ylivieskan ja Nivala-Haapajärven seutukunnat sekä Raahen 

seutukunta. 

 
TAULUKKO 4. 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen mukaan alueittain jaettuna  

Pohjois-Pohjanmaalla 2011 (Tilastokeskus 2013a.) 

 

Oulun 
seutukun-
ta 

Oulun-
kaari  
ja  
Koillis-
maa 

Oulun  
eteläisen  
alue ja 
Raahen stk 

Pohjois- 
Pohjanmaa  
yhteensä  

 
Koko 
Suomi  
yhteensä 

 
15-vuotta täyttäneet 181294 36008 99032 316334 4512285 

P-P väestö, aluejakauma  57 % 11 % 31 % 100 %  

Tutkinnon suorittaneita 75 % 63 % 64 % 70 % 68 % 

Keskiasteen koulutus 41 % 46 % 45 % 43 % 40 % 

Korkea-asteen koulutus 33 % 17 % 18 % 27 % 28 % 

Ei perusasteen jälkeistä 
tutkintoa 25 % 37 % 36 % 30 % 32 % 

 

Pohjois-Pohjanmaan alueella on yhteensä 329 oppilaitosta (Taulukko 5). Tilastossa 

näkyvien koulutusta järjestävien oppilaitosten lisäksi Pohjois-Pohjanmaan alueella jär-

jestetään lukuisia koulutusohjelmia alueen ulkopuolisten oppilaitosten järjestämänä. 

Esim. merkittävä koulutuksenjärjestäjä alueella on Centria amk, jonka pääkampus sijait-

see Kokkolassa. Sen Ylivieskan yksikössä voi opiskella tekniikkaa, sosiaalialaa, huma-

nistista ja kasvatusalaa, matkailua ja liiketaloutta. Yksikössä opiskelee yli 1000 opiske-

lijaa (Oulun Eteläinen, 2014).   
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TAULUKKO 5. Pohjois-Pohjanmaan oppilaitokset 

Suomen koululaitoksen oppilaitosten määrät 
oppilaitostyypin mukaan Pohjois-
Pohjanmaalla vuonna 2012   

Peruskoulut  219 

Peruskouluasteen erityiskoulut 8 

Lukiot 35 

Perus- ja lukioasteen koulut  2 

Ammatilliset oppilaitokset 24 

Ammatilliset erityisoppilaitokset  1 

Ammatilliset erikoisoppilaitokset 3 

Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset  4 

Ammattikorkeakoulut  1 

Yliopistot  1 

Musiikkioppilaitokset 6 

Liikunnan koulutuskeskukset  1 

Kansanopistot 6 

Kansalaisopistot  17 

Kesäyliopistot  1 

Yhteensä 329 

(Tilastokeskus 2013b, 27.) 

2.2  Suomen koulutusjärjestelmä 

Suomen lainsäädäntöön on määritelty kaikille Suomen kansalaisille yleinen oppivel-

vollisuus ja oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Perusopetuksen oppimäärän suori-

tettuaan kansalainen on hoitanut oppivelvollisuutensa (Finlex). 

Suomen koulutusjärjestelmä ryhmitellään koulutusasteisiin, joissa järjestettävälle 

koulutukselle määritellään tavoitteet kunkin koulutussektorin lainsäädännössä. Koulu-

tusjärjestelmä muodostuu yleissivistävästä perusopetuksesta, peruskoulun jälkeisestä 

yleissivistävästä lukiokoulutuksesta tai ammatillisesta koulutuksesta sekä korkea-asteen 

koulutuksesta. Aikuiskoulutusta tarjotaan kaikilla koulutusasteilla (Kuva 2). 

Perusopetus on 1.-9. luokkien yleissivistävää opetusta, jota ohjaavat valtakunnallisen 

opetussuunnitelman perusteet sekä kunnan ja koulun laatimat opetussuunnitelmat. Pe-

rusopetusta voidaan antaa myös kansanopistoissa, aikuislukioissa tai muissa oppilaitok-

sissa. Siihen voidaan liittää vuoden mittainen vapaaehtoinen lisäopetus. Perusopetuksen 

suorittaminen ei oikeuta tutkintoon, mutta sen hyväksytysti suorittaminen antaa kelpoi-

suuden hakeutua perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin.  

Perusopetuksen jälkeinen koulutus on lukiokoulutusta tai ammatillista koulutusta 

(ammatilliset perustutkinnot, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot). Lukiossa tarjotaan 

yleissivistävää koulutusta, jonka valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta päättää val-

tioneuvosto. Opetushallitus päättää opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä vah-

vistamalla opetussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta opetuksen järjestäjät laativat 

paikallisen opetussuunnitelman. Lukiokoulutuksen jälkeen opiskelija voi hakea amma-

tilliseen peruskoulutukseen tai korkea-asteen opintoihin.  

Ammatillisen koulutuksen kehittämistavoitteet perustuvat valtioneuvoston hyväksy-

mään koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan. Ammatillisen perustutkin-

non suorittaneella on työelämässä tarvittava alan ammatillinen pätevyys. Ammatti- ja 
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erikoisammattitutkinnot ovat ammatillisen perustutkinnon jälkeistä jatko- ja täydennys-

koulutusta. 

Korkeakoulujärjestelmä muodostuu yliopistoista ja ammattikorkeakouluista, joiden 

kehittämistavoitteet myös perustuvat edellä mainittuun koulutuksen ja tutkimuksen ke-

hittämissuunnitelmaan. Yliopistojen perustehtävänä on harjoittaa tieteellistä tutkimusta 

ja antaa siihen perustuvaa ylintä opetusta. Niiden toimintaa ohjataan yliopistolaissa ja 

yliopistoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Lisäksi toimintaa säätelevät mm. 

valtioneuvoston asetus ylipistojen tutkinnoista ja asetus korkeakoulututkintojen järjes-

telmästä. Yliopistossa voi suorittaa alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja sekä tie-

teellisiä jatkotutkintoja, joita ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot.  

 

 

 
 

Kuva 2. Suomen koulutusjärjestelmä, mukaillen OKM (2014). 

 

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuk-

siin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta am-

matillisiin asiantuntijatehtäviin. Sen soveltava tutkimus- ja kehitystyö palvelee opetusta 
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*(myös oppisopimuskoulutus) 3 v.
Ylioppilastutkinnot 3 v.

Perusopetus 7-16 vuotiaat

Ammattikorkeakoulututkinnot
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Alemmat korkeakoulu-

tutkinnot 3 v.

Ylemmät korkeakoulu-

tutkinnot 2 v.

Ylemmät amk-tutkinnot
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sekä tukee alueen kehitystä, elinkeinoja ja työelämää. Ammattikorkeakoulussa voi suo-

rittaa ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Am-

mattikorkeakoulut ovat kunnallisia tai yksityisiä, niiden toimiluvat myöntää valtioneu-

vosto. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman lisäksi ammattikorkeakoulu-

ja ohjataan ministeriön, ammattikorkeakoulujen ylläpitäjien ja ammattikorkeakoulujen 

välisillä sopimuksilla (OKM 2014). 

2.3  Yrittäjyyskasvatus 

Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan Suomen kaikissa koulutusorganisaatioissa. Yrittä-

jyyskasvatuksen käsite rakentuu yrittäjyyden määrittelystä ja kasvatus-käsitteen tulkin-

nasta. Suomalaiseen käsitteistöön sopisi pääkäsitteenä yrittäjyyskasvatus ja sen alla yrit-

täjämäinen oppiminen ja opetus, jota vielä voisi täsmentää yrittäjämäisyydellä ja yritte-

liäisyydellä. Yrittäjyyden ominaisuudet liittyvät mahdollisuuksien havaitsemiseen, in-

novatiivisuuteen, uuden toiminnan aikaansaamiseen ja riskin kantamiseen (Kyrö & Ri-

patti 2006). 

 

Yrittäjyys 

Yrittäjyys on sanana riittämätön määrittelemään mitä yrittäjyys on. Yrittäjyyskasva-

tuksen näkökulmasta se on innovatiivisuutta, hallittua riskinottoa, katalysaattoriutta 

(asioiden tapahtumaan saamista) ja omistuksellisuutta. Sen voidaan nähdä koostuvan 

omaehtoisesta, ulkoisesta ja sisäisestä yrittäjyydestä, jotka yhdessä muodostavat koko-

naisvaltaisen kuvan yrittäjyyden ajatuksellisista ja toiminnallisista ulottuvuuksista (Ris-

timäki 2004). Kyrö ja Ripatti (2006) kirjoittavat muotojen olevan vuorovaikutuksessa 

toistensa kanssa ja muovaavan toinen toistaan. Heidän määrittelemänsä yrittäjyyden 

muodot ovat: 

1) Yksilön yrittäjämäinen toimintatapa. 

2) Ulkoinen yrittäjyys eli pienyrityksen omistaminen ja johtaminen. 

3) Organisaatioyrittäjyys eli organisaation yhteisvastuullinen toimintatapa. 

4) Sisäinen yrittäjyys, joka liittyy näistä yksilön ja organisaation yrittäjämäiseen 

toimintatavan dynamiikkaan. 

 

Suomen opetusministeriö kuvaa yrittäjyyden yksilön kyvyksi muuttaa ideat toimin-

naksi. Se sisältää luovuuden, innovaatiokyvyn ja riskinoton, kyvyn suunnitella ja johtaa 

toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä ominaisuudet tukevat yksilön jokapäiväis-

tä elämää koulutuksessa, työssä, vapaa-aikana ja muussa yhteiskunnallisessa toiminnas-

sa. Niitä tarvitaan yritystoiminnassa, mutta ne lisäävät myös työntekijän tietoisuutta 

työstään ja auttavat tarttumaan mahdollisuuksiin (OPM, 2009a). Euroopan komission 

määritelmässä edellisten lisäksi mainittaan yrittäjyyden tukevan päivittäistä elämää ko-

tona ja yhteisössä ja lisäävän työntekijän tietoisuutta työn merkityksestä. Se toimii pe-

rustana erityistaidoille ja tietämykselle, joita tarvitaan yrittäjän ryhtyessä sosiaaliseen tai 

kaupalliseen toimintaan. (Commission of the European Communities 2005, 18). 

 

Yrittäjyyskasvatus 

Euroopan komissio määrittelee olennaisia tietoja, taitoja ja asenteita, jotka liittyvät 

yrittäjyyden osaamisen kehittämiseen. Tietämykseen liittyen jokaisella tulisi olla laaja 

käsitys talouden toiminnasta, yritysten mahdollisuuksista ja haasteista. Jokaisen tulisi 

olla tietoisia eettisyydestä, miten voidaan edistää hyviä asioita esim. reilun kaupan tai 

sosiaalisen yritystoiminnan kautta. Taitoihin liittyen tulisi hallita kokonaisuuksia ja kye-

tä työskentelemään yksin ja ryhmissä. Myös omien vahvuuksien ja heikkouksien tiedos-

taminen ja kyky arvioida ja ottaa riskejä on tärkeää. Asenteisiin liittyen komissio mää-
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rittelee yrittäjän ominaisuuksiksi aloitteellisuuden, ennakoivuuden, riippumattomuuden 

ja innovatiivisuuden. Siihen sisältyy myös motivaatio ja määrätietoisuus saavuttaa ta-

voitteet. (Commission of the European Communities 2005, 18.)  

Yrittäjyyskasvatus on Suomen opetusministeriön (OPM, 2009a) määrittelemänä pää-

asiassa opetushallinnon alalla tehtävää yrittäjyyttä vahvistavaa laaja-alaista työtä, jota 

tekevät ja toimintaa tukevat opetustoimijoiden ohella myös useat työelämätahot ja jär-

jestöt. Käytännön toimenpiteiden tavoitteena on lisätä myönteistä asennetta yrittäjyy-

teen, tietojen ja taitojen kehittäminen, uuden yrittäjyyden aikaan saaminen, henkilöstön 

osaamisen kehittäminen ja yrittäjämäinen toimintatapa. Yrittäjyyskasvatus perustuu 

elinikäiseen oppimiseen ja verkostomaiseen toimintatapaan. 

Joissakin tutkimuksissa on todettu, että yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet eivät välity 

koulujen tai opettajien toimintaan. Oppilaitoksissa painotetaan oppilaiden yrittäjämäis-

ten ominaisuuksien kehittämistä. Yrittäjämäisten toimintatapojen ja oppimisympäristö-

jen luominen on edellytys oppilaiden yrittäjämäisyyden kehittymiselle. Sisäinen yrittä-

jyys tulkitaan kouluissa asennekasvatukseksi, jossa kehitetään opiskelijan yritteliästä 

asennetta koulunkäyntiä tai tulevaa työelämää kohtaan ja ulkoinen yrittäjyys liitetään 

yleensä projekteihin tai vierailuihin (Ruskovaara ym., 2011; Seikkula-Leino 2010.)  

Lapin yliopistossa valmistunut Taina Järven (2013) väitös yrittäjyyden oppimisesta ja 

opettamisesta ammatillisella toisella asteella kertoo yrittäjyyden oppimisen olevan ylei-

sesti mukana toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmissa tutkintoihin 

sisällytettyinä opintoina ja valinnaisina opintoina. Ammatillisessa koulutuksessa yrittä-

jyyttä suunnittelevan opiskelijan on tehtävä valintoja näiden opintojen välillä. Kuitenkin 

toisen asteen ammatillisen koulutuksen kaikille opiskelijoille tulisi saada perusvalmiu-

det yrittäjyydestä oman alan ammatillisen osaamisen rinnalle huolimatta siitä, mitä 

opintoja hän valitsee. Yrittäjyyden oppimisessa olisi tärkeä oppia konkreettisesti yrityk-

sen perustaminen ja se, miten yritystoimintaa hoidetaan tulevina vuosina. Yrittäjyyden 

oppimisympäristöjä tulisi kehittää niin, että oppiminen olisi tilannesidonnaista ja se ta-

pahtuisi aidossa yritysmaailmassa. Sen tulisi tapahtua itse tekemällä ja kokemuksista 

oppimalla. Sopiva oppimisympäristö mahdollistaisi opiskelijoiden luotettavan keskinäi-

sen keskusteluverkoston ja vertaistuen myös toimivien yrittäjien tai muiden opiskelijoi-

den kanssa, sekä yritysidean arvioimisen esim. alan yrittäjien tai tulevien asiakkaiden 

kanssa. Kun eri alojen opiskelijat saisivat tehdä oman alansa yritystoimintaa, he voisivat 

löytää innostuksen yrittäjyyteen. (Järvi, 2013.) 

Jussi Pihkala (2008) on väitöksessään tutkinut muuttavatko ammattikorkeakoulun 

yrittäjyysopinnot opiskelijoiden yrittäjyysintentioita (-tavoitetta, -pyrkimystä). Tutkimus 

on tehty kahden ammattikorkeakoulun koulutusstrategioihin pohjautuen pitkittäistutki-

muksena ja sillä on haettu tietoa ammattikorkeakoulujen yrittäjyyskoulutuksen onnis-

tumisesta yrittäjyyden aikaansaamiseksi. Tutkimuksen tulokset osoittavat yrittäjyysin-

tentioiden olevan suhteellisen pysyviä koko opintojen ajan, eikä niitä yrittäjyyskoulu-

tuksen avulla saada lisättyä. Opiskelijat kuitenkin kokevat yrittäjyyskoulutuksen merki-

tyksen tärkeänä. Myös Mira Huttusen (2014) diplomityössä, jossa tutkittiin mikroyrittä-

jien uravalintaan ja yrityksen kasvuun liittyviä tapahtumia, sekä yrittäjyyttä tukevia piir-

teitä ja ominaisuuksia, ammatilliselta toiselta asteelta valmistuneet yrittäjät kokivat 

merkittävänä oppilaitokselta saadun laadukkaan opetuksen ja yrittäjyyden tukemisen ja 

ammattikorkeakoulusta valmistuneet yrittäjyyteen valmentavan opetuksen. Pihkalan 

tutkimuksen mukaan koulutuksen avulla kaikkien tietoisuus yrittäjyydestä yleisellä ta-

solla lisääntyy ja yrittäjyyskoulutus nähdään keinoksi tavoittaa potentiaaliset yrittäjyy-

destä kiinnostuneet opiskelijat. Hänen tutkimukseensa kerätyn materiaalin mukaan ne 

opiskelijat, joilla jo opintojen alkaessa oli ideoita ja suunnitelmia yrittäjyydestä, hylkä-

sivät niitä opintojensa aikana, toisaalta he myös kehittivät rohkeasti uusia. Tutkimukses-

sa todettiin yrittäjyyskoulutuksen interventioiden (osallisuuksien, väliintulojen) tuotta-

man tiedon ja erilaisten yritys- ja yrittäjäkontaktien ilmeisesti tuottaneen yritystoimin-
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nan käynnistämiseen liittyvää osaamista ja realismia opiskelijoiden ajatuksiin. Siksi 

olisi tärkeää kehittää toimintamalleja ja -tapoja saada opiskelijat aitoihin tilanteisiin 

yritysten kanssa. Ne opiskelijat, joilla oli jo opiskelua aloittaessaan aikomuksia yrittä-

jäksi ryhtymiseen tai jo olemassa olevaa yritystoimintaa pitäisi vahvistavana resurssina 

saattaa yhteen niiden opiskelijoiden kanssa, joilla motivaatioita yrittäjyyteen on vä-

hemmän tai ei lainkaan. (Pihkala 2008.) 

Opiskelijoiden arvioiden mukaan yrittäjyyskoulutus toi epävarmuutta omiin yrittä-

jyyskykyihin luottamisessa (Pihkala 2008.) Myös Huttusen tutkimuksessa huomioitiin 

yrittäjäksi aikovien kokevan omien tietojensa olevan puutteellisia yrittäjän uralle. Itse-

varmuus yrittäjänä, osaaminen ja yrittäjyystietämys nähtiin niinä yrittäjyyden esteinä, 

joihin oppilaitokset voivat toiminnallaan vaikuttaa opiskelujen aikana ja myös opiskeli-

jan valmistumisen jälkeen (Huttunen 2014).  

Opintojen tulee olla teoriapohjaisten yrittäjyyden johdanto- ja perustamiskurssien si-

jaan koulutusta, joka vahvistaa opiskelijoiden luottamista omiin kykyihinsä (Pihkala 

2008). Yrittäjyysopinnot jaksotetaan muiden opintojen lomaan, ne tehdän käytännönlä-

heisiksi ja opiskelijan omaan alaan kytketyiksi. Koska Pihkalan aineistossa yrittäjyysin-

tentiot näyttivät kehittyneen jo ennen ammattikorkeakouluopintoja, tutkimuksessa suo-

sitellaan perusopetuksen ja toisen asteen roolin vahvistamista yrittäjyyskasvatuksessa.  

Kyrön ja Ripatin (2006) julkaisussa Yrittäjyyden opetuksen uudet tuulet verrataan 

yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita, opetuksen sisällön painopisteitä, oppimiseen vaikutta-

via persoonallisuuden ja älykkyyden osa-alueita ja oppimisen painopisteitä keskenään. 

Vertailun tuloksena osoitetaan kuinka tärkeää on oivaltaa yrittäjyyden perustat ja niiden 

suhde opetukseen, näkemykseen oppimisympäristöstä ja oppivan yhteisön kehittämises-

tä. Tutkijoiden julkaisun tavoitteena on luoda uutta energiaa ja uusia tuulia yrittäjämäi-

seen opettajuuteen ja opettamiseen sekä opettamisen prosesseihin.  

 
Taulukko 1. Yrittäjyyskasvatuksen opetuksen sisällön, tavoitteiden ja painopisteiden vertailu 

(mukaillen Kyrö & Ripatti 2006.) 

 

Opetuksen sisällön 
painopiste 

Persoonallisuuden ja 
älykkyyden rakentei-
den painopiste ja 
orientaatio 

Yrittäjyyskasvatuksen 
tavoite 

Oppimisen painopiste 

Tieto liiketoimintasuun-
nitelman laatimisesta ja 
pienyrityksen eri toi-
minnoista 

Kognitiivinen (tiedolli-
nen: havainnointi, tun-
nistaminen, kuvittelu, 
arviointi, päättely)  
orientaatio 

Oppiminen yrittäjyydes-
tä 

Rationaalinen ajattelu ja 
päättely 

Yrityksen perustaminen 
ja toimiminen omistaja-
johtajana 

Kognitiivinen ja konatii-
vinen (motivaatioon ja 
tahtoon liittyvä) orien-
taatio 

Oppiminen yrittäjyyttä 
varten 

Tahto ja valmiudet pe-
rustaa yritys 

Yrittäjämäinen käyttäy-
tyminen 

Affektiivinen (tempera-
mentti, tunteet, arvot, 
asenteet) ja konatiivinen 
orientaatio 

Oppiminen yrittäjämäi-
sesti 

Valmiuksien kehittämi-
nen omaehtoiseen tie-
donhankintaan, uuden 
tiedon ja toiminnan 
luomiseen 

Yrittäjämäisen kehittä-
misen/kehittymisen 
tukeminen 

Kognitiivinen, konatiivi-
nen ja affektiivinen 
orientaatio niin yksilöta-
solla kuin kollektiivisena 
organisaatiokulttuurin 
ilmentyminä 

Oppiminen yrittäjämäi-
sessä oppimisympäris-
tössä 

Valmiudet nauttia va-
paudesta ja epävar-
muudesta ja niiden 
suomista mahdollisuuk-
sista/Valmiudet huomi-
oida ja tarttua mahdolli-
suuksiin  
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Tutkimuksessaan Kyrö ja Ripatti väittävät, että yrittäjyyskasvatuksen kurssisisällöistä 

merkittävä osa muodostuu siitä, miten hyvä liiketoimintasuunnitelma laaditaan ja/tai 

tietoon pienyrityksen johtamisen eri toiminnoista, jolloin oppiminen painottuu rationaa-

liseen päättelyyn. Tällöin tuloksena opiskelijan tiedot lisääntyvät ja tulos voi olla erin-

omainen opettajan tavoitteiden näkökulmasta, mutta ei oppijan yrittäjämäisen toiminnan 

näkökulmasta (taulukon rivi 1). Jos yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on yrityksen pe-

rustaminen ja toimiminen omistajajohtajana, painottuvat motivaatioon ja tahtoon liitty-

vät näkökulmat rationaalisen päättelyn lisäksi (rivi 2). Tavoiteltaessa yrittäjämäistä 

käyttäytymistä opettajan rooli on perinteisen opettamisen sijasta ohjaava, jolloin tuetaan 

opiskelijoiden valmiuksia hankkia itse tarvitsemansa tieto. Tässä oppimisessa painottu-

vat affektiivinen (temperamentti, tunteet, arvot, asenteet) ja konatiivinen orientaatio 

(rivi 3). Tämäkään ei välttämättä sisällä yrittäjämäistä oppimisympäristöä, mikä saattaa 

olla suurin kulttuurinen haaste koko koulujärjestelmälle. Yrittäjämäisen kehittämisen 

ja/tai kehittymisen tukeminen onnistuu parhaiten yrittäjämäisessä oppimisympäristössä, 

joka kannustaa yrittäjämäiseen käyttäytymiseen. (Kyrö & Ripatti 2006.)  

