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1 Johdanto 
 
”Harva asia saa niin hyvälle mielelle kuin se, että nuorten asenteet yrittäjyyttä kohtaan 
ovat ennätysmyönteiset. Se lupaa hyvää Suomelle. Hallitus haluaa vauhdittaa kehitystä, 
joka on syntynyt Slushin ja startup-kulttuurin myötä. Se elää korkeakoulumaailmassa 
vahvana.” 

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (Aalto-yliopisto 2018). 

 

Yrittäjyys on yksi nopeiten kasvava teema korkeakoulutuksessa, jossa tavoitteena on yrit-

täjyyshengen vahvistaminen. Muutos voidaan nähdä kokonaisvaltaisena korkeakoulutuk-

sen muutoksena, joka koskee sekä yliopiston organisaatiokulttuuria ja rakenteita että ope-

tussuunnitelmia, opettajia ja opiskelijoita. (Naskali 2010a, 72.) Tässä tutkimuksessa pa-

neudun yrittäjyyteen ja yrittäjyyskasvatukseen yliopisto-opiskelijoiden näkökulmasta. 

Olen kiinnostunut siitä, pitääkö opetusministerin kommentti yrittäjyysmyönteisyydestä ja 

korkeakoulujen yrittäjyyskulttuurista paikkansa. 

  

Yliopisto on ollut perinteisesti suhteellisen vapaa muun yhteiskunnan ohjauksesta, ja 

siellä on luotu ideologioita ja maailmankatsomuksia. Viime aikoina yliopisto on kuiten-

kin ollut suuren ideologisen ja rakenteellisen muutoksen kohteena. Muutosta on pääasi-

assa perusteltu taloudellisiin olosuhteisiin sopeutumisella ja kansainvälisessä kilpailussa 

pärjäämisellä. Tämän yliopistossa tapahtuvan muutoksen taustalla on yhteiskunnallinen 

ja erityisesti taloudellinen muutos, joka korostaa kilpailua ja innovaatioita myös tieteessä. 

Yliopiston perinteisten tehtävien, tutkimus- ja opetustyön rinnalle on asetettu vaatimus 

palvella työ- ja liike-elämää. (Naskali 2010a, 72.) Yrittäjämäisen toiminnan edellyttämi-

nen sekä yliopistolta että yliopistolla toimivilta yksilöiltä on osa tätä muutosta, vaikka 

yrittäjämäisyyteen kannustetaan muuallakin yhteiskunnassa kuin yliopistossa. Yrittäjä-

mäistä toimintaa edellytetään yhä enemmän sekä yksilöiltä koulutuksessa ja työssä että 

myös julkisilta instituutioilta. Yrittäjämäisyyden nähdään olevan välttämätöntä yksilöi-

den ja yhteiskunnan menestymiseksi ja siten sitä on opetettava koulutuksessa (mm. Kor-

honen, Komulainen & Räty 2010; Korhonen & Ristimäki 2007).  

 

Muutoksella on vaikutuksensa myös yliopiston opiskelijoihin.  Tavoite kouluttaa vastuul-

lisia yrittäjäsubjekteja on tuotu selkeästi esiin yrittäjyyskasvatuksen tavoitteissa (esim. 

Euroopan komissio 2013; Opetusministeriö 2009). Kriittisen yrittäjyyskasvatuksen tutki-

muksen piirissä on tutkittu opettajien ja opettajiksi opiskelevien näkemyksiä (ks. esim. 
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Korhonen 2012; Naskali 2010a; Roine 2013) sekä kauppatieteiden opiskelijoiden näke-

myksiä (Laalo & Heinonen 2016). Tämä tutkimus laajentaa näkökulmaa koskemaan kor-

keakouluopiskelijoita ja erityisesti teknillisen alan opiskelijoita. Siitä, kuinka yrittäjämäi-

sen toiminnan arvostaminen eli yrittäjyyden eetos muovaa käsityksiä itsestä, kuinka sitä 

sisäistetään, tai kuinka opiskelijat ylipäätään neuvottelevat yrittäjyyden alueella, ei ole 

juurikaan tietoa tai tutkimusta (Komulainen 2013; Mononen-Batista Costa & Brunila, 

2016). Tutkimuksen kontekstina toimii Aalto-yliopisto ja sen teknillisen alan opiskelijat.  

 

Oma kiinnostukseni yrittäjyyskasvatukseen heräsi vasta pro gradu -työn tekemisen aloi-

tettuani. Alun perin suunnittelin tutkivani sitä, miksi yliopisto-opiskelijat ylipäätään opis-

kelevat. Muotoillessani tutkimuskysymyksiä perehdyin kirjallisuuteen laajasti, jolloin 

vastaani tuli kriittinen yrittäjyyskasvatuksen tutkimus. Yrittäjyyskasvatus oli minulle 

suhteellisen vieras aihealue, mutta yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksesta lukiessani mi-

nulle muodostui parempi kuva siitä, miten yrittäjyyden eetos yhteiskunnassa ja koulutuk-

sessa muodostuu. Kiinnostuin siitä ja halusin suunnata tutkimusaiheeni koskemaan enem-

män sitä. Ratkaisuun vaikutti myös se, että samoihin aikoihin aloitin tutkintooni kuuluvan 

harjoittelun Aalto-yliopistossa. Uudessa ympäristössä törmäsin uudenlaiseen diskurssien 

käyttöön ja aloin kiinnittää huomiota siihen, kuinka yrittäjyydestä puhutaan Aalto-yli-

opistossa, samalla kun luin siitä lisää. Toivon, että tutkimukseni avaa uusia näkökulmia 

sen lukijoille samaan tapaan kuin sen tekeminen on avannut minulle.  

 

Olen koulutukseni aikana sekä tutkimusprosessin edetessä oppinut kyseenalaistamaan 

elinikäistä oppimista, kilpailukykypuhetta ja puhetta globalisaatiosta. Brunila, Onnismaa 

ja Pasanen (2015, 14–15) sekä Tervasmäki ja Tomperi (2018, 177) huomauttavat, että 

usein näiden kolmen yhteenliittymä otetaan annettuna, ikään kuin luonnonvoimana, jota 

on mahdoton vastustaa, mutta johon on pakko sopeutua, myös kasvatustieteellisessä tut-

kimuksessa. Haluan tällä tutkimuksella osaltani olla mukana kyseenalaistamassa tätä nä-

kemystä yrittäjyyden eetoksen kriittisen tarkastelun kautta. 
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2 Yliopisto tietokykykapitalismissa 
 
 
Olen tässä tutkimuksessa kiinnostunut yrittäjyyden eetoksesta yliopistossa. Tarkastelen 

ilmiötä diskursiivisena hallintana, jossa yrittäjyyden eetos rakentuu diskursiivisesti. Kyse 

on siis siitä, miten diskurssit toimivat, miten niitä tuotetaan ja mitkä ovat niiden seurauk-

set. Diskurssilla tarkoitan siten tutkimuksessani paitsi kieltä ja tekstiä myös sääntöjen, 

uskomusten, ehtojen ja kategorioiden historiallisesti, sosiaalisesti ja institutionaalisesti 

muodostuvaa rakennetta. (Adams St. Pierre 2000, 485).  

 

Yrittäjyyden eetoksen ymmärtämiseksi ja hahmottamisen avuksi käytän käsitettä tietoky-

kykapitalismi, jonka liitän hallinnan tutkimukseen. Seuraavassa avaan sitä, mitä tietoky-

kykapitalismilla tarkoitetaan ja miten se liittyy hallintaan. Sen jälkeen perehdyn siihen, 

miten tietokykykapitalistinen hallinta ilmenee yliopistossa.  
 
2.1 Tietokykykapitalismi hallinnan muotona 
 

Tietokykykapitalismin käsitteen taustalla on ajatus, että työ ja koulutus kietoutuvat yhä 

vahvemmin toisiinsa, koska työn luonne muuttuu yhä abstraktimmaksi. On argumentoitu, 

että työ perustuu yhä enemmän abstrakteihin ja inhimillisiin kykyihin, joita koulutus on 

perinteisesti tuottanut. Nyt näitä kykyjä tarvitaan lisääntyvissä määrin työelämässä, jol-

loin näistä kyvyistä tulee hallinnan ja kontrollin kohteita. Taloudelliset tehokkuuspyrki-

mykset koskettavat tietokykykapitalismin myötä lisääntyvästi kaikkien yhteiskunnallis-

ten instituutioiden toimintaa, ja koulutuspolitiikka kytkeytyy yhä tiiviimmin talouteen. 

Tietokykykapitalismilla tarkoitetaan yksinkertaistettuna ihmisten tietämisen kykyjen val-

jastamista talouden alaisuuteen. Toisin sanoen se on ”aivoin varustettua kapitalismia”. 

(Brunila ym. 2015, 9–14.)  

 

Tietokykykapitalismin vallan levitessä toiminnan liikkumavara kapenee ja ihmisen oma 

vastuu korostuu, mikä voi näkyä esimerkiksi yrittäjämäisen asenteen tunkeutumisena 

opetukseen ja oppimiseen tai yliopiston muuttumisena kilpailuareenaksi, jossa ensisijai-

sina kriteereinä nähdään taloudellisesti mitattavat arvot. (Brunila ym. 2015, 9–14.) Tie-

tokykykapitalismissa perinteisesti hyvän elämän piiriin kuuluneet alueet, kuten kasvatus 

ja koulutus, ovat siirtyneet tuotannon ytimeen. (Harni 2015, 104.) Tietokykykapitalismin 

ja sitä kautta yrittäjyyden eetoksen voidaan katsoa olevan seurausta uusliberalistisista ar-

voista ja hallinnasta (esim. Keskitalo-Foley ym. 2010). Rajaan uusliberalistisen hallinnan 
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kuitenkin tämän tutkimuksen ulkopuolelle, sillä näen, että tietokykykapitalistinen hallinta 

kuvaa paremmin tutkimaani ilmiötä ja on ehkä tarkemmin rajattavissa oleva käsite.  

 

Näen, että sekä yrittäjämäisyyden vaatimusten lisääntyminen, jota kutsun yrittäjyyden 

eetokseksi ja jota käsittelen enemmän luvussa 3.1, että yliopistossa tapahtuvat muutokset 

kohti yritysmäisempiä toimintatapoja ovat pohjimmiltaan samaa ilmiötä, jonka taustalla 

on tietokykykapitalismi ja sen avulla tapahtuva hallinta. Talouden asettuminen ensisi-

jaiseksi arvoksi yliopistossa ja kykyjen lisääntynyt taloudellinen arvo tekee myös yliopis-

tosta yhä yrittäjämäisemmän, niin kutsutun yrittäjyysyliopiston. Yrittäjyysyliopistossa 

myös opettaminen ja oppiminen muokkautuvat palvelemaan uusia, lähinnä taloudellisia 

tarkoituksia. Opettaminen ja muut yrittäjyysyliopiston käytännöt puolestaan muokkaavat 

opiskelijoista yrittäjäminän kaltaisia yksilöitä.  

 

Kuten Hannukainen (2018, 30), näen tietokykykapitalismin laajana hallinnan muotona, 

mutta vain yhtenä toistuvana vallan muotona. Siten se ei sulje pois muunlaista hallintaa, 

vaan sen kanssa samanaikaisesti on mahdollista esiintyä muita hallinnan muotoja. Tämä 

pätee myös yliopistossa, josta olen toimintakenttänä tässä tutkimuksessa erityisen kiin-

nostunut. Hallinnan tavoitteet voivat olla risteäviä ja osin jopa vastakohtaisia, ja niistä 

käydään neuvotteluita, joiden tuloksina syntyy muodostelmia, joissa huomioidaan risteä-

viä arvoja, ideoita ja politiikkaa (Rizvi & Lingard 2011). Hallinnan analytiikkaa käyttäen 

tietokykykapitalismi voidaan nähdä paitsi toimintaa säätelevänä myös mahdollistavana 

valtana (Brunila ym. 2015, 15).  
 
Hallinnan analytiikka on yhteiskunnallisen tutkimuksen muoto, joka perustuu Foucault’n 

ajatteluun ja työhön. Hallinnalla tarkoitetaan valtaa, joka toistuu ja toiston myötä vakiin-

tuu. Hallinnan analytiikassa valta nähdään yhteiskuntaan hajautuneena. Valta on kaikki-

alla läsnä, eikä sen ulkopuolisia alueita ole. Hallinta vallankäytön välineenä levittäytyy 

vallan mukana kaikkialle yhteiskunnassa sitoen toisiinsa erilasia toimijoita, instituutioita 

ja organisaatioita. Hallinta johdonmukaisena ja laskelmoituna toimintana pyrkii ohjaa-

maan yksilöitä ja yhteisöjä kulloinkin tärkeinä pidettyjen päämäärien saavuttamiseksi. 

Erityisesti hallinta pyrkii vaikuttamaan yksilön itseohjautuvuuteen. Se vastuullistaa yksi-

löt ajattelemaan itsensä esimerkiksi kansalaisina tai kuluttajina. Yksilöitä hallitsemalla 

koko yhteiskunnan pyrkimykset vahvistuvat. (Kaisto & Pyykkönen 2010; Miller & Rose 

2010, 15.) Hallintatekniikoista kaikkein tehokkaimpia ovatkin minäteknologiat. Minätek-
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nologioiden avulla yksilöt voivat itse arvioida omaa tilaansa ja tehdä toimia sen paranta-

miseksi, jolloin he kehittävät ominaisuuksiaan sekä ajattelu- ja toimintatapojaan hallin-

nan toivomaan suuntaan. (Rose 1992.)   

 

Hallinta ei kuitenkaan ole pakottavaa, vaan yksilöt voivat omassa ympäristössään myö-

täillä, hyväksyä haastaa ja vastustaa hallintaa (Rose 1988). Kokonaan vallan ulkopuolelle 

ei voi kuitenkaan asettua. Valta toimii siis sekä rajoittavana että mahdollistavana tekijänä. 

Erilaisten hallinnan tekniikoiden avulla hallinta muokkaa subjekteja. Subjekti nähdään 

hallinnan kohteeksi sekä itsensä aktiiviseksi työstäjäksi. Hallinnan on mahdollista muo-

vata subjekteja, jos heidät saadaan ajattelemaan ja kokemaan itsenä hallinnan tarjoamin 

tavoin. Hallitseminen tapahtuu siis subjektin välityksellä ja vapauden kautta. Vapaus on 

hallinnassa vapautta valita ennalta annetuista vaihtoehdoista. Yksilöiden täytyy toimia 

sekä vapaina, että vastuullisina, osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. (Keskitalo-Foley, Komu-

lainen & Naskali 2010, 20–21.) 

 

Esimerkkinä hallinnasta voidaan käyttää julkisessa keskustelussa yleistä puhetta kilpai-

lukyvystä. Kansalliseen kilpailukykyyn vetoaminen voidaan tulkita hallinnan strategiana, 

jolla vallankäyttöä oikeutetaan. (Kantola 2010.) Siten voidaan ajatella, että yrittäjyyden 

eetoksen tarjoama minäteknologia, sisäisen yrittäjyyden malli kaikille yksilöille ihanteel-

lisena minuuden mallina, ilmentää yksilöiden vastuullistamista sekä kansallisesta kilpai-

lukyvystä että yksilön oman elämänkulun riskien hallinnasta epävarmassa yhteiskunnassa 

(Korhonen ym. 2012, 8; Laalo & Heinonen 2016, 699).    

 

Kuvaamalla hallinnan tapoja voidaan niiden välttämättömyys, väistämättömyys sekä 

luonnollisuus kumota (Dean 1999). Tämän tutkimuksen tavoitteena on siten osaltaan ky-

seenalaistaa yrittäjyyden eetoksen välttämättömyys ja avata mahdollisuuksia vastustaa 

hallintaa, joka toimii yliopiston kontekstissa tietokykykapitalismin kautta. Seuraavaksi 

siirryn tarkastelemaan sitä, miten tietokapitalismi yliopistossa näyttäytyy.  

 
 
2.2 Tietokykykapitalismi yliopistossa 
 

Yliopisto on perinteisesti ollut instituutio, joka harjoittaa tieteellistä tutkimusta ja antaa 

siihen perustuvaa korkeinta opetusta. Tämä yliopiston kaksoistehtävä pohjaa ihanteeseen, 

jonka mukaan tiede antaa perustuksen sivistykselle. Perinteisellä sivistysyliopistolla on 
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neljä periaatetta, jotka ovat akateeminen kasvatus, tieteiden ykseyden periaate, tutkimuk-

sen ja opetuksen ykseys sekä tutkimuksen ja opetuksen vapaus. (Hautamäki & Ståhle, 

2012.)  

 

Rajat yliopiston ja muun yhteiskunnan välillä ovat kuitenkin viime vuosikymmeninä hä-

märtyneet, eikä yliopistolla enää ole itsestään selvää oikeutta määritellä tieteellisen tiedon 

tuottamisen tai muun toiminnan ehtoja. Sam ja van der Sijde (2014) kirjoittavat, että rajat 

yliopistojen, elinkeinoelämän, yritysmaaliman ja valtion välillä ovat muuttuneet häily-

vimmiksi. Tästä seuraa, että yliopiston tavoitteita ja toimintaa määritellään yhä enemmän 

sen ulkopuolelta käsin. Muiden toimintojen ohella myös opetuksen tulee palvella tuotta-

vuuden, tehokkuuden ja erinomaisuuden ihanteita, ja opettamisen avulla yliopiston tar-

koitukseksi tulee kuluttajakansalaisten tuottaminen uusliberalistiselle yhteiskunnalle. 

(Naskali 2010b, 266.) 

 

Suomessa uutta yliopistopolitiikkaa alettiin tuoda yliopistoihin 1990-luvun alusta lähtien. 

Muutoksia ajettiin ohjaukseen, hallintoon, rahoitukseen ja johtamiskäytäntöihin. Yksi iso 

askel suomalaisten yliopistojen muutoksessa oli uusi yliopistolaki, joka asetettiin vuonna 

2009 ja astui voimaan vuonna 2010. Uudessa yliopistolaissa ja muissa muutoksissa, jotka 

ovat osa maan tiede- ja innovaatiopolitiikkaa, painotetaan organisaatioiden profiloitu-

mista, kansainvälistymistä, tutkimuksen siirtämistä strategisille painopistealueille sekä 

taloudellisten ja teknologisten yhteyksien kehittämistä. Yliopistoihin kohdistuvat paineet 

ovat osin myös ristiriitaisia keskenään. (Jauhiainen, Jauhiainen & Laiho 2015, 127–128, 

142–143.) Uuden lain mukaisessa rahoitusmallissa pääindikaattoreita ovat tutkintojen ja 

opintopisteiden määrä, ulkopuolisen rahoituksen määrä ja julkaisujen määrä. Ministeriön 

valta ohjata yliopistoja on suurempi, kuin mitä se ennen uuden yliopistolain voimaan as-

tumista oli. (Tienari, Aula & Aarrevaara 2016, 29–30.) 

 

Yliopisto on tietokykykapitalistiselle hallinnalle otollista aluetta, koska siellä tuotetaan 

juuri tietoa ja inhimillistä pääomaa, jotka tietokykykapitalismissa asettuvat markkinoille. 

Tietokykykapitalistisen hallinnan alaisuudessa toimiva yliopisto on markkinaorientoitu-

nut, mistä seuraa muun muassa vastuuvelvollisuutta, kustannustehokkuutta ja tuotta-

vuutta (Ylijoki 2008, 75). Yliopiston kolmanneksi funktioksi tutkimuksen ja siihen pe-

rustuvan opetuksen rinnalle astuu vaikuttaminen nimenomaan talouteen (Martin & Etz-

kowitz 2000). 
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On esitetty, että uudessa yliopiston muodossa opetus ja tutkimus hyödykkeellistyvät uu-

della tavalla. Tavoitteena on yhä useammin tuottaa tietoa hyödykkeeksi yhteisen hyvän 

sijaan varsinkin esimerkiksi tekniikan ja lääketieteen aloilla. (Kaidesoja & Kauppinen 

2018; Sipilä 2007.) Tästä seuraa Naskalin (2010b, 267) mukaan, että teoreettisuutta vie-

rastetaan, kokemus korostuu tietona, sivistyksen itseisarvo korostuu ja oppimisen mene-

telmäkeskeisyys lisääntyy. Tämän hän näkee ongelmalliseksi, koska tiedon kenttää eivät 

voi valmiit tavoitteet määrittää, vaan tieto muodostuu suuntaamalla kohti vierasta ja tun-

tematonta.  

 

Tietokykykapitalismia myös vastustetaan yliopistossa, mutta Berglundin (2008, 325) mu-

kaan kriitikot ja vastustajat määrittyvät helposti menneisyyden ihannoijiksi, joiden ohi 

taloudellinen ja teknologinen muutos on ajanut. Näin tullaan toteuttaneeksi ulossulkemi-

sen politiikkaa, jossa yliopiston ulkopuolelta määriteltyjen tavoitteiden hyväksyminen on 

ehtona diskurssiin kuulumiselle. (Berglund 2008, 325.) 
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3 Yrittäjyyden eetos yliopistossa 
 
 

Tässä luvussa tarkastelen sitä, miten tietokykykapitalismi muodostaa yliopistoon yrittä-

jyyden eetoksen. Tietokykykapitalistisen hallinnan vaikutuksessa yliopistosta muodostuu 

yrittäjyysyliopisto, joka opettaa yrittäjyyden eetokseen sopivalla tavalla ja tarjoaa opis-

kelijoille yrittäjäminän kaltaista subjektia. Aloitan tarkastelemalla sitä, mitä yrittäjyyden 

eetoksella ylipäätään tarkoitetaan.  

