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1 Johdanto 
 

Yleissivistävän perusopetuksen tehtävä on valmistaa oppilaita myös tulevaisuu-

teen. Tulevaisuuden ennustaminen on haasteellista, mutta on suhteellisen toden-

näköistä, että valtaosa ihmisistä tulee työskentelemään elantonsa eteen joko pal-

kansaajan tai yrittäjän roolissa. On merkityksellistä, että oppilaat pääsevät oppi-

maan taitoja ja kehittämään kompetensseja, joita voi hyödyntää alasta ja kon-

tekstista riippumatta. Työelämä- ja yrittäjyysosaaminen on keskeistä myös eriar-

voisuuden ehkäisemisessä, jokaisella oppilaalla sosiaalisista ja kulttuurisista 

taustoistaan riippumatta tulisi olla mahdollista kartuttaa keskeisiä taitoja, ja tule-

vaisuudessa joustavuus ja yrittäjyyden taidot tulevat olemaan yhä tärkeämpiä, 

ympäristön muuttuessa entistä epävakaammaksi. (Lonka ym., 2019, s. 151–

152.) Tulevaisuuden ja tulevaisuuden työn vaatimuksien ennakointi on kuitenkin 

haasteellista, joten on oleellista, että oppilaille tarjotaan mahdollisuus kehittää 

kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja yrittäjyyttä kohtaan, yleispäteviä val-

miuksia unohtamatta. Opetussuunnitelman laaja-alaisessa taidossa, työelämä-

taidot ja yrittäjyys, onkin kyse työelämään liittyvistä valmiuksista ja käytännön 

työelämän tuntemuksesta. Monipuoliset tiedot ja taidot ovat käyttökelpoisia paitsi 

nykypäivän, mutta myös tulevaisuuden työelämässä. (Lonka ym., 2017, s. 116.)  

 

Yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus on ollut osa suomalaista koulujärjestelmää jo 90-

luvulta lähtien (Ristimäki, 2007, s. 33). Uudessa opetussuunnitelmassa yrittäjyys 

on laaja-alaisena taitona, yhdessä työelämätaitojen kanssa. Yrittäjyyden ja yrit-

täjyyskasvatuksen painoarvo ja merkitys on varsin huomattava, ja sille onkin 

määritelty myös Opetus- ja kulttuuriministeriön (2017) toimesta kansalliset lin-

jaukset ja strategiset tavoitteet, ja myös Euroopan unionin tasolla yrittäjyys on 

tunnistettu avaintaitona, keskeisenä kompetenssina elinikäisen oppimisen agen-

dassa (esim. Euroopan komissio, 2016). Yrittäjyyteen liittyy niin tietoja kuin tai-

toja, ja toisinaan sitä kuvataan jopa asenteen ja suhtautumisen kautta. Yrittäjyy-

den ollessa osa perusopetuksen opetussuunnitelmaa tulee nähdäkseni huomi-

oida opettajien tulokulma yrittäjyyteen, niin suhtautumisen, taitojen, kuin valmiuk-

sien puitteissa, heidän toteuttaessaan opetusta arjessa oppilaille.  
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Yrittäjämäinen oppiminen vaatii yrittäjämäistä opetusta, jolloin myös opettajan 

merkitys korostuu (Peltonen, 2007, s. 215). Sommarström (ym., 2020a, s. 939) 

on esittänyt opettajien kokeneen yrittäjyyskasvatuksen, ja uuden opetussuunni-

telman jo liikaakin kompetenssia haastavana. Myös Seikkula-Leino (2006, s. 41) 

on argumentoinut, että opettajien saama liian vähäinen koulutus yrittäjyyskasva-

tukseen aiheuttaa haasteita opettajilla motivoitumisessa ja sitoutumisessa, sekä 

yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa tämän kautta. Parempi osaaminen ja tieto 

ovat myös usein yhteydessä myönteisempään asenteeseen yrittäjyyskasvatuk-

sessa (esim. Seikkula-Leino, 2007; Ruskovaara, 2007). Yrittäjyys ja yrittäjyys-

kasvatus on kuitenkin varsin vähäisessä, jopa olemattomassa roolissa myös 

opettajankoulutuksessa (esim. Deveci & Seikkula-Leino, 2018). Seikkula-Leino 

(ym., 2019, s. 7–12) on todennut, että suomalaisilla opettajilla, kuten myös useilla 

muilla eurooppalaisilla kollegoillaan on haasteita yrittäjyyskasvatukseen sitoutu-

misessa, vaikka suomalaiset opettajat ovat olleet lähes yksimielisiä sen tarpeel-

lisuudesta. Lepistö ja Rönkkö (2015, s. 43) ovat todenneet myös pakollisten yrit-

täjyyskasvatuksen opintojaksojen olleen varsin harvinaisia Suomen opettajan-

koulutusyksiköissä. Tämä on myös haasteellinen asia, sillä Ruskovaaran ja Pih-

kalan (2015, s. 244–246) mukaan juuri koulutus on keskeinen vaikuttaja kentällä 

olevien opettajien yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa.  

 

Aiemman perusteella päädyinkin tutkimaan tulevien opettajien pystyvyyttä yrittä-

jyyskasvatuksen parissa, sitä mikä vaikuttaa pystyvyyden tunteeseen, ja millai-

nen vaikutus opettajankoulutuksella siihen on. Pystyvyyden tunne ei vaadi vält-

tämättä yksilöltä kokemuksia ja huomattavaa osaamista, jonka vuoksi koin sen 

sopivan hyvin tutkimukseni kohdejoukolle, opettajaopiskelijoille. Pystyvyyttä lä-

hestyn Banduran teorian kautta. Minäpystyvyys on yksilön oma arvio omasta ky-

vykkyydestään toimia ja saavuttaa toiminnallaan tiettyjä tuloksia. Yksilön minä-

pystyvyys on yksilön oma arvio omasta koetusta kyvykkyydestä, ei suora heijas-

tus yksilön kyvyistä tai taidoista. Pystyvyysuskomukset ovat yksilön toiminnan 

kannalta varsin merkittäviä, sillä pystyvyysuskomukset vaikuttavat esimerkiksi 

motivaation ja sinnikkyyden kautta siihen, millaisia suorituksia yksilö saa aikaan 

omalla toiminnallaan. Pystyvyysuskomus on siis ajava voima, joka vaikuttaa yk-

silön kognitiivisen prosessoinnin ja ajattelun kautta siihen, miten yksilö toimii. 

Pystyvyys huomioi niin kontrollin ja kontrolloitavuuden, mutta myös itsesäätelyn 
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ajatuskuluissa, motivaatiossa, sekä affektiivisessa ja fysiologisissa tiloissa. Te-

hokkaaseen toimintaan tarvitaan paitsi taitoja, myös uskomista omaan kyvykkyy-

teen, että näitä taitoja osaa käyttää tarvitulla tavalla (Bandura, 1997, s. 36–42.)  

 

Pystyvyyttä on tutkittu paljon myös opettajakontekstissa, opettaja- ja opetuspys-

tyvyydellä on tutkittu opettajien kokemia vaikutusmahdollisuuksia oppilaisiinsa, ja 

opettajan omaa kyvykkyyttä toimia laajan ja kompleksisen profession eri osa-alu-

eilla. Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy (2001, s. 783–784) ovat esittäneet, että 

opettajapystyvyydellä on huomattavia vaikutuksia, ja nähdäkseni opettajan pys-

tyvyyden vaikutukset juuri oppilaiden oppimisen ja kehittymisen kannalta on huo-

mioitavaa. Opettajana toimiminen vaatii paljon, on hallittava opetus, luokkahuone 

ilmapiirinä, sisällöt sekä oppilaiden sitoutus. Kiinnostuinkin tämän vuoksi pysty-

vyydestä yrittäjyyskasvatuksen parissa, ja siitä, millaiset tekijät ovat tärkeitä läh-

detietoja pystyvyyden arvioinnissa yrittäjyydessä, onko myös muilla kokemuksilla 

arvoa yrittäjyyden pystyvyydessä, ja millainen on opettajankoulutuksen merkitys 

tuleville luokanopettajille. Opettajankoulutuksen rooli on nähdäkseni varsin huo-

mattava, sillä, Juuti (ym., 2018, s. 426–430) on painottanut, että opettajankoulu-

tuksen on äärimmäisen oleellista vahvistaa ja kehittää tulevien opettajien minä-

pystyvyyden tunnetta.  

 

Tässä tutkimuksessa lähestyn yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta perusopetuksen 

opetussuunnitelman painotuksella ja tulokulmalla, keskittyen erityisesti taitoihin, 

osaamiseen ja asenteisiin, joita perusasteelle painotetaan liiketoimintalähtöisyy-

den sijasta. Tutkimustani varten haastattelin 16 luokanopettajaopiskelijaa, ja han-

kitun aineiston olen analysoinut teema-analyysin menetelmällä. Tässä laadulli-

sessa tutkimuksessa pyrin hahmottamaan tulevien luokanopettajien suhtautu-

mista, käsitystä ja pystyvyyttä yrittäjyyskasvatuksen parissa. Pyrin myös hahmot-

tamaan, millaiset tekijät vaikuttavat heidän pystyvyyden tunteeseensa, ja millai-

nen vaikuttaja opettajankoulutus on. Tutkielmassani aluksi perehdyn yrittäjyyteen 

ja yrittäjyyskasvatukseen kokonaisvaltaisesti, huomioiden niin käsitteitä, määri-

telmiä, kuin opettajia sekä opetussuunnitelmaa. Tämän jälkeen siirryn minäpysty-

vyyteen, luoden katsauksen Banduran minäpystyvyyden teoriaan, jatkaen opet-

tajapystyvyyden käsitteeseen ja tutkimukseen.   
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2 Yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus 
 

Tutkielmassani tulen käsittelemään yrittäjyyden opettamista, ja yrittäjyyskasva-

tusta. Ymmärrys yrittäjyydestä on oleellista pyrkiessä ymmärrykseen yrittäjyys-

kasvatuksesta. Seuraavaksi tulen käsittelemään yrittäjyyttä käsitteenä, sen eri 

ulottuvuuksia ja yrittäjyyttä osana opetussuunnitelmaa. Tämän jälkeen paneudun 

yrittäjyyskasvatukseen, ja opettajiin yrittäjyyskasvatuksen toteuttajina.  

 

2.1 Yrittäjyys  

Yrittäjyyteen käsitteenä on melko haasteellista löytää yhtä ja selkeää määritel-

mää (Esim. Koiranen & Ruohotie, 2001; Ruskovaara ym., 2011). Kyrö (1997, s. 

226) kuvaa yrittäjyyttä ilmiönä, jolla on juuret syvällä historiassa, ja yrittäjyys on 

noussut merkitykselliseksi erityisesti ensin feodaaliyhteiskunnan murtuessa, ja 

sitten postmodernin yhteiskunnan murroksessa. Hänen mukaansa kukin aika-

kausi ja konteksti on tuottanut ja tuottaa omat käsityksensä yrittäjyyden muo-

doista ja tehtävistä, ja käsite välittyy aikansa mukaan. Yrittäjyyttä usein käsitel-

lään jaoteltuna esimerkiksi suppeana ja laajana tai sisäisenä ja ulkoisena. (Kyrö, 

1997, s. 226–227.) Yrittäjyys on tutkimukseni kannalta oleellinen käsite, sillä yrit-

täjyys ja sen tulkinnat ovat keskeinen osa yrittäjyyskasvatusta ja sen toteutta-

mista. Käsitteen määrittely on myös ollut kasvatuksen kentällä tärkeää, sillä Ris-

timäen (2004, s. 17) mukaan termin vaihteleva ja kiintymätön määrittely haittaa 

opettajien yrittäjyyskasvatuksen käyttöteorian muodostamista omaan työhönsä. 

 

Ristimäki (2004) on esittänyt, että yrittäjyys ymmärretään yrityksen perustami-

seen, johtamiseen ja yritystoimintaan liittyvänä käsitteenä, ja suomalaisessa yh-

teiskunnassa jokainen yrityksen omistaja mielletään yrittäjäksi, ja tämä toiminta 

yrittäjyydeksi. Kuitenkin yrittäjyyttä Ristimäen mukaan voi esiintyä funktionaali-

sena laajasti muissakin eri konteksteissa, kuin omistajayrittäjyydessä, ja on huo-

mattava esimerkiksi kielelliset erot, suomessa yrittäjällä ja yrittäjyydellä viitataan 

yrityksen omistamiseen, kun taas englannin entrepreneur-termillä viitataan 

enemmänkin uudistajaan, tai tilaisuuteen tarttujaan. Ristimäki painottaa, että tut-

kimuskirjallisuudessa yrittäjyyden määrittely ja ymmärrys lähtee näkökannasta, 

jossa omistajien harjoittama yritystoiminta näyttäytyy pienyrityksen johtamisena, 
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ei niinkään yrittäjyytenä. Yrittäjyyttä näyttäytyy yritysten lisäksi muillakin elämän-

alueilla, ja yrittäjyydessä voidaankin nähdä olevan kyse yrittäjämäisten mahdolli-

suuksien tunnistamisesta ja hyödyntämisestä. (Ristimäki, 2004. s. 17–27.) 

 

Euroopan komissio määrittelee yrittäjyyttä yksilön kykynä muuttaa ideat toimin-

naksi, ja tällainen toiminta edellyttää luovuutta, innovaatioita sekä riskien otta-

mista. Myös kyky suunnitella ja hallita projekteja tavoitteiden saavuttamiseksi on 

määritelmissä oleellista, ja yrittäjyys nähdäänkin arkielämää ylläpitävänä tekijänä 

niin kotona, kuin yhteiskunnassa. Kyky tarttua tarjoutuviin mahdollisuuksiin luovat 

perustan taitojen kehittymiselle, jotka ovat olennaisia yrittäjyydelle yhteiskunnal-

lisen tai kaupallisen toiminnan tukena. (Bacigalupo ym., 2016, s. 7–13.) Käsitystä 

riskienotosta tukee Koirasen & Ruohotien (2001, s. 103) ajatukset yrittäjyydestä, 

he painottavat yrittäjyydessä tyypillisinä asioina juuri riskinottoa ja kokeiluhalua.  

 

2.1.1 Yrittäjyyden eri ulottuvuudet  
 

Yrittäjyyttä voidaan määritellä erilaisin tulokulmin. Yrittäjyyden kasvattamisen- ja 

kouluttamisen kentällä, yrittäjyyskasvatuksen parissa useimmin on käytetty jaot-

telua sisäiseen ja ulkoiseen, sekä omaehtoiseen yrittäjyyteen, mutta myös jaot-

teluna suppeaan ja laajaan ymmärrykseen yrittäjyydestä. Sekä Ristimäki (2004) 

että Remes (2001) ovat avanneet yrittäjyyden eri käsitysten merkityksiä. Heitä 

mukaillen omaehtoinen yrittäjyys viittaa usein yksilön yrittäjämäiseen toimintata-

paan. Sisäisellä yrittäjyydellä sen sijaan toisinaan viitataan omaehtoisen yrittä-

jyyden tarkoittamaan yksilön toimintaan, mutta myös yhteisöissä esiintyvään toi-

mintaan. Esimerkiksi työyhteisössä saattaa esiintyä kollektiivisena ilmiönä si-

säistä yrittäjyyttä, eli yritteliäs ja yrittäjämäinen ilmapiiri. (Ristimäki, 2004, s. 6; 

Remes, 2001.) Sisäisestä yrittäjyydestä voidaan puhua myös englanniksi käsit-

teellä intrapreneurship (esim. Komulainen ym., 2011). Kyrö (1997, s. 202–203) 

on nähnyt sisäisen yrittäjyyden käsitteen problemaattisena, koska sillä voidaan 

viitata niin yksilön toimintaan, kuin kollektiiviseen asiaan. Ulkoinen yrittäjyys sen 

sijaan edustaa yritystoiminnan harjoittamista (Ristimäki 2007, s. 18).  

 

Remes (2001, s. 369–370) nojaa Kyrön (1997) jaotelmaan yrittäjyydestä sisäi-

senä, ulkoisena ja omaehtoisena, ja esittää omaehtoisen yrittäjyyden toimivan 
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usein pohjana niin sisäiselle kuin ulkoiselle yrittäjyydelle. Omaehtoista yrittäjyyttä 

hän nimittääkin ”yksilön inhimilliseksi toimintatavaksi”. (Remes, 2001, s. 369.) 

Remes (2001, s. 376–380) yhdistää omaehtoisen yrittäjyyden uutta luovaan ajat-

teluun ja toimintaan, ainutlaatuisuuteen, riskinottoon, sekä vastuullisuuteen. 

Lackéus (ym., 2016, s. 778–780) jäsentää yrittäjyyttä sisäisen, omaehtoisen ja 

ulkoisen sijasta laajan ja suppean ymmärryksen mukaan. He esittävät, että sup-

peaan ymmärrykseen kuuluu käsitys yrittäjyydestä yrittäjäksi ryhtymisellä ja yri-

tyksen perustamisella, mikä vastaa Kyrön (1997) esittämää käsitystä ulkoisesta 

yrittäjyydestä. Laajaan käsitykseen liittyy heidän mukaansa henkilökohtainen ke-

hittyminen, luovuuden kehitys, kyvykkyys, aloitteellisuus, proaktiivisuus ja sinnik-

kyys, eli yrittäjämäisyyden kehittäminen. Lackéus kumppaneineen (2016, s. 778) 

painottaa myös, että laajempi käsitys yrittäjyydestä ilmiönä tekee siitä relevantin 

lähes kaikille ihmisille, ei vain pienelle osalle, kuten suppea. 

 

Kyrö (1997, s. 205) on esittänyt, että postmodernissa yhteiskunnassa omaehtoi-

nen yrittäjyys on toimintamuoto, joka koskettaa jokaista. Yksilöt joutuvat yrittäjä-

mäisesti pitämään huolta omasta osaamisestaan ja oppimisestaan, niin työelä-

mässä kuin sosiaalisessa elämässään. Sisäisen yrittäjyyden kollektiivisena il-

miönä tarkasteltuna Kyrö näkee palvelevan erityisesti suuryritysten toimintatavan 

muutoksia sekä julkisen sektorin rakennemuutosta, jättäen ulkoiselle yrittäjyy-

delle ensisijaisesti vain uusien työpaikkojen luojan roolin. Kyrö esittää kuitenkin 

kaikkien kolmen yrittäjyyden eri muotojen olevan vuorovaikutuksessa toinen tois-

tensa kanssa, ja muovaavan toinen toisiaan. (Kyrö, 1997, s. 202–205.)  

 

2.1.2 Yrittäjyys perusopetuksen opetussuunnitelmassa  
 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) on osana laaja-alaiset 

taidot, joista yksi on L6 työelämätaidot ja yrittäjyys. Laaja-alaisten taitojen tarkoi-

tus on mahdollistaa monista näkökulmista rakentuva osaaminen, jota tarvitaan 

nyt ja tulevaisuudessa, myös työelämässä. Eri oppiaineiden tulisi osaltaan edis-

tää laaja-alaisten taitojen oppimista, ja niiden opettaminen ja arviointi tapahtuu 

aina osana oppiaineita. (Opetushallitus, Perusopetuksen opetussuunnitelman 

ydinasiat, n.d.)  Laaja-alaiset taidot ovat laajemmassa skaalassa keskeinen osa 
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Euroopan Unionin linjauksia elinikäisen oppimisen kehittämiseksi ja takaa-

miseksi. Keskeinen osa elinikäisen oppimisen strategiaa EU:ssa on avaintaitojen, 

eli kompetenssien kehitys. Euroopan unionin tasolla määritettyihin kompetens-

seihin kuuluvat esimerkiksi oppimaan oppimisen taito, sekä yrittäjyys (Euroopan 

Komissio, 2019), jotka ovat myös osa opetussuunnitelmaa laaja-alaisina taitoina.  

 

Yrittäjyys on ollut opetusta poikkileikkaavana osa-alueena jo vuoden 2004 perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Vuonna 2004 yrittäjyys on liitetty yh-

teen aktiivisen kansalaisuuden kanssa, niiden muodostaessa oman aihekokonai-

suutensa. Siinä missä vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelma esittää 

yrittäjyyden osana laaja-alaisia taitoja, on se vuonna 2004 kuulunut eheyttäminen 

ja aihekokonaisuudet-osaan. Aihekokonaisuuksien esitetään olleen opetus-

työssä keskeisiä painoalueita, ja niiden sisällöt ja tavoitteet liittyvät useisiin oppi-

aineisiin, ja niillä on pyritty vastaamaan ajankohtaisiin koulutushaasteisiin. 

(POPS, 2004, s. 38–40.)  

 

Yrittäjyys näyttäytyy perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa myös op-

piaineissa. Opetussuunnitelman perusteet määrittelee keskeiset tavoitteet ja si-

sällöt eri oppiaineille. Opetussuunnitelmassa yrittäjyys on osana yhteiskuntaopin, 

oppilaanohjauksen sekä käsityön oppiaineita. (POPS, 2014.) Yhteiskuntaoppi pi-

tää sisällään yrittäjyyteen liittyviä sisältöjä ja tavoitteita, ja opetussuunnitelmassa 

on esitetty, että sen opetus vahvistaa oppilaiden kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan. 

Yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 4.–6. on asetettu tavoitteeksi myös ohjata oppi-

lasta oivaltamaan työnteon ja yrittäjyyden merkityksen lähiyhteisössään. (POPS, 

2014, s. 259–261.) Oppilaanohjauksessa yrittäjyys on osana oppilaiden amma-

tillisen kiinnostuksen heräämistä (POPS, 2014, s. 277–278). Yläkoulun, vuosi-

luokkien 7.–9. kontekstissa yrittäjyys ja yrittäjämäinen toimintatapa ja oppiminen 

ovat osana käsityön oppiaineessa. Tavoitteena käsityön oppiaineessa on myös 

ymmärtää yrittäjyyden merkitys käsityön parissa. (POPS, 2014, s. 431–432.)  

 

Vaikka opetussuunnitelmassa yrittäjyys, yrittäjämäinen oppiminen ja yrittäjyyteen 

liittyvät tietotaidot esiintyvät useassa eri oppiaineessa, lähestyn itse tutkielmas-

sani yrittäjyyttä juuri laaja-alaisena taitona sen merkittävyyden vuoksi. 
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2.1.3 Yrittäjyys opetettavana taitona  
 

Yrittäjyyden käsitteen määritelmät vaihtelevat, ja ovat aikasidonnaisia. Yrittäjyy-

teen laajana (vrt. Lackéus ym., 2016) tai sisäisenä ja omaehtoisena (vrt. Risti-

mäki, 2004; Kyrö, 1997) liittyy keskeisenä erilaiset taidot ja ominaisuudet, kuten 

luovuus, sinnikkyys, riskinottamisen taito, sekä pitkäjänteinen työskentelyote 

(Lackéus ym., 2016; Remes, 2001). Yrittäjämäisyys ei ole vain synnynnäinen tai 

tiettyihin persoonanpiirteisiin liitettävissä oleva staattinen ominaisuus, vaan yrit-

täjämäisyys sekä yrittäjyyden kompetenssit ovat opittavissa ja kehitettävissä ole-

via kokemuksilla. (Bird, 1995, s. 53–54; Lans ym., 2008.)   

 

Ristimäki (2007, s. 35, 41) esittää yrittäjyyskasvatuksen ytimessä olevan innova-

tiivisuus, katalyyttisuus sekä riskienhallinta, jolloin se on yhdistettävissä kaikkeen 

opetettavaan sisältöön, hän täsmentää, että siinä on ensisijaisesti kyse opetuk-

sen menetelmällisistä ratkaisuista, ja menetelmillä voidaan kehittää näitä yrittä-

jyyden taitoja. Yrittäjyyden opetusta on jaoteltu eri tavoin, Hytti (ym., 2002, s. 16) 

on jaotellut yrittäjyyden opettamisen Kyrön (1997) määritelmiä mukaillen tavoit-

teiden kautta kolmeen, oppia ymmärtämään yrittäjyyttä, tulemaan yrittäjä-

mäiseksi ja oppia tulemaan yrittäjäksi. Seikkula-Leino (ym., 2015, s. 394) esittää-

kin, esimerkiksi Remestä (2003) mukaillen, että yrittäjyys on syytä nähdä paitsi 

sisältönä, myös metodina. Tässä työssä viitatessani yrittäjyyteen, viittaan juuri 

yrittäjyyteen opetettavana taitona ja opetussuunnitelman tulokulmia mukaillen. 

 

2.2 Yrittäjyyskasvatus  

Yrittäjyyden toteuttamista opetuksessa ja yrittäjyyden opettamista koulukonteks-

tissa kuvataan usein yrittäjyyskasvatuksen käsitteellä. Yrittäjyyskasvatuksella 

voidaan viitata myös laajempaan koulutukselliseen toimintaan, jonka intentiot ja 

päämäärät eivät ole yhtenevät suomalaisen peruskoulun kanssa, esimerkiksi toi-

mintaan, jossa tarkoitus olisi kehittää ulkoista yrittäjyyttä, eli liiketoiminnallista 

osaamista tai oman yrityksen perustamista. Seuraavaksi avaan yrittäjyyskasva-

tuksen käsitettä ja käsitteistöä, siirtyen ilmiön syvällisempään tarkasteluun. Risti-

mäki (2004, s. 26) esittää, että yrittäjyyskasvatuksen voi jaotella yrittäjämäiseen 

toimintaan, jota voidaan kehittää ja harjoittaa läpi koulupolun eri oppiaineiden, 

sekä yrittäjyyteen ammatinvalinnallisena vaihtoehtona. Tutkielmassani juuri yrit-

täjämäinen toiminta on tarkastelun keskiössä. Opetussuunnitelmassa ei käsitellä 
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yrittäjyyden opettamista yrittäjyyskasvatus-termillä, mutta ministeriöiden viralli-

sissa linjauksissa termiä käytetään (esim. OM, 2009; OKM, 2017), ja tulen itsekin 

käyttämään sen vakiintuneen aseman vuoksi. 

 

2.2.1 Yrittäjyyskasvatuksen käsite ja määritelmät 
 

Yrittäjyyskasvatus ei ole käsitteenä yksinkertainen tai ongelmaton, ja kokonais-

valtainen konsensus määrittelystä puuttuu (Ristimäki, 2004; Lepistö, 2011, s. 15). 

Erkkilä (2000, s. 7) on huomauttanut, että sen terminologiassa ja sisällössä on 

huomattavaa epäjohdonmukaisuutta. Yrittäjyyskasvatuksen käsitettä on määri-

telty niin talous-, kuin kasvatustieteen näkökulmasta (esim. Ristimäki, 2004; Re-

mes, 2003; Gibb, 2005 & Matlay 2006). Perusopetuksen kannalta määrittelyssä 

keskiössä ovat yrittäjämäinen oppiminen ja yrittäjämäinen opetus, ja näihin liit-

tyvä yrittäjämäisyys ja yritteliäisyys (Kyrö & Ripatti, 2006, s. 16–17). Erkkilä 

(2000, s. 7) on todennut ymmärryksen puutteen aiheuttavan hämmennystä ja 

kielteistä suhtautumista, sillä tiedon puutteesta johtuvat konnotaatiot ovat olleet 

pääosin kielteisiä. Saman suuntaista on todettu myös viime aikoina, esimerkiksi 

Lepistön (2011, s. 21–22) mukaan opettajaopiskelijat ovat nimenneet yrittäjyys-

kasvatuksen terminä harhaanjohtavaksi, mutta idean tärkeäksi. Lepistö ja 

Rönkkö (2013, s. 649) totesivat usean tulevan opettajan kieltäneen ja irrottautu-

neen yrittäjyyskasvatus käsitteestä sen konnotaation vuoksi. Kielteisyys yrittä-

jyyskasvatusta kohtaan on johtunut erityisesti tiedon puutteesta ja termin liittämi-

sestä yritystoimintaan, taloussuhdanteisiin ja kilpailuun (Lepistö, 2011, s. 21–22).  

 

Erkkilä (2000) on tutkinut yrittäjyyskasvatukseen liittyvää terminologiaa. Hän itse 

viittaa ilmiöön "entrepreneurial education"-käsitteellä. "Enterprise education"-kä-

sitettä on käytetty hänen mukaansa runsaasti esimerkiksi Isossa Britanniassa 

sekä monissa muissa Euroopan maissa, ja käsitteellä viitataan enemmän henki-

lökohtaisiin ominaisuuksiin, ja niiden kehittämiseen, kuin liiketoiminta- ja yritys-

konseptiin. (Erkkilä, 2000, s. 130.) Suomen kielen vähäinen ja suppea käsitteiden 

määrä on yksi syy sille, miksi yrittäjyyskasvatus käsitteellä voidaan viitata suo-

raan liiketoiminnalliseen yrittäjien opettamiseen, kuin peruskoulukontekstissa 

yritteliäisyyden ja yrittäjämäisyyden kehittämiseen. Suomenkielisten teosten 



 

10 
 

käännöksissä englanniksi on yrittäjyyskasvatuksesta puhuttu esimerkiksi "ent-

repreneurship education"-käsitteellä, joka viittaa enemmän ulkoiseen yrittäjyy-

teen, (Erkkilä, 2000, s. 150) ja liiketoimintaan tähtäävään toimintaan (esim. Seik-

kula-Leino ym., 2010, Lackéus, 2016, s. 780). Sisäistä yrittäjyyttä vastaisi käsite 

"enterprise education", joka on sisäisiin ominaisuuksiin ja yrittäjämäiseen toimin-

tatapaan suuntaava käsite. Erkkilä vuonna 2000 (s.187) painotti, että suomenkie-

lisessä tutkimusmaailmassa on debattia oikeasta käännöksestä ja termistöstä, ja 

on nähdäkseni melko selvää, että käsitteissä on edelleen vaihtelevuutta. 