Ehjä Polku -toimintamalli (kuva 3) on rakennettu ajatukselle, että yrittäjyyskasvatuk-

selle voidaan ja pitää asettaa erilaisia tavoitteita ikä- ja luokka-astekohtaisesti. Polku-

mallissa kannustetaan kasvattamaan yrittäjyys- ja työelämäosaamista koko opintojen 

ajan. Ehjä polku on opettajan ja ohjaajan työkalu, joka muistuttaa mitä tavoitetta eri 

ikävaiheissa tulee tavoitella. Mallin taustalla on yrittäjyyskasvatuksen jakaminen oma-

ehtoiseen, sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen (kuten myös esim. Kyrö ja Ripatti). Malli 

on rakentunut useiden yrittäjyyskasvatussunnitelmien yhteydessä käytyjen keskustelu-

jen ja asiantuntijatyön pohjalta. Viimeisin versio yrittäjyyskasvatuksen polusta on jul-

kaistu Varsinais-Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategiassa. 

 

 
 

Kuva 3. Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku (mukaillen Varsinais-Suomen maakunnallinen 

yrittäjyyskasvatuksen strategia 2020, 2013. Lupa julkaisuun Villinikkarit Oy ja 

Varsinais-Suomen liitto.) 

2.3.1  Yrittäjyyskasvatusta ohjaavia asiakirjoja 

Opetusministeriö (OPM) on tehnyt suosituksia yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen 

verkostoille julkaisussa Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat 2009. Verkostoiksi julkai-
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sussa on määritelty varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, ammatillinen koulutus, korkea-

koulut, aikuiskoulutus, työ- ja elinkeinoelämä, järjestöt, hallinnolliset ja poliittiset päät-

täjät ja kodit. Toimijoiden lisäksi verkostossa ovat oppimisympäristöt ja toimintakult-

tuurit sekä kasvatuksen ja opetuksen sisällöt. Verkosto on esitetty kuvana, jonka tavoit-

teena on havahduttaa ajattelemaan, mikä on lukijan oma rooli verkostossa ja yrittäjyy-

den edistämisessä. Verkoston keskiöön ja toiminnan kohteeksi on kirjattu oppijan yrittä-

jämäiset valmiudet ja toimintatavat (OPM 2009a). 

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiksi OPM on määritellyt yksilöiden yrittäjämäisen 

asenteen vahvistamisen ja yrittäjyyden houkuttelevuuden lisäämisen yksilön yhtenä 

uravaihtoehtona. Opetusministeriön toimialalla yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet liittyvät 

1: osallistuvan ja aktiivisen kansalaisuuden kehittämiseen, luovuuden ja innovaatiotoi-

minnan vahvistamiseen koulutuksessa, vapaa-ajalla ja työelämässä, 2: valtakunnallisesti 

ja alueellisesti myönteisen yrittäjyyskulttuurin ja asenneilmapiirin kehittämiseen ja 3: 

uuden yritystoiminnan käynnistämiseen, toimivien yrittäjien ja heidän yritystensä kehit-

tämiseen sekä omistajanvaihdosten tukemiseen. Seuraavassa taulukossa OPM:n määrit-

telemä yrittäjyyskasvatuksen tahtotila vuodelle 2015. (OPM 2009a.) 

 
TAULUKKO 6. Yrittäjyyskasvatuksen tahtotila vuodelle 2015 

 

OPM (2009a): Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat 

 

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TAVOITETILA VUODELLE 2015 

 

o Yrittäjyyskasvatuksen eri toimijoiden verkostoyhteistyö on vahvistunut kansainvälisellä, valta-

kunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. 

o Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen toimintojen painopiste on alue- ja paikallislähtöistä. 

o Alueellisten resurssikeskusten toiminta on vakiintunut ja valtakunnallisesti kattava.  

o Yrittäjyyskasvatus on nykyistä vahvemmin sisällytetty uudistuviin opetussuunnitelmien perustei-

siin. Se on myös nykyistä vahvemmin osa koulujen ja oppilaitosten omia opetussuunnitelmia.  

o Yrittäjyyskasvatus on sisällytetty nykyistä vahvemmin osaksi kuntien koulu- ja elinkeinotoimen 

strategioita ja kehittämissuunnitelmia.  

o Ammatillisten perustutkintojen perusteisiin ja näyttötutkinnon perusteisiin sisältyvät yrittä-

jyysopinnot ovat lisänneet tutkinnon suorittaneiden omaa yritystoimintaa sekä kannustaneet yrit-

täjämäiseen toimintaan toisen palveluksessa. 

o Korkeakoulut ovat sisällyttäneet kokonaisstrategioihinsa yrittäjyyden. Korkeakoulun strategian 

mukaisesti on laadittu hyväksytty toimintapata, jossa kannustetaan ja tarjotaan valmiuksia yrittä-

jän uralle, synnytetään innovaatioita ja luodaan edellytyksiä yritysten kasvulle. 

o Yrittäjämäisiin oppimisympäristöihin ja yrittäjyyspedagogiikkaan liittyvää tutkimusta on vahvis-

tettu ja se on aikaisempaa poikkitieteellisempää. 

o Opettajien peruskoulutuksessa on kiinteänä osana yrittäjyyskasvatus.  

o On luotu malli, joka mahdollistaa opettajien laajamittaisemman osallistumisen yrittäjyyskasva-

tukseen liittyvään täydennyskoulutukseen ja työelämäjaksoille. 

o Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa on kehitetty verkostoyhteistyötä vahvistavia oppi-

misympäristöjä esimerkiksi virtuaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen.   
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Opetusministeriön linjauksissa on eritelty eri koulutusasteille kehittämisen painoalu-

eet koulutusmuodoittain. Nämä painoalueet on esitetty tämän raportin koulutusastekoh-

taisissa kappaleissa. 

2.3.1.1  Perusopetus 

Opetushallituksen julkaisuissa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 

(OPH 2004) on määritelty strategiset kehittämistavoitteet ja keskeiset keinot perusas-

teelle.  Opetuksen keskeiset sisällöt on jaettu yhteiskunnallisesti merkittävien kasvatus- 

ja koulutushaasteiden ja ajankohtaisten arvokannanottojen perusteella aihekokonaisuuk-

siin. Perusasteen yrityskasvatuksen perusteiden otsikkona on Osallistuva kansalaisuus 

ja yrittäjyys. Päämääräksi on asetettu auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa eri 

toimijoiden näkökulmista ja kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia sekä luoda 

pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun oppimiskulttuurin ja toimintatapojen 

tulee tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, 

yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi sekä tukea oppilasta muodostamaan 

realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan.   
 

Tavoitteet: Oppilas oppii 

o ymmärtämään kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen 

merkitystä, toimintaa ja tarpeita yhteiskunnan toimivuuden näkökulmasta. 

o muodostamaan oman kriittisen mielipiteen erilaista asiantuntijuutta hyödyntäen. 

o osallistumaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja ottamaan vastuuta yhteisten asi-

oiden hoidosta omassa kouluyhteisössä ja paikallisyhteisössä.  

o kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia, epävarmuutta ja ristiriitoja sekä toimi-

maan yritteliäästi ja aloitteellisesti. 

o toimimaan innovatiivisesti ja pitkäjänteisesti päämäärän saavuttamiseksi, sekä 

arvioimaan omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia.  

o tuntemaan työelämää ja yritystoimintaa sekä ymmärtämään näiden merkityksen 

yksilölle ja yhteiskunnalle. 

 

Keskeisiksi sisällöiksi on määritelty:  

o Perustietoja kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen toi-

minnasta sekä työnjaosta. 

o Demokratian merkitys yhteisössä ja yhteiskunnassa. 

o Erilaisia osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja kansalaisyhteiskunnassa.  

o Verkostoituminen oman ja yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi. 

o Osallistuminen ja vaikuttaminen omassa koulussa ja elinympäristössä sekä oman 

toiminnan vaikuttavuuden arviointi. 

o Yrittäjyys ja sen merkitys yhteiskunnalle, perustietoja yrittäjyydestä ammattina 

sekä työelämään tutustuminen. 

 

Yleissivistävän opetuksen kehittämisen painoalueet määritellään Opetusministeriön 

julkaisussa Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat. Painoalueet on esitetty otsikon 2.3.1.2. 

Toinen aste, yleissivistävä lukiokoulutus viimeisessä kappaleessa. 
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2.3.1.2  Toinen aste, yleissivistävä lukiokoulutus 

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003 (OPH 2003) määrittelee yrittäjyyteen liitty-

vät aihekokonaisuudet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt nuorille tarkoitettuun lukiokoulu-

tukseen otsikolla Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys. Tavoitteeksi on asetettu kasvat-

taa opiskelijoita osallistuviksi, vastuuta kantaviksi ja kriittisiksi kansalaisiksi. Se mer-

kitsee osallistumista ja vaikuttamista yhteiskunnan eri alueilla poliittiseen, taloudelli-

seen ja sosiaaliseen toimintaan sekä kulttuurielämään. Osallistumisen tasot ovat paikal-

linen, valtakunnallinen, eurooppalainen sekä globaali. 
 

Tavoitteet: Opiskelija 

o syventää demokraattisen yhteiskunnan toimintaperiaatteiden ja ihmisoikeuksien 

tuntemustaan.  

o osaa muodostaa oman perustellun mielipiteensä ja keskustella siitä kunnioittaen 

muiden mielipiteitä. 

o tuntee yhteiskunnan erilaisia osallistumisjärjestelmiä sekä niiden toimintatapoja.  

o haluaa osallistua lähiyhteisön, kotikunnan, yhteiskunnan ja elinympäristön yh-

teisen hyvän luomiseen yksilönä ja ryhmässä sekä vaikuttaa yhteiskunnalliseen 

päätöksentekoon. 

o omaksuu aloitteellisuuden ja yritteliäisyyden toimintatavakseen.  

o tuntee yrittäjyyden eri muotoja, mahdollisuuksia ja toimintaperiaatteita. 

o ymmärtää työn merkityksen yksilölle ja yhteiskunnalle. 

o tuntee kuluttajan vaikuttamiskeinot ja osaa käyttää niitä. 

 

Keskeiset sisällöt:  

Aihekokonaisuuden toteuttamisen pääpainon tulee olla käytännön harjoittelussa sekä 

omakohtaisten osallistumis- ja vaikuttamiskokemusten luomisessa. Koulun oman aktii-

visen toiminnan lisäksi tällaista opiskeluympäristöä voidaan kehittää yhteistyössä mui-

den yhteiskunnan elinten, erilaisten järjestöjen ja yritysten kanssa. 

  

OPM:n (2009a) julkaisussa Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat määritellään yleissivistä-

vän opetuksen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen painoalueet, joita ovat: 

o Oppilaita aktivoivien oppimisympäristöjen kehittäminen. 

o Opetussuunnitelmien kehittäminen yrittäjyyskasvatusta tukeviksi.  

o Opinto-ohjauksen sekä peruskoulun ja lukion työelämään tutustumisjaksojen 

(TET) kehittäminen siten, että yrittäjyysnäkökulma vahvistuu niissä. 

o Opettajien täydennyskoulutus. 

o Opettajien työelämäyhteyksien vahvistaminen. 

o Harjoitusyritystoiminnan edistäminen.  

o Yrittäjien perehdyttäminen kouluyhteistyöhön. 

o Edellisiin liittyvän aineiston ja materiaalin tuottaminen. 

2.3.1.3  Toinen aste, ammatillinen koulutus 

Keväällä 2010 Opetushallitus uusi ammatillisten perustutkintojen perusteita työelä-

män osaamistarpeiden muutosten pohjalta. Kaikkien tutkintojen ammatillisiin tutkinnon 

osiin on nyt sisällytetty mm. yrittäjyysosaamista. Ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon 

osissa yhden opintoviikon yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto -opintojakson lisäksi on 

neljän opintoviikon laajuinen yritystoiminta-opintojakso. Kaikki opiskelijat saavat pe-

rustiedot yritystoiminnasta ja valmiuden toimia yrittäjämäisesti toisen työnantajan pal-

veluksessa. Ammatillisen koulutuksen opiskelijat saavat yrittäjyyskasvatusta myös työs-

säoppimispaikoilla. Kaikkiin tutkintoihin sisältyy vähintään 20 opintoviikon työssä op-
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piminen, jonka aikana työskennellään työpaikoilla aidossa työympäristössä. (OPH 

2010; OPM 2009a.) 

Opetushallituksen (2010) määrittelemät tavoitteet ammatillisen perustutkinnon neljän 

opintoviikon laajuiselle yrittäjyyteen liittyvälle yritystoiminta-opintojaksolle ovat seu-

raavat:  

Opiskelija  

o kehittää liikeideaa tai tuotteistaa omaa osaamistaan yritystoiminnaksi. 

o arvioi kehittämistarvetta toimintaympäristön muutosten, asiakkaiden tarpei-

den, kilpailun, työympäristön ja oman osaamisen perusteella.  

o noudattaa yritystoiminnassaan tuloksellisen toiminnan periaatteita sekä ottaa 

huomioon toiminnan kustannusrakenteen ja oman työpanoksen vaikutuksen 

toiminnan tuloksellisuuteen.  

 

Opetuksessa arvioitavat kohteet: 

o Liikeidean kehittäminen tai oman osaamisen tuotteistaminen.  

o Yritystoiminnan suunnittelu. 

o Kehittämishankkeen tai yritystoiminnan toteuttaminen. 

o Oman toiminnan, hankkeen tai yritystoiminnan toteuttamisen arviointi. 

o Kehittämishankkeen tai yritystoiminnan esittely. 

o Tuloksellinen ja kokonaistaloudellinen toiminta. 

 

Opetusministeriön Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat -julkaisuun (OPM 2009a) on 

kirjattu ammatillisen koulutuksen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen painoalueet. Pai-

noalueita ovat opetussuunnitelmien ja oppimisympäristöjen kehittäminen yrittäjyyttä ja 

yritystoimintaa tukevaksi, opinto-ohjauksen kehittäminen yrittäjyyttä ja yritystoimintaa 

edistäväksi, ammatillisten opettajien työelämäyhteyksien ja työssäoppimisen vahvista-

minen, työpaikkaohjaajien koulutuksen kehittäminen, sosiaalisten yritysten perustami-

sen mahdollisuuksien luominen, työssäoppimisen tukiohjelman hyödyntäminen yrittä-

jyyden näkökulmasta, opiskelijoiden työssäoppimisen kehittäminen yrittäjyyden ja yri-

tystoiminnan edistämiseksi ja yrittäjyyttä tukevan aineiston ja materiaalin tuottaminen. 

Ammatilliseen aikuiskoulutukseen on määritelty omat painoalueensa (OPM 2009a): 

Ammatti- ja erikoisammattitutkintojärjestelmän hyödyntäminen ja kehittäminen, amma-

tillisen lisäkoulutuksen kehittäminen yrittäjyysosaamisen tarpeisiin, oppisopimuskoulu-

tuksen kehittäminen, työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän suuntaaminen yrittäjyy-

den ja pk-yritysten henkilöstön osaamiseen, oppisopimustyyppisen koulutuksen laajen-

taminen, korkeakoulutettujen täydennyskoulutukseen ja sen suuntaaminen myös yrittä-

jyysosaamiseen ja alueellinen yhteistyö eri toimijoiden kesken. 

2.3.1.4  Korkeakoulut 

Opetusministeriön vuonna 2005 teettämässä tutkimuksessa Yrittäjyys yliopistojen teh-

tävänä? (OPM, 2005) on selvitetty yrittäjyyden asemaa Suomen yliopistoissa. Siinä on 

käsitelty yrittäjyyden tulkintaa, roolia, edistämistä ja yrittäjyyden eri muotoja ja tulevai-

suuden kehityssuuntia. Tutkimuksen piiriin ovat kuuluneet kaikki suomalaiset yliopis-

tot. Keskeisimpänä havaintona tutkimuksessa on todettu, että kaikilla suomalaisilla yli-

opistoilla on hyödyntämättömiä mahdollisuuksia yrittäjyyden suhteen. Havainnon joh-

dosta opetusministeriössä on tehty koulutus- ja tiedepoliittisia ja yliopistojen tasolla 

yliopistokohtaisia toimenpidesuosituksia:  

1) Suomessa on käynnissä yhteiskuntaa koskettava muutos palkkatyöyhteiskunnasta 

yrittäjyysyhteiskunnaksi, joten yliopistojen on arvioitava ennakkoluulottomasti oma 

roolinsa yrittäjyyden edistäjänä uudessa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Sen on otettava 
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arviossa huomioon yliopistoyhteistyön mukanaan tuomat mahdollisuudet sekä vahvis-

tettava ja kannustettava yritteliäisyyttä ja yrittäjyyttä suosivaa asenneilmapiiriä.  

2) Yrittäjyyteen liittyvien erilaisten odotusten vuoksi yliopiston rooliksi voi muodos-

tua a) uuden tiedon luoja yrittäjyyden tieteenalalla, b) elinkeinoelämän tarpeista lähtevä 

yrittäjyystiedon jakaja ja yhdistäjä tai c) paikallisiin tarpeisiin vastaava yrittäjyyden 

opettaja. Oman roolin löytäminen on keskeistä. On arvioitava millä roolilla yrittäjyys 

voi olla yliopiston huippuosaamisen lähde.  

3) Yrittäjyyden tuomia mahdollisuuksia ei täysin hahmoteta ja se on edelleen suhteel-

lisen marginaalinen ilmiö yliopistoissa. Yliopistoissa on arvioitava yrittäjyyden edistä-

miseen liittyvät toimet ja sitoutua siihen. Yrittäjyyden tulisi toimintatapana koskettaa 

jokaista yliopistossa opiskelevaa tai työskentelevää.  

4) Yliopistojen välinen yhteistyö ja monitieteisyys ovat yrittäjyyden edistämisessä 

välttämättömiä. Yliopistojen välistä työnjakoa tulisi selkeyttää ja tavoitteiden toteutuk-

sessa arvioitava erilaisten yhteistyömallien mukanaan tuomat hyödyt. Tältä pohjalta 

olisi integroitava toisiinsa yrittäjyyden edistämisen näkökulmasta välttämätön substans-

si- ja liiketoimintaosaaminen sekä yritteliäisyys.   

5) Akateemisen tutkimuksen ja yrityselämän vuorovaikutusta tulisi tiivistää. Yrittä-

jien ja elinkeinoelämän edustajien läsnäoloa yliopiston yrittäjyysopetuksessa tulisi vah-

vistaa.  

6) Yrittäjyys kuuluu myös ammattikorkeakouluille. Alueellisen ja yhteiskunnallisen 

vaikuttavuuden näkökulmasta yliopiston tulee edistää yrittäjyyttä samoin kuin ammatti-

korkeakoulujenkin. Työnjako rakentuu luontaisesti eri toimijoiden osaamisesta käsin. 

(OPM 2005.) 

Opetusministeriö on lisäksi selvittänyt miten korkeakoulupohjaista yrittäjyyttä voitai-

siin edistää (OPM 2009b). Selvityksen tehnyt yhteistyöryhmä linjaa korkeakoulupohjai-

sen yrittäjyyden edistämisen tahtotilan: ”Jokaisessa korkeakoulussa on hyväksytty toi-

mintatapa, jossa kannustetaan ja tarjotaan valmiuksia yrittäjän uralle, synnytetään inno-

vaatioita ja luodaan edellytyksiä yritysten kasvulle”. Tahtotilan saavuttaminen rakentuu 

kolmen pilarin varaan. Ensimmäisen pilarin osavisio on, että jokaisessa korkeakoulussa 

on hyväksytty toimintatapa, jossa kannustetaan ja tarjotaan valmiuksia yrittäjän uralle ja 

jossa ideoita jalostetaan liikeideaksi, liiketoimintamalliksi ja yritystoiminnaksi. Toisen 

pilarin osavision mukaan korkeakouluosaaminen on tehokkaasti hyödynnetty yritystoi-

minnan lähtökohtana ja kehittämisessä. Korkeakoulut toimivat läheisessä yhteistyössä 

yritysten kanssa hallitessaan koko innovaatioprosessin immateriaalioikeuksineen sekä 

teknologian ja osaamisen siirtoineen. Kolmannen pilarin mukaan korkeakoulut synnyt-

tävät yritysten kasvun perustana olevia uusia innovaatioita ja vahvistavat muita kasvun 

edellytyksiä. (OPM 2009b.) 

 

Opetusministeriön määrittelemät (OPM 2009a) korkeakoulujen yrittäjyyskasvatuksen 

kehittämisen painoalueet ovat: 

o Korkeakoulupohjaisen yrittäjyyden edistäminen: Painopisteinä yrittäjyysmoti-

vaation tukeminen, korkeakouluinnovaatioiden jalostaminen liiketoiminnaksi ja 

kasvuyrittäjyyden tukeminen. 

o Liiketoimintaosaamisen kehittäminen.  

o Tutkimustulosten hyödyntämisen edistäminen. 

o Tiedepuisto/teknologiakeskus -tyyppisen yhteistyön ja yrityshautomotoiminnan 

kehittäminen. 

o Korkeakoulujen ja työelämän välisten yhteistyömuotojen jatkuva kehittäminen. 

o Korkeakoulujen täydennyskoulutustarjonnan monipuolistaminen yrittäjille ja 

muille työelämässä oleville. 

o Opettajien yrittäjyyspedagogisten valmiuksien kehittäminen (opettajankoulutus-

laitokset ja ammatilliset opettajakorkeakoulut). 
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Lisäksi erityisesti ammattikorkeakouluja koskevia painoalueita: 

o Tutkimus- ja kehitystyön vahvistaminen ja suuntaaminen erityisesti pk-sektorin 

yritystoiminnan tukemiseen sekä uudistamiseen. 

o Tuki yrittäjäpolven vaihdoksissa. 

o Työelämälähtöinen ammattikorkeakoulujen ylempi ammattikorkeakoulututkinto; 

pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma. 

 

ja erityisesti yliopistoja koskevia painoalueita: 

o Tutkijakoulutettavien yrittäjyysvalmiuksien vahvistaminen.  

o Tutkijoiden ja tiedon liikkuvuuden edistäminen yliopistojen, tutkimuslaitosten ja 

yrityselämän välillä. 