 

3.1 Yrittäjyydestä yrittäjyyden eetokseen 
 

Yrittäjyyden määrittely ei ole yksinkertaista, ja yrittäjyys voidaan ymmärtää hyvin monin 

erilaisin tavoin, joten siihen liittyvien käsitteiden määrittely on haastavaa. Tässä alalu-

vussa tarkennan, mitä tarkoitan yrittäjyydellä ja edelleen yrittäjyyden eetoksella tämän 

tutkimuksen kontekstissa.  

 

Perinteisesti yrittäjyys on liitetty omassa yrityksessään yritystoimintaa harjoittavaan yrit-

täjään (Ristimäki 1998, 14). Englanninkielisillä termeillä entrepreneurship ja entrepre-

neur viitataan usein kasvuhakuisiin yrittäjiin ja yrityksiin erotuksena pienyrittäjistä, joita 

kuvataan termillä small business owner. Suomen kielessä näitä molempia kuvataan kui-

tenkin sanoilla yrittäjä ja yrittäjyys. Kantasanana toimiva yrittää yhdistetään suomen kie-

lessä usein positiiviseen aktiivisuuteen ja yrittäjyyden voidaan olettaa vaativan muun mu-

assa ahkeruutta, riskinottokykyä, rohkeutta ja päättäväisyyttä. Englanninkielisessä kirjal-

lisuudessa entrepreneurship-sanaan sisällytetään usein yksilön myönteisinä pidettyjä 

ominaisuuksia, kuten kilpailuhenkisyys, luovuus, innostus, kekseliäisyys, aloitteellisuus 

ja riskinottokyky. (Komulainen, Keskitalo-Foley, Korhonen & Lappalainen 2010, 11–12; 

Paajanen 2001, 29–30).  

 

Yksi yrittäjyyden määrittelyn tapa, joka on myös tämän tutkimuksen kontekstissa hyö-

dyllinen, on jakaa yrittäjyys ulkoiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen (Ristimäki 1998, 18–19). 

Ulkoisella yrittäjyydellä tarkoitetaan konkreettista yrittäjänä toimimista eli yrityksen 

suunnittelua, perustamista ja siinä toimimista. Sisäisellä yrittäjyydellä (intrapreneur) voi-

daan puolestaan viitata yrittäjämäiseen toimintaan toimimatta konkreettisesti yrittäjänä 

eli toimimiseen yrittäjämäisesti esimerkiksi toisen henkilön tai organisaation palveluk-
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sessa. Sisäisen yrittäjyyden käsitteeseen on sisällytetty yksilön ominaisuuksia, kuten ak-

tiivisuus, sitoutuminen, vastuu ja rohkeus. Sisäisen yrittäjän on kuvattu käyttävän työs-

sään koko potentiaalinsa. (Komulainen ym. 2010, 12.) Yhdistänkin sisäisen yrittäjyyden 

vahvasti tietokykykapitalistisen hallinnan vaatimuksiin yksilön ominaisuuksien ja kyky-

jen käyttämiseen taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi.   

 

Yrittäjyyden eetoksesta ovat kirjoittaneet muun muassa Pyykkönen (2014) ja Harni 

(2015) sekä diskursiivisena rakennelmana muun muassa Mononen-Batista Costa ja Bru-

nila (2016). Yrittäjyyden eetoksella viitataan moraaliseen ajattelutapaan ja käytännön ko-

konaisuuteen, jossa yrittäjyys nähdään koko tulevaisuuden perustana. Tyypillisesti yrit-

täjyyden eetoksessa nähdään, että hyvinvointi ja talouskasvu riippuvat yrityksistä ja lii-

ketoiminnan esteiden poistamisesta. Käytännössä yrittäjyyden eetos näkyy organisaatioi-

den muutoksena yritysmaailman ihanteita vastaaviksi sekä yksilöiden yrittäjähenkisyy-

den arvostamisena. Yrittäjyyden eetos voidaan nähdä ajattelutapojen ja käytäntöjen ko-

konaisuutena, joka pyrkii ohjaamaan ihmisten toimintoja ja heidän valintojaan. Yrittäjyy-

den eetoksen tavoitteena on siten yrittäjäyhteiskunta ja yrittäjäkansalainen. (Pyykkönen 

2014.) 

 

Yrittäjyyden eetoksessa yksilölliset ominaisuudet ja kyvyt nousevat suureen rooliin ja 

yksilöä arvostetaan enemmän kuin yhteisöä. Yksilön yrittäjähenkisyyteen liitetään posi-

tiivisia mielleyhtymiä, kuten talouskasvu ja kilpailukyvyn vahvistuminen. Yrittäjyys saa 

eetoksen mukaan ensin yksilön ja sen kautta koko yhteiskunnan kukoistamaan. (Pyykkö-

nen 2014.) Yrittäjyyden ulottamista jokaisen yksilön elämään ja merkityksen laajenta-

mista sisäiseen yrittäjyyteen ja yrittäjämäisyyteen on perusteltu Suomessa etenkin elin-

keinoelän kehittämisellä, kilpailukyvyn ylläpitämisellä, varmistamisella ja parantami-

sella sekä ratkaisuna työttömyysongelmiin (esim. Heiskala & Luhtakallio 2006, 7). 

 

Kasvatuksen kontekstissa yrittäjyyden eetos näyttäytyy tietokykykapitalismille ominai-

sesti tapana valjastaa yrittäjyyskasvatus koskemaan lähinnä sisäistä yrittäjyyttä. Yrittä-

jyyden eetos pyrkii tarttumaan ihmisen koko elämään ja luomaan jokaisesta oman elä-

mänsä yrittäjän tai itsen yrittäjän. (Vrt. esim. Harni 2015; Pyykkönen 2014.) Tätä yrittä-

jyyden eetoksessa hallinnan avulla muodostuvaa subjektiviteettia on kuvattu käsitteellä 

yrittäjäminä, jota käsittelen luvussa 3.4.  
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3.2 Yrittäjyysyliopisto 
 

Tietokykykapitalistisen hallinnan alla yliopiston täytyy toimia yhä yrittäjämäisemmin. 

Tässä luvussa perehdyn siihen, miten tietokykykapitalistisessa hallinnassa yliopistosta 

muodostuu yrittäjyysyliopisto. Keskityn erityisesti suomalaisten yliopistojen tilantee-

seen, vaikka kehityskulut ovat samansuuntaisia eri puolilla maailmaa (Tienari ym. 2015). 

 

Yliopiston muutos, yrittäjyyden kulttuuri ja yrittäjyyskasvatus linkittyvät vahvasti toi-

siinsa (Gibb 2007). Se, miten yrittäjyys ja yrittäjämäisyys yliopistossa määritellään, ei 

kuitenkaan ole aina selkeää. Sam ja van der Sijde (2014) erottelevat kaksi keskenään eri-

laista lähestymistapaa.  

 

Teknologian siirron näkökulmasta yrittäjyysyliopistoa tarkasteleva tutkimus on kiinnos-

tunut pääasiassa tutkimustulosten kaupallistamisesta yritystoimintaa tukien. Tällöin yli-

opistojen yrittäjyys tarkoittaa innovaatioiden siirtoa yritystoiminnaksi tai kaupallisiksi 

sovelluksiksi. Lisäksi edistetään ulkoista yrittäjyyttä ja opiskelijoiden ohjautumista yrit-

täjiksi. (Kolhinen 2015, 18–19.) Tällöin yrittäjyysyliopistolla tarkoitetaan yliopistojen 

käyttäytymistä yrittäjämäisesti: yliopistot etsivät uusia tulonlähteitä varmistaakseen ase-

mansa tietokykykapitalismissa (Sam & van der Sijde 2014). Rinnakkaisena ja osin pääl-

lekkäisenä käsitteenä on käytetty käsitettä akateeminen kapitalismi (ks. esim. Kaidesoja 

& Kauppinen 2018).  

 

Toinen lähestymistapa yrittäjyysyliopistoon keskittyy enemmän opetuksen ja oppimisen 

ympärille. Tämä lähestymistapa on tyypillisempi eurooppalaisessa keskustelussa yliopis-

tojen yrittäjämäisyydestä. (Sam & van der Sijde 2014.) Esimerkiksi Euroopan komissio 

on tutkinut yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen tilaa eurooppalaisissa yliopistoissa tästä 

näkökulmasta ja rohkaisee luomaan yrittäjyyskulttuuria yliopistoihin sekä tuomaan yrit-

täjyyskasvatus läpileikkaavaksi teemaksi kaikkien alojen koulutuksessa. OECD puoles-

taan on julkaissut yhdessä Euroopan komission kanssa mittariston, jolla yliopistot ja kor-

keakoulut voivat tarkastella omaa yrittäjämäisyyden astettaan. Näissä tutkimuksissa ja 

työkaluissa yrittäjyyttä lähestytään kokonaisvaltaisena ilmiönä, jonka ydin on opetus ja 

oppiminen, mutta joka ulottuu myös yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen, strategiaan 

ja johtamiseen. (Kolhinen 2015, 19–20.) Yliopistojen yrityksien toimintatapoja lähenevä 

toiminnassa tärkeitä on tuottavuus ja tehostaminen (Hannukainen 2018, 20–21). 
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Tässä tutkimuksessa määrittelen yrittäjyysyliopistoksi Samia ja van der Sijdeä (2014, 

901–902) sekä Rinnettä, Jauhiaista ja Kankaanpäätä (2014) mukaillen yliopiston, joka 

paitsi ottaa yhteiskunnassa useita rooleja, antaa strategiassa ja kehitysprojekteissa tilaa 

yrittäjyydelle myös kannustaa opiskelijoita ottamaan riskejä, työskentelemään erilaisissa 

yrittäjyyttä harjoittavissa projekteissa, etsimään bisnesmahdollisuuksia ja tarjoaa yrittä-

jyyskasvatusta kaikissa tiedekunnissa. Siten yrittäjyysyliopistosta muodostuu ympäristö, 

joka on yhtäältä yrittäjyyskasvatuksen konteksti ja toisaalta tavoitetila, jota koulutuspoli-

tiikka pyrkii edistämään (vrt. Suomalainen & Laalo 2015, 299).  

 

Ensimmäiset askeleet Suomessa kohti yrittäjyysyliopistoa otettiin 1990-luvulla (Rinne 

ym. 2014, 216), ja yliopistotasolla yrittäjyys mainittiin ensimmäisen kerran vuonna 1996 

yliopistojen ja opetusministeriön yhteistyössä laatimassa Yliopisto-opinnot -oppaassa 

(Ikonen 2007, 105). Muutos kohti varsinaisia yrittäjyysyliopistoja tapahtui Rinteen ym. 

(2014) mukaan Suomessa 2000-luvun lopulla eli samoihin aikoihin yliopistolain uudista-

misen kanssa. Muutosta kohti yrittäjyysyliopistoa muotoilee talouden ja työllistymisen 

korostettu painotus yliopiston tarkoitusta määriteltäessä (Down 2009). Siten tietokykyka-

pitalismi ja yrittäjyysyliopisto linkittyvät läheisesti toisiinsa.  

 

Yliopistoja ohjataan kohti yrittäjyysyliopistoa sekä kansallisessa koulutuspolitiikassa että 

kansainvälisten koulutuspoliittisten toimijoiden toimesta. Vuonna 2009 Opetusministeriö 

julkaisi työryhmän muistion, jossa yhteiseksi tahtotilaksi määriteltiin, että kaikissa kor-

keakouluissa kannustetaan yrittäjyyteen strategian ja ohjauksen keinoin sekä opetuksessa, 

tutkimuksessa että yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Lisäksi työryhmä edellytti kor-

keakouluilta läheistä yhteistyötä yritysten kanssa sekä innovaatioita ja kasvun edellytyk-

siä vahvistavia toimia. (Opetusministeriö 2009.) Kansainvälisesti yrittäjämäisyyteen yli-

opistoja ohjataan muun muassa Euroopan komission toimesta (ks. esim. Euroopan ko-

missio 2015). 

 

Nykyisen Suomen hallituksen tavoitteina on vahvistaa yrittäjyyskasvatusta kaikilla kou-

lutusasteilla, ottaa koulutuksen uudistamisessa huomioon työelämän osaamistarpeet, lä-

hentää koulutusta ja työelämää toistensa kanssa ja tiivistää korkeakoulujen ja yritysten 

suhdetta (Opetusministeriö 2015, 7). Osana näihin tavoitteisiin pyrkimistä Opetusminis-

teriö teki vuonna 2015 kyselyn korkeakouluille tavoitteenaan selvittää, miten vuonna 
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2009 (Opetusministeriö 2009) asetetut tavoitteet ovat toteutuneet, millaisia toimintata-

poja korkeakouluilla on ja miten korkeakouluja voitaisiin tukea, jotta uuden hallituksen 

tavoitteisiin päästäisiin. (Opetusministeriö 2015.) 

 

Vuoden 2015 kyselyn raportissa yliopistot jaotellaan kahteen luokkaan sen mukaan, 

kuinka hyvin ministeriön asettamat tavoitteet niissä täyttyvät. Korkeamman keskiarvon 

saaneiden luokkaan sijoittui viisi yliopistoa ja alemman keskiarvon luokkaan 9 yliopistoa. 

Ylempään luokkaan sijoittuneista yliopistoista kaikki olivat teknilliseen, kaupalliseen tai 

molempiin aloihin keskittyneitä yliopistoja, mikä nähtiin ongelmalliseksi sukupuolten 

tasa-arvon kannalta. Raportin mukaan osassa yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus ymmärre-

tään valitettavan kapeana, eikä ”yrittämäisen toimintatavan merkitystä työllistymiselle 

välttämättä ymmärretä”. Yrittäjyyden esteenä nähtiin usean korkeakoulun kohdalla asen-

neilmapiiri ja toimintakulttuuri. Raportissa ehdotetaankin jatkotoimia yrittäjyyden ja yrit-

täjämäisen toimintatavan vahvistamiseksi korkeakouluissa. (Opetusministeriö 2015, 30–

31.) Opetusministeriö (2016) julkaisi selvitykseen liittyen myös korkeakoulujen hyvien 

käytäntöjen kokoelman tavoitteenaan levittää hyviksi arvioituja yrittäjyyttä edistäviä käy-

täntöjä korkeakouluissa.  

 

Yrittäjyysyliopiston eri puolet ovat herättäneet yliopistoissa paitsi kiinnostusta myös pal-

jon kritiikkiä ja vastarintaa. Perinteisten akateemisten arvojen on koettu jäävän uusien 

arvojen alle. Yrittäjyyden ei nähdä istuvan akateemiseen ympäristöön tai koulutuksen ar-

vomaailmaan ylipäätänsä. (Esim. Jakonen & Tilli 2011; Komulainen ym. 2010.)  Philpott, 

Dooley, O’Relly ja Lupton (2011, 165–166) huomauttavat, että yrittäjyyden edistämiseen 

suhtautuminen voi vaihdella eri tieteenaloilla. Yrittäjyydellä voi olla muita aloja vahvem-

mat perinteet esimerkiksi teknillisillä aloilla ja lääketieteessä, ja kauppatieteissä yrittä-

jyyskasvatus saattaa näyttäytyä hyvinkin luonnollisena ja tärkeänä osana tieteenalan ope-

tusta (Philpott ym. 2011, 165–166).  

 

 

3.3 Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyyden eetokselle ominainen opetus 
 

Yliopistoja ohjeistetaan vahvistamaan paitsi itsensä, myös opiskelijoiden yrittäjyysmen-

taliteettia (Laalo & Heinonen 2016, 698). Tässä luvussa siirryn lähemmäs yliopiston ope-

tuksen käytäntöjä ja opiskelijaa. Käsittelen sitä, miten aikaisempien tutkimusten mukaan 
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edellä kuvattu tietokykykapitalismi ja yrittäjyyden eetos näyttäytyvät yliopisto-opiskeli-

jalle opetuksessa ja yleensäkin yliopistossa. Aloitan käsittelemällä sitä, mitä yrittäjyys-

kasvatus oikeastaan on ja millaista se on yliopistossa. Sen jälkeen siirryn tarkastelemaan 

sisäiseen yrittäjyyteen tähtäävää opetusta eli yrittäjyyden eetoksen mukaista opetusta.  

 

Yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksessa ei ole yhtä kaikkien tutkijoiden hyväksymää teoriaa 

siitä, mitä yrittäjyyskasvatus oikeastaan on. Yrittäjyyskasvatuksen on kuitenkin määri-

telty olevan yksinkertaistettuna kasvatusta yrittämiseen, mahdollisuuksien tutkimista ja 

hyödyntämistä sekä kouluttamista siihen. (Hipelä 2007, 87–88.) 

 

Opetusministeriö (2009, esipuhe) määrittelee yrittäjyyskasvatuksen pitävän sisäl-

lään ”sekä aktiivisen, oma-aloitteisen yksilön, yrittäjämäisen oppimisympäristön, koulu-

tuksen ja yrittäjyyttä tukevan toimintaverkoston yhteistyön että yhteiskunnan aktiivisen 

ja yrittäjämäistä toimintaa tukevan politiikan.” Opetusministeriön mukaan ”koulutuksen 

ja kasvatuksen tehtävä on tukea yrittäjyyden kehittymistä toimintatavaksi, jossa asenne, 

tahto ja halu toimia yhdistyvät tietoihin ja korkeaan osaamiseen.” (Opetusministeriö 

2009, esipuhe.) Tässä yrittäjyyskasvatus määritellään siten paljon laajempana kokonai-

suutena kuin pelkästään liiketoiminnan opettamisena, jollaisena se korkeakoulutuksen 

piirissä Harvardin kauppatieteellisessä tiedekunnassa 1940-luvulla alkoi (Vesper & Gart-

ner 1997, 406). Laajentunut käsitys yrittäjyyskasvatuksesta näkyy myös käsitteissä enter-

prising education ja entrepreunial education, joista ensimmäinen viittaa lähinnä liiketoi-

mintakontekstiin ja jälkimmäinen laajemmin yrittäjyysvalmiuksiin. Entrepreneurship 

education voidaan kääntää suomeksi yrittäjyyskasvatukseksi, ja se sisältää molemmat 

edellä mainitut käsitteet. (Kyrö ym. 2007, 17.) Tässä tutkimuksessa tarkastelen yrittäjyys-

kasvatusta laajemman käsitteellistyksen mukaan. Yrittäjyyskasvatuksella tarkoitan paitsi 

konkreettiseen yrittäjätoimintaan kouluttamista ja kannustamista, myös sisäiseen yrittä-

jyyteen, yrittäjämäiseen asenteeseen, identiteettiin ja toimintatapaan yksilöitä kasvatta-

mista.  

 

Suomessa yrittäjyyskasvatusta on koulutuksessa korostettu jo 1980-luvulla, jolloin sillä 

haluttiin varmistaa talouskasvun jatkuvuus. Suomi onkin ollut ensimmäisiä eurooppalai-

sia valtioita, joka alkoi soveltaa yrittäjämäistä ajattelua koulutuksessa. 1990-luvulta al-

kaen yrittäjyyskasvatuksella haluttiin talouden kasvun sijaan turvata talous ylipäätänsä ja 

ulkoisen yrittäjyyden diskurssista siirryttiin sisäisen yrittäjyyden diskurssiin. Yrittäjyys-

kasvatuksesta tuli siis enemmänkin asennekasvatusta. Yrittäjyyskasvatus kasvatuksena 
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sisäiseen yrittäjyyteen voimistui entisestään 2000-luvun alussa. (Harni 2015, 105–106.) 

Kyrön ym. (2007) mukaan yliopistot eivät keskity opetuksessaan kouluttamaan opiskeli-

joita yritysten omistajiksi, vaan yrittäjyyskasvatus nähdään laajempana koko koulutuksen 

läpileikkaavana yrittäjyysvalmiuksien ja tietoisuuden lisäämisenä. Yrittäjyyskasvatuksen 

rooli on 1980-luvun jälkeen muuttunut yliopistoissa radikaalisti, ja se on laajennut sekä 

sisällöllisesti että koskemaan kaikkia tieteenaloja. Yrittäjyyskasvatuksesta on pyritty te-

kemään koko koulutuksen läpileikkaava osa kaikilla aloilla. (Suomalainen & Laalo 2015, 

300.)  

 

Yrittäjyyskasvatukseen ohjataan vahvasti kansallisella koulutuspolitiikalla. Esimerkiksi 

vuonna 2017 Opetusministeriö julkaisi kaikkia koulutusasteita koskevat koulutuksen yrit-

täjyyslinjaukset, joiden tavoitteena on ”suunnata, kehittää ja ohjata yrittäjyyden edistä-

misen ja yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä”. Korkeakouluja koskien erityiseksi tavoi-

tetilaksi määritellään: ”Korkeakoulussa kannustetaan opiskelijat tutkimuslähtöisten inno-

vaatioiden ja startup-toiminnan pariin.” (Opetusministeriö 2017.) 

 

Yrittäjyyskasvatuksen sisältö korkeakoulutuksessa voidaan yhden näkemyksen mukaan 

jakaa kolmeen osa-alueeseen: yrittäjyyden ymmärtäminen ilmiönä, uuden yritystoimin-

nan edistäminen ja yrittäjämäisten valmiuksien oppiminen (Hytti & O’Gorman 2004, 13). 

Tietokykykapitalismissa yrittäjyyskasvatuksessa korostuu lähinnä viimeisin, eli sisäisen 

yrittäjyyden oppiminen (Harni 2015, 105).  