 

Käsitteiden moninaisuudessa ja päällekkäisyydessä on oleellista nähdä, mihin 

käsitteellä viitataan. Määritelmiä avaan juuri yritteliäisyyden ja yrittäjämäisyyden 

tulokulmilla, sillä yrittäjäksi tähtääville suunnattu yrittäjyyskasvatus ei ole tutkiel-

mani keskiössä. Yrittäjyyskasvatuksessa voi olla kyse yrittäjämäisen asenteen ja 

taitojen kartuttamisesta yleisesti elämää varten, mutta myös työtä tai liiketoimin-

nallista yrittäjyyttä varten (esim. Fayolle ym., 2006). Euroopan komissio (2016, s. 

21–23) on määrittänyt yrittäjyyskasvatuksen olevan oppilaan taitojen ja ajattelun 

kehittämisestä siten, että voi muuttaa luovat ideat yrittäjämäiseksi toiminnaksi, 

joka on avaintaito kehittymisessä, aktiivisessa kansalaisuudessa, sosiaalisessa 

inkluusiossa sekä työllistettävyydessä. Määritelmissä täsmennetään sen olevan 

tärkeä myös ei kaupallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Komission mukaan 

Suomessa yrittäjyyskasvatuksen käsitteeseen nojaudutaan osittain kansallisella-

, osittain eurooppalaisella avainkompetenssin tasolla. (Euroopan komissio, 2016, 

s. 21–23.) Nähdäkseni opetussuunnitelma (POPS, 2014) mukailee vahvasti Eu-

roopan komission (2016) näkemystä yrittäjyyskasvatuksesta ja sen sisällöistä.  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (2017) on määritellyt yrittäjyyskasvatuksen toimin-

tana, jonka tavoitteena on yrittäjyyteen liittyvien tietojen ja taitojen kehitys, myön-

teisten asenteiden kehittäminen, mutta myös uuden ulkoisen yrittäjyyden luomi-

nen, yrittäjien sekä yrityksissä osaamisen kehittäminen, sekä yritysten tutkimus-

, kehitys- sekä innovaatiotoiminnan tukeminen. On huomattava, että määritelmät 

kohdistuvat laajempaan kontekstiin, kuin pelkkään peruskouluun.  Koiranen & 

Ruohotie (2001, s. 103–104) näkevät yrittäjyyden ihmisten ajattelun, toiminnan ja 

työhön suuntautumisen tapana, ja he pitävät olennaisena Opetus- ja kulttuurimi-
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nisteriön (2017) tavoin sitä, että arvot ja asenteet ovat keskeisessä roolissa tie-

tojen, sisältöjen ja taitojen ohella. Aikaisemmassa tutkimuksessa peruskoulukon-

tekstissa on nostettu esiin, että juuri sisäisen ja omaehtoisen yrittäjyyden eetos 

olisi paitsi hyväksytympää myös paremmin vastaanotettua peruskoulukonteks-

tissa opettajien toimesta. (Komulainen ym., 2011, s. 355–358.) Yrittäjyyskasva-

tuksen tietoja ja taitoja oppilaalla tulisi olla mahdollista kehittää koulussa, ja sen 

toteuttamiselle on opetussuunnitelman ohella kansallisesti määritelty Opetus- ja 

kulttuuriministeriön (2017) toimesta keskeisiä toimintatapoja sekä oppimisympä-

ristöjä, jotka ovat osa yrittäjyyskasvatuksen toteuttamista. 

 

2.2.2 Yrittäjyyskasvatuksen sisällöt ja tavoitteet 
 

Kyrö (ym., 2007, s. 23) on syntetisoinut yrittäjyyskasvatuksen historiaa eri vaihei-

siin. Ensimmäisen vaiheen he sijoittavat 1980-luvun loppuun ja 1990-luvun al-

kuun, ja sitä luonnehtii ajatukset piirreteorian haastamisesta, siitä, onko yrittäjyys 

synnynnäistä vai voiko siihen kasvattaa. Toinen vaihe, 1990-luvun lopulta 2000-

luvun alkuun käsittää ihmettelyä siitä, mitä on yrittäjyyteen kasvaminen ja yrittä-

jämäinen oppiminen. Kolmatta vaihetta, aikaa vuodesta 2005 lähtien kuvaa poh-

dinta siitä, miten yrittäjyyttä opetetaan. Kyrön ja kumppaneiden laatiessa jo myös 

neljäs vaihe, jonka oli määrä suuntautua tulevaan, pohtii sitä, millainen on yrittä-

jämäinen opettaja ja oppimisympäristö. (Kyrö ym., 2007, s. 23.) Yrittäjyyskasva-

tusta käytännössä ja siihen liittyviä tavoitteita voi tarkastella eri tulokulmista. Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden viitoittaessa opettajien ja koulu-

jen työtä, on opetussuunnitelman asettamat tavoitteet merkityksellinen ulottuvuus 

yrittäjyyden tavoitteissa. Opetussuunnitelma on kuitenkin Opetushallituksen laa-

tima asiakirja, jolloin Opetushallitusta ohjaava taho, Opetus- ja kulttuuriministeriö 

linjauksineen on myös merkityksellinen. Tulen käsittelemään nyt yrittäjyyskasva-

tusta ja sen sisältöjä syvemmin, nojautuen niin tieteelliseen tutkimukseen, kuin 

opetustyötä ohjaaviin linjauksiin ja asiakirjoihin kansallisella, ja EU-tasolla.  

 

Euroopan Komissio (Bacigalupo ym., 2016) on käsittänyt yrittäjyyden kompetens-

sien jakautuvan tietoon, taitoihin ja asenteisiin, ja vastaavaa jaottelua on tehnyt 

muun muassa Lackéus (2014). Kasvatuksellisesta näkökulmasta Peltosen 

(2014, s. 40) mukaan yrittäjyyskasvatuksessa on kyse yrittäjyyteen kasvamisesta 



 

12 
 

ja siihen ohjaamisesta, joka voi suuntautua joko yrittäjyyteen ajattelu-, toiminta-, 

ja suhtautumistapana tai ulkoiseen yrittäjyyteen. Ensimmäisen tavoitteena on vai-

kuttaa oppilaiden yrittäjämäisiin taitoihin, käyttäytymiseen ja toimintaan, sekä us-

komuksiin (Tiikkala, 2013, s. 16; Seikkula-Leino, 2007, s. 26). Jaottelut yrittäjyy-

destä laajana ja suppeana (esim. Lackéus ym., 2016) tai omaehtoisena, sisäi-

senä ja ulkoisena (esim. Kyrö, 1997; Remes, 2001) on nähtävissä myös yrittä-

jyyskasvatuksen parissa. Remes (2001) onkin tarkastellut, miten yrittäjämäisyys 

ja yrittäjyyskasvatus Kyrön (1997) jaotelmien mukaan voisi näyttäytyä käytän-

nössä oppilailla työpajatoiminnan kautta, joka mahdollisti kaikkien kolmen yrittä-

jyyden muotojen samanaikaisen esiin nousemisen. (Remes, 2001, s. 376–379.) 

Lackéuksen ja Sävetunin (2019, s. 51) tuloksissa nousi esiin se, miten opettami-

nen voi olla yrittäjämäistä, jolloin siihen voi kuulua epäonnistumisista oppimista, 

sinnikästä ja pitkäikäistä työskentelyä sekä toimimista tiimeissä tiiviisti, ilman yrit-

täjyyden tietopuolta tai esimerkiksi mahdollisuuksien etsinnän tulokulmaa. Par-

haimmillaan Lackéuksen ja Sävetunin (2019, s. 51–52) mukaan yrittäjämäisessä 

oppimisessa kehitetäänkin yrittäjyyden taitokompetenssien ohella perinteisempiä 

oppiainetietotaitoja. Yrittäjyyskasvatusta voi siis olla varsin erilaista, ja se voi 

suuntautua johonkin yrittäjyyden ulottuvuuteen tai vaikka kaikkiin niistä. 

 

Yrittäjyyskasvatuksesta Opetus- ja kulttuuriministeriö (2017) määrittää, että oleel-

lista menetelmissä ja sen toteuttamisessa on kokeileminen, toiminnallisuus, te-

kemällä oppiminen, projektimaisuus, yhteistyö yritysten kanssa, sekä yrittäjyy-

teen liittyvät kokemukset, ja yrittäjyys on mahdollisuuksien tunnistusta ja niihin 

tarttumista, kykyä muuttaa ideat toiminnaksi, jolla tuotetaan arvoa. Lackéus (ym., 

2016, s. 778–779) on myös esittänyt arvon tuottamisen keskeisenä osana yrittä-

jyyttä ja se voi myös lisätä Lackéuksen (2018, s. 18–20) mukaan sitoutuneisuutta. 

Oppimisympäristöjen suhteen ministeriö (2017) painottaa kokeilukulttuuria, mo-

nipuolisuutta sekä digitaalisuutta, autenttisia kokemuksia yrittäjyydestä sekä pe-

lillisyyttä. Ministeriön linjauksia tukevat myös Gibbin (2008, s. 9–11) sekä Hytin 

ja O´Gormanin (2004) ajatukset yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisesta. Hytin ja 

O´Gormanin (2004, s. 14) mukaan yrittäjämäisyyttä opitaan usein kokemukselli-

sesti, oppien mahdollisimman aidonkaltaisissa konteksteissa. Gibb (2008, s. 9–
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11) on painottanut myös toiminnallisuutta, kokemuksellisuutta, yhteisöllisyyttä, tii-

mioppimista, projektityöskentelyä sekä simulointia, jossa oppija on aktiivinen ja 

keskeinen osa oppimista. 

 

Gibb (2002, s. 139) argumentoi, että keskeisiksi osoittautuneet yrittäjyyden taidot 

ovat mahdollisuuksien etsiminen ja niihin tarttuminen, verkostoituminen, aloitteel-

lisuus, harkittu riskinottotaito, sinnikkyys ja pitkäjänteisyys tavoitteiden saavutta-

misessa, sekä strateginen ajattelu. Hän myös lisää, että persoonaan liittyviä omi-

naisuuksia yrittäjyydessä ovat erityisesti motivaatio saavuttamiseen, kyvykkyys, 

luovuus, autonomia, sitoutuneisuus sekä päättäväisyys. Gibb (2002, s. 140) esit-

tää, että yrittäjämäisyyteen kuuluu olennaisena virheistä oppiminen, ja ne voivat 

olla arvokas osa oppimisprosessia. Sisällöllisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön 

(2017) linjaukset ovat samansuuntaisia Gibbin (2002) kanssa. Linjauksia mukai-

lee myös Longan (ym., 2019, s. 153) esitykset yrittäjyydestä laaja-alaisena tai-

tona. Lonka (ym., 2019) korostaa yrittäjämäistä ajattelutapaa, sekä valppautta. 

Yrittäjämäiseen ajattelutapaan liittyy aloitteellisuus ja aktiivisuus, sekä luovuus, 

ja adaptiivisuus. Valppaus taasen liittyy mahdollisuuksien tunnistamiseen ympä-

rillä, ja niihin tarttumiseen. (Lonka ym., 2019, s. 153.) 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (2017) linjauksissa yrittäjyyttä tukeva koulutus 

nostetaan keskiöön jokaisella koulutusasteella, ja kaikilla oppijoilla tulisi olla mah-

dollisuuksia kehittää yrittäjyyden tietoja ja taitoja, ja esimerkiksi itsetunnon vah-

vistaminen, mahdollisuuksien kartoittaminen, kokeileminen, uskallus uuteen ja 

myös epäonnistumiseen, tavoitteellinen ja tuloksellinen toiminta opiskelussa 

sekä verkostojen kehitys ja yrittäjyyteen orientoituminen ovat asioita, joita koulu-

tuksessa tulisi tukea. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017.) Käsitys pohjautuu ja 

täydentää ministeriön aikaisempia linjauksia, jolloin opetusministeriö esitti, että 

yrittäjämäisyyden tehtävänä on kasvattaa oppija vastuuseen itsestään ja tekemi-

sistään. (Opetusministeriö, 2009, s. 16–17.)  

 

Perusopetuksessa yrittäjyyskasvatuksen painopisteeksi on asetettu yrittäjämäi-

sen toiminnan ja ominaisuuksien kehitys sekä yrittäjyyden ymmärrys yhteiskun-

nan kannalta. (Opetusministeriö, 2009, s. 14) Tutkiessa eri yrittäjyyskasvatuksen 
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tapoja, alakouluikäisillä yrittäjyyskasvatusohjelmien tavoitteina oli kehittää oppi-

laiden yrittäjyyden taitoja sekä luoda parempaa ymmärrystä oppilaille työelä-

mästä (Hytti & O´Gorman, 2004, s. 16). Oppilaiden tulisikin opetusministeriön 

mukaan tuntea työelämää ja yrittäjyyttä, oppia yrittäjyydestä ja sen mahdollisuuk-

sista ammattina, ja koulujen tulisi hyödyntää ulkopuolisia toimijoita, kuten yrityk-

siä. Yritysyhteistyön tulisi myös olla monipuolista. Opetusministeriö on asettanut 

tavoitteeksi yrittäjämäisen asenteen kehittämisen ja yrittäjyyden houkuttelevuu-

den lisäämisen urapolkuna. (Opetusministeriö, 2009, s. 14–19.) Sommarström 

(ym., 2020b, s. 3–5) on erotellut yritysyhteistyössä useita toteuttamismuotoja, ja 

sitä voikin toteuttaa lyhyesti niin verkon välityksellä, vierailuilla oppilaiden tai yrit-

täjän puolesta, kuin syvemmällä yhteistyöllä yritysten ja yrittäjien kanssa. Som-

marström (ym., 2020b, s. 6–12) painottaa, että usein syvemmät ja pidempiaikai-

set suhteet yritysten ja yrittäjien kanssa edistävät paitsi oppilaiden osaamista, 

ovat ne myös palkitsevampia ja vaivanarvoisia opettajalle itselleen, opettajien ko-

kiessa lyhyet yhteistyöt usein turhan raskaiksi toteuttaa ja järjestää.  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (2017) linjauksia riittävästä tiedosta ja ymmärryk-

sestä tukee myös aiempi tutkimus. Ristimäki (2007, s. 35) esittää, että yrittäjyy-

teen liittyvät taidot ovat tärkeitä, mutta tiedollisesti ja reflektiivisesti toimiminen on 

oleellista, ja asianmukainen tieto ja käsitys yrittäjyydestä auttaa oppilasta arvioi-

maan omaa mahdollisuuttaan yrittäjyyteen tulevaisuudessa. (Ristimäki, 2007, s. 

35.) On ymmärrettävää, että oppilaalla tulee olla riittävä käsitys itsestään ja yrit-

täjyydestä, ja siitä, mitä ulkoinen yrittäjyys tarkoittaa ja vaatii, kyetäkseen arvioi-

maan sen mielekkyyttä tai soveltuvuutta itselleen. Aikaisempi teksti on vahvasti 

käsitellyt sisäisen tai omaehtoisen yrittäjyyden kehittymistä, sekä niihin liittyviä 

taitoja, oppimisympäristöjä ja menetelmiä. Kuten Ristimäki (2007, s. 35) totesi, 

ovat tiedot ja taidot oleellinen osa myös potentiaalista ulkoista yrittäjyyttä. Ulkoi-

seen yrittäjyyteen liittyvää yrittäjyyskasvatusta on kuitenkin todettu olevan suh-

teellisen vähän verrattuna omaehtoiseen ja sisäiseen. (Ristimäki, 2004, s. 49.) 

 

Yrittäjyyskasvatuksen määriteltyjä tavoitteita  

Yrittäjyyden opettamisella ja yrittäjyyskasvatuksella voidaan nähdä olevan erilai-

sia tavoitteita. Eurooppalaisessa viitekehyksessä Hytti ja O´Gorman (2004, s. 13) 

ovat jaotelleet tavoitteita kolmeen keskeiseen ulottuvuuteen, mukaillen Gibbin 
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(1999) määritelmiä. Ensimmäinen ulottuvuus on yrittäjyyden ymmärtäminen, eli 

tiedollinen ulottuvuus, johon kuuluu ymmärrys siitä, mitä yrittäjyys on, mitä yrittä-

jät tekevät, ja millaisia yrittäjiä on. Toisena ulottuvuutena on yrittäjämäisyyden ja 

yrittäjämäisen toiminnan kehittäminen, jolloin keskeistä on esimerkiksi se, miten 

oppilas oppii kantamaan vastuuta toiminnastaan ja oppimisestaan. Kolmas ulot-

tuvuus on yrittäjäksi oppiminen, johon kuuluu ymmärrys, tieto ja valmiudet yrityk-

sen perustamiseen, ymmärrys siitä, mitä yrittäjäksi ryhtyminen vaatii ja mitä yrit-

täjänä toimiminen on. Kolme keskeistä tavoitetta voivat käytännössä oppimi-

sessa ja projekteissa näyttäytyä samanaikaisesti ja rinnakkain. On huomattava, 

että Hytti (ym., 2002, s. 16–17) on todennut, että yrittäjäksi oppimisen saavutta-

miseksi tulee myös olla tietoja ja taitoja hallussa, sillä ilman yrittäjämäistä toimin-

tatapaa sekä tietoa ja ymmärrystä on haasteellista toimia onnistuneesti yrittäjänä.  

 

Yrittäjämäisyyttä voi esiintyä kaikilla elämän osa-alueilla, ja Peltosen (2007, s. 

216) mukaan yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on yrittäjämäisen toiminnan ja 

käyttäytymisen edistys. Lepistö (2011, s. 15) taasen näkee yrittäjyyskasvatuksen 

lisäävän elämänhallintaa, ja yritteliään ihmisen kriittisenä kyseenalaistajana, jolla 

on taitoa tarkastella asioita monesta eri kulmasta. Nähdäkseni näkemykset yrit-

täjyydestä kehitettävinä, kompetensseihin pohjautuvina, korostaa entisestään 

opetuksen merkitystä yrittäjyyskasvatuksessa (esim. Lans ym., 2008; Gibb, 

1987, s. 7–19). Yhteiskunnallisesti tarkasteltuna Kyrö (ym., 2007, s. 13) esittää, 

että Euroopan hyvinvoinnin kehittymisen edellytyksenä on yrittäjämäinen toiminta 

luonnollisena osana koulujärjestelmiä. Yrittäjyyttä voi tarkastella affektiivisten ta-

voitteiden kautta. Affektiiviseen kenttään kuuluu esimerkiksi arvot ja asenteet, 

myönteinen asennoituminen yrittäjyyttä kohtaan, jolloin yrittäjyyskasvatuksen ta-

voitteena voi olla yrittäjyyttä ja yrittämistä arvostaminen. (Koiranen & Ruohotie, 

2001, s. 103.) Tulevaisuuteen, oppilaiden tulevaan työelämään suuntautuneita 

käsityksiä yrittäjyyskasvatuksen tavoitteista esiintyy myös. Tiikkala (2013, s. 16) 

esittääkin yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena olevan kasvattaa yritteliäästi toimivia 

yksilöitä eri ammatteihin kuin yrittäjiksi. Yrittäjyyskasvatus onkin laaja, jolla voi-

daan nähdä olevan huomattavia eri ulottuvuuksiin suuntautuvia tavoitteita. 

 

Esiin tuomien tietojen, teorian, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

(2014), sekä laaja-alaisten taitojen arviointikehikon (Lonka ym., 2017) avulla olen 
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laatinut kuvion 1, joka kokoaa ja erottelee yrittäjyyttä opetettavana taitona yrittä-

jyyskasvatuksen muotona. Kuviota käytin myös välineenä haastatteluissani. 

 
Kuvio 1 - Yrittäjyys - jaotelma 

 
 
2.2.3 Opettajat yrittäjyyskasvatuksen toteuttajina 
 

Tutkimusta opettajista ja yrittäjyyskasvatuksesta on tehty eri tulokulmista katsot-

tuna, ja opettajaan keskittyvästä yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksesta tulen esit-

telemään keskeisiä löydöksiä niin opettajien taidoissa ja kyvykkyydessä, mutta 

myös suhtautumisesta ja käsityksistä. Opettajat ovat kokeneet, että heillä ei ole 

välineitä opettaa yrittäjyyskasvatusta, ja Ristimäki (2004, s. 123) on asettanut 

opettajien yrittäjyyden tuntemuksen ratkaisevaan asemaan yrittäjyyskasvatusta 

toteuttaessa. Ristimäki (2004, s. 124) esittää, että yrittäjyyskasvatuksen edis-

tykseksi opettajien kyvykkyyteen tuleekin kiinnittää enemmän huomiota. Som-

marström (ym., 2020a, s. 939–940) argumentoi, että haitalliset haasteet opetta-

jilla yrittäjyyskasvatuksessa liittyvät usein väärinymmärryksien ja puutteellisen 

tiedon aiheuttamiin virheellisiin käsityksiin yrittäjyyskasvatuksesta, sen meto-

deista ja päämääristä. Myös Fejes (ym., 2019, s. 559–560) on ruotsalaisten opet-

tajien keskuudessa tehnyt vastaavaa löydöstä puutteellisesta ymmärryksestä ja 

käsityksestä yrittäjyyskasvatuksen parissa, joka on näyttäytynyt myös opettajien 

turhautumisena. On toivottu parempia määritelmiä ja esimerkkejä, mitä käsit-

teellä tarkoitetaan, ja mitä sillä tavoitellaan. (Fejes ym., 2019, s. 560.)  
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Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen vaatii opettajilta paljon. Honig (2004, s. 264) 

esittää, että perinteinen pedagogiikka ja pedagogiset ratkaisut harvoin palvelevat 

yrittäjyyskasvatusta. Myös Ristimäki (2007, s. 41) asetti yrittäjyyskasvatuksen to-

teuttamisen haasteeksi sen, miten opettajat onnistuvat ja haluavat toteuttaa op-

pijakeskeisiä, oppilaiden yrittäjyyden taitoja kartuttavia menetelmiä hektisessä 

kouluarjessa, niiden vaatiessa opettajalta enemmän esimerkiksi epävarmuuden 

sietoa. Vastaavasti Leffler (2009, s. 111) nosti esiin opettajien kokeman kiireen 

ja ristiriidan, miten saada yrittäjämäisyyttä jo kiireiseen kouluarkeen. Seikkula-

Leino (2006, s. 41–42) on argumentoinut, että perusopetuksen opettajat ovat 

saaneet vähäisesti koulutusta yrittäjyyskasvatukseen, eivätkä he tiedä siitä tar-

peeksi, ja tietämättömyydellä vaikuttaa siihen, että opettajat eivät ole olleet erityi-

sen motivoituneita yrittäjyyskasvatuksen koulutuksista. Keskeisimmäksi yrittä-

jyyskasvatuksen kehittämisessä on Seikkula-Leino (2006, s. 68–69) esittänyt 

sen, miten saadaan opettajat ensin oppimaan, ja hänen mukaansa opettajien tu-

lisi saada enemmän tietoa ja koulutusta elinkeino- ja työelämästä sekä yrittäjyys-

kasvatuksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö (2017) onkin esittänyt, että opetta-

jien osaaminen on keskeinen strategisen tason tavoite, ja opettajien tulisi saada 

mahdollisuuksia paitsi kehittää taitoja työssään ja täydennyskoulutuksessa, 

mutta myös opettajankoulutuksen aikana. 

 

Seikkula-Leino (ym., 2019) on tutkinut opettajia ja yrittäjyyskasvatukseen sitou-

tumista, Euroopan maissa, myös Suomessa opettajien sitoutuneisuudessa on to-

dettu useita haasteita. Opettajilla on haasteita selittää päämääriään yrittäjyyskas-

vatukselle, ja ilmiö tuntui monille kaukaiselta. Seikkula-Leino (ym., 2019) väittää 

myös, että suomalaiset opettajat ovat jokseenkin motivoituneita yrittäjyyskasva-

tuksen toteuttamiseen, mutta heillä on melko rajoittuneet ajatukset sen päämää-

ristä, käytännöistä ja implementoinnista. Suomalaiset opettajat ovat tutkimuksen 

nojalla melko yksimielisiä, että yrittäjyyskasvatusta tarvitaan, mutta tämä ei ole 

kuitenkaan heijastunut opettajien tai koulujen tasolla esiintyvään sitoutuneisuu-

teen. (Seikkula-Leino ym., 2019, s. 7–12.) Myös Leffler (2009, s. 111–112) on 

todennut, että opettajat ovat olleet epävarmoja siitä, mitä yrittäjyydellä ja yrittäjä-

mäisyydellä tulisi saavuttaa, ja miten sitä tulisi toteuttaa.  Seikkula-Leino (ym., 

2015, s. 397–399) on tutkiessaan opettajankouluttajien toteuttamaa yrittäjyyskas-



 

18 
 

vatusta tuleville opettajille todennut ammatillisten opettajien kouluttajien hyödyn-

tävän enemmän yrittäjyysoppimista opiskelijoiden kanssa perusopetuksen opet-

tajien opettajakouluttajiin verrattuna. He kertovat, että opettajankouluttajat ovat 

käyttäneet suhteellisen hyvin kokemuksellisia oppimismenetelmiä, luovaa ongel-

manratkaisua ja ongelmalähtöistä oppimista, mutta verkostoitumista liikemaail-

man toimijoiden kanssa tulisi lisätä. (Seikkula-Leino ym., 2015, s. 398–400.)  

 

Sommarström (ym., 2020a) tutkimuksessa opettajat ovat tuoneet esiin oman op-

pimisen rajallisuuden, kokeneet uuden opetussuunnitelman haastavan opettajan 

kompetenssia liikaakin. Sommarström (ym., 2020a, s. 939) esittääkin tämän ol-

leen opettajille mahdollisuus tarttua uuteen ja uuden oppimiseen, mutta moni on 

jättänyt sen välistä. Mielenkiintoinen löydös Sommarströmin (ym., 2020a, s. 941) 

tutkimuksessa oli se, että vaikka yrittäjyys on ollut kouluissa jo 1990-luvulta läh-

tien, on sen yhä koettu olevan uusi asia, joka ei pääse opettajilla prioriteettilistalle. 

Tutkimuksessa on myös noussut esiin väärinymmärryksiä yrittäjyyskasvatukseen 

liittyen, ja tulokset tukevat myös muita aikaisempia tuloksia, esimerkiksi yrittä-

jyyskasvatuksen estävänä haasteena on tuotu esiin yrittäjyyteen vaadittavien 

metodien työläys, ja vaativuus, ja yrittäjämäisen ilmapiirin saavuttaminen on ko-

ettu haasteelliseksi. Vaikka yrittäjyys oli ollut todella suosittu ja pidetty oppilaiden 

keskuudessa, on sen toteuttaminen ollut niin työlästä, että eräs rehtori kertoo 

koulunsa joutuneen luopumaan siitä. (Sommarström ym., 2020a, s. 937–938.)  

 

Suomessa opettajilla on suhteellisen hyvät vaikutusmahdollisuudet työssään, ja 

Sommarströmin (ym., 2021) tutkimuksessa nousi esiin ryhmä opettajia, jotka ko-

kivat, että heillä on vapaus valita opettavatko he yrittäjyyttä. Osa peräänkuulutti 

valmiita malleja, jotta yrittäjyyskasvatus olisi helpommin toteutettavaa ja lähestyt-

tävää. Yrittäjyyskasvatuksen yhtä muotoa, yritysyhteistyön toteuttamattomuutta 

on perusteltu myös haastavuudella ja sillä, että se saattaa olla opettajalle ajan ja 

resurssien hukkaa. Myös kritiikkiä opetussuunnitelmalle, sen epäselvyydelle ja 

kompleksisuudelle on esitetty, ja tätä pidettiin myös yhtenä syynä olla toteutta-

matta yrittäjyyskasvatusta. (Sommarström ym., 2021, s. 8–10.) 

 

Suhtautuneisuudessa Komulaisen (ym., 2011, s. 356–358) tutkimuksessa opet-

tajat ovat olleet myötämielisiä sisäiseen yrittäjyyteen yrittäjyyskasvatuksessa, 
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mutta kokeneet, että ulkoinen yrittäjyys ja liiketoiminnallinen osaaminen tulisi jät-

tää peruskoulukontekstin ulkopuolelle. Ulkoiseen yrittäjyyteen opettajien liittämät 

näkemykset ja arvot on esitetty haasteina ja vastakohtina perinteisille peruskou-

lun arvoille ja päämäärille. Sekä tulevat opettajat, että jo kentällä olevat ovat näh-

neet sisäisen yrittäjyyden tavoiteltavana jokaiselle oppilaalle, ja sen on tulkittu 

olevan universaali ja luonnollinen kasvatuksellinen päämäärä, joka vastaa hyvin 

perinteisiin arvoihin kasvattaa oppilaista ahkeria, vastuullisia kansalaisia. (Komu-

lainen ym., 2011, s. 362.) Seikkula-Leinon (2007, s. 111–112) tutkimuksessa 

nousi esiin, että luokanopettajat suhtautuivat kielteisemmin yrittäjyyskasvatuk-

seen verrattuna esimerkiksi opinto-ohjaajiin, rehtoreihin, ja muihin opettajiin. Tut-

kimuksessa positiivisemmat asenteet olivat yhteydessä kouluttautuneisuuteen 

teeman parissa. Luokanopettajat myös arvioivat oman tietopohjansa heikoim-

maksi toisiin verrattuna. (Seikkula-Leino, 2007, s. 112.) Sommarström (ym. 

2020a, s. 940) painottaa koulutuksen merkitystä, sillä väärät tulkinnat ja puutteel-

linen ymmärrys voidaan kitkeä koulutuksella. Koulutuksella voi olla huomattavaa 

merkitystä opettajien yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa. Ruskovaara & Pih-

kala (2015, s. 244–246) totesivat, että osallistuminen yrittäjyyskasvatukseen täh-

täävään opettajien koulutukseen on ollut merkittävä edistäjä ja vaikuttaja yrittä-

jyyskasvatuksen toteuttamisessa. 

 

Opettajan oma tausta voi olla vaikuttava yrittäjyyskasvatuksessa. Diegoli (ym., 

2018, s. 6–9) on tutkinut, mikä vaikutus on yrittäjyyskasvatuksessa sillä, että 

opettaja itse on roolimalli yrittäjyydestä oppilaiden yrittäjyysintentioihin ja kompe-

tensseihin, todeten roolimallina olon olevan merkittävä etu oppilaiden kannalta. 