2.3.2  Yrittäjyyskasvatuksen tuki 

Yrittäjyyskasvatuksessa avainasemassa on opettajan ammattitaito. Ammattitaidon yl-

läpito vaatii jatkuvaa kehittymistä ja oman työn arviointia. Lappeenrannan teknillinen 

yliopisto yhdessä Kerhokeskuksen ja opettajista koostuvan testaajaryhmän kanssa on 

kehittänyt internetissä toimivan maksuttoman Yrittäjyyskasvatuksen mittariston 

www.lut.fi/koke/mittaristo, joka on yrittäjyyskasvatuksen osaamista mittaava työkalu 

perus- ja toisen asteen opettajille ja koulutuspäättäjille. Mittaristo arvioi opetuksen sisäl-

töjä, toimintatapoja ja menetelmiä (Lappeenranta University of Technology).    

Yrittäjyyskasvatuksen tueksi löytyy internetistä useita tietopankkeja: www.yvi.fi  

-sivusto on valtakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen virtuaalinen oppimisympäristö. Se 

sisältää mm. oppimateriaaleja yrittäjyyskasvatukseen ja keskustelualustan sivustoa käyt-

täville. Opetushallituksen sivusto www.edu.fi/yrittajyys, on suunnattu perus-, lukio- ja 

ammatillisen koulutuksen opettajille ja koulutuksen järjestäjille. Sivustolle on koottu 

aineistoa helpottamaan yrittäjyyskasvatuksen ja yritystoiminnan opetuksen suunnittelua 

ja toteutusta. Myös Taloudellisen tiedotustoimiston www.tat.fi ja www.opetin.fi, Kerho-

keskuksen www.opinkirjo.fi, Suomen Yrittäjien www.yrittajat.fi -verkkosivustoilta löy-

tyy myös monipuolista tietoa yrittäjyyskasvatuksen tueksi.  

Nuori yrittäjyys ry. (NY) tarjoaa yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta tukevia ohjelmia  

7 - 25 -vuotiaille nuorille koulutusorganisaatioiden kautta. Ohjelmat antavat tietoa yrit-

täjyydestä ja haastavat oppimaan oman toiminnan kautta. NY tarjoaa kaikkiin ohjelmiin 

valmiin opintomateriaalin ja apua ja tukea materiaalin käyttöönotossa. NY opinto-

ohjelmat muodostavat NY yrittäjyyskasvatuksen polun, jonka ohjelmat täydentävät toi-

siaan. Ohjelmien sisällöt tukevat opetussuunnitelmien tavoitteita jokaisessa ikäryhmäs-

sä. Perusasteen alaluokkien materiaalit painottuvat omien taitojen ja vahvuuksien löy-

tämiseen ja hyödyntämiseen yhdessä tekemisen kautta sekä lähiyhteiskunnan toimin-

taan. Yläluokkien materiaalit keskittyvät omiin vahvuuksiin, työelämävalmiuksiin, ura-

haaveisiin ja rahan käyttöön. Yläkoulun 9. Luokille ja toiselle asteelle on suunnattu NY 

Vuosi yrittäjänä -ohjelma, jossa perustetaan lukuvuoden ajaksi oikea yritys. Ohjelmassa 

opiskelijat käyvät läpi kaikki yrityksen vaiheet sen perustamisesta lopettamiseen saakka. 

Loppuvaiheessa yrityksestä kirjoitetaan vuosikertomus. Lukuvuonna 2011 - 2012 vuo-

siohjelmaan osallistui yli 3000 nuorta lähes 200 oppilaitoksesta. NY ohjelmat sisältävät 

myös leirimateriaaleja, jotka tukevat yrittäjyyskasvatuksen polkua. Leiri NY 6H on 

suunnattu 5.- 6. luokkien oppilaille, NY 12H yläkouluikäisille ja NY24H toisen asteen 

opiskelijoille. NY:n verkkosivusto löytyy osoitteesta www.nuoriyrittajyys.fi. NY:n alu-

eellisista palveluista huolehtii YES-keskus.  

YES-keskus www.yes-keskus.fi, tarjoaa koulutusta ja tukea yrittäjyyden kehittämi-

seen koulussa, tukea opetushenkilöstölle ja koulu-yritysyhteistyöhön. Se järjestää tilai-

http://www.yvi.fi/
http://www.edu.fi/yrittajyys
http://www.tat.fi/
http://www.nuoriyrittajyys.fi/
http://www.yes-keskus.fi/


26 

 

suuksia, kilpailuja ja tapahtumia ja osallistuu myös opetussuunnitelmien ja strategioiden 

kehittämiseen sekä vastaa NY ry:n aluepalveluista ja antaa koulutusta NY:n ohjelmiin. 

Www.peda.net on Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen koordinoima 

kouluverkko, joka tarjoaa jäsenilleen verkkotyövälineitä ja koulutus-, tuki-, kehittämis- 

ja tutkimuspalveluita. Kouluverkon tavoitteena on tieto- ja viestintätekniikan käytön 

edistäminen opiskelussa ja opetuksessa.  

Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseura ry. on suomalainen yrittäjyyskasvatuksen tutki-

joiden, opettajien, yrittäjien ja vaikuttajien yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää yrit-

täjyyskasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja sen käytäntöön soveltamista. Seura tukee 

yrittäjyyskasvatuksen tutkimusta, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä, järjestää eri-

laisia tapaamisia ja tilaisuuksia ja harjoittaa alan julkaisutoimintaa. Vuosittain seura 

järjestää valtakunnalliset yrittäjyyskasvatuspäivät.   

2.4  Valmiita toimintaa ohjaavia yrittäjyyskasvatusmalleja  

2.4.1  Varsinais-Suomen malli 

Varsinais-Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategia valmistui vuonna 2013 (Varsinais-

Suomen maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2020, 2013.) Strategian visiona 

on Yrittäjyyskasvatus on Varsinais-Suomen yrittäjyyden ja hyvinvoinnin perusta. Maa-

kunnan yrittäjyyskasvatuksen strategia Ehjä polku perusasteelta korkea-asteelle raken-

tuu kumppanuudelle, avoimuudelle ja verkostoyhteistyölle. Strategiaan on määritelty 

tavoitteet maakunnan hyvinvoinnin ja yrittäjyyden kehittämiseksi, sekä tavoitteet oppi-

laitosten yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseksi. Oppilaitosten tavoitteet on jaettu yrittä-

jyyskasvatuksen pedagogiikkaan, opettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatusosaamiseen, 

yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöihin ja oppimiseen työelämän kanssa. Näiden 

lisäksi on eritelty kouluastekohtaiset yrittäjyyskasvatuksen kehittämistavoitteet. Varsi-

nais-Suomen strategiassa on kuvattu Villinikkarit Oy:n kehittämä Yrittäjyyskasvatuksen 

Ehjä polku -toimintamalli, joka kuvaa miten oppijan yrittäjämäinen asenne ja osaami-

nen kehittyvät ikävuosien karttuessa. Ehjällä polulla yksilön polkua vauhdittavat oike-

anlainen ohjaus ja kannustus sekä toimijoiden yhteistyö. 

Strategiaan on määritelty kouluastekohtaisia ja yhteisiä konkreettisia toimenpiteitä. 

Kaikissa varsinaissuomalaisissa oppilaitoksissa tulee olla käytössä yrittäjyyskasvatuk-

sen polku ja jokaisen kunnan tulee kuvata oma kunnallinen yrittäjyyskasvatuksen pol-

kunsa Salon seudun yrittäjyyskasvatuksen polkua tai Turun Yrittäjyyspolkumallia sovel-

taen ja asettaa konkreettisia tavoitteita sen kehittämiseksi vuoteen 2020 mennessä.  

2.4.2  Satakunnan malli 

Satakunnassa on tehty maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia vuosille 2010-

2015. Strategiaa laadittaessa maakunnassa on ollut perusasteen oppilaitoksia 147, luki-

oita 23, ammatillisia oppilaitoksia 4, ammattikorkeakoulu, Porin yliopistokeskus (Aalto-

yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, sekä Tampereen ja Turun yliopistot) ja Turun 

yliopiston opettajainkoulutuksen Rauman yksikkö. Yhteisen yrittäjyyskasvatusstrategi-

an visioksi vuodelle 2015 on määritelty teemat: Jokaisella on oikeus olla onnellinen, 

jokaisella on oikeus omaan juttuunsa ja jokaisella on oikeus yrittäjyyskasvatukseen. 

Strategian ensimmäisenä tavoitteena on synnyttää koko maakuntaan innostus ja tarvitta-

va osaaminen systemaattisen kehittämisen käynnistämiseksi. Kouluille on määritelty 

lukuvuosittain vaihtuva teema, jonka tarkoitus on suunnata yhteistä tekemistä ja luoda 
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pohja erilaisten teemojen mielekkäälle tarkastelulle. Näitä teemoja ovat innostus ja 

osaaminen, tahto kokeilla, yhteisöstä voimaa, yrittäjyysasenne ja oma juttu on kaikkien 

juttu. 

Eri kouluasteille määriteltyjen konkreettisten kehittämistavoitteiden lisäksi strategi-

aan on linjattu koko maakuntaa koskevia painopisteitä: 1) Yrittäjyyskasvatuksen kehit-

tämistyön maakunnallinen koordinointi ja strategian toteutuksen varmistaminen. 2) Yrit-

täjyyskasvatuksen kehittäjäoppilaitosten paikallinen ja toiminnallisten yhteistyöverkos-

tojen vahvistaminen. 3) Voimistuvan täydennyskoulutustarpeen organisointi ja 4) Yri-

tysyhteistyön porrasmallin rakentaminen. (Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasva-

tuksen strategia 2010-2015.) 

2.4.3  Luulajan malli Ruotsissa 

Ruotsin UF (Ung Företagsamhet) –toiminta vastaa Suomen Nuori yrittäjä -toimintaa. 

Ruotsissa toiminta on aloitettu kahdella harjoitusyrityksellä vuonna 1980. Lukuvuonna 

2012-2013 harjoitusyrityksiä oli jo yli 7000, kun niitä Suomessa on ollut noin 1200 

kappaletta. Ruotsin UF-toiminta on palkittu Euroopassa ansioistaan nuorten yrittäjyyden 

kehittämisessä. 

Norrbottenin alueen UF-toiminnan pääpaikka on Luleåssa. Toiminta on jaettu kol-

meen alueeseen Norrbottenin alueella. Kolme vastuuhenkilöä huolehtii toiminnasta. 

Vuosittain alueella järjestetään messutapahtuma, jossa valitaan alueen parhaat harjoitus-

yritykset kevään päätapahtumaan Tukholmaan. Sieltä parhaat yritykset lähetetään kil-

pailemaan kansainvälisiin tapahtumiin. UF on julkaissut nuorten yritystoiminnan tueksi 

kirjan UF-företagande, Entreprenörskap på riktigt. Kirja kertoo miten yritys perustetaan 

ja mitä asioita tulee ottaa huomioon yrityksen toiminnan aikana ja sitä lopetettaessa. 

Kirjan on kirjoittanut Michael Lindquist. 

Norrbottenin alueella yrittäjyyskasvatuksen vastuuhenkilöt ovat tiiviisti mukana oppi-

laitoksissa tapahtuvassa yrittäjyyskasvatuksessa. Yhteiset tapaamiset ja kokoukset oppi-

laitosten henkilökunnan kanssa on sijoitettu vuosittaiseen toimintakalenteriin. Toimin-

nan painopisteenä on harjoitusyritystoiminta. 

UF-toiminnan perusrahoitus tulee Ruotsin valtiolta. Lisäksi mukana on kansallisia ja 

paikallisia yrityksiä. Yritykset ovat tiiviisti mukana myös toiminnan kehittämisessä. 

2.4.4  Jyväskylän malli (yrittäjyyskoulu.fi) 

Keski-Suomessa on julkaistu maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisohjel-

ma vuonna 2007. Sitä on päivitetty vuosille 2011-2015 suunnatulla kehittämisohjelmal-

la ja täydentävällä erillisellä julkaisulla: Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakenta-

massa, kuvauksia Keski-Suomesta.  Keski-Suomessa yrittäjyyskasvatuksen yhtenä kes-

keisenä tavoitteena on saada yrittäjyyskasvatuksen parhaat oppimismenetelmät ja -

ympäristöt keskisuomalaisten käyttöön ja muodostaa oppimismahdollisuuksien koko-

naisuus niitä edelleen kehittämällä. Yrittäjyyskasvatuksesta on muodostettu koko-

naisuus, joka toimii jatkumona koulutusasteelta toiselle.  

Jyväskylän mallissa yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku on esitetty kukkakuviona, jonka 

keskiössä ovat yrittäjyyskasvattajat. Kukan terälehdet ovat koulutusorganisaatioita, nii-

hin on kirjoitettu kunkin koulutusasteen yrittäjyyskasvatuksen painotukset. Terälehtien 

välissä ovat harrastukset, nuorisotilat, nuorten yrittäjyystalot ja vaikutusryhmät, työpajat 

ja varuskunnat, yritysyhteisöt ja –hautomot sekä yrittäjäjärjestöt ja yrittäjyyskasvatta-

jien/yritysten verkosto.  
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Osana Keski-Suomen yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkumallia Jyväskylän ammat-

tiopiston yhteydessä toimii Yrittäjyyskoulu Kääntöpiste, joka on ammattiopiston yrittä-

jyyden oppimisympäristö. Yrittäjyyskoulun toimintamalli on kuvattu ajoharjoitteluna, 

jossa opiskelija etenee varikolta lämmittelyajojen ja varsinaisten ajojen kautta ruutuli-

pulle. Opiskelijalla on mahdollisuus oman kiinnostuksensa mukaisesti edetä yrittäjyy-

den polulla sisäisestä yrittäjästä yrityksen omistajaksi. Opiskelija on aluksi varikolla, 

jossa yrittäjyyteen perehdytään sisäisen yrittäjyyden näkökulmasta oppimalla tietoja ja 

taitoja mitä yrittäjyyteen tarvitaan ja pohditaan mitä yrittäjyys opiskelijan ammattialalla 

on. Varikolta edetään lämmittelyajoihin, joissa käytetään NY:n Vuosi yrittäjänä opinto-

ohjelmaa. Lämmittelyajojen jälkeen edetään varsinaisiin ajoihin, jolloin opiskelija liit-

tyy osuuskuntaan, joka toimii alustana hänen oman yritystoimintansa toteuttamiselle. 

Osuuskunnassa toimiessaan opiskelija voi suorittaa työssäoppimisjakson ja opintoihinsa 

liittyviä näyttöjä omassa yrityksessään tai toisen yrityksessä. Kun opiskelija pääsee ruu-

tulipulle, hän on valmistunut oppilaitoksesta. Opiskelija voi työskennellä osuuskunnassa 

valmistumisensa jälkeen vielä kaksi vuotta (Keski-Suomen maakunnallinen yrittäjyys-

kasvatuksen kehittämisohjelma 2011-2015). 

2.4.5  Pohjois-Pohjanmaan malleja 

Pohjois-Pohjanmaalla joissakin kunnissa on kehitetty omia kunnallisia yrittäjyyskas-

vatuksen toimintamalleja tai oppilaitoskohtaisia malleja. Tässä kappaleessa esitetään 

niistä muutamia.  

 

 

Kiiminki 

Kiimingin yrittäjyyskasvatuksen ydin on alusta lähtien ollut laajapohjainen yrittä-

jyyskasvatuksen kunnallinen ohjausryhmä. Ohjausryhmässä on perusasteen ja lukioiden 

opettajia ja oppilaitosten johtajia eri puolilta Kiiminkiä sekä oppilaita joita on usein 

kuultu yrittäjyyskasvatukseen liittyvissä asioissa. Ohjausryhmän aktiivisessa toiminnas-

sa on mukana myös johtavia virkamiehiä ja yrittäjäyhdistys edustamassa paikallisia yrit-

täjiä. Kiimingin yrittäjyyskasvatuksessa seudullista ulottuvuutta ohjausryhmässä edus-

tavat BusinessOulun, YES Oulun ja Oulun opetustoimen edustus.  

Kiimingin yrittäjyyskasvatuksen suunnitelma valmistui Kiimingin yrittäjyyskasva-

tuksen vastuuopettajien vetämänä keväällä 2012. Prosessin aikana toteutettiin mm. ky-

sely, jossa selvitettiin opettajakunnan suhtautumista ja tietämystä aiheesta. Suunnitel-

man perusajatus on ollut koota yhteen toimintamalli, jonka pohjalta yrittäjyyskasvatusta 

voidaan päämäärätietoisesti opettaa.  

Kiimingin koulujen yrittäjyyskasvatuksen ja työelämäyhteyksien kehittämissuunni-

telman tavoitteena on auttaa opettajia sisällyttämään opetukseensa mielekkäästi opetus-

suunnitelman yrittäjyyskasvatussisältöjä, luoda pohjaa yrittäjämäisen ja yritteliäisyyttä 

lisäävän toimintakulttuurin syntymiseen, vahvistaa koulujen ja paikallisen elinkei-

noelämän yhteistyötä, sekä toimia esimerkkinä ja kannusteena yrittäjyyskasvatuksen 

kehittämiselle uudessa Oulussa. Suunnitelman mukaan jokaiselle Kiimingin koululle ja 

lukioon nimetään yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettajat, jotka edistävät yrittäjyyskasva-

tusta omalla koulullaan. Suunnitelmaan on koottu tavoitteita ja menetelmiä oppiasteit-

tain esi- ja alkuopetukseen (0-2 luokat), perusopetukseen (3-9 luokat) ja lukioon.    

 

Kärsämäki 

Kärsämäellä on otettu käyttöön kunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia vuonna 

2013. Strategian tavoitteena on, että oppilaat saavat kokemuksia osallistumisesta ja 

mahdollisuudesta vaikuttaa, saavat kehittää omatoimisuutta, aloitteellisuutta ja vastuuta 
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itsestä, sekä löytää ja vahvistaa päämäärätietoisuutta ja yhteistyökykyä, ymmärtää ja 

oppia yrittäjämäisiä toimintatapoja. Strategiaan on määritelty opetussisällöt ja toimin-

tamuodot, joita perusopetuksen vuosiluokilla ja lukiossa käsitellään. Yrittäjyyskasvatuk-

sen tukena käytetään NY-aineistoja, julkisia virastoja ja yritystoimijoita, kilpailuja, tu-

kioppilas- ja oppilaskuntatoimintaa ja yrittäjyyskerhoa. 

 

Liminka 

”Yrittäjyyskasvatuksen nollatoleranssi” 

Liminganlahden yhtenäiskoulu on kirjoittanut yrittäjyyskasvatuksen strategian, jonka 

johtava ajatus on nollatoleranssi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yrittäjyyskasva-

tuksen tulee tavoittaa jokainen oppilas kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla. Yrittä-

jyyskasvatuksen tavoittaminen on määritelty viiteen tekemisen tasoon, joista kaikkien 

tulee toteuttaa ainakin ensimmäinen taso. Suunnitelman mukaan yrittäjyyskasvatukseen 

liittyvä oppiminen kirjataan omaan portfolioon tai vastaavaan asiakirjaan.  

Limingan yrittäjyyskasvatusstrategiassa yrittäjyyskasvatus määritellään osana opetus-

suunnitelman aihekokonaisuutta Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys. Yrittäjyyskasva-

tus voi olla toiminnallista, kokemuksellista, tutkivaa tai ongelmaperusteista oppimista ja 

luovuuden kehittämistä. Yrittäjyyskasvatuksen avulla nuori voi löytää itsensä ja ”oman 

juttunsa”. Strategiassa kuvataan useita esimerkkejä hyvistä käytänteistä ympäri Suomen 

ja annetaan ehdotuksia käytännöistä, joita voitaisiin oppiaineiden yhteistyönä kokeilla 

myös Liminganlahden yhtenäiskoulussa. 

Tavoitteena on jatkaa ja kehittää yrittäjyyskasvatuksen vahvistamista tarjoamalla ja 

edellyttämällä seuraavaa: 

 jokaisella vuosiluokalla on vähintään yksi yhteinen yhteistyökumppani eli 

kummiyrittäjä, jota tavataan vähintään kerran vuodessa.  

 jokaiselle Liminganlahden yhtenäiskoulun opettajalle tarjotaan yrittäjyyskasva-

tuskoulutusta sekä materiaalia ja käytännön esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksen 

toteuttamiseen omassa työssään. 

 luokkien 5.-7. opettajille/luokanvalvojille tarjotaan mahdollisuus perustaa omas-

ta luokastaan yrittäjyysluokka. 

 vuosittain yrittäjän päivänä (5.9.) tai sen välittömässä läheisyydessä järjestetään 

koko yhtenäiskoulua koskeva yrittäjyyskasvatusta edistävä tempaus tai tapahtu-

ma.  

 yhtenäiskoulun 8.-luokkalaisille tarjotaan mahdollisuus valita valinnaisaineeksi 

9. luokalle NY:n Vuosi yrittäjänä -kurssi, jossa perustetaan lukuvuoden ajaksi 

oikealla rahalla toimiva miniyritys yhteistyössä paikallisen 4H-yhdistyksen 

kanssa. Kun yritys lopetetaan 9.-luokan päättyessä, oppilas voi jatkaa yritystoi-

mintaa 4H-yhdistyksen alaisena yrityksenä. 

 kaikki 9.-luokkalaiset osallistuvat ”Ajokortti työelämään” –koulutukseen (yli 13. 

vuotiaille suunnattu 4H:n järjestämä kurssi, jossa nuorille opetetaan, miten tehdä 

mm. työhakemus ja ansioluettelo, mitä ovat työelämän pelisäännöt ja miten suo-

riutua työhaastattelusta). 

 opettajat ja muut kasvattajat hyödyntävät YES-keskusten, TAT:n ja muiden yrit-

täjyyskasvatusta tukevien toimijoiden materiaalia opetustyössään. 

 

Liminganlahden yhtenäiskoulussa yrittäjyyskasvatuksella vaikutetaan siihen, että op-

pilaista kasvaa osallistuvia ja vastuullisia nuoria joilla on yrittävä asenne. Koulutyös-

kentelyssä pääpaino on sisäisen yrittäjyyden vahvistamisessa kannustamalla ja tukemal-

la erilaisiin yrittämiseen liittyviin kokeiluihin ja omien kykyjen löytämiseen ja kehittä-

miseen. 

 

Muhos ”Rohkeasti yrittäen Muhoksella ja Maailmalla” 
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Muhoksella on tehty aktiivisesti yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä yleissivistävän 

koulutuksen puolella jo usean vuoden ajan. Kunnassa on järjestetty yrittäjyyskasvatuk-

sen VESO-koulutuksia (virkaehtosopimukseen kuuluva vakituisille viranhaltijoille pa-

kollinen koulutus) ja opettajia on osallistunut laajempaan seudun verkostotyöhön ja 

kansallisiin tapahtumiin. Yhtenä kehittämistyön tuloksena valmistui syksyllä 2013 yrit-

täjyyskasvatuksen kunnallinen toteuttamissuunnitelma. Tässä suunnitelmassa kuvataan 

porrasmallina yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä esikoulusta lukioon saakka.   

