
MInä pystyn!
– Pitkäkestoinen yrittäjyyskasvatus nuorten 
tulevaisuuden hyvinvoinnin perustana

Maija Suonpää
Tarja Römer-Paakkanen



© Kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIAn julkaisut Kehittämisraportit ja tutkimukset 2018

teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). teoksen valokopiointi kielletty, ellei 
valokopiointiin ole hankittu lupaa. Lisätietoja luvista ja niiden sisällöstä antaa 
Kopiosto ry, www.kopiosto.fi. teoksen tai sen osan digitaalinen kopioiminen tai 
muuntelu on ehdottomasti kielletty.

Julkaisija: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 

taitto: nuori yrittäjyys ry/Anne Jokisaari 

Lisätietoja nuori yrittäjyys ry:stä ja ICEE-tutkimuksesta: info@nuoriyrittajyys.fi.



sisällys

1  Johdanto – kokonaishyvinvoinnista menestystekijä .................4

1.1 selvitystyön viitekehys, näkökulmat ja rajaukset .................................5

1.2 Keskeiset käsitteet .................................................................................7

2 Nuorten tulevaisuuden toimintaympäristön ja 
 hyvinvoinnin konteksti .................................................................8

2.1 työn murroksen vaikutus tulevaisuuden nuorten työuriin ..................8

2.2 yrittäjyys tulevaisuuden työelämäosaamisen keskiössä .....................10

2.3 nuorten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja 
tulevaisuuden työelämähaasteet ..............................................................14

3  Pitkäkestoinen yrittäjyyskasvatus nuorten hyvinvoinnin 
 tukena osana koulutusjärjestelmää .......................................... 18

3.1 yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet, menetelmät ja 
haasteet oppilaitosympäristössä ...............................................................18

3.2 Minäpystyvyys ja identiteetin kehittyminen oman 
polun rakentamisessa ................................................................................19

3.3 nuori yrittäjyys -toiminnan ja Vuosi yrittäjänä -ohjelman kuvaus ....21

4  ICEE-tutkimus – Vuosi yrittäjänä -ohjelman vaikuttavuus ....... 22

5  NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelma osaamistarpeiden yrittäjyyden 
 ja nuoren kokonaishyvinvoinnin oppimisympäristönä ...........26

Lähteet ...........................................................................................................28



4    MInä pystyn! – pitkäkestoinen yrittäjyyskasvatus nuorten  tulevaisuuden hyvinvoinnin perustana 

1 Johdanto – kokonaishyvinvoinnista 
menestystekijä 

Ihmisen hyvinvointi on yhteiskunnan keskeinen päämäärä. se on tila, jossa yksilön 
perustarpeet on tyydytetty ja ihminen kokee onnellisuutta (Allard 1976). Kestävää 
kehitystä yhteiskunnassa ja taloudessa voidaan tuottaa vain ympäristön, talouden 
ja hyvinvoinnin ollessa tasapainossa keskenään. nyky-yhteiskunnassa hyvinvointia 
on kuitenkin totuttu tuottamaan talouskasvun ja kulutuksen kautta.  Ihmisen koko-
naishyvinvoinnin näkökulmasta ihmisen perustarpeet kuten työ, asunto, koulutus, 
terveys, ystävyys- ja perhesuhteet sekä itsensä toteuttaminen tulee olla tasapainos-
sa. työelämän ja yhteiskunnan nopeat muutokset ovat vaikuttaneet ihmisten ko-
konaishyvinvointiin sitä heikentävästi ja kaikissa ikäluokissa esiintyy arjenhallinnan 
ongelmia (Hämäläinen 2009). 

nuorten syrjäytymisestä on puhuttu viime vuosina paljon, mutta tarkkaa määrää 
on vaikea arvioida. nuorten syrjäytyminen johtuu huono-osaisuuden kasaantumi-
sesta, jolloin nuorten arjen hallinta vaikeutuu. Erityisesti kouluttamattomien nuor-
ten ryhmässä syrjäytymisen vaara on suurin. (tHL 2018.)

työn murroksessa ammatit ja työtehtävät muuttuvat ja ihmisten työurien olete-
taan olevan monimuotoisempia, vapaampia ja yksilöllisempiä. samalla työelämässä 
vaadittava osaamistarve lisääntyy. tulevaisuuden työ vaatii entistä enemmän yrit-
täjyyteen liittyvää osaamista, kuten itseohjautuvuutta, itsensä johtamista, mahdol-
lisuuksien löytämistä ja niihin tarttumista, riskinottoa sekä epävarmuuden sietoa. 
nuorten olisi tärkeää kehittää erilaisia metataitoja, kuten joustavuutta, uusien asi-
oiden omaksumiskykyä, ryhmätyötaitoja, vuorovaikutustaitoja ja verkosto-osaamis-
ta (Anttila ym. 2018). työn tekemisen tavoissa tapahtuvat murrokset vaativat muu-
toksia myös kansallisesti järjestetyssä sosiaaliturvassa, eläkelainsäädännössä sekä 
koulutuksessa (Kovalainen 2017). 

Oppilaitosten tehtävänä on ennakoida yhteiskunnallisia muutoksia ja luoda oppimis-
ympäristöjä, joissa nuoret oppivat asettamaan henkilökohtaisia oppimistavoitteita. 
Lisäksi oppilaitosten tulee myös tukea nuoria omaksumaan sellaisia työelämätai-
toja, joita tulevaisuuden työmarkkinoilla tarvitaan. Kipinä elinikäiseen oppimiseen 
tulisi istuttaa nuoriin viimeistään toisella asteella. (sitra 2017a.)

”Tulevaisuuden työelämä edellyttää jatkuvasti uusiutuvaa osaamista”

yrittäjyys uudistaa yhteiskuntia ja luo työmahdollisuuksia.  Euroopan komissio on 
asettanut tavoitteekseen yrittäjyysaktiivisuuden ja yrittäjyyskasvatuksen tukemisen 
jäsenvaltioissa (European Commission 2018). yrittäjyyden vauhdittaminen sekä ta-
loudessa että oppilaitoksissa on haastavaa. 
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Julkisessa keskustelussa ja mediassa yrittäjyydestä esitetään polarisoitunut kuva: 
toisessa päässä korostetaan yrittäjien uhrautumista työlleen ja yrittämiseen liitty-
vää jatkuvaa konkurssiuhkaa, toisessa päässä puolestaan ’hypetetään’ nopeasti 
kasvavaa startup-yrittäjyyttä ja helppoa rikastumista. (Hyrkäs 2016; Römer –paak-
kanen ja suonpää 2017.) 

Vaikka suomen Opetus- ja kulttuuriministeriö on jo vuodesta 1995 lähtien tavoitel-
lut yrittäjyyskasvatuksen saamista kattavasti suomen koulutusjärjestelmän kaikille 
asteille, ei yrittäjyyskasvatus vielä käytännössä tavoita kaikkia nuoria kaikilla kou-
lutusasteilla ja –aloilla. Opettajilla ja rehtoreilla on edelleen varsin kapea käsitys 
yrittäjyydestä ja yrittäjyyskasvatuksen tavoitteista. Monet näkevät yrittäjyyskasva-
tuksen lähinnä yrityksen perustamisena ja liiketoimintana eivätkä siksi koe sitä tär-
keänä. Joillakin koulutusaloilla yrittäjyyden edistäminen ja yrittäjänuralle kannusta-
minen koetaan vieraaksi – tai jopa epäeettiseksi. Jos yrittäjyyttä ei mielletä kaikille 
kansalaisille tarpeellisena osaamisena vaan yrittäjyyttä markkinoidaan nuorille ’ko-
vana bisneksenä’, he eivät aktiivisesti osaa hakeutua tarjolla oleviin yrittäjyyden 
opintoihin. 
 
Euroopan komission (2012) ja suomen opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM 2017) 
ovat linjanneet yrittäjyyskasvatuksen osaksi opetussuunnitelmia kaikilla kouluasteil-
la. Eri koulutusasteiden ja alojen tulisi myös tehdä yhteistyötä yrittäjyyden edistämi-
sessä ja yrittäjyyskasvatuksessa siten, että yrittäjyyden edistämisen tulisi muodostua 
oppijan kannalta katkeamaton polku. Oppilaitosten johdon ja opettajien mieliku-
vat yrittäjyydestä sekä opettajien saama yrittäjyyskasvatuskoulutus eivät riittävästi 
tue suunnitelmallista yrittäjyyskasvatuksen toteuttamista osana koulutusjärjestel-
mää. 
tarvitaan kokonaiskuvan kirkastamista – opettajille pitää tuoda esiin niitä hyötyjä, 
jotka vaikuttavat laaja-alaisesti nuoren oppimiseen ja hyvinvointiin. 

1.1  selvitystyön viitekehys, näkökulmat ja rajaukset
Kuviossa 1 kuvataan selvityksen viitekehystä, josta nähdään, miten länsimaisissa 
yhteiskunnissa tapahtunut ja edelleen jatkuva muutos aiheuttaa muutoksia perin-
teiseen työnteon tapaan ja työelämän tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Jo nyt on 
havaittu, että työelämäosaamisessa lähes kaikissa työtehtävissä korostuu yrittäjyys-
osaaminen. nuorten identiteetti kehittyy ja muuttuu matkalla lapsuudesta aikui-
suuteen (esimerkiksi Jordán-Conde, Mennecke, ja townsend, 2014). 

työelämävalmiudet rakentuvat koulutuksen aikana sekä koulutuksen eri vaiheissa 
tapahtuvissa työelämään tutustumisjaksoissa, työelämäkokeiluissa, työharjoitte-
luissa ja heti koulutuksen jälkeen hankitun työkokemuksen aikana. työelämässä 
tarvittavan osaamisen hallitseminen vaikuttaa suuresti nuoren työllistymismahdolli-
suuksiin ja sitä kautta myös nuoren mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan kokonaishy-
vinvointiinsa.  
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Kuvio 1. selvityksen viitekehys.

tässä selvityksessä on tavoitteena pohtia yrittäjyyskasvatuksen vaikutusta nuoren 
kokonaishyvinvointiin osana laajempaa yhteiskunnallista toimintaympäristöä. selvi-
tyksen tarkemmat näkökulmat ovat: 

A. nuorten tulevaisuuden toimintaympäristön ja hyvinvoinnin konteksti

B. pitkäkestoinen yrittäjyyskasvatus nuorten hyvinvoinnin tukena osana koulu-
tusjärjestelmää

C. Lukuvuoden mittaisen Vuosi yrittäjänä -ohjelman vaikuttavuus eurooppalai-
sen ICEE-tutkimuksen tulosten perusteella 

D. ny Vuosi yrittäjänä -ohjelma osaamistarpeiden, yrittäjyyden ja nuoren koko-
naishyvinvoinnin oppimisympäristönä

tässä selvityksessä keskitytään toisen asteen Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan oppimis-
ympäristönä. selvityksessä on rajattu pois muut kouluasteet sekä kotona ja vapaa-
ajalla tapahtuva oppiminen.  
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1.2 Keskeiset käsitteet          
Työelämäosaaminen on työssä menestymiseen tarvittavia tietoja, taitoja ja asen-
teita (Hanhinen 2010, 48).  

