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1. Johdanto 
 

Koulutukseltani olen historian ja yhteiskuntaopin opettaja. Tullessani nykyiseen työpaikkaani Urheilupuiston kouluun 

Mikkeliin, sain opetettavaksi myös valinnaisaineen, ekonomian. Vanha ekonomian kurssi kaipasi tuolloin päivitystä ja 

painotusta voimakkaammin yrittäjyyskasvatukseen. Näin syntyi valinnaisaine Talous ja yrittäjyys. Tästä on kuusi vuotta.   

 

Nyt tämä opettamani valinnaisaine kaipaa jälleen päivittämistä ja uudistamista, joten tämän työn sisältö tulee 

käsittelemään nykyistä tilannetta ja ajatuksia kurssin kehittämiseksi, sekä ajatuksia yrittäjyyskasvatuksesta yleisemminkin. 

Lisäksi työ tulee sisältämään kurssille uuden opetussuunnitelman sekä kurssisuunnitelman. 

 

1.1. Talous ja yrittäjyys -kurssi nyt         
 

Urheilupuiston koulussa opetettava Talouden ja yrittäjyyden kurssi on yhden vuosiviikkotunnin valinnaiskurssi, jonka 

oppilas voi valita kahdeksanneksi ja yhdeksänneksi vuosiluokaksi.  

 

Kurssi toteutetaan käytännössä seuraavasti: 

- Koulumme noudattaa nelijaksojärjestelmää, jokaisen jakson pituus on kymmenen viikkoa.  

- Talous ja yrittäjyys -kurssi pidetään kahden peräkkäisen jakson aikana, kaksi tuntia (kaksoistunti) viikossa.  

- Käytössä on oman luokan lisäksi tietokoneluokka. 

 

Kahdeksannen luokan kurssi noudattelee sisältöjen osalta pitkälti vanhan kaupallisten aineiden kurssin sisältöä. Kurssin 

aikana tutustutaan matkailuun, pankkitoimintaan, vakuutusyhtiöihin sekä vähittäiskaupan toimintaan. Lisäksi käsitellään 

oman talouden hallintaa, mainoksia ja tuotemerkkejä, kuluttajan oikeuksia sekä hintatietoutta. Kestävän kehityksen ja 

reilun kaupan käsitteet tulevat myös tututuiksi. 

Työtapoina kahdeksannella luokalla käytetään erilaisia ryhmä- ja parityöskentelymuotoja sekä lisäksi myös 

opetuskeskusteluja. Ryhmätöissä suositaan avoimia tehtävänantoja, eli ryhmä muodostaa itse omat ongelmansa ja 

ratkaisunsa sekä miettii myös sen, millaisen tuotoksen he tuottavat esiteltäväksi muille. 

 

Yhdeksännen luokan kurssisisältö keskittyy yrittäjyyteen niin ilmiönä kuin uravaihtoehtona sekä yrityksen perustamiseen. 

Sisältöön kuuluu keskeisen terminologian ja käsitteistön lisäksi myös SWOT -analyysin tekeminen. 

        

Työtapoina käytetään erilaisia ideariihiä, ryhmäkeskusteluja, opetuskeskustelua sekä projektityöskentelyä. Oppilaat 

tekevät pareittain tai kolmen ryhmissä yrityksen perustamiseen liittyvän projektityön.  
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Projektityön sisältöön tulee kuulua: liikeidea, liiketoimintasuunnitelma, SWOT -analyysi, yrittäjän haastattelu, sekä jotain 

vapaavalintaista, esim. mainoksia, sisustussuunnittelua tms. Työ tuotetaan kirjallisessa muodossa. Lopuksi työt esitellään 

muulle luokalle. Jokaisen työn esittelyn jälkeen keskustellaan, ja muut oppilaat saavat esittää kysymyksiä ja ehdotuksia 

työn esittelijöille. Projektityön päätteeksi tehdään itsearviointi. 

 

Talouden ja yrittäjyyden kurssilla on numeroarviointi. Kahdeksannella luokalla arvioinnin kohteena on jatkuva näyttö, 

tehdyt tuotokset ja kirjallinen koe. Yhdeksännellä luokalla arvioitavana on jatkuva näyttö, kirjallinen projektityö, työn 

esittäminen, osallistuminen palautekeskusteluihin sekä itsearviointi. 

 

1.2. Keskeiset ongelmat ja kehittämistarpeet 
 

Nykyisen kurssin keskeiset ongelmat ja kehittämistarpeet ovat: 

 

1. Nykyisen kurssin suurin ongelma on sen tekstipainotteisuus, "paperinmakuisuus". Lisäksi opetus on ollut erittäin 

luokkahuonesidonnaista. Kaikkien oppilaiden motivoiminen pohtimaan asioita tekstimuotoisesti ja tuottamaan tekstiä 

lopputuotoksena, nostaa kynnystä suorittaa kurssi siten, että oppilas itse pitäisi toimintaa mielekkäänä, antoisana tai 

opettavaisena.  

 

Tekstin tuottamiseen painottuneena kurssin tavoitteet eivät välttämättä toteudu ja erityisesti poikaoppilaiden kohdalla 

ongelmat ovat yleisempiä. Joillekin kurssi tällaisenaan on ollut erittäin toimiva ja sovelias. Joka tapauksessa kurssiin tulisi 

saada lisää toiminnallisuutta, jotta yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet toteutuisivat. 

 

2. Edellisen valtakunnallisen opetussuunnitelman yhteydessä yhteiskuntaopin tuntimäärää lisättiin. Samalla lisättiin myös 

sisältöjä, erityisesti talouteen liittyviä asioita painottaen. Näin ollen nykyinen valinnaiskurssi, varsinkin kahdeksannen 

luokan kohdalta, sisältää päällekkäisyyksiä, eikä enää aja asiaa syventävänä lisäkurssina. Kurssin sisältöjen tulisi olla 

tukemassa ja syventämässä muuta opetussuunnitelman mukaista opetusta. Lisäksi painopistettä tulisi siirtää yhä 

enemmän tietojen opiskelusta taitojen harjoittamiseen, joita nykyisessä kurssissa ei ole riittävästi. 
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2. Yrittäjyyskasvatus ja oppimiskäsitys 

 

2.1. Oppimiskäsityksestä ja kasvatuksesta 
 

Valtakunnallisessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (OPH 2004) oppimiskäsitys määritellään 

seuraavasti: "...oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi, jonka kautta 

syntyy kulttuurinen osallisuus. Oppiminen tapahtuu tavoitteellisena opiskeluna erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, opettajan 

ohjauksessa sekä vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän kanssa. Opittavana on uuden tiedon ja uusien taitojen 

lisäksi oppimis- ja työskentelytavat, jotka ovat elinikäisen oppimisen välineitä. Oppiminen on seurausta oppilaan 

aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa hän aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee 

opittavaa ainesta. (...) Yksilöllistä oppimista tukee vastavuoroisessa yhteistyössä tapahtuva oppiminen. Oppiminen on 

kaikissa muodoissa aktiivinen ja päämääräsuuntautunut, itsenäistä tai yhteistä ongelmanratkaisua sisältävä prosessi. (...) 