 

Yrittäjyyskasvatus voidaan siten nähdä osana yrittäjyyden eetosta, joka on sitä laajempi 

kokonaisuus. Yrittäjyyden eetoksella on yrittäjyyskasvatustakin laajemmat vaikutukset 

paitsi yliopiston yleisiin käytäntöihin myös yliopiston opetukseen. Siinä oppimisen ta-

voitteeksi tulee tuottaa valintoja tekevä opiskelijasubjekti. Yrittäjyyden eetoksessa opet-

tajan ja opiskelijan välistä hierarkkista suhdetta puretaan: oppijaa kuunnellaan tarkoin, 

opiskelijaa pidetään oman osaamisen asiantuntijana ja opettajasta puolestaan tulee val-

mentaja, oppimisen mahdollistaja. (Bansel 2007.) Yrittäjyyden eetokselle ominaisen op-

pimistavan kriteereiksi onkin nimetty muun muassa ongelmalähtöisyys, oppijakeskei-

syys, ikäkauden huomioon ottaminen, yhteistoiminnallisuus, avoimuus sekä neuvottele-

vuus. Keskeisenä yrittäjyyden eetokselle ominaisessa opetuksessa nähdään toiminnalli-

suus, jolloin perinteisesti yliopisto-opetukselle ominaisesta teoreettisuudesta tulee vie-

rasta. Tavoitteeksi muodostuu tietämisen ja uuden tiedon luomisen sijaan toiminta ja uu-

den toiminnan luominen. (Naskali 2010b, 254) 
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Yrittäjyyden eetokselle ominaista opetusta korkeakoulutuksessa on kritisoitu muun mu-

assa siitä, että se edellyttää yhtenäistä asenneilmastoa ja tuotetun tiedon yhtenäistämistä, 

mikä ei rohkaise keskenään ristiriitaisten teorioiden tarkasteluun (Liesner, 2006). Kriitti-

sen näkemyksen mukaan tieto ei kuitenkaan kehity, ellei se sisällä konflikteja (Naidoo 

2008, 47). Naskalin (2010b, 255) mukaan yrittäjyyden eetoksessa opetuksesta tulee me-

netelmäkeskeistä, minkä voidaan tulkita merkitsevän opetuksen tuotteistamista, jolloin 

painopiste voi siirtyä älyllisestä argumentaatiosta ja sisältökeskeisyydestä opetuksellisiin 

toimintatapoihin ja tiedon sovellettavuuteen.  

 
 
3.4 Yrittäjäminää lähentyvä opiskelijasubjekti 

 
Siitä, kuinka yrittäjyyden eetoksen diskurssit muovaavat ihmisten käsityksiä itsestään, 

kuinka sitä sisäistetään, kuinka se muuttaa ihmisiä ja kuinka sen kanssa neuvotellaan, ei 

juurikaan ole tietoa tai tutkimusta. (Mononen-Batista Costa & Brunila, 2016.) Tavoit-

teenani on osaltani vastata näihin kysymyksiin. Olen kiinnostunut siitä, kuinka yliopisto-

opiskelijat sisäistävät yrittäjyysdiskurssia, kuinka se muuttaa heitä ja kuinka he sen 

kanssa neuvottelevat.  

 

Jäsentääkseni ja analysoidakseni opiskelijoiden roolia yrittäjyyden eetoksessa käytän 

apuna käsitettä subjekti. Näkemykseni subjektista pohjautuu Foucault’n teoriaan ja post-

modernististen feminististen tutkijoiden edelleen kehittämään teoriaan (esim. Buttler 

1995). Foucault’n teorian mukaan subjekti on aktiivinen toimija. Se on toimija suhteessa 

tietoon, koska se hankkii, käyttää ja tuottaa sitä, sekä suhteessa valtaan, koska se käyttää 

valtaa toimiessaan muiden kanssa. Samalla subjekti toimii aktiivisesti suhteessa itseensä 

moraalinsa ja päämääriensä mukaisesti, eli on toimija myös suhteessa itseensä. Samaan 

aikaan yksilön ulkopuoliset diskurssit muovaavat subjektia. Subjekti on ikään kuin dis-

kurssien ja käytäntöjen seuraus tai vaikutus. Subjekti muotoutuu sekä ulkoisen ohjeuksen 

vaikutuksessa, kuten koulutuksessa, että minätyössä. (Pyykkönen 2015, 197–198.)  

 

Butlerin (1995) mukaan subjekti ei siis ole vallan ulkopuolella, kuten perinteisessä kas-

vatussosiologisessa ajattelussa, vaan ”valta muovaa subjektia ja tekee subjektit riippuvai-

siksi itsestään.” (Keskitalo-Foley ym. 2010, 34–35.) Käsitykseni mukaan yrittäjyyden ee-

tos on vallan muoto, joka sisällyttää subjektit itseensä sekä muokkaa ja muotoilee niitä 
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tarpeittensa mukaan. Subjektit, eli tässä tutkimuksessa opiskelijat, ovat riippuvaisia val-

litsevista normeista samalla kun he oppivat toimimaan niiden sisällä sekä hyödyntämään 

niitä. (Brunila 2012, 479.) Subjekti voi kapinoida ja vastustaa valtaa, mutta tämä samai-

nen valta on sen olemassaolon ja siten myös kapinoinnin ehto. Subjekti on näin sidoksissa 

valtaan, joka pohjautuu diskurssiin ja moninaisiin sosiaalisiin tekoihin. (Butler 1997.)  

 

Naskalin (2010a, 77) mukaan koulutuksen asema on vahvistunut nimenomaan subjek-

tiuksien rakentajana. Koulutus ei siten ole vain keino hankkia työtä vaan myös osa sub-

jektiviteetin muodostamista, mikä määrittelee, keitä olemme ja kuinka meitä arvostetaan 

(Mononen-Batista Costa & Brunila 2016, 25). Koulutuksen roolista subjektiuksien raken-

tajana on käytetty käsitettä mielivalta (Harni 2015; Naskali 2010a, 77). Mielivallan luon-

teeseen kuuluu kontrollin kohdistaminen toiminnan mahdollisuuksiin toiminnan sijasta. 

Naskalin (2010a, 78–79) mukaan nykyisessä yhteiskunnassa subjektien tulee olla saman-

aikaisesti sekä hallittuja että uskoa olevansa vapaita ja autonomisia. Valta ei siten ole 

pakottavaa vaan mahdollisuuksia luovaa. Tällöin yliopistokoulutus voidaan nähdä pro-

sessina, jossa itseen sekä investoidaan että itseä kulutetaan. Siten sisäisiä yrittäjiä kasva-

tettaessa ihmisiä ei pyritä muokkaamaan vain tiettyyn kompetenssiin vaan kaikkeen mah-

dollisesti tapahtuvaan. (Naskali 2010a, 77–79; Harni 2015, 107-108.) Yliopiston konteks-

tissa samalla tuotetaan myös opiskelijan subjektiutta, hyvän opiskelijan ideaalia (Naskali 

2010a, 86–87).  

 

Hyvän opiskelijan diskursiivinen määrittely ja erityisesti määrittelyt pystyvyydestä ovat 

tärkeitä yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta, koska niillä on huomattava vaikutus opis-

kelijoiden oppimismotivaatioon sekä siihen, kuinka he asemoivat itsensä koulutusympä-

ristössä ja kuinka heidät asemoidaan koulutuksessa (Korhonen, Komulainen, Räty, Mat-

tanen & Hirva 2016, 178).  Llamasin (2006) tutkimuksessa hyvän yliopisto-opiskelijan 

kriteereitä opiskelijoiden puheessa olivat aktiivisuus, kilpailullisuus, suunnitelmallisuus, 

ahkeruus, kunnianhimoisuus, refeksiivisyys ja vaativuus itseä kohtaan. Laalo ja Heinonen 

(2016) puolestaan tutkivat Turun yliopiston kauppatieteiden yrittäjyyskurssille osallistu-

neita opiskelijoita. Heidän tutkimuksensa tulosten mukaan opiskelijat omaksuivat yrittä-

jyysdiskurssin itseohjautuvan, sopeutuvan ja epävarmuutta sietävän subjektin sitä juuri-

kaan kyseenalaistamatta.  
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Hyvän opiskelijan kriteerit voivatkin yrittäjyyden eetoksessa lähentyä yrittäjäminän ihan-

nesubjektia. Talouden, työelämän ja yhteiskunnan rakenteita koskevan keskustelua ja toi-

saalta kulttuuria, subjektiviteettia ja ruumiillisuutta koskevan keskustelun välillä on yh-

distävänä tekijänä käytetty termiä yrittäjäminä (Keskitalo-Foley ym. 2010, 17). Nicolas 

Rosen (1992) yrittäjäminän (enterprising self) käsite kuvaa tietynlaista yrittäjämäistä toi-

mintatapaa, joka edellyttää tietynlaista kyvykkyyttä, älykkyyttä, taitoja ja asenteita. Yrit-

täjäminä on kyvykäs, aktiivinen, joustava ja itseohjautuva yksilö, joka maksimoi mark-

kina-arvonsa kaupallistuneessa yhteiskunnassa. Mallia tarjotaan hyvän ihmisen ja kansa-

laisen malliksi muun muassa koulutuksessa ja työvoimapolitiikassa. Samalla se rakentaa 

moraalisia periaatteita, jotka rakentavat näkemyksiä ”hyvästä ihmisestä” ja ”hyvästä elä-

mästä”. (Komulainen ym. 2010, 10.) Yrittäjäminä on siis uuden talouden mukainen sub-

jektikäsitys, jonka avulla hallintaa toteutetaan. Taustalla on ajatus, että yksilöllä on pe-

rusolemus, joka voidaan valjastaa yhteiskunnan, nykyään suurimmaksi osaksi talouden, 

määrittämiin tarkoituksiin. (Keskitalo-Foley ym. 2010, 15, 17, 34–35.) Yrittäjäminän ide-

aali onkin yksi minäteknologian muoto, johon pyrkimällä yksilö voi pyrkiä menestymään 

yhteiskunnan hallinnan vaatimuksissa.   

 
Rose (1992) kuvaa yrittäjäminän elämää projektiksi, jossa on kehitettävä elämäntyyli ja 

-tapa, joilla oman olemassaolonsa voi oikeuttaa. Hallinta ikään kuin läpäisee yksilön koh-

distumalla yksilöiden mieleen ja asenteeseen. Yrittäjämäistä asennetta tarjotaan jokaiselle 

yksilölle hyödyllisenä oman elämänsä projektissa, jossa on eduksi olla itsenäinen, rohkea, 

tehokas, ahkera ja kilpailullinen. (Rose 1992, 145–146.) 
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4 Tutkimuskohde ja tutkimustehtävä 
 
 
Tässä luvussa kuvaan Aalto-yliopistoa tutkimukseni kontekstina. Esittelen lyhyesti 

Aalto-yliopiston perustamista, sen taustalla vaikuttaneita tapahtumia ja toimijoita sekä 

aikaisemmin Aalto-yliopiston kontekstissa samasta aihepiiristä tehtyjä tutkimuksia. Li-

säksi esittelen tutkimuskysymykseni.  

 

4.1 Tutkimuskohteena Aalto-yliopisto 
 

Aalto-yliopisto aloitti toimintansa vuonna 2010, kun Teknillinen korkeakoulu, Helsingin 

kauppakorkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu yhdistyivät. Taustalla oli ajatus suo-

malaisen korkeakoulutuksen ja Suomen kilpailukyvyn parantamisesta. Aalto-yliopiston 

perustaminen oli  osa korkeakoulutuksen rakenteellista kehittämistä, jonka tavoitteena oli 

korkeakoulujen määrän vähentäminen sekä paremman laadun tavoittelu. (Kolhinen 

2012.) Samalla tavoitteena oli parantaa suomalaisen korkeakoulutuksen kilpailukykyä 

(Fairy & Kyrö 2015, 151), ja Aalto-yliopistolle annettiinkin kansallinen erityistehtävä 

parantaa Suomen innovaatio- ja kilpailukykyä. Tienarin ym. (2016, 33) mukaan perusta-

misvaiheessa suomalaisessa keskustelussa painotettiin erityisesti kansallisen kilpailuky-

vyn nostamista, kun taas kansainvälisesti Aalto-yliopistoa mainostettiin lähinnä uutena 

uniikkina innovaatiokeskuksena. 

 

Yliopistojen yhdistämishanke kulki aluksi nimellä Innovaatioyliopisto. Aalto-yliopiston 

strategiassa on alusta asti ollut nähtävissä pyrkimys kohti eri alojen leikkauspisteessä syn-

tyvää yrittäjämäisempää yliopistoa (Kolhinen 2012; Tienari ym. 2016). Aalto-yliopis-

tossa työskentelevät yrittäjyyden tutkijat Farny ja Kyrö (2015, 151) kuvailevat Aalto-yli-

opiston olevan Suomen ensimmäinen innovaatioyliopisto ja koko maailman mittakaa-

vassa ensimmäisten instituutioiden joukossa, jotka yhdistävät kansallisen sosiaalisen ke-

hityksen sekä yliopiston missiot, mitä voidaan heidän mukaansa kutsua yrittäjyysyliopis-

toksi tai kolmannen sukupolven yliopistoksi. Farny ja Kyrö kuvailevat Aallon olevan 

kansallinen edelläkävijä, joka valjastaa yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen ak-

tiivisen kansalaisuuden ja demokratian edistämiseksi. Heidän mukaansa Aallossa yrittä-

jyys tarkoittaa kulttuurin ja ajattelutapojen muutosta eikä siis ainoastaan pienten yritysten 

perustamista. Tavoitteena on, että yksilö käyttäytyy yrittäjämäisesti, on aloitteellinen, uu-

distaa ja hyödyntää mahdollisuuksia. Farny ja Kyrö luonnehtivat yrittäjyysyliopistoa 
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eräänlaiseksi ekosysteemiksi. Tavoitteena on levittää ”innovatiivisen yrittäjyyden ilosa-

nomaa” myös yliopiston ulkopuolelle koko maahan. (Farny & Kyrö 2015, 151–152.)  

 

Aalto-yliopiston strategian mukaan tavoitteena on kouluttaa rohkeita ja luovia muutok-

sentekijöitä, joita yhteiskunta tarvitsee. Strategian mukaan opiskelijat kehittyvät tällai-

siksi ideaaleiksi muutoksentekijöiksi, kun yhdistetään alakohtainen osaaminen, taide, 

luovuus, monialaisuus ja yrittäjyys. Tavoitteena mainitaan myös Aalto-yliopiston mai-

neen edelleen kehittäminen yritystoimintaa ja yrittäjyyttä vahvistavana yliopistona. 

(Aalto-yliopisto 2015.) Aalto-yliopistossa toimii useita erilaisia yksiköitä, joiden tavoit-

teena on edistää yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta, kuten Design Factory ja Aalto Ven-

tures Program. 

 

Kolhinen (2015) on tutkinut yrittäjämäisyyden sosiaalista rakennetta Aalto-yliopistossa. 

Hänen tutkimuksensa tulosten mukaan teknillisen alan jatko-opiskelijat näkivät yrittäjyy-

den lähinnä tutkimustulosten kaupallistamisena ja konkreettisena yrittäjyytenä, jotka näh-

tiin akateemisuuden kanssa vahvasti ristiriitaisiksi ja yhteensopimattomiksi. Aalto-yli-

opiston opettajat määrittelivät yrittäjyyden yliopiston kolmanteen tehtävään kuulu-

vaksi ”ylimääräiseksi työksi” tai ”sivutuotteeksi”, joka eivät ole yhtä tärkeitä kuin yli-

opiston ”oikeat tehtävät” ja jota tekee pääasiassa muut kuin opettajat. Korhosen mukaan 

yrittäjämäisyys käsitettiin suppesti, ja hän kuvaa yrittäjämäisyyden tilaa ahtaaksi yliopis-

ton kontekstissa. (Kolhinen 2015, 134–137, 140–141.)  

 

Tällä hetkellä Aalto-yliopisto koostuu kuudesta korkeakoulusta, joista neljä on teknillisen 

alan korkeakouluja, yksi kauppakorkeakoulu ja yksi taiteiden ja suunnittelun korkea-

koulu. Korkeakoulut jakautuvat edelleen laitoksiin. Tämän tutkimuksen aineisto koostuu 

perustutkinto-opiskelijoiden haastatteluista. Haastateltavat opiskelevat yhdessä teknilli-

sen alan korkeakoulussa.  

 

 

4.2 Tutkimustehtävä 
 

Kuten laadulliselle diskurssianalyyttiselle tutkimukselle on ominaista, tutkimuskysymyk-

seni ovat muuttuneet ja täsmentyneet tutkimusprosessin aikana (ks. esim. Kiviniemi 

2018). Tutkimuskysymykset ovat saaneet muotonsa kiinnostuksen kohteistani käsin. 
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Olen tässä pro gradu -tutkielmuksessa kiinnostunut siitä, miten yliopisto-opiskelijat mer-

kityksellistävät yrittäjyyttä ja yrittäjämäisyyttä yliopiston kontekstissa. Lisäksi olen kiin-

nostunut siitä, miten yliopistossa vallitseva yrittäjyyden eetos muokkaa opiskelijoiden 

subjektiviteettia opiskelijoina, miten sen kanssa neuvotellaan ja miten sitä kyseenalaiste-

taan. Toisin sanoen paikannan yrittäjyyden eetoksen mukaista, sitä kyseenalaistavaa ja 

sitä vastustavaa ilmaisua haastattelutilanteissa. Siten olen kiinnostunut myös siitä, kuinka 

opiskelijat vastaanottavat, toistavat, kyseenalaistavat ja vastustavat yhteiskunnallista hal-

lintaa, jota heihin koulutuksen kautta kohdistetaan.  

 

Asetan tutkimuskysymyksiksi seuraavat kysymykset:  

 

1. Miten yrittäjyyden eetos näyttäytyy yliopisto-opiskelijoiden puheessa? 

2. Millaisena yliopisto-opiskelijat näkevät hyvän opiskelijan yrittäjyyden eetok-

sessa? 
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5 Tutkimuksen toteutus 
 
 

Tässä luvussa kuvaan tutkimukseni toteuttamista. Kuvailen valitsemaani aineistonkeruu-

menetelmää, eli ryhmäkeskusteluja ja yksilöhaastatteluita, sekä haastateltavia, haastatte-

luiden toteuttamista ja litterointiprosessia. Lisäksi tarkastelen diskurssianalyysia tutki-

musmenetelmänä sekä kerron tämän tutkimuksen analyysiprosessista. 

 
 
5.1 Yksilöhaastattelu ja ryhmäkeskustelu aineiston tuottamisen me-

netelminä 
 
Tuotin tutkimukseni aineiston järjestämällä kaksi ryhmäkeskustelua sekä kolme yksilö-

haastattelua. Päädyin tähän ratkaisuun sen käytännöllisyyden takia. Alun perin suunnitel-

mani oli toteuttaa vain kaksi ryhmäkeskustelua, mutta käytännössä yksilöhaastateltavien 

löytäminen osoittautui aluksi helpommaksi. Lopulta sain järjestettyä myös suunnittele-

mani kaksi ryhmäkeskustelua. Päätin kuitenkin ottaa jo tehdyt yksilöhaastattelut mukaan 

aineistooni, koska myös niissä syntyi mielenkiintoista keskustelua.  

 

Ryhmäkeskustelu on tilanne, johon joukko ihmisiä on kutsuttu keskustelemaan tietystä 

aiheesta tietyksi ajaksi. Ryhmäkeskustelussa keskustelun vetäjä pyrkii saamaan aikaan 

vuorovaikutusta osallistujien välille. Ryhmäkeskustelu voidaan näin ollen erottaa myös 

ryhmähaastattelusta, jossa vuorovaikutus on pääasiassa haastattelijan ja yhden osallistu-

jan välistä. (Valtonen 2005, 223–224.) Vuorovaikutus erottaa ryhmäkeskustelun myös 

yksilöhaastattelusta. Ryhmän dynamiikka ja toimintatavat vaikuttavat siihen, millainen 

keskustelusta muodostuu. Haastattelijan vastuulla on ohjata keskustelua tiettyjen teemo-

jen avulla, mutta antaa myös vuorovaikutukselle paljon tilaa. Jotta keskustelumaisuus to-

teutuisi, on haastattelijan tehtävänä eri keinoin ruokkia ja suunnata keskustelun monipuo-

lisuutta, esimerkiksi provosoimalla keskustelijoita. (Pietilä 2010, 215–219.) Aineistoke-

ruumenetelmäksi valitsin ryhmäkeskustelun, koska se haastaa osallistujia peilaamaan 

ajattelutapojaan muiden käsityksiin ja kokemuksiin ja muodostamaan niistä yhteistä ym-

märrystä (Pietilä 2010). Ryhmäkeskustelussa esiin voi nousta näkökulmia ja ajatuksia, 
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joita yksilöhaastattelussa ei välttämättä nousisi esiin. Yksilöiden ajatukset voivat moni-

puolistua yhteisen keskustelun kautta. Käytän sekä yksilöhaastateltavista että ryhmäkes-

kustelijoista tässä nimitystä haastateltavat.  

 

Valtosen (2005) mukaan ryhmän jäsenillä tulisi olla yhteinen pohja ja intressi keskustella 

käsiteltävästä aiheesta toistensa kanssa. Taustalla on sosiaalipsykologian käsitys ryh-

mästä ja sen toiminnasta, jonka mukaan ryhmä vaatii toimiakseen yhteisen tehtävän ja 

tavoitteen, sillä samanlaisuus luo pohjaa vuorovaikutukselle. Toisaalta oletetut samanlai-

suudet eivät välttämättä toteudu, ja ryhmän jäseniä yhdistävänä tekijänä voi lopulta toi-

mia jokin aivan muu kuin mitä alun perin oli ajateltu. (Valtonen 2005, 229–230.)  