Yrittäjyysosaaminen tarkoittaa yrittäjämäistä käyttäytymistä ja ominaisuuksia 
sekä yrittäjätaitoja, joita yrittäjät tarvitsevat työssään. yrittäjämäisessä toiminta- ja 
ajattelutavassa korostuvat mahdollisuuksien löytäminen ja niihin tarttuminen, ta-
voitteellisuus, luova ongelmanratkaisu, verkostoituminen, itsensä johtaminen, neu-
vottelu- ja vakuuttaminen, strateginen ajattelu sekä epävarmuuden sieto. (Gibb 
2005). yrittäjien lisäksi yrittäjyysosaamista tarvitaan nykyisillä ja tulevaisuuden työ-
markkinoilla lähes kaikissa työtehtävissä, myös palkkatyössä toimittaessa. yrittä-
jyysosaamista määritellään helposti käytäntöön soveltuvalla tavalla eurooppalaises-
sa yrittäjyyden viitekehyksessä, EntreCompissa, jonka mukaan yrittäjyysosaaminen 
jakautuu kolmeen osaamisalueeseen: 1) Ideoihin ja mahdollisuuksiin, 2) resurssei-
hin ja 3) toimintaan (McCallum ym. 2018).

Yrittäjyyskasvatuksen avulla yksilöt harjaantuvat ottamaan vastuuta ja kehittä-
mään yrittäjämäisiä taitoja, tietoja ja asenteita, jotka ovat välttämättömiä yksilöi-
den omien tavoitteiden saavuttamiseksi (European Commission 2018a).

Kokonaishyvinvoinnin näkökulmasta ihmisen perustarpeet kuten työ, asunto, 
koulutus, terveys, ystävyys- ja perhesuhteet sekä itsensä toteuttaminen tulee olla 
tasapainossa (Hämäläinen 2009).

Minuus voidaan määritellä yksilön refleksiiviseksi tietoisuudeksi itsestään ja identi-
teetin avulla kerrotaan muille “kuka minä olen” tai “keitä me olemme”. Minuus ja 
identiteetti eivät ole annettuja, vaan niitä on pohdittava tietoisesti.  Identiteettityö 
vaikuttaa elämäntapaan, opiskeluun, työntekoon ja kuluttamiseen liittyviin valin-
nanmahdollisuuksiin. (saastamoinen  2006.) 

suomen koulutusjärjestelmä muodostuu varhaiskasvatuksesta, jota järjestetään 
lapsille pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista, esiopetuksesta, jota jär-
jestetään lapsille pääsääntöisesti oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna, yhdeksän-
vuotisesta yleissivistävästä perusopetuksesta (peruskoulu), peruskoulun jälkeisestä 
toisen asteen koulutuksesta, johon kuuluvat ammatillinen koulutus ja lukiokoulu-
tus, korkea-asteen koulutuksesta, jota annetaan ammattikorkeakouluissa ja yliopis-
toissa, aikuiskoulutusta on lisäksi tarjolla kaikilla koulutusasteilla (OKM 2018a).



8    MInä pystyn! – pitkäkestoinen yrittäjyyskasvatus nuorten  tulevaisuuden hyvinvoinnin perustana 

2 nuorten tulevaisuuden toiminta-
ympäristön ja hyvinvoinnin konteksti 

2.1 työn murroksen vaikutus tulevaisuuden nuorten 
työuriin 

teollistumisen aikakaudesta lähtien länsimaissa kansalaisten toimeentulo on tullut 
palkkatyöstä, joka on perustunut jatkuvaan talouskasvuun ja kulutuksen lisääntymi-
seen. Kulutuksen lisääntyminen puolestaan on johtanut luonnonvarojen ja fossiilis-
ten polttoaineiden käytön lisääntymiseen. (Hämäläinen 2009.) Megatrendit kuten 
globalisaatio, digitalisaatio, väestörakenteen- ja ilmastonmuutos ovat keskinäisriip-
puvaisia ilmiöitä, jotka muuttavat sekä yhteiskuntarakenteita että työntekemisen 
tapoja. Globaali kohtalonyhteys synnyttää usein ennakoimattomia, valtioiden ra-
joja ylittäviä ongelmia, joiden ratkaiseminen vaatii yhteistä visiota tulevaisuudesta. 
(Kiiski Kataja 2017.)  Ihmiskunnan selviäminen riippuu paljolti siitä, kuinka kestä-
västi saamme ympäristön, talouden ja hyvinvoinnin toimimaan yhdessä. Globaalin 
kasvun edellytykset rakennetaan kuitenkin kansallisella, paikallistasolla ja eri orga-
nisaatiossa. (Hämäläinen 2009.)

Globaalin maailman jatkuva muutos vaikuttaa myös työhön, ammatteihin, työteh-
täviin, työtapoihin, työntekijän ja työnantajan suhteeseen, organisaatiorakenteisiin 
sekä työssä tarvittavaan osaamiseen. työ muuttuu kuitenkin toisilla toimialoilla hi-
taammin ja muutoksen eritahtisuus vaikeuttaa lainsäädännön ajantasaistamista.  
Kun matalaa ja korkeaa osaamista vaativien ammattien määrä lisääntyy ja keski-
palkkaisten ammattien määrä vähenee ammattirakenteet ja tulonjako polarisoitu-
vat (Hautamäki, Leppänen, Mokka ja neuvonen 2017; Rintala ja nokelainen 2018). 
Oppilaitoksilla on oma tärkeä rooli ennakoida nuorten tulevaisuuden osaamistar-
peita ja toteuttaa niitä opetuksessa (OKM 2018b).   

”Oppiminen ja osaaminen polarisoituvat”

työn sisällöt ja käytännöt muuttuvat ja tulevaisuudessa esimerkiksi rutiinityöt ovat 
uhattuna, koska ne voidaan korvata roboteilla. Automatisoituminen ei kuitenkaan 
ole yhtä nopeaa kaikilla aloilla. niin sanotuissa high touch -ammateissa (esimerkiksi 
sairaanhoitajat), joissa vaaditaan vuorovaikutusosaamista, huolehtimista sekä hy-
vän olon tuottamista, ihmistyön korvaaminen ei ole helppoa. Muutokset kuitenkin 
uudistavat taloutta ja monissa ammateissa digitaaliset ratkaisut parantavat ja te-
hostavat työntekijöiden päätöksentekoa. Digitaalisuuden vastapainoksi kiinnostus 
monia perinteisiksi koettuja käsityöammatteja kohtaan on kasvanut. (tEM 2014; 
Anttila ym. 2018.) Useiden tekoälyasiantuntijoiden mukaan työ muuttuu, mutta 
ihmistyö ei kuitenkaan kokonaan katoa (toiminen 2017, 14).  yrittäjyys tarjoaa 
uudenlaisen mahdollisuuden myös high touch -alojen työn kehittämiseen.  
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tulevaisuudessa siirrytään perinteisistä hierarkisista organisaatiomalleista kohti kus-
tannustehokkaampia ja itseorganisoituvia, usein väliaikaisia työyhteisöjä (Anttila 
ym. 2018, 34), kuten osuuskunnat, erilaiset alustat, jakamistalous ja yhdessä tuot-
taminen (VnK 2017). Alustataloudessa yritys luo alustan, jonka kautta se myy pal-
veluita tai tuotteita yrityksille ja yksityishenkilöille (esimerkiksi Airbnb). Alustatalous 
muuttaa liiketaloudellisia ansaintamalleja ja saattaa vaikuttaa siten, että yksilöiden 
työsuhteista ja toimeentulosta tulee pirstaloitunutta.

”Toimeentulo on palasina maailmalla”  

yksilön työura on aikaisemmin tyypillisesti koostunut kolmesta vaiheesta: opiskelu, 
työssäolo ja eläköityminen. tulevaisuuden työurille puolestaan on tyypillistä erilai-
set siirtymät työtehtävästä toiseen, ajoittaiset katkokset työsuhteessa tai lisäänty-
vä uhka työsuhteen loppumisesta. työn muutosten vaikutukset näkyvät yksilöiden 
työurissa, joiden uskotaan jatkossa olevan monimuotoisempia, vapaampia ja yksi-
löllisempiä, mutta samalla vaativampia. työn monimuotoistumisesta on jo esimerk-
kejä, kuten postinkuljettajat, jotka jakavat postia, ajavat nurmikoita ja hoitavat 
vanhuksia.  Jatkossa työssä kuin työssä edellytetään erityisesti itseohjautuvuutta. 
Itseohjautuva yksilö käyttäytyy yrittäjämäisesti hyödyntäen hänelle annettua auto-
nomiaa vaikuttaa omaan työhönsä. sisäisen motivaation avulla itseohjautuva yksilö 
pystyy johtamaan omaa toimintaansa, mikä puolestaan vaikuttaa työn tuloksiin ja 
työntekijän hyvinvointiin. Monet toivovat, että heidän työnsä olisi merkityksellistä.  
Kaikilla ei kuitenkaan ole edellytyksiä ottaa vastuuta oman osaamisen kehittämises-
tä, joten tukea itsensä johtamisessa tarvitaan. tulevaisuudessa, kun työtä tehdään 
eri rooleissa, eri muodoissa ja eri paikoissa eri tahoille, jokaiselta, riippumatta iästä, 
vaaditaan oman osaamisensa jatkuvaa kehittämistä eli elinikäistä oppimista. (Lehi-
koinen ym. 2002; sitra 2017b; Anttila ym. 2018.)  