Opittaessa avautuu uusia mahdollisuuksia ymmärtää kulttuuria ja kulttuurin sisältämiä merkityksiä sekä osallistua 

yhteiskunnan toimintaan." (Valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, OPH 2004, s. 18) 

 

Tästä on poimittavissa opetukseen liittyen keskeiset peruspilarit:  

 

1) Oppiminen on yksilöllistä ja yhteisöllistä 

2) Oppiminen on itsenäinen, opettajan ja / tai vertaisryhmien kanssa vuorovaikutteinen rakennusprosessi 

3) Oppiminen ei ole pelkästään tiedon vaan myös taitojen rakentamista 

4) Oppiminen on seurausta oppilaan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta 

5) Oppiminen on ongelmanratkaisua sisältävä prosessi 

6) Oppimisen kautta avautuu uusia mahdollisuuksia yhteiskunnan ja kulttuurin ymmärtämiseen sekä osallisuuteen 

 

Tässä kiteytyy vahvasti myös oma käsitykseni oppimisesta. Oppija on kaiken keskiössä. Kaikki mitä koulussa ja 

oppitunneilla tapahtuu, tulee lähteä oppilaan eli oppijan näkökulmasta. Toinen oma henkilökohtainen lähtökohtani liittyen 

oppimiseen on ilo ja onnistuminen. Tässä 'ilo' on eri asia kuin 'hauska'. En siis tarkoita koulutyöskentelyn viihteellistämistä, 

vaan uuden oppimisen ja onnistumisten tuottamaa tunnetta ja tyydytystä, joka syntyy tavoitteellisen toiminnan 

mielekkyydestä.  

 

Tunteen mielekkyydestä voi saavuttaa toimintatapojen tai sisällön kautta. Ihannetapauksessa molemmista. Esimerkiksi 

historian tunnilla tehdään jostain aihepiiristä esimerkiksi elokuva, näytelmä tai vaikkapa luokan lehti. Tässä opitaan 

erilaisia taitoja ja ryhmässä toimimista ja saadaan aikaiseksi uniikki lopputuotos. Itse asiasisältö, jonka ympärillä prosessi 

toteutetaan, saattaa jäädä jopa toissijaiseksi tekemiseen nähden. Tämä ei mielestäni aiheuta katastrofia, jos asiaa 

tarkastellaan laajemmassa mittakaavassa.  
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Olen jopa taipuvainen ajattelemaan että uteliaisuuden ja innostuksen herättäminen tietoa ja oppimista sekä kouluainetta 

ja koulua kohtaan, on vähintään yhtä tärkeää kuin itse asiasisällön oppiminen. Ainakin omassa oppiaineessani historiassa 

nykymaailmassa taidot ja uteliaisuus löytää tiedon äärelle on usein tärkeämpää kuin jonkin yksittäisen tiedonjyväsen 

muistaminen ja osaaminen. 

 

Oppilas ei ole peruskoulussa vain oppimassa vaan myös kasvamassa: oppija on siis myös 'kasvaja', kasvatuksen keskiössä ja 

kohteenakin. Oppimiskäsityksen ohessa on tärkeää pohtia myös kasvatuksellisia tavoitteita. Mielestäni ne nivoutuvat 

toisiinsa erottamattomasti. 

 

Niin kasvatuksellisten kuin opetuksen sisältöön liittyvien tavoitteiden tulisi antaa oppilaalle tulevaisuuden kannalta 

tärkeitä tietoja ja taitoja. Kukaan ei voi tietenkään sanoa, mitä tietoja tai taitoja yksittäinen lapsi tai nuori tulee 

elämässään tarvitsemaan. Kollektiivisella tasolla näin kuitenkin voidaan tehdä. Tiedollisesti perusopetus on yleissivistävää. 

Tämä tarkoittaa tietyn pohjan rakentamista, jonka päälle jokainen yksilö voi rakentaa omien tarpeidensa mukaan. 

Keskeisenä tässä ei ole pelkästään jatko-opinnot toisella asteella ja siitä eteenpäin, vaan myös elinikäinen oppinen. 

Elinikäinen oppiminen on sekä arvo itsessään että nyky- ja tulevaisuuden yhteiskunnan vaatimus. Taidollisesti keskeisiä 

tavoitteita ovat sosiaalistumiseen ja moraaliin liittyvät taidot. Lapsista tulisi kasvattaa "hyviä ihmisiä" ja ehkäpä ”hyviä 

tyyppejä”.  

 

Millainen sitten on käsitykseni "hyvästä ihmisestä tai tyypistä"? Kyse on yksilöstä, jolla on riittävät tiedot ja taidot, jotta voi 

kantaa vastuunsa itsestä, muista ja planeetasta, toisin sanoen eettisesti ja ekologisesti kestävästi toimiva autenttinen 

yksilö, joka kuitenkin tiedostaa ja haluaa toimia myös yhteisön jäsenenä aktiivisesti. Hän on välittävä, itsenäinen ja 

aloitteellinen, erilaisuuden kanssa selviytyvä ja kykenevä toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Tässä siis tiedot, taidot ja 

kasvatus nivoutuu yhdeksi. Niinpä aineenopettaja ei opeta vain omaa ainettaan. Jos opettaja tiedostaa tehtävänsä ja 

vastuunsa tämän tavoitteen kautta, se näkyy myös hänen toiminnassaan aina oppilaita kohdatessaan ja ohjatessaan 

oppimisprosessia. 

 

Myös valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteet pyrkivät kokonaisvaltaisempaan otteeseen, esimerkiksi 

aihekokonaisuuksien kautta. Aihekokonaisuuksilla tarkoitetaan:  

 

"Opetus voi olla ainejakoista tai eheytettyä. Opetuksen eheyttämisen tavoitteena on ohjata tarkastelemaan ilmiöitä eri 

tiedonalojen näkökulmista rakentaen kokonaisuuksia ja korostaen yleisiä kasvatuksellisia ja koulutuksellisia päämääriä. 
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Aihekokonaisuudet ovat sellaisia kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät 

useisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta eheyttäviä teemoja. Niiden kautta vastataan myös ajan 

koulutushaasteisiin." (Valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, OPH 2004, s. 38) 

 

On tärkeätä huomata tässä, miten kasvatuksellisuutta painotetaan. Koulun toiminnassa "(...) aihekokonaisuudet tulee 

sisällyttää yhteisiin ja valinnaisiin oppiaineisiin sekä yhteisiin tapahtumiin, ja niiden tulee näkyä koulun 

toimintakulttuurissa." (Valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, OPH 2004, s. 38)  

 

Vaikka tämä kokonaisvaltainen läpäisyperiaate onkin ajatuksena hieno, niin valitettavan monen koulun arjessa 

aihekokonaisuudet ovat jääneet joko päälle liimatuiksi teemapäiviksi tai kokonaan unohduksiin. Erityisen vaikeaksi ja 

haastavaksi on osoittautunut aihekokonaisuuksien tuominen osaksi yksittäisten oppiaineiden opetusta. Kritiikistä 

huolimatta aihekokonaisuudet ovat tärkeä osa opetussuunnitelmaa ja eräs tärkeä velvoite mutta myös hyvä väline 

opettajalle rakentaa omaa työtään.  

 

Aihekokonaisuuksista keskeinen on ihmisenä kasvamisen kokonaisuus. Opetussuunnitelman perusteissakin se on 

ensimmäisenä: "Koko opetuksen kattavan Ihmisenä kasvaminen -aihekokonaisuuden päämääränä on tukea oppilaan 

kokonaisvaltaista kasvua ja elämän hallinnan kehittymistä. Tavoitteena on luoda kasvuympäristö, joka tukee toisaalta 

yksilöllisyyden ja terveen itsetunnon ja toisaalta tasa-arvoon ja suvaitsevaisuuteen pohjautuvan yhteisöllisyyden 

kehitystä." (Valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, OPH 2004, s. 38) 

 

Tavoitteiksi ja keskeisiksi sisällöiksi listataan seuraavat: 

 

"Oppilas oppii 

• ymmärtämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvuaan sekä omaa 

ainutkertaisuuttaan 

• arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän 

• tunnistamaan esteettisten kokemusten tärkeyden elämänlaadulle 

• tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja kehittämään itseään oppijana 

• toimimaan ryhmän ja yhteisön jäsenenä. 