 

Ryhmässä toimiessaan haastateltavat muodostavat myös ymmärrystä itsestään ryhmänä 

ja ryhmän suhteesta toisiin. Henkilökohtaisempien aiheiden sijaan käsitellään yleensä 

yleisempiä teemoja ja henkilökohtaiset teematkin käsitellään eri tavalla kuin yksilöhaas-

tatteluissa. Yhteiskunnallisista ilmiöistä ja instituutioista voi olla joissain tapauksissa hel-

pompaa esittää kriittisiä näkemyksiä ryhmässä kuin yksilöhaastattelussa, jossa haastatel-

tava on yksinään haastattelijan huomion alaisena. Toisaalta ryhmä vaikuttaa suuresti sii-

hen, miten helppoa kritiikin esittäminen on. Kriittisiä kommentteja analysoitaessa on 

hyvä pohtia, kenelle kritiikki on suunnattu ja mitä kriittisten näkemysten esittäminen pal-

velee. Kritiikki voi toimia esimerkiksi kollektiivisen identiteettityön ja yhteisyyden ra-

kentamisen välineenä. (Pietilä 2010, 217–218.)  

 

Toteutin yksilöhaastattelut ja ryhmäkeskustelut keväällä 2018. Ryhmäkeskustelijat tun-

sivat ennalta toisensa, koska pyysin opiskelijoita osallistumaan keskusteluun heidän viet-

täessään aikaa yliopiston tiloissa kyseisissä ryhmissä. Ryhmäkeskustelut toteutettiin vii-

den ja kuuden opiskelijan ryhmissä. Yhteensä haastateltavia oli yksilöhaastattelut ja ryh-

mäkeskustelut mukaan lukien 14. Haastateltavat olivat toisen–viidennen vuoden opiske-

lijoita. Haastateltavat eivät tienneet tutkimuksesta tai sen aiheesta etukäteen, vaan haas-

tattelut ja keskustelut toteutettiin heti sen jälkeen, kun olin kertonut heille tutkimuksesta 

ja kysynyt, haluavatko he osallistua siihen. Haastateltavat opiskelijat eivät valikoituneet 

sen perusteella, olivatko he käyneet jonkun tietyn yrittäjyyteen liittyvän kurssin, vaan 

tarkoituksena oli tarkastella "tavallisia" opiskelijoita. Lähdin keräämään aineistoa olet-

taen, että yrittäjyyden eetos näkyy opetuksessa ja korkeakouluympäristössä muutenkin 

kuin vain yrittäjyysaiheisilla kursseilla ja opintokokonaisuuksissa.  
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Haastatteluiden aluksi kysyin haastateltavilta luvan nauhurin käyttöön. Kerroin keskus-

teluiden alussa, että aineisto käsitellään täysin anonyymisti. Korostin, että tarkoituksena 

on herättää ajatustenvaihtoa keskusteluun osallistuneiden välillä ja rohkaisin omien miet-

teiden esiin tuomiseen. Halusin painottaa, että kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä vas-

tauksia. Toin lisäksi ennen haastattelun alkua esiin, että haastattelukysymyksissä käytet-

tyjen käsitteiden ei ole tarkoitus rajoittaa sitä, kuinka he aiheesta kertovat. Tällä halusin 

varmistaa, että haastateltavat keskustelevat mahdollisimman vapaasti ilman määrittä-

miäni käsitteellisiä rajauksia.  

 

Haastattelukysymysten lisäksi annoin haastatteluissa opiskelijoille luettavaksi kaksi ly-

hyttä viriketekstiä, joista keskustelimme. Ensimmäinen teksti on kappale sen korkeakou-

lun strategiasta, jossa opiskelijat opiskelevat. Strategiassa asetetaan korkeakoulun tavoit-

teet yrittäjyyteen liittyen vuosille 2016–2020 (liite 1). Toinen teksti on lyhyt pätkä Aalto-

yliopiston verkkosivuilla julkaistusta uutisesta ”Opetus- ja kulttuuriministeriöltä miljoo-

narahoitus Aalto-vetoisille yrittäjyyden ja oppimisen hankkeille” (liite 2).  

 

Törrösen (2017, 198) mukaan virikkeiden valinta pohjautuu tutkimuksen teoreettisiin läh-

tökohtiin, tiedonintresseihin ja tutkimuskysymyksiin, jotka määräävät, millaisia virik-

keitä tutkimuksessa käytetään ja mihin tarkoitukseen. Halusin antaa opiskelijoille luetta-

vaksi ja keskusteltavaksi aiheeseen liittyviä lainauksia, koska ajattelin niiden toimivan 

hyvinä keskustelunherättäjinä. Erityisesti ryhmäkeskusteluissa niistä syntyikin vilkasta 

keskustelua. Valitsin lainaukset sillä perusteella, että ne koskivat Aalto-yliopiston opis-

kelijoita ja niissä tuotiin esiin yrittäjyys tietyn diskurssin näkökulmasta. Haastattelutilan-

teessa pyysin haastateltavia lukemaan yhden tekstin kerrallaan, minkä jälkeen kysyin 

heiltä, millaisia ajatuksia heillä nousee tekstistä mieleen. Halusin pitää kysymykset kos-

kien tekstejä aluksi neutraaleina, jotta kaikenlaiset näkökulmat teksteihin liittyen tulisivat 

mahdolliseksi. Keskustelun edetessä kysyin kuitenkin usein tarkentavia kysymyksiä.  

 

Yksilöhaastattelut kestivät 20 minuutista tuntiin ja ryhmäkeskustelut 45 minuutista tun-

tiin. Yhteensä keskustelut ja haastattelut kestivät 3 tuntia ja 40 minuuttia. Keskustelu oli 

erityisesti ryhmäkeskusteluissa vilkasta, ja keskustelijat itsekin ilmaisivat keskustelun lo-

puksi yllätyksensä, kuinka heillä riitti aiheesta puhuttavaa pitkäksi aikaa. Tulkitsin, että 

sekä ryhmäkeskustelijat että yksilöhaastateltavat kokivat haastattelun tai keskustelun an-

toisaksi myös itselleen. Moni ilmaisi, että ei ole aikaisemmin juurikaan pohtinut keskus-

telun aihetta.  
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Ryhmäkeskusteluissa keskustelu oli melko vilkasta ja polveilevaa. Kaikki keskusteluissa 

mukana olleet kertoivat näkemyksiään ja kommentoivat keskustelun aiheita. Toiset opis-

kelijat puhuivat enemmän kuin muut, toisten keskustelijoiden kommentit puolestaan oli-

vat lyhyempiä ja usein pidempiä puheenvuoroja tukevia. Osaltaan tähän saattoi vaikuttaa 

ryhmäkeskustelua aiemmin muodostunut ryhmädynamiikka. En tarkemmin tiennyt, 

kuinka hyvin keskustelijat tunsivat toisensa ja miten se mahdollisesti vaikutti keskustelun 

kulkuun.  

 

Litteroin keskustelut heti niiden jälkeen, jotta muistin keskustelun kulun ja tilanteen pa-

remmin sitä tehdessäni. Jätin litteroinnista pois joitakin usein esiintyviä täytesanoja, ku-

ten ”niinku” ja ”tota”, koska niillä ei mielestäni ole analyysin kannalta juuri merkitystä ja 

litteroidusta aineistosta olisi tullut huomattavasti sekavampi niiden kanssa. Pyrin kuiten-

kin merkkaamaan keskustelussa ja puheessa esiintyvät tauot, puheen päällekkäisyyden 

sekä naurun. En merkannut litteroidessani ryhmäkeskusteluja sitä, kuka puhuu. Ainoas-

taan omat kysymykseni ja kommenttini erotin keskustelijoiden puheesta. Käytän opiske-

lijoista merkintää O ja haastattelijasta eli itsestäni merkintää H. Lainausten perään mer-

kitsin, onko kyse ryhmäkeskustelusta (R1, R2) vai yksilöhaastattelusta (Y1, Y2, Y3). 

Päädyin tähän ratkaisuun, koska tukeudun tutkimuksessani näkemykseen, jonka mukaan 

tärkeää ei ole, kuka sanoo, vaan ylipäätään se, mitä sanotaan (Mononen-Batista Costa & 

Brunila 2016, 23). Kuitenkin lukijan voi olla tärkeää erottaa, onko kyse yksilöhaastatte-

lusta vai ryhmäkeskustelusta, koska nämä tilanteet voivat erota joiltakin osin toisistaan.  

 

5.2 Diskurssianalyysi analyysimenetelmänä 
 
Käsitän diskurssianalyysin paitsi analysoinnin välineenä tutkimuksessani myös kokonais-

valtaisempana metodologiana. Diskurssi ei ole koskaan neutraali, vaan sillä on valtaa 

muokata käsityksiämme yhteiskunnasta ja maailmasta. Kuvaan tässä luvussa sitä diskurs-

sianalyyttista tapaa, jolla tarkastelen yhteiskuntaa sekä samalla tutkimusaineistoani. Li-

säksi kuvaan tutkimukseni analyysiprosessia.  

 

Diskurssianalyysista on monenlaisia versioita, eikä se siten ole selvärajainen analyysime-

netelmä. Lähtökohtana on diskurssin käsite, jota voidaan käyttää monella tapaa. Näitä 

tapoja yhdistävät kuitenkin tietyt teoreettiset oletukset. Oletuksina on, että kieli rakentaa 
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sosiaalista todellisuutta, on olemassa rinnakkaisia keskenään kilpailevia merkityssystee-

meitä, merkityksellinen toiminta on kontekstisidonnaista, toimijat kiinnittyvät merkitys-

systeemeihin sekä kielen käytöllä on seurauksia tuottava luonne. Diskurssianalyysissa 

tarkastelun alla on pelkkien diskurssien sijaan se, miten diskurssit toteutuvat erilaisissa 

sosiaalisissa käytännöissä.  (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 25–26)  

 

Diskurssien tutkimus on kiinnostunut ihmisten olemisesta maailmassa vuorovaikutteisina 

olentoina sekä siitä, miten tämä tapahtuu (Remes, 2006, 288). Merkityssysteemit ja vuo-

rovaikutustilanteet vaikuttavat siihen, miten kieltä käytetään. Diskurssianalyysilla analy-

soitava aineisto on erityisen rikas, kun se sisältää erilaisia näkökulmia, eli eri merkitys-

systeemeihin nojaavia osia, sekä kun se on vuorovaikutuksellinen. (Suoninen 2016, 52; 

Remes 2006, 297). Haastattelua ja erityisesti ryhmäkeskustelua voidaan siten pitää rik-

kaana aineistona tarkasteltavaksi diskurssianalyysilla.  

 

Keskeisimpänä analyysin kohteena diskurssianalyysissa ei ole yksilö, vaan sosiaaliset 

käytännöt (Jokinen ym. 2016, 43). Diskurssin, analyysin kohteen, nähdään heijastavan 

yhteiskunnallista järjestystä sisältäen sen poliittiset ja kulttuuriset muodostelmat, mutta 

samalla sen nähdään myös muovaavan osaltaan yhteiskunnallista järjestystä ja muodos-

tavan yksilön vuorovaikutuksen yhteiskunnan kanssa (Jarowski & Coupland 1999, 3). 

Diskursseja tutkittaessa huomioon on hyvä ottaa konteksti, jossa diskurssia tuotetaan (Jo-

kinen ym. 2016, 37). Tässä tutkimuksessa diskurssien kontekstina on paitsi haastatteluti-

lanne myös suomalainen yliopistojärjestelmä, Aalto-yliopisto sekä yliopiston sisällä ky-

seinen korkeakoulu ja koulutusohjelmat. Lisäksi laajemmin kontekstina toimii vuosi 

2018 Suomessa, jolloin yhteiskunnallisessa keskustelussa tietyt aiheet olivat esillä enem-

män kuin toiset.  

 

Analyysini sijoittuu jälkistrukturalistisen tarkastelutavan piiriin, jossa mielenkiinto koh-

distuu siihen, miten diskurssit toimivat, miten niitä tuotetaan ja hallitaan, millaisia ovat 

niiden sosiaaliset seuraukset sekä miten sosiaalinen todellisuus rakentuu. Jälkistruktura-

listinen tapa tarkastella diskursseja auttaa ymmärtämään, miten tieto, totuus ja subjektit 

muodostuvat kielessä ja kulttuurissa ja miten ne voidaan jäsentää uudelleen. (Adams St. 

Pierre 2000, 486.) Ymmärrän diskurssin siis paitsi kielelliseksi kokonaisuudeksi eli pu-

heeksi ja tekstiksi, myös sääntöjen, uskomusten, ehtojen ja kategorioiden historiallisesti, 

sosiaalisesti ja instituutionaalisesti muodostuneeksi rakenteiden verkostoksi (Scott 1988, 

35). Diskurssi sisältää sosiaalisesti muodostuneita sääntöjä, joiden mukaan jotakin saa 
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sanoa kun taas jotakin muuta ei. Sääntöjen mukaan toiset saavat olla subjekteja ja toiset 

joutuvat tyytymään objektien rooliin. Kun diskurssista tulee normaali tai luonnollinen, on 

vaikea astua sen ulkopuolelle. Sosiaalisesti muodostuneita sääntöjä voi siten olla vaikea 

havaita tai rikkoa. (Adams St. Pierre 2000, 485.) Tämän vuoksi diskurssien tutkiminen 

on tärkeää; se tekee ihmiset tietoisemmiksi diskursseista, jolloin he pystyvät vaikutta-

maan tulevaisuutensa diskursseihin (Remes 2006, 339). Diskurssit eivät ole suljettuja sys-

teemejä, vaan niitä voidaan kyseenalaistaa. Foucault’n mukaan historiallisia ajattelun 

muutoksia tapahtuu, kun ihmiset tiedostavat sanovansa erilaisia asioita, jolloin hallitsevan 

diskurssin vastustaminen on mahdollista. (Adams St. Pierre 2000, 485–486.)  

    

Käsitän todellisuuden jatkuvana kamppailuna erilaisten diskurssien kesken. Toisilla dis-

kursseilla on enemmän valtaa jossakin hetkessä kuin toisilla diskursseilla, jolloin vah-

vemmat diskurssit määrittelevät laajemmin sosiaalisia ilmiöitä. Näen diskurssin siis ta-

pana kuvata maailmaa tiettynä hetkenä. Siten myös yrittäjyyden eetoksen diskurssi on 

yksi diskurssi, joka ei ole lopullinen eikä valmis, vaan sitä haastavat useat muut diskurssit. 

Valtaa tuotetaan diskurssien kautta ja tekemällä näkyväksi, kuinka yrittäjyyden eetoksen 

diskurssi muodostuu, jolloin se kyseenalaistuu, mikä on muutoksen alku. (Siivonen & 

Brunila 2014, 162.)  

 

Diskursseilla on suuri rooli myös subjektiviteettien muodostumisessa. Koska diskurssi ei 

ole pysyvä, ei myöskään subjekti, joka muodostuu diskurssien kautta, ole pysyvä. Sub-

jekti on sen sijaan jatkuvasti mukana prosessissa, jossa sitä muodostetaan ja uudelleen 

muokataan niiden diskurssien kautta, joihin subjekteilla on pääsy koulutuksessa. Jännit-

teet ja epävakaudet subjektivisuudessa tulevat näkyviin tarkastelemalla näitä diskursseja, 

joiden kautta subjektiviteetit muotoutuvat. (Brunila & Siivonen 2016, 60.)  

 

Mononen-Batista Costan ja Brunilan (2016, 25) mukaan subjektia ei ole olemassa ilman 

diskursiivisia tekoja, vaan subjektiksi tuleminen tarkoittaa keskustelun käymistä niiden 

diskurssien kanssa, jotka ovat sillä hetkellä meille saatavilla. Heidän mukaansa opimme 

näkemään itsemme niiden diskurssien kautta, jotka ovat meille kulloinkin mahdollisia.  

Diskurssianalyyttinen tutkimus ei siten ole kiinnostunut varsinaisesti yksilöstä vaan 

enemmän formaalista vallasta, jonka asettamissa rajoissa yksilöt toimivat. Mielenkiinto 

diskursiivisessa tutkimuksessa kohdistuu siis siihen, mitä sanotaan, eikä siihen, kuka sen 

sanoo. (Mononen-Batista Costa & Brunila 2016, 23–25.) 
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Yrittäjyys sekä yrittäjyyskasvatus ovat monimerkityksellisiä ilmiöitä, joita voidaan pe-

rustella monin erilaisin keskenään kilpailevin puhetavoin, arvoin ja ideologioin (Korho-

nen ym. 2012, 7). Tässä tutkimuksessa tarkoituksenani on tarkastella yrittäjyyden eetosta 

diskursiivisena rakennelmana yhden korkeakoulun kontekstissa erityisesti opiskelijoiden 

näkökulmasta. Tarkastelen sitä, millaisia diskursseja ylläpidetään ja millaisia kenties ky-

seenalaistetaan tai vastustetaan. Suhteutan tutkimukseni tulokset aikaisempien tutkimus-

ten tuloksiin sekä yhteiskunnalliseen tilanteeseen, johon tutkimukseni teoriataustan 

avulla liitän.  

 

5.3 Analyysiprosessi 
 
Diskurssianalyysin analyysiprosessista voidaan erottaa kolme eri vaihetta: aineiston puh-

taaksi kirjoitus, määrittely ja valikointi. Diskurssianalyysin tekeminen on kuitenkin luon-

teeltaan avointa ja toistavaa, joten käytännössä eri vaiheet limittyvät toistensa kanssa ja 

toistuvat prosessin aikana. Analyysia tehdessään tutkija etsii aineistosta kaavoja, mutta ei 

vielä tiedä, millaisia nämä kaavat ovat ja mikä niiden merkitys lopulta tulee olemaan. 

Tämä analyysitapa edellyttää siten eräänlaista sokeaa uskoa siihen, että aineistosta löytyy 

jotain, vaikka vielä ei tiedä, mitä se jokin on. Analyysin tekeminen edellyttää aineiston 

läpikäymistä moneen kertaan ja joskus pitkänkin ajan. (Taylor 2001, 38–39.)  Samaistun 

kuvaukseen sokeasta uskosta analyysin tekemistä aloittaessani. Tiesin, että aineistoni on 

kiinnostava, mutta en tiennyt, mikä tulisi lopulta olemaan olennaista tutkimuskysymysten 

kannalta.   

 

Lisähaastetta analyysiprosessin toteuttamiseen toi se, että aineistoni koostuu sekä ryhmä-

keskusteluista että yksilöhaastatteluista. Ryhmäkeskusteluiden sisältö ja puhetavat saat-

tavat olla monimuotoisempia kuin yksilöhaastatteluiden, ja siksi ne voivat olla myös ana-

lyysin kannalta kiinnostavampia. Korostuneempi vuorovaikutuksellisuus voi tuoda uusia 

johtolankoja analyysin eteenpäin viemiseen. Toisaalta ryhmäkeskustelun avulla kerätty 

aineisto saattaa vaikuttaa hyvin sekavalta verrattuna yksilöhaastatteluiden selkeämpään 

rakenteeseen ja monimutkaisempi vuorovaikutuksellisuus voi hämärtää argumentaation 

rakenteita ja tuottaa moniselitteisyyttä, jota voi olla hankala luokitella. (Pietilä 2010, 219, 

225.) 

 

Analyysiprosessi alkoi tietyllä tapaa jo kerätessäni aineistoa keskustellessani opiskelijoi-

den kanssa. Kiinnitin jo keskustelun aikana huomiota tiettyihin aiheisiin, lausahduksiin 
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ja ristiriitaisuuksiin, joiden ajattelin olevan analyysin kannalta kiinnostavia, ja esitin nii-

hin liittyen lisäkysymyksiä. Samoin haastattelua litteroidessani tein huomioita mielen-

kiintoisista keskustelunosista ja pohdin niistä syntyvää mahdollista analyysia. Tässä vai-

heessa en kuitenkaan kirjoittanut ajatuksiani ylös vaan tein litterointityön loppuun ja vasta 

sen ollessa valmis aloin lukea aineistoa uudelleen ja tekemään merkintöjä sekä muistiin-

panoja.  

 

Lähdin tekemään analyysia siten, että oletin yrittäjyyden eetoksen näkyvän opiskelijoiden 

puheessa. Tarkasteluni kohdistui siis siihen, miten opiskelijat käsittävät yrittäjyyden yli-

opistonsa kontekstissa sekä siihen, millaisia diskursseja yrittäjyyden eetokseen liittyen 

opiskelijoiden puheesta löytyy. Lähdin oletuksesta, että yrittäjyyden eetoksen diskurssit 

näkyvät yliopistossa ja myös opiskelijoiden puheessa usein erilaisin tavoin: niitä paitsi 

tuotetaan ja toistetaan, että myös kyseenalaistetaan ja vastustetaan.  (Ks. Korhonen 2012.) 