”Työllä pitää olla merkitys”

Vaikka itsensä työllistäminen ja yrittäjyys voisivat tarjota kaikille mahdollisuuden 
monipuolistaa ja täydentää työuraansa, koulutusjärjestelmämme edelleen valmen-
taa opiskelijoita pikemminkin työllistymiseen julkisen sektorin tai suuryritysten pal-
veluksessa kuin työskentelyyn pk-sektorilla tai itsenäiseen yrittäjyyteen.  yrittäjyyttä 
pidetään edelleen palkkatyötä turvattomampana. (Römer-paakkanen 2018.) Vaik-
ka nuorten yrittäjyysinnostus onkin kasvanut 2010-luvulla, koulutustarjoomaa tulee 
kehittää nuorten tarpeita paremmin vastaavaksi. nykyisenkaltaiset yhteiskunnan 
jäykät järjestelmät eivät tue tulevaisuuden työelämää, joten tarvitsemme pitkäjän-
teistä politiikkaa ja yhteistä tulevaisuuden visiota (Anttila ym.  2018). 
Jo ennen vuosituhannen vaihdetta pinchot ja pinchot (1996, 51) painottivat, että 
tulevaisuuden haasteet edellyttävät älykkäitä, eläviä organisaatioita, joissa siirry-
tään rutiinitehtävistä innovatiivisuuteen ja välittämiseen, yksilötyöstä tiimityösken-
telyyn, funktiopohjaisesta työskentelystä projekteihin, kapea-alaisuudesta moni-
taitoisuuteen, ylhäältä päin koordinoinnista kollegoiden väliseen koordinointiin ja 
esimiesten vallasta asiakkaiden valtaan. 
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2.2 yrittäjyys tulevaisuuden työelämäosaamisen keskiössä 
työn kautta ihminen saa elannon, sosiaalisen viitekehyksen sekä tunteen kuulua 
yhteiskuntaan. työssä osaamista voidaan ryhmitellä kolmeen pääryhmään: henki-
lökohtainen osaaminen, sosiaalinen osaaminen ja ammattiosaaminen. yksilön hen-
kilökohtainen osaaminen liittyy itsetuntemukseen eli ymmärrykseen siitä kuka olen, 
mitä osaan, ja mitä haluan tulevaisuudelta. Henkilökohtainen osaaminen luo perus-
tan sosiaalisen osaamisen kehittymiselle. sosiaalinen osaaminen perustuu yksilön 
kykyyn viestiä ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa eri tilanteissa. Esimerkkei-
nä sosiaalisesta osaamisesta voidaan mainita verkostoituminen uusien työtehtävien 
ja projektien löytämiseksi, yhdessä tekeminen monimutkaisten ongelmien ratkomi-
seksi ja päätöksien tekemiseksi erilaisissa verkostoissa ja tiimeissä.  Ammattiosaa-
mista tarvitaan, jotta yksilö pystyy tuottamaan lisäarvoa omassa työtehtävässään. 
(nVL 2006; sitra 2017b.) 

tulevaisuuden työssä tarvitaan yhä koulutetumpaa ja osaavampaa työvoimaa, 
mikä saattaa haastaa yksilön hyvinvointia, kun työn, vapaa-ajan ja opiskelun rajat 
hämärtyvät. Erityisesti tulevaisuuden työelämätaidoksi nousee kyky oppia ja siirtyä 
tehtävästä toiseen eri rooleissa. Elinikäinen oppiminen tarkoittaa koko elinkaaren 
aikaista oppimisesta, joka ulottuu elämän eri alueille. Elinikäiseen oppimiseen tu-
lisikin ohjata jo varhaiskasvatuksesta alkaen. Elinikäinen oppiminen liittyy kolmeen 
oppimisen tapaan: Formaaliin oppimiseen, joka on organisoitua tutkinto- tai val-
mennusjärjestelmän tuottamaa oppimista, informaaliin oppimiseen, joka tarkoit-
taa arjessa, kotona, työpaikalla tai vapaa-ajalla tapahtuvaa oppimista, jolla ei ole 
selkeää tavoitetta, sekä nonformaali oppiminen, joka on tavoitteellista, mutta ta-
pahtuu koulutus- ja valmennusjärjestelmän ulkopuolella. (OKM 2018; Colardyn ja 
Bjørnåvold 2004.)  

”Tulevaisuudessa pitää koko ajan oppia uutta ja siirtyä tehtävästä ja 
roolista toiseen.”
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World Economic Forum (2015, 3) on määritellyt 16 keskeistä kaikkia koskettavaa 
elinikäiseen oppimiseen liittyvää osaamisaluetta: 

Edellä mainitut osaamisalueet ja taidot ovat tärkeitä, vaikka niitä ei olekaan vielä 
määritelty yksiselitteisesti. (World Economic Forum 2015, 3.)

Erilaisten metataitojen (joustavuus, kyky omaksua uusia asioita, ryhmätyötaidot, 
vuorovaikutus-ja viestintätaidot, verkosto-osaaminen, itseohjautuvuus, itsesäätely 
ja kansainvälisyysosaaminen) hallinta on tärkeää ja ne pitäisi olla osaamisen keski-
össä jo toisella asteella (Anttila ym. 2018; Rintala ja nokelainen 2018). Metataitoja 
tarvitaan tulevaisuuden elinkeinoelämän kilpailukyvyn turvaamiseksi ja henkilöstön 
tulee osallistua aktiivisesti yrityksen kehittämiseen ja uusien ratkaisujen löytämi-
seen niin omassa työssään kuin koko työyhteisössä (Lehikoinen ym. 2002, 28).  täl-
lainen sisäinen yrittäjyys eli yrittäjämäinen ajattelu- ja toimintatapa yrityksen sisällä 
on keskeinen osaamisvaatimus, jota nuorilta työelämään astuviltakin edellytetään 
(nVL 2006; sitra 2017b). 

”Yrittäjämäinen ajattelu ja toiminta ovat metataitoja”

tulevaisuuden epävarmassa ja monimutkaisessa maailmassa kaikkeen työhön on 
tulossa yhä enemmän yrittäjyyden luonnetta eli työ yrittäjistyy (Heinonen ja Ruot-
salainen 2012). yrittäjämäisen toimintatavan vaatimus, jatkuva muutos ja uusien 
asioiden oppiminen edellyttävät elinikäistä oppimista ja aktiivisuutta työmarkkinoil-
la pysymisen turvaamiseksi.  

peruslukutaidot:

1. yleinen lukutaito, 

2. numerolukutaito, 

3. tieteellinen 
lukutaito, 

4. tietotekniikan 
lukutaito, 

5. taloudellinen 
lukutaito,

6. kulttuurinen ja 
kansalaislukutaito,

taidot:

7.  kriittinen ajattelu,

8.  ongelman-
ratkaisutaidot, 

9.  luovuus, 
kommunikointi-
taidot, 

10. yhteistyötaidot,

Ominaisuudet:

11. uteliaisuus, 

12. aloitekyky, 

13. kestävyys/sitkeys, 

14. sopeutumiskyky, 

15. johtamistaito,

16. sosiaalinen ja 
kulttuurinen 
tietoisuus.
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taulukossa 1 kuvataan yrittäjyysosaamista eli yrittäjämäistä käyttäytymistä ja 
ominaisuuksia sekä yrittäjätaitoja, joita yrittäjät tarvitsevat työssään (Gibb 2005). 
ne ovat paljolti samanlaisia kuin jo aikaisemmin kuvatut työelämässä tarvittavat 
osaamiset ja taidot. yrittäjämäisessä toiminta- ja ajattelutavassa korostuvat lisäksi 
mahdollisuuksien löytäminen ja niihin tarttuminen, tavoitteellisuus, luova ongel-
manratkaisu, verkostoituminen, itsensä johtaminen, neuvottelu- ja vakuuttaminen, 
strateginen ajattelu sekä epävarmuuden sieto. yrittäjä oppii tyypillisesti kopioimal-
la toisilta, virheitä tekemällä, ongelmia ratkaisemalla, kokeilemalla, löytämällä ja 
kovalla työllä (Gibb 1997). 

yrittäjämäinen 
käyttäytyminen

(behaviours)

yrittäjämäiset 
ominaisuudet
(attributes)

yrittäjätaidot 
(skills)

Mahdollisuuksien 
etsiminen ja niihin 
tarttuminen

tavoitteellisuus ja 
kunnianhimo

Kyky luovaan 
ongelmanratkaisuun

tehdä aloitteita ja saada 
aikaan asioita

Itseluottamus ja usko 
itseensä

taito vakuuttaa toiset

Ratkaista ongelmia luo-
vasti

Määrätietoisuus neuvottelutaidot

Johtaa itsenäisesti Oman elämän hallinta
Ehdottaminen ja 
aloitteen tekeminen

Ottaa vastuu/omistajuus 
tekemisestä

Halu toimintaan ja teke-
miseen

Kokonaisvaltainen 
bisneksen/projektin/
tilanteen hallinta

Viedä asiat loppuun 
saakka

tekemällä oppiminen strateginen ajattelu

Hallita toisistaan 
riippuvia prosesseja 
verkostoitumalla

Kova tekemään töitä

Intuitiivinen 
päätöksenteko 
epävarmoissa 
olosuhteissa

yhdistää asioita 
luovasti

päättäväisyys Verkostoitumistaidot

Ottaa arvioituja ja 
hallittuja riskejä

Luovuus

taulukko 1. yrittäjämäinen käyttäytyminen, yrittäjämäiset ominaisuudet ja yrittä-
jätaidot Gibb (2005, 47-48). 
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EU:ssa osaaminen käsitetään tietojen, taitojen ja asenteiden kokonaisuudeksi (Eu-
ropean Commission 2018b). Eurooppalainen yrittäjyyden viitekehys, EntreComp 
(kuvio 3) jakaa yrittäjyysosaamisen kolmeen osaamisalueeseen: 
1) ideat ja mahdollisuudet, 
2) resurssit ja 
3) toiminta. 
Kukin osa-alue sisältää viisi rakennusosaa, jotka yhdessä kehittävät kyseistä osaa-
misaluetta. (McCallum, Weicht, McMullan, price, Bacigalupo ja O’Keefe 2018.)
 