 

Keskeiset sisällöt: 

• fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun vaikuttavia tekijöitä, tunteiden tunnistaminen ja käsittely, 

vireyteen ja luovuuteen vaikuttavia tekijöitä 

• oikeudenmukaisuus, tasa-arvo 

• esteettinen havainnointi ja esteettisten ilmiöiden tulkinta 
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• opiskelutaidot ja pitkäjänteinen, tavoitteellinen itsensä kehittäminen 

• toisten huomioon ottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuut ryhmässä, erilaisia yhteistoimintatapoja."  

(Valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, OPH 2004, s. 38) 

 

Keskiössä ovat siis kasvatukselliset tavoitteet sekä elinikäinen oppiminen.  Vaikka kodilla on näissä kyseessä olevissa 

taidoissa keskeinen rooli, koulun tehtävänä tukea koteja tässä kasvatustyössä. Tämän aihekokonaisuuden tavoitteet ja 

sisällöt ovat varmasti parhaiten näkyvissä koulujen arjessa, sillä nämä ovat niin perustavanlaatuisia, että ne ovat olisivat 

osa toimintaa myös ilman opetussuunnitelman mainintaa. 

 

2.2. Yrittäjyyskasvatus - mitä ja miksi? 
 

Yrittäjyyskasvatus on virallisesti koulun opetussuunnitelmissa vuodesta 1994. Jo aiemminkin aihealuetta on sivuttu 

kouluissa mutta epätietoisuutta ja hämmennystä on aiheuttanut se, mitä yrittäjyyskasvatuksella tarkoitetaan.  

 

Yleinen tapa yrittäjyyskasvatuksen määrittelyyn, on jakaa se dikotomisesti kahteen eri käsitteeseen: ulkoiseen 

yrittäjyyteen (yrittäjän toimintaa omistuksessa olevassa yrityksessä) ja sisäiseen yrittäjyyteen (tiettyihin 'yrittäjämäisiin' 

toimintatapoihin ja piirteisiin keskittyminen niin yksilöllisenä kuin kollektiivisenakin toimintana). Tämän jaottelun jälkeen 

voidaan kysyä onko yrittäjyyskasvatuksessa kyse yrittäjyyskoulutuksesta, joka painottaa ulkoisen yrittäjyyden lähtökohtia, 

vai kenties kasvatuksellisemman sisäisen yrittäjyyden korostamisesta? Nykyisin rinnalle on noussut tarve omaehtoiseen 

yrittäjyyteen, jossa lisätään valmiuksia ja asenteellisia edellytyksiä pienyrittäjyyteen. (Ristimäki, K.: Yrittäjyyskasvatus, 

Hamina 2004, s. 12-13) Osittain keskustelu yrittäjyyskasvatuksesta, sen tarpeellisuudesta, ja koulun roolista sen 

toteuttajana, onkin pyörinyt juuri tämän kolmijaon ympärillä.  

 

Opetussuunnitelman velvoittavasta luonteesta huolimatta yrittäjyyskasvatus herättää keskustelua koulun kentällä. 

'Yrittäjyys' koetaan vieraaksi, arvomaailmaltaan kielteiseksi (kova bisnes) tai vähintään asiaksi, joista opettaja itse ei tiedä 

mitään. Kari Ristimäki (Ristimäki 2004, s. 13) listaa keskusteluun liittyviä kysymyksiä seuraavasti: Mitä yrittäjyyskasvatus 

on? Mikä on sen sisältö, tehtävät ja tavoitteet? Minkälainen on yrittäjyyskasvatuksellinen metodi vai onko sellaista? Miten 

yksittäinen opettaja voi toteuttaa ja edistää omaa yrittäjäkasvatustaan? Miten koulua voitaisiin tai sitä tulisi kehittää 

yrittäjyyskasvatusta tukevaksi? Mitä tekemistä yrittäjyyskasvatuksella on koulussa? Nämä kaikki ovat erittäin hyviä 

kysymyksiä.  

 

Yrittäjyyskasvatuksen tarpeellisuutta voidaan tarkastella mielestäni kolmesta suunnasta: opetussuunnitelmallisesta, 

yhteiskunnallisesta ja yksilön näkökulmasta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa yrittäjyyskasvatus on 

nivottu ennen kaikkea osallistuva kansalainen ja yrittäjyys -aihekokonaisuuteen: 
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"Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden päämääränä on 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." 

 

Aihekokonaisuuden tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä ovat: 

 

" Oppilas oppii 

• ymmärtämään kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen merkitystä, toimintaa ja tarpeita 

yhteiskunnan toimivuuden näkökulmasta 

• muodostamaan oman kriittisen mielipiteen erilaista asiantuntijuutta hyödyntäen 

• osallistumaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja ottamaan vastuuta yhteisten asioiden hoidosta omassa 

kouluyhteisössä ja paikallisyhteisössä 

• kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia, epävarmuutta ja ristiriitoja sekä toimimaan yritteliäästi ja 

aloitteellisesti 

• toimimaan innovatiivisesti ja pitkäjänteisesti päämäärän saavuttamiseksi sekä arvioimaan omaa toimintaansa 

ja sen vaikutuksia 

• tuntemaan työelämää ja yritystoimintaa sekä ymmärtämään näiden merkityksen yksilölle ja yhteiskunnalle. 

 

Keskeiset sisällöt: 

• perustietoja kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen 

toiminnasta sekä työnjaosta 

• demokratian merkitys yhteisössä ja yhteiskunnassa 

• erilaisia osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja kansalaisyhteiskunnassa 

• verkostoituminen oman ja yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi 

• osallistuminen ja vaikuttaminen omassa koulussa ja elinympäristössä sekä oman toiminnan vaikuttavuuden 

arviointi 

• yrittäjyys ja sen merkitys yhteiskunnalle, perustietoja yrittäjyydestä ammattina sekä työelämään 

tutustuminen." (Valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, OPH 2004, s.40-41) 

 

Osana opetussuunnitelmaa yrittäjyyskasvatus on normi ja siten kouluja velvoittavaa toimintaa. Pelkästään näin ajateltuna 

tavoitteet jäävät helposti selkiytymättä ja sisäistymättä ja tätä kautta toiminta pinnalliseksi.  
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Yhteiskunnallisen näkökulman kautta yrittäjyyskasvatusta tarvitaan, koska Suomessa on yrityksiä liian vähän, puhutaan 

jopa yrityskadosta, eli kansantalouden kehitys vaatii lisää yrittäjiä. Uusia yrityksiä tarvitaan joidenkin arvioiden mukaan 

noin 20 000. Tähän tarpeeseen tulee lisätä vielä sukupolvenvaihdokset, joiden määrä on jo kovasti lisääntynyt suurten 

ikäluokkien eläköityessä. Yrittäjiä eläköityy seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 60 000. Uusia yrityksiä ja tätä kautta 

myös työpaikkoja tarvitaan lisää suurteollisuuden paetessa Suomesta, yhä useampi ihminen joutuu myös työllistämään 

tulevaisuudessa itse itsensä. Lisäksi työelämän muutokset työtehtävien itsenäistyessä, työnjohtotason vähenemisessä, 

sekä tulospalkkauksen yleistyessä vaativat työntekijöiltä uudenlaista suhtautumista työhön. (Taloudellisen 

Tiedotustoimiston materiaalit sekä www.tat.fi) Yrittäjyyskasvatuksen tarve on siis selkeä. 