 

Varsinaisen analyysityön aloitin lukemalla litteroidun aineiston läpi ja merkkaamalla 

tekstistä ne kohdat, jotka vaikuttivat kiinnostavilta tutkimuskysymysteni kannalta. Tämän 

jälkeen kävin aineiston uudelleen läpi miettien, mistä kaikesta haastateltavat näissä kiin-

nostavissa keskustelun kohdissa puhuvat. Ryhmittelin kiinnostavat puheenpätkät alusta-

viin ryhmiin sen mukaan, mistä niissä puhutaan. Tämän jälkeen aloin kirjoittaa analyysia 

valitsemalla aineistosta tyypillisimpiä ja kuvaavimpia lainauksia ja vertaamalla niiden 

diskursseja aikaisempaan tutkimukseen. Prosessin aikana analyysin ryhmittely, esitysjär-

jestys ja rajaus muuttuivat moneen kertaan. Jouduin jatkuvasti tekemään valintoja sen 

suhteen, mikä kaikessa mielestäni kiinnostavassa on lopulta kaikkein kiinnostavinta ja 

mitä jätän analyysin ulkopuolelle sekä pohtimaan, miten analyysista tulisi mahdollisim-

man selkeä kokonaisuus.  

 

Pyrin analyysia tehdessäni etsimään hallinnan käytäntöjen seurauksia opiskelijoiden pu-

heesta. Kiinnitin huomiotani siis myös yksityiskohtiin, mutta pyrin liittämään huomioni 

laajempaan diskursiiviseen todellisuuteen ja välttämään parhaani mukaan yksityiskohtien 

ylitulkintaa. Samoin pyrin ottamaan huomioon haastattelun tilannekontekstin eli tilan-

teen, jossa kyseistä kieltä on käytetty. Analyysista muodostui lopulta teoriaohjautunut 

analyysi, sillä keskustelun analysointi onnistui hyvin pitkälti yrittäjyyskasvatusta sekä 

yrittäjyyden eetosta ja hallintaa käsittelevän aikaisemman tutkimuksen ja teorioiden poh-

jalta.  
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6 Yrittäjyys opiskelijoiden merkityksenannoissa 
 

Tässä luvussa vastaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni eli siihen, miten yrittäjyyden 

eetos näyttäytyy opiskelijoiden puheessa. Vastaan kysymykseen aineistoni kontekstissa 

eli kahden ryhmäkeskustelun ja kolmen yksilöhaastattelun keskusteluihin viitaten. Kuten 

olen edellä kuvannut, käytin keskusteluissa kahta lyhyttä viriketekstiä keskustelun herät-

täjinä. Ensimmäisissä kahdessa alaluvussa tarkastelen sitä, millaisia merkityksiä yrittä-

jyys ja yrittäjyyskasvatus saavat opiskelijoiden näkemyksissä ja kuinka he niiden kanssa 

neuvottelevat. Kolmannessa alaluvuissa tarkastelen sitä, kenen täytyy ja kuka voi olla 

opiskelijoiden mukaan yritteliäs.  

 

6.1 Kiinnittymistä yrittäjyyden eetoksen merkityksiin 
 

Aloitan analyysin tarkastelemalla, millaisia merkityksiä yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus 

saivat keskustellessani opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat merkityksellistivät yrittäjyyden 

lähinnä ulkoiseksi yrittäjyydeksi, kuten pienten kasvuyritysten eli startup-yritysten perus-

tamiseksi ja niissä työskentelemiseksi. Toisaalta yrittäjäksi määriteltiin kuka tahansa, 

joka voi toimia esimerkiksi toimitusjohtajana tai tutkijana ja joka on osannut myydä ide-

ansa hyvin.  

 
O: Mun mielestä yrittäjä on kuka tahansa. Et yrittäjä ei välttämättä liity yritykseen. Mun 
mielestä toimitusjohtajat on hyvä esimerkki yrittäjistä. Ei toimistusjohtajat omista niitä 
yrityksiä. Ne on tyyppejä, jotka on osannu myydä itsensä ja osannu toimittaa itsensä yri-
tyksen huipulle. Samoin kovan tason tutkijat, vaikka jos me katotaan Einsteinia, hän on 
yrittäjä. Hän on tehnyt kovan tason tutkimusta ja hän on osannut myydä sen koko kan-
salle. (Y1) 
 

Osin aineistossa yrittäjyys kiteytyi konkreettisena yrittäjänä toimimisena, mutta opiske-

lijat tunnistivat ja sitoutuivat myös vallalla olevaan laajempaan näkökulmaan, jossa yrit-

täjänä voi toimia olematta liiketaloudellisessa mielessä yrittäjä, esimerkiksi tutkijana tai 

toisen palveluksessa työskennellessä. Merkitykselliseksi tässä kontekstissa muodostui it-

sensä tai ajamansa asian myyminen ja menestyminen.  

 

Yrittäjyyskasvatus puolestaan merkityksellistyi opiskelijoiden kanssa keskustellessa suu-

relta osin käytännön tekemiseksi opiskelussa eli projektikursseiksi, joissa toimitaan usein 

ryhmissä. Käytännöllinen opiskelu erotettiin selkeästi teoreettisesta opiskelusta:  
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O: Tavallaan sit et kun on jonkun verran just noita eri projektikursseja, joissa se sinällään 
näkyy se yrittäjähenkisyys, että tavallaan miten ne on muotoiltu. Et lähetään tekeen hy-
vällä meinigillä ja porukassa sitä hommaa. Että se ei oo vaan semmonen, että tutkikaa 
tota hommaa vaan kirjoista. Vaan lähdetään tekemään oikeesti jotain.(Y2) 
 
Yrittäjyyden harjoittelu kiinnittyi aineistossani tyypillisesti yhteen yhdessä tekemisen, 

tietynlaisen positiivisen ilmapiirin ja käytännöllisen oppimisen kanssa. Tulkitsen, että 

merkityksenannossa selkeä ero teoreettiseen opiskeluun tekee tämän tyyppisestä opiske-

lusta juuri yrittäjyyskasvatusta ja erottelu on sen tunnistamiselle tärkeää. Yrittäjyyskas-

vatukseen liitettiin tyypillisesti myös oppiminen kyseenalaistamaan totuttuja tapoja toi-

mia sekä toiminnan kehittäminen:  

 
O: Niin ja ehkä sellanen kyseenalaistamisen oppiminen. Se, että tietenkin tietyt asiat kan-
nattaa opetella, että näin ne vaan menee, ja näin ne on fiksu tehdä, mutta se että kaikkee 
ei aina pidä vaan seurata ja kuunnella, vaan välillä voi myös selkeästi oikeesti arvioida, 
että miksi helkkarissa te teette näin. Kun tätä on tehty 30 vuotta näin, mutta onko tää nyt 
se paras tapa. Eli aina sellanen halu kehittää ja halu kyseenalaistaa asiota, niin se on 
mun mielestä yksi iso. Ja sitten toki, jos sä löydät sieltä ne raot uskaltaa tehdä jotain 
liikkeitä, niin… (R2) 
 

Toisaalta kysyttäessä, miten yrittäjyyskasvatus näkyy Aalto-yliopistossa, koko Aalto-yli-

opiston olemassaolo nähtiin eri alojen yhdistämisen kautta liittyvän yrittäjyyskasvatuk-

seen:  

 
O: Koko Aalto-yliopisto pohjautuu siihen, että me saadaan, että meillä on taide, sit tek-
niikan ja liiketoiminnan opinnot yhdessä. Niin itsessään jo se Aalto-yliopiston olemassa-
olo perustuu siihen, että se on käytäntöön hakeutuva. (Y1) 
 

Aalto-yliopisto nähtiin aineistossa yleisesti yrittäjämäisenä, koska se suuntautuu enem-

män käytäntöön kuin toiset yliopistot. Ero käytäntöön ja teoriaan on samansuuntainen 

sekä suuremmassa mittakaavassa yliopistotasolla verrattaessa toimintaa muihin yliopis-

toihin kuin pienemmässäkin mittakaavassa luokiteltaessa, mikä on yrittäjyyskasvatusta ja 

mikä ei.  

 

Toisessa viriketekstissä, jota käytin herättämään keskustelua haastatteluissa, esiintyi sana 

yrittäjähenkisyys. Sana jäi elämään keskusteluissa. Yrittäjähenkisyyden määriteltiin liit-

tyvän yleisesti teekkarikulttuuriin, käytäntöön teorian sijaan sekä siihen, että saadaan asi-

oita aikaan eikä luovuteta pienten vastoinkäymisten sattuessa. Toisaalta yrittäjähenkisyy-
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den nähtiin liittyvän ajan henkeen sekä olevan tällä hetkellä muodikasta ja mediasek-

sikästä. Lisäksi yrittäjähenkisyyden kuvailtiin olevan innovatiivisuutta ja sitä, että mieti-

tään uusia tapoja toimia.  

 
O: Hmmm, ensimmäinen väi.. sanoma: ”Suomen nuorten asenteet yrittäjyyttä kohtaan 
ovat ennätysmyönteiset.” No tää kertoo aika paljon ajan hengestä, että se on khuulimpaa 
että sä oot yrittäjä kun että sä vedät alkoholia pään täyteen, se on mun mielestä kanssa 
ihan hyvä asia. (Y1) 
 
Tässä yrittäjästä muodostuu nuhteeton henkilö verrattuna vaihtoehtoisiin aktiviteetteihin, 

jotka näyttäytyvät yrittäjyyteen verrattuna negatiivisessa valossa. Näin muodostuu mie-

lenkiintoinen vastakkainasettelu, joka saa yrittäjyyden näyttäytymään positiivisena il-

miönä. Yrittäjyyshenkisyydellä tarkoitettiin aineiston keskusteluissa siis hyvinkin erilai-

sia asioita, eikä selkeää kuvaa siitä, mitä se on tai miten se muodostuu voinut keskuste-

luiden perusteella muodostaa.  

 

Yllä olevan lainauksen maininnan ajan hengestä tulkitsen siten, että jollakin tasolla opis-

kelija tunnistaa, että yrittäjyys on tässä ajassa pinnalla. Tunnistaminen ei tässä etene sen 

syvemmälle tasolle, eikä tarkemmin pohdita sitä, mistä pinnalla oleminen johtuu. Teo-

reettisesti yrittäjyyden arvostamisen tässä ajassa voi tulkita johtuvan hallinnasta, jossa 

yrittäjyys nähdään ratkaisuna epävarmuuteen ja jatkuvasti muuttuvaan ympäristöön 

(Harni 2015, 108). Yrittäjähenkisyys käsitettiin myös neutraaliksi arvoksi, jota yliopis-

tossa voidaan opettaa. Seuraavassa keskustelin opiskelijan kanssa siitä, miten hän suhtau-

tuu yrittäjyyskasvatukseen, jonka jälkeen keskustelu ajautui siihen, että entä jos Aalto-

yliopistossa opiskeleva henkilö ei halua olla lainkaan yrittäjähenkinen.   
 
O: Mut mä nään tämmösiä joitakin asioita, ne on yleishyödyllisiä. Esim. vaikka terve 
kunnianhimo, se että ei anneta periks helpolla, aa, yritetään, vaikka todennäköisyydet 
olis vähän vastaan. Ei silti luovuteta. Nää on sellasia asioita, mitä mä assosioin tähän 
yrittäjähenkisyyteen. Me saadaan asioita aikaan. … Mun mielestä ne voi olla kaikissa 
kursseissa läsnä, tämmöset jutut. Ja se ei aiheuta sitä, että joku henkilö kokee, pahoittais 
mielensä niiden takia. Että nää ei oo mun mielestä poliittisia arvoja. Noi on semmosia 
yleisiä arvoja, mitkä on yleishyödyllisiä. … Jos se ei tykkää näistä niin mun mielestä se 
voi tehdä enemmän niitä sen elämässä niin se alkais tykkään niistä jutuista. (Y1) 
 
Kun yllä olevaa otetta tarkastellaan diskursiivisesti, näyttäytyy yrittäjyyden tuputtaminen 

arvolatautuneelta. Sen sijaan kunnianhimoisuus, periksiantamattomuus ja asioiden aikaan 

saaminen, jotka liitetään yrittäjyyshenkisyyteen, nähdään neutraaleina, yleishyödyllisinä 

arvoina, joita yliopistonkin kuuluukin opettaa. Jos joku niitä vastustaa, hänen tulisi har-
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joittaa kyseisiä asioita enemmän, jolloin hän ehkä huomaisi niiden sittenkin olevan posi-

tiivisia. Tulkitsen, että tässä kiinnitytään yhteiskunnassamme vallalla olevaan merkityk-

senantoon yrittäjyydestä neutraalina tai positiivisena arvona, jota ei tulisi asettaa kyseen-

alaiseksi (Pyykkönen 2014, 11; 106). Kriittisen yrittäjyystutkimuksen mukaan yrittäjyy-

den eetoksen ajamat arvot tulisi kuitenkin nähdä poliittisina ja moraalisina eikä neutraa-

leina (ks. esim. Laalo & Heinonen 2016, 710), sillä kasvatus on aina poliittista (esim. 

Naskali 2010a, 88) ja yrittäjyyden eetoksen arvot sekä yrittäjäminän ominaisuudet kum-

puavat uusliberalistisista arvoista, jotka arvostavat talouden ylimmäksi hyväksi. Tässä 

lainauksessa toistetaan uusliberalistista diskurssia, jonka mukaan jotkin arvot ovat neut-

raaleja, eivät neuvoteltavissa olevia, vaan ikään kuin luonnollisia, jolloin vasta-argumen-

tit asettuvat ajateltavissa olevan ulkopuolelle, mikä on tietokykykapitalistisen hallinnan 

analytiikalle ominaista (Miller & Rose 2010, 15).  

 

Toisessa ryhmäkeskustelussa pohdittiin, tarvitseeko yrittäjyystaitoja kutsua yrittäjyystai-

doiksi, vai ovatko jotkin yrittäjyystaidoiksi kutsutut taidot ihan normaaleja taitoja. Yrit-

täjyystaitojen opettelemisesta ei kuitenkaan nähty olevan ainakaan haittaa.  
 
O: Mun mielestä ne on ihan normaaleja taitoja.  
O: Yrittäjyyteen liittyviä kyllä.  
O: Ihan yhtä paljon noita taitoja tarvii perus kaupalliseen firmaan kun omaan yrittäjyy-
teen.  
O: En mä kyllä keksi yhtään yrittäjyystaitoo, mistä olis varsinaisesti mitään haittaakaan. 
Jos sä opit siinä samalla jotain riskinhallintaa tai mitä vaan, niin kyllä sitä voi moneen 
muuhunkin hyödyntää. (R2) 
 
Tulkitsen, että myös tässä otteessa sitoudutaan yhteiskunnassa vallalla olevaan näkemyk-

seen, jossa yrittäjyystaidot muodostuvat normaaleiksi ja luonnollisiksi (ks. esim. Pyyk-

könen 2014, 11; 106). Kun tätä diskurssia tuotetaan yhä uudelleen ja uudelleen, yrittä-

jyystaidot normalisoituvat ja normaalin rajat kaventuvat ja normaalin ulkopuolelle rajau-

tuu muita ominaisuuksia.  

 

Yrittäjyyden ja yrittäjähenkisyyden tärkeyttä opiskelijat perustelivat kansainvälisellä kil-

pailulla ja sen lisääntymisellä sekä Suomen kilpailukyvyn nostamisella kiinnityen siten 

yhteiskunnassa laajasti käytettyyn perusteluun siitä, miksi yrittäjyyskasvatus nähdään tär-

keänä.  

 
O: Ja nyt varsinkin tässä kansainvälisessä taistelumarkkinassa Aasian ja sitten myös toi-
saalta Keski-Euroopan kanssa, niin jotain täytyy, jollain täytyy erottua. Ja jo tällänen 
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yrittäjyyskasvatus, yrittäjyyshenkinen kasvatus saa pontta alleen ja nostaa ihmisiä, pa-
kottaa ihmisiä ajattelemaan vähän eri tavalla. … Että ei välttämättä tarvita miljoonaa 
startup-yritystä tänne Suomeen, mutta nää yritykset mitkä on, niin toivottavasti sais sel-
lasta henkilökuntaa ja toivottavasti sais kehittää sitä sitä juttua eteenpäin ja tehdä siitä 
ehkä maailman parhaan. Uuden Nokian. Jotain. Toivottavasti se näkyis kilpailukyvyn 
puolella. Että kymmenen, viidentoista vuoden päästä me ei olla mikää landepönde, missä 
ei oo mitään. (R2) 
 

Aineistossa tarve lisätä yrittäjyyttä ja yrittäjähenkisyyttä kiinnittyi Suomessa vallalla ole-

vaan perusteluun kilpailukyvystä. Tämän perustelun mukaan yksilöiden on oltava yritte-

liäitä, jotta Suomi pysyy mukana kovassa kansainvälisessä kilpailussa ja voi nostaa kil-

pailukykyään. Suomessa yrittäjyyskasvatusta on usein perusteltu juuri kilpailukyvyllä, 

jonka avulla yksilöä vastuullistetaan (ks. esim. Korhonen, Komulainen & Räty 2012, 8). 

Yksilöiden on siten otettava vastuuta kansallisesta tavoitteesta olla kilpailukykyinen toi-

mija olemalla yritteliäs.  

 

Hallinnan teorian kannalta tarkastellessa opiskelijat ottavat vastaan heille tarjotun paikan 

taloudellisina toimijoina, jota yksilöt toteuttavat toimimalla yritteliäinä työntekijöinä tai 

yrittäjinä sekä kuluttajina edistäen näin taloudellista hyvää kilpailuasetelmassa muiden 

yhteiskuntien kanssa. Komulaisen ym. (2010, 24) mukaan olettamus taloudellisesta toi-

meliasuudesta on niin vahva, että sen kyseenalaistaminen asettuu hallinnassa ajateltavissa 

olevan ulkopuolelle, vaikka kyseessä onkin vain kulttuurisen vallan tuottama itsestään-

selvyys.  
 
 

6.2 Kyseenalaistamista ja erontekoja 
 

Yrittäjyyden nähtiin kiteytyvän Aalto-yliopiston kontekstissa lähinnä startup-kulttuuriin, 

jota opiskelijoiden mukaan tuetaan paljon, osan mielestä jopa liikaa. Toisaalta korkea-

koulussa, jossa opiskelijat opiskelevat, ei nähty ainakaan kaikilta osin kannustusta ”posi-

tiiviseen ja yrittäjähenkiseen ajatteluun”, kuten viriketekstinä olleessa strategissa asiaa 

kuvattiin.  
 
O: Tulee toi pöhinäkulttuuri täällä, että kaikki pyörii startuppien ympärillä ja mun mie-
lestä se on vähän hölmöö, että miten paljon noita juttuja painotetaan. Se olis ihan hyvä, 
jos vähän autettais tollasissa jutuissa niitä jota kiinnostaa, mut… 
O: Niin tässä lukee, mutta ootko sä nähnyt missään tässä korkeakoulussa mitään tähän 
liittyvää? 
O: Mä mietin ihan samaa.. 
O: Mä mietin ihan samaa, mä en oo ainakaan... 
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O: Tästä strategiasta tän joskus luin ja siihen se on jääny, ei täällä oo mitään.  
O: Täs on vielä kaks vuotta aikaa.  
(Naurua.) 
O: Silleen, et täs sanotaan, että korkeakoulu kannustaa positiiviseen ja yrittäjähenkiseen 
ajatteluun. Ei se näy täällä missään. (R2) 
 

Kielitoimiston sanakirjan (2018) mukaan pöhinällä voidaan arkikielessä tarkoittaa ”tohi-

naa, kohinaa, kuhinaa tms”. Urbaanin sanakirjan (2018) mukaan pöhinä on "yleishyödyl-

listä pyöriskelyä, touhuilua ilman erityistä päämäärää”. Pöhinä-sanaa en itse käyttänyt 

keskustelussa, eikä sitä mainittu myöskään opiskelijoiden lukemissa viriketeksteissä. 

Pöhinä mainittiin kuitenkin vain negatiivisissa asiayhteyksissä: se nähtiin turhana ja ne-

gatiivisen kaiun omaavana, vaikka muuten yrittäjyystaitoihin suhtauduttiin myönteisesti.  

 
O: Varsinkin ton startup-pöhinä-sanan siitä vois unohtaa saman tien, varsinkin jos yrite-
tään mainostaa sitä. Yrittäjyystaidotkin on semmonen, joka on, niin kun alkuun puhuttiin 
niin kuulostaa vähän erikoiselta sanana. Et se voi kaatua siihen, jos näitä taitoja pyritään 
kehittään vaan sen takia, että saatais vaan lisää ja lisää Slush-pöhinää ja lisää ja lisää 
startuppien perustelijoita. Mut se, että.. 
O päälle: Pysyttäis enemmän siinä käytännössä ja vähemmän näitä raflaavia termejä.  
O: Nimenomaan. Et miksi mulle, jos mä en ikinä halua perustaa yritystä, niin miksi mulle 
yrittäjyystaidot olis tärkeitä. (R2) 
 

Pöhinän ja muiden raflaavien termien sijaan kaivattiin yrittäjyystaitojen opettamista sekä 

niiden tärkeyden perusteluja. Yrittäjäksi ryhtymisen hehkutusta kyseenalaistettiin myös 

siksi, että epäiltiin onko yrittäjiksi vain yrittäjyyden tai yrittäjänä menestymisen takia 

ryhtyvillä tarpeeksi käytännön osaamista yrityksen perustamiseen ja pyörittämiseen tai 

hyvää yritysideaa.  

 

Osa opiskelijoista pohti, onko startupeissa työskenteleminen joissakin tapauksissa opis-

kelijoiden tekosyy vältellä vaikeita tai huonosti sujuvia opintoja yhteiskunnan hyväksy-

mällä tavalla. Opiskelijoiden kuvailtiin viettävän aikaa startup-piireissä, vaikka heillä ei 

olisi ideaa yritykseksi tai tietotaitoa varsinaiseen yrityksen pyörittämiseen.  