Ruskovaara ja Pihkala (2015) tutkivat opettajan roolia yrittäjyyskasvatuksen to-

teuttamisessa, ja pyrkien hahmottamaan opettajien taustatekijöiden vaikutuksia. 

Ruskovaara ja Pihkala (2015, s. 244) ovatkin todenneet, että opettajan liiketoi-

minnallinen tai yritystausta on ollut myönteisessä yhteydessä yrittäjyyskasvatuk-

sen toteuttamisen kanssa. Taustalla he viittaavat siihen, että opettaja on kerryt-

tänyt itse kokemusta yritysmaailmassa. Ruskovaara ja Pihkala ovat myös toden-

neet, että ikä tai opetusvuosien määrä ei ollut merkittävässä yhteydessä toteutet-

tuun yrittäjyyskasvatukseen. Taustan ohella myös opettajan persoonalla ja ky-

vyillä voi olla merkitystä.  Joensuu-Salo (ym., 2020, s. 541–543) ovat esittäneet 

opettajan yrittäjämäisyyden, erityisesti innovatiivisuuden ja riskinottokyvyn olleen 
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merkityksellisessä yhteydessä siihen, miten aktiivisesti opettajat kannustavat op-

pilaitaan kehittämään omia yrittäjämäisiä taitoja.   

 

Peltonen (ym., 2021, s. 12–13) on tutkinut suomalaisen yrittäjyyskasvatuksen ja 

sen tutkimuksen nykytilaa suomessa, ja vaikuttaa siltä, että yrittäjyyskasvatusar-

tikkelien julkaisu on hiipunut vuodesta 2015. Tutkimuksia opettajan näkökan-

nasta on ollut melko harvassa, suurempi fokus on ollut yrittäjämäisessä oppimi-

sessa tai toiminnan tematiikassa. (Peltonen ym., 2021.) Nähdäkseni on syytä 

huomioida, että opettajien ja yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksen esittelyssä en ole 

rajannut tekstiä vain alakoulussa toimivien luokanopettajien tutkimukseen.  

 

2.2.4 Opettajankoulutus ja yrittäjyyskasvatus  
 

Suomalainen opettajankoulutus on akateemista opettajankoulutusta, ja akatee-

minen maisterintason tutkinto tulee Suomessa olla niin kelpoisilla luokanopetta-

jilla, erityisopettajilla, aineenopettajilla kuin opinto-ohjaajilla (Seikkula-Leino, ym., 

2012, s. 383–384). Opettajankoulutuksen keskeinen tehtävä on opettaa opetta-

jan ammatissa tarvittavia taitoja, tietoja sekä asenteita. Keskeisessä asemassa 

ovat pedagogiset käytännöt, opetus- ja oppimismenetelmät sekä monimuotoiset 

osaamistehtävät. Näiden ohella myös praktinen käytännön työ, käytännöllinen 

ammatin harjoittelu sekä eri oppiaineiden opettaminen ovat opettajankoulutuksen 

keskeisiä osia. (Husu & Toom, 2016, s. 18–19.)  

 

Huolimatta siitä, että yrittäjyys on ollut koulujärjestelmässä jo 1990-luvulta, ja va-

kiinnuttanut asemaansa 2014, sekä yleisten linjausten asetettua vaatimuksia 

myös korkeakouluille yrittäjyyskasvatuksen parissa, ei yrittäjyyskasvatus ole va-

kiinnuttanut asemaansa kaikissa suomen opettajankoulutusta toteuttavissa yli-

opistoissa. Seikkula-Leino (ym., 2012, s. 388) on todennut, että esimerkiksi Hel-

singin yliopistossa ei tutkimuksen toteutusvuosina, 2007 tai 2010 ole ollut tarjolla 

laisinkaan yrittäjyyskasvatukseen liittyviä opintoja opettajankoulutuksessa. Le-

pistö ja Rönkkö (2015, s. 43) ovat todenneet, että pakollisia opintojaksoja yrittä-

jyyskasvatukseen liittyen on ollut neljässä kymmenestä opettajankoulutuslaitok-

sesta tai sen yksiköstä. Opettajankoulutuksella on kahtiajakoinen rooli yrittäjyys-
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kasvatuksen parissa, toisaalta yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena opettajankoulu-

tuksessa on selventää opiskelijoille sisältöjä ja menetelmiä perusopetuksen opet-

tajuuden kontekstissa, mutta toisaalta myöskin laajempi tavoite aktiivisten ja kriit-

tisten opettajien kouluttamisesta, jotka soveltaisivat yrittäjyyskasvatuksen mene-

telmiä opetuksessaan. (Lepistö & Rönkkö, 2015, s. 43–44.) Lepistö ja Rönkkö 

(2013, s. 643) näkevät, että yrittäjämäisen oppimisen ja opettamisen, ja yrittä-

jyyskasvatuksen tulisi olla osana opettajankoulutusta, ja tulevien opettajien tulisi 

saada mahdollisuus muodostaa oma käsitys yrittäjyyskasvatuksesta ja sen rele-

vanssista itselle. He korostavatkin laajan ymmärryksen merkitystä yrittäjyydestä 

tulevien opettajien keskuudessa. Lepistö ja Rönkkö (2013, s. 650) toteavat, että 

tulevien opettajien osallistuessa yrittäjyyskasvatuksen opintojaksolle valtaosa 

koki yrittäjyyskasvatuksen liittyvän vain ulkoiseen yrittäjyyteen, jonka vuoksi 

heillä oli ongelmia nähdä sitä itselleen merkityksellisenä. Kehitytyttään ja saatu-

aan enemmän tietoa he kuitenkin alkoivat nähdä siinä olevan kyse juuri enem-

mänkin metodista ja oppilaan mahdollisuuksien laajentamisesta, kuin liiketoimin-

nalliseen yrittäjyyteen kasvattamisesta. (Lepistö & Rönkkö, 2013, s. 649–651.) 

 

Opettajien opintoihin kuuluvat keskeisenä osana myös käytännön tuntemus am-

matin praktisesta puolesta, esimerkiksi juuri harjoitteluiden kautta (Husu & Toom, 

2016, s. 19). Deveci & Seikkula-Leino (2018, s. 108) esittävät, että yrittäjyyskas-

vatuksen implementointi tulevien opettajien harjoitteluissa on joko olematonta tai 

puutteellista, ja kentälle siirtyvät opettajat ovat usein valmistumattomia yrittäjyys-

kasvatuksen teoreettisesta ulottuvuudesta sekä myöskin luokkahuonekokemuk-

sesta. Opettajien tulisi ymmärtää yrittäjyyskasvatuksen tarkoitus ja konsepti, ja 

miten sitä tulisi harjoittaa. On kuitenkin todettu, että harvalla opettajalla on yrittä-

jyyskasvatukseen vaadittavaa tietoa ja kokemusta. (Deveci & Seikkula-Leino, 

2018.) Kuitenkin Opetus- ja kulttuuriministeriön (2017) linjausten mukaan jokai-

sella opettajaopiskelijalla tulisi olla mahdollisuudet tutustua yrittäjyyskasvatuksen 

toteuttamiseen ja malleihin sekä kehittää omia yrittäjyyskasvatusvalmiuksiaan.  
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3 Pystyvyysuskomukset ja opettajan pystyvyys 
 

Ihmisen toiminta ja käyttäytyminen ovat kompleksisia asioita, mihin vaikuttavat 

useat eri tekijät. Seuraavaksi syvennynkin pystyvyyden käsitteeseen ja teoriaan, 

joka on toinen keskeinen osa tutkimustani. Aluksi esittelen yleisesti minäpysty-

vyyttä käsitteenä ja sen teoriaa, edeten kohti pystyvyyden muodostumista ja pys-

tyvyyden vaikutuksiin ihmisen toiminnassa. Tulen myös käsittelemään opettajan 

pystyvyyttä, joka on ollut laajan tutkimuksen kohteena jo pitkään.  

 

3.1 Minäpystyvyys 

Ihmisen toiminnassa pelkkä osaaminen, tarvittavien taitojen ja tietojen hallitsemi-

nen ei automaattisesti tarkoita pystyvyyttä ja kyvykkyyden tunnetta. Pystyvyys on 

Banduran teorioiden keskeinen käsite. Bandura on määritellyt pystyvyyttä sosio-

kognitiivisen teorian osana jo vuodesta 1977 sosiaalisen oppimisen teoriassaan 

(Bandura, 1977a). Tässä tutkielmassa tullaan keskittymään erityisesti Banduran 

myöhäisempään tuotantoon, sen täsmentäessä ja tarjotessa enemmän ymmär-

rystä minäpystyvyyden ilmiöstä. Tulen viittaamaan työssä minäpystyvyyteen 

myös pelkällä pystyvyys käsitteellä. Pystyvyys on yksilön kokonaisvaltainen arvio 

tai uskomus omista kyvyistään selviytyä kulloisestakin tehtävästä. Se ei ole vain 

sitä, että yksilö tietää mitä tehdä, ja on motivoitunut tekemään sen, vaan se pitää 

sisällään kognitiivisen, sosiaalisen, emotionaalisen sekä käyttäytymiseen ja toi-

mimiseen liittyvät tietotaidot, ja niiden tarkoituksenmukaisen orkestroinnin halut-

tujen päämäärien tavoittamisessa. (Bandura, 1997, s. 37.) Pystyvyysuskomukset 

ovat keskeinen osa intentionaalista toimintaa, ja ne ovat keskiössä toimijuu-

dessa, eli toiminnassa, jossa yksilö itse on vaikuttamassa. Toimijuus pohjaa kä-

sitykseen siitä, että ihmiset itse tuottavat elämään tapahtuvia asioita, sen sijaan, 

että asiat vain tapahtuisivat heille. Sosio-kognitiivisen teorian mukaan toimijuus 

operoi pystyvyyden, henkilökohtaisten- kuten kognitiivisten ja affektiivisten teki-

jöiden sekä ulkoisten tekijöiden ja toiminnan yhteisvaikutuksena. (Bandura, 1997, 

s. 3–6.) 

 

Yksilön kompetenssien kehittämisessä pystyvyysuskomukset ovat avaintekijä, ja 

arvio omasta kyvykkyydestä vaikuttaa suoriutumiseen huomattavasti. Yksilöt, 
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jotka hallitsevat samat taidot samalla tasolla, tai yksilö eri tilanteissa ja konteks-

teissa voi suoriutua niin heikosti, kuin loistavasti, riippuen yksilön sen hetkisestä 

pystyvyysuskomuksesta. Tehokas ja tavoitteellinen toiminta vaatii sekä taitoja 

että myönteistä uskoa omaan pystyvyyteen, taitojen tehokkaaseen ja tarvittuun 

käyttöön halutun lopputuleman saavuttamiseksi. Pystyvyyden arvioinnissa kon-

teksti on äärimmäisen keskeinen, ja siitä irrotettuna tulkitut arviot pystyvyydestä 

voivat tarjota harhaanjohtavan arvion yksilölle. (Bandura, 1997, s. 36–38.) Usko-

mukset omasta pystyvyydestä vaikuttavat suuresti siihen, miten yksilö toimii, mil-

lainen motivaatio hänellä on, tai tarttuuko ylipäätään toimeen, ja miten sinnikäs 

hän on. Ihmiset, jotka epäilevät omaa kyvykkyyttään tietyillä osa-alueilla toden-

näköisemmin välttelevät tehtäviä tällä alueella. Samoin henkilöt, joilla on vahva 

usko kyvykkyydestä käsittävät haasteellisemmatkin tehtävät itselleen mahdolli-

suuksina, ja tulkitsevat ne hallittavina haastavuudesta huolimatta. (Bandura, 

1997, s. 39.) Pystyvyysuskomuksien tärkeys ja merkityksellisyys toimijoille itsel-

leen vaihtelee. Kyse on siitä, mitä asioita pitää merkityksellisinä ja merkittävinä 

omassa elämässään. (Bandura, 1997, s. 51.) 

 

Pystyvyysuskomukset vaikuttavat ajatteluprosesseihin, motivaation tasoon ja 

sen sitkeyteen, affektiivisiin tiloihin, ja siihen, millaisia suorituksia yksilöt tuottavat 

itse toiminnallaan. Jos pystyvyysuskomuksien tarkastelulla ja tutkimisella halu-

taan tuottaa ja saada esille yksilön toimintaa ennakoivaa tietoa, on oleellista, että 

pystyvyyttä arvioidaan sopivan spesifillä tavalla kontekstissaan, ja arvioidaan het-

kessä, sillä on hedelmällistä arvioida sitä, omaa kyvykkyyttä nyt sen sijaan, että 

yrittäisi ennustaa kyvykkyyttä ja pystyvyyden tunnetta tulevaisuudessa. Pysty-

vyysuskomus kertoo siitä, mihin yksilö uskoo olevansa kyvykäs, ei siitä, mitä hän 

todellisuudessa aikoo tehdä, vaikka pystyvyydellä on vaikutusta usein myös in-

tentioihin, on nämä syytä erottaa. (Bandura, 1997, s. 36–46.) 

 

Oman pystyvyyden itsearviointi voi olla yksilölle itselleen hyödyllistä. Pelkkä usko 

omasta vahvasta kyvykkyydestä ei kuitenkaan yksin auta saavuttamaan korkean 

tason suorituksia, mutta kognitiivisen johdonmukaisuuden vuoksi poikkeamat us-

komuksissa omaan kyvykkyyteen sekä omassa tulkitussa toiminnan tasossa voi 

olla epämukavaa, ja toimia näin motivaattorina vähentämään poikkeamia. (Ban-

dura, 1997, s. 44–46.) Suotuisinta on, että arvio omasta pystyvyydestä ja aidosti 



 

24 
 

saavutettavasta toiminnan tasosta ovat linjassa keskenään, pystyvyysuskomuk-

set ovat siis funktionaalisesti sidoksissa yksilön toimintaan, ja sidoksen voimak-

kuuteen voivat vaikuttaa useat eri tekijät. Usko omaan pystyvyyteen voi nostaa 

ja ylläpitää motivaatiota, mutta ei yksin riitä onnistumisiin, mikäli taidot, joita tar-

vitaan ovat liian puutteelliset. Sen sijaan, mikäli jotkin taidot ovat hieman puut-

teellisia, voi korkea pystyvyysuskomus edesauttaa yksilöä kehittämään omaa ka-

pasiteettiaan osaamiseksi ja kyvykkyydeksi. (Bandura, 1997, s. 61.) Näin ollen 

myönteinen usko kyvykkyyteen voi edesauttaa yksilöä suuntautumaan kohti teh-

täviä ja toimintoja, joiden vaatimat taidot eivät vielä välttämättä ole toivotuimmalla 

tasolla, ja yksilö voi kehittää omia taitojaan toiminnan ja kokemusten kautta.   

 

Pystyvyys vaikuttaa ihmisen toimintaan kognitiivisten-, motivationaalisten-, af-

fektiivisten-, sekä valintaprosessien kautta, jotka vaikuttavat yhdessä kokonai-

suutena. (Bandura, 1997, s. 116–117). Prosesseissa sosiaalinen vertailu, palaute 

ja kontrolloitavuus vaikuttavat keskeisesti yksilöillä. Palautteessa juuri kehitys-

suuntautuneisuus voi edesauttaa pystyvyyden kehitystä, ja kontrolloitavammaksi 

koetussa ympäristössä yksilö asettaa usein vaativampia tavoitteita itselleen. 

(Bandura, 1993, s.120–128.) Motivaatioprosessien kannalta tulosodotteet ja odo-

tusarvoteoria ovat olennaisia yksilön pohtiessa millaisia suorituksia omalla toi-

minnallaan voi saavuttaa. Affektiiviselta kannalta korkeampaa pystyvyyttä koke-

vat tulkitsevat vähemmän uhkia ja uskovat paremmin selviytymiseensä uhista 

huolimatta. Valintaprosessit ovat kenties oleellisin, sillä yksilön tehdessä päätös 

pystymättömyytensä perusteella hylätään runsaasti toimintamahdollisuuksia, ja 

vasta päätöksestä ryhtyä toimintaan pääsevät muut prosessit aidosti realisoitu-

maan käytäntöön ja suorituksiin. Ihmiset usein välttelevätkin toimia, joiden he us-

kovat ylittävän oman kyvykkyytensä. (Bandura, 1993, s. 132–135.) 

 

3.2 Pystyvyyden arviointi – vaativuus, yleisyys ja voimakkuus 

Pystyvyyden arviointia voidaan tehdä arviointia vaativuuden-, ja yleisyyden ta-

solla sekä voimakkuudella. Yksilö voi uskoa omaan kyvykkyyteensä eri toimin-

noissa ei niin vaativissa, suhteellisen tai todella vaativissa tehtävissä, ja koettua 

kyvykkyyttä voi arvioida tehtävän vaativuuteen nähden. Pystyvyys vaihtelee 

myös voimakkuuden tasossa. Heikot pystyvyysuskomukset eivät saa yksilöä yrit-
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tämään ja pienikin usko saattaa hiipua, kun taas voimakas usko omaan kyvyk-

kyyteen saa yksilön yrittämään yhä uudestaan ja toimimaan myös haastavissa 

tilanteissa. Erityisesti pystyvyyden voimakkuus on keskeinen tekijä toiminnan to-

dennäköisessä onnistumisessa. Mitä vahvempi tunne omasta pystyvyydestä on, 

sitä periksiantamattomampi yksilö on, ja tällöin todennäköisyydet toiminnan on-

nistuneelle saavuttamiselle ovat korkeammat, sillä yksilö todennäköisemmin ei 

luovuta heti haasteita kohdattuaan. (Bandura, 1997, s. 42–46.)  

 

Ei ole aina mielekästä yrittää arvioida koettua pystyvyyttä yleisellä tasolla, eli ar-

violla siitä, miten yksilö yleisesti kokee oman kyvykkyytensä suoriutua laajassa 

skaalassa toimintoja ja aktiviteetteja. Ihminen saattaa esimerkiksi kokea pysty-

vyytensä korkeaksi ja huomattavaksi itselleen mieluisan aktiviteetin parissa, 

jossa hän on jo harjaantunut, mutta kokea pystyvyytensä heikommaksi uuden 

projektin edessä. Arviointi ilman kontekstia ja asetettua toimintaa, jonka parissa 

pystyvyyttä halutaan tutkia ei ole mielekkäintä. Pystyvyyttä arvioidaankin eri tark-

kuuden tai yleisyyden tasoilla, Bandura on jaotellut tasot kolmeen, ja ne eroavat 

toisistaan siinä, miten tarkasti olosuhteet ja toiminta määritellään, joissa yksilö 

arvioi omaa kyvykkyytensä tasoa suoriutua, ja tasoilla on toisistaan eroava selit-

tävä tai ennustava arvo yksilön suoriutumiseen. (Bandura, 1997, s. 49.) 

 

Korkein taso, jolla pystyvyyttä voidaan arvioida, on yleinen, löyhä taso. Yleisim-

mällä, löyhällä tasolla rajauksia tilanteisiin, osa-alueisiin tai muihin ei tehdä. Ta-

solla yksilö arvioi yleisesti pystyvyyttään, ilman tiettyä kontekstia, olosuhteita tai 

haluttuja toimintoja, ja arvio on käsitys, joka ei rajoitu esimerkiksi työhön tai har-

rastukseen. Seuraava, hieman tarkempi taso on keskitaso, jolla arvioidaan tulkit-

tua pystyvyyttä tietyille toiminnoille samassa aktiviteettikentässä ja olosuhteissa, 

olosuhteet ja toiminta eivät ole vakioituja, vaan samankaltaisia. Spesifein ja tarkin 

taso sen sijaan arvioi minäpystyvyyttä tietylle toiminnalle tietyissä olosuhteissa. 

Tällöin olosuhteet ja toiminta ovat tarkkaan määritetty pystyvyyttä arvioidessa. 

On todettu, että löyhimmällä, yleisen tason pystyvyyden arvioinnilla ei ole juuri 

selittävää tai ennustavaa arvoa ihmisten suoriutumiseen eri toiminnoissa. Keski-

tason tarkkuus on monesti käytetty tarkkuuden aste, jolla pystyvyyttä arvioidaan, 

halutessa arvioida tiettyihin tekijöihin liittyvää pystyvyyttä. (Bandura, 1997, s. 49.)  
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3.3 Pystyvyystiedon lähteet 

Ei ole vain yhtä kaavaa tai tapaa, miten yksilöt muodostavat käsitystä omasta 

kyvykkyydestä, ja kyseessä on nimenomaan usko omaan kyvykkyyteensä, joten 

myöskään syyt uskoon omasta pystyvyydestä eivät välttämättä ole aina suoraan 

linjassa taustan kanssa. Arviot kyvykkyydestä voivat muodostua eri tavoilla, ja 

niihin vaikuttaa neljä keskeistä lähdetekijää, omat aikaisemmat hallinnan koke-

mukset, vertaisten sijaissuoritukset, verbaalinen suostuttelu ja palaute sekä fy-

siologiset ja affektiiviset tilat (Bandura, 1977b, s. 195–200). Jatkossa viittaan pys-

tyvyystiedon lähteisiin ensisijaisesti pystyvyyden lähteinä tai kehittäjinä. 

 

3.3.1 Aiemmat kokemukset pystyvyyden tunteen lähteenä  
 

Vaikuttavin pystyvyysuskomuksien lähdetekijä on aikaisemmat hallinnan koke-

mukset. Aikaisemmat hallinnan kokemukset ja onnistumiset nostavat ja vakiin-

nuttavat pystyvyyden tunnetta, sen sijaan toistuvat epäonnistumiset heikentävät 

usein arviota omasta pystyvyydestä. Onnistumisia ja hallinnan kokemuksia on 

erilaisia, ja kaikki eivät vaikuta yhtä suurella painoarvolla kyvykkyyden tuntee-

seen. Onnistumisten saavuttaminen ponnistelematta ei usein pysty vahvista-

maan ja juurruttamaan yhtä vahvaa käsitystä omasta kyvykkyydestään, kuin ko-

kemukset, joissa onnistumisten eteen on jouduttu ponnistelemaan ja työskente-

lemään uutterammin. Ponnistelematta saavutetut onnistumiset voivat jättää yksi-

lön pystyvyyden horjuvaksi ja alttiimmiksi kärsimään epäonnistumista. (Bandura, 

1986, s. 399–400 & 1997, s. 80-86.) 

 

Epäonnistumiset ovat erityisen haasteellisia pystyvyydelle, jos niitä kokee lukui-

sia ennen onnistumisten ja hallinnan kokemuksien karttumista, jolloin kokemus 

omasta kyvykkyydestä on erityisen haavoittuvainen. Epäonnistumiset ovat myös 

haasteellisia pystyvyydelle, mikäli niiden ei voida nähdä johtuvan joko ulkoisista 

tekijöistä tai puutteellisesta vaivannäöstä. Kun yksilölle on kehittynyt käsitys 

omasta kyvykkyydestään epäonnistumiset eivät onnistu horjuttamaan omaa pys-

tyvyyttä merkityksellisesti, ja yksilöt, jotka ovat vakuuttuneita omasta osaamises-

taan kokevat usein epäonnistumisten johtuvan tilanteellisten tekijöiden, riittämät-

tömän vaivannäön tai käytettyjen epäkelpojen ja sopimattomien strategioiden vai-

kutuksesta, kuin omasta kyvykkyydestään. (Bandura, 1986, s. 399.) 
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Myös toisissa konteksteissa kertyneet kokemukset ja taidot voivat olla merkityk-

sellisiä uusissa suorituksissa. Toisenlaisissa konteksteissa kokemuksien ja on-

nistumisten pohjalta kehitetyt taidot voivat olla keskeisiä pystyvyysuskomuksien 

tuottajia myös alkuperäisen kontekstinsa ulkopuolelle. Jos yksilö on käyttänyt uu-

teen toimintaan tarvittavia taitoja aikaisemmin toisessa kontekstissa, voi se aut-

taa uskomaan omaan kyvykkyyteen ja suoriutumaan uudesta tilanteesta. Erilais-

ten kontekstien kokemukset ja niissä kehitetyt taidot voivat selittää korkeamman 

tason pystyvyysuskomusta uuteen toimintaan ryhtyessä. Kyse on siitä, pystyykö 

yksilö luottamaan omaan kyvykkyyteensä orkestroida kykynsä tutusta tilanteesta 

ja suorituksesta toiseen. Esimerkiksi työssään johtajana toimivalla saattaa olla 

uskoa kykyihinsä johtaa yhteisön varainkeruuta työnsä takia. Tällöin johtajuus, ja 

sen alataidot ovat keskeisiä, joita yksilö tarvitsee molemmissa tilanteissa. Ban-

duran (1997) mukaan esimerkissä kyse on siitä, että toiminnot nojaavat saman-

kaltaisiin taitoihin. Toimintojen ja suoritusten samankaltaisuutta ei määrittele ob-

jektiivisesti ja yleisesti tehdyt yleistykset samanlaisuudesta tai eriävyydestä, vaan 

toimintojen ja suoritusten samankaltaisuuden arvioinnissa korostuu yksilön tul-

kinta tilanteista. Keskeistä on se, miten yksilö itse käsittää tilanteen samanlaisuu-

den tai erilaisuuden. Harvoihin asioihin tarvitaan täysin uusia taitoja, vaan kyse 

on juuri taitojen uudelleen orkestroinnista ja sovittamisesta uuteen kontekstiin ja 

uuteen tarpeeseen. (Bandura, 1997, s. 37–51.) 

 

3.3.2 Vertaisten kokemukset pystyvyyden tunteen lähteenä 
 
Omat aikaisemmat hallinnan kokemukset, ja onnistumiset eivät ole ihmisille ainoa 

lähde oman pystyvyysuskon kehittämiseksi. Minäpystyvyyteen vaikuttavat myös 

sijaissuoritukset. Käsittelen sijaissuorituksia vertais-käsitteellä selkeyden vuoksi. 

Vertaiskokemuksissa toisten vertaisten, itsen kaltaisten tai itseen verrattavissa 

olevien suoritukset ovat merkityksellisiä pystyvyystiedon tarjoamisessa. Yksilön 

nähdessä toisen vertaisen onnistuvan suorituksessaan, voi seuraaja kokea myös 

kyvykkyyttä vastaavaan tehtävään, vaikka ei itse olisi osallistunut toimintaan, 

mutta myös vertaisten epäonnistuminen saattaa vaikuttaa kielteisesti oman pys-

tyvyyden arviointiin. Vertaisten suorituksissa koettu samanlaisuus on keskeinen 

siinä, miten merkityksellistä observoijalle ja kyvykkyyden tunteelle on tieto vertai-

sen suoriutumisesta. Mitä enemmän samanlaisuutta observoija kokee hänellä ja 
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sijaissuorittajalla olevan, sitä suurempi merkitys on toisen onnistumisilla tai epä-

onnistumisilla. Vertaiskokemuksissa observoija vertaa myös arviotaan omasta 

osaamisestaan suorittajan osaamistasoon. Jos observoija arvioi oman osaami-

sensa ja taitotasonsa kehittyneemmäksi kuin suorittajan, ei vertaisen epäonnis-

tuminen vaikuta vahvasti observoijan arvioon pystyvyydestään. Tilanteessa, 

jossa observoija arvioi oman osaamistasonsa olevan kehittyneemmällä tasolla 

kuin suorittajan, voi suorittajan onnistuminen vahvistaa observoijan koettua ky-

vykkyyttä. (Bandura, 1986, s. 399–403 & 1997, s. 86–90.) Vertaissuorituksiin 

kuuluu myös symbolinen mallinnus, (symbolic modeling), jolloin yksilö voi saada 

pystyvyydelle tärkeää tietoa esimerkiksi mediasta (Bandura, 1997, s. 93). 

 

On tilanteita, jolloin vertaiskokemukset ovat erityisen tärkeitä pystyvyyden kartut-

tamisessa, esimerkiksi epävarmuus. Jos yksilöllä on hyvin vähän aikaisempaa 

omaa kokemusta, jonka pohjalta arvioida omaa kyvykkyyttään, nousevat vertais-

kokemukset merkittäväksi pystyvyyden lähteeksi. Kuitenkaan merkittäväkään 

määrä omia kokemuksia ei poista sosiaalisten mallien ja vertaiskokemusten mer-

kitystä. Myös itsestään ja kyvyistään varmimmat voivat kehittää pystyvyyttä sosi-

aalisten mallien ja vertaisten opettaessa heille parempia toimintatapoja. (Ban-

dura, 1986, s. 399–400.) 

 

3.3.3 Verbaalinen suostuttelu ja palaute pystyvyyden tunteen lähteenä  
 

Hallinnan-, ja vertaiskokemuksien lisäksi myös verbaalinen suosittelu ja palaute 

vaikuttavat pystyvyysuskomuksiin. Verbaalista suostuttelua käytetään suostutte-

luun ja vakuuttamiseen itseensä uskomisesta, että voi saavuttaa, mitä tavoitte-

leekin. Vaikka verbaalinen suostuttelu ja sen vaikutus minäpystyvyyteen on ra-

joittunut, voi sillä olla myönteisiä vaikutuksia. Ihmiset, joille on vakuuteltu, että he 

pystyvät selviytymään tehtävästään, laittavat usein itseään enemmän likoon, ver-

rattuna siihen, että he jäisivät oman epävarmuutensa ja defenssien varaan vas-

toinkäymisiä kohdatessa. (Bandura, 1986, s. 400.) Suostuttelulla on haasteelli-

sempaa tuottaa korkeampia pystyvyysuskomuksia kuin heikentää uskoa pysty-

vyyteen. Mikäli yksilöä vakuutellaan omasta kyvykkyydestä, mutta taidot eivät 

riitä, tuottaa tämä helposti pettymyksiä suorituksissa. Sen sijaan, mikäli yksilöä 

vakuutetaan kielteisesti siitä, että hän ei ole kyvykäs, aiheuttaa se usein välttelyä, 
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jolloin yksilö ei pääse kehittämään omaa pystyvyyttään kokemuksien kautta. 