 

Kolmas näkökulma voidaan ottaa omista lähtökohdista ja kasvatuksesta. Yrittäjyyden tunnusmerkit tai sisäisen 

yrittäjyyden piirteet, jos niin halutaan sanoa, eli oma-aloitteisuus, itseluottamus, itsensä toteuttaminen, rohkeus ja 

ennakkoluulottomuus, luovuus ja kekseliäisyys, tavoitteellisuus ja päättäväisyys, kannustava kriittisyys sekä 

kokemuksellisuus ovat kaikki ominaisuuksia, joihin lapsia ja nuoria olisi joka tapauksessa hyvä kasvattaa. Yrittäjyyskasvatus 

kehittää oppilaan vuorovaikutustaitoja, kuten tilannetajua, vastuun ottamista ja korostaa yhteistyön tärkeyttä. Oppilaan 

itsetuntemus kehittyy, kun tulee uskallusta, tuntemusta omiin rajoihin, hallintaa uusiin tilanteisiin, arvostusta omaa työtä 

kohtaan sekä kykyä hyväksyä myös epäonnistumisia. (Taloudellisen Tiedotustoimiston materiaalit sekä www.tat.fi; 

Utriainen, V.: Yrittäjyyskasvatusta käytännössä, Esimerkkejä ja kokemuksia Yrittäjyys ja kunnat hankkeessa, Helsinki 2003, 

s.16 - 17)  

 

Näitä taitoja ja ominaisuuksia tarvitaan elämässä ja työelämässä, riippumatta siitä, tuleeko heistä yrittäjiä uravalinnaltaan. 

Tämän kaltaista kasvatustyötä kouluissa tapahtuukin paljon, esimerkiksi leirikoulut, vaikkei sille olekaan lyöty leimaa 

'yrittäjyyskasvatus'. Voisi kuitenkin olla hedelmällistä tunnistaa tämä kasvatuksellinen toiminta ja antaa 

sille myös yrittäjyyskasvatuksen status. 

 

Eräs tapa määritellä ja suhteuttaa yrittäjyyskasvatusta on lähestyä termiä käytännönläheisesti. Näin ajateltuna yrittäjyys 

on ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistapa sekä tavoitteellista ja omavastuista itsensä johtamista, jonka määritteinä olisivat 

muun muassa aloitekyky, ongelmanratkaisukyky, luovuus ja kekseliäisyys, määrätietoisuus ja vastuun kantaminen. 

Kasvatus taas on eettistä toimintaa, joka pyrkii ihmisen ja yhteiskunnan kehittämiseen. Kasvatuksen keskiössä on 

oppiminen ja opettaminen.  Opettaminen puolestaan on oppimismahdollisuuksien luomista ja oppimisen esteiden 

poistamista, oppimaan innostamista ja ohjaamista etsimään, kyselemään ja kyseenalaistamaan. Prosessin tavoitteena 

saada oppilaat omaksumaan kulttuurista perinnettä (johon myös työ- ja elinkeinoelämä kuuluu) sekä antaa eväitä 

tulevaan kehitykseen. (Koiranen, M. & Peltonen, M.: Yrittäjyyskasvatus, Tampere 1995, s. 9-11) Esimerkiksi Kuntaliiton 

Yrittäjyys ja kunnat -hanke, lähti tästä näkökulmasta. (Utriainen, Helsinki 2003, s.16) 

 

http://www.tat.fi/
http://www.tat.fi/
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Vielä yksi tapa lähestyä yrittäjyyskasvatusta on Olli Luukkaisen ja Jarkko Wuorisen Yrittävä elämänasenne -kirjassa 

(Jyväskylä 2002, s. 7-11) lähtökohdaksi ottama näkökulma. Tässä yrittäjyyskasvatus on "oppimistilanteisiin liittyvää 

pitkäjänteistä asennekasvatusta, jossa tavoitteena on yksilön omien valmiuksien kehittäminen kohti aloitteellista, 

vastuullista ja itsenäistä hyvää elämänhallintaa". Pyrkimyksenä on, että "kasvavalla on työikäiseksi vartuttuaan kykyä ja 

uskallusta etsiä ja löytää keinoja vastata omasta ja läheistensä hyvinvoinnista". Yrittäjyyskasvatus on näin ollen "sisäisen 

ja ulkoisen yrittäjyyden, yrittäjämäisen käyttäytymisen kehittämistä ja edistämistä sekä yksilössä ja organisaatioissa". 

Luukkainen ja Wuorinen käyttää käsitettä 'oppija', joka tarkoittaa sekä oppilasta että ohjaajaa, opettajaa. Heidän 

mukaansa onnistuneessa oppimistilanteessa kaikki osapuolet ovat oppijoita. Lisäksi koko koulu (organisaatio) on 

osapuolena oppimisprosessissa. Tämä tekee yrittäjyyskasvatuksesta kollegiaalisen, koko koulua eli työyhteisöä 

koskettavan. Luukkaisen ja Wuorisen näkökulmassa juuri yhteisöllisyys on korostettuna.  

 

Oli miten oli, yrittäjyyskasvatus on yhdyssana, joka koostuu yrittäjyydestä ja kasvatuksesta. Niinpä yrittäjyyttä ei voitane 

sivuuttaa peruskoulussa, vaikka painopistettä pitäisikin kasvatuksellisessa puolessa. Itse pidän Luukkaisen ja Wuorisen 

lähestymistavasta juuri oppimisprosessin kokonaisvaltaisuuden ja elämänhallintaa korostavan lähestymistavan takia. 

Näenkin yrittäjyyskasvatuksen prosessina, jota leimaa kokonaisvaltainen ihmis-, tieto- ja todellisuuskäsitys, ja joka on 

oppijakeskeinen ja toimijalähtöinen.  

 

Yhteiskunnallisen tarpeen tyydyttäminen perusopetuksessa lähtee mielestäni omaehtoisen yrittäjyyden ja 

uravalintavaihtoehdon motivoimisena. Yrittäjyyskoulutus eli ulkoinen yrittäjyys, ei mielestäni niinkään ole perusopetuksen 

tehtävä, vaan kuuluu toiselle asteelle ja korkeammalle. Ammatillisten opintojen yhteydessä onkin jo yrittäjyyttä huomioitu 

monin tavoin, samoin erityisesti omaehtoisten yrittäjyyden tavoitteita on huomioitu lukiopuolella. Näin siis ainakin 

opetussuunnitelmissa.  

 

Opetussuunnitelman kannalta on myös hyvä tiedostaa yrittäjyyskasvatuksen yhteneväisyys muihin kasvatustavoitteisiin ja 

aihekokonaisuuden normitiivisuus, mutta myös yrittäjyyskasvatuksen liittyminen muihin aihekokonaisuuksiin, erityisesti 

viestintä- ja mediataitojen aihekokonaisuuteen sekä vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta -

aihekokonaisuuteen.  

 

Opetussuunnitelman valtakunnallisissa perusteissa viestintä- ja mediataito -aihekokonaisuuden päämääränä on "kehittää 

ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja, edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä sekä kehittää median 

käyttötaitoja. Viestintätaidoista painotetaan osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja yhteisöllistä viestintää. Mediataitoja 

tulee harjoitella sekä viestien vastaanottajana että tuottajana". Tavoitteissa oppilas oppii mm. "ilmaisemaan itseään 

monipuolisesti ja vastuullisesti sekä tulkitsemaan muiden viestintää, suhtautumaan kriittisesti median välittämiin 

sisältöihin ja pohtimaan niihin liittyviä eettisiä ja esteettisiä arvoja viestinnässä, kehittämään tiedonhallintataitojaan sekä 

vertailemaan, valikoimaan ja hyödyntämään hankkimaansa tietoa sekä käyttämään viestinnän ja median välineitä 
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tiedonhankinnassa, -välittämisessä sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa". (Valtakunnallinen perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet, OPH 2004, s.39-40). Aktiivisuus, kriittisyys, vuorovaikutustaidot ja omaehtoisuus siis 

korostuvat. 