Ideat ja mahdollIsu
u

det

ResuRssIt

to
Im

ee
n

Eettinen ja 
kestävä ajattelu

Ideoiden 
arvostaminen/
arvottaminen

Epävarmuuden 

ja riskien kanssa 

selviäminen

Visio

Lu
ov

uu
s

M
ah

do
lli

su
uk

sie
n 

ha
va

its
em

in
enKokem

uksen 

kautta oppim
inen

Toisten kanssa 

työskentely

Suunnittelu ja 
johtaminen

Aloitteellisuus

Toist
en 

mobilis
ointi

Ta
lo

ud
el

lin
en

 ja
 

ra
ho

itu
ks

el
lin

en
 

kä
sit

ys
ky

ky

M
otivaatio ja 

sinnikkyys

Resurssien 
m

obilisointi

Itsetietoisuus ja 

luottamus omiin 

kykyihin

Kuvio 2. yrittäjyysosaamisen viitekehys EntreComp (McCallum ym. 2018.)

EntreComp-viitekehystä voidaan hyödyntää mm. itsensä kehittämisessä, aktiivises-
sa yhteiskunnallisessa toiminnassa, siirtymisessä työmarkkinoille tai uuden yritystoi-
minnan aloittamisessa. sitä voidaan hyödyntää myös oppilaitoksissa opetussuunni-
telmatyössä. (McCallum ym. 2018.)
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”Yrittäjyys ei ole ammatti vaan käyttäytymistä ja taitoja”

yrittäjyyttä ei siis pidä nähdä urana tai ammattina vaan laajasti ajateltuna käyt-
täytymisenä, ominaisuuksina ja taitoina, jotka mahdollistavat yksilön tai ryhmän 
tekemään muutosta ja innovaatioita sekä selviytyä, ja jopa nauttia, lisääntyvästä 
ympäristön epävarmuudesta ja kompleksisuudesta kaikilla elämän aloilla. Arvon-
luonti ja organisoituminen ovat yrittäjyyden keskiössä (Gartner 1988; Koiranen ja 
Ruohotie 2001; Gibb 2005.) 

Arvonluontia tarvitaan kaikissa ammateissa ja rooleissa. Kun yrittäjyys nähdään ta-
loudellisena arvon luomisena, arvoa luodaan asiakkaille tarjoamalla heille kaupallisia 
tuotteita ja palveluja. sosiaalialalla työskentelevälle arvon luonti kohdistuu yhteis-
kuntaan ja ihmisiin, joille tarjotaan esimerkiksi uusia sosiaalipalveluita. taiteilija luo 
arvoa muille ihmisille tekemällä viihdyttävää tai ajatuksia herättävää taidetta. Isä ja 
äiti tuottavat arvoa lapsille olemalla läsnä ja opiskelijat luovat arvoa tuleville työn-
antajille opiskelemalla alansa keskeisiä teorioita ja metataitoja. (Lackéus  2015, 11.)  

2.3 nuorten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja 
tulevaisuuden työelämähaasteet 

Hyvinvointi on yleinen tila, jossa yksilö kykenee tyydyttämään perustarpeensa.  yk-
silö voi tuntea onnellisuutta vasta, kun perustarpeet on tyydytetty. Hyvinvointiin 
liitetyt tarpeet voidaan jakaa tarpeentyydytyksen luonteen perusteella elintasoon 
(having; tulotaso, asunto, työllisyys, koulutus ja terveys), yhteisyyssuhteisiin (loving; 
paikallisyhteisyys, perheyhteisyys, ystävyyssuhteet) sekä itsensä toteuttamiseen 
(being; arvonanto, korvaamattomuus, poliittiset resurssit, vapaa-ajantoiminta). 
(Allardt 1976, 32-33.) Aholan (2011), mukaan Allardt korostaa, että hyvinvointi 
muotoutuu historiallisesti, ja kussakin tilanteessa hyvinvoinnin käsite on siksi ope-
rationalisoitava uudelleen. Hyvinvoinnin ulottuvuuksien valitseminen edellyttää 
jonkinlaista hyvän yhteiskunnan mallia, jolloin on tuotava esille niiden valintaa oh-
jaavat arvot. Hyvinvoinnin kuvausjärjestelmät ovat myös sosiaalisia voimia, jotka 
saattavat vaikuttaa tärkeisiin päätöksiin ja yhteiskunnallisiin valintoihin. (Ahola 
2011 ref. Allardt 1976.)   

Raivion ja Karjalaisen (2012, 17) tasapainoisen osallisuuden kolmiossa (kuvio 3) 
osallisuus tarkoittaa, että 1) ihmisellä on käytössään riittävät aineelliset resurssit 
(having), 2) hän on omaa elämäänsä koskevassa päätöksenteossa toimijana (ac-
ting) ja 3) hänellä on sosiaalisesti merkityksellisiä ja tärkeitä suhteita (belonging). 
nämä osallisuuden ulottuvuudet asettuvat lähelle Allardtin (1976) jäsennystä hy-
vinvoinnin ulottuvuuksista. 
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Kuvio 3. tasapainoisen osallisuuden kolmio (Raivio ja Karjalainen 2012, s. 15)

tasapainoinen osallisuuden kolmio ilmentää yksilötason hyvinvointia, joka heijas-
tuu yhteiskuntaan sosiaalisena kestävyytenä. Kullakin osallisuuden ulottuvuudella 
on myös negatiivinen vastaparinsa: syrjäytymisen ulottuvuudet. Kunkin osallisuu-
den ulottuvuuden vajaus tarkoittaa syrjäytymisriskin lisääntymistä ja osallisuuden 
vähentymistä. (Raivio ja Karjalainen 2012, 17.) 

seligman (2011) kehittämän pERMA-mallin mukaan onnellisuuden osa-alueet ovat: 
mielihyvä (pleasure), kiinnittyneisyys (engagement), ihmissuhteet (relationships), 
merkitys (meaning) ja saavutukset (accomplishments). Ihminen on onnellisimmil-
laan, kun nämä kaikki osa-alueet ovat olemassa. seligmanin mukaan hyvä elämä 
perustuu onnellisuuden tavoitteluun ja jokainen voi vaikuttaa omaan hyvinvointiin-
sa ja saavuttaa elämässään kukoistusta (flourishing). 

nyky-yhteiskunnassa hyvinvointia tuotetaan lähinnä talouskasvun ja kulutuksen li-
säämisen kautta. Kaikissa ikäluokissa koetaan yhä enemmän arjen koherenssin puu-
tetta, stressiä ja masentuneisuutta. Ihmisten kokonaishyvinvoinnin näkökulmasta 
on tarve rakentaa uutta visiota tulevaisuudesta, mikä vaatii nykyisten yhteiskun-
nallisten arvojen ja käsitysten kriittistä arviointia. (sitra 2017a; Hämäläinen 2009.) 

17JAMK

KUVIO 1. Osallisuus syrjäytymisen vastaparina

Kuviossamme kullekin osallisuuden ulottuvuudelle hahmottuu myös negati-
ivinen vastapari; syrjäytymisen ulottuvuudet. Vajaus osallisuusulottuvuudella 
tarkoittaa osallisuuden vähentymistä ja syrjäytymisriskin lisääntymistä; 
täysimääräinen osallisuus ei toteudu, jos jokin osallisuuden ulottuvuuksista 
”vuotaa”. Kokemukseemme osallisuudesta vaikuttaakin osallisuusulottu-
vuuksien tasapainoisuus. Tasapainoisen osallisuuden kolmion voi katsoa il-
mentävän yksilötason hyvinvointia, joka heijastuu yhteiskuntaan sosiaalisena 
kestävyytenä. 

SOSIAALINEN KESTÄVYYS

Pohjimmainen tekijä riittävän toimeentulon ja hyvinvointipalvelujen sekä tur-
vallisuuden takaamiseksi on yhteiskunnan taloudellisten resurssien riittävyys. 
Työssäkäynti on keskeinen tekijä taloudellisen hyvinvoinnin sekä sosiaalisen 
kestävyyden ylläpitämiseksi. Riittävän suuren osan väestöstä tulee olla työllisiä, 
jotta pystymme takaamaan toimeentulon ja palvelut niille, jotka eivät ole työelä-

HAVING

BELONGINGACTING
vieraantuminen l 

objektius l 

valtaisuus l 
toimijuus l

l riittävä toimeentulo
l hyvinvointi 
l turvallisuus

l yhteisyys
l jäsenyys

l�vetäytyminen
l�osattomuus

l��taloudellinen ja terveydellinen huono-osaisuus 
l�turvattomuus

THL, Osallisuuden edistämisen yksikkö
Helka Raivio, Jarno Karjalainen 2012

OSALLISuuS

SyRjäyTyMINEN
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”Tulevaisuuden visiota tarvitaan”

Koulutustason nousu edistää yhteiskunnan uusiutumista ja mahdollistaa eri ryhmi-
en tasa-arvon. Kuitenkin 1990- luvulta lähtien eriarvoisuus on lisääntynyt. 