 
O: Mä oon vaan miettiny sitä, et minkä takia siellä on niin paljon nuorii. Et voiko se olla 
se, et jos opiskelijoilla ei mee kauheen hyvin, niin se on täydellinen tekosyy olla mene-
mättä tenttiin kun sä oot tekemässä tätä tulevaisuuden startuppia joka muokkaa, muovaa 
maailmaa tulevaisuudessa. Ja on hienoja ja isoja juttuja. Mä oon miettiny et onko se 
vähän vaan tekosyy et ei vedetä tutkintoo loppuun. (Y1) 
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Tämän opiskelijan tulkinnassa joidenkin opiskelijoiden syistä ryhtyä yrittäjiksi voidaan 

nähdä ”koulutususkon” puutetta. Kuvaus startup-yrityksissä työskentelevistä nuorista 

osuu Rouvisen ja Väänäsen (2004, 62) kuvaukseen yritysten perustamista suunnittele-

vista nuorista, jotka kirjoittajien mukaan ”tavoittelevat menestystä, uskovat itseensä, ha-

kevat jännitystä ja suhtautuvat kyynisesti koulutuksen merkitykseen työelämässä”. Toi-

saalta tässä aineistossa mainituilla opiskelijoilla voidaan ehkä nähdä ainakin jonkinas-

teista koulutususkoa, koska he ovat alun perin hakeutuneet opiskelemaan yliopistoon.  

 

Aikaisempien tutkimusten mukaan yrittäjänä toimimiseen tai yrittäjämäiseen toimintaan 

ei liitetä korkeaa koulutusta, akateemisuutta tai koulumenestystä (ks. esim. Komulainen 

2007; Naskali 2010a). Startup-yrittäjien piirissä muodolliselle koulutukselle ei anneta ko-

vin suurta merkitystä, koska tärkeänä pidetään enemmänkin osaamista, halua ja valmiutta 

kovaan työntekoon (Kohlenberger 2015, 269). Tähän viittasi opiskelijakin mainitessaan 

muun muassa koulutuksensa kesken jättäneen Bill Gatesin, mutta ottamalla esiin, että on 

myös paljon koulut loppuun käyneitä menestyneitä henkilöitä. Opiskelija oli itse sitä 

mieltä, että koulussa menestyminen ja yrittäjänä menestyminen korreloivat todennäköi-

sesti keskenään, koska kummassakin on kyse siitä, että saa paljon asioita aikaan. Hän näki 

startup-yrittämisen joissakin tapauksissa olevan lähinnä laiskottelua ja opintojen välttelyä 

hyväksyttävän syyn eli tulevaisuuden maailman tekemisen varjolla.  

 

Liiallista yrittäjyyteen kannustamista kritisoitiin myös taloudellisiin näkökulmiin vedo-

ten:  

 
O: Et täällä kaikkialla pyörii näitä ajatuksia, mutta ei ehkä täältä [korkeakoulun nimi] 
tuu. Se on sinänsä ihan hyvä asia, koska mun mielestä kaikki sellanen on ihan hölynpölyä, 
puoliks ainakin. Ainakin sen liiallinen painottaminen on ihan hölmöö, koska sillon ihmi-
set yrittää kaikki joksikin pienyrittäjiks eikä saada tarpeeks työvoimaa noille isoille fir-
moille, jotka tätä maata kuitenkin pyörittää. Ei pitäis liikaa painottaa noita asioita. (R2) 
 

Tulkitsen tämän kommentin osaksi samaa taloudellista diskurssia, joka kannustaa yrittä-

jyyteen kilpailukyvyn vuoksi. Yrittäjyyden sijaan tässä kommentissa perinteisempi isom-

massa yrityksissä työskentely saa kuitenkin enemmän arvoa kuin yrittäjyys. Siten kom-

mentti samalla kyseenalaistaa liiallista yrittäjäksi ryhtymisen kannustamista, vaikka pe-

rusteluna käytetäänkin samaa argumenttia, jota Suomessa usein käytetään perusteluna 

yrittäjyyskasvatuksen tärkeydelle (ks. esim. Korhonen ym. 2012, 8). Kuten Pyykkönen 

(2014, 35) toteaa, on talousargumentti lähes minkä tahansa näkemyksen puolesta uskot-

tava, jos se vetoaa kilpailukykyyn.  
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Kaiken kaikkiaan opiskelijoiden mielestä startup-yrittäjyys ja siihen liittyvä pöhinä on 

saanut liian ison roolin, vaikka yritteliäisyys isossakin yrityksessä toimiessa nähdäänkin 

hyödylliseksi. Opiskelijat kaipasivat pöhinän sijaan mahdollisuuksia ikään kuin kokeilla 

yrittäjyyttä turvallisesti esimerkiksi lisäämällä kaupallisen ajattelun opettemista ja mah-

dollisuudella saada rahoitusta projektikursseihin ja niissä tehtäviin projekteihin. Opiske-

lijat kokivat ”tavallisina opiskelijoina” olevansa kaukana startup-kulttuurista. Toisaalta 

startup-mahdollisuuksista ja -ympyröistä haluttiin saada enemmän tietoa, kuin mitä opis-

kelijat nykyisellään niistä saavat.  

 

Aineistossani opiskelijat kuvasivat itseään yrittäjämyönteisiksi, mutta järjen rajoissa, 

erotuksena toisista, enemmän startup-piireissä mukana olevista opiskelijoista. Yrittäjyys 

ja yrittäjyyskasvatus koettiin myönteisinä asioina, kunhan opiskelusta ei tule pelkästään 

pöhinää, eikä startup-yrittäminen saa liikaa huomiota ja tukea, minkä nähtiin olevan 

poissa tavalliselta opetukselta ja tavallisilta opiskelijoilta. Tulkitsen opiskelijoiden pu-

hetta niin, että he rakentavat heidän itsensä ja yrittäjyysympyröissä pyörivien opiskelijoi-

den jonkinlaista erontekoa. Toisten opiskelijoiden harjoittama yrittäjyys nähtiin paitsi tär-

keänä kansantaloudellisesta näkökulmasta myös lusmuiluna, löysäilynä ja opiskelun vält-

telynä. Myös heidän tietonsa ja taitonsa pärjätä yrittäjinä asetettiin kyseenalaiseksi. 

 

Kyseenalaistaminen ja kritiikki kohdistuivat kuitenkin ainoastaan startup-kulttuuriin, 

eikä yrittäjämäisen asenteen vaatimusta tai yrittäjyyskasvatusta kritisoitu. Kyse voi olla 

siitä, että ulkoinen yrittäjyys on helpommin havaittavissa ja määriteltävissä, ja siten sitä 

on helpompi kritisoida kuin sisäistä yrittäjyyttä (Naskali 2010a, 86).  

 

6.3 Yrittäjyys on asennekysymys 
 

Vaatimus olla yritteliäs nähtiin keskusteluissa koskevan jokaista yksilöä. Toiseen virike-

tekstiin, jonka annoin opiskelijoille luettavaksi, sisältyy opetusministerin kom-

mentti: ”Kun tulevaisuuden työ on yhä yrittäjämäisempää, yrittäjyystaitojen vahvistami-

sesta on hyötyä kaikille, aikoi yrittäjäksi tai ei.”  
 
O: Silleen ajatuksena on mun mielestä tosi hyvä, että sitä ei loppujen lopuks koskaan 
tiedä, että kenestä sitten tulee yrittäjä. Et siinä ei varmasti menetä mitään, jos saatais sen 
tyyppistä ajattelua vähän kaikille. Mun mielestä siitä on monella tapaa elämässä hyötyä. 
(Y2) 
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Tyypillisesti opiskelijat olivat keskusteluissa samaa mieltä opetusministerin kanssa ja nä-

kivät yrittäjyystaitojen vahvistamisen hyödylliseksi jokaisen yksilön kohdalla. Erityisen 

tärkeitä yrittäjyystaitojen ja yrittäjähenkisyyden koettiin olevan korkeakoulutetuille:  

 
O: Kyllä mun mielestä korkeakoulutetulle henkilölle tälläset perusyrittäjyystaidot on erit-
täin tärkeitä. Mä nyt sanon sillain härskisti, että jos, tai sanotaanko että mitä korkeakou-
lutetumpi oot, niin sitä tärkeemmäksi nää todennäkösesti muodostuu. Koska työtehtävät 
mitä todennäköisemmin on sillon myös hieman korkeemmissa asemissa.. 
O keskeyttäen: Vastuullisempia.  
O: ..kun jos oot matalammin koulutettu. Niin sillon se on tärkeetä, että sä osaat hahmottaa 
muitakin juttuja, etkä oo pelkästään asiantuntija Matti, vaan että sulla on se tietotaito 
johonkin, mutta se että sä osaat hahmottaa sen kokonaisuuden, nivoa yhteen juttuja 
ja…(R2) 
 
O: Et se (yrittäjähenkisyys) on mun mielestä se, et mitä tän tasoisesta tutkinnosta pitäiskin 
vaatia. (Y2) 
 
Korkeasti koulutettujen työtehtävät nähtiin haastavimmiksi ja vastuullisimmiksi kuin vä-

hemmän koulutettujen työtehtävät, millä perusteltiin yrittäjyystaitojen tärkeyttä. Yrittä-

jyystaitoinen ja -henkinen työntekijä konkretisoitui tässä yhteydessä suuremman koko-

naisuuden hahmottamisen osaamisena ja siten oman ja muiden työn kehittämisenä. Pe-

rinteisesti yrittäjyys ei ole edellyttänyt koulusivistystä (Komulainen 2007; Naskali 

2010a), mutta tässä yritteliäisyys kytkeytyy toimintaan myös palkkatyössä, jossa yritte-

liäisyys nähtiin tärkeänä etenkin korkeakoulutettujen työtehtävissä. 

 

Toisessa ryhmäkeskustelussa siitä, täytyykö kaikkien olla yrittäjähenkisiä, käytettiin use-

amman kerran esimerkkinä työntekijää, jonka tehtävä on vääntää tehtaassa ruuvia.  

 
O: Totta kai jos sä oot ruuvin vääntäjä ja tyytyväinen siihen, että väännät ruuvia etkä 
halua mitään enempää, niin okei. Ei se väärin oo.  
O: Voi olla, että yritys ei enää pidä sua siinä ruuvinvääntäjänä,  
O toisen puheen päälle: Ei varmaan joo.  
O: ...vaan tulee semmonen ruuvinvääntäjä, joka haluaa vääntää sitä ruuvia vähän ko-
vempaa. Niin tavallaan sun pitää myös kilpailla niiden muiden kanssa.  
O: Tai sit ne automatisoi sen.  
H: Onko se sit tarkotuksenmukaista, että se ruuvinvääntäjä on yritteliäs?  
O: Ei kaikkien tarvi.   
O: Ei liikaa. Ei sillein, mutta siinä pitää kuitenkin olla sellasta (tauko) yrittämisen tai 
parantamisen halua.  
O: Kehittymisen halua.  
O: Toisaalta jos on sellanen jamppa, jos sitä ruuvinvääntämistä ei oo robotisoitu tai mi-
tenkään automatisoitu, niin jos se jamppa on sellanen vähän yrittäjähenkisempi, niin to-
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dennäköisesti se kyllästyy siihen ruuvinvääntämiseen ekan kolmen tunnin jälkeen ja pai-
nuu vittuun siitä hommasta. Ei se yrittäminen oo kaikille. Ja se pitää olla ok, että ei vält-
tämättä kiinnostu.  
(Päällekkäistä puhetta.)  
O: Mutta, kyllä sellasta manuaalista homaa tulee kaikilla aina olemaan, mutta.. 
O: Sitäkin voi aina kehittää. Tehdä paremmin sen. (R2) 
 
Tulkitsen, että opiskelijat sitoutuivat merkityksenantoon, jonka mukaan kaikkien työnte-

kijöiden on oltava yritteliäitä. Ainakaan kaikki eivät kuitenkaan saa olla liian yritteliäitä, 

jotta he eivät kyllästy työtehtäviinsä. Vertaan opiskelijoiden keskustelua Risto Ikosen 

(2007, 106) esittämään määritelmään, jonka mukaan ”sisäinen yrittäjyys määrittää sub-

jektin työkaluksi, joka ottaa saamansa työtehtävät annettuina, käskee itse itseään, valvoo 

tekemänsä työn laatua ja lopuksi vielä esittää parannusehdotuksia toiminnan tehosta-

miseksi”. Työntekijälle muodostuu siten yrittäjyyden eetoksen mukainen ristiriitaisia 

vaatimuksia sisältävä positio (ks. esim. Harni 2015). Opiskelijat pohtivat vaatimuksia olla 

yritteliäs monipuolisesti, mutta eivät ainakaan selkeästi kyseenalaisteet niitä.   

 

Molemmissa ryhmäkeskusteluissa tuli esiin näkemys, jonka mukaan yrittäjyys ei kuiten-

kaan sovi kaikille. Yrittäjyyteen nähtiin suuntautuvan ulospäin suuntautuneet, oma-aloit-

teiset ihmiset, kun taas hiljaiset ja sisäänpäin kääntyneet ihmiset nähtiin henkilöinä, joille 

yrittäjyyttä ei kannata tuputtaa, koska se voi tuntua heistä ahdistavalta, eikä yrittäjyyttä 

voi pakolla oppia, jos ei ole yrittäjähenkinen. Kuitenkin tämän diskurssin mukaan kaikki 

voivat oppia jonkinlaista yrittäjämäistä ajattelua tai yrittäjyystaitoja.  

 
O: Jos on koko ajan ollu sellanen, että sä oot vähän hiljasempi ja tykkäät tehdä yksin 
juttuja ja tälleen, ei hirveesti sosiaalinen tutustuminen, niin en mä nää, että kannattaa… 
Totta kai se sosiaalistuminen voi kannataa, paljon kavereita, mutta toi yrittäjyys niin sii-
hen suuntautuu sellaset, jotka on ittestään paljon ulospäin antavia ja tosi oma-aloitteisia 
ja haluaa tehdä uutta. Niin ei semmonen niin kun… Mä näkisin, että semmonen ihminen, 
joka on vähän sisäänpäin kääntynyt ja hiljanen niin tulis edes väkisin.  
O: Mutta saattaa.. Yrittäjän ajattelutapa on semmonen, mitä vois kehittää.  
O: Niin sitä voi kehittää.  
O: Et sekin auttaa jo jonkin verran.  
O: Mutta mitä puhuttiin, niin enemmän voi sellaselle ihmiselle, se voi tuntua ahdistavalta. 
(R1) 
 
O: Ja siis se, pitää ymmärtää se, että yrittäjyyskään ei oo sellanen, mitä pitää väkisin 
tukkia kaikille, että sä et voi sitä täällä että jos sulla ei sitä henkisyyttä oo ja halua oo, 
niin et sä voi sitä oppia. Ei se oo mun mielestä mikään sellanen juttu, mikä voidaan opet-
taa. Että näin ja näin ja näin susta saadaan innostunut, innokas tekijä. Jos et sä itte löydä 
sitä halua, niin ei sitä voi sulle työntää.  
O: Ei väkisin. (R2) 
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O: Mun mielestä toi yrittäjähenkisyys on enemmän asennekysymys, että tavallaan niin… 
Millä sitä edes sais opetettua. Jos jotain kiinnostaa, niin ei kai siinä. Kyllä mä uskon, että 
porukalla on taitoja, niitä yrittäjyystaitoja, niin niitä saattaa se yrittäjyyshenkisyyskin 
kasvaa samalla, että se saattaa muuttuu vähän kiinnostavammaks siinä samalla, kun saa 
enemmän käsitystä siitä hommasta. (R2) 
 

Kulttuurisesti yrittäjyys on ymmärretty luonnollisena lahjakkuutena synnynnäisten kyky-

jen kautta, ei niinkään opeteltavana asiana, jolloin toiset yksilöt täyttävät yrittäjyyden ee-

toksen kyky- ja ominaisuuskriteerit paremmin ja toiset huonommin. (Korhonen 2012, 33–

34.) Yrittäjyyttä on tuotettu persoonallisuuden piirteenä Naskalin (2010a, 82) mukaan 

myös yrittäjyyttä koskevissa tutkimuksissa. Korhosen ym. (2010, 41) mukaan yrittäjyyttä 

tarjotaan kaikille mahdollisena ja tavoiteltavana minuuden ja kyvykkyyden mallina, 

mutta toisaalta yrittäjyys on jo lähtökohtaisesti erotteleva ja sukupuolittunut konsepti ole-

tettuna maskuliininen, keskiluokkainen, kilpaileva, itsenäinen ja riskinottohaluinen sub-

jekti.  

 

Aikaisemmin muun muassa Korhosen (2012) ja Roineen (2013) tutkimuksissa on tullut 

esiin, että peruskoulun opettajat eivät näe kaikkia oppilaita yhtä yrittäjämäisinä tai yrittä-

jiksi soveltuvina, vaikka yrittäjyyden ideaalia pyritään tarjoamaan kaikille oppilaille. 

Näissä tutkimuksissa yrittäjiksi soveltuvat oppilaat on kuvattu rohkeiksi, ulospäin suun-

tautuneiksi, sosiaalisiksi ja käytännöllisiksi. Tulkitsen, että yliopisto-opiskelijoiden näke-

mys on samasuuntainen. Yrittäjyys ja yritteliäisyys linkittyy vain tiettyjen persoonalli-

suudenpiirteiden kanssa yhteensopivaksi ja jättää muut piirteet sen ulkopuolelle. Kuiten-

kin yritteliäisyyden ja siihen liittyvien taitojen opettelua pidetään kaikille kannattavana, 

vaikka se joidenkin kohdalla voi olla jopa mahdotonta. Tämä onkin yrittäjyyskasvatuk-

sessa paradoksaalista, minkä ovat aikaisemmin pistäneet merkille mm. Korhonen ym. 

(2016, 188). 
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7 Hyvän opiskelijan ideaali yrittäjyyden eetoksessa 
 

Toisessa tutkimuskysymyksessä olen kiinnostunut siitä, miten opiskelijat kuvailevat hy-

vää opiskelijaa ja millä tavalla tämä ideaalin opiskelijan ajatus on kytköksissä yrittäjyy-

den eetokseen. Kysymyksen taustalla on oletus sitä, että yrittäjyyden eetos muokkaa ku-

vaa hyvästä ihmisestä yrittäjäminän kaltaiseksi. Eri aikoina subjektiksi tullaan eri tavoin 

ja yrittäjyyden eetos muokkaa osaltaan meidän aikamme ideaalia subjektia. Tunnistin 

osin opiskelijoiden diskursseissa hyvän opiskelijan ideaaliin kiinnittymistä, mitä avaan 

ensimmäisessä alaluvussa, mutta myös kyseenalaistamista ja erilaisten käytäntöjen 

kanssa neuvottelemista, mitä käsittelen toisessa alaluvussa.  

 

7.1 Hyvän opiskelijan ideaalista 
 

Pyysin keskusteluissa opiskelijoita määrittelemään, millainen on heidän mielestään hyvä 

opiskelija. Opiskelijoiden mukaan hyvän opiskelijan määritelmä riippuu siitä, keneltä sitä 

kysytään. Keskusteluissa opiskelijoiden kanssa ilmeni, että opiskelijoiden ja yliopiston 

näkökulman nähtiin olevan joiltakin osin ristiriidassa keskenään. Hyvän opiskelijan omi-

naisuuksista mainittiin suunnitelmallisuus, sosiaalisuus, yhteistyökyky, hyvät kommuni-

kaatiotaidot, oma-aloitteisuus, kyky pyytää tarvittaessa apua, määrätietoisuus, ahkeruus, 

rohkeus ja aktiivinen osallistuminen.  

 
O: Jos mä ajattelen opintojen kannalta, niin hyvän opiskelijan pitäis olla ahkera ja valmis 
tekemään töitä. Ja rohkea kysymään ja osallistumaan. Siinä on varmaan ne tärkeimmät 
ominaisuudet. (Y3) 
 
Naskalin (2010a, 86–87) mukaan hyvän opiskelijan määreisiin on jollakin tavalla otettava 

kantaa: itseä ja minuutta tulee oppia sovittumaan toivottuihin persoonallisuutta ja kyvyk-

kyyttä koskeviin vaatimuksiin. Näin muodostuu minäteknologia, jossa opiskelijat  itse 

arvioivat tilaansa suhteessa hallinnan vaatimuksiin.  

 

Opiskelijoiden mukaan opiskeluun kuuluu paljon ryhmätöitä, minkä takia sosiaalisuus, 

yhteistyökyky ja hyvät kommunikointitaidot painottuvat hyvän opiskelijan ominaisuuk-

sista erityisesti.  

 
O: Pitää kumminkin olla aika sosiaalinen. Täällä opetus on jonkin verran sellasta, että 
tehdään ryhmätöitä ja tosi paljon auttaa, että on kavereita joiden kanssa tehdä. Toki voi 
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olla joku, että pärjää tosi hyvin niin että tekee kaikki vaan yksin. Mutta mun mielestä hyvä 
opiskelija osaa tehdä myös toisten kanssa. 
O: Osaa kommunikoida toisten kanssa. (R2) 
 

Keskusteluissa korostui sosiaalisuuden, yhteistyötaitojen ja aktiivisuuden vaatimukset.  

Hyvän opiskelijan nähtiin olevan myös kiinnostunut opiskelemistaan aiheista. 
 