 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta -aihekokonaisuuden päämääränä on puolestaan "lisätä 

oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Perusopetuksen tavoitteena on 

kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. Koulun tulee opettaa tulevaisuusajattelua 

ja tulevaisuuden rakentamista ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille". Keskeisistä 

sisällöistä puolestaan löytyvät: "ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys omassa koulussa 

ja elinympäristössä, yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristön tilasta ja ihmisten hyvinvoinnista, ympäristöarvot ja kestävä 

elämäntapa, ekotehokkuus tuotannossa ja yhteiskunnassa sekä arjen toimintavoissa, tuotteen elinkaari, oman talouden 

hallinta ja kulutuskäyttäytyminen, kuluttajan vaikuttamiskeinot sekä toivottava tulevaisuus ja sen edellyttämät valinnat ja 

toiminta". Myös tavoitteet ovat sisältöjen ohella yrittäjyyskasvatukseen nivoutuneita, esimerkiksi tavoite että "oppilas 

oppii ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuuttaan että yhteistä tulevaisuuttamme, ja 

toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta". (Valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet, OPH 2004, s.41) 

 

Kun yrittäjyyskasvatuksen asemaa pohditaan koulumaailmassa, tulisi ottaa huomioon kasvatuksen kokonaisvaltaisuus ja 

oppisisältöjen läpäisyperiaate. Yrittäjyyskasvatus ei siis ole 'kouluille vieras aihepiiri', joka voidaan sivuuttaa kokonaan eikä 

myöskään vain yhteiskuntaopin sisältöihin liittyvää toimintaa. Yrittäjyyskasvatus tulisi nähdä osana koko kouluyhteisön ja 

jokaisen opettajan toimintaa. Sen tulisi nivoutua jokaisen oppiaineen sisältöihin, omilla luonnollisilla tavoillaan. Näin siis 

ihannetapauksessa.  

 

2.3. Yrittäjyyskasvatus koko koulun toimintakulttuurissa 
 

Kun tarkastellaan yrittäjyyskasvatusta koko koulun toimintakulttuurin kannalta, on huomioitava kaksi asiaa. Ensinnäkin, 

edellä mainittu opetussuunnitelman aihekokonaisuus ja velvoite. Toinen huomioitava asia on se, että kouluissa tapahtuu 

jo nyt paljon toimintaa, joka tukee yrittäjyyskasvatuksen päämääriä, tai oikeastaan on yrittäjyyskasvatusta. Koulun 

nykyisessä toimintakulttuurissa olevien, yrittäjyyskasvatusta tukevien toimintatapojen, tunnistaminen ja tiedostaminen on 

tärkeää. 

Mitä tällaiset toimintamuodot voisivat sitten olla?  Taitoaineissa kehitetään niin luovuutta, kädentaitoja kuin pitkäjänteistä 

työskentelemistä. Erilaisia yrittäjämäisiä työtapoja, kuten ryhmä- ja tiimityöt, projektit jne. voi liittää kaikkiin eri 

oppiaineisiin, jos vain opettajat haluavat niitä käyttää. 
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Sisällöllisesti yrittäjyys näkyy ennen kaikkea oppilaanohjauksessa ja yhteiskuntaopissa. Oppilaanohjauksessa tutustutaan 

erilaisiin toimialoihin, keskustellaan ja tehdään harjoitteita, joissa tähdätään oppilaan omien oppimisstrategioiden 

löytämiseen ja tätä kautta kannustetaan ottamaan vastuuta omasta oppimisesta ja opintomenestyksestä. Myös 

yrittäjyydestä puhutaan oppilaanohjauksen oppitunneilla. Yhteiskuntaopin opetussuunnitelmassa on talouden ilmiöille 

varattu kohtuullisen paljon tilaa. Oppisisällöissä on niin kansantalouden perusteita, työelämätietoutta mutta myös 

selkeästi yritystaloutta ja yrittäjyyteen kannustamista. Tämä herättää muutamia kysymyksiä: Voidaanko 

yrittäjyyskasvatusta (ja muitakin aihekokonaisuuksia) toteuttaa vain työtapojen kautta, vai tuleeko ne ulottaa myös 

opetukseen sisältöihin myös muissa aineissa kuin oppilaanohjauksessa ja yhteiskuntaopissa? Ja jos yrittäjyyskasvatus tulee 

sisällöllisestikin ulottaa muihin aineisiin, niin miten?  

Jälkimmäiseen kysymykseen on tietysti jokainen opettaja itse paras vastaaja. Keinoja ottaa yrittäjyys sisällöllisesti osaksi 

opetusta varmasti löytyy, ja luontevat painotuksetkin ovat löydettävissä, jos vain opettajalla tietoa, näkemystä ja halua 

tähän riittää. Nämä kaikki kolme voivat kuitenkin olla ongelmia riviopettajalle. Koulutuksen ja selkiytettyjen koulun 

tavoitteiden ja painopisteiden kautta nämä ongelmat ovat varmasti ratkaistavissa. 

Urheilupuiston koulussa aihekokonaisuuksia toteutetaan vuorovuosittain. Eräs kokeilemisen arvoinen keino jalkauttaa 

aihekokonaisuuksia (siis muitakin kuin pelkästään yrittäjyyskasvatusta) olisi järjestää esimerkiksi kouluin yhteinen VESO -

päivä kunkin vuoden aihekokonaisuuksien tiimoilta. Tämä lisäisi tietoa aihekokonaisuuden sisällöistä, sitouttaisi koulun 

tavoitteisiin sekä tarjoaisi opettajalle mahdollisuuden kollegiaaliseen yhteistyöhön niin omassa aineryhmässä, kuin 

oppiaineiden välisessä yhteistyössä.  

Yläkoulun puolella oppiaineiden välisen yhteistyön esteenä ihmisten ohella ovat monesti myös rakenteelliset esteet: 

lukujärjestystekniset syyt, jaksojärjestelmä, opetussuunnitelmien sisällölliset ongelmat (esim. historiassa Suomen 

kansallinen herääminen 7. vuosiluokalla, äidinkielessä 8. vuosiluokalla jne.), sekä jatkuva pula ajasta opettajan työn 

muuttuessa vuosi vuodelta yhä haastavammaksi ja sirpaleisemmaksi sekä opettajien ja koulun velvoitteiden ja 

ulkopuolelta tulevien vaatimusten lisääntyessä jatkuvasti. Yhteinen aika ja velvoite ideointiin ja suunnitteluun antaisi 

avaimia ratkaista ainakin osia esteistä, joita rakenteet luovat. Lisäksi aihekokonaisuuksiin liittyvä suunnittelutyö joko 

lukukauden alussa tai edellisen lukukauden lopussa lisäisi ja jämäköittäisi koulun pedagogista suunnitelmallisuutta sekä 

henkilökunnan yhteisiä tavoitteita. Myös lukuvuoden aikana tulisi varata aikaa suunnittelulle sekä kokemusten ja ideoiden 

jakamiselle. Prosessia koordinoisi joko koulun johtoryhmä tai erityinen aihekokonaisuuksiin vastuutettu henkilö tai tiimi. 

On hyvä tiedostaa myös koulun muun tavoitteellisen ja pedagogisen toiminnan yrittäjyyskasvatusta tukevat mallit. 

Oppilaskunnan ja tukioppilaiden toimintaa tulee vahvistaa edelleen, tehdä entistä näkyvämmäksi sekä arvostusta, niin 

oppilaiden kuin koulun henkilöstön keskuudessa, lisätä. Myös luokanvalvojat voivat lisätä valvontaluokkalaisten 

osallisuutta monin eri keinoin, esim. vertaissovittelun (verso) avulla. (Neuvonen, Markus: Demokratiaa koulunpenkille, 

opettajan opas demokratiakasvatukseen, Helsinki 2008, s. 17-25) Samoin on hyvä muistaa KiVa Koulu -hankkeen 

harjoitteiden useinkin toimivan myös osana yrittäjyys- ja kansalaisuuskasvatusta. 
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Leirikoulut ja luokkaretket sekä opintoretket ovat tärkeä osa koulujen toimintaa. Näin on myös Urheilupuiston koulussa. 