Koulujärjestelmän tehtävänä on tukea nuoria yhteiskunnan jäseneksi, mutta koulu 
saattaa jopa vahvistaa joidenkin nuorten syrjäytymistä. Osalla nuorista on pitkä 
formaali koulutus, kun taas osa nuorista suorittaa vain peruskoulun. nuorten syr-
jäytyminen tapahtuu usein elämän eri nivelkohdissa. 

suomessa pidetään välttämättömänä, että kaikki saavat vähintään toisen asteen 
koulutuksen tai muun ammattiin pätevöitymisen. Vuonna 2015 hieman yli 50% 
nuorista jatkoi peruskoulun jälkeen lukioon ja reilut 40 % ammatilliseen oppilaitok-
seen. Kokonaan peruskoulun jälkeisen koulutuksen ulkopuolelle jäi 2,7% nuorista.   
peruskoulun jälkeen yhteisvalinnassa osa nuorista ei osaa tehdä omaa tulevaisuut-
taan koskevia koulutussuunnitelmia.  nuoret kaipaavat työelämätietoa erityisesti 
8-luokalla. nuorilla on mahdollisuus saada tukea opintovalintoihin eri tahoilta, ku-
ten vanhemmilta, sukulaisilta, ystäviltä, tet-jaksolta, opolta yms.  Kuitenkin osalle 
nuorista omien valmiuksien ja vahvuuksien tunnistaminen on vielä vaikeaa eivätkä 
kaikki nuoret koe, että peruskoulu olisi tukenut heitä niiden tunnistamisessa.  Osa 
nuorista ei edes osaa hakea apua opintovalintoihin. (Haapakorva, Ristikari, ja Kiila-
koski 2017; t-Media 2017.) nuoret keskeyttävät toisen asteen koulutuksen, koska 
he kokevat alan sopimattomaksi, he eivät viihdy koulussa tai koska koulutus ei 
vastaa nuoren sille asettamia odotuksia (Haapakorva, Ristikari, ja Kiilakoski 2017).  

”Nuoret kaipaavat työelämätietoa”

nuorten syrjäytymistä voidaan tutkia yhteiskunnallisesta-, ryhmä- tai yksilön näkö-
kulmista (Lehikoinen ym. 2002).  yhteiskunnallisesta näkökulmasta työn murros on 
yksi keskeinen tekijä nuorten syrjäytymiseen työmarkkinoilta eivätkä nuoret löydä 
paikkaansa työmarkkinoilla samalla tavalla kuin aikaisemmat sukupolvet. Erityisesti 
kouluttautumattomille nuorille kasautuu eniten ongelmia ja heillä on riski syrjäy-
tyä. (tHL 2018.) suomessa myös parhaassa työiässä eli 25-54 -vuotiaiden miesten 
jääminen työelämän ulkopuolelle on iso ongelma. tyypillisesti miesten työttömyyt-
tä aiheuttavat kolme tekijää: heikko koulutustaso (vain peruskoulu), pitkittynyt 
työttömyys ja vähäinen työhistoria viimeisten kymmenen vuoden aikana. yhä ene-
nevässä määrin työttömien joukossa on ’kadonneita miehiä’ eli niitä, jotka eivät ole 
töissä, hae töitä opiskele tai ole työkyvyttömyyseläkkeellä. (pyykkönen ym. 2017.) 
syrjäytymisen ongelmaan pitää etsiä ratkaisua eri tavoilla, kuten koulutuksen ja 
työmarkkinoiden yhteistyöllä (Lehikoinen ym. 2002 8). 

nuorten miesten ongelmat näkyvät selvästi jo yläkoulussa, jossa mm. itseohjautu-
vuutta on lisätty. nuori mies, jolla on oppimisvaikeuksia, ylivilkkautta tai heikot so-
siaaliset taidot kärsivät enemmän kuin tytöt. syrjäytymistä voidaan ennaltaehkäistä 
paremmin rakentamalla kouluihin moniammatillista osaamista. Lisäksi perhe pitää 
ottaa mukaan nuoren kasvun tueksi, jotta heidän mahdollisuutensa jatkaa opinto-
jaan paranisi. (pyykkönen ym. 2017.)
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peruskoulun jälkeen nuoret valitsevat joko lukion tai ammatillisen koulutuksen. 
tässä vaiheessa nuoret suunnittelevat tulevaa uraansa, mutta osalle nämä päätök-
set ovat liian vaikeita. ne nuoret, jotka kokevat tehneensä väärän valinnan, eivät 
pysty motivoitumaan ja sitoutumaan koulutyöhön. 

noin 10 prosentilla on riski koulupudokkuuteen. Osaa koulupudokkaita uhkaa kou-
lu-uupuminen. Koulu-uupuneet nuoret kokevat, että heidän omat voimavaransa ja 
koulun vaatimukset eivät kohtaa. nuorten kiinnostus koulua kohtaan säilyy, kun he 
saavat onnistumisen kokemuksia. (JyU 2018.) 

”Nuori innostuu onnistumisten kautta” 

nuoret ovat yksilöitä ja heillä on erilaiset opiskeluvalmiudet. Koulun tulisikin huo-
mioida erilaiset oppijat ja ottaa ympäröivä yhteisö mukaan nuorten oppimispro-
sesseihin (sitra 2017b, 124). yhtenä keinona kehittää nuorten uskallusta kokeilla, 
epäonnistua ja toipua epäonnistumisista ovat erilaiset taideprojektit osana aka-
teemisten aineiden opiskelua. taiteen avulla voidaan kehittää nuorten kokonai-
suuksien ymmärtämistä, luovaa ongelmanratkaisua, reflektointia ja mielikuvitus-
ta. Keinoina voidaan käyttää esimerkiksi tulevaisuuden skenaarioita, joiden avulla 
nuorten kanssa voidaan hahmotella erilaisia polkuja eri skenaarioihin pääsemiseksi. 
(nathan 2008.) Jo perusopetuksen opetussuunnitelmassa opetuksen lähtökohdiksi 
linjataan erilaiset ilmiöt sekä laaja-alainen oppiminen (OpH 2016). 

Vuoden 2016 nuorisobarometrissa peräti joka neljäs nuori uskoo vaihtavansa am-
mattia monta kertaa työuransa aikana (Myllyniemi 2017, 70). Vuoden 2017 nuori-
sobarometrissa (pekkarinen ja Myllyniemi 2018, 74) nuoret pitävät tärkeimpinä tai-
toina sosiaalisia taitoja, kielitaitoa, päätöksentekokykyä, ongelmanratkaisukykyä 
ja suvaitsevaisuutta, joita kaikkia pidetään tärkeämpinä kuin yleissivistystä. nuoret 
nostavat esiin myös sosiaalisia kompetensseja sekä sisäiseen yrittäjyyteen liittyviä 
taitoja tehdä päätöksiä ja ratkoa ongelmia. ne koetaan tärkeämmiksi kuin kan-
sainvälisyys tai ympäristötietoisuus. nuoret painottavat elämässä pärjäämisen kan-
nalta taitoja, jotka osoittavat heidän kyvykkyyttään toimia nykyajan työelämässä 
ja vahvistavat heidän sosiaalisia verkostojaan sekä auttavat niissä toimimisessa (By-
man ym., 2018, 156) yli 90 prosenttia kaikista barometrin vastaajista koki uusien 
asioiden oppimisen olevan hauskaa ja heidän mielestään koulutus parantaa työn-
saantimahdollisuuksia. nuoret olivat myös tyytyväisiä elämäänsä. Asteikolla 4–10 
he arvioivat tyytyväisyytensä olevan keskimäärin 8,26. (pulkkinen ym., 2018, 126.)

”Nuori miettii, miten työmarkkinoilla pärjää”

nuorisobarometrin positiivisuudesta huolimatta, monet nuoret kokevat tulevaisuu-
den haasteelliseksi ja mahdollisuutensa pärjätä vaativilla työmarkkinoilla vähäisiksi. 
Onkin ennustettu (Myllyniemi 2017, 42 ref. Honkapohja 2016; Kinnunen ja Mäki-
Fränti 2016), että suomessa usean sukupolven ajan jatkunut kehitys, jossa kukin 
uusi sukupolvi on edellistä vauraampi, saattaa päättyä ja nykynuorista uhkaa jopa 
tulla ensimmäinen sukupolvi, jonka tulot jäävät edeltäjää heikommiksi.  
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3 pitkäkestoinen yrittäjyyskasvatus 
nuorten hyvinvoinnin tukena osana 
koulutusjärjestelmää 

3.1 yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet, menetelmät ja 
haasteet oppilaitosympäristössä

Euroopan Unionissa (EU) yrittäjyyteen kohdistuu paljon tulevaisuuden odotuksia. 
yrittäjyyttä pidetään EU-maiden talouksien kilpailukyvyn, uudistumisen ja työpaik-
kojen lisäämiseen mahdollistavana voimana. yrittäjyyden arvostus on kuitenkin 
ollut heikkoa monissa EU maissa. Euroopan komission toimenpideohjelmassa vuo-
delle 2020 pyrkimyksenä onkin muuttaa eurooppalaista yrittäjyyskulttuuria ja lisä-
tä yrittäjien määrää kehittämällä yrittäjyyttä tukevaa toimintaympäristöä saamalla 
mm. naiset, työttömät ja nuoret kiinnostumaan yrittäjyydestä. Uusien yritysten syn-
nyttämiseksi ensisijaisena toimenpiteenä on kehittää yrittäjyyskasvatusta kaikissa 
jäsenmaissa. (Euroopan komissio, 2012.)

suomessa yrittäjyyskasvatusta on kehitetty kaikilla koulutusjärjestelmän tasoilla 
varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.  Opetus- ja kulttuuriministeriön yrittäjyyttä 
tukevassa koulutuslinjauksessa kaikilla oppijoilla on mahdollisuus mm. kokeilla yrit-
täjyyttä opintojen aikana, kehittää yrittäjyydessä tarvittavia tietoja ja taitoja, saada 
ohjausta yrittäjämäiseen toimintaan ja tehdä yritysten kanssa yhteistyöprojekteja. 
(OKM 2017.) 
 