O: Koulu varmaan haluaa sellasen opiskelijan, joka on kiinnostunut siitä alasta ja on 
valmis tekeen tavallaan vähän ekstratyötä sen eteen, että musta ainakin vähän tuntuu, 
että jotkut kaverit on sellasia huonoja opiskelijoita, jotka yrittää päästä läpi kursseista ja 
ei hirveesti kiinnosta se tarjottu opetus, tai että on aika pakkopullaa. Hyvä opiskelija 
pystyis kiinnostumaan… Niin hyvä opiskelija näkis kaikista kursseista hyötyä itelleen ja 
olis motivoitunut tekemään niitä. (Y2) 
 

Tässä lainauksessa hyvää opiskelijaa verrataan huonoon opiskelijaan. Vastakohtana hy-

välle opiskelijalle huono opiskelija ei ole kiinnostunut opetuksesta, mutta yrittää suoriu-

tua opinnoistaan. Hyvä opiskelija puolestaan pyrkii tiedostamaan kaikkien kurssien hyö-

dyt ja on motivoitunut opinnoissaan. Näin hyvä opiskelija määrittyy paitsi kykyjen ja 

ominaisuuksien kautta myös asenteen kautta, mikä on yrittäjyyden eetokselle tyypillistä: 

pyritään kehittämään paitsi yksilöiden kykyjä ja ominaisuuksia, myös tietynlaista asen-

netta. Koulutuksesta muodostuu kulutettava tuote, josta on opiskelijalle potentiaalisesti 

tulevaisuudessa hyötyä (Harni 2015; Naskali 2010a, 79).  

 

Ideaalisubjektiksi keskusteluissa muodostui opiskelustaan innostunut ja motivoitunut 

opiskelija, jolla on erityisesti hyvät sosiaaliset taidot, ja joka on rohkea, ahkera ja aktiivi-

nen osallistuja. Hyvä opiskelijan ideaali on siten hyvin lähellä yrittäjäminän ideaalia, joka 

ponnistelee motivoituneesti ja aktiivisesti kohti tavoitteitaan ja ottaa selkeästi vastuuta 

sekä itsestään että joissain määrin myös muista, tässä tapauksessa toisista opiskelijoista, 

joiden kanssa hän työskentelee ryhmissä. Miller ja Rose (2010) kuvaavat uusliberalisti-

sessa hallinnassa elävän ihmisen aktiiviseksi ja yksilölliseksi passiivisen ja riippuvaisen 

sijaan. Tietokykykapitalistinen hallinta edellyttää yksilöltä joustavuutta, itsenäisyyttä ja 

vastuun ottamista (Keskitalo-Foley ym. 2010, 21).  

 

Tulkitsen yrittäjyyden eetoksen kautta tapahtuvan hallinnan ulottuvan opiskelijoiden ta-

paan ajatella ylipäänsä opiskelua ja itseään opiskelijana. Esimerkiksi seuraava aineisto-

ote näyttäytyy tulkintani mukaan yrittäjäminän mukaisena itsehallintana: 
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O: Onhan se sun omaa yrittämistä, että sä suoritat sen sun tutkinnon pala palata. Ehkä 
sen voi ajatella näinkin. Ja tota, se että sä oot ite vastuussa siitä sun omasta tekemisestä, 
niin sehän on kaikelle opiskelulle, pohjimmiltaanhan se on sitä yrittämistä. (Y3) 
 

Tulkitsen puheen hallinnan moraalisen velvoitteen seuraukseksi. Hallinta velvoittaa toi-

mimaan yrittäjän kaltaisena yksilönä myös opiskelijana edellyttäen itsehallintaa ja laskel-

mointia (Hannukainen 2018, 29).   

 

Keskusteluissa tuli esiin tulkinta, jonka mukaan hyvät opiskelijat jakautuvat usein kah-

teen ryhmään. Tämän näkemyksen mukaan toiset hyvistä opiskelijoista ovat hyviä teo-

reettisissa tehtävissä ja toiset projekti- ja ryhmätöissä.  

 
O: Jos mä katon sitä et mitä opettajakunta haluu, niin nehän haluaa, et… Tenteissä ha-
lutaan et hyvä opiskelija on se tyyppi joka osaa kaikki laskut oikein ja se on vastannu 
oikein kaikkiin tehtäviin. (Y1) 
 
O: No sitä että, miten mä sanoisin, et välillä sellaset jutut projektikurssilla, jolla tehdään 
fyysisesti jotakin, sovelletaan. Siellä mä oon huomannu, että tyypillisesti tämmönen kou-
lumaisempi oppilas eli mun kokemusten perusteella, niin sitä huonompia ne on oikeestaan 
niillä. (Y1) 
 
 
Näissä otteissa voidaan nähdä hyvien opiskelijoiden jaottelu kahteen ryhmään, joista toi-

set ovat hyviä opiskelijoita teoreettisessa mielessä ja toiset hyviä opiskelijoita käytännöl-

lisissä ryhmätöissä. Nämä kaksi hyvän opiskelijan tyyppiä nähtiin toisensa poissulkevina: 

ei ole mahdollista olla hyvä sekä teoreettisissa tehtävissä että käytännöllisillä projekti-

kursseilla, joissa työskennellään ryhmissä. Tulkitsen jaottelun heijastavan näkemystä 

käytännön ja teorian ihmisiin, jotka nähdään toisilleen vastakkaisina. Käytännöllinen 

opiskelija on soveltuvampi toimimaan myös yrittäjänä:  
 
O: Me tarvitaan pöhisijöitä, jotka haluaa ylipäätänsä kehittyä, nostaa ja kehittää kaikkea. 
Mutta sit tarvitaan oikeesti niitä asiantuntijoita, jotka on kiinnostuneita siitä myös siitä 
omasta slotistaan. Ja niille ehkä riittää, tai ei voi sanoa, että riittää van jotka syttyy siitä 
yhdestä slotista. Ei niitä mun mielestä pitäis sitten väkisin pöhisyttää siihen, että… (Y1) 
 

Sekä opiskelijan että työntekijän roolit jakautuvat tässä kahteen erilaiseen ryhmään: toi-

nen ideaalityyppi on innokas kehittäjä, pöhisijä, ja toinen syvällisesti teoreettisesta kape-

asta erikoisalastaan kiinnostunut asiantuntija, joka voi olla välittämättä pöhinästä. Sa-

mansuuntaista jaottelua on tunnistettu aikaisemmin tutkittaessa opettajien käsityksiä yrit-

täjyyskasvatuksesta. Esimerkiksi Roineen (2013, 60–61) tutkimuksessa opettajat jaotte-
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livat oppilaita käytännöllisiin ja teoreettisiin oppilaisiin. Korhosen (2012) mukaan yrittä-

jyyskasvatuksella halutaan avata toimijuuden tilaa niille, jotka eivät menesty perintei-

sessä luokkahuoneopetuksessa.  

 

Toisaalta kommentti voidaan nähdä hallinnan vastustamisen mahdollisuutena: on mah-

dollista valita toinen vaihtoehto pöhisemisen sijaan ja keskittyä omaan kiinnostuksen 

kohteeseensa kokonaisvaltaisesti. Brunilan ja Mononen-Batista Costan (2010, 219) mu-

kaan yrittäjyyden eetoksessa mielenkiinnon täytyy suuntautua kaikkeen, mutta ei mihin-

kään erityisesti, eikä erikoistuminen johonkin yksittäiseen ole kannattavaa. Keskittymi-

nen vain yhteen erikoisalaan ei siten sovellu yrittäjyyden eetoksen kuvaan ihanteellisesta 

ihmisestä ja työntekijästä.  

 

Jos ryhmissä tapahtuva projektityö nähdään yrittäjyyden eetoksen mukaisena perintei-

sempää opetusta haastavana ja yhä enemmän yliopiston opetuksessa painottuvana ope-

tustapana, muokkautuu sen kautta käsitys hyvästä opiskelijasta. Mitä enemmän opiskelu 

sisältää ryhmissä tehtäviä projektitöitä, sitä vahvemmin hyväksi opiskelijaksi muodostuu 

käytännöllinen, yrittäjämäisempi opiskelijatyyppi.  

 

Mielenkiintoista on, että vaikka kyseisen määrittelyn mukaan kapeasta erikoisalasta kiin-

nostuneen opiskelijan tai työntekijän ei tarvitse pöhistä, hänet kuvaillaan kuitenkin hyvin 

kiinnostuneeksi omasta erikoisalastaan. Näin muiltakin kuin ”kehittäjä-yrittäjätyypeiltä” 

odotetaan tietynlaista asennetta opiskeluaan ja työtään kohtaan. Opiskelun ja työn suorit-

taminen ei riitä, vaan se täytyy tehdä oikealla asenteella, mikä on yrittäjäminälle omi-

naista.  

 

 

7.2 Tehokkuuden vaatimuksia 
 

Keskusteluissa esitettiin myös vastarintaa yliopiston esittämille vaatimuksille ja opiske-

lijoille asetetuista vaatimuksista löydettiin myös ristiriitoja. Yksi vahvasti esille tullut 

teema oli tehokkaan opiskelun vaatimus. Opiskelijoiden mukaan yliopisto pyrkii vauh-

dittamaan opiskelijoiden valmistumista. Tämän nähtiin johtavan joskus siihen, että kurs-

sien taso laskee. Vasta-argumenttina yliopiston painostus opintopisteiden keräämiseen 

nähtiin hyvänä, koska ilman painostusta opiskelijat keräisivät opintopisteitä hyvin hitaasti 

ja valmistuminen viivästyisi entisestään.  
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H: Onko siinä sitten joku ristiriita, että mitä yliopisto näkee hyvänä opiskelijana ja mitä 
opiskelijat näkee hyvänä opiskelijana?  
O: Onhan siinä. Totta kai yritetään saada porukka ulos mahdollisimman nopeesti.  
O: Se johtaa siihen, että ehkä jopa lasketaan vähän sitä tasoo… 
O: Niin. Pääsee läpi. 
O: ..mitä odotetaan tai suunnitellaan homman niin, että ulos nopeesti laadusta… Tingi-
tään sitten laadusta ja aikataulusta.  
… 
O: Toisaalta on ihan hyvä, että yliopiston puolelta tulee sentään vähän painostusta. Jos 
se linja olis siellä, että tehkää nyt nelkyt, kolkyt noppaa vuoteen ja pitäkää vähän haus-
kaa, niin jos nyt yritetään puskee siihen, että tee se 60 noppaa ja muista vähän tehdä 
jotain muutakin. Niin sit jos ihmiset keskimäärin kuitenkin, meistäkin on tehny vähän alle 
sen niin mitä me tehtäis sit jos meille sanottais, että no on se ihan ok, jos te valmistutte 
seittemässä vuodessa. (R2) 
 
 
Hyvä opiskelija liitetään tässä keskustelussa nopeasti valmistumiseen. Tällöin opintojen 

laatu voi kärsiä, kun huomio kiinnitetään ainoastaan opintopistemäärän keräämiseen 

mahdollisimman nopeasti. Kysyttäessä yrittäjyyskasvatuksen mahdollisista haasteista 

liian alhaiset suoritusvaatimukset liitettiin osin myös startup-kulttuuriin ja sen sisältä-

mään pöhinään: 

  
O: No mä nään, että se yks iso haaste on se, että tänne muodostuu ehkä liikaa tämmösiä 
(tauko) jotakin kursseja, jotka on vaan liian löysiä, tiiätkö. Liian löysiä kursseja, jotka 
liittyy vaikka ihan liikaa vaikka johonkin karrikoituun startup-pöhinäjuttuihin. Tai yli-
opistossa pitää mun mielestä saada opintopisteitä yliopistojutuista. Ja me voidaan tuoda 
niitä arvoja yliopisto-opetukseen. Mutta ei mun mielestä pitäis antaa opintopisteitä siitä, 
että sulla on, että sä pöhiset vaan ihan sikana, heität vaan buzzwordejä kaikkialle. Siitä 
ei vaan pidä mun mielestä antaa opintopisteitä. Ja se on yks sellanen, mitä mä nään, että 
se vois olla huono juttu. (Y1) 
 

Tulkitsen, että tässä ollaan huolissaan samasta ongelmasta, jonka Naskali (2010b, 253–

256) esittää: Kun yrittäjyyskasvatukseen yhdistetään vaatimus nopeasta valmistumisesta 

ja opintopisteiden keräämisen suuresta roolista, on tieteellisti vaativan ajattelun arvosta-

minen uhattuna. Opiskelija ei pidä pöhinää opintopisteiden arvoisena, vaikka pitääkin 

yrittäjyyden eetoksen arvoja yleisesti kannatettavina.  

 

Opintopisteiden nopeasti keräämisen vaatimusten nähtiin olevan ristiriidassa yrittämisen 

ja erehtymisen kanssa, johon korkeakoulu strategian mukaan panostaa. Periodit ovat ly-

hyitä, ja uusintatentti tulee vasta monen kuukauden päästä ensimmäisestä tentistä. Opis-

kelun käytännöt eivät opiskelijoiden kokemusten mukaan siten mahdollista yrittämistä ja 
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erehtymistä. Keskustelussa mainittiin ryhmätöiden tekemisessä epäonnistuminen esimer-

kiksi siten, että projekti ei valmistu ajoissa, mistä rankaistaan kurssien arvostelussa sekä 

lyhytkin sairastuminen, mikä voi aiheuttaa pitkällekin aikavälille hankaluuksia.  

 
O: Mut sitten tähän yrityksen ja erehdyksen mahdollisuuteen, niin okei, joo, kyllähän kai-
killa on mahdollisuuksia, mutta mun mielestä tää periodiajattelu, niin se vähentää sitä 
mahdollisuutta siihen erehdykseen. Et jos ajattelee ihan kurssien kannalta. Nii se, että 
sulla on vaikka kuuden viikon periodi, josta sä oot viikon sairaana, niin sä jäät heti jäl-
keen. Sulla saattaa jäädä tosi paljon esimerkiks laskuharjoituspisteitä, että sä et välttä-
mättä saa tenttioikeutta, tai sit jos sä satut oleen just tenttiviikolla kipee, niin se heti pyö-
räyttää sen sun rytmin sekasin. Et mun mielestä ainakaan se osuus ei kannusta siihen. 
(Y3) 
 

Korkeakoulun tavoitteiden nähtiin olevan ristiriidassa käytännön tilanteiden kanssa. Kou-

lutuksen käytännöissä epäonnistumisen riskit jäävät siten opiskelijoiden mukaan usein 

yksilön vastuulle, mikä on tyypillistä yrittäjyyden eetokselle (Brunila & Siivonen 2016, 

66–67).  

 

Korkeakoulussa, jossa haastateltavat opiskelevat, opintopisteiden keräämiseen kannuste-

taan Dean’s list -käytännöllä. Dekaanin listalle pääsee, jos suorittaa vähintään 55 opinto-

pistettä lukuvuodessa tietyllä arvosanakeskiarvolla.  

 
O: No jos mä mietin sitä et (tauko), siinä kyllä hyvin, hyvin tää akateeminen koulumainen 
tyyppi pääsee siihen listalle, siitä ei kyllä oo epäilystä. Jos sä oot kova tekemään kursseja, 
jos sä jaksat tehdä säännöllisesti töitä ja oot hyvä koulussa, koulumainen oppija, ns. kym-
pin oppilas. Niin kyllä ne kaikki tyypit, jotka mä tiedän, että on tälläsii, niin kyllä ne siellä 
listalla kanssa on. Mut siinä listalla taas ei oo ketään näitä tyyppejä, jotka loistaa muilla 
kursseilla, tälläsilla käytännön kursseilla, niitä ei kyllä siinä oo. (Y1) 
 
 
Koulumaisen, akateemisen opiskelijan mahdollisuudet päästä Dekaanin listalle katsottiin 

selvästi suuremmiksi. Toisaalta tuotiin myös esiin, että käytännöllisemmillä kursseilla 

menestyviä opiskelijoita ei edes kiinnosta pyrkiä Dekaanin listalle. Jos yrittäjyyskasvatus 

tulkitaan käytännön tekemiseksi teoreettisten opiskelun sijaan, ja koska teoreettista opis-

kelua on kuitenkin suhteessa enemmän kuin käytännöllistä, ei pelkällä käytännöllisyy-

dellä opintopistevaatimuksia voi tavoittaa.  
 
Kaiken kaikkiaan keskusteluiden perusteella opiskelijat joutuvat opinnoissaan neuvotte-

lemaan moninaisten, joskus myös ristiriitaisten vaatimusten kanssa, jolloin ei ole välttä-

mättä selvää, millainen hyvän opiskelijan tulisi lopulta olla. Opiskelussa voi syntyä kon-
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flikteja esimerkiksi aiemmin mainittujen ”yrittäjämäisten” ja ”koulumaisten” opiskelijoi-

den välillä, joita kumpaakin voidaan arvostaa, mutta eri yhteyksissä. Vaikka tehokkuuden 

vaatimuksiin suhtauduttiin osin kriittisesti, niiden syitä myös ymmärrettiin:  
 
O: Mut senhän takia on ymmärrettävää, että halutaan painottaa sitä yli 55 opintopistettä. 
Niin yliopisto saa rahaa sillon. (R1) 
 

Vaatimuksia tehokkaasta opiskelusta vastustettiin myös kertomalla omia kokemuksia toi-

sin toimimisesta. Keskusteluissa opiskelijat toivat esiin, että eivät itse ole välttämättä hy-

viä opiskelijoita ainakaan jatkuvasti:  

 
O: En mä tee mitään ennakkoon. Kaikki aina vikana iltana.  
O: Miksi tehdä jotakin tänään, minkä voi jättää huomennakin tekemättä.  
O: Tänään paistaa aurinko ja voi juoda kaljaa pihalla. (R2) 
 

Hyvän opintosuoriutumisen ja hyvän opiskelijan ideaaliin pyrkimisen lisäksi muut intres-

sit, kuten elämästä nauttiminen, kilpailevat opiskelijoiden ajankäytöstä. Ahkeruuden vas-

takohtana laiskottelu esitettiin useamman kerran humoristisessa muodossa, jolloin siihen 

voi olla helpompi suhtautua sen ollessa ristiriidassa hyvän opiskelijan ideaalin kanssa.  
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8 Yhteenveto ja pohdinta 
 

Edellisissä luvuissa olen tarkastellut sitä, miten opiskelijat merkityskellistävät yrittäjyyttä 

korkeakouluympäristössään, miten he sitoutuvat ja neuvottelevat yrittäjyyden eetoksen 

diskurssien kanssa ja millaiseksi hyvän opiskelijan ideaali heidän puheessaan muodostuu. 

Nähtävissä oli, että opiskelijat tulkitsivat yrittäjämäisyyden ja etenkin yrittäjähenkisyy-

den, joka käsitteenä tuli keskusteluun toisesta viriketekstistä, hyvin monin eri tavoin. Si-

ten voidaan tulkita, että käsitteenä yrittäjähenkisyys ei ole yksiselitteinen tai selkeä. Opis-

kelijat kuitenkin sitoutuivat yhteiskunnassa vallalla olevaan diskurssiin, jossa yrittäjämäi-

syys näyttäytyy kaikille yksilöille suositeltavana ominaisuutena, jolla on positiivisia vai-

kutuksia sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Kuitenkin joidenkin yksilöiden on tämän nä-

kemyksen mukaan hyvin vaikeaa ellei jopa mahdotonta täyttää yrittäjämäisyyden vaati-

muksia, sillä yrittäjämäisen subjektin on oltava sosiaalisesti kyvykäs ja ulospäin suuntau-

tunut.  

 

Kuten olen edellä kuvannut, tulkitsen tuloksia huomioiden, että subjektit, eli tässä kon-

tekstissa aineiston opiskelijat, käyvät keskustelua niiden diskurssien kanssa, jotka ovat 

heille sillä hetkellä saatavilla. Siten opiskelijat oppivat näkemään itsensä niiden diskurs-

sien kautta, jotka ovat heille mahdollisia. (Mononen-Batista Costa & Brunila 2016, 23–

25.) Kun tähän liitetään hallinnan näkökulma, toimivat opiskelijat osana yhteiskunnallista 

hallintaa tietyssä diskursiivisessa todellisuudessa. Näin etenkin vaikutusvaltaisimmat dis-

kurssit voivat näyttäytyä heille luonnollisina ja normaaleina. Esimerkkinä voidaan tässä 

tapauksessa käyttää yrittäjyyden ja yrittäjämäisyyden tärkeyden perustelua kilpailuky-

vyllä tai sosiaalisuuden liittämistä yrittäjämäisyyteen. Kilpailukykydiskurssi on ollut pal-

jon esillä suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa (esim. Korhonen ym. 2010) ja 

kenties siihen sitoudutaan ainakin joiltakin osin myös yliopiston opetuksessa. Korostunut 

sosiaalisuuden vaatimus on puolestaan aikaisempien tutkimusten mukaan yleisesti yhdis-

tetty yrittäjämäiseen minään (esim. Korhonen 2012).  

 

Laalon ja Heinosen (2016, 707) tutkimuksessa yliopisto-opiskelijat kokivat, että heillä 

tulisi olla yrittäjämäisiä ominaisuuksia ja taitoja menestyäkseen. Epäyrittäjämäiset omi-

naisuudet, kuten ujous, katsottiin negatiiviiksi ja niistä pyrittiin eroon. Verraten näihin 

tuloksiin tämän tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia: tietyt yksilölliset ominaisuu-

det nähtiin esteenä yrittäjämäisyydelle, vaikka toisaalta yrittäjyystaitojen kautta yrittä-
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jyyshenkisyydenkin nähtiin voivan kasvaa. Yrittäjämäisyys nähtiin asenteena, jota yksi-

löiden tulisi tavoitella ja tietynlainen persoonallisuus tämän tavoittelun esteenä. Kun yrit-

täjämäistä subjektiviteettia tarjotaan tavoiteltavana muun muassa kasvatuksen käytäntö-

jen kautta, muodostuu toisista ominaisuuksista normaaleja, kun taas toisista ominaisuuk-

sista on pyrittävä eroon. Kuten Siivonen ja Brunila (2014, 169) kirjoittavat, voi tästä seu-

rata se, että vajavaisuuden, kyvyttömyyden, haavoittuvuuden ja haurauden kokemukset 

näyttäytyvät yksilön epäonnistumisina.  