(Bandura, 1995, s. 4.) 

 

Palautteella on merkitystä pystyvyyden arviossa, palaute voi olla luonteeltaan 

pystyvyyttä kehittävää tai heikentävää. Arvioiva palaute, joka keskittyy yksilön ky-

vykkyyteen nostaa pystyvyyden tunnetta. Erityisesti alkuvaiheessa taitoa opetel-

lessa positiivisella suoritukseen keskittyvällä palautteella voi olla suuri merkitys 

pystyvyyden kehittymisessä. Palautteessa ja suostuttelussa yksilö joutuu toisi-

naan pohtimaan, onko oma vai toisen arvio yksilön kyvykkyydestä suoriutua mer-

kityksellisempi. Siihen, miten vaikuttavia suostuttelu ja palaute ovat vaikuttaa se, 

kuka palautetta antaa, ja miten itse käsittää palautteen antajan. Yksilöt luottavat 

usein enemmän sellaisiin henkilöihin, jotka ovat itse taitavia kyseisessä toimin-

nassa. Palautteen ja verbaalisen suostuttelun merkitys on vähäisempi silloin, kun 

yksilö itse uskoo vahvasti omaan käsitykseensä kyvykkyydestään, tällöin toisten 

näkemykset eivät vaikuta niin huomattavasti. (Bandura, 1997, s. 101–105.) 

 

3.3.4 Fysiologiset ja affektiiviset tilat pystyvyyden tunteen lähteenä  
 

Neljäs ja viimeinen keskeisistä pystyvyysuskomuksiin vaikuttavista tekijöistä ja 

lähdetiedoista on fysiologiset ja affektiiviset tilat. Fysiologisilla tiloilla ja aistimuk-

silla on roolinsa oman kyvykkyyden arvioinnissa. Stressaavissa tai vaativissa ti-

lanteissa somaattiset tuntemukset tulkitaan usein merkeiksi haavoittuvuudesta 

tai toimimattomuudesta. Kiihtyneisyyden heikentäessä suoriutumista ihmiset 

ovat alttiimpia odottamaan menestystä, kun he eivät ole saarrettu luotaantyöntä-

vällä kiihtyneisyydellä. Pelko luo pelkoa, jolloin ihminen saattaa olla alttiimpi saa-

vuttamaan ne epätoivotut tulokset, joita hän pelkää. (Bandura, 1986, s. 401.) 

 

3.4 Opettajan pystyvyys  

Yleisemmän tason pystyvyysuskomuksien ohella on minäpystyvyyttä tutkittu tar-

kemmin runsaasti opettamisen kontekstissa. Opettajan pystyvyydestä tai opetus-

pystyvyydestä on useita eri määritelmiä, ja sitä voidaan käsitellä erilaisin tulokul-

min. Tschannen-Moran (ym., 1998, s. 202–203) on esittänyt opettajan pystyvyy-

den tutkimuksien ja näkökulmien nojaavan pääsääntöisesti juuri joko Banduran 

käsityksiin pystyvyydestä yksilön kognitiivisena arviona omasta kyvykkyydestään 
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saavuttaa toivottuja lopputuloksia, tai Rotterin (1966) teoreettiseen lähtökohtaan 

sisäisestä ja ulkoisesta kontrollista.  

 

Opettajapystyvyydellä on merkitystä opettajan työhön ja se vaikuttaa myös oppi-

laisiin. Opettajapystyvyyden merkitys vaihtelee eri tutkijoiden määritelmissä. 

Tschannen-Moran ja Woolfolk Hoy (2001, s. 783) ovat esittäneet, että opettaja-

pystyvyys on yksinkertainen idea, jolla on huomattavia vaikutuksia. Yksinkertais-

tettuna Tschannen-Moran ja Woolfolk Hoy (2007, s. 945) esittävät opettajan pys-

tyvyyden kehittyvän, mikäli opettaja kokee opetustoimintansa olleen onnistu-

nutta, mikä vaikuttaa opettajan uskoon omaan kyvykkyyteensä jatkossa, ja pys-

tyvyys vaikuttaa paitsi oppilaiden saavutuksiin ja motivaatioon, myös opettajan 

toimintaan. Pystyvyys vaikuttaa siihen, miten paljon vaivaa opettaja näkee, ja mil-

laisia tavoitteita asettaa, ja Woolfolk Hoy ja Davis (2006, s.120) esittävät, että 

pystyvyyden tunne on keskeinen sen kannalta, miten opettaja toimii kohdates-

saan epävarmuutta taidoistaan tai ollessaan epävarma itsestään. Positiivisten ai-

kaansaannosten, kuten reflektion ja oppimismotivaation kannalta tunne omasta 

kyvykkyydestä on tärkeää. (Woolfolk Hoy & Davis, 2006, s. 120.) Seuraavaksi 

esittelen erilaisia käsityksiä opettajapystyvyydestä, Rand-tutkimushanketta ja 

muita merkittäviä tutkimuksia opettajan pystyvyydestä ja sen kehityksestä. 

 

Määritelmiä opettajapystyvyydestä 

Skaalvik ja Skaalvik (2006, s. 612) ovat tiivistäneet näkemystään mukaillen Ban-

duran (esim. 1986; 1997) määritelmiä pystyvyydestä opettajalla. Heidän mu-

kaansa yksittäisen opettajan uskomukset omista kyvyistään suunnitella, organi-

soida ja toteuttaa aktiviteetteja haluttujen opetuksellisten tavoitteiden saavutta-

miseksi muodostavat opettajan pystyvyyden. Tschannen-Moran ja Woolfolk Hoy 

(2001, s. 783–784) ovat määrittäneet opettajan pystyvyyden tarkoittavan opetta-

jan arviota kyvyistään saavuttaa haluttuja lopputulemia, ja se vaikuttaa opettajan 

toimintaan sekä sinnikkyyteen. Ashton sen sijaan (1984, s. 28) identifioi opettajan 

pystyvyyden siksi laajuudeksi, jolla opettajat uskovat voivansa vaikuttaa oppilaan 

suoriutumiseen. Opettamisen pystyvyys yhdistää opettajan tiedot, taidot ja toi-

minnan myönteisen oppimisympäristön ylläpidoksi, ja se saattaa olla ennustava 

tekijä opettajan toiminnassa, kuten siinä, kuinka paljon vaivaa nähdään, ja millai-

sia tavoitteita asetetaan. (Ashton, 1984, s. 28.)  
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Ashtonin (1984) määritelmä on vahvasti myös linjassa Banduran käsityksien 

kanssa, että suorituksen saavutuksessa keskeisessä roolissa on koettu pysty-

vyys ja omat asetetut tavoitteet, joita kohti omalla suorituksella pyritään (Bandura, 

1997, s. 22–24). Ashton (1985, s. 162) on esittänyt, että opettajan pystyvyys vai-

kuttaa opettajan toiminnan kautta myös oppilaiden pystyvyyteen ja suoriutumi-

seen. Myös Rosen ja Medwayn (1981, s. 186–188) tutkimustulos on tukenut kä-

sitystä siitä, että opettajat, jotka kokevat enemmän sisäistä kontrollia kokonaisuu-

dessaan, ja kokevat itsensä pystyvämmiksi, käyttävät myös kehittyneempiä ope-

tuksellisia keinoja luokkahuoneessa, joka voi heijastua suorituksissa.  

 

3.4.1 Aiempi tutkimus opettajapystyvyydestä  
 

Aikaista tutkimusta opettajan pystyvyydestä on tehty Rand-tutkimushankkeissa. 

Rand-tutkimus pohjaa Rotterin (1966) sosiaalisen oppimisen teoriaan, ja eronte-

koon sisäisestä ja ulkoisesta kontrollista, jonka esittelen seuraavaksi lyhyesti.  

 

Rotterin sosiaalisen oppimisen teoria – ulkoinen ja sisäinen kontrolli  

Rotter (1966) on omassa sosiaalisen oppimisen teoriassa esittänyt kontrolliodo-

tuksien ja kontrollin sijainnin merkityksen. Kontrollin sijainti voi Rotterin mukaan 

vaihdella sisäisestä ulkoiseen. Sisäisellä kontrollilla viitataan siihen, että yksilö 

kokee lopputulemien ja tapahtumien olevan oman toiminnan vaikutusta, ja että 

yksilö itse toiminnallaan vaikuttaa tapahtumiin, joita ympärillä tapahtuu. Ulkoi-

seen kontrolliin uskova yksilö ajattelee, että oman toiminnan seuraukset ovat 

oman kontrollin ja vaikuttamismahdollisuuksien ulkopuolella, ja antavat näin tilan-

teellisille tekijöille, kuten ympäristölle ja sattumalle suuren roolin. (Rotter, 1966.) 

 

Rand-tutkimushanke – opettajapystyvyystutkimuksien alku 

Rand-tutkimusryhmässä opettajan pystyvyyttä arvioitiin mittaristolla, joka koostui 

kahdesta väittämästä.  Ensimmäinen väittämä keskittyi siihen, miten opettaja ar-

vioi opettajan vaikutusmahdollisuudet oppijan motivaatioon ja suoriutumiseen, ja 

minkä verran ulkoiset tekijät, kuten koti ympäristönä vaikuttaa niihin. Toinen väit-

tämä arvioi sitä, pystyykö opettaja opettamaan ja pärjäämään myös epämotivoi-
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tuneimpien oppijoiden kanssa, jos todella yrittää. Ensimmäisen väittämän sano-

taan mittaavan yleistä opettajapystyvyyttä, eli yleisesti opettajien kyvykkyyttä vai-

kuttaa oppijoihin, heidän motivaatioonsa ja menestykseen. Ensimmäinen väit-

tämä huomioi sosioekonomiset taustat ja niiden vaikutukset, ja tarkoituksena on 

ymmärtää se, kuinka paljon opettajat uskovat ulkoisten tekijöiden vaikuttavan op-

pilaidensa oppimis- ja motivaatiokyvykkyyteen. Toinen väittämä arvioi sen sijaan 

henkilökohtaista opettajapystyvyyttä. Henkilökohtainen opettajapystyvyys arvioi 

enemmän yksittäisen opettajan pystyvyyden tunnetta opettaa epämotivoitunutta 

oppilasta. (Armor ym., 1976, s. 23–24.)  

 

Keskeinen tutkimustulos Rand-mittariston kyselyllä saavutettiin tutkittaessa vä-

hemmistökouluissa oppilaiden lukemisen oppimista. Mitä kyvykkäämmäksi opet-

taja oli arvioinut itsensä mittariston väittämillä, sitä enemmän hänen oppilaansa 

edistyivät lukemistaidoissaan. Vahvempaa pystyvyyttä kokeneet opettajat uskoi-

vat pärjäävänsä myös epämotivoituneiden tai heikommista oloista tulevien oppi-

laiden kanssa. (Armor ym., 1976, s. 23, 38.) Rand-mittaristossa on kyse siitä, 

kuinka paljon kontrollia opettajat uskovat itsellään olevan oppilaiden oppimiseen, 

suoriutumiseen ja motivaatioon, ja missä määrin ulkoiset tekijät määrittävät oppi-

joiden menestystä ja suorituksia (Armor ym., 1976, s. 23). Ashton (ym., 1984, s. 

31–33) on painottanut, että Rand-mittaristossa juuri henkilökohtainen opetuspys-

tyvyys on tarkoin ennustamaan opettajan toteuttamaa opetustoimintaa, ja se huo-

mioi henkilökohtaisen pystyvyyden tunteen ja opetuspystyvyyden kontekstina.  

 

Muu keskeinen tutkimus opettajapystyvyydestä  

Opettajien pystyvyyttä on tutkittu erilaisista lähtökohdista. Osa tutkimuksista ja 

teorioista nojaa yleisen tason näkemykseen siitä, onko opettajilla vaikutusmah-

dollisuuksia oppilaisiinsa, Rand-lähtökohtia mukaillen (vrt. Armor ym., 1976), osa 

tarkempaan tulokulmaan. Viime aikoina opettajan pystyvyyden tutkimusaiheina 

on ollut esimerkiksi oppiaineiden opettamispystyvyys COVID-19 pandemian ai-

kana (Takunyaci, 2021), opettajan pystyvyys autisminkirjon oppilaiden parissa 

(Love ym., 2020) sekä perinteisempi eri oppiaineiden opettajien pystyvyydestä 

sekä tulevien opettajien pystyvyydestä (esim. Menon & Azam, 2021). Opettaja-

pystyvyys on varsin suosittu tutkimusaihe, ja löydettävissä olevaa tutkimusta on 
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tehty niin määrällisesti kuin laadullisesti. Seuraavaksi paneudun varhaisempaan 

merkittävään tutkimukseen opettajan pystyvyydestä.  

 

Rose ja Medway (1981) kehittivät jakotutkimusta opettajien pystyvyyden arvioin-

nille Rand-mittariston pohjalta. Tutkimus on keskittynyt juuri peruskouluopettajien 

kontrollin kokemuksiin luokkahuonekontekstissa. Rosen ja Medwayn tutkimus 

”teacher locus of control” arvioi, missä määrin opettajat arvioivat oppilaidensa 

haasteet ja menestykset omasta toiminnastaan tai oppilaan omasta toiminnasta 

johtuvaksi. Opettajan kontrollin lokuksen on todettu ennustavan paremmin opet-

tajan toimintaa kuin Rotterin sisäisen ja ulkoisen kontrollin skaala. (Rose & Med-

way, 1981, s. 188.) Myös Peterson & Stunkard (1992, s. 111) esittävät, että kont-

rollin sijainti sekä pystyvyys ovat samansuuntaisia teorioita, olennaista on, miten 

yksilö uskoo voivansa saavuttaa hyviä asioita toiminnalla, ja vältellä kielteisiä. 

 

Banduran mukaan kontrollin sijainti liittyy uskomukseen siitä, että tietty toiminta 

johtaa tiettyyn lopputulokseen. Pystyvyys pohjautuu uskomukseen, että yksilö 

pystyy onnistuneesti toteuttamaan tarvittua toimintaa. Tulosodotus ja pystyvyys-

uskomus onkin syytä erottaa toisistaan, sillä yksilöt voivat hyvin uskoa, että tie-

tyllä toiminnalla saadaan aikaan tiettyjä lopputulemia, mutta jos he eivät usko itse 

kykenevänsä suoriutumaan tehtävistä, ei yksilö todennäköisesti ryhdy toimin-

taan, tai ryhtyessään eivät ole sinnikkäitä, mikä on keskeinen osa pystyvyyttä 

toiminnassa. Tulkittu oma kyvykkyys ja omat tavoitteet ovat keskeisiä vaikuttajia 

suoritukseen. (Bandura, 1997, s. 22–24, 128.) Tulkittu minäpystyvyys on vahva 

ennustaja toiminnalle, ja Gibson ja Dembo esittävät, että mikäli Banduran käsi-

tyksellä pystyvyydestä tarkastellaan opettajapystyvyyttä, olisi tulosodotus lähes 

väistämättä heijastus siitä, missä määrin opettajat uskovat, että ympäristö on 

kontrolloitavissa, ja missä määrin esimerkiksi perhetausta tai koulun olosuhteet 

vaikuttavat. Sen sijaan taas henkilökohtainen opetuspystyvyys vastaisi Banduran 

käsitystä yleisestä pystyvyydestä. (Gibson & Dembo, 1984, s. 570–572.)    

 

Aiemmin esitellyt Rand-tutkimukset pohjautuvat vahvasti Rotterin (1966) kontrol-

lin sijainnin teoriaan. Banduran pystyvyysteoria painottaa enemmän kolmikannan 

vastavuoroista determinismiä, yksilön kognition, toiminnan ja ympäristön vaiku-
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tuksia toisiinsa. Gibsonin ja Dembon (1984) tutkimus ja teoria opettajan pysty-

vyydestä nojaa enemmän Banduran näkemyksiin pystyvyydestä. Gibson ja 

Dembo (1984, s. 573–574) jaottelivat opettajan pystyvyysuskomukset henkilö-

kohtaisiin opettajan pystyvyysuskomuksiin, joiden voidaan nähdä edustavan mi-

näpystyvyyttä ja opettamisen pystyvyyteen, jonka voidaan nähdä edustavan tu-

losodotetta. Yleiset opettamisen pystyvyysuskomukset käsittivät opettajien usko-

muksen siitä, miten yleisellä tasolla opettaja voi vaikuttaa oppilaisiin, ja oppilaiden 

oppimiseen, ja millä tasolla vastuu on ulkoisilla tekijöillä, kuten oppilaan sosio-

ekonomisessa taustassa, henkilökohtaisissa tilanteissa ja vanhempien toimin-

nassa. Henkilökohtainen opettajan pystyvyysuskomus käsittää opettajan itse ko-

kemat omasta kyvykkyydestä aikaansaadut lopputulemat oppilaiden parissa, ku-

ten oppilaiden yleisen paremman pärjäämisen opettajan opetustekniikoiden an-

siosta, tai opettajan kyvykkyyden pärjätä haasteellisempienkin oppilaiden 

kanssa. Gibson ja Dembo (1984, s. 579) totesivat, tutkimuksen tuloksen tukevan 

ainakin osittain Banduran käsityksiä.  

 

Keskeinen tutkimuskohde opettajan pystyvyyden tutkimuskentällä jo varhain on 

liittynyt haasteellisempien oppilaiden opettamiseen ja opettajan suhtautumiseen 

heikommin pärjäävien oppilaiden opettamiseen. Ashton ja Webb (1986) ovat to-

denneet, että kyvykkyyden kokemus työssä vaikuttaa arvioon siitä, miten opetet-

taviksi ja oppiviksi opettajat arvioivat oppilaita. Opettajat, joilla on korkeampi ky-

vykkyyden tunne ovat todennäköisemmin arvioineet heikommin suoriutuvat oppi-

laat saavutettavaksi, oppiviksi, ja yhtä lailla opettajan ajan ja vaivannäön arvoi-

siksi kuin opinnoissaan paremmin menestyvät oppilaat. Matalampaa kyvykkyyttä 

tutkimuksessa kokeneet opettajat todennäköisemmin arvioivat tämänkaltaisia 

oppilaita kielteisemmin. (Ashton & Webb, 1986, s. 70–72.) Ashton (ym., 1984) on 

myös tutkinut opettajien pystyvyyttä ottaen tulokulmakseen suhteellisuuden ja 

vertailun, ja heidän tutkimuksessaan opettajat arvioivat pystyvyyttään suhteessa 

muihin opettajiin. Ashtonin (ym., 1984, s. 30) tavoitteena oli selvittää, arvioivatko 

opettajat omaa pystyvyyttään enemmän absoluuttisena ilmiönä vai suhteessa toi-

siin. Tutkimustuloksen perusteella vaikuttaakin siltä, että opettajat ovat arvioineet 

erityisesti omaa kyvykkyyttään suhteuttaen suoriutumisensa toisten suoriutumi-
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seen, mutta vaikuttaa siltä, että opettajilla on melko vähäisesti tietoa toisten opet-

tajien suoriutumisesta, jolloin opettajien arviot kyvykkyydestään suhteessa toisiin 

perustuu lähinnä uskomuksille. (Ashton ym., 1984, s. 40.)  

 

Ross (ym., 1996) tutki opettajien pystyvyysuskomuksia, pyrkien hahmottamaan 

mikä kaikki vaikuttaa pystyvyyden kokemukseen. Tarkastelussa oli, vaikuttavatko 

oppilaat, opetettava sisältö tai kokonaisuutena kurssi siihen, miten kyvykkääksi 

opettajat kokivat itsensä. Keskeistä on, että kurssi, opetettava sisältö sekä oppi-

laat vaikuttivat opettajan koettuun pystyvyyteen. Rossin ja kumppaneiden (1996, 

s. 398) tutkimustulos osoitti, että opettajapystyvyys on spesifimpi ilmiö, ja että 

opettajapystyvyys vaihtelee opettajalla itsellään.  

 

3.4.2 Opettajapystyvyyden kehittyminen ja pystyvyyden arviointi 
 

Tschannen-Moran (ym., 1998, s. 228–230) esittää, että yleisesti pystyvyysusko-

muksien kehittymisessä ja lähdetietona toimivat tekijät, hallinnan kokemukset, 

verbaalinen suostuttelu ja palaute, fysiologiset tilat sekä vertaisten suoriutuminen 

ovat olennaisia opettajapystyvyydessä. Erityisen merkittävään asemaan on ase-

tettu aiemmat hallinnan kokemukset ja fysiologiset tilat, Tschannen-Moranin 

(ym., 1998, s. 229) mukaan vain todellisissa opettamishetkissä yksilö voi aidosti 

arvioida omaa kyvykkyyttään, ja kokea oman kyvykkyytensä seuraukset. Todelli-

sissa opettamistilanteissa yksilö voi saada tietoa käytännössä omista vahvuuk-

sistaan ja heikkouksistaan opettajuuden eri osa-alueilla, kuten luokanhallinnassa 

ja opetuksellisissa taidoissa. (Tschannen-Moran ym., 1998, s. 229.) 

 

Tschannen-Moran (ym., 1998) painottaa, että vertaisten kokemukset ovat myös 

opettajapystyvyydessä keskeinen pystyvyysuskomuksien kehittäjä. Opettajan-

koulutuksen aikana muodostetut käsitykset ja keskustelut opettajanhuoneessa 

tuottavat tietoa opettamisesta ja sen kontekstista. Nämä ja muut vertaisten suorat 

ja epäsuorat kokemukset muovaavat käsitystä siitä, miten opettaja voi vaikuttaa 

työllään oppilaiden oppimiseen, kuka voi oppia ja miten. (Tschannen-Moran ym., 

1998, s. 229–230.) Erityisesti ihailtujen, luotettavien ja samankaltaisten mallien 

opettamisen seuraaminen voi vaikuttaa observoijan henkilökohtaiseen opetus-

kompetenssiin. (Tschannen-Moran ym., 1998, s. 229–230.) Aloittavien opettajien 
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suorittama vertailu voi johtaa uskomaan, että myös itsellä on kyvykkyyttä olla tai-

tava opettaja samoissa olosuhteissa. Myös päinvastainen on mahdollista, epä-

onnistuminen ponnisteluista huolimatta voi johtaa tarkkailijan madaltuneeseen 

pystyvyyteen, paitsi jos observoija uskoo olevansa itse kyvykkäämpi kuin vertais-

suorittaja. (Bandura, 1997, s. 86–90, 96–99.) 

 

Verbaalinen suostuttelu ja palaute voi olla opettajan pystyvyyden kehittämisessä 

yleistä tai spesifiä, se voi tuoda tietoa opettamisesta, rohkaista ja antaa keinoja 

esteiden ylittämiseen ja tarjota palautetta opettajan suorituksesta (Tschannen 

Moran ym., 1998, s. 230). Tschannen-Moran ja Woolfolk Hoy (2007) ovat tutki-

neet noviisi- ja kokeneiden opettajien pystyvyysarvioita, ja nojaavat määrittelyis-

sään runsaasti Banduran (1986; 1997) määrittelyihin pystyvyydestä ja sen kehit-

tymisestä. Tschannen-Moran ja Woolfolk Hoy (2007, s. 947) ovat painottaneet, 

että pystyvyyden kehittymisessä erityisesti muut kehittämisen lähteet kuin hallin-

nan kokemukset ovat merkityksellisiä, sillä aikaisessa vaiheessa oppimisproses-

sia omat hallinnan kokemukset eivät ole saatavilla. Kun omien hallinnan koke-

musten runsautta kertyy, muut lähteet muuttuvat vähemmän merkityksellisiksi. 

 

Myös opettajuudessa ja opettajapystyvyydessä on syytä ottaa huomioon se, että 

pystyvyys ei ole kontekstista riippumaton, vaan määrittyy tilanteen ja asian mu-

kaan. Tässä tutkielmassa minäpystyvyyttä tutkitaan lähtökohdista, jossa ymmär-

retään, pystyvyys on tilannespesifinä ilmiönä, jolloin esimerkiksi opettajuudessa 

voidaan nähdä, että opettajan pystyvyysuskomus voi olla hyvin erilainen esime-

riksi eri oppiaineiden parissa. (Bandura, 1997, s. 241–243.) Tschannen-Moran 

(ym., 1998, s. 219) on todennut pystyvyyden tutkimisen optimaalisen tason ja 

tarkkuuden epäselväksi. Tarkempi rajaaminen tiettyyn aiheeseen tai kontekstiin 

on ollut hedelmällistä siinä mielessä, että sillä on saatu merkittäviä tutkimustulok-

sia. Se, millä tarkkuudella pystyvyyttä tulisi arvioida parhaan ennustettavuuden 

antamiseksi toiminnalle ei ole varmaa. Kuten aiemmin on esitetty, on opettajan 

pystyvyyttä arvioitu niin yleisesti, ilmiöspesifisti, mutta myös tarkemmissa olosuh-

teissa. (esim. Gibson & Dembo, 1984; Ross ym., 1986, s. 398). 
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3.4.3 Opettajankoulutus ja minäpystyvyys  
 

Malinen (ym., 2012) on esitellyt suomalaista opettajankoulutusjärjestelmää, joka 

on yliopistotason, korkeamman korkeakoulututkinnon tasoinen koulutus, jonka 

pohjana on tutkimusperusteisuus ja tutkivan opettajan ideaali, eli analyyttisen, 

mieleltään avoin suhtautuminen työhön, yhteenvetojen vetäminen havainnoista 

ja kokemuksista sekä kokeiluista, ja opettamisen ja oppimisen kehittäminen sys-

temaattisesti. Opinnot ovat suurilta osin teoreettisista, esimerkiksi pedagogisia 

opintoja, ja luokanopettajilla monialaisia opintoja, aineenopettajilla opetettavan 

aineen opintoja. Saloviita ja Tolvanen (2017) esittävät, että kiinnostus opettajan-

koulutuksen tehokkuutta ja saavutuksia kohtaan on lisääntynyt viime aikoina, ja 

sitä voidaan arvioida usealla eri tavalla. Arviointi- ja mittausmenetelmät, jotka 

keskittyvät suoraan lopputulemiin, kuten uusien opettajien kyvykkyyteen vaikut-

taa oppilaiden suoriutumiseen, ja saavutuksiin olisivat arvokasta tietoa tuottavaa 

koulutusohjelman arvioinnin kannalta. Kuitenkin tällainen tieto on haasteellisinta 

kerätä. Opettajan työ eroaa monista muista yliopistokoulutuksen vaativista tehtä-

vistä, työn ollessa hyvin käytännönläheistä, ja opintojen teoreettisuutta kohtaan 

on esitetty huomattavaa kritiikkiä. (Saloviita & Tolvanen, 2017, s. 212–214.) 

 

Opettajan opintoihin kuuluu teoreettisuuden ohella käytäntöä, erityisesti opetus-

harjoitteluiden muodossa. Malinen (ym., 2012, s. 576) painottaa, että Suomessa 

opetusharjoittelut ovat yksi keskeisimpiä metodeja tulevien opettajien ydintaitojen 

kehittämiseksi. Teorian ja käytännön yhteen nivomiseksi on käytössä erilaisia ref-

lektoinnin välineitä opetusharjoitteluissa. Teorian ja käytännön väliä voidaan ku-

roa umpeen myös teoreettisten konseptien sovelluksessa käytäntöön opintojak-

soilla. Tarkoituksena on auttaa opettajaopiskelijoita ymmärtämään ja sisäistä-

mään teorian ja käytännön yhtenevyys. (Malinen ym., 2012, s. 576–577.) Käy-

tännön kokemukset ja autenttiset tilanteet tarjoavat myös mahdollisuuksia opet-

tajaopiskelijan kyvykkyyden ja minäpystyvyyden arvioimiseksi ja kehittämiseksi. 

 

Juuti (ym., 2018, s. 426–430) painottaa, että opettajankoulutuksessa olisi olen-

naista, että tulevien opettajien opetuksellista minäpystyvyyttä vahvistettaisiin, ja 

pystyvyys niin oppilaiden sitouttamisessa, sisältötiedossa kuin luokkahuoneen-

hallinnassa on tärkeää. Opettajankoulutuksen eri aspektien vaikutuksia tulevien 
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opettajien minäpystyvyyteen olisi arvokasta tutkia. Olisi tärkeää, että tulevat opet-

tajat saavat opintojensa aikana kerrytettyä hallinnan kokemuksia pystyvyytensä 

kehittämiseksi. Myönteiset ja onnistumisen kokemukset opetusharjoittelujen ai-

kana olisivat myös tärkeä osa opettajaopiskelijan opettajapystyvyyttä. Juuti (ym., 

2018, s. 426) esittää tämän olevan keskeistä tulevien opettajien vakaan minä-

pystyvyyden saavuttamiseksi. Opettajan työssä tilanteet voivat olla haastavia ja 

vaatia monen asian hallintaa. Vastaavaa opettajaopiskelija voi kohdata harjoitte-

lunsa aikana, ja joutua kohtaamaan haasteellisia oppilaita ja samanaikaisesti pyr-

kiä toteuttamaan opetuksen agendaa. Haasteellisempien oppilaiden kohtaami-

nen harjoittelussa ja opetustilanteissa saattaa heikentää opettajan tunnetta 

omasta pystyvyydestään. Juuti ym. (2018, s. 427) esittää, että oppilaiden ongel-

mallinen käyttäytyminen luokkahuoneissa ja opetustilanteissa voi haastaa ja olla 

kielteinen vaikuttaja opetukselliseen pystyvyyteen.  

 

Kuten Bandura (esim. 1986) ja Tschannen-Moran (ym., 1998) esittivät, vertais-

kokemukset ovat tärkeä pystyvyyden tietolähde yksilöille, niin yleisellä tasolla, 

kuin opettajapystyvyydessä. Opettajaopiskelija voi saada vertaiskokemuksia mo-

nilta tahoilta, ja vahvistaa omaa pystyvyyden tunnettaan. Juuti (ym., 2018) esit-

tää, että erilaisia malleja, joiden sijaiskokemukset voivat vahvistaa tai muuttaa 

käsitystä omasta kyvykkyydestä ovat esimerkiksi omat opettajat lapsuudesta, 

vertaiset tulevista opettajista sekä omat opetusharjoittelujen ohjaajat. Suomalai-

sessa koulujärjestelmässä ei monissa opettajan opetukseen liittyvissä seikoissa 

ole tarkkoja onnistumisen mittareita, vaan opettaja on riippuvainen omasta ym-

päristöstään palautteista käsittääkseen ja määrittääkseen oman kyvykkyytensä. 