Suunnitelman mukaan jokainen opettaja toteuttaa omassa työssään vähintään yrittä-

jyyskasvatuksen 0-tason, mikä sisältää sellaista yrittäjyyskasvatukseen liittyvää toimin-

taa, joka on helposti toteutettavissa ja jota usein on jo valmiiksi toteutettu.  0-tason toi-

mintaa toteutetaan jokaisessa kunnan päiväkodissa ja koulussa. Tämä taso tukee oppijan 

omatoimisuutta ja aktiivista vastuunottamista oppijan lähtötaso huomioon ottaen.  

1-tasolla vaaditaan vähän enemmän. Tällä tasolla paneudutaan tietoisesti sellaiseen op-

pimiseen ja kasvatukseen, joka tukee sisäistä yrittäjyyttä. 2- tason yrittäjyyskasvatuk-

sessa perehdytään enemmän ulkoisen yrittäjyyden sisältöihin. Toiminta on luonteeltaan 

verkostoitumista muiden toimijoiden, esim. yrittäjien kanssa. Myös ryhmien/luokkien ja 

kouluyksiköiden rajat voidaan tällä tasolla ylittää.  

Yrittäjyyskasvatuksen avuksi on luotu nettiympäristöön erillinen Muhoksen Yrtti-

pankki, jossa opettajat voivat jakaa ideoita, materiaalia ja kokemuksia yrittäjyyskasva-

tusprojekteistaan. Yrittäjyyskasvatuksen toteuttamissuunnitelmassa kannustetaan luku-

vuosina toteutettavien teemojen, projektien, retkien ja muiden tapahtumien hyödyntä-

mistä. 

 

Oppilaitoskohtaisia malleja 

Oulaisten lukiossa järjestetään vuosittain yrittäjyyspäivä, jonka ohjelmasta vastaa Ou-

laisten yrittäjät. Päivän aikana opiskelijoille kerrotaan paikkakunnan yrittäjien tarinoita, 

kehitetään omia yritysideoita ja saadaan yrittäjiltä niihin ohjausta. Nuorten on samalla 

mahdollista tutustua paikallisiin yrittäjiin ja yrityksiin ja miettiä yrittäjyyttä myös oma-

na ammattinaan.  

Pyhäjoen yrittäjyyslukio on toimiva kokonaisuus, jossa hyödynnetään nykyaikaisia 

oppimismenetelmiä ja yrittäjyyskasvatuksen toimintamalleja. Yläkoulun viimeisellä 

luokalla on mahdollista perustaa harjoitusyritys yhdessä lukiolaisten kanssa. Lukion 

aikana opiskelijat toimivat paikallisen Pyhäjoen kuulumiset -lehden kustantajana ja to-

teuttavat Pyhäjoen messut. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat toimivat avustavana 

henkilöstönä ja ottavat toisena ja kolmantena vuonna vastuun toiminnasta.  

Reisjärvellä on tehty pitkäjänteistä työtä yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä. Reis-

järven kristillinen opisto on aloittanut yrittäjyyssuuntautuneen opintolinjan vuonna 

2013. Linjalla opiskellaan yrittämisen taitoja käytännön ja yhdessä tekemisen kautta. 

Opistovuoden alussa opiskelijat perustavat 4-6 hengen tiimiyrityksen, jonka toiminnan 

aikana heitä ohjaavat oppilaitoksen opettajat ja paikalliset yrittäjät. Yrityksen toimintaa 

voi jatkaa itsenäisesti opistovuoden jälkeen.  

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU aloitti syksyllä 2013 yrittäjyyskasvatuksen 

toimintamallina pedagogisen osuuskuntatoiminnan. Tämä tarkoittaa sitä, että täysi-

ikäiset opiskelijat, JEDUn oppilaitoksista vuoden sisällä valmistuneet ja henkilökunta 

voivat tarjota osaamistaan tai tuotteitaan osuuskunnan kautta. Opiskelijat voivat liittyä 

osuuskuntaan opintojensa aikana ja toimia osuuskunnan kautta vielä kaksi vuotta val-

mistumisensa jälkeenkin. Osuuskunnat toimivat ammattiopistojen JEDUhub -tiloissa, 

joissa nuoret pääsevät kokeilemaan yritysideoitaan, hoitamaan markkinointia ja verkos-

toitumaan muiden osuuskunnassa toimivien kanssa. Osuuskunnassa nuoret voivat suo-

rittaa työssäoppimisjaksoja, kokeilla yritysideaansa ja yrittäjyyttä turvallisesti ilman 

suuria investointeja.  
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2.5  Aikaisempi tutkimus 

Yrittäjyyskasvatuksen sisällöistä on tehty useita tutkimuksia ja yrittäjyyskasvatuksen 

käytännöistä oppilaitoksissa useita kunnallisia ja maakunnallisia selvityksiä eri puolilla 

Suomea. YES-hankkeen alkuvaiheessa on tehty alkukartoitus, jossa on selvitetty Es-

poon, Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Vantaan yrittäjyyskasvatuksen nyky-

tilaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia selvittämällä, miten tietoisia koulutusorganisaa-

tioissa ollaan YES-keskuksen palveluista ja miten opettajien yrittäjyyskasvatukseen 

liittyvä tieto ja osaaminen ovat levinneet heidän omassa organisaatiossaan erityisesti 

opetussuunnitelmatyöhön. Lisäksi tutkimuksessa on selvitetty oppilaitosten ja sivistys-

toimen johdon yrittäjyyskasvatukseen liittyvä osaaminen, näkemykset tarvittavasta 

osaamisesta ja johtamisen käytännöt ja mitä suunnitelmia oppilaitoksissa on yrittäjyys-

kasvatuksen osalta tulevaisuudessa.   Pohjois-Pohjanmaan koulutusorganisaatioissa to-

teutettavaa yrittäjyyskasvatuksen nykytilaa selvittävää tutkimusta ei aineistoista löyty-

nyt.  
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3 Empiirisen tutkimuksen toteutus 

Suunnitelma tämän tutkimuksen toteuttamisesta aikatauluineen esitettiin ja hyväksyttiin 

syksyllä 2013 Pohjois-Pohjanmaan YES-hankkeen ohjausryhmässä. Tutkimus toteutet-

tiin kahtena erillisenä kyselynä. Kutsuja (liite 1) koulutusorganisaatioiden edustajille 

suunnattuun kyselyyn (liite 1) lähetettiin sähköpostilla 399 kpl, vastauksia saatiin 67 (17 

%). Sivistystoimen ja yrittäjäjärjestöjen edustajille suunnatun kyselyn (liite 2) kutsuja 

(liite 2) lähetettiin 138 ja vastauksia saatiin 42 (30 %). Vastausaikaa annettiin yksi viik-

ko. Kutsuviestissä kerrottiin taustatietoa tehtävästä tutkimuksesta ja luvattiin toimittaa 

vastanneille tietoa kyselyn tuloksista. Molemmista kyselyistä lähetettiin vielä muistu-

tusviesti ja vastausaikaa jatkettiin yhdellä viikolla.  

Kyselyn alustavia tuloksia esitettiin Ylivieskassa järjestetyssä työpajaseminaarissa 

joulukuun alussa (kutsu liitteessä 3). Työpajassa tehtiin ryhmätyönä suunnitelmaa, mitä 

asioita ja keitä toimijoita tulisi olla mukana yhteisen yrittäjyyskasvatusstrategian suun-

nittelussa. Ryhmätyön tuloksia on käytetty kirjoitettaessa tämän tutkimuksen toimenpi-

de-ehdotuksia. Tutkimusraportti on kirjoitettu YES- ja MikroY (Mikroyrittäjyyden tut-

kimus ja Oulun Eteläisen TKI-toiminnan kehittäminen) -hankkeiden yhteistyönä. 

3.1  Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin Webropol-kyselytutkimusta. Tutkimuksen aineisto 

hankittiin lähettämällä valitulle kohderyhmälle sähköpostitse kutsu vastata Webropolilla 

laadittuun kyselyyn. Viestin ohessa vastaajille lähetettiin henkilökohtainen linkki, jonka 

kautta vastaaja ohjautui kyselyyn.  

Saatu aineisto analysoitiin käyttämällä laadullista tulkintaa. Laadullisen tutkimuksen 

perustana on aineisto, jolle on ominaista monipuolinen kielellinen rikkaus, monitasoi-

suus ja kompleksisuus sekä pienehkö otanta, jossa yleensä haastatellaan vain tutkimuk-

seen erikseen valittuja yksilöitä. Laadullisessa tutkimuksessa on tavoitteena kuvata, 

ymmärtää tai antaa teoreettisesti mielekäs tulkinta aineistosta niin, ettei tutkija sekoita 

omia uskomuksiaan, asenteitaan ja arvostuksiaan tutkimuskohteeseen. Jos laadulliseen 

tutkimukseen liitetään määrällistä aineistoa, saadaan määrällisenä tulkittuun aineistoon 

syvällisempää tarkastelua laadullisen aineiston kautta. (Eskola & Suoranta, 2011; Luo-

ma, Karjalainen & Reinikainen 2011, 418—452.) 

Osa kysymyksistä tulkittiin määrällisesti kaikkien vastausten keskiarvoa tulkiten. Sa-

nalliset vastaukset luokiteltiin käsityönä käyttäen tekstinkäsittely- ja taulukkolaskenta-

ohjelmaa. Aineiston sisältö luokiteltiin kokonaisuuksiin sisällön mukaan muodostaen 

samansisältöisistä vastauksista ryhmiä ja jakaen niitä edelleen pienempiin alaryhmiin. 
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3.2  Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoitteet 

Tämän tutkimuksen kohteena oli Pohjois-Pohjanmaan koulutusorganisaatioissa toteutet-

tava yrittäjyyskasvatus. Tavoitteena oli selvittää mikä on Pohjois-Pohjanmaan yrittä-

jyyskasvatuksen nykytila ja esittää suunnitelma, jolla sitä voitaisiin jatkossa kehittää. 

Tutkimuskysymyksen selvittämiseksi muodostettiin kaksi kysymystä: 

 

1) Mitä ovat Pohjois-pohjanmaan koulutusorganisaatioissa toteutettavan yrittäjyys-

kasvatuksen tavoitteet ja painopisteet? Tämän kysymyksen ohella esitettiin ope-

tushenkilöstön yrittäjyyskasvatuksen osaamiseen ja asenteisiin liittyviä kysymyk-

siä. 

2) Mitkä tukiverkostot tai -materiaalit koulutusorganisaatioiden yrittäjyyskasvatuk-

sessa ovat tutkimuksen kohderyhmän mielestä tärkeitä? Kysymystä selvitettiin tu-

kiorganisaatioita ja materiaaleja koskevilla kysymyksillä.  

3.2.1  Kysely koulutusorganisaatioille 

Koulutusorganisaatioille suunnattu kysely lähetettiin perusopetuksen ja lukioiden reh-

toreille, muiden koulutusorganisaatioiden johdolle ja koulutusalojen koulutussuunnitte-

lijoille. Kyselyn johdannossa vastaajille kerrottiin tutkimuksesta ja esitettiin, mitä tar-

koitetaan yrittäjyyskasvatuksen ehjällä polkumallilla. Vastaajalla oli mahdollisuus tutus-

tua siihen tarkemmin johdannossa olleesta linkistä.  

Kyselyssä pyydettiin taustatietoina vastaajan edustama koulutusaste ja oppilaitoksen 

paikkakunta, jotta voitiin varmistaa vastausten edustavuus kaikilta koulutusasteilta ja 

koko maakunnan alueelta. Taustatietona tiedusteltiin myös, onko oppilaitoksen sijainti-

paikkakunnalla oma yrittäjyyskasvatusstrategia. Kysely liitteessä 2.   

Koulutusorganisaatioissa toteutettavan yrittäjyyskasvatuksen sisältöä selvitettiin ky-

symällä mitä ominaisuuksia oppilaitosten yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen opetuk-

sessa painotetaan eniten. Vastaajia pyydettiin valitsemaan kaksi tärkeintä sisäisen, ul-

koisen ja omaehtoisen yrittäjyyden ominaisuuksista. Vastaajia pyydettiin myös järjestä-

mään oppilaitoksensa yrittäjyyskasvatuksen sisällölliset painopisteet ja oppimisen pai-

nopisteet tärkeysjärjestykseen. Oppilaitoksissa toteutettavan yrittäjyyskasvatuksen to-

teuttamista kartoitettiin esittämällä väitteitä toteutuksesta vaihtoehdoilla kyllä, ei tai en 

osaa sanoa ja pyytämällä vastaajia arvioimaan opetushenkilöstön yrittäjyyskasvatuksen 

osaamista ja asenteita sen kehittämiseen. Avoimina kysymyksinä pyydettiin kertomaan 

oppilaitoksen yrittäjyyskasvatuksen käytännöistä ja miten yrittäjyyskasvatus näkyy lu-

kuvuosisuunnittelussa sekä miten yrittäjyydestä innostunutta opiskelijaa neuvotaan ete-

nemään.   

Mitkä tukiverkostot tai -materiaalit Pohjois-Pohjanmaan oppilaitosten yrittäjyyskas-

vatuksessa koetaan tärkeiksi? -kysymykseen haettiin vastausta selvittämällä yrittäjyys-

kasvatuksessa mukana olevien organisaatioiden tuen merkitys oppilaitosten yrittäjyys-

kasvatuksessa ja kysymällä keitä toimijoita oppilaitosedustajat toivoisivat lisäksi olevan 

mukana toteuttamassa sitä. Lisäksi pyydettiin tietoa oppilaitoksissa käytössä olevista 

yrittäjyyskasvatuksen materiaaleista ja oppimisympäristöistä.  

Pohjois-Pohjanmaan yhteisen yrittäjyyskasvatusmallin suunnittelemisen tueksi vas-

taajia pyydettiin arvioimaan yhteisen yrittäjyyskasvatusstrategian tarpeellisuutta ja ker-

tomaan millaisia odotuksia, toiveita ja sisällöllisiä ideoita heillä on yrittäjyysopintoihin 

ja yrittäjyyskasvatukseen liittyvästä yhteistyöstä Pohjois-Pohjanmaalla. Vastaajilla oli 

mahdollisuus kommentoida kyselyä ja kysymyksiä kyselyn lopussa olleeseen teksti-

kenttään. 
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3.2.2  Kysely yrittäjäjärjestöjen ja kuntien sivistystoimen edustajille  

Kysely yrittäjäjärjestöjen ja sivistystoimen edustajille lähetettiin yrittäjäjärjestöjen 

puheenjohtajille, kauppakamarin edustajille, kunnallisille ja yksityisille yrityspalvelui-

den edustajille, kuntien sivistystoimenjohtajille ja sivistyslautakuntien puheenjohtajille. 

Kyselyn johdannossa vastaajille esitettiin taustatietoa yrittäjyyskasvatuksen ehjästä pol-

kumallista kuten koulutusorganisaatioiden kyselyssäkin. Vastausten kattavuuden var-

mistamiseksi taustatietona vastaajia pyydettiin kertomaan mitä organisaatiota vastaaja 

edustaa ja millä paikkakunnalla hänen edustamansa organisaatio sijaitsee.  

Tällä kyselyllä pyrittiin selvittämään miten tärkeänä yrittäjyyskasvatuksen tukiorga-

nisaatiot näkevät roolinsa oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksessa ja mikä on heidän nä-

kemyksensä siitä miten yrittäjyydestä innostunutta opiskelijaa tulisi neuvoa. Yhteisen 

yrittäjyyskasvatusmallin suunnittelemisen tueksi myös tässä kyselyssä kysyttiin Poh-

jois-Pohjanmaan yhteisen yrittäjyyskasvatusstrategian tarpeellisuudesta ja millaisia odo-

tuksia, toiveita ja sisällöllisiä ideoita vastaajilla on yrittäjyysopintoihin tai -kasvatukseen 

liittyvästä yhteistyöstä Pohjois-Pohjanmaalla. Kyselyn lopussa oli avoin tekstikenttä 

kommenteille ja mielipiteille. 
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4 Tutkimuksen tulokset 

Koulutusorganisaatioille suunnattuun kyselyyn saatiin 67/399 vastausta (17 %). Vas-

tauksia saatiin kaikilta koulutusasteita ja jokaisesta Pohjois-Pohjanmaan seutukunnasta.  

 

 

 
Kuva 4.  Kyselyjen vastaajien taustaorganisaatiot 

 

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen vastauksia saatiin useilta aloilta: Tieto- ja 

viestintätekniikka, liiketalous, puuala, kulttuuri, tekniikka ja liikenne, tietoliikenne, hius 
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ja kauneus, elintarvike, hotraca (hotelli, ravintola, catering), kulttuuri ja matkailu, käsi- 

ja taideteollisuusala, kone- ja metallitekniikka. Ammattikorkeakoulun vastaajat edusti-

vat mediatekniikan-, liiketalouden-, hoitotyön-, kulttuurin-, sosiaali- ja terveysalan-, 

tekniikan- ja tietojenkäsittelyn aloja sekä opettajainkoulutusta. Yliopiston vastauksia 

saatiin vähiten. Vastaajat edustivat kasvatustieteen-, teologian-, humanistisen- ja talous-

tieteen tiedekuntia. 

Yrittäjäjärjestöjen / sivistystoimen kyselyyn vastasi 42/138 vastaajaa (30 %). Myös 

tässä kyselyssä lähes koko Pohjois-Pohjanmaa oli edustettuna, vain Koillismaan seutu-

kunnan edustus puuttui.  

 

4.1  Pohjois-Pohjanmaan koulutusorganisaatioissa toteutettava 

yrittäjyyskasvatus 

Koulutusorganisaatioissa toteutettavan yrittäjyyskasvatuksen sisältöä selvitettiin ky-

symällä, mitä ominaisuuksia oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen opetuksessa painote-

taan eniten. Vastaajia pyydettiin valitsemaan kaksi tärkeintä ominaisuutta sisäisen, ul-

koisen ja omaehtoisen yrittäjyyden ominaisuuksista.  

 

 

 
 

Kuva 5. Yrittäjyyskasvatuksen painopisteet koulutusasteilla, omaehtoinen yrittäjyys. 

 

 

Omaehtoisen yrittäjyyden osalta yrittäjyyskasvatus näyttäisi kaikilla Pohjois-

Pohjanmaan koulutusasteilla painottuvan vastuuseen itsestä ja omasta osaamisesta. Pe-

rusasteella, lukiossa ja yliopistossa painottuu lisäksi yritteliäs asenne oppimiseen, kun 

taas toisen asteen ammatillisessa ja ammattikorkeakoulussa halu ja kyky kehittyä. Kan-

salaisopiston painopisteet ovat intohimo elinikäiseen oppimiseen ja halu ja kyky kehit-

tyä.  
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Kuva 6. Yrittäjyyskasvatuksen painopisteet koulutusasteilla, sisäinen yrittäjyys. 

 

 

Sisäisen yrittäjyyden vaihtoehdoissa painottuu jokaisella koulutusasteella ja myös 

kansalaisopistossa taito toimia ryhmän vastuullisena jäsenenä. Taito huomioida muut ja 

toimia reiluna kaverina -vaihtoehto näyttäytyy toisena painopisteenä perusasteella. Lu-

kiossa, toisen asteen ammatillisella puolella ja ammattikorkeakoulussa toisena painopis-

teenä korostuu kyky kehittää itseä ja ryhmää. Ammatillisella toisella asteella lähes sa-

malla painoarvolla näyttäisi olevan ymmärrys tiimitaidoista ja tiimityöstä, joka valikoi-

tuu myös yliopistossa toiseksi painopisteeksi.  

  

 

 
Kuva 7. Yrittäjyyskasvatuksen painopisteet koulutusasteilla, ulkoinen yrittäjyys. 

 

 

Ulkoisen yrittäjyyden osiossa vastauksissa oli eniten hajontaa. Perusasteella ja lukios-

sa painottuvat ryhmätyöt ja projektit, toisen asteen ammatillisella puolella oppijalähtöi-

set projektit ja oikea yritystoiminta. Korkeakouluissa suurin painoarvo on projekteissa, 

ammattikorkeakouluissa lähes samalla painoarvolla yrityksen johtaminen ja liiketoi-

minnan kehittäminen. Kansalaisopisto painottaa ryhmätöitä ja oppijalähtöisiä projekteja.   
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Yrittäjyyskasvatuksen sisältöä selvitettiin lisäksi pyytämällä vastaajia järjestämään 

oppilaitoksensa yrittäjyyskasvatuksen sisällölliset painopisteet ja oppimisen painopis-

teet tärkeysjärjestykseen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 8. Yrittäjyyskasvatuksen sisällölliset painopisteet. Pohjois-Pohjanmaa,  

perusasteen koulutus.  
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Kuva 9.  Yrittäjyyskasvatuksen sisällölliset painopisteet. Pohjois-Pohjanmaa,  

toisen asteen koulutus. 
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Kuva 10.  Yrittäjyyskasvatuksen sisällölliset painopisteet. Pohjois-Pohjanmaa,  

korkea-asteen koulutus.  

 

 

Suurin osa perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen edustajista asetti yrittäjämäi-

sen kehittämisen/kehittymisen tukemisen tai yrittäjämäisen käyttäytymisen tärkeimmäk-

si oppilaitoksensa yrittäjyyskasvatuksen sisällölliseksi painopisteeksi. Myös korkeakou-

lutuksessa korostuvat samat painopisteet, mutta niissä vastaukset hajaantuvat toisella 

sijalla myös muille vaihtoehdoille. Kuvissa 11 ja 12 edellisten kuvien kaltaiset koosteet 

yrittäjyyskasvatuksen oppimisen painopisteistä. 
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Kuva 11.  Oppimisen painopisteet yrittäjyyskasvatuksessa. Pohjois-Pohjanmaa, 

perusasteet. 
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Kuva 12. Oppimisen painopisteet yrittäjyyskasvatuksessa. Pohjois-Pohjanmaa,  

toisen asteen koulutus. 
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Kuva 13.  Oppimisen painopisteet yrittäjyyskasvatuksessa. Pohjois-Pohjanmaa,  

korkea-asteen koulutus.  

 

Valmiuksien kehittäminen omaehtoiseen tiedonhankintaan ja rationaalinen päättely näh-

dään tärkeimmiksi painopisteiksi perusasteella, lukiossa ja korkeakouluissa. Toisen as-

teen ammatillisessa koulutuksessa korostuu omaehtoisen tiedonhankinnan kehittämisen 

ohella myös tahto ja valmiudet perustaa yritys. 