 

Kyseenalaistaminen ja vastarinta ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla, joka koski 

yrittäjyyden eetoksen näyttäytymistä opiskelijoiden puheessa, liittyivät aineistossani lä-

hinnä startup-kulttuuria ja siihen liitettyä pöhinää. Opiskelijat tekivät erontekoa itsensä ja 

startup-yrityksissä toimivien opiskelijoiden välillä sekä kritisoivat startup-toiminnan lii-

allista painotusta yliopistossa. Startup-yrittäjyyteen liitetty lusmuilu, opintojen välttely ja 

laiskottelu hyvän syyn varjolla näyttäytyy mielenkiintoisessa valossa, kun se liitetään ai-

kaisempaan tutkimukseen yrittäjyyskasvatuksesta. Aikaisemmin esimerkiksi Roineen 

(2013) tutkimuksessa yrittäjyys näyttäytyi päinvastoin ratkaisuna lusmuiluun, kun se lii-

tettiin merkityksenannoissa syrjäytymiseen, työttömyyteen ja passivoitumiseen. Startup-

yrittäjyyteen liitetty laiskottelu ei myöskään sovi yhteen yrittäjäminän ideaalin kanssa, 

jossa yksilön ominaisuuksista arvostetaan erityisesti aktiivisuutta. Näin muodostuu ehkä 

yllättäväkin ristiriita, jossa startup-yrittäjyys näyttäytyykin epäyrittäjämäisenä toimintana 

yrittäjämäisen toiminnan vaatteissa.  

 

Opiskelijat kaipasivat tyhjän pöhinän sijaan enemmän konkreettisia yrittäjyystaitoja ja 

mahdollisuuksia saada rahoitusta esimerkiksi projektikurssien harjoitustöihin. Heidän nä-

kemyksensä mukaan startup-toimintaa painotetaan yliopistossa liikaa, mikä voi olla 

poissa muulta opetukselta. Opiskelijat siis kritisoivat yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden 

keulaa ja toivoivat enemmän käytännön osaamista ja vähemmän tyhjää höttöä. Voidaan 

siis sanoa, että tutkimuksen alussa sekä viriketekstissä lainaamani opetusministerin kom-

mentti pitää osaltaan paikkansa, mutta ei täysin. Aineistoni mukaan koko yliopiston lä-

päisemään yrityskulttuuriin on vielä matkaa. Vaikka opiskelijoita voidaan pitää yrittä-

jyysmyönteisinä, tuli aineistossa esiin myös kyseenalaistamista. Kuitenkin sen, että yrit-

täjyys konkretisoitui opiskelijoiden merkityksenannoissa lähinnä startup-yrittäjyydeksi, 

voidaan tulkita olevan osoitus siitä, että startup-ilmiö on ollut hyvin näkyvä viime aikoina 

ainakin Aalto-yliopiston opiskelijoille. 
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Toisen tutkimuskysymyksen, joka koski hyvän opiskelijan ideaalia, kohdalla tulkintani 

mukaan hyvän opiskelijan ideaaliin liitettiin monia yrittäjäminän ominaisuuksia. Erityi-

sesti ominaisuuksista korostui sosiaalisuus. Lisäksi hyvän opiskelijan katsottiin olevan 

kiinnostunut kaikista opiskelemistaan aiheista. Nämä tulokset voidaan tulkita osaksi tie-

tokykykapitalistista hallintaa, jossa sosiaalisuus saa korostuneen roolin (Pyykkönen 

2014, 38) ja kaikesta tulee olla kiinnostunut, mutta mistään ei erityisesti (Brunila & Mo-

nonen-Batista Costa 2010, 219).  

 

Osittain opiskelijoille asetetaan kuitenkin ristiriitaisia vaatimuksia. Tulkitsen vallitsevan 

asetelman siten, että kun yliopiston on itsekin oltava yritteliäs ja ansaita enemmän rahoi-

tusta valtiolta, aiheuttaa se tietynlaisia vaatimuksia opiskelijoille. Opiskelijoiden tulee 

olla yliopistolle tuottavia, jolloin markkinalogiikka asettuu yhä vahvemmin koulutuksen 

piiriin, mikä voi olla ristiriidassa toisenlaisten yliopiston käytäntöjen kanssa, jotka ovat 

samaan aikaan voimassa. On argumentoitu, että vaatimukset tehokkuudesta ja opiskelun 

tuottavuudesta eivät jätä aikaa prosessinomaiselle tietämisen rakentumiselle (Hannukai-

nen 2018, 80), jota voidaan pitää oleellisena osana yliopistokoulutusta.  

 

Toisenlaisessa korkeakouluympäristössä tulokset voisivat näyttää erilaisilta. Teknillinen 

ala on kauppatieteiden ohella usein ajateltu olevan vastaanottavaisin yrittäjyydelle niin 

opetuksessa kuin muutenkin esimerkiksi tutkimustulosten kaupallistamisen kautta (Suo-

malainen & Laalo 2015). Näen myös, että Aalto-yliopisto kansallisen erityistehtävän saa-

neena innovaatioiden ja yrittäjyyden edistäjänä sekä eri tieteenalojen yhdistämistä pai-

nottavana yliopistona voi erota muista yliopistoista ja korkeakouluista, kun verrataan sen 

toimijoiden suhtautumista yrittäjyyskasvatukseen, yliopiston yrityksiä lähentyvään roo-

liin tai yleisesti yrittäjyyden eetokseen. 

 

Lopuksi palaan tietokykykapitalismiin, josta tämä tutkimus lähti liikkeelle. On esitetty, 

että tietokykykapitalismissa persoonallisuudesta, asenteista, tavoista ja suhteista tulee 

työn ja sitä kautta myös koulutuksen ydin (Vähämäki 2009, 141–159.) Voidaan sanoa, 

että tämä tutkimus osaltaan vahvistaa tätä tulkintaa yrittäjyyden eetoksen kontekstissa. 

Hallintaa on kuitenkin mahdollista vastustaa. Joitakin kyseenalaistamisen ja vastustami-

sen häivähdyksiä on luettavissa myös tämän tutkimuksen aineistosta. Kuten Komulainen 

ym. (2010, 24) kirjoittavat, tietokykykapitalistinen hallinta olettaa subjektien alistuvan 

vallalle ilman vastarintaa, mutta kasvava osa ihmisistä tiedostaa elävänsä riskiyhteiskun-

nassa ja kyseenalaistaa länsimaisen ihanteen taloudellisesta kasvusta ja toimeliaisuudesta.  



 50 

 

 
9 Luotettavuus 
 

Tässä luvussa arvioin kriittisesti tutkimusprosessin eri vaiheita ja arvioin sen luotetta-

vuutta. Lopuksi esitän mahdollisia jatkotutkimusaiheita tutkimukselleni.  

 

Koska tutkijaa ja tutkimusta ei voi täysin erottaa toisistaan ja tutkijan valinnat välttämättä 

vaikuttavat tutkimuksen tuloksiin, on neutraalius tutkimusta tehdessä mahdotonta. Siksi 

tutkijan onkin oltava tietoinen tekemistään valinnoista ja reflektiivinen avatessaan tutki-

muksessa tekemiään valintoja, jolloin ne asettuvat myös tutkimuksen lukijan arvioita-

vaksi. (Taylor 2001, 16–17.) Tutkijan valinnoilla on vaikutusta muun muassa aiheen va-

lintaan, haastatteluun, analyysiin ja pohdintaan. Tässä luvussa reflektoin tekemiäni valin-

toja ja tutkijan positiotani.  

 

Tehdessäni tutkimusta olen monta kertaa pohtinut sitä, miten haastatteluiden kysymys-

tenasettelu ohjaa aineiston muodostumista. Tutkijalla on hyvin paljon valtaa siinä, mil-

laiseksi keskustelu muodostuu. Haastatteluiden tekemisen jälkeen olen monta kertaa poh-

tinut sitä, kuinka erilaisilla kysymyksillä ja keskustelua eri tavalla ohjaamalla olisin voi-

nut saada enemmän aineistoa, joka voisi olla mahdollisesti kiinnostavampaa analyysin 

kannalta tai ehkä jopa vahvasti ristiriidassa toteutuneen aineiston kanssa.  

 

Jälkeenpäin ajateltuna olisin voinut pohtia haastatteluiden toteuttamista syvemmin poh-

jautuen tutkimukseni teoriaan. Toisenlaisia kysymyksiä esittämällä olisin saattanut saada 

aivan toisenlaisen aineiston kokoon. Toisaalta tarkoituksenani oli antaa opiskelijoiden 

puhua aiheesta vapaasti ja olla rajoittamatta opiskelijoiden puhetta omilla käsitteilläni. 

Joissakin kohdissa haastatteluita pyrin tietoisesti haastamaan opiskelijoiden esiin tuomia 

näkemyksiä ja esitin jopa provosoivia kysymyksiä. Viriketekstit toivat haastatteluun 

myös korkeakoulun virallisen näkökulman sekä poliitikon puheenvuoron, joskaan ei ta-

savertaisina opiskelijoiden äänen kanssa. Nämä ratkaisut koen myös jälkikäteen ajatel-

tuna toimivina. Koin, että viriketekstit herättivät keskustelua, joka oli arvokasta analyysin 

kannalta. Jos toteuttaisin haastattelut uudelleen, muotoilisin kysymykset niin, etteivät ne 

pohjautuisi yhtä vahvasti yrittäjyyskasvatuksen käsitteeseen, joka on kasvatustieteellinen 

käsite ja siksi ehkä osin vaikeasti hahmotettavissa teknillisen alan opiskelijoille. Sen si-

jaan muotoilisin kysymykset koskemaan enemmän opiskelijoiden subjektiviteettia ja 
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omia kokemuksia korkeakoulussa toimimisesta esimerkiksi kysymällä lisää hyvän opis-

kelijan ideaalista ja sen vastakohtana ”huonosta” opiskelijasta.  

 

Myös analyysin kohdalla tutkijan vaikutus lopputulokseen on suuri. Tutkija valitsee kaik-

kein kiinnostavimmat osat analysoitaviksi joidenkin toisten osien sijaan, ja analyysin lop-

putulos on valittujen löydöksien yhteenveto. Analyysiä tehdessäni pohdin paljon rajaa-

misen problematiikkaa, koska koin, että aineistossani oli paljon kiinnostavia kohtia, ei-

vätkä kaikki näistä kohdista olisi mitenkään mahtuneet lopulliseen tutkimukseen. Valin-

tojen taustoja on mahdotonta avata kaiken kattavasti, vaikka mahdollisuuksien mukaan 

olen niitä pyrkinytkin perustelemaan ja kirjoittamaan aineison tuottamisen sekä analyysin 

vaiheet lukijan nähtäviksi ja siten myös arvioitaviksi.  

 

Pohdin jonkin verran yksilöhaastatteluiden ja ryhmäkeskusteluiden eroja tehdessäni ana-

lyysia. Ryhmäkeskustelun analysoinnissa vuorovaikutuksellisuus täytyy ottaa eri tavalla 

huomioon kuin yksilöhaastattelun kohdalla. Koin kuitenkin, että ryhmä- ja yksilöhaastat-

teluissa oli paljon yhteneväisyyksiä eikä kahden erilaisen aineistonkeruun yhdistäminen 

tuottanut erityisiä hankaluuksia. Ryhmähaastatteluissa oltiin hyvin samaa mieltä asioista 

ja vaikutti siltä, että ryhmän ei monenkaan keskustelunaiheen kohdalla tarvinnut rakentaa 

yhteistä suhtautumistaan aiheeseen, vaan he jo lähtökohtaisesti lähestyivät niitä samasta 

suunnasta. Toki myös joitakin eroavia mielipiteitä esitettiin, mutta kyse oli näkemykseni 

mukaan vain pienistä vivahde-eroista, joita en tulkinnut analyysin kannalta merkittäviksi.  

 

Lisähaastetta analyysiprosessin toteuttamiseen toi se, että aineistoni koostuu sekä ryhmä-

keskusteluista että yksilöhaastatteluista. Ryhmäkeskusteluiden sisältö ja puhetavat saat-

tavat olla monimuotoisempia kuin yksilöhaastatteluiden, ja siksi ne voivat olla myös ana-

lyysin kannalta kiinnostavampia. Korostuneempi vuorovaikutuksellisuus voi tuoda uusia 

johtolankoja analyysin eteenpäin viemiseen. Toisaalta ryhmäkeskustelun avulla kerätty 

aineisto saattaa vaikuttaa hyvin sekavalta verrattuna yksilöhaastatteluiden selkeämpään 

rakenteeseen ja monimutkaisempi vuorovaikutuksellisuus voi hämärtää argumentaation 

rakenteita ja tuottaa moniselitteisyyttä, jota voi olla hankala luokitella. (Pietilä 2010, 219, 

225.) 

 

Tutkimusta tehdessäni olen miettinyt paljon tutkimuksen poliittisuutta. Kuten Gill (1995) 

kirjoittaa, tulkintani mukaan kaikki tutkimus pohjautuu joihinkin arvoihin ja on sitä kautta 
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välttämättä poliittista. Tärkeää onkin tuoda esiin ne arvot, joihin tutkimus pohjautuu, jol-

loin myös arvot asettuvat alttiiksi tieteelliselle väittelylle ja arvioinnille (Gill 1995). Tar-

koituksenani tässä tutkimuksessa on osaltani kyseenalaistaa vahvan diskurssin yhteiskun-

nassamme omaavia arvoja ja tehdä niitä enemmän näkyviksi, jolloin muille arvoille tulee 

diskurssien kentässä enemmän tilaa.  

 

Diskurssianalyyttinen tutkimus ei tavoittele absoluuttista kaikkialla pätevän tiedon ase-

maa. Aineistoni on pieni ja sidoksissa siihen tilanteeseen, jossa se on tuotettu, joten se ei 

tarjoa kattavaa kuvaa edes kaikista teknillisen alan perustutkinto-opiskelijoista. Kuitenkin 

kriittisen yrittäjyyden eetoksen tutkimuksen ollessa vähäistä, tutkimuksella voi olla arvoa 

siinä, miten vallitsevia asetelmia voidaan kyseenalaistaa ja käsitellä kriittisesti sekä tar-

jota yhden näkökulman siihen, miten yrittäjyyden eetos voi yliopistossa näkyä.  

 

Kirsi Juhila (2016) on luokitellut diskurssianalyytikkojen tutkimuspositioita. Juhilan esit-

tämistä rooleista näen itseni tutkijana lähellä asianajan roolia, jossa tutkija pyrkii edistä-

mään jotakin asiaa ja on sitoutunut muutokseen. Tutkija ei ainoastaan pohdi, miten toi-

mijat rakentavat sosiaalista todellisuutta, vaan pohtii lisäksi sitä, miten todellisuutta voisi 

rakentaa toisin. Tutkimus on hänelle poliittinen teko, joka siten edellyttää puolen valitse-

mista. Hän asettuu vallitseviin kulttuurisiin merkityksiin kriittisesti. (Juhila 2016, 418.) 

 

Kuten olen aikaisemmissa luvuissa kuvannut, ymmärrän maailman diskursiivisesti raken-

tuneena paikkana, jossa kielenkäytöllä merkityksellistetään ja tuotetaan sosiaalista todel-

lisuutta. Tutkimukseni on siten osa tätä todellisuutta, jota olen myös itse mukana merki-

tyksellistämässä ja tuottamassa. Tavoitteeni on ollut lähestyä tutkimusaihettani kriittisesti 

tuoden näkyväksi usein itsestäänselvyyksinä pidettyjen diskurssien sosiaalisesti ja poliit-

tisesti muodostuneita taustoja. Tarkoituksenani ei ole ollut osoittaa negatiivisessa valossa 

yksittäisiä toimijoita tai instituutioita vaan kyseenalaistaa herkästi kyseenalaistamatto-

mina pidettyjä totuuksia aikaisempaan tutkimukseen ja teoriaan pohjautuvan tiedon 

avulla. Se, miten tässä tarkoituksessa olen onnistunut, jää lukijan arvioitavaksi.  

 

Toimin suurimman osan siitä ajasta, kun tein tätä tutkimusta, Aalto-yliopistossa myös 

työntekijänä kahdessa eri tehtävässä. Toimin siis yhtä aikaa sekä tutkijana että työnteki-

jänä. Koen tämän kaksoisroolin vaikuttaneen tutkimuksen tekemiseen lähinnä siten, että 

näkökulmani Aalto-yliopistoon organisaationa on laajempi, kuin jos en olisi samaan ai-
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kaan työskennellyt siellä. Tutkimuksen tekemisen aikana huomasin peilaavani haastatte-

luissa sekä työkontekstissa esiin tulleita diskursseja paljon myös Helsingin yliopistoon, 

joka on minulle pidemmältä ajalta läheisempi toimintaympäristö opiskelijan näkökul-

masta, ja vertailevani näitä kahta yliopistoa toisiinsa.  

 

Näen, että koko yrittäjyyden eetos on aihe, jota ei ole tutkittu tarpeeksi monipuolisesti ja 

kattavasti, joten eetoksen tutkiminen monelta eri puolelta niin kasvatuksen, työelämän 

kuin politiikankin alueilla olisi tärkeää. Korkeakouluopiskelijoiden näkökulmassakin riit-

tää vielä tutkittavaa, etenkin koska kiinnostus eri tieteenaloilla yrittäjyyskasvatusta koh-

taan on viime aikoina kasvanut (Suomalainen & Laalo 2015, 306). Tärkeää olisi tutkia 

muun muassa sosiaalisten erojen rakentumista yliopisto-opiskelijoilla esimerkiksi tutki-

malla niiden opiskelijoiden kokemuksia, jotka kokevat olevansa ”vääränlaisia” täyttä-

mään yrittäjäminän ideaalia. Opiskelijoiden näkökulmaa olisi tärkeää tutkia mahdollisim-

man monissa korkeakouluissa ja eri aloilla, koska näkemykset voivat erota toisistaan kou-

lutuskontekstista riippuen. Kaiken kaikkiaan yhteen limittyvien koulutuspoliittisten ja yh-

teiskuntapoliittisten diskurssien haastaminen ja uudelleen tulkinta on ensiarvoista, jotta 

luonnollisilta näyttävät diskurssit tulevat näkyviksi ja tunnistetuiksi sekä muutos tulee 

mahdolliseksi.  
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Liitteet 
 

Liite 1. Lainaus korkeakoulun visiosta 
 

 

Aallon (korkeakoulun nimi) korkeakoulun strategian visiossa eli vuoden 2020 tavoiteti-

lassa kirjoitetaan näin:  

 

Yrittäjyys 

- Korkeakoulu kannustaa yhteisön jäseniä positiiviseen ja yrittäjähenkiseen ajatte-

luun. 

- Opiskelijoilla ja tutkijoilla on tilaa yritykseen ja erehdykseen, ja heitä kannuste-

taan yritystoimintaan akateemisen uran ohella.  
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Liite 2. Lainaus uutisesta Aalto-yliopiston internetsivulta 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä miljoonarahoitus Aalto-vetoisille yrittäjyyden ja oppi-

misen hankkeille  

26.4.2018 

 

”Harva asia saa niin hyvälle mielelle kuin se, että nuorten asenteet yrittäjyyttä kohtaan 

ovat ennätysmyönteiset. Se lupaa hyvää Suomelle. Hallitus haluaa vauhdittaa kehitystä, 

joka on syntynyt Slushin ja startup-kulttuurin myötä. Se elää korkeakoulumaailmassa 

vahvana”, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo. ”Kun tulevaisuuden työ on yhä 

yrittäjämäisempää, yrittäjyystaitojen vahvistamisesta on hyötyä kaikille, aikoi yrittäjäksi 

tai ei.” 
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Liite 3. Haastattelurunko 
 
Millaista on opiskella Aallossa? 

Millainen on hyvä opiskelija Aallossa? 

 

Ensimmäisen tekstin lukeminen. (Liite 1.) 

Mitä ajatuksia tekstistä herää?  

Toisen tekstin lukeminen. (Liite 2.)  

Mitä ajatuksia tekstistä herää? 

 

Mitä voisi tarkoittaa yrittäjyyskasvatus? 

Lyhyt selitys siitä, miten kasvatustieteissä määritellään yrittäjyyskasvatus.  

Miten yrittäjyyskasvatus näkyy Aallossa? 

Miten suhtaudut yrittäjyyskasvatukseen Aallossa? 

Onko yrittäjyyskasvatus korkeakoulutuksessa mielestäsi tärkeää? 

Millaisia haasteita yrittäjyyskasvatuksessa voi olla? 

Millaisia tavoitteita yrittäjyyskasvatuksella voidaan Aallossa tai yleisemmin korkeakou-

lutuksessa saavuttaa? 

Millaista yrittäjyyskasvatuksen tulisi korkeakoulutuksessa olla? 

Millainen on hyvä opiskelija Aallossa? Kytkeytyvätkö hyvän opiskelijan kriteerit aikai-

semmin keskustelussa käytyihin teemoihin? 

Haluatko sanoa jotain muuta aiheeseen liittyen?  

 

 

 