(Juuti ym., 2018, s. 427.) 

 

Tulevat opettajat ja pystyvyys yrittäjyydessä  

Tulevien opettajien minäpystyvyyttä yrittäjyyskasvatuksen parissa ei juuri ole tut-

kittu, ainakaan suomalaisessa kontekstissa. Kuitenkin Ranta (ym., manuscript in 

preparation) on tutkinut tulevien opettajien minäpystyvyyttä laaja-alaisten taitojen 

parissa. L6, työelämätaidot ja yrittäjyys ei asettunut heidän tutkimuksessaan par-

haimmalle, jos ei myöskään huonoimmalle sijalle arvioidessa, miten pystyväksi 

opettajaopiskelija koki itsensä. Löydös on keskeinen innostaja myös omalle työl-

leni, jossa pyrin tutkimaan tätä koettua minäpystyvyyttä tarkemmin.  
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millä tavoin luokanopettajaopis-

kelijat kuvaavat omaa pystyvyyttään yrittäjyyskasvatuksen parissa, ja mitkä teki-

jät vaikuttavat tähän pystyvyysuskomukseen. Pyrin myös selvittämään, miten 

luokanopettajaopiskelijat näkevät yrittäjyyskasvatuksen käsitysten ja suhtautumi-

sen kautta, sekä sen, mikä on opettajankoulutuksen rooli luokanopettajaopiske-

lijoiden pystyvyydessä ja valmiuksissa yrittäjyyskasvatukseen. Tarkemmat tutki-

muskysymykseni ovatkin:  

 

1. Miten tulevat opettajat ymmärtävät yrittäjyyden laaja-alaisena taitona? 

1.1 Miten tulevat opettajat käsittävät yrittäjyyden laaja-alaisena taitona? 

1.2 Miten he suhtautuvat yrittäjyyteen opetettavana taitona? 

2. Miten tulevat opettajat kuvaavat pystyvyyttään yrittäjyyden opettamisen 

parissa? 

2.1 Millaisena he kokevat pystyvyytensä opettaa yrittäjyyttä? 

2.2 Millaiset tekijät vaikuttavat tulevien opettajien pystyvyyteen? 

2.3 Miten he kuvaavat pystyvyyttään oppilaiden yrittäjyyden osaamiseen? 

3. Millaisena tulevat opettajat kokevat opettajankoulutuksen merkityksen yrit-

täjyyden opettamisessa? 

3.1 Mitä merkitystä opettajankoulutuksella on tulevien opettajien yrittäjyy-

den opettamisen valmiuksiin?  

3.2 Mitä tulevat opettajat toivoisivat opettajankoulutukselta yrittäjyyteen?  
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5 Tutkimuksen toteutus 
 

Tutkimukseni on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus ja tutkimuksen aineisto on 

hankittu haastatteluin. Laadullisella tutkimuksella ei ole tarkoituksena tuottaa ylei-

sesti päteviä tuloksia, eikä sillä pyritä tilastolliseen yleistykseen, vaan tuottaa ym-

märrystä tutkitusta ilmiöstä syvällisemmällä tasolla. Haastattelu menetelmänä voi 

tarjota joustavuutta (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 74–76). Nähdäkseni juuri aiheen 

parissa, joka saattaa olla monitulkintainen tämä joustavuus oli minulle tutkijana 

oleellista. Puolistrukturoitu haastattelu tarjosi minulle mahdollisuuden poiketa aja-

tellusta kaavasta, eikä sen noudattaminen ollut täysin samanlaista jokaisen haas-

tateltavan kanssa. Puolistrukturoidussa haastattelussa korostetaan ihmisten tul-

kintoja tietyistä asioista, sekä heidän antamiaan merkityksiä, ja siinä tutkittaville 

esitetään samoja kysymyksiä, mutta kysymyksenasettelu ja järjestys saattaa poi-

keta. (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 48.) Puolistrukturoidun haastattelun ydin onkin 

vastata tutkimusongelmiin (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 75).  

 

Tutkimuksen kohteena olivat tulevat opettajat. Aineisto on hankittu haastattele-

malla luokanopettajaopiskelijoita. Tavoitteenani oli saada loppuvaiheen opiskeli-

joita haastateltavaksi. Monet haastateltavista olivatkin maisterivaiheen opiskeli-

joita, mutta osa oli alkuvaiheessa opintojaan. Haastattelut on toteutettu Teams-

sovelluksen välityksellä, haastattelujen kesto vaihteli noin puolesta tunnista 80 

minuuttiin. Haastattelut on tallennettu sovelluksella, sekä litteroitu tallenteiden 

avulla. Haastateltavat on saatu useaa eri väylää hyödyntäen. Kutsua haastatte-

luun on jaettu Helsingin yliopiston Digiconsumers-tutkimushankkeen yliopisto-

opettajana toimivien henkilöiden avulla kohdennetusti aluksi kahdelle eri opinto-

jaksoja suorittaneille kasvatustieteen opiskelijoille, jotka olivat jättäneet yhteys-

tietonsa mahdollisia tutkimushankkeita varten. Tämä ei kuitenkaan osoittautunut 

tuotteliaaksi haastateltavien rekrytoinnin kannalta, jonka vuoksi haastateltavia 

hankittiin myös esimerkiksi omasta verkostosta, erilaisten kanssaopiskelijoiden 

kesken yhteisiä ryhmiä hyödyntäen, sekä sosiaalisen median avulla, opetusalan 

Facebook-ryhmien kautta. Haastateltavien rekrytointi aloitettiin marraskuussa 

2021 ja haastattelut toteutettiin joulukuun 2021 ja tammikuun 2022 aikana. Haas-

tatteluja saatiin yhteensä 16 kpl. Aineisto hankittiin yhdessä toisen tutkielman te-
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kijän kanssa, ja haastattelun kysymyspatteristo muodostui hänen, minun ja yh-

teisistä kysymyksistämme. Haastatteluja teimme ensin yhdessä noin neljä kap-

paletta, jonka jälkeen loput haastattelut tehtiin yksin. Tutkimuksesta laadittiin Hel-

singin yliopiston formaatin mukainen tietosuojailmoitus, ja haastateltavat olivat 

tästä tietoisia. Haastateltavat osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti, ja heille 

tuotiin ilmi tutkimuksen luonne ja tarkoitus, tietojen käsittely ja hävitys, suostu-

musperusteisuus, sekä yksityisyydensuoja ja anonymiteetistä huolehtiminen. 

 

5.1  Aineiston analyysi  

Aineistoni analysoin käyttäen teema-analyysia menetelmänä. Osan tutkimusky-

symyksistäni analysoin teoriaohjaavana, osan aineistolähtöisenä. Teoriana, joka 

auttaa minua ohjaamaan tulkintojani käytän Banduran minäpystyvyyden teoriaa 

sekä teorioita opettajapystyvyydestä, sekä tukeudun myös luomaani välineeseen 

ja aikaisempaan tutkimukseen yrittäjyyskasvatuksesta. Braun ja Clarke (2006) 

esittävät, että teema-analyysi on metodi, jolla tutkija voi identifioida, analysoida 

ja raportoida toistuvia kaavoja, eli teemoja, omassa aineistossa. Teema-analyy-

sin avulla voidaan heidän mukaansa saada rikasta kuvausta aineistosta, ja teema 

on yksikkönä sellainen, joka onnistuu kuvaamaan aineistosta merkityksellisiä asi-

oita tutkimuskysymykseen nähden ja edustaa jonkintasoista kaavaa vastauk-

sissa tai tarkoituksissa. Teema sisältää ideaalitilanteessa useammin aineistossa 

esiin nousseita asioita, mutta vaikka jokin asia nousisi useasti esiin, ei se väistä-

mättä tarkoita, että teema itsessään olisi merkityksellisempi, ja esiintymistiheys 

ei määritä teeman oleellisuutta, joten tutkijan omat päätökset ovat keskeisiä siinä, 

mikä on teema, tutkimuskysymyksiin nähden. (Braun & Clarke, 2006, s. 80–82.)  

 

Teema-analyysi antaa tutkijalle mahdollisuuden päättää Braunin ja Clarken 

(2006) mukaan, millaisen kuvauksen aineistostaan tarjoaa, sillä sen avulla voi 

tarjota rikkaan ja kattavan kuvauksen aineistosta, jolloin lukija saa käsityksen val-

litsevista ja tärkeistä teemoista, jotka aineistosta on nostettavissa esiin. Erityisen 

arvokasta laaja aineiston kuvaaminen teemoittelun kautta on, kun tutkitaan ai-

hetta, josta olemassa olevaa tutkimusta on vähäisesti, tai tutkittavien näkökulma 

on uudehko. Toinen vaihtoehto on tarjota tarkempi, yksityiskohtiin keskittyvä ku-

vaus yhdestä tai useammasta teemasta. (Braun & Clarke, 2006, s. 82–83.) Itse 

pyrin juuri laajaan kuvaukseen. Teema-analyysia voi tehdä Braunin ja Clarken 
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(2006) mukaan semanttisella, eli eksplisiittisellä tasolla tai latentilla eli tulkitse-

valla tasolla. Semanttisella tasolla analyysin kohteena on se, mitä tutkittavat ovat 

sanoneet, jolloin tutkimuksen kohteena ovat haastateltavien kertomat asiat, jol-

loin tutkija ei yritä analysoida oletuksia sanojen takana. (Braun & Clarke, 2006, s. 

84–85.) Oma analyysini on tehty semanttisella tasolla. 

 

Braun ja Clarke (2006) esittävät, että teema-analyysia voi tehdä induktiivisesti, 

eli aineistolähtöisesti tai teoreettisesti, teoriaohjaavasti. Aineistolähtöisessä ot-

teessa ovat teemat heidän mukaansa vahvasti yhteydessä aineistoon, ja mikäli 

aineisto on hankittu esimerkiksi haastatteluin, voivat aineistossa esiin nousevat 

teemat olla vain hieman yhteydessä siihen, mitä haastateltavilta on kysytty, ja 

teemojen määrittäminen omien tutkimus- tai haastattelukysymysten kautta ei ole 

itsestäänselvyys. Induktiivinen analyysitapa on aineiston koodaamista ilman, että 

yrittää saada sen sopimaan jo olemassa olevaan kehikkoon. (Braun & Clarke, 

2006, s. 83–84.) Teoreettinen teema-analyysi ohjautuu tutkijan teoreettisesta in-

tressistä, ja se tarjoaa usein tarkemman ja yksityiskohtaisemman kuvauksen. Ai-

neistoa voi koodata suhteellisen tarkkoja tutkimuskysymyksiä varten, jolloin ky-

seessä on teoreettinen analyysi, tai tarkat tutkimuskysymykset voi muodostaa 

koodaamisprosessin aikana, jolloin kyseessä on aineistolähtöisyys. (Braun & 

Clarke, 2006, s. 83–84.) Omassa tutkimuksessani lähdin liikkeelle suhteellisen 

tarkkojen tutkimuskysymysten kautta, mutta aineistooni tutustuessa päädyin 

muuttamaan ja täsmentämään tutkimuskysymyksiäni, jotta aineistoni annin saisi 

tuotua hedelmällisemmin esiin uudehkon tutkimuksen tulokulman vuoksi. 

 

Tutkijana on oleellista tunnistaa tutkimusta haastavat tekijät. Boyatzis (1998, s. 

12–15) tunnistaa teema-analyysissa haasteita, kuten projektion, eli sen, että tut-

kija saattaa alkaa näkemään aineistossaan asioita, joita haluaa nähdä, ja on kiin-

nittämättä huomiota asioihin, jotka eivät tue tutkijan ennakkoajattelua. Pyrin itse 

analyysissani estämään projektiota yhdenmukaisuudella ja systemaattisuudella 

koodauksessa ja analysoinnissa. Nowell (ym., 2017, s. 2) painottaa, että teema-

analyysille tyypillistä on joustavuus, ja vaikka sen voi nähdä olevan tutkijalle etu 

analyysimenetelmässä, on joustavuus myös haaste laadullista tutkimusta teh-

dessä. Holloway & Todres (2003, s. 346–348) esittävät, että joustavuus voi johtaa 
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epäjohdonmukaisuuteen ja puutteelliseen koherenssiin teemojen muodostuk-

sessa. Itse pyrin välttämään tätä systemaattisella otteella läpi prosessin.   

 

5.2 Teema-analyysin vaiheet 

Braunin ja Clarken (2006, s. 86) mukaan teema-analyysin ensimmäinen vaihe 

alkaa aineistoa hankittaessa, ja se päättyy tutkimustulosten raportoimiseen. Ai-

neiston hankittua litteroin sen, tutustuin siihen huolellisella lukemisella ja kirjasin 

ylös alkuideoita Braunin ja Clarken (2006, s. 86–87) näkemystä mukaillen. Litte-

roinnissa oleellista on kirjata kaikki verbaaliset ilmaisut (Braun & Clarke, 2006, s. 

86–87). Minulla oli pohjana litteroinnille Teams-sovelluksen tekemä litteraatit, joi-

den pohjalta litterointia työstin heti haastattelujen jälkeen (vrt. Hirsjärvi & Hurme, 

2008, s. 185). Pyrin tutustumaan aineistooni varsin syvällisesti lukemalla heti, ku-

ten Braun ja Clarke (2006, s. 86–87) painottivat, etsien aineistostani merkityksiä 

jo varhaisessa vaiheessa, sillä aineiston kunnollinen tuntemus on oleellista. Seu-

raavaksi loin alustavia koodeja aineiston pohjalta, kiinnittäen huomion kiintoisiin, 

toistuviin kaavoihin. Kiinnitin huomiota Braunin ja Clarken (2006, s. 87–89) ko-

rostamaan systemaattisuuteen, tasapuolisuuteen, ja avoimuuteen.  

 

Kolmannen vaiheen, teemojen etsinnän aloitin koodauksen jälkeen, ja tässä fo-

kus siirtyi yksittäisistä koodeista laajempaan tasoon ja eri koodit lajittelin potenti-

aalisiin teemoihin, ja kooten relevantit aineisto-otteet alustavien teemojen alle 

(Braun & Clarke, 2006, s. 87–90). Laadinkin itselleni erilaisia käsitekarttoja, ja 

värikoodauksella tarkastelin eri teemojen laajuutta. Tästä siirryin Braunin ja Clar-

ken (2006) mukaiseen neljänteen vaiheeseen, teemojen arviointiin. Tässä vai-

heessa tulee arvioida, mitkä teemat jäävät ja osa teemoista saattaa yhdistyä tai 

hajota. (Braun & Clarke, 2006, s. 90–92.) Aineistossani alustavia teemoja yhdistyi 

teemojen arviointia tehdessäni, löytäessäni niille yhteisen pohjan. Tämän jälkeen 

siirryin teemojen nimeämiseen ja määrittelyyn (vrt. Braun & Clarke, 2006, s. 92). 

Pyrin tarkentamaan teemojen ja alateemojen välistä yhteyttä, ja nimeämään tee-

moja mahdollisimman kuvaaviksi. Tässä vaiheessa olin jo saanut tyydyttävät tee-

makartat laadittua eri tutkimusongelmiin. Kuudes, viimeinen vaihe on auki kirjoi-

tetun analyysin laatiminen (Braun & Clarke, 2006, s. 93). Jokaisessa tutkimuson-

gelmassani on esitelty teemakartta, ja syvennän tuloksia aineisto-otteilla.  
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

6.1 Tulevien opettajien ymmärrys yrittäjyydestä 

Ensimmäisenä pyrin selvittämään, miten tulevat opettajat ymmärtävät yrittäjyy-

den laaja-alaisena taitona. Olen laatinut aineistolähtöisesti alla olevan teemakar-

tan ensimmäisestä tutkimuskysymyksestäni. Seuraavaksi käsittelen tulokset tut-

kimuskysymykseeni alakysymyksittäin. Ensimmäiseksi vastaan kysymykseen 

1.1 miten tulevat opettajat käsittävät yrittäjyyden, jonka olen jaotellut kahteen 

ydinteemaan, käsityksiin ja käsityksiin tavoitteista. Tämän jälkeen esittelen vas-

tauksen kysymykseen, 1.2, miten he suhtautuvat yrittäjyyteen.  

 

 
2 Kuvio 2 - Teemakartta 1 
 

6.1.1 Käsitys yrittäjyydestä laaja-alaisena taitona  

 

Tulevilla opettajilla oli erilaisia käsityksiä yrittäjyydestä. Käsitysten esittelyssä 

olen hyödyntänyt jäsennystä sisäiseen ja omaehtoiseen yrittäjyyteen. Omaehtoi-

nen yrittäjyys pitää sisällään ajatuksen yrittäjyyden taidoista, joita yksilö voi hyö-

dyntää ja tarvita kaikissa eri konteksteissa, ja mikä Kyrön (1997, s. 205) mukaan 

koskettaa kaikkia yksilöitä, ja on Remeksen (2001) mukaan tärkeää muiden yrit-

täjyyden tyyppien kehittymiselle. Haastatteluissa yrittäjyyden ymmärrettiin olevan 
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aktiivista toimintaa päämäärien eteen, itsenäistä pärjäämistä, periksiantamatto-

muutta, jonka olen tulkinnut olevan omaehtoista yrittäjyyttä, josta esimerkin tar-

joaa seuraava haastateltavan toteamus. 

Yrittää niinku olla oman elämän yrittäjä, että yrittää itse selvitä niinku koulutuksesta ja 
päästä johonkin niinku itselle hyvään päämäärään. (H2) 
 

Yrittäjyys omaehtoisena pitää sisällään myös vastuunottoa ja ponnistelua, sekä 

epävarmuuden sietämistä. Myös Ruskovaaran (2007, s. 138–140) tuloksissa on 

noussut esiin opettajien käsitys yrittäjyydestä sisäisenä ja yrittävänä asenteena, 

joka vertautuu hyvin niin omaehtoiseen kuin sisäiseen yrittäjyyteen. Yrittäjämäis-

ten taitojen kehittämiseen liittyy myös opetus- ja oppimismenetelmiä, joilla opi-

taan esimerkiksi yhteistyötä, mitä myös haastateltavat toivat esiin, kuten H3. 

 
Sit niinku yhteistyön ja itsenäisen työn opiskelua, opettelua. (H3) 

 

Yrittäjyyttä laaja-alaisena taitona on lähestytty myös sisäisen yrittäjyyden kautta, 

jolla viittaan Ristimäen (2004, s. 6) ja Kyrön (1997) kaltaisiin määritelmiin, joissa 

yrittäjyys käsitetään juuri yhteisössä esiintyvänä yrittäjämäisenä ja yrittelijäisenä 

toimintatapana, mitä heijastelee hyvin seuraava haastateltavan näkemys.  

 
Ikään kuin semmoinen niinku oma pieni niinkun putiikki siellä isomman instanssin si-
sällä (…) sä voit tavallaan rakentaa sellaista osaamista, joka on arvokasta muille, jota 
sä pystyt sitten sen yrittäjyyden kautta (hyödyntämään) olipa se yrittäjyys missä muo-
dossa tahansa. (H10) 

 

Omaehtoisen ja sisäisen yrittäjyyden ohella yrittäjyys laaja-alaisena taitona käsi-

tettiin myös työelämään ja yritystoimintaan tutustumisena, jolloin oppilaat pääse-

vät tutustumaan yrittäjiin ja yrityksiin, sekä yrittäjänä toimimiseen osana työelä-

mää, ei siitä irrallisena, mikä on myös Opetus- ja kulttuuriministeriön (2017) lin-

jausten mukaista. Haastateltava nosti esiin, miten tärkeää on tuoda malleja oppi-

laille yrittäjyydestä, heidän oman kokemusmaailmaansa tämän saavuttamiseksi. 

Esimerkiksi vaikuttajat nostetiin esiin yrittäjyyden malleista oppilaille seuraavasti:   

Kaikki influensserit ja tämmöiset niinku netissäkin on yrittäjiä (…) en mä just tiedä, 
että ajatteleeko he (oppilaat) sitten sitä yrittäjyytenä, mutta ainakin on tosi paljon 
niinku erilaisia tapoja ja niinku erilaisia ammatteja joka puolella, ja näin et jos sitä sais 
jotenkin kytkettyä (…) nämä oppilaiden elämään liittyvät jutut opetukseen niin mun 
mielestä se vois kans olla aika hyvä keino saada heidän silmänsä auki sille, että miten 
laajaa se yrittäjyys on. (H15) 
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6.1.2 Käsitys yrittäjyyskasvatuksen tavoitteista  
 

Toisessa osassa ensimmäistä tutkimuskysymystäni jäsennän sitä, miten tulevat 

opettajat käsittivät yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet. Tavoitteiden ymmärrys poh-

jaa myös toista tutkimusongelmaani, pystyvyyttä varten, sillä yksilön kokema pys-

tyvyys riippuu myös tavoitteista, joissa tuleekin tunnistaa ero ulkoa- ja itse ase-

tettuihin tavoitteisiin (Bandura, 1997, s. 118, 136). Haastateltavat ovat tuoneet 

esiin osin tavoitteita omia tavoitteita reflektiivisesti, mutta erityisesti opetussuun-

nitelmasta, ulkoisina tavoitteina, jonka vuoksi tavoitteiden kautta pystyn tulkitse-

maan tulevien opettajien käsityksiä, mutta en huomattavasti pystyvyystietoa (vrt. 

Bandura, 1997, s. 136). Yrittäjyyskasvatukselle ja yrittäjyyden laaja-alaiselle tai-

dolle asetetaan tavoitteita esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteissa, mutta myös Opetus- ja kulttuuriministeriön (2017) linjauksilla ja tavoit-

teilla kansallisella tasolla. Tavoitteet olen jakanut yhteiskunnallisiin, yrittäjämäis-

ten taitojen kehitykseen sekä yrittäjyyteen urapolkuna. 

 

Yhteiskunnalliset tavoitteet 

Haastateltavat nostivat esiin yhteiskunnallisia intressejä, joita he kokivat yrittä-

jyyskasvatuksella tavoiteltavan, esimerkiksi talouskasvua sekä yhteiskunnan uu-

distusta ja innovaatioita, kuten alla oleva katkelma osoittaa.   

 
Tuntuu vaan, että on se taka-ajatus, että saadaan näitä veronmaksajia ja näin pois-
päin, että ajatellaanko sitten enemmän yhteiskunnan hyötyjä versus sitten tämän yk-
sittäisen oppilaan hyötyjä. (H7) 

 

Lepistön ja Rönkön (2015) tuloksissa on myös noussut esiin vastaavasti tulevien 

opettajien näkemys yrittäjyyskasvatuksesta yhteiskunnan intressinä tuottaa vain 

lisää yrittäjiä. Osana yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita on lisätä yrittäjyyden hou-

kuttelevuutta ja tätä kautta myös tulevaisuudessa lisätä yrittäjyyttä yhteiskun-

nassa (esim. POPS, 2014; Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017). Toisaalta myös 

Kyrö (ym., 2007, s. 13) on painottanut, että yrittäjyyden edistäminen ja taitojen 

kehitys on tärkeää Euroopan hyvinvoinnin kehityksen kannalta, eli kyse ei ole 

vain yrittäjien lisäämisestä, vaan kokonaisvaltaisemmasta kehityksestä. Yrittäjyy-

den lisäämisen ohella Lepistön ja Rönkön (2015, s. 68) tutkimuksessa nousi esiin 

myös yrittäjyyskasvatus kilpailuyhteiskunnan ja poliittisten objektiivien kenttänä, 

ja vastaavia näkemyksiä yhteiskunnallispoliittista tavoitteista toi esiin H12: 
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Voi sitä ehkä vähän ajatella myös silleen, että se on semmoinen niinku yhteiskunnan 
tehokkuuden maksimoinnin tavoite myös liittyy siihen. (H12) 

 

Yrittäjyyden taitojen ja tietojen kehitys elämää varten  

Valtaosa haastateltavista pohti yrittäjyyden laaja-alaisen taidon tavoitteena ole-

van yrittäjämäisten taitojen kehittämisen elämää, työelämää, kuin myöhempää 

mahdollista ulkoista yrittäjyyttä varten, jota esimerkiksi H14 toi esiin.    

 

Mun mielestä (OPS) ohjaa sinne juuri niihin niinku yrittäjyyden taitoihin, et semmosia 
mitä voit totta kai hyödyntää muussakin työelämässä, mutta että yrittäjänä sitten eri-
tyisesti, että aletaan omaksumaan jo niitä niinku sieltä aika pienestä pitäen semmoista 
niin kuin aika itsenäistä työotetta sillä tavalla, et osaa sitä omaa työtä johtaa ja sitten 
myös se että tehdään yhdessä muiden kanssa. (H14) 

 

Haastateltavan käsitys tavoitteista pohjaa omaehtoiseen yrittäjyyteen, jonka on 

esitetty olevan keskeinen pohja kaikille yksilöille, ja myös ulkoista yrittäjyyttä var-

ten (Esim. Remes, 2001, s. 369–370). Yrittäjämäinen asenne on nostettu haas-

tattelussa esiin erilaisin tulokulmin, ja H11 painottikin yrittäjyyteen liittyviä taitoja 

yrittäjämäisen asenteen käsitteellä, nähden sen etuna tulevaisuudessa. 

 
Mun mielestä se, että on semmoinen yrittäjämäinen asenne itse sitten (teki) vähän 
mitä tahansa, niin siitä on aina etua ja jos ajattelee niinku työelämässä (…) eli silloin 
tavallaan he on itse vastuussa siitä että asiat etenee ja tapahtuu. (H11) 

 

H5 toi haastattelussaan esiin yrittäjyyden perustaitojen harjoittamisen ja kehittä-

misen, joilla voidaan saavuttaa hänen mukaansa yrittäjyyskasvatuksen tavoite. 

 

Että teet itseäsi varten ja se (että) jaksaa ponnistella. (H5) 

 

Hänen näkemyksissään korostui erityisesti yrittäjyyden taidot ja niiden luomat 

mahdollisuudet oppilaille tulevaisuudessa. Tulos mukailee Ruskovaaran (2007, 

s. 139) tulosta, jossa painotettiin juuri tietojen ja taitojen kehittämistä, jotta oppilas 

pärjäisi koululaisena ja tulevaisuudessa. Haastateltavat ovat korostaneet yrittä-

jyyden tavoitteissa innovatiivisuutta ja itseluottamusta, sekä muita taitoja. Inno-

vatiivisuus ja luovuus, uuden kehittäminen onkin keskeinen osa yrittäjyyttä laaja-

alaisena taitona niin opetussuunnitelman, opetus- ja kulttuuriministeriön, kuin Eu-

roopan Unionin tasolla (Vrt. POPS, 2014; OKM, 2017; Euroopan komissio, 2016). 
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Vastaavaa on todettu Seikkula-Leinon (ym., 2010, s. 121–122) tutkimuksessa, 

jossa opettajat ovat nimenneet yrittäjyyskasvatuksen tavoitteeksi oppilaiden tai-

tojen, valmiuksien ja asenteiden kehittämisen, ja vain pieni osa nosti esiin tavoit-

teena tietoja. Tavoitteet ovat suuntautuneet niin nykyhetkeen ja oppilaan omaan 

koulutyöhön, mutta myös tulevaisuuteen. (Seikkula-Leino ym., 2010, s. 121–

122.) Aineistossani tuleva opettaja toi esiin taitojen kehittämisen, itseluottamuk-

sen ja kokemuksien kartuttamisen kouluaikoina, jotta oppilaalla olisi parhaat 

mahdollisuudet tulevaisuudessa, kuten alla on nähtävissä.  

 

Innostaa lapsia uuden keksimiseen ja luottamaan omiin kykyihinsä (…) että sit joskus 
tulevaisuudessa niillä voi ikään kuin olla kokemusta ja itseluottamusta perustaa 

vaikka oma yritys, jos itse haluaisivat. (H8) 
 

Yrittäjyys luonnollisena urapolkuna 

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena nähtiin yrittäjyys luonnollisena urapolkuna op-

pilaille tulevaisuudessa. Tässä määritelmässä yrittäjyyden urana nähtiin palvele-

van enemmän yksilöä kuin yhteiskuntaa, ja yrittäjyys taitona oli avainasemassa 

tuomassa oppilaille ymmärrystä yrittäjyydestä yhtäläisenä vaihtoehtona tulevai-

suuteen perinteisen palkkatyön rinnalle, kuten H9 ja H13 näkemykset osoittavat.   

 
Että tietyllä tavalla se yrittäjyys sopii tosi hyvin monille ja sen tuominen myös jo lapsille 
(…) että sä voit oikeasti tehdä niin kuin omannäköisiä juttuja, itse rakentaa itselle 

semmoisen uran kun haluat, jos haluat. (H9) 
 
Että se (yrittäjyys) olisi niinku yksi mahdollisuus mihin voisi ryhtyä myös. (H13) 

 

Kyseiset haastateltavat painottivat yrittäjyyskasvatuksen tuovan vaihtoehtoja tu-

levaisuudessa. Eräs haastateltava painotti yrittäjyyttä mahdollisena urapolkuna, 

ja keskeisenä syynä yrittäjyyden kielteisistä konnotaatioista irrottautumisen. 