 

Oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen toteuttamista kartoitettiin esittämällä väitteitä toteu-

tuksesta vaihtoehdoilla kyllä, ei tai en osaa sanoa. Seuraavassa kuvassa vastaukset väit-

tämiin koulutusasteittain jaoteltuna. 
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Kuva 14. Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen oppilaitoksissa, osa 1. 

 

Yrittäjyyskasvatus on tämän kyselyn perusteella osa opetussuunnitelmaa kaikilla koulu-

tusasteilla. Useiden perusasteen ja yliopiston vastausten perusteella näyttää, ettei sitä ole 

kaikilla erikseen määritelty. Yrittäjyyskasvatukseen on nimetty vastuuhenkilö useimmi-

ten ammatillisessa oppilaitoksessa ja usein myös lukioissa ja ammattikorkeakouluissa ja 

perusasteen 7-10 –luokkien opinnoissa. Pakollisia yrittäjyysopintoja on lähes kaikissa 

toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa, muilla koulu-

tusasteilla niitä on vain vähän. Yrittäjyysopintoja tarjotaan pakollisten ohella valinnaisi-

na opintoina kaikilla ammattikorkeakouluilla ja lähes kaikissa toisen asteen oppilaitok-

sissa ja yliopistossa. Lukioista yli puolet tarjoaa yrittäjyysopintoja vain valinnaisina 

opintoina. Suurimmalla osalla perusasteen oppilaitoksista yrittäjyysopinnot eivät ole 

erillisiä opintoja, vaan ne toteutetaan osana muuta opetusta. Vapaaehtoisena kerhotoi-

mintana yrittäjyysopintoja toteutetaan vain muutamassa perusasteen oppilaitoksessa ja 

lukiossa.  
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Kuva 15.  Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen oppilaitoksissa, osa 2. 

 

 

Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan opetushenkilöstön yrittäjyyskasvatuksen osaamis-

ta ja asenteita sen kehittämiseen esittämällä väitteitä 5-portaisella asteikolla, jonka ääri-

päissä olivat vaihtoehdot täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä. Vastausten jakaumat 

kuvassa 17.  
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Kuva 16.  Yrittäjyyskasvatuksen osaaminen ja asenteet, osa 1. 
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Kuva 17. Yrittäjyyskasvatuksen osaaminen ja asenteet, osa 2. 

 

 

Kyselyn kysymykset oli muotoiltu niin, että vastaajat arvioivat oppilaitoksensa koko 

opetushenkilöstön osaamista ja asenteita yrittäjyyskasvatukseen. Vastausten perusteella 

näyttää, että suurimman osa perusasteen 0-6 luokkien, toisen asteen ammatillisen koulu-

tuksen ja ammattikorkeakoulun opettajista uskotaan olevan kiinnostuneita yrittäjyys-

kasvatuksen suunnittelusta ja ideoinnista, kun taas lukion opetushenkilöstön ei uskottu  

olevan siitä kiinnostunut. Opettajien uskotaan kokevan yrittäjyyteen liittyvän opetuksen 

tärkeäksi, vain lukioiden edustajista lähes 60 % vastaa olevansa osittain eri mieltä. 

Väitteeseen Oppilaitoksessamme kaikki opettajat toteuttavat yrittäjyyskasvatusta pe-

rusasteen 0-6 luokkien edustajista noin 80 % vastasi olevansa täysin tai osittain samaa 

mieltä, toisen asteen ammatillinen n. 60 % ja amk noin 50 %. Perusasteen 7-10 -

luokkien ja lukioiden vastauksista vain noin 30 % oli myönteisiä, yliopistolla niitä ei 

ollut lainkaan. Oppilaitosten opetushenkilöstön riittäviin valmiuksiin toteuttaa yrittä-

jyyskasvatusta uskoi noin puolet vastaajista. Eniten niitä uskottiin löytyvän perusasteen 

0-6 luokkien opettajilta ja vähiten lukioista ja yliopistoista. Halukkuutta saada yrittä-

jyyskasvatuksen täydennyskoulutusta ei kuitenkaan lukioista ja yliopistoista uskottu 

löytyvän. 

Yrittäjyyskasvatuksen täydennyskoulutusta opettajille on ollut riittävästi tarjolla -

väitteeseen vastattiin vaihtelevasti. Ammatillisen koulutuksen vastaajista n. 80 % vastasi 

myönteisesti, perusasteen 0–6 -luokkien ja lukioiden vastaajista n. 60 %, ammattikor-

keakoulun 45 %, yliopiston 30 % ja perusasteen  7–10 -luokkien vain n. 20 %.  

Avoimina kysymyksinä pyydettiin kertomaan oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen 

käytännöistä, miten yrittäjyyskasvatus näkyy lukuvuosisuunnittelussa ja miten yrittä-

jyydestä innostunutta opiskelijaa neuvotaan eteenpäin. Keskeisiä vastauksia taulukos- 

sa 7. 
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TAULUKKO 7. Yrittäjyyskasvatus oppilaitoksissa, avoimet kysymykset 

 

Miten yrittäjyyskasvatus näkyy kuntien/ koulujen lukuvuosisuunnittelus-

sa 

Perus 0-6 Perus 7-10 Lukio 2. asteen ammatillinen  

Leirikoulut ja retket, 

suunnittelu ja toteutta-

minen / elinkeino-

elämään tutustuminen / 

on suunnitelmassa / nä-

kyy vahvana teemana / 

yksi kehittämisteema / ei 

mainita lainkaan. 

Varainkeruuprojektit / 

kilpailut / vierailukäynnit 

/ infot / yrittäjäluennot / 

kummiyrittäjät / tutustu-

miskäynnit / yhteistyö-

verkostot / teemapäivät ja 

–viikot / oppilaskunta- ja 

tukioppilastoiminta / 

ystävyyskoulun avustus-

toiminta / kirpputorit ja 

muut vast. / oppilas-

kunnan kioski / yrittäjyys 

/ vuosikellossa näkyvillä 

keskeisimmät toiminnot /  

näkyy eri tavoin riippuen 

ikäluokista / ei miten-

kään. 

Vierailut / opiskelijoiden 

järjestämät messut / yrit-

täjyyskurssit / yrityksiin 

tutustuminen / NY har-

joitusyritys / yrittäjyys / 

teemapäivät tapahtuma-

kalenterissa / yrittäjyys-

kasvatussuunnitelma 

tekeillä/olemassa / näkyy 

kurssitarjonnassa yrittä-

jyyskursseina / ei erik-

seen kirjattu, sisältyy 

aihekokonaisuuksiin. 

 

 

Yritysten kehittäminen / 

asiantuntijavierailut / 

tuotteistaminen / myynti 

ja markkinointi / messut 

ja esittelytilaisuudet / 

yrittäjäkoulutus / erilaiset 

tapahtumat / yrittäjän 

päivä / yrittäjävierailut / 

myyjäiset / projektit / 

pakollinen ammatillisen 

tutkinnon osa kaikilla 

opiskelijoilla / NY vuosi 

yrittäjänä -toiminta / 

valinnaiset yrittäjyys-

opintojaksot / työssäop-

piminen / asiakas- ja 

myyntitöiden valmistus / 

on opetussuunnitelmassa. 

 

Ammattikorkea Yliopisto Muut: yhtenäiskoulut, 

joissa luokat 1-9 / 5-9 / 

0-9 / 1-10 

Muut: kansalaisopisto 

Vapaavalintaiset tai pa-

kolliset opintokoko-

naisuudet ja -jaksot / 

opiskelijaprojektit / esi-

hautomo- ja yrityshauto-

motoiminta / oikea yri-

tystoiminta / työelä-

mälähtöisten projektien 

määrän lisääminen / 

Ripa-palvelut, joka toimii 

yritysten yhteydenotto-

kanavana / Born to Busi-

ness -toimintamalli / 

pelialan yrittäjyyden 

kehittäminen / strategias-

sa yrittäjyys yksi kolmes-

ta yhteisestä kehittämis-

kohteesta / näkyy luku-

vuosisuunnittelussa. 

Työelämävalmiuksien 

korostaminen / yrittäjyy-

den opintojaksot / ei ole 

määräävä tekijä. 

 

Kuudennet luokat, osal-

listuminen Oulun yri-

tyskylään / yritys-

yhteistyö yrittäjyys- ja 

JOPO -luokilla / TET  

-toiminta / sisäisen yrit-

täjyyden mukaiset pe-

dagogiset painotus-

alueet / vierailut / ta-

pahtumat / tavoitteet / 

teemaviikot / tulossa 

kunnallinen yrittäjyys-

kasvatusstrategia / yrit-

täjyyskasvatus integroi-

tu strategiaan ja sitä 

kautta jokaisen tiimin 

toimintasuunni-

telmaan. Sisältyy myös 

kolmijaksojärjestel-

mään. 

Ei yrittäjyyteen liittyvää 

toimintaa. 

 

 

 

Yrittäjyyskasvatuksen käytännön toteutus 

Perus 0-6 Perus 7-10 Lukio 2. asteen ammatillinen  

Lähinnä asennekasvatus-

ta / sisäistä yrittäjyyttä 

monissa eri yhteyksissä / 

sisältyy kaikkien ainei-

den opetukseen / yrittä-

jyysprojektit joka luokal-

la / varainhankinta kou-

lun retkille / teemapäivät 

tai -viikot /vierailut. 

 

Sisältyy lähes kaikkiin 

oppiaineisiin / luokka-

retkivarojen kerääminen / 

teemapäivät ja -viikot / 

osallistuminen valtakun-

nallisiin kilpailuihin tee-

maan liittyen / yrittäjien 

osallistuminen koulun 

arkeen, esim. TET-infot, 

vierailu- ja tutustumis-

Integroidaan muihin 

oppiaineisiin mm. painot-

tamalla omatoimisuutta 

ja yritteliäisyyttä / tarjo-

taan yrittäjyyskursseja 

mm NY, yritystiedon tai 

yrittäjyys tutuksi -kurssit   

/ alueellisille ja valta-

kunnallisille NY-messuil-

le osallistuminen / yhdis-

Oman elämän diili en-

simmäisenä lukuvuonna /  

kaikissa tutkinnoissa 

yrittäjyyden opintoja / 

valinnaiset yrittä-

jyyskurssit tai -opinto-

jaksot / yrittäjäkoulutus / 

yrittäjyysvalmennus / 

harjoitusyritys, vuosi 

yrittäjänä, Ny-toiminta / 



49 

 

käynnit, yrittäjähaastat-

telut / ryhmätyönä yrityk-

sen suunnittelu, paikalli-

set yrittäjät mukana työs-

sä ja arvioinnissa / tu-

kioppilas- ja oppilas-

kuntatoiminta / kiva 

koulu / yhteistyö YES-

keskuksen kanssa  / NY-

toiminta / vuosi yrittäjänä 

/ valinnaisaineissa / myy-

jäiset / pop up -yritykset / 

ystävyyskoulutoiminta 

ulkomailla / oppilaiden 

ulkomaanmatkat / kioski-

toiminta. 

tetty useisiin kansain-

välisiin projekteihin / 

yritysvierailut / yritys-

kertomukset ja muu yh-

teistyö yritysten kanssa / 

erilaiset projektit / kesä-

työt ja työelämä-jaksot 

yrityksissä. 

käytännön harjoituksia / 

asiakastyöt / projektit / 

työssäoppiminen yrittä-

jänä / Pop up yrittäjyys / 

asiakas- ja myyntitöiden 

valmistus kaikissa am-

matillisissa tutkinnon 

osissa /vastuunkantoa 

omista ja tiimien töistä / 

halukkaille mahdollisuus 

liittyä pedagogiseen 

osuuskuntaan ja toimia 

sen puitteissa 2v valmis-

tumisen jälkeen / yrittä-

jyysagentti ohjaa ja opas-

taa. 

Ammattikorkea Yliopisto Muut: yhtenäiskoulut, 

joissa luokat 1-9 / 5-9 / 

0-9 / 1-10 

Muut: kansalaisopisto 

Kaikilla opinnoissa yrit-

täjyyden perusteet / opin-

tokokonaisuuksia / kai-

killa koulutusaloilla 

yrittäjyyden  ja innovaa-

tioiden opintojakso / 

kaikissa opinnoissa mu-

kana yrittäjyysnäkö-

kulma / opinnäytetyöt / 

harjoittelut / projektit, 

liikeideakilpailut / opet-

tajaopiskelijat tekevät 

yrittäjyyskasvatusprojek-

tin / työelämä- ja yritys-

yhteistyöt / harjoitus-

yritys / esihautomo- ja 

yrityshautomotoiminta / 

yrityshautomopalvelut 

omaa yritystä suunnit-

televille / aito yritys-

toiminta / työelämä-

yhteistyön toimintamalli, 

jossa yhteydessä Ripa 

palvelut (yksi osoite ja 

puh.nro, johon yritys tai 

yhteisö voi ottaa yhteyt-

tä) / Born to Business 

toimintamalli, jossa eri-

tyisesti yrityscase-

oppimista / Gam Lab 

konsepti, joka on tuot-

tanut  useita uusia pe-

lialan yrityksiä / yrittä-

jyyskoordinaattori tuke-

naan osaajatiimi, jossa 

jäsenenä myös P-P yrittä-

jien edustaja. 

Yrittäjyyskurssit / pakol-

liset yrittäjyysopinnot 

myös "pehmeiden alojen" 

koulutusohjelmissa / joi-

takin läheisesti yrittäjyyt-

tä käsitteleviä kursseja, 

muuten osana muita 

kursseja (erit. johtamisen 

kursseilla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joustavan perusopetuk-

sen ryhmä kunnostaa 

skootteria, kulut kirjataan 

ja lopuksi valmis skootte-

ri myydään. Tehdään 

vertailua miten kannatta-

va hanke on ollut / 1-9 

luokilla kolmijaksojärjes-

telmä, jossa kullekin 

vuodelle 10 viikon tee-

mat: Minä olen ok, sinä 

olet ok ja me olemme ok.   

/ yritysvierailut / yrittäjät 

tai työelämän edustajien 

vierailut / 6. luokan oppi-

laat yrityskylässä / vierai-

lu ammattiopiston liike-

talouden yksikön järjes-

tämissä työpajoissa, 

joiden avulla eri alat 

tulevat oppilaille tutuksi 

/ NY-materiaalien käyttö 

/ oppilaskahvilan perus-

taminen, tukena yrittäjä / 

TET / yrittäjyysluokka-

toiminta /  luokkaretkien 

rahoituksen järjestäminen 

/ tapahtumat. 

 

Ei suoranaista yrittäjyys-

kasvatusta, mutta yhtei-

söllisyys ja vastuu omas-

ta toiminnasta toteutuvat 

monissa ryhmissä. 
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Yrittäjyydestä innostuneen opiskelijan apu/neuvonta 

Perus 0-6 Perus 7-10 Lukio 2. asteen ammatillinen  

Ohjataan 4h yrittäjyys-

toimintaan / tiedonhan-

kintaan yms. kontaktei-

hin / vaihtelee tilanteen 

mukaan, pyritään tuke-

maan. 

 

 

Ohjataan yrittäjyystoimi-

joiden piiriin kuten 4H 

tai YES-keskus / opo 

auttaa ja ohjaa eteenpäin 

/ jotkut aineenopettajat 

ohjaavat / järjestetään 

mahdollisuuksia tutustua 

yritystoimintaan tai oman 

sukulaisen tai tuttavan 

yritykseen / TET-jaksot 

eri yrityksiin ja harjoit-

telut / ohjataan tutustu-

maan yrityksiin / ei mi-

tenkään 

 

Kerrotaan kurssitarjon-

nasta / ohjataan yrittä-

jyyskursseille / ohjataan 

yrittäjyystietouden pariin 

/ ohjataan verkostoitu-

maan / annetaan yrittä-

jyyskurssin aikana syn-

tyneen verkoston yhteys-

tiedot käyttöön / neuvo-

taan, neuvojana yrittäjä / 

kannustetaan ja autetaan 

kontakteissa / kehoite-

taan aloittamaan NY-

yrittäjänä /kehotetaan 

kääntymään kunnan 

yrityshautomon/Oulun 

seudun uusyrityskeskuk-

sen puoleen / opastetaan 

Pyhis-infoon töihin ke-

säksi.  

Ohjataan henkilö-

kohtaiseen ohjaukseen / 

opintojen valintoihin, 

jotka tukevat yrittäjyyttä 

/ yrittäjyyttä käsitteleville 

kursseille / pop-up myyn-

titapahtumiin / ohjataan 

tekemään valintoja, jotka 

mahdollistavat yrittäjä-

mäisen toiminnan kokei-

lun esim. Taitajakilpai-

luihin osallistumisen 

kautta / opastetaan konk-

reettisissa toimissa, hen-

kilöstössä yrittäjänä 

toimineita / osuuskunta-

toimintaan liittymis-

mahdollisuus / NY vuo-

sipaketti / yrittäjät, 

kummiyrittäjät, elin-

keinoneuvojat / oppi-

laitoksessa Startup-

yrittäjähautomo / yrittä-

jyyskasvatuksen koordi-

naattori käytössä / ohja-

taan uusyrityskes-

kukseen / kerrotaan esi-

merkkejä osuuskunnista. 

Ammattikorkea Yliopisto Muut: yhtenäiskoulut, 

joissa luokat 1-9 / 5-9 / 

0-9 / 1-10 

Muut: kansalaisopisto 

Keskustellaan ja mieti-

tään yhdessä, ohjataan 

verkostoitumisessa / 

ohjataan yrityshautomo-

opintoihin / yrittäjyys -

opintojaksojen opettajat / 

yrittäjyyskoordinaattori / 

keksintövastaava / Busi-

ness Kitchen toimi-jat / 

hautomo-ohjaajat neuvo-

vat / yritys-hautomoinfot 

/ yrittäjyys-pajat / mah-

dollisuus tehdä osa opin-

noista oman yritystoi-

minnan kehittämiseen ja 

aloittamiseen / esihauto-

motoiminta / päätavoit-

teenamme ei ole yrittä-

jyyskasvatus / opiskeli-

joillamme on vahva tie-

donhakuosaaminen.  

Kerrotaan yrittäjyyttä 

sivuavista kursseista / 

ohjataan oikeaan suun-

taan, kontaktit olemassa / 

annetaan käytännön 

neuvoja, yrityksen perus-

taminen voi olla osa 

harjoittelua tai opin-

näytetyötä / yrityksen 

perustamisessa ohjataan 

muiden järjestämiin 

palveluihin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annetaan tietoa ja järjes-

tetään tilaisuus keskuste-

lulle / yrittäjyys-

kasvatuksen vastuu-

henkilöiden konsultaa-

tiolla ja oppilaan-

ohjauksella / opastetaan 

etsimään tietoa / tilannet-

ta ei ole tullut eteen. 

 

Ei ole tullut toivomuksia 

yrittäjyyskursseista. 

 

 

Myös kyselyssä, joka oli osoitettu yritysrajapinnassa toimiville ja sivistystoimen edustajille, kysyttiin 

miten yrittäjyydestä innostunutta opiskelijaa tulisi neuvoa etenemään. Vastauksissa tuli esiin pääsääntöi-

sesti samoja asioita kuin oppilaitoksille suunnatun kyselyn vastauksissakin. Tämän kyselyn useissa vas-

tauksissa painotettiin lisäksi, että opiskelijoille annettavan riittävän pohjatiedon ohella tulisi kertoa käy-

tännön esimerkkejä ja tarinoita yrittäjyydestä. Tärkeänä nähtiin myös tuottojen ja kulujen logiikan ym-
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märtämisen opettaminen. Yrittäjyydestä tulisi kertoa kannustavasti, ei negatiivisessa valossa niin, että 

ensin kerrotaan riskitekijät ja vasta sitten muut asiat. Nuorta yrittäjyydestä innostunutta opiskelijaa tulisi 

innostaa selvittämään yritystoiminnan edellytykset ennen yrityksen perustamista käyttäen apuna eri toimi-

joita. Olisi myös tärkeä löytää sellaisia yrityksiä joiden kautta voisi oppia tuntemaan markkinoita. Oppi-

laitosten tulisi myös kertoa opiskelijoille tietoa alueella myytävänä olevista yrityksistä. 

Yrittäjyysteemaa voisi hyödyntää entistä enemmän opintojen nivelvaiheissa. Opiskelijoiden ulottuville 

tulisi tuoda yrittäjien uratarinoita, luoda yhteyksiä yrittäjyyskeskuksiin ja opiskelijoiden yrittäjyysyhtei-

söihin ym. Oppilaitosten tulisi auttaa opiskelijoita tutustumaan alueen elinkeinoelämään ja yrittäjyysver-

kostoihin, mm. yritysneuvontapalveluja tarjoaviin tahoihin. Yrittäjyyskasvatuksen yhdeksi malliksi ehdo-

tettiin Oulunsalon lukiota, Kempeleen yläkoulua ja Oulun 6-luokkalaisille suunnattua yrityskylää. Eräs 

vastaaja ehdotti oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen yhdistämistä niin, että jokainen oppilaitos ei tuottaisi 

samaa palvelua omilla resursseillaan. Yrittäjyyskasvatusta voisi tuottaa yhteistyössä yrittäjyyskasvatuk-

sessa mukana olevien organisaatioiden tuella virtuaalisesti 24/7 verkon kautta. 

4.2  Muut yrittäjyyskasvatuksessa vaikuttavat alueelliset 

organisaatiot 

Yrittäjyyskasvatuksessa mukana olevien organisaatioiden tuen merkitystä oppilaitok-

sen yrittäjyyskasvatuksessa selvitettiin kysymällä miten tärkeäksi toimijat arvioivat 

kunkin organisaation tuen oppilaitoksensa yrittäjyyskasvatuksessa.  

 

 

 
 

Kuva 18.  Muiden organisaatioiden tuki yrittäjyyskasvatuksessa.  

Arvioijina koulutusorganisaatioiden, yrittäjäjärjestöjen ja yritysrajapinnassa 

toimivien organisaatioiden sekä sivistystoimen edustajat. 

 

 

Yritysten ja yrittäjäjärjestöjen tuki koettiin erittäin tai ehkä tärkeäksi kaikilla koulu-

tusasteilla. Myös kuntatoimijoiden ja YES-keskuksen tukea pidettiin tärkeänä, mutta ne 

ovat vähemmän käytössä. Seuraavassa YES-keskuksen tuen merkitys kuvana. 
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Kuva 19.  YES-keskuksen tuen merkitys koulutusasteiden yrittäjyyskasvatuksessa 

 

 

Ne vastaajat, jotka ovat olleet yhteistyössä YES-keskuksen kanssa, pitivät sen tar-

joaman tuen merkitystä yrittäjyyskasvatuksessa erittäin tai ehkä tärkeänä. Myös yritys-

ten ja yritysrajapinnassa toimivien organisaatioiden edustajat näkivät tuen erittäin tai 

ehkä tärkeäksi. Vain pieni osa lukion, ammattikorkeakoulun ja sivistystoimen edustajis-

ta (kaikista vastaajista alle 10 %) valitsi vaihtoehdon ei ehkä tärkeä.  Perusasteen ja yli-

opiston vastaajista 30-40 %, sekä muiden oppilaitosten edustajista n. 20 % ei ole tehnyt 

yhteistyötä YES-keskuksen kanssa.  