Opintoretkiä yrityksiin tehdään oppilaanohjauksen yhteydessä. Toisinaan myös koko koulu on vieraillut joissain yrityksissä. 

Luokkaretkiä tekevät useat yhdeksännet luokat vuosittain. Koulussamme olevan musiikkiluokkatoiminnan kautta 

yhdeksännen vuosikurssin musiikkiluokat ovat perinteisesti tehneet leirikoulumatkan ulkomaille. Musiikkiluokkatoiminnan 

ja sitä tukevan Musiikkiluokkien tuki ry:n tuoma taloudellinen tuki on mahdollistanut suuremmat projektit. Vaikka 

musiikkiluokilla onkin taloudellinen selkäranka olemassa, niin ulkomaille suuntautuvat leirikoulut ovat myös oppilaille ja 

koko luokalle suurten ponnistusten projekti. Leirikoulua, samoin kuin luokkaretkeä, suunnitellessa ja rahaa kerätessä 

vastuuta tulisi jakaa mahdollisimman paljon nuorille itselleen. Näin projekti muodostuisi myös mitä mainioimmaksi 

yrittäjyyskasvatukseksi.  

Erityisenä, jo olemassa olevana, mutta edelleen kehiteltävissä olevana koulun käytänteenä on työelämään tutustuminen, 

TET. TET on keskeinen osa peruskoulun jakamaa työelämätietoutta. TET-jaksoilla pyritään parantamaan nuoren työelämän 

tuntemusta ja lisäämään arvostusta. TET-jaksojen aikana nuori saa käytännössä nähdä, kuulla ja kokea erilaisia ammatteja 

ja työympäristöjä. Omakohtaiset työelämän kokemukset voivat myös tukea oppilaan jatko-opintovalintoja. Peda.netin 

veräjä -sivustolla (http://www.peda.net/veraja/tori) on eri paikkakunnilta koottu kattavat ja selkeät sivut eri koulujen TET-

ajoista, opinto-ohjaajista yhteystietoineen, sekä eri koulutusaloista ja niihin liittyvistä TET-paikoista. Mikkeliinkin olisi hyvä 

luoda vastaavat sivut, joista oppilaat voisivat omatoimisemmin ja suunnitelmallisemmin etsiä itselleen hyödyllisimmän ja 

sopivimman TET-paikan.  

Joissain kunnissa, kuten Kurikassa, TET:in ympärille on rakennettu nk. TET-messut. Tätä Matkalla huomiseen - oppimalla 

yrittäjyyteen -hankkeen tavoitteita kuvataan seuraavasti edu.fi:n sivuilla: "Päämääränä on saada yrittäjyyskasvatus 

luonnolliseksi osaksi opetussuunnitelmaa. Esim. yrittäjien ja yhteiskoulun messuhankkeessa oppilas ensin TETin aikana 

tutustuu yritykseen, jonka jälkeen oppilas suunnittelee ja rakentaa koululle messuosaston yrityksestä. Kaksipäiväisillä 

messuilla oppilaan vanhemmat, sukulaiset, ystävät ja koulutoverit tutustuvat osastoihin, joissa oppilas toimii esittelijänä." 

(http://www.edu.fi/SubPage.asp?path=498,1329,17908,17911,21602,21618,22476)  

Vuonna 2002 Kurikan TET-messuilla oli 40 näytteilleasettajaa. Messuilla mukana omilla osastoillaan oli yrittäjien lisäksi 

myös seurakunta, ammatillinen oppilaitos ja lukio. Lisäyhteistyönä ammatillisen oppilaitoksen oppilaat huolehtivat 

messujen järjestysmiestehtävistä sekä kouluttivat yläasteen oppilaita järjestysmiestehtäviin. Ammatillinen oppilaitos 

huolehti myös messujen äänentoistosta ja sen koulutustehtävistä yhdessä yläasteen oppilaiden kanssa. Yrittäjät opastivat 

näytteilleasettajia henkilökohtaisesti. Yrittäjiä kävi myös luennoimassa esiintymisestä ja messukäyttäytymisestä. Yrittäjät 

pitivät messujen ohessa yrittäjyysaiheisia luentoja erikseen jokaiselle 9-luokalle kevään 2002 aikana.  Hankkeella oli 

ulkopuolista rahoitusta, joka mahdollisti messujen toteuttamisen. 

(http://www.edu.fi/SubPage.asp?path=498,1329,17908,17911,21602,21618,22476)  Jo pienempänä yhden tai kahden 

yläkoulun yhteisenä projektina tämän tyyppiset messut olisivat yrittäjyyskasvatusta parhaimmillaan. Malli olisi 

varioitavissa myös esimerkiksi yrittäjyysaiheiseksi teemapäiväksi. 

http://www.peda.net/veraja/tori
http://www.edu.fi/SubPage.asp?path=498,1329,17908,17911,21602,21618,22476
http://www.edu.fi/SubPage.asp?path=498,1329,17908,17911,21602,21618,22476
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Vaihtoehtoisesti TET-jaksoja voitaisiin kehittää esimerkiksi velvoittamalla oppilasta tekemään opinnäytetyö tms. omasta 

työelämääntutustumispaikastaan. Lisäksi opettajien jalkauttaminen TET-paikoille tapaamaan oppilaita ja työnantajia ja 

TET-jaksojen käsittely eri oppiaineiden tunneilla integroisi työelämäjaksot kiinteämmin osaksi opetussuunnitelmaa ja 

koulutyötä sekä korostaisi koko opettajakunnan ohjausvastuuta. (ks. Nurminen, P.: TET-jaksojen kehittämiskuvailua 

Hämeenlinnan lyseon koulussa, Kehittämishankeraportti, Jyväskylän AMK, 2008, 

s.23; https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/49595/jamk_1235732001_1.pdf?sequence=2) Urheilupuiston koulussa 

vuodesta riippuen opettajat ovatkin jo enemmän tai vähemmän jalkautuneet TET-paikoille. Tästä tulee tehdä 

järjestelmällistä ja jokavuotista. Resurssi tähän saadaan opettajien TET-jakson ansiosta vapautuvista tunneista. 

Myös Ope-TET on varteenotettava malli. Taloudellisen tiedotustoimiston sivuilla Ope-TETIiä kuvataan seuraavasti: 

"Ope-TET on tarkoitettu opetushenkilöstölle sekä perusopetuksessa että lukioissa. Sen tavoitteena on lisätä 

koulujen ja yritysten välistä kumppanuutta. Samalla se lisää opettajien työelämätietoutta ja päivittää yhteyksiä 

elinkeinoelämään. Kohderyhminä Ope-TET:lla on nimensä mukaisesti opettajat, mutta myös yritykset. 

Ope-TET:n avulla opettaja saa virikkeitä oman oppiaineensa opetustyöhön ja päivittää tietojaan tämän päivän 

työelämän tarpeista ja oman oppiaineensa merkityksestä työelämässä. Samalla opettaja laajentaa 

oppimisympäristöään fyysisesti ja henkisesti. Jokaisen opettajan tulee pystyä kertomaan ajankohtaista tietoa eri 

alojen ammateista. Yrityskontaktien avulla opettaja päivittää samalla myös omaa ammatillista osaamistaan. 