 
Muistan sen ajan, kun jotenkin yrittäjyys oli kauheen sellainen niinku jopa, että apua, 
että miten joku uskaltaa, että kauheata kun niille kävi huonosti niille yrittäjille, pienyrit-

täjät ne meni kaikki konkurssiin ja joutuu leipäjonoon suurinpiirtein. (H9) 
 

Opetussuunnitelma myös korostaa yrittäjyyden mahdollisuuksia ja niiden oivalta-

mista keskeisenä tavoitteena (POPS, 2014, s. 23), jota yllä olevat sitaatit ilmen-

sivät. Myös Ristimäki (2007, s. 34–35) on painottanut, että koulun ja opettajien 

tehtävä on auttaa oppilaita selviämään ja menestymään tulevaisuudessa, jossa 
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työ ja ura ovat usein keskeisiä. Näin yrittäjyyskasvatus yrittäjyyden uramahdolli-

suuksina on perusteltu näkemys jo pelkästään oppilaan omaa etua ajatellen. Ai-

kaisemmissa tutkimuksissa opettajien käsitykset yrittäjyyskasvatuksen tavoit-

teista ovat olleet vaihtelevia ja moninaisia (esim. Korhonen ym., 2012), ja vastaa-

vaa on nähtävissä omassa aineistossani, vaikkakin kolme keskeistä teemaa tu-

levien opettajien nimeämistä tavoitteista on selkeästi tulkittavissa. 

 

6.1.3 Suhtautuminen yrittäjyyteen  
 

Viimeisessä osassa ensimmäistä tutkimuskysymystäni paneudun suhtautumi-

seen, joka vaihteli myönteisestä kriittiseen ja ristiriitaiseen. 

 

Myönteinen suhtautuminen 

Usea tuleva opettaja koki yrittäjyyden suhteellisen myönteisesi osana peruskou-

lua. Myönteisesti suhtautuneet näkivät yrittäjyyden mahdollistajana, oman polun 

kehittämisessä tärkeänä sekä tulevaisuuden taitona. Omaa polkua painottaneet 

haastateltavat näkivät yrittäjyyden oppilaan tulevaisuuden kannalta keskeisenä, 

ja he painottivat, miten yrittäjyyden kautta oppilaalle luodaan uskoa itseen, ja toi-

mitaan vahvuuskeskeisesti. Vahvuuksien ja mielenkiintojen tunnistamisen ja 

ruokkimisen kautta nähtiin, että mahdollistuu itseään palvelevien valintojen teke-

minen, kuten H5 on todennut.  

 
Tämä oma polku ajattelu (…) ehkä se on sit semmoinen just, että jäi semmoinen 
niinku ajatus siitä, että omilla vahvuuksilla voi niinku just tehdä jotain ja voi niinku 
saada elantonsa. (H5) 

 

Oman polun ohella haastateltavat suuntasivat katseensa oppilaiden tulevaisuu-

teen pohtiessaan yrittäjyyden merkitystä mahdollistajana. Epätyypillisten työsuh-

teiden yleistyessä haastateltavat nostivat esiin yrittäjyyden mahdollisuuden 

osana urapolkua jossain kohtaa elämää, ja näki sen myönteisessä valossa, kuten 

H10 kommentista on nähtävissä, sekä arvokkaana mahdollisuutena, mitä perin-

teinen palkkatyö ei välttämättä voi tarjota, kuten H14 kommentista näkee.  

 
Että kyllähän se mahdollistaa niinku, se ei sulje pois mitään, koska sinä voit niinku 
toimia palkansaajana jossain elämänvaiheessa ja sitten kenties toimiakin joko päätoi-
misena tai osa-aikaisena yrittäjänä, et et jos sä oot saanut siihen eväitä niin niin on 
arvokasta. (H10) 
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Jos sulla on joku tosi timanttinen idea tai edes timanttinenkaan tarvitse olla vaan joku 
kehityskelpoinen idea niin yrittäjyyden kautta kyllä pääsee sitten hirveän niinku joten-
kin näppärästi, ehkä kun löytää oikeat ihmiset niin jotenkin sitä kehittämään et ehkä 
sitten jossain, niinku virallisemmassa organisaatiossa voi olla aika paljon takkuseam-
paa. (H14) 

 

Aikaisemmassa tutkimuksessa tulevilla opettajilla on tehty samansuuntaisia löy-

döksiä. Lepistön ja Rönkön (2015, s. 67–68) tutkimuksessa nousi esiin yrittäjyy-

den taitojen merkitys jatkuvasti muuttuvaan maailmaan, ja esiin tuotiin niiden re-

levanssi työelämän epävarmuuden kannalta. Yrittäjyys on haastateltavien toi-

mesta kuvattu avaintaitona tulevaisuuteen, ja H15 koki sen itsestäänselvyytenä.  

 

Olisi hölmöä olla opettamatta sitä (yrittäjyyttä) tässä maailmassa. (H15)  
 

Yrittäjyydellä koettiin olevan merkityksellinen asema riippumatta siitä, onko yksilö 

kiinni työelämässä, ja suhtautuminen heijastelee Komulaisen (ym., 2011, s. 362) 

tuloksia siitä, miten yrittäjyys laajassa käsityksessä on varsin luonnollinen tavoite 

ja kasvatuksellinen päämäärä elämään, mitä H7 lausahdus mielestäni mukailee. 

 

Siellä on tosiaan semmoisia tärkeitä elämän taitoja (…) ja semmoista niinku tiettyä 
asennetta (…) mistä on hyötyä ihan sama vaikka olisi sitten vaan kotona kotiäitinä tai 
koti-isänä. (H7) 

  

Myönteisyyttä H7 osoitti myös tiedollista ulottuvuutta kohtaan, jonka hän näki tai-
tojen ohella olevan oppilaille mahdollisesti merkityksellinen tekijä.  

 
Elämä on tuulilasia, on hyvä rapsuttaa vähän joka kohdasta, että näkee vähän pa-
remmin. (H7) 
 

Kriittinen suhtautuminen 

Myönteisen näkemyksen ohella kriittisesti yrittäjyyteen suhtautuvia oli useita. Kri-

tiikkiä yrittäjyydessä kohdistui sen tarkoitusperiin, nimeen ja paikkaan opetus-

suunnitelmassa. Kritiikkiä nimeämiselle toivat esiin esimerkiksi H10 ja H3.  

 
Nämä voisi kyllä kulkea myös jonkun muun nimen alla. (H10)  
 
Että olisiko se voitu myös ehkä nimetä jollain toisella tavalla, että olisko se voinut olla 
vaan työelämätaidot. (H3)  

 

Aikaisemmassa tutkimuksessa on myös tunnistettu yrittäjyyden käsitteelle kritiik-

kiä. Ruskovaara (ym., 2011, s. 7) on esimerkiksi tuonut esiin sen, miten moninai-

sia käsityksiä termin monitulkintaisuuden vuoksi sillä on, ja Lepistön ja Rönkön 
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(2013, s. 648–649) tutkimuksessa tulevat opettajat ovat kritisoineet yrittäjyys- ja 

yrittäjyyskasvatus käsitteitä. Nimeen ja siitä kumpuaviin assosiaatioihin liittyy 

myös vähäinen käsitteiden määrä, kuten Erkkilä (2000) on pohtinut, ja vakiintunut 

käsite, yrittäjyyskasvatus, voikin viitata moneen. Nimen ohella kriittisessä suhtau-

tumisessa on painotettu, miten on merkittävämpiä opetettavia asioita. H3 kyseen-

alaisti yrittäjyyden merkityksellisyyden suhteessa muihin asioihin. 

 
Mun mielestä on myös paljon tärkeämpiä aiheita, juuri nämä maailmanpelastusjutut, 
niinku mitä minun mielestä pitäisi enemmän opettaa. (H3)  

 

Kriittisessä otteessa nousi esiin myös tulevien opettajien painotus koulusta kou-

lua varten, ei työelämää varten, kuten H14 kuvaili.  

 

Täytyy olla tosi tarkkana sitten, että koulu on kuitenkin niinku koulutusta ja sivistystä 
ja kasvatusta varten, ei niinku siinä mielessä työelämää. (H14) 

 

Myös Komulaisen (ym., 2011, s. 353–354) tutkimuksessa opettajaopiskelijoista 

noin kolmannes suhtautui yrittäjyyskasvatukseen kriittisesti, ja yrittäjyyden sekä 

sen arvojen tuominen on nähty peruskoulun ydinarvoja haastavana. 

 

Ristiriitainen suhtautuminen 

Usea haastateltava ilmaisi ristiriitaista suhtautumista yrittäjyyteen. Ristiriitojen 

kohteet vaihtelivat. Yksi haastateltava koki yrittäjyyden merkityksellisenä, mutta 

painotti samanaikaisesti sitä, miten opetussuunnitelmassa on jo niin paljon asiaa, 

ja opettajana on mahdotonta ottaa kaikkea hyvin haltuun. Sommarström (ym., 

2020a, s. 941) on myös todennut opettajien kokeneen opetussuunnitelman haas-

taneen heidän kompetenssiaan liikaakin. Haastateltavat ovat myös tuoneet esiin 

riittämättömyyden tunnetta, kuten H15 pohdinnoista on nähtävissä. 

 
Ja sitten tuota toisaalta niin niin tuntuu kyllä että, niinku jotenkin, että riittämättömyys, 
ehkä että miten tämän saa oikeasti sitten hyvin tuota toteutettua ja ja miten oppilaat 
saa innostua innostumaan tästä, ja miten miten näitä kaikkia tosi isoja aiheita, miten 
niitä oikeasti sitten, no saa siihen niinku oppilaan arkeen kanssa. (H15) 

 

Kriittistäkin suhtautumista osoittanut haastateltava toi esiin myös ristiriitaisuutta, 

ja H3 kertookin myös käsityksensä ja suhtautumisensa muuttuneen. 

  
Kun mä aloitin opinnot niin se kuulosti jotenkin hölmöltä, että niinku miksi niinku yrit-
täjyys varsinkin ala-asteella että mikä järki siinä ei oo mitään ideaa, eihän kaikista tuu 
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yrittäjiä(…)alan ymmärtää enemmän kun siihen tutustuu paremmin niin se kuulostaa 
jotenkin järkevämmältä nyt (…) Mä ymmärrän miksi se on laaja-alaisena taitona, mut 
sit toisaalta mä en ymmärrä sitä (…) tuntuu vähän hassulta et miksi se yrittäjyys on 
otettu sinne. (H3) 

 
Korhosen (ym., 2011, s. 9) löydöksissä on myös noussut esiin yrittäjyyskasvatuk-

sen harhaanjohtavuus opettajille itselleen, ja tutkimuksessa opettaja kertoo 

alussa suhtautuneensa ilmiöön kriittisesti ja kielteisesti, mutta ymmärrettyään 

mitä sillä todella tarkoitetaan suhtautunut siihen myönteisemmin ja kokenut sen 

jo luonnollisena osana opetustyötä. On nähtävissä, että H3 lausahdus on jok-

seenkin samoilla linjoilla, vaikka H3 ei vielä yrittäjyyttä koe itselleen niin arvossa.  

 

On mielenkiintoista, että kriittisesti suhtautuvia oli paljon suhteessa muihin. Puh-

taasti kielteistä suhtautuneisuutta ei ollut tulkittavissa haastateltavilta, vaan kiel-

teisemmät näkemykset olivat kriittisiä. Suhtautumisesta voi yhteenvetona todeta 

tulevien opettajien suhtautuneen jokseenkin kriittisesti ja toisaalta myös myöntei-

sesti yrittäjyyskasvatukseen. Tulos on jokseenkin linjassa myös Ruskovaaran 

(2007, s. 138–142) tuloksien, jossa yrittäjyyskasvatuksesta koulutuksessa oppi-

neet suhtautuivat myönteisemmin verrattuna ei koulutukseen osallistuneisiin. 

Myös aineistossani haastateltavat, jotka toivat esiin syvempää tietoa, ymmärrystä 

tai mielenkiintoa yrittäjyyttä kohtaan ilmaisivat myönteisempää suhtautumista. 

 

6.2 Tulevien opettajien pystyvyysuskomukset yrittäjyyden pa-

rissa 

Toisen tutkimusongelmani muodostaa tulevien opettajien pystyvyysuskomukset 

yrittäjyyden parissa. Alla kuviossa 3 on nähtävissä tutkimusongelman teema-

kartta. Aloitan tarkastelun pystyvyysuskomuksilla yrittäjyyden parissa yleisellä ta-

solla, kuin yrittäjyyskasvatuksen eri ulottuvuuksissa, jatkaen pystyvyysuskomuk-

siin vaikuttaviin kokemuksiin, muihin pystyvyysuskomuksiin vaikuttaviin tekijöihin 

ja lopuksi tarkastellen sitä, miten tulevat opettajat arvioivat kyvykkyyttään vaikut-

taa oppilaidensa yrittäjyyden osaamiseen. Tässä osiossa hyödynnän erityisesti 

Banduran pystyvyyden teoriaa analyysini tukena. 
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3 Kuvio 3 - Teemakartta 2 
 

6.2.1 Pystyvyysuskomukset yrittäjyyden opettamisessa 
 

Tässä osiossa keskityn kuvaamaan tulevien opettajien pystyvyysuskomuksia yrit-

täjyyskasvatuksen parissa. Tarkastelen pystyvyyttä yleisesti ja eri ulottuvuuksilla. 

 

Pystyvyys kokonaisvaltaisesti yrittäjyyden parissa 

Pyrkiessäni hahmottamaan miten tulevat opettajat kuvaavat pystyvyyttään yrittä-

jyyden parissa on kyse Banduraa (1997) mukaillen pystyvyyden voimakkuudesta, 

esiin noustessa suhteellisen hyvää, heikkoa, ja ei laisinkaan uskoa pystyvyyteen. 

Suhteellisen hyvää luottoa toi esiin esimerkiksi H13, kuten alta on nähtävissä. 

Kyllä musta tuntuu vielä ainakin siltä, että niinku ihan hyvin onnistuisi, että tota, niin 
en mä koe että noita olisi vaikea tuoda niinku sinne koulun arkeen mukaan. (H13) 
 

Yksi haastateltava, joka uskoi yrittäjyyden luonnistuvan suhteellisen ongelmatto-

masti, kertoi sen johtuvan hänen preferenssistään opettaa ilmiöpainotuksella.  

 
Haluaisin opettaa silleen ilmiöpainotuksella, jolloin siihen tulisi sellaista projektinomai-
suutta ja sitten niinku käyttäisi erilaisia tahoja hyödykseen näissä ilmiöissä niin sitten 

tulisi tavallaan huomaamatta just tämmösiä L kutosen juttuja. (H3) 
 

Haastateltava (H3) painotti, että yritysten ja organisaatioiden kanssa tehtävä yh-

teistyö, projektimaisuus, itsenäinen työ ja yhdessä tekeminen tulisivat näin hänen 
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opetukseensa huomaamatta. Ilmiölähtöinen oppiminen on Longan (ym., 2019) 

mukaan holistinen lähestymistapa, joka perustuu aitoon elämään ja ilmiöihin sekä 

ongelmalähtöisyyteen oppiainejakoisuuden sijasta. Ilmiölähtöisessä oppimisessa 

voidaan tutkia, tarkastella ja oppia isommasta ilmiöstä yhtenä kokonaisuutena. 

Ilmiölähtöisyydessä korostuu oppilaan aktiivisuus, luovuus, ongelmalähtöisyys, 

ja yhdessä oppiminen. (Lonka ym., 2019, s. 173–182.) H6 nosti sen sijaan esiin 

ajatuksia nuoren, noviisiopettajan tilanteesta seuraavasti.   

Kyllä mä haluisin luottavaisin ja positiivisin mielin ajatella aina kaikesta, että kyllä 
niistä selviää ja kun ekan kerran näitä asioita käsittelisi niin nehän sitten helpottuu 
taas seuraavalla kerralla, että kun on kerran jonkun proggiksen vetänyt oppilaiden 
kanssa. Tosin tämä ylipäätään opettajuus on itselle vielä niin uutta, kun on näin nuori 
eikä ihan hirveästi vielä kokemusta, niin kaikki tuntuu vielä niin uudelta ja haastavalta, 
mutta mä aina yritän luottavaisin mielin olla (H6) 
 

Haastateltavalla voi olla kokemuksien kautta vahva usko itseensä ja pystyvyy-

teensä opettajana, ja tulevilla opettajilla, jotka eivät ole vielä kentällä on usein 

parempi luotto pystyvyyteensä, kuten Woolfolk Hoy ja Burke Spero (2005, s. 353) 

ovat esittäneet, on pystyvyyden tunteen heikentyminen melko yleistä opettaja-

opiskelijoiden siirtyessä opetustyöhön. Usein tulevat opettajat aliarvioivat opetus-

työn kompleksisuuden ja työhön siirtyessään ovatkin pettyneitä omaan toiminnan 

tasoonsa suhteessa ideaaliinsa. (Woolfolk Hoy & Burke Spero, 2005, s. 353.) 

 

Heikkoa uskoa omaan kyvykkyyteen ilmaistiin toiseksi eniten. Aikaisemmin nähty 

tulevan opettajan suhteellisen hyvän uskon pystyvyyteen ohella on myös tuotu 

esiin heikkoa uskoa samasta tilasta johtuen, kuten katkelmista on nähtävissä.  

 
Aika heikosti, et kokisin, että haluaisin siihen perehtyä ja etsiä jotain, niinkun toisen 
miettimää materiaalia ehkä siihen. (H8) 
 
Tälleen vielä uran alkuvaiheessa olevalla niin se keskittyminen ikävä kyllä menee sit-
ten aika lailla sinne niinku no, sitten niihin perusjuttuihin, kun ne olisi hallussa niin 
sitten pystyy ehkä monipuolisemmin ottaa jotain toimintatapoja tai työskentely(muo-
toja). (H5) 

 

Myös Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy (2007, s. 950–952) totesivat noviisiopet-

tajien ilmaisseen matalampaa pystyvyyttä kuin pitkään alalla jo olleet. Tschan-

nen-Moran & Woolfolk Hoy, (2007, s. 952–953) pohtivatkin, että tulos on varsin 

ymmärrettävä, huomioiden noviisiopettajien kokemattomuuden ja opettajan työn 

luonteen, sekä sen, miten merkityksellisiä aikaisemmat hallinnan kokemukset 
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ovat pystyvyyden tunteen kehittämisessä. Toisaalta tämä tukee Woolfolk Hoyn & 

Burke Speron (2005, s. 353) esitystä siitä, että kokemuksen myötä uudelle opet-

tajalle vasta avartuu työn kompleksisuus. H5 on kuitenkin kertonut jo työskente-

levänsä päätoimisena opettajana, ja on työskennellyt näissä tehtävissä jo yli vuo-

den, joten hän todennäköisesti jo hahmottaa työn luonteen ja kompleksisuuden. 

 

Ei uskoa omaan pystyvyyteen ilmaisi haastattelussa kaksi haastateltavaa, joista 

toinen oli ensimmäisen- ja toinen viidennen vuoden opiskelija. Haastateltavien 

ilmauksista on nähtävissä, että uskoa omaan pärjäämiseen ei ole.  

 
Että kokisin varmaan niinku näin, että en olisi mitenkään valmis siihen. (H11) 
 
Veikkaan että ainakin tällä hetkellä jos nyt pitäis mennä tekeen niin se olis aika herran 
haltuun. (H4) 

 

Se, että yksilö kokee pystyvyytensä olevan mitätön ei välttämättä tarkoita, että 

yksilöllä ei olisi taitoja ja osaamista. Pystyvyys on yksilön oma subjektiivinen us-

komus kyvykkyydestään, ei heijastus taidoista. (Bandura, 1997, s. 37.) Mielen-

kiintoista on, että H4 ilmaisi myös ehdollista uskoa tulevaan pystyvyyteensä. 

 

Sit kun on maisterin paperi kädessä niin kyllä mä väitän et siihen (oppilaan yrittäjyy-
den osaamiseen) pystyy vaikuttaa ja siihen pystyy vaikuttaa negatiivisesti ehkä jopa 
niinku paljon helpommin, kun sit taas positiivisesti. (H4)  

 

Haastateltavan ilmaukseen liittyy kaksi mielenkiintoista asiaa. Haastateltava us-

koo, että opettajankoulutus ja tutkinnon loppuun saattaminen valmistaa häntä 

myös yrittäjyyden opettamiseen siten, että hän siitä suoriutuisi. Bandura (1997, 

s. 36–46) on kuitenkin painottanut, että pystyvyys on ilmiö, jota tulisi arvioida ny-

kyisyydessä, ei tulevaisuudessa. Haastateltava painotti, että yrittäjyydessä oppi-

laisiin on helpompaa vaikuttaa kielteisellä tavalla. Hän täsmensi viittaavansa 

enemmän affektiivisuuteen, eli esimerkiksi siihen, miten yrittäjyyteen ja yrittäjiin 

suhtaudutaan opettajan toimesta opetuksessa. Tämä on huomioitavaa, sillä esi-

merkiksi Lepistön ja Rönkön (2013) tutkimuksessa on tulevilla opettajilla ollut juuri 

skeptisyyttä, sekä kielteisyyttä yrittäjyyttä kohtaan, ja Komulaisen (ym., 2011) tut-

kimuksessa noin kolmasosa suhtautui kriittisesti yrittäjyyteen. Kriittisyys, kieltei-

syys ja skeptisyys tuleekin huomioida opettajuudessa, jotta näitä ei vahingossa 

tule edistettyä opetuksessa oppilaiden parissa, jota myös Ristimäki (2007, s. 42) 
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peräänkuuluttaa. Haastateltavan ilmaus liittyy myös opettajan vaikutusmahdolli-

suuksiin oppilaan osaamiseen, mitä tarkastellaan enemmän osiossa 6.2.4. 

 

Pystyvyys yrittäjyyskasvatuksen eri ulottuvuuksissa 

Haastatteluissa käytin välineenä laatimaani jaottelua yrittäjyydestä laaja-alaisena 

taitona (Kuvio 1). Pyrin selvittämään välineen avulla, millaisissa yrittäjyyskasva-

tuksen ulottuvuuksissa tulevat opettajat kokevat pystyvyyttään paremmaksi tai 

heikommaksi. Eniten pystyvyyttä tulevat opettajat kertoivat kokevansa oppilaan 

taitojen kehityksessä ja vahvistuksessa, sekä eri toimintatavoissa, opetus- ja op-

pimismenetelmissä, jotka kuuluvat olennaisena osana yrittäjyyskasvatukseen.  

 

Toimintatavoista tiimityöskentely ja oppijakeskeinen, että otan niitä oppilaiden niinku 
arkea ja kiinnostuksen kohteita siihen mukaan. (…) Oppilaan taitojen kehitys ja vah-
vistaminen, niin noi sopii melkein mihin vaan mitä koulussa tehdään. (H7)  

 

Arkisuus ja liitännäisyys moniin asioihin liittyy todennäköisesti kokemuksiin ja nii-

den kehittämään pystyvyyteen. Usea haastateltava painotti, miten monien taito-

jen kehittäminen on osa kouluarkea ja sopii lähes kaikkeen. Banduran (1986, s. 

399) mukaan, aiemmat hallinnan kokemukset ovat keskeisiä pystyvyyden tun-

teelle, ja mikäli tuleva opettaja kokee ilmiön osana arkea, on se hänelle todennä-

köisesti tutumpi. Haastateltavat ovat täsmentäneet saaneensa tällaisia kokemuk-

sia esimerkiksi harjoitteluidensa aikana. Toisaalta arkisuutta, ja mihin vain sopi-

mista voi tarkastella myös kriittisesti, esimerkiksi Lepistön ja Rönkön (2013, s. 

647) tutkimuksessa nousi esiin se, miten yrittäjyyskasvatus ei ole merkittävä, sillä 

mitä vain toimintaa voi selittää tutkittavan mukaan yrittäjyyskasvatuksen kautta. 

 

Haastateltavat painottivat yrittäjämäisten taitojen merkityksellisyyttä oppilaille nyt 

ja tulevaisuudessa, vaikka tietoihin liittyen tuotiin esiin poikkeavia näkemyksiä, ei 

oppilaiden taitojen kehittämisen merkityksellisyyttä kiistänyt yksikään. Taitojen 

arvo ja merkitys on myös tunnistettu Ruskovaaran (2007, s. 139) tutkimuksessa. 

Pystyvyys taitojen parissa voi heijastaa tulevien opettajien kokemaa taitojen mer-

kityksellisyyttä, sillä pystyvyys on sitä tärkeämpää mitä merkityksellisempänä 

asiaa pitää (Bandura, 1997, s. 51). 
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Vähiten tulevat opettajat esittivät kokevansa pystyvyyttä yrittäjyyteen liittyvissä 

tiedoissa ja ymmärryksessä sekä digitaalisissa oppimisympäristöissä. Tiedoissa 

merkityksellisyys herätti tulevissa opettajissa haasteita, kuten alta on nähtävissä.  

 
Varmaan ymmärrys yrittäjien ja yrittäjyyden merkityksellisyydestä on semmoinen 
(haastava), joka alakoululaisille varmasti on vielä aika niin kuin abstrakti. (H9) 

 

Elon (2015, s. 544) tutkimuksessa opettajat ovat myös nimenneet oppilaiden iän 

ja sen tuomat haasteet esimerkiksi työskentelyyn haasteena yrittäjyyskasvatuk-

sessa. Myös abstraktius liittyy siihen, miten tuleva opettaja pystyisi kytkemään 

ilmiön oppilaiden käsitemaailmaan. Oppilaiden ikätasoon sopivuus on myös nos-

tettu esiin haastatteluissa erityisen haastavana tietojen opettamisessa, vaikka 

haastateltava muuten koki omaavansa yrittäjyydessä hyvät tiedot, ja H16 totesi:  

 
Jos mun pitäis nyt pitää vaikka jollekin kolmosille tunti, niin sitten mä en ehkä ihan 
tietäisi että missä se ikätaso niinku on (…) miten mä sitten siihen lapsen kokemus-
maailmaan sen niin kun saan jäsennettyä. (H16) 

 

Toinen kyvykkyyttä haastavaksi tekijä oli digitaaliset oppimisympäristöt.  

 
Tämä digitaaliset oppimisympäristöt, niin se tuota, mä en oo niinku ensimmäinen, joka 
lähtee kaikkeen digitaalisuuteen vaan digitaalisuuden perusteella. (H2) 

 

Haastateltava painotti kriittisyyttään digitaalisuutta kohtaan, jonka vuoksi hän koki 

heikompaa kyvykkyyttä. Toteamus on mielenkiintoinen, sillä Tanhua-Piiroinen 

(ym., 2016, s. 30–31) hienoisilla eroilla totesi, että tuoreimmat opettajat, joilla on 

vähiten opetuskokemusvuosia, kokivat enemmän kompetenssia sähköisten op-

pimisympäristöjen, materiaalien ja laitteiden käytössä kokeneempiin verrattuna.  

 

6.2.2 Pystyvyysuskomuksiin vaikuttavat kokemukset  
 

Tutkimuskysymykseni 2.2 vastaamisen olen jaotellut kahteen teemaan, pysty-

vyysuskomuksiin vaikuttaviin kokemuksiin, jotka käsittelen ensin, sekä muihin 

pystyvyyteen vaikuttaviin tekijöihin. Banduran (1986, s. 399) mukaan pystyvyy-

teen vaikuttaa vahvasti aikaisemmat omat hallinnan kokemukset. Myös Tschan-

nen-Moran (ym., 1998, s. 229) on painottanut, että opettajan työssä luokkahuo-

netilanteet ja niissä onnistuminen on keskeisintä pystyvyyden tunteen kehittämi-

sessä, sillä vain aidot kokemukset luokassa antavat suoraa tietoa kyvykkyydestä. 
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Pystyvyyteen vaikuttavat kokemukset olen jaotellut omiin kokemuksiin yrittäjyys-

kasvatuksen parissa, vertaiskokemuksiin yrittäjyyskasvatuksen parissa, aiempiin 

omiin opetuskokemuksiin ja muihin vaikuttaviin kokemuksiin.  

 

Aiemmat kokemukset yrittäjyyskasvatuksen parissa 

Kokemuksiksi yrittäjyyskasvatuksen parissa olen sisällyttänyt vain kokemuksia, 

jotka tulevat opettajat ovat itse nimenneet omiksi kokemuksikseen yrittäjyyden 

parissa. Neljä haastateltavaa kertoi kokemuksistaan yrittäjyyskasvatuksen pa-

rissa opettajana, ja osalla ne olivat ennen opettajaopintoja, noin puolilla koke-

mukset olivat opintojen aikaisessa työssä. Kokemukset olivat erilaisia, yksi haas-

tateltava kertoi kokemuksestaan painottaen taitojen harjoittamista päivittäisellä 

tasolla, sekä tiedollisten asioiden opettamista eri oppitunneilla. Toinen haastatel-

tava kertoi oppitunnista yläkoululaisille, jossa käsiteltiin yrittäjyyttä henkilökohtai-

sena ilmiönä. Tällainen arkeen nivominen opettajan kannalta on hyvä asia yrittä-

jyyden edistämisessä. Ruskovaara ja Pihkala (2013, s. 208–213) ovat todenneet, 

että yrittäjyyskasvatusta voi nivoa osaksi luokan arkea ja toimintaa, eikä sen tar-

vitse olla suuria ja vaativia projekteja. Ruskovaaran ja Pihkalan (2013, s. 208–

213) tutkimuksessa opettajat olivatkin eniten raportoineet harjoittaneensa erilai-

sia keskustelevia oppitunteja yrittäjyyden teemoihin liittyen oppilaidensa parissa. 

Kaksi muuta kokemuksistaan kertonutta ovat toteuttaneet isompia oppimispro-

jekteja yrittäjyyden parissa, kuten H14 toi esiin. 