Suurin osa vastaajista arvioi muiden oppilaitosten tuen merkityksen ehkä tärkeäksi. 

Erittäin tärkeinä nähtiin muu-vaihtoehdolla valitut Oulun Seudun Uusyrityskeskus, Bu-

sinessOulu, Taloudellinen tiedotustoimisto, Business Kitchen ja Oulu Student Entrepre-

neurship Society. Ehkä tärkeänä mainittiin kansainväliset kumppanit.  

Avoimena kysymyksenä kysyttiin lisäksi keitä muita toimijoita oppilaitokset toivoisi 

vat olevan mukana toteuttamassa oppilaitoksensa yrittäjyyskasvatusta.  

 
TAULUKKO 8. Muita oppilaitosten yrittäjyyskasvatukseen mukaan toivottuja toimijoita edel-

listen (kuva 18) lisäksi 
 

0-6 7-10 Lukiot II ast amm amk ylio muu 

Yritys-

kummit 

4H / pai-

kallinen 

yrittäjä-

yhdistys  

Kummi-

yrittäjät / 

muut kou-

lut   

Yrityshautomo / 

Uusyrityskeskus 

/ Finpec / yrittä-

jäyhdistys / 

yrityspalvelu-

keskus / pankit / 

vakuutusyhtiöt 

Rotarit, esim. 

oppilas-

vaihto ulko-

maille / Bu-

siness Kit-

chen   

4H / vapaa-

ajantoimin-

nan yrityk-

set / lasten-

suojelu /  

4H:n kerho-

toiminta 

 

Yrittäjien, yritysten, yrittäjäjärjestöjen, kuntatoimijoiden, YES-keskuksen ja muiden 

oppilaitosten lisäksi toivottiin yrittäjyyskasvatukseen mukaan yrityskummeja ja 4H:ta. 

Vastaajat antoivat myös ehdotuksia miten toimintaa voitaisiin yhdessä kehittää. Ehdo-

tuksia:  
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- Yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettajat verkostoitumaan keskenään.  

- Yritykset ja oppilaitokset järjestämään yhteisiä messutapahtumia.   

- Ammatilliset oppilaitokset toteuttamaan yhteisiä yrittäjyysteemapäiviä tai tapahtu-

mia, joiden avulla olisi mahdollista toteuttaa eri alojen yhteistyötä ja moniammatilli-

suutta. Esim. yhteinen liikeideakilpailu, jonka tuloksia esiteltäisiin avoimessa tilai-

suudessa myös yrittäjille.  

- Lähitukea ja eri ikä- ja taitotasoille valmista materiaalia ja ohjausta ainakin perusas-

teelle.  

- Korkeakouluille opintoihin liittyviä projekteja sekä seminaaritöiden ja gradujen ai-

heita muilta toimijoilta.  

- Kansalaisopisto järjestämään yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa tarpeellisia 

kursseja. 

Kyselyssä selvitettiin myös yrittäjyyskasvatuksen tukena käytettäviä materiaaleja ja 

oppimisympäristöjä. Vastaajia pyydettiin valitsemaan valikosta ne vaihtoehdot, joita 

heidän oppilaitoksensa yrittäjyyskasvatuksen tukena käytetään. Taulukossa 9 vastaukset 

prosentteina koulutusasteittain.  

 
TAULUKKO 9. P-P oppilaitoksissa käytössä olevat yrittäjyyskasvatuksen materiaalit ja op-

pimisympäristöt 

 
 

  0-6  7-10 Lukio

2. ast 

amm amk yliopisto

kansalais

opisto

Nuori Yrittäjyys ry:n tarjoamat aineistot, 

esim. vuosi yrittäjänä 5 % 6 % 13 % 9 % 5 % 0 % 0 %

Koulutuksen järjestäjän / kunnan omat 

aineistot, mitkä? 4 % 4 % 3 % 6 % 4 % 6 % 0 %

Opettajan omat aineistot, millaiset? 8 % 5 % 11 % 11 % 11 % 11 % 0 %

Muut materiaalit, mitkä? 2 % 3 % 2 % 1 % 8 % 6 % 0 %

YVI- Yrittäjyyskasvatuksen virtuaalinen 

oppimisympäristö 3 % 0 % 3 % 4 % 1 % 6 % 0 %

Yrityskylä 5 % 5 % 0 % 3 % 1 % 6 % 0 %

Osuuskuntatoiminta 0 % 0 % 2 % 4 % 5 % 0 % 0 %

Virtuaalinen yritystoiminta 0 % 0 % 2 % 2 % 5 % 0 % 0 %

4h-yritystoiminta 7 % 6 % 3 % 0 % 0 % 6 % 0 %

Oppilaskunnan yrittäjämäinen toiminta, 

millainen? 5 % 10 % 6 % 3 % 5 % 6 % 0 %

Muu omaa yrittäjyyttä kehittävä 

kerhotoiminta, millainen? 3 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Myyntitapahtumat tai messut 12 % 8 % 5 % 9 % 4 % 6 % 0 %

Vierailut yrityksissä 14 % 13 % 17 % 11 % 12 % 17 % 0 %

Yrittäjien vierailut oppilaitoksessamme 8 % 13 % 10 % 11 % 13 % 17 % 0 %

Asiantuntijaluennot esim. rahan käytöstä, 

hyvästä joht, kansainvälisyydestä tai 

yrittäjyydestä 1 % 5 % 11 % 10 % 11 % 11 % 100 %

Työharjoittelujaksot 4 % 12 % 6 % 10 % 12 % 6 % 0 %

Omat projektit, esim. kalenterin valmistus 14 % 7 % 6 % 8 % 4 % 0 % 0 %

Kummiyritystoiminta 3 % 1 % 0 % 2 % 1 % 0 % 0 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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Yrittäjyyskasvatuksessa käytetään materiaalina useimmin opettajan omia aineistoja, 

kuten opintomonisteita, dioja ja muualta saatua aineistoa muokattuna sopivammaksi 

omiin tarpeisiin. Perus- ja toisella asteella käytetään usein myös Nuori Yrittäjyys ry:n 

tarjoamia aineistoja, esim. vuosi yrittäjänä. Ammattikorkeakoulut ja yliopisto käyttävät 

lisänä mm. EU:n, OKM:n OPH:n, Uusyrityskeskuksen ja Kerhokeskuksen, sekä muita 

opettajien valitsemia materiaaleja. 

Vierailut yrityksissä ja yrittäjien vierailut oppilaitoksissa ovat suosituimpia yrittä-

jyyskasvatuksen tukena käytettyjä oppimisympäristöjä kaikilla koulutusasteilla. Perus-

asteen 0-6 luokilla suosittuja ovat myös omat projektit, esim. kalenterin valmistus, 

myyntitapahtumat tai messut ja 4H-yritystoiminta, luokilla 7-10 työharjoittelujaksot ja 

oppilaskunnan yrittäjämäinen toiminta, esim. oppilaskunnan kahvio tai kioski ja erilais-

ten tapahtumien järjestäminen. Toisella asteella ja korkeakouluissa yritys- ja yrittäjävie-

railujen lisäksi järjestetään usein asiantuntijaluentoja.  

Muuta omaa yrittäjyyttä kehittävää kerhotoimintaa -vaihtoehdon valinneet perusas-

teen edustajat antoivat tarkentavana tietona bändikerhot, kokkikerhot, kansainvälisyys, 

diskot ja käsityökerhot, joiden tuotteita myydään edelleen kuluttajille. Kummiyritystoi-

mintaa näyttäisi oppilaitoksissa olevan vain vähän, lukiossa ja yliopistossa sitä ei vas-

tausten perusteella ole lainkaan.  

4.3  Pohjois-Pohjanmaan yhteisen yrittäjyyskasvatusmallin 

kehittäminen 

Kysymykseen Onko oppilaitoksenne sijaintipaikkakunnalla oma yrittäjyyskasvatus-

strategia 20/60 vastaajasta vastasi myönteisesti. Kyselyvastausten perusteella Oulussa, 

Raahessa, Ylivieskassa, Haapavedellä, Limingassa, Muhoksella, Oulaisissa, Kärsämäel-

lä ja Kalajoella on oma yrittäjyyskasvatusstrategia. 

Tämän kyselyn vastausten perusteella näyttäisi siltä, etteivät kaikki ole tietoisia oppi-

laitoksensa sijaintipaikkakunnan omasta yrittäjyyskasvatusstrategiasta. Kysymykseen 

onko oppilaitoksenne sijaintipaikkakunnalla oma yrittäjyyskasvatusstrategia, vastasi 

esim. Oulussa sijaitsevien oppilaitosten vastaajista 42 % ei ja 58 % kyllä. 

 

Pohjois-Pohjanmaan yhteisen yrittäjyyskasvatusmallin suunnittelemisen tueksi vas-

taajia pyydettiin arvioimaan yhteisen yrittäjyyskasvatusstrategian tarpeellisuutta ja ker-

tomaan millaisia odotuksia, toiveita ja sisällöllisiä ideoita heillä on yrittäjyysopintoihin 

ja yrittäjyyskasvatukseen liittyvästä yhteistyöstä Pohjois-Pohjanmaalla.  
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Kuva 20.  Yhteisen yrittäjyyskasvatusstrategian tärkeys. Vastaajina Pohjois-Pohjanmaan 

koulutusorganisaatioiden, yrittäjäjärjestöjen ja yritysrajapinnassa toimivien 

organisaatioiden sekä sivistystoimen edustajat. 

 

Odotuksia, toiveita ja sisällöllisiä ideoita saatiin runsaasti. Näihin kappaleisiin on ke-

rätty saadut vastaukset aihealueittain yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi.  

”Yhteistyö auttaa opettajia paremmin näkemään yrittäjyyteen liittyvän oppijan kehit-

tymispolun alemmalta kouluasteelta aina korkeakoulutasolle asti”. Useat oppilaitosten 

kyselyyn vastanneet toivoivat nykyisten toimintamallien jatkuvan, esim. Tähtikerhon 

tapaamiset ja yhteiset koulutukset on koettu hyviksi, samoin malli jossa Business Oulu 

toimii vetäjänä. Yrityskasvatukseen toivottiin yhteistä verkostoa, jolla olisi säännöllisiä 

tapaamisia, yhteisiä koulutuksia, tapahtumia, messuja, materiaalien, ideoiden ja hyvien 

käytänteiden jakamista, opetusmenetelmistä keskustelua ja materiaalien tekemistä yh-

dessä. Yrittäjyyskasvatus tulee ottaa aiheeksi alueellisiin VESO-päiviin.  

Myös yrittäjäjärjestöjen ja yritysrajapinnassa toimivien organisaatioiden ja sivistys-

toimen edustajille suunnatun kyselyn vastauksissa todettiin Oulussa viime vuosina teh-

dyn verkostoitumisen olevan tärkeää. Oulussa rakennetut yhteistyömallit, mm. korkea-

koulujen yhteinen yrittäjyyskeskus Business Kitchen tulee säilyttää ja kehittää erilaisia 

yhteistyömalleja jatkossakin. Verkostoitumista ja foorumeita halutaan lisää. Koulujen 

tulee muodostaa yrittäjyysverkostoja, jotka toimivat myös kansainvälisellä tasolla. Tär-

keänä nähtiin oppilaitosten voimien yhdistäminen yrittäjyyskasvatuksessa siten, ettei 

jokainen tuota samaa palvelua. Yrittäjyyskasvatusta on mahdollista tuottaa yhteistyössä 

kaikkien toimijoiden tuella virtuaalisesti 24/7 verkon kautta. Tätä voitaisiin valmistella 

yrittäjyyteen keskittyvien tutkimuslaitosten ja koulutusorganisaatioiden yhteistyönä. 

Tällä hetkellä yrittäjyyskasvatusta tehdään oppilaitoksissa usein epäpätevillä resursseilla 

ja tasovaihtelut ovat liian suuria. 

Molempien kyselyjen vastauksissa todettiin yritysyhteistyön tehostamisen olevan tär-

keää, sitä toivottiin tiivistettävän myös perusasteella ja lukioissa. Yhteistyöstä tärkeinä 

mainittiin yrittäjien omat esimerkit ja mallit, paikallisten yrittäjien pitämät käytännönlä-

heiset luennot, yritysvierailut, tarjoukset tulla vierailulle, konsultaatiot, käytännön työ-

jaksot, tarinat todellisesta yrittämisestä ja ylikunnalliset yrittäjätarinoiden esittelyt. 

Kaikkiin oppilaitoksiin kaivattiin lisää yrittäjämäistä toimintaa, kuten yhteisiä teemoja 
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joissa toimijoiden voimavarat yhdistetään, esim. tekemällä seminaarimatka yrittäjien 

johdolla. Kaikkien olisi hyvä päästä tutustumaan myös yrityskylään. Oppilaitosten edus-

tajat toivoivat yrityksiltä lisää aktiivisuutta, esim. tietoa vierailumahdollisuuksista yri-

tyksiin tai tarjouksia tulla kouluille. Myös yrittäjäjärjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä 

halutaan lisää. 

Yrittäjyyskasvatus pitäisi olla tasapuolisesti kaikille sama. Vaikka kaikista ei tule yrit-

täjiä, jokaiselle tulee antaa perustiedot yrittäjyydestä ja yrittäjämäinen asenne. Sisäistä 

yrittäjyyttä ei koskaan painoteta liikaa. Opetushenkilöstö tarvitsee työkaluja oppilaiden 

omien vahvuuksien löytämiseen ja tietoa mitä yrittäjyyskasvatus terminä tarkoittaa. 

Yrittäjyyskasvatuksessa on hyvä korostaa oman alueen vahvuuksia esim. yritysesimerk-

kien avulla. 

Oppilaitosten rooli yrittäjyyden edistämisessä kaipaa täsmennystä ja se toivottiin kir-

jattavan myös opetussuunnitelmiin. Yrittäjyyskasvatus on huomioitava kurssitarjonnas-

sa ja eri alojen koulutusohjelmissa. Koulutusasteille tulisi muodostaa yhteiset tavoitteet 

ja toimenpideohjelmat, joissa sovitaan mitä yrittäjyysopinnot tarkoittavat ja miten ne 

ovat alueemme opiskelijoiden saatavilla. Selkeillä opintopoluilla voidaan tukea yrittä-

jyyttä. Kaupungin/kunnan asenne yrittäjyyskasvatuksen eteenpäinviemisessä on ratkai-

seva. 

Nuorisotyö, vapaa-aika ja yrittäjyystoiminta toivottiin saman pöydän ääreen, yrittä-

jyyskasvatuksen oheen lisää kerhotoimintaa ja NY-leirejä. Leirejä hyödynnettäisiin 

enemmän jos ”olisi olemassa koordinoiva henkilö joka ohjaisi ensikertalaiset läpi koko 

leiriprojektin”. YES-keskus on aiemmin toiminut yhteystahona, kouluttajana ja aktivaat-

torina. ”Olisi tärkeää selvittää ja tiedottaa mistä opettajat saavat jatkossa tukensa ja kuka 

koordinoi jatkossa paikallista NY-toimintaa ja järjestää esim. aluemessut”. 

Pohjois-Pohjanmaa poikkeaa ikärakenteeltaan muusta Suomesta, koska nuorten osuus 

on suhteellisen suuri. Sen vuoksi jonkinlainen "maakuntamissio" voisi olla paikallaan. 

”Ei pidä tehdä hienoja kaikkia syleileviä strategioita, vaan roadmap koulun käytännön 

toiminnalle yrittäjyyden edistämisessä”. Strategian tulee olla ohjaava, eri asteille suun-

nattu ja konkreettisia toimenpide-esityksiä sisältävä, jossa huomioidaan myös kansain-

välinen näkökulma ja kansainvälistyminen. Yhteisen malliin mukaan kaikki kouluasteet 

päiväkodista lähtien tavoitteena yhdenmukainen opetus ja ohjeet mistä materiaalia löy-

tyy. Kaikki toimijat on tärkeä saada sitoutumaan yhteistyöhön. Etenkin koulutusasteiden 

välistä yhteistyötä tulee edistää. 

Yhteisen stragegian kirjoittaminen on tehtävä yhdessä, mukana esim. yrittäjäjärjestö-

jen edustajat ja kuntien yritysneuvojat. Hyvin johdettu ja toteutettu strategiaprosessi 

vahvistaa yrittäjyyskasvatuksen käytäntöjä jo prosessin aikana. Työssä kannattaa hyö-

dyntää ”esimerkkeinä esim. kyselyssä nostetut mallit mutta tehdä silti omannäköinen”. 

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisestä tulee tehdä selkeät linjaukset maakuntaohjelmaan. 

”Pohjois-Pohjanmaasta pitäisi tehdä yrittäjyyskasvatuksen ja -kehityksen mallimaakun-

ta”.  

 

Vastaajille oli kyselyn loppuun varattu mahdollisuus vapaaseen kommentointiin. Vas-

taajat näkivät yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen erittäin tärkeänä. Yrittäjyys toivottiin 

pidettävän kouluissa jatkuvasti esillä. Pohjois-Pohjanmaan maakunta tarvitsee uusia 

yrittäjiä ja yrityksiä. Yrittäjäjärjestöjen tehtävänä nähtiin velvollisuus sitouttaa yritykset 

yhteistyöhön oppilaitosten kanssa. Yhdessä ne lisäävät tietoisuutta yrittäjyydestä ja sen 

tuomista mahdollisuuksista. Opetushenkilöstön tarvitsemaa tukea yrittäjyysopintojen 

suunnitteluun ja toteutukseen voi saada yrittäjäverkostolta. 

Koulumaailmassa perustana on yrittäjämäinen asenne ja sisäinen yrittäjyys. Kun op-

pilaan sisäistä yrittäjyyttä tuetaan, hän oppii huolehtimaan velvollisuuksistaan ja on 

siten valmis yrittäjäksi. Kouluilla on paljon tietoa ja tärkeitä yleissivistäviä kokonai-

suuksia opetettavana. Jos halutaan enemmän yrittäjämäistä toimintaa tms. opetukseen, 
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tulee yrittäjyys sisällyttää jonkin oppiaineen aihekokonaisuuksiin. Yrittäjyyden opetta-

minen näyttäisi olevan kunkin opettajan omaan persoonaan ja innostukseen liittyvä asia, 

osan opetushenkilöstöstäkin todettiin tarvitsevan sen suhteen asennekasvatusta. 

Yrittäjyyskasvatusta tulee tehostaa ja aloittaa se mahdollisimman pian. Yritysmaail-

massa menestyneen, parhaassa tapauksessa saman koulun entisen oppilaan vierailu kou-

lulla on kannustava esimerkki nuorille. Yritysvierailuja suunniteltaessa on hyvä kysyä 

oppilaiden toivomuksia ja suosia monipuolisuutta toivomuksia toteutettaessa. Työelä-

mään tutustuminen yhtenä opiskelumuotona tulee säilyttää. 

Yksi vastaajista kommentoi yrittäjyyskäsitteen sisällöllisestä määrittelystä. Yrittäjyys 

käsitteenä todettiin olevan hajanainen, siihen kaivattiin selkeämpää määrittelyä, koska 

se määrittää yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat, sisällön ja menetelmät. Liiketoiminta-

mahdollisuuksien havaitseminen ja niiden hyödyntäminen ja uuden liiketoiminnan luo-

misen prosessi todettiin jäävän yrittäjyyskasvatuksessa liian vähälle huomiolle. Tämän 

oletettiin osittain johtuvan siitä, että yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen tutkimusta 

hyödynnetään yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä liian vähän.  
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5 Tulosten tarkastelua ja suosituksia 

5.1  Yrittäjyyskasvatuksen nykyinen malli Pohjois-Pohjanmaalla  

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pohjois-Pohjanmaan koulutusorganisaatioissa to-

teutettavan yrittäjyyskasvatuksen nykytila. Koulutusorganisaatioissa toteutettavan yrit-

täjyyskasvatuksen sisältöä selvitettiin kysymällä, mitä sisäisen, ulkoisen ja omaehtoisen 

yrittäjyyden ominaisuuksia oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksessa painotetaan eniten.  

Kyselyn vastaukset kerättiin useissa yrittäjyyskasvatuksen strategioissa esitettyyn Ehjä 

polkumalli -taulukkoon, joka kuvaa osaamisen vahvistumista iän lisääntyessä. Malli 

sisältää kokonaisvaltaisen yrittäjyyskasvatuksen, jossa toimijoiden kasvatusvastuu on 

jaettu eri ikätasoille. (Varsinais-Suomen maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 

2020, 2013).   

 

 
Kuva 21. Yrittäjyyskasvatuksen sisällölliset painopisteet Pohjois-Pohjanmaalla. Perusaste, 

ammatillinen toinen aste ja ammattikorkeakoulu. 

 

Mitä ovat Pohjois-pohjanmaan koulutusorganisaatioissa toteutettavan yrittäjyyskas-

vatuksen tavoitteet ja painopisteet? Tutkimuksen aineisto jaoteltiin koulutusasteittain, 

joten taulukon kolme ensimmäistä saraketta koskevat perusasteen 0-6 -luokkia, neljäs 

0-6 v. 7-8 v. 9-12 v. 13-15 v. 16-19 v. yli 20 v.

OMAEHTOINEN 

YRITTÄJYYS

Positiivinen ja 

utelias asenne 

elämään

Yritteliäs asenne 

oppimiseen

Vastuu itsestä ja 

omasta 

osaamisesta

Halu ja kyky 

kehittyä

Kyky rakentaa 

oma unelma-

tulevaisuutensa

Intohimo 

elinikäiseen 

oppimiseen

SISÄINEN 

YRITTÄYYS

Yhdessä 

tekemisen ja 

leikkimisen riemu

Taito huomioida 

muut ja toimia 

reiluna kaverina

Ymmärrys 

tiimitaidosta ja 

tiimityöstä

Taito toimia 

ryhmän 

vastuullisena 

jäsenenä

Osaaminen 

kehittää itseä ja 

ryhmää

Kyky rakentaa ja 

johtaa tiimejä

ULKOINEN 

YRITTÄJYYS

Tavoitteellinen 

leikki
Ryhmätyöt Projektit

Oppijalähtöiset 

projektit

Oikea 

yritystoiminta

Yrityksen 

johtaminen ja 

liiketoiminnan 

kehittäminen

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN EHJÄ POLKUMALLI

perusaste, luokat   0-6   

perusaste, luokat 7-10 2. asteen ammatillinen ammattikorkeakoulu
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sarake 7-10 luokkia, viides lukiota ja toisen asteen ammatillista koulutusta ja viimeinen 

sarake korkeakouluja. Taulukkoon sijoitettiin koulutusasteiden vastauksista useimmin 

valitut painopisteet. Kyselyä ei osoitettu päiväkotien yhteydessä toimivaan esiasteen 

koulutukseen, joten ensimmäisen sarakkeen ikäluokkia koskevien vastausten edustus ei 

ole riittävä ja taulukon voi jättää tältä osin huomioimatta.  