Yrityksen näkökulmasta motivoivana tekijänä on tuoda yritystä näkyväksi opettajien keskuudessa ja sitä myöten 

tulla tunnetuksi nuorille 2000-luvun työvoimapulan Suomessa. Lopullisena tavoitteena on saada aikaan 

molemminpuolinen innovatiivinen prosessi koulun ja yrityksen välille. Nuoret oppivat yritykseltä ja yritykset 

nuorilta - opettajien välityksellä." (http://www.tat.fi/Opettajat/Hyvaet-kaeytaennoet/Ope-TET) 

 

Taloudellinen tiedotustoimisto tarjoaa myös koulu-coach -palvelua, jonka tehtävänä on "avustaa kouluja ja yrityksiä Ope-

TET:n toteutuksessa, paikkojen löytämisestä yrityksen henkilöstön ja opettajien ohjaukseen. Tavoitteena on saada paras 

mahdollinen opettajan opetustyötä tukeva Ope-TET -jakso." (http://www.tat.fi/Opettajat/Hyvaet-kaeytaennoet/Ope-TET)  

Urheilupuiston koulu on ollut aloittelemassa Ope-TET -toimintaa. Tätä toimintaa tulee kehittää, laajentaa ja resurssoida. 

 

Koulun yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen tukee sitä, mitä Luukkaisen ja Wuorisen puhuvat uudesta opettajuudesta ja 

opettajan asiantuntijuudesta. Opettajan asiantuntijuuden kehittymiselle ja jalostumiselle välttämättömyyksiä ovat mm. 

sitoutuminen, myönteinen ajattelu, tulevaisuussuuntautuneisuus, työparit ja tiimit, benchmarking (halu oppia toisilta 

organisaatioilta), verkostoituminen ja prosessiluonteisuus. (Luukkainen & Wuorinen 2002, s. 96-99)  

 

Uudesta opettajuudesta kirjoittaa myös Viljo Korhonen artikkelissaan Yhteistoiminnallisuus oppimiskulttuurin 

muutoksessa (Sahlberg, S. & Sharan, S. (toim.):Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja, Porvoo 2002, s. 354-363). 

 Korhonen näkee uuden opettajuuden sekä työnkuvan laajentumisena, kasvaneina odotuksina, vaatimuksina ja paineena 

https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/49595/jamk_1235732001_1.pdf?sequence=2
http://www.tat.fi/Opettajat/Hyvaet-kaeytaennoet/Ope-TET
http://www.tat.fi/Opettajat/Hyvaet-kaeytaennoet/Ope-TET
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sidosryhmien suunnalta (kodit, elinkeinoelämä jne.), kehittämisvelvoitteiden lisääntymisenä että perinteisen opettajan 

roolikuvan murtumisena. Yhteiskunta vaatii koulun opettavan tietynlaisia oppilaita. Tämä pakottaa opettajankin 

muuttamaan omia opetusmenetelmiään ja rooliaan tai roolejaan sekä opettajalta uudenlaisia taitoja. 

 

Luukkainen ja Wuorinen näkevät yhä tärkeämpänä kollegiaalisen yhteistyön merkityksen sekä koulujen nyt ja 

tulevaisuudessa korostuvan tarpeen uusien kumppanuuksien etsimiseen ja löytämiseen. Erilaiset verkostot ovat yhä 

välttämättömämpiä ja koulujen ja yritysten yhteistyö välttämätöntä kaikille osapuolille. (Luukkainen & Wuorinen 2002, s. 

100-104) Selkeä tavoite koululle olisi löytää yksi tai useampi pitempiaikainen yrityskumppani. Näin yhteistyötä olisi 

mahdollista kehittää pitkäjänteisesti. Keskeisiä kysymyksiä, joihon yritysyhteistyötä viritellessä tulisi vastata ovat: Mitä 

yhteistyöltä halutaan? Entä mitä yritys saa koululta? Näihin kysymyksiin tulee olla vastaus olemassa jo ennen 

yhteydenottoa yritykseen.  

 

Yrittäjyyskasvatuksen tärkeyden tiedostaminen ja siihen sitoutuminen kehittää siis opettajan asiantuntijuutta kohti 

nykyajan ja tulevaisuuden vaatimuksia ja haasteita sekä on koulun kehittämistyön kannalta aivan oleellisen tärkeää. 

 

3. Talous ja yrittäjyys – valinnainen oppiaine 

 

3.1. Työtavoista ja sisällöistä 
 

Työtapojen valinta yrittäjyyskurssilla on yhtä tärkeää kuin itse aihesisällöt, sillä työtavat ovat osa yrittäjyyskasvatusta. 

Toiminnan tulee olla pitkäjänteistä, tavoitteellista ja itsereflektioon pyrkivää. Jos tavoitteiksi asetetaan sisäisen 

yrittäjyyden piirteet eli oma-aloitteisuus, itseluottamus, itsensä toteuttaminen, rohkeus ja ennakkoluulottomuus, luovuus 

ja kekseliäisyys, päättäväisyys, kannustava kriittisyys sekä kokemuksellisuus, niin työtapojen tulee tukea tätä. Näin ollen 

työtapoina tulee käyttää yhteistoiminnallisen oppimisen muotoja, projekti- ja tiimityön malleja, sekä 

ongelmaratkaisukeskeistä ja learning-by-doing -tyyppistä lähestymistä oppimiseen.  

 

Asiasisältöjen puolesta tavoitteina on toisaalta sekä kotitalouksien talouden hoidon että kansantalouden perusteiden 

ymmärtäminen ja osaaminen, toisaalta taas yrittäjyyteen ja yrityksiin liittyvän tiedon lisääminen. Erityistavoitteena on 

tarjota oppilaille syvällisempää ymmärrystä Mikkelin elinkeinoelämästä ja yrityksistä. Tiedon suhteen edetään portaittain, 

kumulatiivisena prosessina. Tiedollinen prosessi kestää kaksi vuotta ja sen tarkoitus täydentää ja tukea yhteiskuntaopin ja 

oppilaanohjauksen aihesisältöjä. Lisäksi kasvatuksellisena tavoitteena on myönteinen suhtautuminen yrittäjyyteen ja 

yrittäjän uravaihtoehtoon. 
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Kahdeksannen luokan kurssisisältö koostuu neljästä sisällöllisestä kokonaisuudesta: 

 

1) Yksilö ja kotitalous (3x2=6 tuntia) 

2) Työ ja työmarkkinat (3x2=6 tuntia) 

3) Kansantalouden perusteita (6x2=12 tuntia) 

4) Yritykset (6x2=12 tuntia) 

 

Näiden ohella opetellaan edellä kuvattuja taitoja erilaisten työtapojen ja harjoitteiden avulla.  

 

Yhdeksännen luokan kurssin keskiössä on yrittäjyys. Kurssi toteutetaan tiimityöskentelynä ja projektinomaisena. Projekti 

voidaan toteuttaa joko koko ryhmän yhteisenä toimintana, jolloin oppilaat jaetaan tiimeihin, joilla jokaisella on oma 

vastuualueensa, mutta päämäärä, tuotos tai tapahtuma, on yhteinen. Vaihtoehtoisesti jokaisella tiimillä on oma 

päämääränsä.  