 
Me ollaan tehty oppilaiden kanssa esimerkiksi semmosia niinku kutosluokkalaisten 
kanssa tämmöisiä niinku Leijonan Luola niinku yritys(hanke), osa teki ihan niinku oi-
kean yrityksen tai semmosen mikä vasta periaatteessa niinku perustetaan, ja osa te-
kee sitten vähän enempi semmoisen mielikuvituksellisen yrityksen, johon he sitten 
hankki tiedot tota erilaisista tietolähteistä ja sitten sai halunsa mukaan, kaikki ei, ei 
ehkä halunnut tulla esittelemään sitä omaa yritystä, mutta sitten oli tämmöisiä niinku 
enkelisijoittajia, jotka sitten halusi osallistua siihen (yrityshankkeeseen) tai ei. (H14)  

 

H14 kertoi, että projekteissa oli yhdistettynä yhteiskuntaopin ja äidinkielen oppi-

aineita, ja se oli toteutettu projektityyppisesti yrittäjyyden kehittymistä tukien. Laa-

jempien irrallisten projektien yleisyydestä ja hyödyllisyydestä on kirjavaa aiempaa 

tulosta. Projektityyppistä otetta yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen on käsitellyt 

Ruskovaara (ym., 2011, s. 227) sekä Ruskovaara ja Pihkala (2013, s. 209) tut-

kiessa opettajien toteuttamaa yrittäjyyskasvatusta, mutta toisaalta Hardie (ym., 
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2022, s. 9) totesi projektityyppisten oppimiskokonaisuuksien ollen vähemmis-

tössä, ja esimerkiksi keskustelujen olleen yleisempiä. Seikkula-Leino (ym., 2010, 

s. 122) on myös huomauttanut irrallisten projektien olevan haasteellisia, niiden 

irrottaessa usein yrittäjyyskasvatuksen irti koulun arkikontekstista. Projektityyppi-

set kokemukset ovat tulevien opettajien mukaan olleet innoittavia oppilaille, ja 

onnistuneita kokemuksia myös opettajalle. Onnistuneet ja innoittavat kokemuk-

set ovatkin tärkeitä pystyvyyden tunteen kehittämisessä (Bandura, 1986, s. 399).  

 

Vertaiskokemukset yrittäjyyden parissa 

Vertaisten kokemukset voivat olla pystyvyyden kannalta merkityksellisiä, ja ne 

ovat erityisen vaikuttavia, kun yksilöllä itsellään ei ole juuri kokemusta. Vertais-

kokemuksissa yksilö voi kehittää itseään sosiaalisten mallien ja vertaisten opet-

taessa toiminnallaan parempia tapoja toimia. (Bandura, 1986, s. 399–403.) Ker-

toessaan kokemuksistaan yrittäjyyskasvatuksen parissa toivat muutamat haas-

tateltavat esiin kokemuksiaan omilta kouluajoilta omasta lapsuudestaan. Eräs 

haastateltava kertoikin kokemuksestaan Keksintöjen viikoilta seuraavasti.  

 
Jotkut vähän olisko se niinku fysikaalisesti, matemaattisesti taitavimmat oppilaat, 
jotka oli sitte tehnyt jotakin mahdollisesti, (…) ja siis joku porukka oli myöskin tehnyt 
sen niinkun jonkun oman keksintönsä tai ideansa sinne vienyt, mutta suurimmaksi 
osaksi oli sitte niinku näitä aikuisten tuomia, esille tuomia. (H7) 

 

Haastateltava kertoi näyttelytyyppisestä kokonaisuudesta, johon hän itse osallis-

tui tarkkailijan roolissa, ja hän kertoi tämän vaikuttaneen yrittäjäkuvansa muodos-

tumiseen. Toinen haastateltava kertoi kouluaikojen kokemuksestaan ja sen mer-

kityksestä omaan osaamiseen ja tietoon nykypäivään tulevana opettajana. 

  
Missä mä olen käynyt lukion ja yläkoulun ja alakoulunkin niin erityisesti yläkoulussa 
ja lukiossa on ollut semmoinen hissan ja yhteiskuntaopin opettajan, joka on tosi vah-
vasti mukana noissa yrittäjyyskasvatushommissa, niin meillä oli siellä jo paljon siihen 
liittyvää toimintaa, niin sieltäkin on jo ehkä tarttunut jotain (tietoja) mukaan. (H12) 

 

Haastateltava täsmensi myöhemmin, että oma opettaja ja kouluajan kokemukset 

olivat hänelle oppijana innostavia, jotka vaikuttavat häneen omaan mielenkiin-

toonsa ja suhtautumiseensa yrittäjyyskasvatukseen opettajana myönteisesti. 

Opettajaksi kehittyminen voikin olla pitkä polku, sillä lapsuuden opettajamuistot- 

ja kokemukset voivat olla merkityksellisiä tuleville opettajille omassa opettajuu-

dessaankin, Uitto (2011, s. 79–82) on painottanut sitä, miten omat kouluaikaiset 
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opettajat saattavat toimia roolimalleina. Omien opettajien toiminta voidaan mie-

lestäni liittää mallisuorituksiin, ja symboliseen mallinnukseen (Bandura, 1997, s. 

93). Juuti (ym., 2018, s. 427) on tuonut esiin opettajaopiskelijoiden pystyvyyteen 

vaikuttavan juuri omien kouluaikojen opettajat. Myös Tschannen-Moran & Wool-

folk Hoy (2007, s. 954) ovat painottaneet, että tällaisten mallikokemusten merki-

tyksellisyyttä opettajien käsityksiin pystyvyydestään tulisi tutkia enemmän.   

 

Muutama haastateltava toi esiin kokemuksia opettajana, jolloin toinen opettaja 

yrittäjyyskasvatusta toteuttaessaan on toiminut vertaissuorittajana. Haastatelta-

vat eivät kuitenkaan itse nimenneet näitä kokemuksia kovin merkityksellisiksi 

omaan pystyvyyden tunteeseensa, vaan he painottivat omia kokemuksiaan pys-

tyvyyden arvioinnissa. Esimerkiksi Tschannen-Moran (ym., 1998, s. 229) on pai-

nottanut omien henkilökohtaisten kokemuksien olevan painoarvoltaan usein ver-

taiskokemuksia suurempia, erityisesti opettajan työssä, mikä selittää tätä. 

 

Aiemmat opetuskokemukset 

Aiemmat opetuskokemukset olivat keskeisin pystyvyyden tunteen kehittäjä tule-

villa opettajilla. Aiempiin kokemuksiin sisällytän myös kokemukset opetusharjoit-

telusta, palkkatyössä opettajana toimimisen ohella. Keskeistä opetuskokemuk-

sissa on ollut se, että niihin on liittynyt jokin haaste, joka on hallittu, tai esiin tuotu 

onnistuminen. Bandura (1997, s. 80–81) onkin painottanut, että pystyvyyden ke-

hittämisessä onnistumiset, joita saavutetaan sinnikkään työskentelyn ja jopa epä-

onnistumisten jälkeen ovat vahvimpia pystyvyyden tunteen kehittäjiä. Haastatel-

tavien nimeämät pystyvyyden tunteeseen vaikuttavat kokemukset olivat eri kon-

teksteissa ja eri oppiaineissa. Yksi haastateltava kertoi pystyvyyden tunteensa 

kumpuavan kokemuksestaan opetusharjoittelussa, kuten alta on nähtävissä.  

 
Ja tota, mä en ollut kauhean hyvä kässässä, mutta sitten niinku jotenkin mä ajattelin, 
että kyllä sitä niinku yhdessä ainakin niiden oppilaitten kanssa jotenkin vaan yhdessä 
ratkaisemaan niitä ongelmia ja muuta, niin kyllä se siitä sitten jotenkin lutviutuu ja niin 
se lutviutukin (…) mun ei välttämättä tarviikaan olla se, joka tietää kaiken täydellisesti 
ja osaa kaiken täydellisesti. (H12) 

 

Haastateltavan esimerkissä tulee esiin loistavasti pystyvyysuskomusten merki-

tys, yksilön ei ole hallittava kaikkia taitoja selviytyäkseen, vaan tiettyjen perustai-

tojen hallinnalla ja uskolla omaan kyvykkyyteensä yksilö voi selvitä haastavistakin 
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tilanteista (Bandura, 1997, s. 37–39). Onnistumiset opetustilanteissa ovat 

Tschannen-Moran ja Woolfolk Hoyn (2006, s. 945) mukaan tärkeitä opettajan 

pystyvyyden kehityksessä. Toinen haastateltava toi esiin onnistumisen kokemuk-

siaan opetusharjoittelusta. Haastateltava painotti erityisesti sosiaalista vertailua 

omassa tulkinnassaan pystyvyydestään, kuten aineisto-otteesta näkee.  

 
Kyllä mä oon huomannut, että jotkut kun on niinku niin jotenkin siellä harjoittelussakin 
paniikissa siitä, että miten ne niinku suoriutuu siitä opetustapahtumasta, niin se on 
niinku tosi eri lähtökohta kun mulla, kun mä en oikeastaan stressaa sitä ollenkaan, 
että se on niinku vaan että nyt mä menen sinne tekemään ja kokeilen jotakin. (H13) 

 

Haastateltava suhteuttaa omaa pystyvyyttään erityisesti vertaamalla omaa tilan-

nettaan toisiin vertaisiin. Ajatus omasta kyvykkyydestä suhteessa ja suhteutet-

tuna toisiin vertaisiin vastaa Ashtonin (ym., 1984) tutkimusintressiä opettajien 

pystyvyyden arvioinnista suhteellisena, ei niinkään objektiivisena ilmiönä. Suh-

teutettuna arvio omasta paremmasta kyvykkyydestä muodostaa hyvän lähtökoh-

dan toiminnalle ja edelleen pystyvyyden kehittämiselle (Ashton ym., 1984).  

 

Muut vaikuttavat kokemukset  

Aiemmin olen käsitellyt tulevien opettajien kokemuksia peruskoulutoiminnan pa-

rista. Muita yrittäjyyden parissa pystyvyyteen vaikuttavia kokemuksia on nostettu 

esiin työhistoriasta, myös ohjauksellisessa kontekstissa. Kokemukset olivat saa-

vutettuja onnistumisia, kuten H13 ja H9 pohdinnoista on nähtävissä.  

 
Kun vaikka jotain jousiammuntaa ohjasin ja mä olin käynyt muutaman kerran ampu-
massa ennen sitä ja sitten satuin ryhmän edessä osumaan siihen napakymppiin (…) 
siinä tavallaan tulee semmoinen jonkinlainen ammattitaito niinku esiin, että pystyt just 
ottaa jonkun jutun haltuun silleen aika nopeastikin, ja sitten tietysti kokemuksen myötä 
vahvistuu se osaaminen. Ja kyllä niinku siitä huolimatta niinku vaikka pystyy siihen, 
niin (ei) se niinku mukavaa ole, että kyllä sitä nyt lähtökohtaisesti sitä haluaisi kuiten-
kin hallita sen asian minkä opettaa. (H13) 
 
Joogan ohjaamisen kautta niin tietysti joutuu aina just pohtii, että mikä on niinkun 
sellasta just mikä mikä niinkun innostaa ja kiinnostaa lapsia, että jos joku on ihan 
älyttömän kiinnostunut juuri nyt Ryhmä Hausta niin – silleen et sit on niinku turha 
ruveta tarjota Frozenia just siinä kohti. (H9) 

 

Kokemuksissa on tulkitakseni kyse pystyvyysteorian tulkitusta samankaltaisuu-

desta. Tulevat opettajat ovat kokeneet muissa konteksteissa tapahtuneet onnis-

tumiset ja niissä onnistumiseen tarvittavat taidot samankaltaisena, kuin tarvittavat 

taidot yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen (Bandura, 1997, s. 51). Joogan tai 
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liikunnanohjaamisessa voi tarvita samankaltaisia taitoja kuin opettajana toi-

miessa. Haastateltava (H9) nosti itsekin esiin molemmissa opetuskonteksteissa 

olennaisen tekijän, oppilaiden intressiin vastaamisen ja sen hyödyntäminen ope-

tuksessa. Haastateltava näkee sen olevan arvokas taito yrittäjyyden opettami-

sessa, sillä ilmiön sitominen oppilaiden mielenkiinnonkohteisiin ruokkii oppimisti-

lannetta. Tilannekohtainen kiinnostus voi olla merkittävä tekijä oppimisen edistä-

misessä, sen lisätessä oppijan sinnikkyyttä (Lonka, 2015, s. 158–159).  

 

6.2.3 Muut pystyvyysuskomuksiin vaikuttavat tekijät 
 

Seuraavaksi esittelen muita tekijöitä, jotka nousivat esiin pystyvyyteen vaikutta-

jina. Banduran (1986) mukaan pystyvyysuskomuksiin vaikuttaa omat hallinnan 

kokemukset, vertaisten tekemät sijaissuoritukset, verbaalinen suostuttelu sekä 

fysiologiset ja affektiiviset tilat. Tässä tutkielmassa fysiologisia tiloja ei tullut juuri 

esiin. Affektiivisten tilojen ilmaisua on hieman nähtävissä, ja tuon niitä esiin sivu-

ten teemoissa, joissa niitä esiintyy. Vastaavia tuloksia on todettu myös Mulhol-

landin & Wallacen (2001, s. 259) tutkimuksessa, jossa juuri fysiologiset ja affektii-

viset tilat eivät olleet kovin merkittäviä opettajapystyvyydessä.  

 

Laajennettu pystyvyysuskomus  

Yksilö voi uskoa pystyvyyteensä eri laajuudella esimerkiksi yleisesti itseensä 

opettajana, tai pystyvyyteensä tietyssä oppiaineessa (vrt. Bandura, 1997, s. 40–

43, 240–243). Laajemmin voidaan tarkastella yleisemmällä tasolla pystyvyyttä, ei 

pelkästään yrittäjyyden parissa. Pystyvyysuskomus opettajana toimiessa saattaa 

yksilöstä riippuen ylettää laajaan skaalaan opettajan työtä ja tehtäviä, esimerkiksi 

kielten opettamisesta aina yrittäjyyden opettamiseen. Laajennetusta pystyvyys-

uskomuksesta esittelenkin nyt aineistossa runsaasti esiintyneen opetus- ja opet-

tajapystyvyyden, sekä yleisen pystyvyysuskomuksen. Laajennettuna opetus- ja 

opettajapystyvyydellä viittaan juuri siihen, miten kyvykäs olo opettaja itsellään 

yleisesti on opettajana toimiessaan. Tällöin pystyvyyden tunne ei rajoitu vain tiet-

tyyn aktiviteettiin ja kontekstiin, kuten yrittäjyyskasvatukseen. Nähdäkseni on 

kyse keskitason tarkkuudesta pystyvyyden arvioinnissa (vrt. Bandura, 1997, s. 

42–43), jolloin yleisen tason aktiviteettikenttä tai toiminnan osa-alue, tässä opet-

tajuus, on määritetty. Tulevat opettajat toivat suhteellisen runsaasti esiin omaa 
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opetus- ja opettajapystyvyyttään keskeisenä syynä pystyvyysuskomuksilleen 

yrittäjyyden parissa, kuten esimerkiksi H2 pohdinnoista on alla nähtävissä.  

 
Ehkä semmoinen niinku kuva itsestä opettajana siinä (vaikuttamassa), että niinku 
pystyvyydestä siihen. (H2) 

 

Haastateltava kertoo pystyvyyden tunteen olevan vaikuttava yrittäjyydessäkin. 

Laajennetummassa skaalassa haastateltava toi esiin henkilökohtaisen pysty-

vyysuskomuksen, kuten seuraava katkelma osoittaa. 

 
Mun vanhemmat on niin kuin onnistunut tavallaan upottamaan meidät kaikki sellai-
seen niinku saaviin, missä tavallaan niinku jotenkin on tullut sellainen usko siihen, että 
voi kyllä ja voi selviytyä ja voi yrittää uudelleen (…) mä olen sitten saanut myös niitä 
onnistumisen kokemuksia matkalla, joiden päälle voi sitten niinku rakentaa myöskin 
silleen jotenkin sieltä naarata, että hei että mä olen pystynyt tämmöiseen, mä pystyn 
niinku tavallaan siirtää tämän ajatuksen, että mä pystyn nytkin. (H10) 

 

Haastateltava esittää lapsuudessa kehitetyn uskon omaan pystyvyyteen vaikut-

tavan uskoon omasta kyvykkyydestä uusissa tilanteissa. Henkilökohtaisella pys-

tyvyysuskomuksella viittaan Banduraa (1997, s. 43) mukaillen yleiseen pysty-

vyysuskomukseen, jolloin yksilö yleisellä tasolla arvioi pystyvyyttään. Vaikka 

Bandura (1997, s. 43) esittää, että yleisen tason pystyvyysuskomuksella on vä-

hiten ennustava siihen, miten yksilö todellisuudessa selviytyy, on se kuitenkin 

merkittävä, sillä Bandura (1997, s. 103) on painottanut juuri kehitysvuosina lap-

suudessa koetun vakuuttelun perustavanlaatuisena merkitykseltään. Lapsuu-

dessa Banduran (1997, s. 103) mukaan keskeiset mallit muokkaavat uskomuksia 

siitä, miten vaikutusvaltaisia yksilöt ovat omassa elämässään, ja nämä uskomuk-

set voivat muovata orientaatiota elämään.  

 

Palaute ja verbaalinen suostuttelu  

Palaute ja verbaalinen suostuttelu ovat merkittävä pystyvyysuskomukseen vai-

kuttava tekijä niin yleisesti (vrt. Bandura, 1997, s. 101–105) kuin Tschannen-Mo-

ranin (ym., 1998) mukaan opettajan pystyvyydessä. Tutkielmassani palaute ja 

suostuttelu olivat melko keskeisiä tekijöitä paitsi tulevien opettajien pystyvyysus-

komuksissa, myös heidän mielenkiinnossaan ja suhtautumisessaan yrittäjyys-

kasvatukseen. Oppilailta saatua palautetta ja suostuttelua esiintyi kahdella ulot-

tuvuudella. Oppilaat toimivat palautteen antajina epäsuoraan, oppilaiden innos-

tuksen toimiessa merkityksellisenä informaation lähteenä opettajille, ja oppilaat 
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toimivat myös suostuttelijan roolissa kannustaessaan. Palautteeseen ja verbaa-

liseen suostutteluun liittyen haastateltavat toivat esiin affektiivisia ilmauksia ja ko-

kemuksia oppilaiden innostumisesta. Affektiivisuus siis välittyi palautteen kautta. 

Bandura (1986, s. 400) painotti verbaalisessa suostuttelussa, että yksilö, jota yri-

tetään vakuuttaa omasta kyvykkyydestään, suoriutuu tehtävistä todennäköisesti 

paremmin kuin yksilö, joka jää omaan epävarmuuteen pohtimaan kyvykkyytensä 

riittävyyttä. Vastaavaa nousi esiin myös aineistossani. 

 
Mä sitten niille lapsille sanoin että, nyt mä niinku ensimmäistä kertaa kokeilen tällä 
pianolla säestää, että katsotaanpa, miten menee, tää on teille tuttu laulu ja niinku näin, 
niin nehän kaikki kannusti ihan. (H13) 

 

Esimerissä oppilaat toimivat kannustavana joukkona. Palaute onkin merkityksel-

lisintä pystyvyysuskomuksen kannalta silloin, kun pystyvyyden tunne ei ole vielä 

vahva, ja erityisesti taitoja opetellessa alkuvaiheessa kannustava palaute on mer-

kittävää pystyvyyden kehittymisessä (Bandura, 1997, s. 101–105). Kannustami-

sen lisäksi moni tulevista opettajista nosti esiin yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyy-

den opettamisen innostavana oppilaille, ja kokivat sen paitsi kannustimena opet-

taa yrittäjyyttä, myös vahvempaa uskoa itseensä luovana tekijänä. Oppilaiden 

innostuneisuuden ja sitoutuneisuuden on todettu toimineen opettajille olennai-

sena pystyvyystiedon lähteenä juuri verbaalisen suostuttelun ja palautteen muo-

dossa (Mullholland & Wallace, 2001, s. 259).  Myös Pfitzner-Edenin (2016, s. 11) 

tutkimuksessa tulevien opettajien pystyvyyden kehittymisestä opetusharjoittelun 

aikana todettiin oppilaiden palautteen olevan tuleville opettajille merkittävä.  

 

Muutamat haastateltavat nimesivät myös harjoittelun ohjaajan palautteen pysty-

vyyteen vaikuttajana. Opetusharjoittelu on kokemuksena hedelmällinen pysty-

vyyden kehittämiselle, sillä tuleva opettaja saa omia kokemuksia opettajana toi-

mimisesta ja toisaalta tukea ja palautetta omalta ohjaajaltaan (Juuti ym., 2018).  

 

Yksilölliset vaikutustekijät 

Yksilöllisiä tekijöitä, joita tulevat opettajat toivat esiin, olivat tiedot ja taidot, hen-

kilökohtainen kiinnostuneisuus, omat resurssit ja verkostot, osa tekijöistä oli ul-

koisia, mutta yksilöön kytkeytyviä. Muutama tuleva opettaja nosti esiin juuri ker-

ryttämänsä laajat verkostot, jotka he kokevat hyödyllisinä yrittäjyyskasvatuksen 
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toteuttamisessa ja jotka vahvistavat kyvykkyyden tunnetta. Verkostoja tuotiin 

esiin onnistuneiden kokemuksien sekä tulevaisuususkon kautta seuraavasti:  

 
Ku sitä omaa verkostoa kanssa on, niin jotenkin ajattelen niinku semmoisella innos-
tuksella, että niitä on hienoa sitten päästä niinku hyödyntämään omia verkostoja ja 
niiden kautta löytää sitten näitä koulun ulkopuolisia toimijoita, joita voisi niin kuin ta-
vata tai joiden parissa voisi oppia. (H10) 
 
Itse on viime vuonna hyödyntänyt opettamisessa omia verkostoja ja yrittäjiä tosi pal-
jon. (H1)  

 

H1 uskoo verkostojensa kautta saavuttavan onnistunutta yrittäjyyskasvatusta. 

Baker-Doyle (2015, s. 369) määrittää sosiaalista verkostoa ihmissuhteiden ver-

koksi, jonka kautta tietoa, resursseja ja tukea voidaan välittää, ja opettajilla voi 

olla koulun ulkopuolella verkostoja, jotka voivat olla arvokkaita opettajan työssä. 

Baker-Doyle (2015, s. 372–375) painottaa, että monissa tapauksissa koulun si-

säiset verkostot ovat opettajalle tärkeimpiä, mutta ulkoisten verkostojen arvoa ei 

tule unohtaa. Molemmat tulevat opettajat, jotka painottivat omia verkostojaan, oli-

vat taustaltaan yrittäjiä. Yrittäjyystaustaiset opettajat ovat kiintoisa ilmiö ja esi-

merkiksi Diegolin (ym., 2018) tutkimuksessa todettiin, että roolimalleina yrittäjyy-

destä toimineet opettajat olivat vaikuttavampia oppilaiden yrittäjyysosaamisessa.   

 

Tulevat opettajat esittivät tiedon ja mielenkiinnon yrittäjyyttä kohtaan olevan vai-

kutustekijä pystyvyyden tunteelle, kuten H5 kertoi seuraavasti.  

 
Tavallaan on jo niinku huomannut semmoisia tilanteita, että juuri keskustellaan oppi-
laiden kanssa jostain ja tavallaan itsellä on sitä tietoa jo mitä niinku jakaa, vaikka jos-
tain ajankohtaisista. (H5) 
 

Bandura ja Schunk (1981, s. 593–596) ovat todenneet sisäisellä kiinnostuksella 

olevan vaikutusta pystyvyyteen ja suoriutumiseen. Bandura (1997, s. 51) on esit-

tänyt, että pystyvyyden merkitys vaihtelee, ja tähän vaikuttaa erityisesti miten 

merkityksellisenä asiaa pitää, jolloin enemmän ilmiöstä tietäville ja siitä kiinnos-

tuneille onkin luonnollista kokea myös oma kyvykkyys tärkeämmäksi sen parissa. 

 

Ulkoiset ja kontekstisidonnaiset tekijät 

Ulkoiset tekijät vaikuttavat pystyvyyden kanssa yksilön toimintaan, ja ympäristön 

kontrolloitavuus esimerkiksi vaikuttaa pystyvyyteen. Haastateltavat ovat nosta-
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neet esiin ulkoisia ja kontekstisidonnaisia tekijöitä vaikuttamassa omaan pysty-

vyyteensä, kuten lähiympäristön ja yritysten rooli, oppilaiden ikä, sekä koulun re-

surssit ja toimintatavat, kuten esimerkiksi H12 toi esiin seuraavasti. 

 
Vitos- kutos – ehkä nelosluokkalaisten kanssa jotenkin (on) helpompi semmoista 
niinku oikeesti konkreettisesti yrittäjämäistä niinku toimintatapaa ja tämmöistä niinku 
opettaa ja opiskella ja harjoitella. (H12) 

 

Haastateltavan huomio on merkittävä, ja perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteetkin määrittää alkuopetukseen erilaisia tavoitteita työelämätaitojen ja 

yrittäjyyden opettamiselle verrattuna 3.–6. luokkalaisiin (POPS, 2014). Myös Elon 

(2015, s. 544) tutkimuksessa ikä ja siihen liittyvät seikat nousivat keskeiseksi 

haasteeksi opettajien kertomana yrittäjyyskasvatuksessa. Oppilaiden iän ohella 

haastateltavat painottivat lähialueen yrittäjyyteen ja yleisesti yrittäjyyteen tutustu-

misen haasteita. Esimerkiksi alueen tuttuus nostettiin esiin, ja haastateltava poh-

tikin opettajan asemaa yrittäjyyttä opettaessa.  

 
Jos oot niinku iha vieraassa kaupungissa tai kaupunginosassa, niin sit se on vähän 
taas niinku et mitenkä tuot sitä yrittäjyyttä silleen lasten kokemusmaailmaan, että te-
hän tiedätte että tossa on toi tossa. (H7) 

 

Näkemyksessä korostuu opettajan työ jatkuvana oppimisena, sillä esimerkiksi 

yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kiistatta on haasteellista tehdä, jos ei ole valmis 

tutkimaan aluettaan ja aktiivisesti etsimään uusia mahdollisuuksia. Opettajan 

työssä oppimista ja kehittymistä onkin tutkittu runsaasti, ja esimerkiksi Postholm 

(2012, s. 406–407) on tuonut esiin, että opettajankoulutuksen jälkeistä oppimista 

tapahtuu opettajilla runsaasti niin formaalissa kuin informaalissa kontekstissa.  

 

6.2.4 Pystyvyys oppilaiden yrittäjyyden osaamisessa ja oppimisessa 
 

Jo Rand-tutkimushankkeessa tutkittiin, miten opettaja arvioi omaavansa vaiku-

tusvaltaa oppilaan osaamiseen ja motivaatioon ulkoisten tekijöiden yli (Armor 

ym., 1976). Myös aineistossani tulevien opettajien pohdinta kyvykkyydestään vai-

kuttaa oppilaisiin muiden tekijöiden yli nousi keskeiseksi. Arvioidessa pystyvyyttä 

kognitiivisesti otetaan usein huomioon kontrolloitavuus, sen, miten esimerkiksi 

ympäristöön voi omalla toiminnalla vaikuttaa (Bandura, 1995, s. 26–27). Onkin 
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perusteltua tarkastella sitä, millaiset tekijät on nostettu esiin vaikuttamassa oppi-

laiden yrittäjyyden osaamiseen, ja miten nämä koetaan. Vaikuttavat tekijät olen 

jakanut lähipiirin yrittäjämalleihin sekä oppilaan kotitaustaan. 

 

Lähipiirin yrittäjämallit vaikuttajina 

Tulevat opettajat ovat painottaneet oppilaiden oman kotitaustan ja lähipiirin yrit-

täjyyttä ulkoisena tekijänä, joilla on vaikutuksia oppilaiden tietotaitoon ja kiinnos-

tukseen yrittäjyydessä. Moni haastateltava pohti yrittäjyyden omakohtaisuutta op-

pilaille vahvasti vaikuttavana tekijänä ja mallina, kuten H15 osoitti seuraavasti.  

 
Mitä niin kuin esimerkiksi vanhemmat tekee, mitä tutut, tuota niinkun lähi aikuiset, 
kene kanssa, keiden kanssa tuota oppilaat on tekemisissä, mitä he tekee, onko siellä 
yrittäjyyttä esimerkiksi. (H15) 

 

Korhosen (ym., 2012, s. 12) tutkimuksessa on saatu samansuuntaisia tuloksia, 

ja opettajat saattoivat torjua ulkoiseen yrittäjyyteen liittyvät aspektit täysin, sillä 

kokivat esimerkiksi kodin asenteiden ja esimerkkien vaikuttavan siihen, eikä opet-

tajalla ole juuri vaikutusvaltaa. Samansuuntaisia ajatuksia ilmaisi myös H14, huo-

mioiden myös potentiaalisen kielteisen yrittäjämallien vaikutuksen seuraavasti. 

 
No mä luulen, että koulun ulkopuoliset tekijät vaikuttaa tässä aika paljon, että oppi-
lailla on tietysti vanhemmissa ja muussa lähipiirissään varmasti yrittäjiä, jotka sitten 
niin kuin sitä yrittäjyyttä ehkä markkinoi tai sitten voi olla että työntää pois luota, että 
jos ei mee putkeen, niin voi olla että oppilas ajattelee, että mä en ainakaan ikinä rupea 
yrittäjäksi. (H14) 

 

Vanhemmilla onkin huomattava rooli, ja Räty (ym., 2016, s. 397) on tutkinut van-

hempien asenteita yrittäjyyskasvatusta kohtaan, ja todennut yrittäjätaustaisten 

vanhempien suhtautuneen myötämielisemmin yrittäjyyskasvatukseen kouluissa. 

Morrison (2000, s. 65–66) on myös todennut ulkoisessa yrittäjyydessä perheen 

yrittäjyystaustan merkittävänä etuna mahdolliseksi yrittäjäksi ryhtymisessä.  