  Perusasteen ja ammatillisen toisen asteen jälkeen osa opiskelijoista siirtyy työelä-

mään. Näiden opiskelijoiden yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku täyttyy kohtuullisen hy-

vin, vain Kyky rakentaa oma unelmatulevaisuutensa jää pois ehjästä polkumallista. Jos 

opiskelija jatkaa ammattikorkeakouluun, opetuksen painopisteet ovat samat kuin aiem-

min, lisäksi painottuu ulkoisen yrittäjyyden Yrityksen johtaminen ja liiketoiminnan ke-

hittäminen. Ehjästä polkumallista jää toteutumatta sisäisen yrittäjyyden Kyky rakentaa 

ja johtaa tiimejä, sekä omaehtoisen yrittäjyyden Kyky rakentaa oma unelmatulevaisuu-

tensa ja Intohimo elinikäiseen oppimiseen.  

 

 
Kuva 22.  Yrittäjyyskasvatuksen sisällölliset painopisteet Pohjois-Pohjanmaalla. Perusaste, 

lukio ja yliopisto. 

 

Lukioiden yrittäjyyskasvatus painottaa samoja asioita omaehtoisessa ja ulkoisessa 

yrittäjyydessä kuin perusopetus. Sisäisessä yrittäjyydessä lukion opetus painottuu ehjän 

polkumallin mukaisiin painopisteisiin. Myös yliopiston painotukset ovat samoja kuin 

perusopetuksen, ainoastaan sisäisen yrittäjyyden osiossa painotus poikkeaa. Tämän po-

lun valinneilla opiskelijoilla yrittäjyyskasvatukseen näyttäisi jäävän useita aukkoja ver-

rattuna ehjään polkumalliin. 

 

0-6 v. 7-8 v. 9-12 v. 13-15 v. 16-19 v. yli 20 v.

OMAEHTOINEN 

YRITTÄJYYS

Positiivinen ja 

utelias asenne 

elämään

Yritteliäs asenne 

oppimiseen

Vastuu itsestä ja 

omasta 

osaamisesta

Halu ja kyky 

kehittyä

Kyky rakentaa 

oma unelma-

tulevaisuutensa

Intohimo 

elinikäiseen 

oppimiseen

SISÄINEN 

YRITTÄYYS

Yhdessä 

tekemisen ja 

leikkimisen riemu

Taito huomioida 

muut ja toimia 

reiluna kaverina

Ymmärrys 

tiimitaidosta ja 

tiimityöstä

Taito toimia 

ryhmän 

vastuullisena 

jäsenenä

Osaaminen 

kehittää itseä ja 

ryhmää

Kyky rakentaa ja 

johtaa tiimejä

ULKOINEN 

YRITTÄJYYS

Tavoitteellinen 

leikki
Ryhmätyöt Projektit

Oppijalähtöiset 

projektit

Oikea 

yritystoiminta

Yrityksen 

johtaminen ja 

liiketoiminnan 

kehittäminen

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN EHJÄ POLKUMALLI

perusaste, luokat   0-6   

perusaste, luokat 7-10

lukio yliopisto
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Kuva 23.  Yrittäjyyskasvatuksen sisällölliset painopisteet Pohjois-Pohjanmaalla. Kaikki 

koulutusasteet ja kansalaisopisto. 

 

Kun taulukkoon merkitään kaikkien Pohjois-Pohjanmaan koulutusasteiden painotukset, 

voidaan keskeisenä huomiona nähdä, että koulutusresurssit kohdistuvat omaehtoisen 

yrittäjyyden osiossa Vastuuseen itsestä ja omasta osaamisesta ja sisäisessä yrittäjyydes-

sä Taitoon toimia ryhmän vastuullisena jäsenenä. Ulkoisen yrittäjyyden osiossa paino-

tus on usein Ryhmätöissä ja Projekteissa (vrt. Ruskovaara ym. ja Seikkula-Leino 2.3). 

Taulukon oikeanpuolimmaisten sarakkeiden painotus jää vähäiseksi. Yhteenvetona voi-

daan todeta, että osa yrittäjyyskasvatuksen ehjän polun osioista jää puuttumaan ja ope-

tusresurssit kohdistuvat usein samoihin painotuksiin. Vaikka kansalaisopisto hieman 

täydentää taulukkoa, sillä ei ole käytännössä merkitystä, koska kansalaisopiston opetus 

koskee vain murto-osaa koko alueen väestöstä.  

Kyselyssä selvitettiin myös oppilaitosten opetuksen ja oppimisen painopisteitä tarkoi-

tuksena verrata niitä yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden toteutumiseen. Vastaukset kerät-

tiin Kyrön ja Ripatin (2006) taulukkoon Yrittäjyyskasvatuksen opetuksen, sisällön, ta-

voitteiden ja painopisteiden vertailu.  
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Kuva 24.  Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen sisältö ja painopisteet taulukossa 

Kyrö & Ripatti, 2006. 

 

Yksi tärkeimmistä oppimisen painopisteistä yrittäjyyskasvatuksessa tämän tutkimuk-

sen mukaan näyttäisi olevan valmiuksien kehittäminen omaehtoiseen tiedonhankintaan, 

uuden tiedon ja toiminnan luomiseen ja rationaalinen päättely. Kuten aiemmissa tutki-

muksissakin (kpl 2.3) osoitetaan, myös tämän tutkimuksen aineistossa olevissa oppilai-

toksissa painotetaan oppilaiden yrittäjämäisten ominaisuuksien kehittämistä. Opetuksen 

sisällön painopisteenä korostuvat yrittäjämäinen käyttäytyminen ja yrittäjämäisen kehit-

tämisen/kehittymisen tukeminen.  

Kyrön ja Ripatin (2006) teorian mukaan oppiminen yrittäjyydestä tapahtuu tiedollisen 

oppimisen kautta, jolloin oppimisen painopisteenä on rationaalinen päättely. Opiskelijan 

tieto lisääntyy ja opettajan tavoitteet toteutuvat, mutta opiskelijan yrittäjämäinen toimin-

tatapa ei kasva. Opiskelijoiden tulee lisäksi oppia toimimaan yrittäjämäisesti ympäris-

tössä, joka kannustaa yrittäjämäiseen käyttäytymiseen. Tässä tutkimuksessa yrittäjämäi-

nen toiminta toteutuu kaikilla koulutusasteilla. Samalla opiskelijoiden valmiudet oma-

ehtoiseen tiedonhankintaan vahvistuvat. Opetuksessa tuetaan myös yrittäjämäistä kehit-
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tämistä tai kehittymistä. Tietoa pienyritysten erilaisista toiminnoista ja liiketoiminta-

suunnitelman laatimisesta annetaan tämän aineiston mukaan vain ammattikorkeakou-

luilla.  

Kuvan 25 tulokset tukevat edellisiä taulukoita yrittäjyyskasvatuksen painopisteiden 

painotuksista. Opiskelijoiden yrittäjämäistä käyttäytymistä tuetaan paljon, mutta loppu-

silaus yrittäjäksi kasvamisessa jää puuttumaan. Opetuksen sisällön painopisteistä yrityk-

sen perustaminen ja toimiminen omistajajohtajana jää kaikilta opiskelijoilta pois, sa-

moin tieto liiketoimintasuunnitelman laatimisesta ja pienyrityksen eri toiminnoista jos 

opiskelija käy muun kuin ammattikorkeakoulun. Taustateorian mukaan (Kyrö & Ripatti, 

2006) yrittäjyyttä varten oppiminen vaatii persoonallisuuden ja älykkyyden ominaisuuk-

sista tiedollisten ominaisuuksien lisäksi motivaation ja tahdon. Tästä voidaan päätellä, 

että oppiminen yrittäjyydestä on tärkeää tarjota esim. yrittäjyyskursseina niille, joilla on 

kiinnostusta ja halua alkaa yrittäjäksi. Kuitenkin kaikille opiskelijoille tulisi saada pe-

rusvalmiudet yrittäjyydestä huolimatta siitä, minkä koulutuksen opiskelija valitsee (Jär-

vi 2013; Pihkala 2008). Yrittäjyyskurssin tai -opintojakson valitsevat yleensä ne opiske-

lijat, joilla on myönteinen asenne yrittäjyyteen omana uravalintanaan. Nämä opiskelijat 

olisi tärkeä saattaa yhteen muiden opiskelijoiden kanssa motivaatiota vahvistavana re-

surssina (Pihkala 2008).   

Yrittäjyyskasvatus on yleisesti kirjattu koulujen opetussuunnitelmiin. Sitä ei välttä-

mättä toteuteta erillisinä opintoina, vaan usein osana muita oppiaineita varsinkin perus-

asteella. Lukuvuosisuunnittelussa perusasteilla se näkyy mm. teemapäivinä tai -

viikkoina, leirikouluina ja retkinä, yhteistyönä yritysten tai tukiorganisaatioiden kanssa, 

erilaisina varainkeruuprojekteina, työelämään tutustumisjaksoina tai oppilaskunta- ja 

tukioppilastoimintana. Lukioissa edellisten lisäksi se näkyy kurssitarjonnassa yrittä-

jyyskursseina tai harjoitusyrityksinä. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa on 

yrittäjyysteemaa kehitetty pidemmälle, siellä opetussuunnitelmaan on kirjattu mm. asia-

kas- ja myyntitöiden valmistusta ja osuuskuntatoimintaa. Korkea-asteilla opetussuunni-

telmassa on erilaisiin projekteihin osallistumista, yrityshautomotoimintaa tai valinnaisia 

opintojaksoja.  

Koulut toteuttavat yrittäjyyskasvatusta käytännössä mm. keräämällä rahoitusta erilai-

siin retkiin, tekemällä yhteistyötä yrittäjien kanssa eri tavoin ja käyttämällä YES-

keskuksen jakamaa materiaalia. Yhtenäiskoulun joustavan perusopetuksen ryhmässä 

yrittäjän arkea on konkretisoitu ostamalla kunnostettava tuote, joka myydään kunnos-

tuksen jälkeen. Prosessin aikana syntyneet kulut ja tuotot kirjataan ja tehdään kannatta-

vuuslaskelmat. Lukioissa yrittäjyyskasvatusta integroidaan muihin oppiaineisiin ja teh-

dään yritysyhteistyötä mm. yrittäjyyskertomuksia, yritysvierailuja tms. Joissakin luki-

oissa tarjotaan yrittäjyyskursseja. Toisen asteen ammatillisella puolella yrittäjyyskasva-

tuksen toteutuksessa käytetään pakollisina yleistietoa tarjoavina osioina ja valinnaisina 

yrittäjyyskursseina ja -opintojaksoina, harjoitusyritystoimintana, Pop up -

yritystoimintana tai osuuskuntatoimintana. Ammattikorkeakouluilla yrittäjyyskasvatuk-

sen toteutustapoja ovat erilaisten yrittäjyysopintototeutusten lisäksi mm. opinnäytetyöt, 

harjoittelut, projektit, liikeideakilpailut ja monipuoliset yritysyhteistyömahdollisuudet. 

Myös yliopistossa on tarjolla yrittäjyyttä käsitteleviä kursseja ja yrittäjyysopintoja. Kor-

keakouluissa liiketalouden alalle kouluttavilla linjoilla pakollisia yrittäjyysopintoja on 

luonnollisesti enemmän.  

Yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisen määrittely eri oppilaitoksissa ja paikkakunnilla 

on kirjavaa. Useissa perusasteen oppilaitoksissa ja yliopiston koulutusohjelmissa määri-

telyä ei ole lainkaan tehty, kun taas suurimmalla osalla muista koulutusasteista se on 

tehty ja yrittäjyyskasvatusta hoitavat nimetyt vastuuhenkilöt.  

Alle puolet 7-10 -luokkien ja vain pieni osa lukion ja yliopiston edustajista uskoo, et-

tä suurimmalla osalla heidän oppilaitoksensa opettajista olisi riittävät valmiudet toteut-

taa yrittäjyyskasvatusta. Tästä huolimatta opettajilla ei uskota olevan halua yrittäjyys-
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kasvatuksen täydennyskoulutukseen. Perusasteen yläluokkien ja yliopiston edustajien 

mielestä yrittäjyyskasvatuksen täydennyskoulutusta opettajille ei ole ollut riittävästi 

tarjolla. Suurin osa oppilaitosten vastaajista uskoi opettajien kokevan yrittäjyyteen liit-

tyvän opetuksen tärkeäksi ja suurimman osan olevan kiinnostunut yrittäjyyskasvatuksen 

suunnittelusta ja ideoinnista etenkin perusasteen 0-6 luokkien oppilaitoksissa, ammatti-

korkeakouluissa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa.   

Yrittäjyydestä innostunutta opiskelijaa ohjataan oppilaitoksissa monipuolisesti. Heitä 

neuvotaan tiedonhankintaan, ohjataan yrittäjyystiedon pariin tai oppilaitoksessa sopivan 

ohjaajan juttusille ja järjestetään myös henkilökohtaisia keskusteluja. Oiskelijaa ohja-

taan myös hänelle sopiviin kurssi- ja koulutusvalintoihin ja verkostoitumaan erilaisten 

tahojen kanssa, kuten yritystoimijoiden piiriin, 4H, YES-keskus, yrittäjähautomot, yrit-

täjät, kummiyrittäjät tai elinkeinoneuvojat. Useissa oppilaitoksissa on mahdollista ko-

keilla yrittäjyyttä NY-toiminnan kautta. Niissä oppilaitoksissa, joissa on mahdollisuus 

osuuskuntatoimintaan, opiskelijan on mahdollista aloittaa yritystoiminta siihen liitty-

mällä. Yrittäjyyden voi sisällyttää osaksi koulutukseen kuuluvaa harjoittelua tai opin-

näytetyötä ja opintojen yhteydessä voi osallistua erilaisiin kilpailuihin, jotka tukevat 

yrittäjyyttä. 

Mitkä tukiverkostot tai -materiaalit koulutusorganisaatioiden yrittäjyyskasvatuksessa 

ovat tutkimuksen kohderyhmän mielestä tärkeitä? Koulutusorganisaatiot tekevät yhteis-

työtä yritysten, yrittäjien, yrittäjäjärjestöjen, kuntatoimijoiden, muiden oppilaitosten ja 

YES-keskuksen (noin 65 %) kanssa. Yleisesti ne kokevat yhteistyön erittäin tai ehkä 

tärkeäksi. Tärkeinä yhteistyökumppaneina vastaajat luettelivat myös BusinessOulun, 

Business Kitchenin, Oulun Seudun uusyrityskeskuksen, Taloudellisen tiedotustoimiston 

ja Oulun yliopiston ylioppilaskunnan piirissä toimivan harrastejärjestön Oulu Student 

Entrepreneurship Societyn. 

Yrittäjyyskasvatuksen tukena käytettävinä materiaaleina ovat useimmin opettajan 

omat aineistot ja Nuori Yrittäjä -aineistot. Oppimisympäristöistä yritysvierailut ja yrittä-

jien vierailut oppilaitoksissa ovat kaikilla koulutusasteilla suosittuja. Perusasteella 

useimmiten käytössä ovat myös omat projektit, esim. kalenterin valmistus, erilaiset ta-

pahtumat, 4H-yritystoiminta, työharjoittelujaksot ja oppilaskuntatoiminta. Toisella as-

teella ja korkeakouluissa käytetyimpiä ovat edellisten lisäksi asiantuntijaluennot. Kou-

luilla järjestetään yrittäjyyskasvatusta tukevana kerhotoimintana esim. bändi-, käsityö- 

ja kokkikerhoja, kansainvälisyyttä tukevia kerhoja tai diskoja. Kerhotoimintana valmis-

tettuja tuotteita voidaan edelleen myydä kuluttajille. Kummiyritystoimintaa tähän tut-

kimukseen vastanneiden lukioiden ja yliopiston edustajien mukaan ei ole lainkaan, mui-

den vastanneiden oppilaitoksissa vain vähän. 

5.2  Suosituksia mallin kehittämiseksi 

Yrittäjyyskasvatukseen liittyvässä opetuksessa on suuria eroja oppilaitoksittain ja 

kunnittain, kuten myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmassa vuodelle 2040 

mainitaan (Pohjois-Pohjanmaan liitto, 2013). Olisi tärkeää saada kaikille opiskelijoille 

koko maakunnan alueella tasavertainen yrittäjyyskasvatus ja tietotaito yrittäjyydestä 

riippumatta siitä, minkä koulutuspolun opiskelija valitsee. Pelkkä yrittäjyyskoulutus ja 

tieto yrittäjyydestä ei riitä, on suunniteltava kokonaisuuksia, jotka samalla tukevat opis-

kelijoiden itseensä luottamista (vrt. Pihkala 2008): 

Perusta yrittäjäksi kasvamisessa syntyy myönteisestä minä-käsityksestä, vahvas-

ta itsetunnosta ja yritteliäisyyden arvostamisesta. Nämä toimivat perustana hal-

linnan tunteelle, suoriutumismotivaatiolle ja omavastuisuudelle, jotka vaikutta-

vat oppimiseen. Liiketoimintaa koskevin tiedoin ja taidoin täydennettynä ja am-

matilliseen osaamisen sisältyen nämä mahdollistavat sisäisen yrittäjyyden työs-



64 

 

sä. Yhdistyneenä yrittäjän tietotaitoihin, motivaatioon ja tahtoon, tämä johtaa 

oppijan ulkoiseksi yrittäjäksi mikäli uskallus yrittäjyyteen riittää (Koiranen 

2006.)  

Tätä tukee myös Huttusen (2014) tutkimus, johon haastatellut yrittäjät kokivat tieto-

jensa olleen puutteellisia yrittäjäksi ryhtymisessä. Itsevarmuuden, osaamisen ja yrittä-

jyystietämyksen puute koettiin niiksi asioiksi, joihin oppilaitokset voisivat toiminnal-

laan vaikuttaa. 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että kaikilla koulutusasteilla yrittäjien, yrittäjäjärjes-

töjen, kuntatoimijoiden, muiden oppilaitosten ja YES-keskuksen tuki yrittäjyyskasva-

tuksessa nähdään tärkeänä. Osalla koulutusorganisaatioista on jo olemassa toimiva ver-

kostoyhteistyö. Näiden organisaatioiden edustajat olivatkin tyytyväisiä nykyisiin toi-

mintamalleihinsa ja niitä toivottiin edelleen jatkettavan. Näitä hyviä malleja ja käytäntö-

jä tulisi levittää koko maakunnan alueelle.  

Koulutusorganisaatioissa yrittäjyyskasvatuksen materiaaleja on laajasti käytössä. 

Usein yrittäjyyskasvatuksen tukena käytetään NY-materiaaleja. YES-hankkeen päätyt-

tyä Pohjois-Pohjanmaalla ei ole tahoa, joka huolehtisi materiaalien jakamisesta ja NY-

leirien organisoinnista ja neuvonnasta. Miten toimintaa jatketaan ja mistä koulut ja opet-

tajat saavat materiaalia, koulutusta tai apua NY-leirien järjestämiseksi ja mikä taho jär-

jestää esim. aluemessut? 

Jotta hyvien käytänteiden jakaminen on mahdollista, tulee kaikkien toimijoiden tehdä 

yhteistyötä ja sitoutua siihen. Yhteisten koulutustapahtumien, messujen, materiaalien, 

ideoiden ja hyvien käytänteiden jakamisen yhteydessä toimijoiden keskuudessa voi viri-

tä uudenlaista säpinää ja toiminnan ideointia. Entistä vahvemmin tulee mukaan saada 

myös kansainvälinen näkökulma. 

Toimijoiden verkostoitumiseksi ja yhteisen mallin kehittämiseksi on tärkeää luoda 

yhteinen Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia. Vaikka maakunnan useis-

sa kunnissa omia yrittäjyyskasvatuksen strategioita on jo tehty, yhteinen malli tarjoaa 

rungon jonka ohjaamana paikkakuntakohtaisia toimintamalleja voi luoda yhdessä ja 

erikseen. Suunnittelutyön yhteydessä on mahdollista myös sopia NY-materiaalien jaka-

misesta ja yrittäjyyskasvatuksen tuesta. Yhdessä on myös mahdollista suunnitella verk-

kopohjainen materiaalipankki, josta jokainen voi ottaa materiaalia, kehittää ja tuottaa 

sitä. Materiaalipankkiin on mahdollista perustaa koulutusastekohtaisia kansioita, jotka 

samalla toimivat yrittäjyyskasvatusta ohjaavina alustoina. Pankin oheen voidaan perus-

taa myös keskustelufoorumi hyvien käytänteiden jakamiseksi.  

Kyselyssä vastaajilta pyydettiin mielipidettä yhteisen yrittäjyyskasvatusstrategian tär-

keydestä. Noin 90 % oppilaitosten, 100 % yritystoimijoiden ja n. 75 % sivistystoimen 

vastaajista piti sitä tärkeänä. Strategia haastaa kaikki yrittäjyyskasvatuksen käytännön 

toteuttajat ja yhteistyökumppanit muuttamaan toimintaansa niin, että yhteisesti sovittu 

malli toimii. Mallin suunnittelemiseksi, kirjoittamiseksi ja toimijoiden sitouttamiseksi 

tulee saada mukaan edustus koko alueelta jokaisesta maakunnasta, kaikilta koulutusas-

teilta, yrittäjäjärjestöjen ja yrittäjien edustus sekä sivistystoimi. Koska maakunta on laa-

ja, työtä tulee tehdä verkostona käyttäen mahdollisuuksien mukaan myös verkkopohjai-

sia työkaluja. Yrittäjyyskasvatuksen ottaminen aiheeksi alueellisiin koulutuspäiviin 

mahdollistaa yhteisen ideoinnin ja tiedon jakamisen.  

5.3  Lähiajan toimenpiteitä 

Yrittäjyyskasvatusmallin suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi tulee suunnitella yrit-

täjyyskasvatusmallin lisäksi toimintamalli, jolla se tehdään. Jotta yhteisestä yrittäjyys-

kasvatusmallista tulee kaikille mahdollisimman sopiva, sen tekemiseen tulee saada mu-

kaan kaikkien koulutusasteiden edustus koko maakunnan alueelta.  
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Kuva 25. Ehdotus yrittäjyyskasvatusmallin rakentamisesta. Toimintamalli. 