Vaikka yrittäjyys nähdään keskeisenä tulevaisuuden menestystekijänä sekä yksilö-, 
organisaatio että yhteiskunnan tasoilla, yrittäjyys on jäänyt marginaaliseen ase-
maan monien oppilaitosten opetuksessa. Monet yrittäjyyskasvatuksen ongelmista 
juontuvat jo yrittäjyyden määrittelyn ongelmista ja sitä kautta hämmennykseen 
siitä, mitä yrittäjyyskasvatuksella ylipäätänsä tavoitellaan ja ymmärretään eri kou-
lutustasoilla. Keskeiset haasteet liittyvät henkilöiden tuen-, ajan- ja resurssien puut-
teeseen, opettajien opettamisen sekä oppimisen arvioinnin ongelmiin. (Lackéus 
2015; seikkula-Leino, Ruskovaara, Ikävalo, Mattila & Rytkölä 2010; smith, Collins ja 
Hannon 2006.)  

yrittäjyyskasvatuksen kolme päätavoitetta oppilaitoksissa on 
1) oppia yrittäjyydestä (about) ja sen merkityksestä taloudellisena ja yhteiskunnal-

lisena ilmiönä, 
2) oppia yrittäjyyteen (for) pyrkimällä tukemaan yrittäjäksi ryhtymisen prosessia ja 
3) oppia yrittäjyyden kautta (through) kehittämällä yksilön yrittäjämäistä ajattelu- 

ja toimintatapaa (Jamiesson 1984). 

yrittäjyyteen oppimisessa ensisijaisena tavoitteena on nuorten yrittäjyysasentei-
den-, taitojen ja -toimintatapojen kehittämisessä (oppia yrittäjyyden kautta), joka 
pitäisi aloittaa jo varhaiskasvatuksessa. 
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Vasta myöhemmin esimerkiksi ammattikoulussa tai korkeakoulussa kannattaa ta-
voitteeksi asettaa yrittäjäksi ryhtyminen ja uuden yrityksen perustaminen. yrittä-
jäksi ryhtyminen edellyttää, että nuori omaa riittävät tiedot yrittäjyydestä ja on 
omaksunut yrittäjämäisen ajattelu- ja toimintatavan.

”Nuori oppii oikeassa työssä”   

yrittäjyyden oppiminen mahdollistuu parhaiten avoimessa oppimisympäristössä, 
jossa toteutustavat, menetelmät ja oppisisällöt voivat joustaa ja missä erilaiset si-
dosryhmät, esimerkiksi yrittäjät, tukevat oppijoita yrittäjyyteen. 

yrittäjämäinen toimintatapa tulee pikimmin sulauttaa kiinteästi koko opetussuun-
nitelmaan kuin tarjota erillisiä yrittäjyyskursseja. yrittäjyyteen oppiminen on käy-
tännönläheistä, toiminnallista ja kokemuksellista. yhdessä tekeminen ja reflektointi 
eri taustaisten oppijoiden kanssa on keskeistä. Opettajan rooli on lähinnä fasilitoida 
yksilön ja/ tai tiimin oppimisprosesseja. Käytännön oppimistilanteissa teoreettinen 
tieto tulee oppijoille paremmin näkyväksi käytännön harjoittelutilanteiden kautta. 
Oppilaitoksissa yrittäjyyteen oppiminen usein hankaloituu, koska oppimistilanteet 
järjestetään luokkatiloissa tietyn opetussuunnitelman ja lukujärjestyksen puitteissa.  
yrittäjyyteen oppiminen eroaa muista projektioppimisen menetelmistä erityisesti 
oppijoiden omien ideoiden käytännön testauksella sekä resurssien hyödyntämisellä 
uudella tavalla luomalla uudenlaisia lopputuotteita. (Lackeus 2015; Euroopan ko-
missio 2012; sarasvathy ja Venkataraman 2011; pittaway ja Cope 2007; Gibb 2005; 
Kyrö ja Carrier 2005.)  

3.2 Minäpystyvyys ja identiteetin kehittyminen oman 
polun rakentamisessa

yrittäjämäisen toimintatavan omaksuminen edellyttää jonkin verran rohkeutta ja 
sitä, että nuorella on käsitys omasta osaamisestaan ja identiteetistään. Jokaisella yk-
silöllä on odotuksia ja uskomuksia siitä, millaisista tehtävistä hänellä on kykyä suoriu-
tua menestyksellisesti. Bandura (1977) kutsuu näitä uskomuksia minäpystyvyydeksi. 

nuori, joka suoriutuu haastavista tehtävästä, vahvistaa minäpystyvyyttään. Heikos-
ti suoriutuva nuori sitä vastoin alkaa välttelemään haasteita välttääkseen virheiden 
tekemistä. yrittäjyyden henki ja siihen liittyvä pro-aktiivisuus, innovatiivisuus ja ris-
kinottohalu nousevat positiivisesta minäkuvasta ja yrittäjämäisistä asenteista (Chiri-
co, 2007a, 58; Chirico, 2007b, 142). yrittäjyyteen oppimisessa uteliaisuus, innostus 
ja riskinottaminen sekä yhteisöllinen oppiminen ovat avainasemassa (potinkara, 
Römer-paakkanen ja suonpää 2013).  

yrittäjyyteen oppiminen ja kasvaminen tapahtuvat sosiaalistumisen, kokemusten ja 
koulutuksen yhteisvaikutuksena. yrittäjyyteen kasvamisen prosessi käynnistyy ja ke-
hittyy erilaisissa ympäristöissä ja systeemeissä – perheessä, koulussa, ja vapaa-ajan 
toiminnassa ja harrastuksissa. Mentorointi, neuvonta ja valmentaminen toimivat 
tässä prosessissa ikään kuin katalysaattoreina. (Römer-paakkanen ja pekkala 2008.) 
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Identiteettinsä selkiyttäneet on parhaiten voiva ryhmä, joka on jo kokeillut erilaisia 
rooleja ja sitoutunut tiettyihin päämääriin ja ratkaisuihin eli he ovat jo päättäneet 
elämälleen suunnan, jota aikovat seurata. nämä elämänsuunnitelmat tuovat heille 
itseluottamusta. tällä ryhmällä on myös terve suhtautuminen digitaalisuuteen ja he 
hyödyntävät sitä esimerkiksi tiedon etsimisessä. (tähän ryhmään kuuluu noin 20,4 
prosenttia tutkituista lukiolaisista.) 

Identiteettiä etsivät puolestaan ovat jo hyvällä matkalla kohti identiteetin selkiytymistä 
ja oman suunnan löytymistä. He kokeilevat erilaisia rooleja ja ovat jo osittain sitoutu-
neetkin joihinkin tavoitteisiin elämässään. He käyttävät digitaalisuutta hyödyksi hyvin 
samalla tavalla kuin identiteettinsä jo saavuttaneet nuoret, mutta heillä on enemmän 
taipumusta digilaitteiden liiallisen käyttöön. (noin 13 prosenttia lukiolaisista).

Identiteetin lainanneet ovat omaksuneet jonkin ulkopuolelta tulevan identitee-
tin, mutta eivät ole kuitenkaan itse erilaisia vaihtoehtoja kokeilleet. Heillä on jokin 
hatara tai orastava näkemys tulevaisuuden suunnitelmistaan, mutta he eivät ole juu-
rikaan avoimia vielä tarkemmin pohtimaan sitä. He saattavat omaksua esimerkiksi 
vanhempien tai ystävien tai nykyisin vaikkapa verkko-yhteisöjen käsityksen itsestään. 
tämä identiteetti voi myöhemmin osoittautua itselle vieraaksi. (35,5 prosenttia lukio-
laisista).

Identiteetin märehtijät puolestaan pohtivat, vellovat ja ovat hukassa identiteettinsä 
kanssa eivätkä ole vielä sitoutuneet päämääriin. He murehtivat sitä, mitä elämäs-
sään haluavat. Juuri tälle ryhmälle digitaalisaatio näyttää tuottavan eniten uhkia. 
Märehtijät ovat taipuvaisia koukuttumaan digilaitteisiin ja käyttämään niitä liikaa. 
He myös käyttävät eniten sosiaalista mediaa. sosiaalisen median liikakäyttö taas voi 
lisätä riittämättömyyden tunteita ja vaikeuttaa oman identiteetin löytymistä. (noin 
15 prosenttia lukiolaisista).

Identiteetin lainanneet ovat omaksuneet jonkin ulkopuolelta tulevan identiteetin, 
mutta eivät ole kuitenkaan itse erilaisia vaihtoehtoja kokeilleet. Heillä on jokin hatara 
tai orastava näkemys tulevaisuuden suunnitelmistaan, mutta he eivät ole juurikaan 
avoimia vielä tarkemmin pohtimaan sitä. He saattavat omaksua esimerkiksi vanhem-
pien tai ystävien tai nykyisin vaikkapa verkko-yhteisöjen käsityksen itsestään. tämä 
identiteetti voi myöhemmin osoittautua itselle vieraaksi. (35,5 prosenttia lukiolaisista).
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nykyisin ajatellaan, että identiteetti on pirstaloitunut, tilanteesta toiseen muuttu-
va ja epäjatkuva. sitä ei enää pidetä yksilön persoonallisuuden suhteellisen muut-
tumattomana ytimenä vaan minä käsitetään dynaamisena ja jatkuvasti uudelleen 
neuvoteltavana.  Identiteetti muokkaantuu jatkuvasti suhteessa vallitseviin kulttuu-
risiin tapoihin, kokemuksiin, tilanteisiin ja ihmisiin, joiden kanssa olemme vuorovai-
kutuksessa arjessa. (Hall 1999, 21-23; Eteläpelto ja Vähäsantanen 2010, 47.)

Mannerströmin ym. tutkimuksen (2018) mukaan suomalaisten lukiolaisten joukos-
ta voidaan löytää seuraavat viisi ryhmää, joiden identiteetin rakentumiseen muun 
muassa koulujen digitaalinen ympäristö vaikuttaa eri tavoin:

Koska vuorovaikutus, erilaiset kokemukset ja tilanteet vaikuttavat nuorten identi-
teetin rakentumiseen, tarvitaan erilaisissa valintatilanteissa ja elämänvaiheissa tätä 
rakennustyötä tukevaa toimintaa ja ohjausta. 
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salmela-Aro (2016, 46) korostaa, että suomessa tulisikin panostaa opinto-ohjauk-
seen ja lisätä opinto-ohjauksen määrää peruskoulun lopussa sekä lukiossa. Oman 
paikan ja polun löytäminen tulisi olla keskeinen teema, joka kaikissa aineissa huo-
mioitaisiin. (salmela-Aro 2016, 46.) 