 

Koko ryhmän yhteisiä projekteja voivat olla: tapahtuman tai tempauksen järjestäminen (esim. yritysmessut, 

bänditapahtuma) tai esimerkiksi kotisivuston rakentaminen yrittäjyysteeman ympärille. Tiimikohtaisia projekteja voivat 

olla mm. yritysidean suunnitteluun ja yrityksen perustamiseen liittyvät projektityöt. Se, millainen projekti tehdään, riippuu 

ryhmästä ja käytettävissä olevista resursseista ja yhteistyökumppaneista. Nuori Yrittäjyys – vuosi yrittäjänä toimintaa en 

pidä toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona, vaikka siinä hyviä ideoita onkin 

 

Yhdeksännen luokan kurssin rakenne on seuraava: 

 

1) Tiimiytyminen, projektinvalinta ja suunnittelu (3x2=6 tuntia) 

2) Projektin työstäminen ja toteuttaminen (13x2= 26 tuntia) 

3) Projektin purku, palautekeskustelut ja itsearviointi (2x2=4 tuntia) 

 

Kurssin yhteistyötahoina toimivat luonnollisesti mikkeliläiset yritykset ja mahdollisesti yhdistykset. Samoin tarvittaessa 

yhteistyötä viritellään toisten oppilaitosten kanssa. Jos koululla on kiinteitä, pitkäkestoisia yhteistyökumppaneita, niitä 

pyritään hyödyntämään kurssin sisällöissä ja toteutuksessa. 
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3.2. Opetussuunnitelma ja arviointi 
 

Edellä lueteltujen periaatteiden pohjalta talouden ja yrittäjyyden opetussuunnitelma on seuraavanlainen: 

 

Sisällöt 

Valinnainen talous ja yrittäjyys (vTY) sisältää seuraavat teemat: 

1) Yksilön talous - rahan käyttö, talouden suunnittelu, säästäminen, kuluttajan oikeudet, eettinen kuluttaja 

2) Työ ja työmarkkinat - palkka, työsopimus, työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, työnhaku 

3) Kansantalouden perusteita - rahan kiertokulku, markkinat, kysyntä ja tarjonta, kilpailu, julkinen talous ja verotus, pankit, 

sijoittaminen 

4) Yritykset - erilaisia yrityksiä, yrityksen perustaminen ja toiminta, hinnoittelu, mainostaminen, markkinointi, 

vähittäiskauppa, Mikkelin elinkeinorakenne ja paikallisia yrityksiä 

5) Vaihtuva projekti - toteutetaan tiimeinä ja/tai koko valinnaisena ryhmänä 

 

Sisällölliset ja taidolliset tavoitteet 

Oppilas oppii  

- ymmärtämään miten hallita omaa taloutta 

- tiedostamaan oikeuksiaan ja vastuutaan kuluttajana 

- ymmärtämään omien kulutusvalintojen merkitystä ympäristöön 

- työelämän pelisääntöjä ja arvostamaan työtä. 

- kansantalouden perusperiaatteita ja -käsitteitä 

- säästämisen ja sijoittamisen merkityksen niin omalle talouden pidolle kuin yritystaloudelle 

- ymmärtämään yritysten ja yrittäjyyden tärkeyden yhteiskunnalle 

- suhtautumaan myönteisesti yrittäjyyteen ja yrittäjän uravaihtoehtoon  

- ymmärtämään erilaisten yritysten toimintatapoja 

- yritystalouden peruskäsitteistöä 

- hyödyntämään tietotekniikkaa ja sosiaalista mediaa oppimisessa. 

 

Kasvatukselliset tavoitteet 

Oppilas oppii 

- kantamaan vastuuta omasta ja ryhmän oppimisestaan 

- ryhmä- ja tiimityöskentelyä 

- arvostamaan omaa ja muiden työtä 

- ratkaisemaan ongelmia oma-aloitteisesti, itsenäisesti ja ryhmässä 

- pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta. 



 
19 

Työtavat 

- Opetuskeskustelu  

- Erilaiset pari- ja ryhmätyöt ja -harjoitteet, tiimityöt 

- Portfolio ja/tai oppimispäiväkirja 

- Itsearviointi 

- Yhteistoiminnallinen oppiminen 

- Sosiaalinen media ja/tai yhteisökirjoittaminen 

- Opintokäynnit ja/tai yrittäjävierailut 

- Projektityöskentely. 

  

Arviointi 

Arviointiin vaikuttavat 

- Osaamistaso, tiedot ja taidot 

- Osallistuminen ja aktiivisuus tuntityöskentelyssä 

- Koti- ja tuntitehtävien tekeminen 

- Kirjalliset työt ja/tai kokeet. 

 

Numeroarviointi. 

 

4. Kolme kysymysmerkkiä 

 

Lopuksi haluan nostaa esille kolme haastetta tai ongelmaa, jotka liittyvät koulujen ja yritysten yhteistyöhön sekä edellä 

kuvailtuun yrittäjyyskurssiin. 

 

Ensimmäinen haaste on kurssin arviointi. Opetussuunnitelman velvoite numeraaliseen arviointiin tietyllä tuntimäärällä 

rajoittaa näkemykseni mukaan sitä, miten kurssia voidaan käytännössä toteuttaa. Oppilaan arvioinnin tulee olla 

yksilöllistä, perustua monipuolisiin näyttömahdollisuuksiin sekä perustua tiettyyn kriteeristöön. Tiimityöskentely ja 

esimerkiksi tapahtuman toteuttaminen tekevät arvioinnista erittäin hankalaa, ellei mahdotonta. Todellisuudessa 

tämänkaltainen kurssi vaatii sanallisen hyväksytty/hylätty arvioinnin, jotta arviointi voisi olla oikeudenmukaista. 

Kriteeristön luominen hyväksytylle arvosanalle olisi vielä mahdollista, numeraalisessa arvioinnissa olisi vaara, että opettaja 

ei pysty perustelemaan arvosanaansa mihinkään selkeisiin näyttöihin.  

 

Toinen kysymysmerkki liittyy eettisiin näkökohtiin. Mielestäni on hyvä kysyä, missä määrin yritysmaailmaa ja 

elinkeinoelämää päästetään koulun seinien sisälle. Mielestäni nuorten elämänpiiri tarvitsee saarekkeita, jotka ovat 
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läpikaupallisen maailman ulkopuolella. Koulun ehdottomasti tulee pysyä tämän kaltaisena saarekkeena. Jos 

yrittäjyyskurssin osana järjestetään tapahtuma, johon tarvitaan ja halutaan yhteistyökumppaneita tai sponsoreita, voi 

olettaa että yhteistyökumppanit haluavat vastiketta yhteistyöstä myös itselleen. Hyötyä haluttaneen varsinkin jos kyse on 

esimerkiksi rahalla mitattavasta panoksesta (taloudellistakin apua voidaan nimittäin tarvita, jos koululla ei yksinkertaisesti 

ole resursseja tarjottavaksi). Vastikkeellisuus ei mielestäni kuitenkaan voi olla ainakaan mainoksia koulussa. Tämä rajaus 

jättää kysymyksen auki: mitä muuta koulu ja yksittäinen opettaja voi tarjota vastikkeeksi yhteistyöstä?  

 

Kolmas ongelma liittyy yrittäjyyskasvatuksen marginaaliseen rooliin useimmissa kouluissa. Monet yrittäjyyskasvatukseen 

perehtyneet opettajat ovat työyhteisössään ainoita asian tulenkantajia. Kuinka innostaa muita mukaan saman asian 

äärelle? Näin palaamme jo alussa pohtimaani problematiikkaan. Opettajilla ja kouluilla on nykyisin kasvava määrä 

velvoitteita ja toisaalta opettajilla on yrittäjyyskasvatukseen tietämätön tai jopa kielteinen asennoituminen. Jos, ja monesti 

kun, yrittäjyyskasvatus jää koulussa yhden yksittäisen opettajan harrastuneisuuden vastuulle, ei voida myöskään ihmeitä 

odottaa. On helppo puhua verkostoitumisesta, yhteistyökuvioiden virittelemisestä tai suurisuuntaisten ja 

kunnianhimoisten projektien toteuttamisesta mutta todellisuus voi olla varsin karu pudotus. Yksin kaikesta vastatessa 

opettajan omatkin resurssit ja rajat tulevat helposti vastaan jo muutenkin suuren ja sirpaleisen työmäärän edessä. Niinpä 

kunnianhimoisempiin suunnitelmiin tulee saada koko tai ainakin osa työyhteisöstä mukaan kantamaan vastuuta. 

 

Kaikki kolme edellä kuvattua haastetta ovat todellisia. Hyvällä suunnittelulla ja yhteistyöllä, sekä entistä selkiytyneemmällä 

käsityksellä koulun roolista myös yrittäjyyskasvattajana, ne ovat hallittavissa ja ratkaistavissa. 
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