Pohjois-Pohjanmaan 
maakunnan koulutuksen ja 

tutkimuksen yhteistyöryhmä

•Toimintamalli 
yrittäjyyskasvatussuunnitelman 
tekemiseksi

•Työn resursointi

•Maakunnan yrittäjyyskasvatuksen 
visio

•Toimintamallin suunnittelun 
seuranta

•Maakunnalliset visioon 
tähtäävät tavoitteet

•Tehtävät ja toteutus

•Mittarit

•Kouluastekohtaiset tavoitteet

•Kouluastekohtaiset tehtävät ja 
toteutus

•Mittarit

POHJOIS-POHJANMAAN 

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN YHTEINEN 

MALLI / STRATEGIA 

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan koulutuksen  

ja tutkimuksen yhteistyöryhmä 

• Yhteisen yrittäjyyskasvatusmallin hyväksyminen 



66 

 

 

Ehdotus toimintamalliksi: Ylimpänä työryhmänä yhteisen mallin tekemisessä toimii 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmä, jossa 

on edustus koko maakunnasta. Tämä ryhmä määrittelee resurssit joilla työ tehdään. 

Ryhmän tulee myös olla määrittelemässä yrittäjyyskasvatuksen tulevaisuuden skenaa-

rioita ja asettaa niiden perusteella yhteisen vision. Vision määrittelyyn vaikuttavia nä-

kökulmia ovat mm. toimintaympäristön tulevaisuuden näköalat, menestystekijät ja kil-

pailukyky, joiden pohjalta muodostuu erilaisia vaihtoehtotulevaisuuksia. Yrittäjyyskas-

vatuksen vision pohjaksi olisi hyvä ottaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma ja 

sen visio. Pohjatiedon perusteella voitaisiin määritellä yhteinen maakunnan yrittäjyys-

kasvatuksen visio valitulle vuodelle, esim. 2020. Tulevaisuustyössä työkaluna olisi 

mahdollista käyttää esim. Hoshin menetelmän strategiakorttia, jonka avulla tiivistetysti 

kuvataan nykytila ja tulevaisuuden visio, tavoitteet, tavoitteiden mittarit ja suunnitellut 

toimenpiteet (Babich, 1996.) Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton koulutuksen ja tutki-

muksen yhteistyöryhmä myös seuraa vision pohjalta sovittavien tehtävien toteutumista. 

Vision määrittelemisen jälkeen järjestetään seutukunnittaiset yrittäjyyskasvatuksen 

työpajaseminaarit, joihin kutsutaan kuntien ja koulutuksen järjestäjien nimeämät yh-

teyshenkilöt sekä yrittäjyyskasvatuksen tukiorganisaatioiden edustajat. Näissä seminaa-

reissa järjestetään työpajatyöskentely, jossa ryhmissä mietitään, mitä ovat kouluastekoh-

taiset tavoitteet vision toteuttamiseksi, mitä pitäisi tehdä ja kenen kanssa, onko olemas-

saolevien yrittäjyyskasvatuksen keinojen lisäksi muita käyttämättä jääneitä mahdolli-

suuksia. Työpajan pohjamateriaalina ovat mukana kouluastekohtaiset yrittäyyskasvatus-

ta ohjaavat materiaalit. 

Seuraavassa työpajassa mietitään tarkemmin, mitä tavoitteet ja tehtävät merkitsevät 

eri koulutusasteilla. Työn taustana pidetään yrittäjyyskasvatuksen ehjän polun eri ikä-

kausille määrittelemiä yrittäjyyskasvatuksen painopisteitä. Kaikissa työpajoissa selvite-

tään palautelomakkeen kautta opettajien osaamisen kehittämisen ja yrittäjyyskasvatuk-

sen tuen tarpeita.  

Yhteisen yrittäjyyskasvatuksen strategian valmistuttua ja ohella seutukuntakohtaisten 

työpajojen yhteydessä valmistellaan tarkempia kuntakohtaisia strategioita. Niissä mieti-

tään konkreettisia yrittäjyyskasvatuksen toteuttamistapoja, yrittäjyyden oppimisympä-

ristöjä, kummiyritystoimintaa ja rakennetaan mahdollisuuksien mukaan yrittäjyyskasva-

tuksen vuosikellot jokaiselle koulutusasteelle. Nämä työpajat antavat eväitä kuntakoh-

taisille työpajoille, joissa strategiatyötä jatketaan omissa kuntakohtaisissa työryhmissä. 

Kuntakohtaisiin työryhmiin kutsutaan edustajia kaikilta kouluasteilta, yrityselämän ja 

sivistystoimen edustajia. Opettajien koulutuspäivien yhteydessä voidaan kuntakohtaista 

strategiaa yhdessä rakentaa lisää. Lisäksi koulutuspäivinä tehdään materiaalia Pohjois-

Pohjanmaan yhteiseen yrityskasvatuksen materiaalipankkiin. 

5.4  Työn luotettavuuden ja tutkimuksen arviointia 

Tämän tutkimuksen otosta voidaan pitää kattavana. Pohjois-Pohjanmaan kaikki seu-

tukunnat, perusasteen kaikki luokat, lukio, ammatillisen toisen asteen ja ammattikor-

keakoulutuksen useat alat ja muutamat tiedekunnat olivat vastauksissa edustettuina. 

Koulutusorganisaatioille suunnatun kyselyn vastausprosentti oli 17 ja yrittäjäjärjestöjen 

/ sivistysoimen kyselyn 30.  Kysely lähetettiin myös vapaan sivistystyön oppilaitoksille, 

joista vastasi vain yksi. Tämä vastaaja mainitsi, ettei kysely kovin hyvin kohtaa vapaan 

sivistystyön oppilaitosta ja sen tehtäviä, vaikka osia yrittäjyyteen liittyvistä aihepiireistä 

voisi sielläkin toteuttaa. Tästä voitanee päätellä, ettei vastausten puuttuminen vaikuta 

tämän tutkimuksen luotettavuuteen. 
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Tutkimukseen käytettyjen menetelmien ja materiaalin luotettavuutta voitaneen pitää 

riittävän hyvinä. Luotettavuus osoitetaan raportoimalla yksityiskohtaisesti aineiston 

hankinta, tutkimuksen kulku ja johtopäätökset niin, että lukijan voi olettaa pystyvän 

arvioimaan tutkimuksen luotettavuus. Webropol-ohjelman käyttö sopi tutkimuksen to-

teuttamiseen hyvin. Sovelluksen avulla tavoitettiin laaja vastaajajoukko ja kyselyn taus-

ta-aineisto voitiin luontevasti linkittää kyselyn oheen.  

Tutkimuksen tuloksiin saattoi vaikuttaa se, etteivät kaikki vastaajat lue kysymyksiä 

tarkasti tai vastaavat suuremmin ajattelematta kysymyksen sisältöä. Tutkija ei kuiten-

kaan voi tietää vastaajien asennoitumista tutkimushetkellä eikä vaikuttaa siihen. Kyse-

lyn taustatietona annettiin kuvaus yrittäjyyskasvatuksen ehjästä polkumallista ja tietoa 

taustamateriaalina käytetystä yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden ja painopisteiden vertai-

lusta. On luultavaa, etteivät kaikki vastaajat tutustuneet tausta-aineistoon eivätkä kriitti-

sesti arvioineet oman opetuksensa painopisteitä, jolloin suurin osa vastauksista keskittyi 

samoihin painopisteisiin. Tutkimus on kuitenkin niin luotettava kuin tutkimukset yleen-

sä ovat. Saadut vastaukset vastasivat asetettuihin tutkimusongelmiin ja lopputulos täytti 

tutkimukselle asetetut odotukset. Tutkimuksen tarkoituksena ei ollut tuottaa yleistettä-

vää tietoa, sen tulokset edustavat vain kohdejoukkoa. Tutkimustulosten merkitys Poh-

jois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen nykytilasta on merkittävä. Se osoittaa selkeästi 

yhteisen yrittäjyyskasvatusstrategian ja koulutusorganisaatioissa tehtävän yrittäjyyskas-

vatuksen suunnitelmallisemman työn tarpeen. 

Tulosten raportoinnissa suuren vastausmäärän tiivistäminen oli haasteellista. Sanallis-

ten vastausten kirjavuus ja yrittäjyyskasvatuksen hyvin erilaiset mallit olisi voinut ra-

portoida myös seutukuntakohtaisina, mutta se ei tutkimuksen tavoitteen toteuttamiseksi 

ollut tarpeen ja aikaresurssit olivat rajalliset.  
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LIITE 1 

 

Kutsu ja kysely koulutusorganisaatioiden edustajille 

 

Arvoisa kasvatuksen asiantuntija, 

 

Teemme selvitystä Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen nykytilasta. Tarkoitukse-

na on selvittää toteutuuko Pohjois-Pohjanmaalla yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku, jossa 

oppijan yrittäjämäinen asenne ja osaaminen kehittyvät ikävuosien karttuessa. Ehjällä 

polulla yksilön polkua vauhdittavat oikeanlainen ohjaus ja kannustus sekä eri toimijoi-

den saumaton yhteistyö. 

 

Pyydämme vastaamaan kyselyyn 21.10.2013 mennessä. Kyselyyn vastaaminen vie ai-

kaanne noin 15 minuuttia. Vastaamaan pääsette klikkaamalla alla olevaa linkkiä. 

 

Toimitamme kyselyyn vastanneille raportin kyselyn tuloksista. 

 

Ystävällisin terveisin 

xxxx 

 

1. Taustatiedot: 

Mikä on edustamanne koulutusaste?  

 Taustatietoja käytetään kyselyyn saatujen vastausten kattavuuden varmistamiseksi 
 

   Perusasteen vuosiluokat 0-6 
 

   Perusasteen vuosiluokat 7-10 
 

   Lukio 
 

   2. asteen ammatillinen koulutus, mikä/mitkä koulutusala/-t? 
 

   Ammattikorkeakoulutus, mikä/mitkä koulutusala/-t?_ 
 

   Yliopisto, mikä/mitkä tiedekunta/-kunnat?_ 
 

   Kansanopisto 
 

   Muu, mikä? 
 

 

 

 

2. Millä paikkakunnalla oppilaitoksenne sijaitsee?  

 
 

 

3. Onko oppilaitoksenne sijaintipaikkakunnalla oma yrittäjyyskasvatusstrate-

gia?  

   Kyllä 
 

   Ei 
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4. Yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus: 

Mitä ominaisuuksia oppilaitoksenne opetuksessa käytännössä painotetaan eniten? 
Valitkaa jokaisesta sarakkeesta kaksi tärkeintä ominaisuutta.  

Omaehtoinen yrittäjyys: 
 

    

 
Positiivinen ja utelias 

asenne elämään 
 

 
Yritteliäs asenne op-

pimiseen 
 

 
Vastuu itsestä ja 

omasta osaamisesta 
 

 Halu ja kyky kehittyä 
 

 
Kyky rakentaa oma 

unelmatulevaisuutensa 
 

 
Intohimo elinikäiseen 

oppimiseen 
 

 

    

 

 

Sisäinen yrittäjyys: 
 

 
Yhdessä tekemisen ja 

leikkimisen riemu 
 

 

Taito huomioida 

muut ja toimia reilu-

na kaverina 
 

 
Ymmärrys tiimitai-

doista ja tiimityöstä 
 

 

Taito toimia ryhmän 

vastuullisena jäsene-

nä 
 

 
Kyky kehittää itseä ja 

ryhmää 
 

 
Kyky rakentaa ja 

johtaa tiimejä 
 

 

 

Ulkoinen yrittäjyys: 
 

 
Tavoitteellinen leik-

ki 
 

 Ryhmätyöt 
 

 Projektit 
 

 
Oppijalähtöiset pro-

jektit 
 

 Oikea yritystoiminta 
 

 

Yrityksen johtami-

nen ja liiketoimin-

nan kehittäminen 
 

 

 

 

   

5. Lisätietoa ja kommentteja edelliseen kysymykseen:  
 

 

6. Miten yrittäjyyskasvatusta oppilaitoksessanne käytännössä toteutetaan?  
 

 

7. Miten yrittäjyyskasvatus näkyy kuntanne / koulunne lukuvuosisuunnitte-

lussa?  
 

 

 

8. Pedagogiset ratkaisut: 

Mitä oppilaitoksenne yrittäjyyskasvatuksen sisällölliset painopisteet ovat??  

Järjestäkää seuraavat painopisteitä kuvaavat tekstikentät viemällä ne tärkeysjärjestyk-
seen alapuolella  
oleviin kenttiin.  Tärkein = 1, vähiten tärkeä = 4  
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9. Mitä ovat oppilaitoksenne yrittäjyyskasvatuksessa oppimisen painopis-

teet?  

 
 

 

 

10. Toimintakulttuuri: 

Mitä mieltä olette seuraavista opettajia koskevista väittämistä?  

Merkitkää asteikolle mielipidettänne vastaava arvio 
 

 

Täysin 

eri miel-

tä 

Osittain 

eri mieltä 

Osittain 

samaa 

mieltä 

Täysin 

samaa 

mieltä 

Suurin osa koulumme opettajista on 

kiinnostunut yrittäjyyskasvatuksen suun-

nittelusta ja ideoinnista  
 

            

Suurimmalla osalla koulumme opetta-

jista on riittävät valmiudet yrittäjyyskas-

vatuksen toteuttamiseen  
 

            

Suurin osa koulumme opettajista halu-

aisi täydennyskoulutusta yrittäjyyskasva-

tuksesta.  
 

            

Yrittäjyyskasvatuksen täydennyskoulu-

tusta opettajille on ollut riittävästi tarjolla  
 

            

Oppilaitoksemme opettajat kokevat 

yrittäjyyteen liittyvän opetuksen tärkeäksi  
 

            

Oppilaitoksessamme kaikki opettajat 

toteuttavat yrittäjyyskasvatusta  
 

            
 

 

 

11. Miten oppilaitoksessanne toteutuvat seuraavat yrittäjyyskasvatuksen toteut-

tamista koskevat väitteet?  

 Kyllä Ei 
En osaa 

sanoa 

Yrittäjyyskasvatus on osa koulumme opetussuunnitelmaa  
 

         

Kaikilla luokka-asteilla/opiskelijoilla on pakollisia yrittäjyysopin-

toja  
 

         

Yrittäjyysopintoja tarjotaan myös valinnaisina opintoina  
 

         

Yrittäjyysopintoja tarjotaan vain valinnaisina opintoina  
 

         

Yrittäjyysopintoja ei opeteta erillisinä opintoina, ne ovat osana 

muuta opetusta  
 

         

Yrittäjyysopinnot toteutetaan vapaaehtoisena kerhotoimintana  
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Yrittäjyysopintojen toteuttamista ei ole erikseen määritelty  
 

         

Oppilaitoksessamme yrittäjyyskasvatusta hoitamaan on nimetty 

vastuuhenkilö/-t  
 

         
 

 

12. Yrittäjyyskasvatuksen tukena voidaan käyttää oppilaitoksen ulkopuolisia or-

ganisaatioita. Mitä mieltä olette seuraavien organisaatioiden tuen merkityksestä 

oppilaitoksenne yrittäjyyskasvatukselle?  

Vastatkaa asteikolla mielipidettänne vastaava arvio 
 

 
Ei laikaan 

tärkeä 

Ei ehkä 

tärkeä 

Ei  

yhteistyötä 

kanssamme 

 

On ehkä 

tärkeä 

On 

erittäin 

tärkeä 

Yrittäjät / yritykset  
 

               

Yrittäjäjärjestöt  
 

               

Kuntatoimijat  
 

               

YES-keskus  
 

               

Muut oppilaitokset  
 

               

Muu, mikä?   
 

               
 

 

13.  

Miten oppilaitoksessanne neuvotaan / autetaan yrittäjyydestä innostunutta opiske-

lijaa? 

 

14. Materiaalit ja oppimisympäristöt: 

Millaisia yrittäjyyskasvatuksen materiaaleja ja oppimisympäristöjä oppilaitokses-

sanne käytetään?  

Merkitkää rasti jokaiseen oppilaitoksessanne käytössä olevaan materiaaliin ja oppimisympä-

ristöön 
 

 

 Nuori Yrittäjyys ry:n tarjoamat aineistot, esim. vuosi yrittäjänä 
 

 Koulutuksen järjestäjän / kunnan omat aineistot, mitkä? 
 

 Opettajan omat aineistot, millaiset? 
 

 Muut materiaalit, mitkä? 
 

 YVI- Yrittäjyyskasvatuksen virtuaalinen oppimisympäristö 
 

 Yrityskylä 
 

 Osuuskuntatoiminta 
 

 Virtuaalinen yritystoiminta 
 

 4h-yritystoiminta 
 

 Oppilaskunnan yrittäjämäinen toiminta, millainen? 
 

 Muu omaa yrittäjyyttä kehittävä kerhotoiminta, millainen? 
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 Myyntitapahtumat tai messut 
 

 Vierailut yrityksissä 
 

 Yrittäjien vierailut oppilaitoksessamme 
 

 
Asiantuntijaluennot esim. rahan käytöstä, hyvästä johtamisesta, kansainvälisyydes-

tä tai yrittäjyydestä 
 

 Työharjoittelujaksot 
 

 Omat projektit, esim. kalenterin valmistus 
 

 Kummiyritystoiminta 
 

 

 

15. Toiminta verkostoissa: 

Keitä muita toimijoita omalta lähialueeltanne toivoisitte olevan mukana toteut-

tamassa oppilaitoksenne yrittäjyyskasvatusta (esim. yritykset, yrittäjäjärjestöt, 

YES-keskustoimijat, 4H, jne.)?  

Millä tavoin toimijat voisivat olla mukana, tarvitaanko lähitukea, materiaalia, ohjausta 
tms? 

 

 
 

 

16. Miten tarpeellisena pidätte Pohjois-Pohjanmaan yhteistä yrittäjyyskasvatus-

strategiaa?  

Useissa maakunnissa on tehty yhteinen yrittäjyyskasvatusstrategia, esim. Varsinais-

Suomi . Myös Pohjois-Pohjanmaalla on joissakin kunnissa tehty / ollaan tekemässä omia 

yrittäjyyskasvatusstrategioita, esim. Liminka, Muhos, Kärsämäki, Kiiminki. 
 

   Täysin tarpeeton 
 

   Ehkä tarpeeton 
 

   Ei tarpeeton eikä tarpeellinen 
 

   Ehkä tarpeellinen 
 

   Kyllä erittäin tarpeellinen 
 

 

 

 

17. Millaisia odotuksia, toiveita ja sisällöllisiä ideoita teillä on yrittäjyysopintoi-

hin ja -kasvatukseen liittyvästä yhteistyöstä Pohjois-Pohjanmaalla?  

 
 

 

18. Kommentteja ja mielipiteitä  

 
 

 

 

 

  

http://varsinais-suomi.yes-keskus.fi/yrittajyyskasvatuksen_strategia/
http://varsinais-suomi.yes-keskus.fi/yrittajyyskasvatuksen_strategia/
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LIITE 2 

 

Kutsu ja kysely sivistystoimenjohtajille ja yrittäjäjärjestöjen edustajille 

 

Arvoisa asiantuntija, 

 

Teemme selvitystä Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen nykytilasta. Tarkoituksenamme on 

selvittää toteutuuko Pohjois-Pohjanmaalla yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku, jossa oppijan yrittäjä-

mäinen asenne ja osaaminen kehittyvät ikävuosien karttuessa. Ehjällä polulla yksilön polkua vauh-

dittavat oikeanlainen ohjaus ja kannustus sekä eri toimijoiden yhteistyö. 

 

Selvitys jakautuu kahteen osaan: 1) laajempaan kyselyyn koulutusorganisaatioiden edustajille niissä 

tehtävän yrittäjyyskasvatuksen toteutuksesta ja 2) tämä kysely yrittäjäjärjestöjen, kauppakamarin, 

yrityspalvelujen ja sivistystoimen edustajille.  

 

Pyydämme teitä vastaamaan muutamaan kysymykseen selvittääksemme, miten yritysyhteistyö oppi-

laitoksissa mielestänne onnistuu. Kyselyyn vastaaminen vie aikaanne noin 5 minuuttia. 

 

1. Taustatiedot: 

Mitä organisaatiota edustatte?  

Taustatietoja käytetään kyselyyn saatujen vastausten kattavuuden varmistamiseksi 
 

   Kauppakamari 
 

   Yrittäjäjärjestö 
 

   Kehitysyhtiö 
 

   Kaupungin/kunnan sivistystoimi 
 

   Muu, mikä? 
 

 

 

 

2. Millä paikkakunnalla organisaationne/yksikkönne sijaitsee?  

 
 

 

 

3. Yrittäjyyskasvatuksen tukena voidaan käyttää oppilaitoksen ulkopuolisia organisaatioita. 

Miten tärkeä seuraavien organisaatioiden tuki mielestänne on oppilaitoksissa tapahtuvalle 

yrittäjyyskasvatukselle?   

Vastatkaa asteikolla mielipidettänne vastaava arvio 
 

 
Ei lain-

kaan 

tärkeä 

Ei 

ehkä 

tärkeä 

En 

osaa 

sanoa 

Jossain  

määrin 

tärkeä 

On 

erittäin 

tärkeä 

Yrittäjät / yritykset  
 

               

Yrittäjäjärjestöt  
 

               

Kuntatoimijat  
 

               

YES-keskus  
 

               

Muut oppilaitokset  
 

               

Muu, mikä?  _ 
 

               
 

 

 

  

http://varsinais-suomi.yes-keskus.fi/strategia-2020/yrittajyyskasvatuksen-ehja-polku-toimintamalli/
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4. Miten oppilaitoksissa mielestänne tulisi neuvoa / auttaa yrittäjyydestä innostu-

nutta opiskelijaa?  

 
 

 

5. Miten tarpeellisena pidätte Pohjois-Pohjanmaan yhteistä yrittäjyyskasvatus-

strategiaa?  

Useissa maakunnissa on tehty yhteinen yrittäjyyskasvatusstrategia, esim. Varsinais-

Suomi . Myös Pohjois-Pohjanmaan muutamissa kunnissa on tehty / ollaan tekemässä omia 
yrittäjyyskasvatusstrategioita, esim. Liminka, Muhos, Kärsämäki, Kiiminki. 

 

   Täysin tarpeeton 
 

   Ehkä tarpeeton 
 

   Ei tarpeeton eikä tarpeellinen 
 

   Ehkä tarpeellinen 
 

   Kyllä erittäin tarpeellinen 
 

 

 

 

6. Millaisia odotuksia, toiveita ja sisällöllisiä ideoita teillä on yrittäjyysopintoihin 

tai -kasvatukseen liittyvästä yhteistyöstä Pohjois-Pohjanmaalla?  
 

 

7. Kommentteja ja mielipiteitä  
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