3.3 nuori yrittäjyys -toiminnan ja Vuosi yrittäjänä 
-ohjelman kuvaus

nuori yrittäjyys ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tukee ja edistää lasten 
ja nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja talouslukutaitoja suomessa. yhdistyksen tavoit-
teena on saada nuoret tunnistamaan omat taitonsa ja ottamaan ne käyttöön jo 
koulu- ja opiskeluaikana. yhdistys tarjoaa oppilaitoksille opinto-ohjelmia, joita op-
pilaitokset voivat hyödyntää osana opetustaan. toiminnallisia opinto-ohjelmia on 
yhteensä kymmenen – esiopetuksesta korkeakouluun. (nuori yrittäjyys ry 2018a.)

suomessa nuori yrittäjyys -toiminta on käynnistynyt vuonna 1995, jolloin ny Vuosi 
yrittäjänä -ohjelma oli svenska Handelshögskolanin projekti. yhdistys perustettiin 
lokakuussa 2002 ja käytännön toiminta alkoi vuoden 2003 alussa. (nuori yrittäjyys 
ry 2018b.) 

nuori yrittäjyys ry kuuluu kansainväliseen Junior Achievement (JA) -verkostoon, 
joka on maailman laajin nuorten työelämä- ja taloustaitoja sekä yrittäjyyttä tukeva 
järjestö. Verkosto toimii tällä hetkellä yli 100 maassa ja tavoittaa vuosittain yli 10 
miljoonaa lasta ja nuorta. (JA Worldwide 2018.) 

Globaalisti JA-toimintaa kaikilla mantereilla yhdistää kolme peruspilaria: työelämä-
taidot, taloudenhallinta ja yrittäjyys. työelämätaidot ovat taitoja, joita nuoret tar-
vitsevat opinnoissaan ja työelämässä. taloudenhallintaan kuuluvat muun muassa 
rahan ja työn arvon ymmärtäminen, verotuksen ymmärtäminen ja kansainvälisen 
kaupan mahdollisuuksien havaitseminen. yrittäjyyden avulla nuoret voivat viedä 
oppilaitoksessa opitut asiat käytäntöön, oppia toimimaan yksin ja ryhmässä sekä 
kokeilla yrittäjyyttä oikeasti. (JA Worldwide 2017.)

ny Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa oppijat perustavat oikealla rahalla toimivan mini-
yrityksen (ny-yritys) osana oppilaitoksen yrittäjyyskurssia. Oppijat voivat pyörittää 
ny-yritystä 1-3 lukukautta ja ohjelman aikana he käyvät läpi yrityksen vaiheet pe-
rustamisesta toiminnan alasajoon. Ohjelma on suunnattu yläkoulun 9. luokkalaisille 
ja toisen asteen oppijoille. Ohjelman käytännön toiminnasta oppilaitoksessa vastaa 
ohjaava opettaja. nuori yrittäjyys ry tarjoaa ohjelmaan opettajien ja oppijoiden 
materiaalit sekä tukea ohjelman suorittamisen aikana. Ohjelman aikana oppijoiden 
työelämätaidot ja taloudenhallinta vahvistuvat ja he oppivat yrittäjyydestä tekemi-
sen kautta. (nuori yrittäjyys ry 2018c.) Lukuvuoden 2017 – 2018 aikana ohjelmaan 
osallistui 4573 oppijaa, jotka perustivat yhteensä 1839 ny-yritystä. Ohjelma toteu-
tettiin 179 oppilaitoksessa, joista 116 oli toisen asteen oppilaitoksia. (nuori yrittä-
jyys ry 2018d.) Euroopassa ohjelma tavoittaa vuosittain 41:ssa maassa kaikkiaan 
puoli miljoonaa nuorta.



22    MInä pystyn! – pitkäkestoinen yrittäjyyskasvatus nuorten  tulevaisuuden hyvinvoinnin perustana 

4 ICEE-tutkimus – Vuosi yrittäjänä 
-ohjelman vaikuttavuus
the Innovation Cluster for Entrepreneurship Education (ICEE) – tutkimushanke 
toteutettiin vuosina 2015-2017 suomessa, Belgiassa, Italiassa, Latviassa ja Virossa. 
siinä haluttiin selvittää, miten  pitkäkestoinen Vuosi yrittäjänä -ohjelma (suomes-
sa nuori yrittäjyys ry:n (ny)  tarjoama) vaikuttaa opiskelijoiden oppimistuloksiin, 
osallistumiseen sekä koulunkäyntimotivaatioon. Lisäksi selvitettiin opettajien, van-
hempien ja liike-elämän edustajien ja yrittäjien näkemyksiä yrittäjyyskasvatuksen 
edistämistä haittaavista ja tukevista tekijöistä oppilaitoksissa. (Johansen 2018b.)  

tutkimushankkeen taustalla on Euroopan komission jäsenmailleen esittämä ta-
voite, jossa nuorille pyritään tarjoamaan ennen oppivelvollisuuden suorittamista 
ainakin yksi käytännön yrittäjyyskokemus. Esimerkkeinä voidaan mainita miniyri-
tystoiminta tai jonkin yritystoimintahankkeen tai sosiaalisen hankkeen toiminnasta 
vastaaminen. (Euroopan komissio 2012, 8.) 

Myös aikaisemman tutkimuksen perusteella on näyttöä siitä, että yrittäjyyskasva-
tuksen kautta voidaan lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta, luoda uusia yrityksiä, 
parantaa nuorten työllistymistä sekä tukea nuoria ymmärtämään paremmin omia 
kykyjään. ICEE-tutkimuksella pyrittiin lisäksi selvittämään, miten pitkäkestoinen yrit-
täjyysprojektitoiminta vaikuttaa nuorten oppimistuloksiin, osallistumiseen ja koulu-
motivaatioon. 

ICEE-tutkimuksen kohteena oli aikaisemmin kuvattu Vuosi yrittäjänä- ohjelma, joka 
on laajasti käytetty useissa EU-jäsenvaltioissa.  Miniyritysmallissa voidaan soveltaa 
kaikkia yrittäjyyskasvatuksen kolmea lähestymistapaa: Oppia yrittäjyydestä, oppia 
yrittäjyyteen ja oppia yrittäjyyden kautta (Johansen 2018b).  
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tutkimukseen osallistui 25 toisen as-
teen oppilaitosta Belgiasta, Italiasta, 
Latviasta, suomesta ja Virosta.  Kent-
tätutkimukset kestivät 27 kuukautta, 
jonka aikana kerättiin sekä määrällis-
tä että laadullista aineistoa. Määräl-
listä kyselytutkimusaineistoa kerättiin 
ennen ja jälkeen Vuosi yrittäjänä -oh-
jelman yhteensä 12 000 vastaajalta 
viidestä maasta. Vastaajiin kuului opis-
kelijoiden lisäksi opettajia, vanhempia 
sekä yrityselämän henkilöitä. Laadul-
lisia henkilöhaastatteluja tehtiin 150. 
Opiskelijoiden keski-ikä oli 17 vuotta, 
poikien ja tyttöjen jakauma 50/50. 
(Johansen 2018b.) suomessa tutki-
mukseen osallistui viisi koulua ja 2200 
suomalaista (oppilaita, opettajia, van-
hempia sekä liike-elämän edustajia ja 
yrittäjiä) (Johansen 2018a).

5 maata
Belgia, Italia, Latvia, suomi ja Viro.

25
toisen asteen oppilaitosta, joissa 

käytettiin Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa

Opiskelijoiden keski-ikä 17

50 % 50 %

12 000
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opiskelijoita, opettajia, 
vanhempia, yrityselämän 
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HEnKILÖ-
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5
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Kuvio 4. ICEE-tutkimuksen kohderyhmän kuvaus
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tutkimuksen otos oli riittävän suuri tuottamaan luotettavia ja vertailukelpoisia tu-
loksia ja johtopäätöksiä. tutkimuksessa käytettiin myös kontrolliryhmiä (jotka eivät 
osallistuneet ohjelmaan), joten yrittäjyyskasvatuksen vaikutukset ohjelmaan osallis-
tuneiden opiskelijoiden toimintaan voitiin luotettavasti arvioida. (Johansen 2018a.)

Lukuvuoden mittainen kurssi kestää keskimäärin 7 kuukautta, jolloin viikoittain 
yrittäjyyteen käytettävä aika oli keskimäärin 5h. suomalaisen aineiston Vuosi yrit-
täjänä -ohjelman oppilaat työskentelivät ohjelman aikana koulussa ja kotona kes-
kimäärin yhteensä 160 tuntia 25 viikon ajan. Oppilaat voidaan jakaa ajankäyttönsä 
mukaan seuraaviin ryhmiin: 70 prosenttia oppilaista, jotka osallistuivat ny Vuosi 
yrittäjänä –ohjelmaan, käytti opiskeluun yli 100 tuntia (korkea ny- aktiivisuus) ja 30 
prosenttia käytti alle 99 tuntia opiskeluun (matala ny-aktiivisuus). Vertailuryhmään 
kuuluivat oppilaat, jotka eivät osallistuneet Vy-ohjelmaan. (Johansen 2018b.)

tutkimuksen mukaan pitkäkestoisesti ohjelmaan osallistuneilla oli parempi kou-
lunkäyntimotivaatio ja parempi koulumenestys sekä läheisempi suhde opettajiin.  
Opiskelijat, jotka käyttivät yli 100 tuntia = 2h/viikko yli puolen vuoden ajan (kor-
kea ny-aktiivisuus), Vuosi yrittäjänä- ohjelmassa kehittyivät taidoiltaan ja osaami-
seltaan paremmin kuin ne, jotka käyttivät alle 99 tuntia (matala ny-aktiivisuus) tai 
kontrolliryhmät. 

”Pitkäkestoinen yrittäjyyskasvatus vaikuttaa kokonaisopintoihin 
positiivisesti”

tutkimuksessa mukana olleet opiskelijat, joilla oli korkea ny-aktiivisuus, rapor-
toivat että heillä oli tarvittavat tiedot, taidot ja asenteet perustaa ja harjoittaa 
yritystoimintaa. He pitivät yrittäjyyttä myös palkkatyötä houkuttelevampana työl-
listymisvaihtoehtona. tulosten perusteella Vy-ohjelmaan pidemmällä aikavälillä 
osallistuneilla nuorilla oli merkittäviä eroja eri osaamisalueilla, kuten sitoutumisessa, 
kyvyssä organisoida toimintaa, tehdä päätöksiä, esiintymistaidoissa, aloitekyvyssä, 
johtamisessa sekä aikataulujen ja projektien hallinnassa. Lisäksi näillä opiskelijoil-
la oli merkittävästi korkeampi opiskelumotivaatio verrattuna vertailuryhmiin. He 
panostivat koulunkäyntiin enemmän ja olivat merkittävästi kiinnostuneempia kou-
luun liittyvään tekemiseen, joka vaikutti positiivisesti heidän opintomenestykseen-
sä. (Johansen 2018 a,b.) 

Vuosi yrittäjänä -ohjelman opettajat kokivat, että heidän tehtävänsä oli tukea nuor-
ten oppimista eikä antaa valmiita ratkaisuja ongelmiin. Lisäksi Vy-toimintamalli aut-
toi heitä luomaan läheisemmän ja tasa-arvoisemman suhteen opiskelijoihin. Monet 
opettajat kokivat, etteivät he tunteneet yrittäjyyskasvatuksessa käytettyjä työs-
kentelytapoja riittävän hyvin eikä heillä ollut riittävästi aikaa. Opettajien mukaan 
yrittäjyyskasvatuksen toimintatavoista tulisi keskustella ja reflektoida kollegoiden 
kanssa enemmän. He myös toivoivat, että oppilaitosten johto tukisi heitä työssään. 
tutkimuksen mukaan tarve laadukkaalle yrittäjyyskasvatuskoulutukselle on ilmei-
nen. (Johansen 2018 a,b.)
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”Asenteet koulunkäyntiä kohtaan muuttuivat positiivisemmaksi”

tutkimukseen osallistui myös oppilaiden vanhempia (suomalainen aineisto n=599). 
Vanhemmat kokivat Vy-ohjelman ja yrittäjyyskasvatuksen oppimismenetelmät po-
sitiivisesti. He pitivät tärkeänä, että nuoret oppivat laaja-alaisia taitoja kuten ryhmä-
työtaitoja ja luovuutta. He kokivat, että nuorten asenteet koulunkäyntiä kohtaan 
muuttui positiivisesti. nuoret ottivat enemmän vastuuta ja luottivat omiin kykyihin-
sä. Vanhemmat haluaisivat saada enemmän tietoa pedagogisesta lähestymistavas-
ta ja yksilöllisistä arviointiperusteista, jotta he voisivat tukea paremmin nuoria kou-
lunkäynnissä. (Johansen 2018,ab.)

tutkimukseen osallistui myös nuori yrittäjyys toiminnan keskeisiä tukijoita eli suo-
malaisia ja kansainvälisiä liike-elämän edustajia ja yrittäjiä (suomi, n=148), jotka 
näkevät toiminnan tärkeänä ja haluavat vahvistaa nuorten osaamista. Heidän mie-
lestään oppilaitoksen johdolta sekä opettajilta puuttuu osaamista, jotta yrittäjyys-
kasvatusta voitaisiin edistää oppilaitoksissa. He kokivat myös, että yhteistyö oppilai-
tosten ja liike-elämän kanssa on tärkeää. Osa yrittäjistä ja opettajista oli kuitenkin 
sitä mieltä, että liike-elämän edustajilla ei ole tarpeeksi aikaa yrittäjyyskasvatukselle 
oppilaitoksissa. (Johansen 2018 a,b.) nuori yrittäjyys ry:n tekemässä alumnikyse-
lyssä alumnit kertoivat, että Vuosi yrittäjänä -ohjelman todistus ansioluettelossa 
herättää usein eniten kiinnostusta ja kysymyksiä työhaastattelussa.   

tutkimuksen tulokset osoittavat, että pitkäkestoinen yrittäjyyskasvatus vahvistaa 
nuorten minäpystyvyyden ja oman elämän hallinnan tunnetta. Myös omat tavoit-
teet kirkastuvat lukuvuoden mittaisen yrittäjyysohjelman avulla. Oman yrityksen 
pyörittäminen tuntuu nuorista merkitykselliseltä työltä, jolle löytyy myös tunnistet-
tava arvo. nuoret kokevat yhdessä tekemisen kautta onnistumista, joka motivoi 
heitä myös eteenpäin. 

Kokonaisuutena tässä yrittäjyyden oppimisprosessissa tapahtuu kokonaisvaltaista 
oppimista, joka tukee oman identiteetin löytämistä. toissijaisena tavoitteena saa-
daan myös valmiudet yrityksen perustamiseen ja itsensä työllistämiseen - joka tulee 
suurella todennäköisyydellä olemaan milleniaalien yksi työn muoto ennen kuin he 
ovat täyttäneet 30-vuotta.  
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5 ny Vuosi yrittäjänä -ohjelma 
osaamistarpeiden, yrittäjyyden 
ja nuoren kokonaishyvinvoinnin 
oppimisympäristönä

Olemme artikkelissamme pohtineet nuorten mahdollisuuksia tulevaisuuden yhä 
epävarmemmassa ja vaikeammin ennakoitavassa toimintaympäristössä. tavoittee-
na on ollut vastata kysymykseen: Miten Vuosi yrittäjänä -ohjelma oppimisympäris-
tönä tukee tulevaisuuden osaamistarpeita, yrittäjyyttä, nuorten identiteetin vahvis-
tumista ja hyvinvointia?

Kuviossa 5 esitetään tämän selvityksen tuloksena syntynyt kuvaus nuorten tule-
vaisuuden toimintaympäristön, oppimisympäristöjen ja kokonaishyvinvoinnin ko-
konaisuudesta.  

Kuvio 5. nuorten kokonaishyvinvointi tulevaisuuden toiminta- ja oppimisympäris-
tössä  
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tulevaisuuden työelämäosaamista voi oppia, työelämäkokeilujen lisäksi, myös kou-
lussa, kotona tai harrastuksissa ja vapaa-ajalla. työn murros muuttaa työtä ja työn-
tekemisen tapoja ja tulevaisuudessa yrittäjyyden uskotaankin monipuolistavan työ-
uraa ja tarjoavan yhden toimeentulonlähteen palkkatyön ohelle.  tulevaisuudessa 
kyse ei enää ole siitä, haluaako nuori yrittäjäksi vai ei, vaan kaikilta edellytetään 
yrittäjämäistä osaamista, joka antaa valmiudet tarttua erilaisiin mahdollisuuksiin ja 
esimerkiksi täydentää toimeentuloa erilaisissa elämäntilanteissa. nuoren kokonais-
hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että hänellä on riittävä elintaso, ihmissuhteet 
ovat kunnossa, hän voi toteuttaa itseään ja hänellä on merkityksellistä työtä tai 
muuta tekemistä. yleiset työelämän ja talouden hallinnan taidot auttavat riittävän 
elintason saavuttamisessa, viestintä- ja vuorovaikutustaidot tukevat yhteisöllisyy-
den rakentumista ja yrittäjyys auttaa itsensä toteuttamisessa ja työllistymisessä. 

ICEE-tutkimustulokset osoittavat, että nuori yrittäjyys Vuosi yrittäjänä (Vy) -ohjel-
man opintoihin sidottu, pitkäkestoinen eri oppiaineita yhdistävä yrittäjyyskasvatus 
antaa nuorille mahdollisuuden harjoitella ja oppia yrittäjyyden kautta työelämän 
murroksessa tarvittavia taitoja. Vy-ohjelmaan aktiivisesti osallistuneet oppijat ke-
hittivät tulevaisuudessa tarvittavia avaintaitoja: erilaisten mahdollisuuksien havait-
semista, projektinhallintaa, oman toiminnan johtamista, päätöksentekokykyä ja 
vuorovaikutustaitoja. He kokivat yrittäjyyden myös positiiviseksi tavaksi työllistää 
itsensä. nuorten positiiviset oppimiskokemukset ja niistä nouseva motivaatio tuke-
vat osaltaan kykyä elinikäiseen oppimiseen.  

Osa nuorista ei kuitenkaan syttynyt tällaiselle kokemusperäiselle ja toiminnallisel-
le oppimismenetelmälle. Osa oppijoista saattoi esimerkiksi kokea turvattomuuden 
tunnetta, kun opiskelu ei tapahdukaan luokkahuoneessa tavallisin opetus- ja arvi-
ointimenetelmin. Opettajien tuleekin antaa tukea ja kannustusta sitä tarvitseville. 
siksi on tärkeää, että opettajilla on saatavilla riittävän laadukasta yrittäjyyskasva-
tuskoulutusta ja oppilaitosten johto tunnistaa opetusmenetelmän hyödyt ja tukee 
siinä myös opettajia.     

nuorten tulevaisuuden kokonaishyvinvointiin vaikuttavat erilaiset globaalit ilmiöt. 
silti moni asia tuntuu kiteytyvän arjessa tapahtuvaan merkitykselliseen tekemiseen 
ja kokemiseen. Merkityksellinen tekeminen sitouttaa nuorta ja vahvistaa minäpys-
tyvyyden tunnetta sekä motivoi nuorta oppimaan uutta ja vaikuttamaan omiin tu-
levaisuuden valintoihinsa. Koulutusjärjestelmässä yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena 
on tukea tätä nuoren omaehtoista kasvua muuttuvassa maailmassa. Koulutusjär-
jestelmän tulisi yksittäisten toimenpiteiden sijaan rakentua varhaiskasvatuksesta 
korkeakouluun ulottuvasta kokonaisvaltaisesta yrittäjyyskasvatuksen jatkumosta, 
joka kokoaa yrittäjyyskasvatuksen hyvät käytänteet kaikkien saataville ja huomioi 
koulutuksen nivelkohdissa syntyvät oppimishaasteet.    

Meidän kaikkien, vanhempien, opettajien, oppilaitosten johdon, yrityselämän ja 
poliittisten päättäjien, kannattaa miettiä sitä, millaisia nuoria haluamme suomeen. 
nuoresta näkee, kun hän innostuu oppimastaan. Kun nuorelta tulee iloisesti lau-
sahdus ”Minä pystyn!”, olemme päässeet tavoitteeseemme. Innostunut nuori ei 
syrjäydy. 
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