 

Oppilaan kotitaustan vaikutus 

Yksi haastateltava nosti esiin kotitaustan ja kotoa tulevien arvojen merkityksen 

yrittäjyyteen liittyvissä taidoissa. Haastateltava koki epäonnistumiset oppimisen 

paikkoina erityisen haastavana taito harjoittaa kotitaustan vuoksi. H7 pohti juuri 

sitä, miten oppilaan kotitausta vaikuttaa oppilaan suhtautumiseen.  
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Erityisesti mä uskon, että tää niinku kotimaailma vaikuttaa siihen, että mitä siellä vaa-
ditaan ja mitenkä siellä sitten korostetaan, että korostetaanko siellä sitä että olisit voi-
nut lukea vähän paremmin niin olisit saanut ne täydet pisteet vai kerrotaanko siellä, 
et jes, sähän epäonnistuit, et nyt sä opit varmasti tästä näin hienosti (…) mä luulen 
että se tulee vähän kotoa. (H7) 

 

Murberg ja Bru (2004, s. 318–319, 326) ovat todenneet koulutyöhön liittyvien pai-

neiden aiheuttavan oppilaille stressiliitännäisiä oireita. Vanhemmat vaikuttavat 

usein oppilaiden suoriutumiseen, ja usein he toivovat lastensa menestyvän. Op-

pilaan suoriutuminen, joka on epäsuhdassa vanhempien odotuksiin voi olla stres-

sioireiden aiheuttaja lapselle (Murberg & Bru, 2004, s. 324).  Myös Cantell (2011, 

s. 240–241) on tunnistanut ilmiön, vanhempien luomat kovat suorituspaineet lap-

sille, ja hän korostaa näiden olevan kasvua ja kehitystä haittaavaa. Vanhempien 

ollessa lasten ensisijaisia kasvattajia on tämä huomioitava, ja kyse on ulkoisesta 

kontrollista, sillä tähän opettaja ei itse suoraan voi vaikuttaa. 

 

6.3 Opettajankoulutuksen merkityksellisyys yrittäjyyden pa-

rissa 

 

Viimeisessä tutkimusongelmassani syvennyn opettajankoulutukseen. Olin kiin-

nostunut siitä, miten tulevat opettajat kokevat opettajankoulutuksen valmistaneen 

heitä ja kehittäneen heidän pystyvyyttään yrittäjyyskasvatuksessa. Käsittelen tu-

lokset alla olevan teemakartan mukaisesti, teemojen ei aitoa merkitystä, sekä 

vahvistaa ja kehittää tietoja ja taitoja vastatessa tutkimuskysymykseeni 3.1 ja tee-

man odotukset opettajankoulutukselle vastatessa tutkimuskysymykseeni 3.2.  

 
 
4 Kuvio 4 - Teemakartta 3 
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6.3.1 Tietojen ja taitojen vahvistus ja kehitys  
 

Käsittelen teemaa kohteiden ja keinojen kautta, esitellen minkä asioiden parissa 

ja minkä kautta tietojen ja taitojen on koettu kehittyneen ja vahvistuneen. Kehi-

tyksen kohteina, mitä opettajankoulutus on heissä kehittänyt, tulevat opettajat ni-

mesivät haastatteluvälineeseen (kuvio 1) nojaten toimintatavat ja oppilaan taito-

jen vahvistamisen. Sen sijaan he eivät kokeneet koulutuksen valmistaneen heitä 

esimerkiksi tietojen parissa. Oppilaiden taitojen parissa vahvuuskeskeisyys ja it-

setuntemus nousivat esiin, tulevat opettajat ovat kokeneet, että vahvuuksia tun-

nistavaa, niihin keskittyvää toimintaan on harjaannuttu koulutuksessa. Valmistu-

misen kynnyksellä oleva kertoo kehittäneensä opinnoissa kykyään toimia vah-

vuuskeskeisesti ja vahvistaa oppilaiden taitoja, mutta opetusharjoittelu ei hänelle 

tällaisia mahdollisuuksia ole tarjonnut, hän kertoikin harjoittelusta seuraavasti. 

 

Aika paljon silleen, että tämä tehdään nyt näin ja sitten ne menetelmät jotka on meille 
niinku tarjottu on ollut aika semmosia no niin kuin perinteisiä ehkä, opettajakeskeisiä. 
(H15) 

 

Kokemus on päinvastainen Husun & Toomin (2016, s. 12–13) selvityksen suosi-

tusten kanssa, jossa aktivoivat oppilaskeskeiset opetusmenetelmät on tunnistettu 

osaksi nykypäivän opettajan työn haasteita ja opettajankoulutuksen, myös har-

joittelun tulisi mahdollistaa tuleville opettajille kokemuksia tässä. Teoreettinen 

tieto ja osaaminen on arvokasta, mutta Banduran (1986, s. 399–400) pystyvyys-

teoriankin mukaan ovat omat hallinnan kokemukset keskeisimpiä pystyvyydessä. 

 

Keinoja, eri tapoja, joita tulevat opettajat nimesivät vaikuttamaan yrittäjyyden 

osaamisessa, oli useita. Muutama haastateltava oli kasvatuspsykologian suun-

tauksesta, ja he kokivat suuntauksen opintojen valmistavan tiimityöskentelyyn ja 

ongelmalähtöiseen sekä tutkivaan oppimiseen. Laaja-alaisiin taitoihin liittyvät 

opintojaksot on myös tuotu esiin kehittymisen mahdollistajana, muutama haasta-

teltava on viitannut laaja-alainen osaaminen ja ilmiölähtöiset projektit-kurssiin, ja 

yksi toi esiin itse valitsemansa valinnaiset opintojaksot laaja-alaisten taitojen pa-

rissa. Didaktiikan opintojen on myös koettu kehittäneen osaamista, ja haastatel-

tava toi esiin yhteiskuntaopin didaktiikan kurssin ja mielenkiinnon vaikutuksen.  
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Itse me valittiin niinku yhteiskuntaopin didaktiikan (kurssilla), me tehtiin yks projekti, 
tämä, nimenomaan tästä niin kuin työelämätaidoista ja yrittäjyydestä ja tähän liittyen, 
ja sitten se oli ehkä enemmänkin just omasta kiinnostuksesta kiinni, eikä niinkään 
siitä, että tulis yliopiston puolelta. (H5) 

 

Haastateltava painotti kiinnostusta syynä sille, että on päässyt perehtymään yrit-

täjyyteen opinnoissaan. Ihmiset käytännössä aina tietävät enemmän asioista, 

joista he ovat kiinnostuneet. Kiinnostuksen ja aikaisemman tiedon välillä on line-

aarinen suhde, ja mielenkiinto voi toimia merkittävänä fasilitoijana oppimiselle, 

sen mahdollistaessa esimerkiksi syvemmän ymmärryksen ja sen aktivoidessa 

enemmän assosiaatioita asioiden ja ilmiöiden välillä. (Tobias, 1994, s. 39–48.) 

Lepistön ja Rönkön (2015) tutkimuksessa on todettu, että oppimisen myötä tule-

vat opettajat ovat suhtautuneet myönteisemmin yrittäjyyskasvatukseen, ja myös 

Hardingin (ym., 2022, s. 13) tutkimus osoittaa, että yrittäjyyskasvatus osana opet-

tajankoulutusta olisi hyödyllistä tulevien opettajien osaamisen kannalta.  

 

6.3.2 Ei aitoa merkitystä  
 

Moni haastateltava on kokenut, että opinnot eivät ole olleet merkityksellisiä yrit-

täjyyden valmiuksien kehittämisessä. Myös haastateltavat, jotka kokivat kehittä-

neensä valmiuksia ja vahvistaneen pystyvyyttään yrittäjyyden parissa, kokivat 

valtaosin kuitenkin koulutuksen tarjoamat valmiudet riittämättömiksi. Deveci & 

Seikkula-Leino (2018, s. 108) ovat todenneet, että yrittäjyyskasvatus opettajan-

koulutuksessa on usein riittämätöntä tai sitä ei ole, mikä näkyi haastattelussa. 

En nyt oikeesti ihan oo saanut, koska siis yliopistollahan ei ainakaan niinku 
pakollisia kursseja, enkä en muista, että olisin nähnyt valinnaisenakaan, toi-
saalta koska aihe ei ole niin ollut, niin kiinnostava minulle (H3) 
 

Ei aitoa merkitystä painottaneiden keskuudessa nousi esiin myös ajatukset yrit-

täjyydestä päälle liimattuna osana opintoja, kuten H13 pohti. 

 
Musta tuntuu et on niinku päälle liimattua ja niinku niin aina vaikka harjoitteluissa, kun 
tehdään tuntisuunnitelma niin sinne kyllä merkitään että mitä laaja-alaista tavoitetta 
tämä nyt kehittää, mutta ehkä se niinku arviointi jää sitten vähäiseksi. (H13)  

 

Haastateltavan mukaan laaja-alaiset taidot ovat osana opintoja näennäisesti, ei 

konkreettisesti. Myös muut toivat esiin ajatuksiaan siitä, että laaja-alaisia taitoja 

on käsitelty osana opintoja, mutta niiden anti ei kuitenkaan tulevien opettajien 
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mielestä ole riittävää. Juuti (ym., 2018) on painottanut opettajankoulutuksen teh-

tävää tulevien opettajien pystyvyyden tukemisessa, jonka nojalla myös pystyvyys 

laaja-alaisten taitojen parissa olisi nähdäkseni oleellista. Opettajaopiskelijoiden 

kritiikki omaa koulutustaan kohtaan ei ole uusi ilmiö, Saloviita (2018, s. 18) käsit-

teli valmistuneiden opettajien kokemuksia opintojensa annista, ja hän tuo esiin, 

miten opettajankoulutus ei valmista tulevia opettajia työn koviin realiteetteihin. 

 

6.3.3 Odotukset opettajankoulutukselle  
 

Osan haastateltavista ollessa opintojensa alkuvaiheissa pyrin hahmottamaan, 

millaisia valmiuksia he toivoisivat opettajankoulutukselta yrittäjyyden opettami-

seen liittyen. Myös jo valmistumisen kynnyksellä olevat opiskelijat toivat oma-

aloitteisesti esiin koulutuksen kehityskohteita ja millaisia valmiuksia he olisivat 

toivoneet voivansa kehittää opintojensa aikana. Eniten tulevat opettajat toivoivat 

tietoa ja teoriaa yrittäjyyskasvatuksesta opettajankoulutukseen. Myös tuleva 

opettaja, joka koki saaneensa suhteellisen hyvät valmiudet opinnoissaan yrittä-

jyyskasvatukseen ja oli omilla valinnaisilla opintojaksoillaan syventynyt erityisesti 

yrittäjyyteen ja työelämätaitoihin, esitti tiedollisen ulottuvuuden jääneen opin-

noissa täysin puutteelliseksi. Vaikka tiedollinen ulottuvuus linkittyy osittain myös 

ulkoiseen yrittäjyyteen, on tiedolla ja tietämyksellä myös paikkansa siinä, että yk-

silö voi saada aidon mahdollisuuden pohtia yrittäjyyttä itselleen mahdollisena ura-

polkuna vain, jos yksilö todellisuudessa ymmärtää yrittäjyyttä, sitä mitä se vaatii, 

tai toisaalta mitä se mahdollistaa. (vrt. Ristimäki, 2007, s. 35–42.)  

 

Tulevat opettajat kokivat, että yrittäjyys laaja-alaisena taitona on jäänyt hyvin vä-

hälle huomiolle opinnoissa verrattuna muihin laaja-alaisiin taitoihin, tai se oli si-

vuutettu kokonaan. Seikkula-Leino (2007, s. 114) totesi, että laaja-alaisia taitoja 

opetussuunnitelmassa edeltävissä aihekokonaisuuksissa osallistuva kansalai-

suus ja yrittäjyys ei ollut myöskään korkeimmilla sijoilla opettajien arvioidessa ko-

konaisuuksien merkityksellisyyttä. Laaja-alaisten taitojen kapea-alaisesta ope-

tuksesta kertoi esimerkiksi H6. 

 
Jotenkin nää laaja-alaisen osaamisen taidot on keskittynyt niin kuin näihin L1-5 taitoi-
hin, nyt kun luen näitä niin tämä ajattelu ja oppimaan oppiminen on mun mielestä tosi 
paljon ollut kaikilla kursseilla niinku läsnä, että miten tärkeää se on ja monilukutaito, 
siitä on hirveästi puhuttu. (H6) 
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Haastateltavat toivat esiin myös toiveita käytännön- ja sovellusesimerkeistä yrit-

täjyyden parissa, kuten H10 on alla olevasti kertonut.  

 
Käytännön esimerkkejä, sovellusesimerkkejä, ideoita ja sitten myös kokemukselli-
suutta siitä, että pääsisi itse ihan niin kuin simuloimaan tai niinku testaamaan ryhmän 

kanssa. (H10)  
 
Haastateltava täsmensi tarkoittaneensa kokemuksellisuutta ja esimerkkejä, 

joissa opettajaopiskelijat voivat päästä oppilaan rooliin. On huomattava, että 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (2017) linjaukset ja tavoitteet yrittäjyyskasvatuk-

selle asettavatkin merkitykselliseksi mahdollisuuden päästä kokeilemaan ja ke-

hittämään yrittäjyyden taitoja opinnoissa. Sovellusesimerkit ja kokemukset oppi-

laan roolissa voisivat toimia tuleville opettajille pystyvyyttä rakentavana tekijänä 

mallioppimisen, vertaiskokemusten kautta (Bandura, 1997, s. 86–90). 

 

Toiveita myös todella perusteelliselle otteelle perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteista on tuotu esiin, ja H14 kertoikin toiveistaan seuraavasti.  

 
Todella niissä didaktisissa opinnoissa, niin kuin, jotenkin silleen semmoinen melko 
kouriintuntuva ote siitä OPSista, koska nyt se on aika monessa kurssissa jääny silleen 
niinku ehkä oman kiinnostuksen varaan ja sitä ei ehkä niinku silleen jotenkin painoteta 
tarpeeksi sitä, että että se ops on se työkalu, joka sitä meidän opetusta ohjaa ja vähän 
niin kuin ehkä tullut semmoinen, semmoinen ohuehko kuva kuvaa aika monelle kurssi 
kavereille. (H14) 
 

Haastateltavalla oli jo vuosien kokemusta opetustyöstä luokanopettajana, mutta 

opinnoissa hän oli alkuvaiheessa. Hän painotti opetussuunnitelman merkitystä 

myös yrittäjyyden kannalta. Huoli opetussuunnitelman riittävästä hallinnasta vai-

kuttaakin olevan perusteltua, sillä Vitikka (ym., 2014, s. 39–40) ovat todenneet, 

että suuressa osassa opettajankoulutuksen opetussuunnitelmia on opintojak-

soissa puuttunut opetussuunnitelmamaininnat. Vitikka (ym., 2014, s. 39–40) ko-

rostaa, että opetussuunnitelma on äärimmäisen tärkeä opettajan ammatillisen 

reflektoinnin väline, ja keskeinen osa opettajan osaamista.  

 

Vaikuttaakin, että opettajankoulutus ei valmista tulevia opettajia riittävästi yrittä-

jyyskasvatuksen toteuttamiseen, ja mielenkiinnolla ja omalla valinnalla on suuri 

rooli opinnoissa kehitetyn osaamisen kannalta. Tulevat opettajat olivat melko yk-

simielisiä toivoessaan enemmän valmiuksia ja osaamista koulutukseltaan.  
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7  Luotettavuus 
 

Luotettavuudessa on tärkeää huomioida kokonaisuus ja koko tutkimusprosessi, 

sillä Eskolan ja Suorannan (1998, s. 210) mukaan laadullisessa tutkimuksessa 

lähtökohtana on nähdä tutkija itse keskeisenä tutkimusvälineenä. Olen pyrkinyt 

itse tuomaan esiin tutkielmassani mitä olen tehnyt ja miksi, erityisesti aineistoni 

hankkimisessa, sen käsittelyssä ja analysoinnissa, ja Hirsjärvi (ym., 2009, s. 232) 

painottaa, että laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta lisää tutkijan toteut-

tama mahdollisimman tarkka kuvaus eri vaiheiden toteuttamisesta. Läpinäkyvyy-

dellä ja runsailla aineisto-otteilla pyrin lisäämään luotettavuutta työssäni. Laadul-

lisessa tutkimuksessa tutkijan ymmärrys ja tulkinta ovat keskeisessä asemassa, 

ja tutkijan on syytä reflektoida rooliaan tutkimukseen nähden. Mahdollisimman 

puolueettomat tutkimushavainnot, eli havainnot tutkimuskohteesta ilman tutkijan 

oman taustan tai aseman vaikutusta tulkintaan ovat tärkeitä. (Tuomi & Sarajärvi, 

2009, s.135–136.)  

 

Tutkimukseen ollessa todella haasteellista saada osallistujia, tuli minun hyödyn-

tää verkostojani haastateltavien hankkimiseksi, haastateltavat saattoivat olla esi-

merkiksi opinnoista tuttuja tai etäisesti tietämiäni. Haastatteluissa kuitenkin pyrin 

kohtelemaan jokaista haastateltavaa samalla tavalla mahdollisimman objektiivi-

sesti. Haastateltaessa henkilöitä, joita itse tunsin tai tiesin, pyrin tuomaan varsin 

selkeästi esiin heille oman roolini tutkijana, ja erottamaan sen aktiivisesti aiem-

masta henkilökohtaisesti tutusta roolistani (esim. Marzano, 2012, s. 447). Vaikka 

tuttujen henkilöiden haastattelemisessa onkin omat riskinsä, ja se vaatii tutkijalta 

huomattavaa reflektiivisyyttä, koen silti, että onnistuin toimimaan reflektiivisesti ja 

objektiivisesti kaikkien haastateltavien kanssa tiedostaessani tämän erityistar-

peen herkkyydelle. Erityisesti se, että haastatteluja suoritettiin myös yhdessä toi-

sen kanssa, sekä painoarvo siinä, että toinen aineiston kerääjä käyttää myös sa-

maa aineistokokoelmaa, lisäsi nähdäkseni luotettavuutta, kummankin pyrkiessä 

objektiivisuuteen. Tulkinnoissa koenkin, että vaikka tilanteeni on ollut useiden tut-

kittavien kanssa yhteinen, olen onnistunut tarkalla ja laadukkaalla analysointipro-

sessilla saamaan potentiaaliset vaikutukset mahdollisimman vähäisiksi, kuitenkin 

jatkuvasti tiedostaen ja kyseenalaistaen omien ennakkokäsitysten- tai oletusten 
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vaikutuksia tulkintoihini ja analyysiini. Tulkintani ja analyysini lähtevät siitä oletta-

muksesta, että haastateltavani ovat kertoneet asioita aidosti omasta näkemys- ja 

kokemusmaailmastaan, ja käsittelin niitä siten.  

 

Nähdäkseni tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa myös se, käsitänkö tutkittavan 

aiheen samalla tavalla haastateltavieni kanssa. Yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyy-

den ollessa monitahoinen käsite pyysin haastateltavia kertomaan käsityksiään 

tästä, ja luomani välineen avulla pyrin jäsentämään yrittäjyyskasvatusta heille 

omasta tulokulmastani, jotta keskustelisimme mahdollisimman paljon samasta 

asiasta samalla käsitteellä. Tutkielmassa onkin nähdäkseni yrittäjyyskasvatusta 

käsitetty yrittäjyyden laaja-alaisen taidon implementoinnin kautta. On otettava 

huomioon, että jäsennykseni on vain yksi mahdollinen, ja en välttämättä ole on-

nistunut huomioimaan ja kuvaamaan yrittäjyyskasvatusta erityisen tyhjentävästi. 

Pystyvyyden kannalta pyrin juuri Banduran painottamana kysymään haastatelta-

viltani heidän arvioitaan ja uskomuksiaan, pyrkien luomaan juuri pystyvyyteen liit-

tyvää relevanttia tietoa, eikä esimerkiksi tietoa juuri pelkistä taidoista tai osaami-

sesta. Pystyvyydessä tutkiminen vailla konkreettista kontekstia saattaa toki olla 

harhaanjohtava, ja on mahdollista, että kontekstissa arviot olisivat erilaisia.  

 

Haastateltavien määrä on ollut tutkimuksessani nähdäkseni suhteellisen huomat-

tava, joskin haastattelujen kesto ja syvyys vaihtelivat runsaasti. Koen kuitenkin, 

että erityisesti tutkimuskysymyksen kaksi parissa onnistuin saavuttamaan satu-

raatiopisteen, eli tilanteen, joissa samoja asioita tulee uudelleen esiin (esim. Bei-

tin, 2012, s. 244). Sen sijaan erityisesti suhtautumisessa nousi jokaisessa haas-

tattelussa esiin uutta, mutta pystyvyyden ollessa tutkielmani ydin, oli nähdäkseni 

arvokasta saavuttaa jonkintasoinen saturaatiopiste sen parissa. Aineiston huo-

mattavasta koosta johtuen myös tutkimukseni tuloksia olen esitellyt runsaasti, eri-

tyisesti aiheen ollessa suhteellisen tuore tulokulmaltaan.  

 

Pyrin huolehtimaan mahdollisimman hyvin myös tutkimuseettisistä asioista, joista 

nostan esiin juuri haastateltavien informoinnin ja haastateltavien anonymiteetin 

suojauksen. Marzano (2012, s. 446) on painottanut tutkittavan tietoisen suostu-

muksen merkitystä ja kompleksisuutta laadullisessa tutkimuskentässä. Hän pai-
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nottaa, että usein esimerkiksi avoimemmissa, ei täysin strukturoiduissa haastat-

teluissa kysymykset ja kysymyksenasettelu voivat muuttua prosessin aikana. 

Kerroinkin haastateltaville haastattelujen alussa sekä haastattelukutsussa, että 

haastatteluissa keskitytään laaja-alaisiin taitoihin, erityisesti yrittäjyyteen ja tule-

vien opettajien pystyvyysuskomuksiin. Kanssaopiskelija, joka hankki samalla ai-

neistoa, keskittyi enemmän laajemmassa skaalassa laaja-alaisiin taitoihin. Koen-

kin, että olen parhaani mukaan informoinut haastateltavia, jotta he ovat tienneet 

mihin suostuvat. Luottamuksellisuudessa ja haastateltavien anonymiteetissa 

olen huolehtinut siitä, että haastateltavat eivät ole tunnistettavissa tutkielmastani. 

Tutkielmassa ei ole tuotu esiin yksilöihin liittyviä yksilöiviä tietoja, eikä demograa-

fisia tietoja yksilötasolla, kuten ikää (esim. Kaiser, 2012, s. 457–462). Kuten eet-

tisesti toimittaessa laadullista aineistoa hankkiessa haastattelemalla, on jokainen 

haastateltava osallistunut tutkimukseen täysin vapaaehtoisesti, ja haastateltaville 

tuotiin myös esiin ennen haastattelutilanteiden alkua, että heillä on täysi oikeus 

vetäytyä haastattelusta ja muuttaa mielensä suostumuksen suhteen ilman erilli-

siä syitä, milloin vain prosessin aikana. Haastateltavat myös tiesivät, millaisesta 

tutkimusaiheesta on kyse (esim. Lowton, 2018, s. 137–138). Haastateltavia infor-

moitiin myös asianmukaisesti laaditusta Helsingin yliopiston periaatteiden mukai-

sesta tietosuojailmoituksesta, jonka mukaan on toimittu tietojen käsittelyssä. Kui-

tenkaan nähdäkseni tutkimuksessani ei ollut keskeisiä eettisiä haasteita, eikä tut-

kimusaihe ollut esimerkiksi arka tai riskialtis.  

 

Tutkimuksen luotettavuudessa on syytä huomioida myös se, että todennäköisesti 

tutkimukseen valikoitui osallistujiksi henkilöitä, joilla oli enemmän mielenkiintoa, 

avoimuutta tai tietoa suhteessa tutkittavaan aiheeseen, sillä osallistujia ei ollut 

helppo tutkimukseen saada, mutta toisaalta Tuomi & Sarajärvi (2009, s. 85-86) 

esittävät, että laadullisessa tutkimuksessa olisi oleellista, että henkilöt, joilta tietoa 

hankitaan, tietäisivät tutkittavasta ilmiöstä paljon, tai että heillä olisi ilmiöstä ko-

kemusta. Tavoitteena olisi ollut saada tutkittavien joukko opintojensa lopussa ole-

vista henkilöistä, mutta vähäisen kiinnostuksen vuoksi mukaan otettiin myös 

opintojen alkuvaiheessa olevia. Alussa olevia varten muokkasin hieman haastat-

telurunkoani, mikä heijastui myös tutkimuskysymykseni kolme tuloksiin ja aineis-

toon, erityisesti opettajankoulutuksesta.  
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8 Pohdintaa 
 

Olen tutkielmassani pyrkinyt käsittelemään sitä, millaisena ilmiönä tulevat opet-

tajat ymmärtävät yrittäjyyskasvatuksen, miten he kuvaavat pystyvyyttään sen pa-

rissa, mistä tämä uskomus muodostuu, ja miten opettajankoulutus on vaikuttanut 

tulevien opettajien yrittäjyyskasvatuksellisiin valmiuksiin tai pystyvyyteen. Tutkiel-

mani ensimmäisen tutkimuskysymyksen parissa pyrin hahmottamaan käsitystä 

siitä, millaisena tulevat opettajat yrittäjyyden ymmärtävät, miten he siihen suhtau-

tuvat, ja millaisia tavoitteita he näkevät sillä olevan. Keskeinen löydökseni oli, että 

tulevat opettajat suhtautuvat ilmiöön yllättävän myönteisesti, huomioiden haasta-

teltavien kuvaamat omat tieto- ja taitotasot aiheen parissa, sillä aikaisempaan 

tutkimukseen peilaten Ruskovaara (2007, s. 138–140) toi esiin, että enemmän 

tietoa ja osaamista hankkineet opettajat suhtautuivat myönteisemmin yrittäjyys-

kasvatukseen. Suhteellisen harvat toivat esiin erityistä osaamista tai tietoa yrittä-

jyydestä. Useilla käsitys yrittäjyydestä laaja-alaisena taitona painottui taitojen ke-

hittämiseen tai toimintatapoihin opetuksessa näiden taitojen kehittämiseksi, mikä 

jätti tiedollisen ulottuvuuden ja yrittäjyyteen liittyvät kokemukset huomiotta.  

  

Tulevien opettajien yrittäjyyskasvatuksen minäpystyvyyden parissa oli tunnistet-

tavissa muutamia keskeisiä pystyvyyden lähteitä. Tulosten perusteella vaikuttaa, 

että onnistumisen kokemukset opetustilanteissa voivat kehittää tulevan opettajan 

pystyvyyden tunnetta myös yrittäjyyden parissa. Yleisemmin itseensä ja pysty-

vyyteensä enemmän opettajana uskovat ilmaisivat myös myönteisempiä ajatuk-

sia omasta pystyvyydestään yrittäjyyskasvatuksen toteuttajana. Vaikuttaa, että 

tulevat opettajat uskovat kyvykkyyteensä erityisesti vahvuuskeskeisessä ja toi-

mintatavoilta monipuolisessa opetustoiminnassa, mutta yrittäjyyden kokemukset, 

riskinhallinta, tieto ja arvontuotto eivät olleet vahvan pystyvyyskentän asioita. 

 

Nähdäkseni on huomattava, että keskeisimmät tulokseni ovat melko linjassa ai-

kaisemman tutkimuksen kanssa, mutta ne tarjoavat hieman uuttakin. Tulevien 

opettajien minäpystyvyyttä sekä suhtautumista yrittäjyyskasvatukseen on tutkittu 

aiemmin, mutta tietääkseni juuri tulevien opettajien suhtautumista ja pystyvyyttä 

yrittäjyyskasvatuksen parissa ei ole laadullisesti aiemmin Suomessa juuri tutkittu. 

Mielestäni tulokseni kertovat jopa ennakoitavaa linjaa pääpiirteittäin, tulevilla 
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opettajilla on vähäisesti kokemuksia tai tietokokemuksia yrittäjyyskasvatuksesta, 

joten pystyvyys ei ole voimakkainta. Toisaalta pystyvyyden teoriaa mukaillen ai-

kaisemmat onnistumiset muissa konteksteissa ovat tärkeitä pystyvyyden kehittä-

jiä yrittäjyydessä. Ydintulokseni mukailevat myös Banduran teoriaa, ja osoittavat 

sen paikkaansa pitävyyden myös tässä kontekstissa, ja vaikuttaakin, että pääpiir-

teittäin opettamista ja opettajuutta pystyvyyden kannalta voidaan tarkastella kes-

kitason tarkkuudella, esimerkiksi onnistuneen käsityön opettamisen luodessa 

pystyvyyden tunnetta myös yrittäjyyskasvatukselle (vrt. Bandura, 1997). Tulokset 

vaikuttavat olevan linjassa myös Rannan (ym., in manuscript) löydösten kanssa, 

tulevien opettajien minäpystyvyyden ollessa ei parhaimmalla, mutta ei huonoim-

mallakaan tasolla L6 laaja-alaisen taidon parissa. Toimintatavat ja oppilaiden mo-

nien taitojen vahvistus nähdäkseni nosti pystyvyyden tunnetta useilla tutkittavilla. 

 

Yllätyin myös siitä, miten vähäisesti tuotiin esiin palautteen ja verbaalista suosit-

telua pystyvyydessä, vaikka valtaosalla oli jo opetusharjoitteluja, potentiaalisia 

palautteen paikkoja takanaan. Tuloksissani ei noussut juuri pystyvyyden fysiolo-

gisia ja affektiivisia tiloja. Pfitzner-Eden (2016, s. 13) toteaa, että tulevien opetta-

jien pystyvyysuskomukset ovat usein riippuvaisia aikaisemmista hallinnan koke-

muksista, määräytyvät ymmärrykset kokemuksista usein muiden pystyvyyden 

lähteiden kautta. Affektiivisilla ja fysiologisilla tiloilla, vertaiskokemuksilla ja ver-

baalisella suostuttelulla on merkitystä, miten tuleva opettaja itse arvioi ja tulkitsee 

hallinnan kokemustaan. Nähdäkseni Pfitzner-Edenin näkemys voi olla osin adap-

toitavissa omiin tuloksiini, sillä oppilaiden kannustus opettajalle, tai oppilaiden in-

nostus saattavat olla tulevalle opettajalle itselleen indikaattoreita onnistumisesta.  

 

Banduran pystyvyysteorian mukaisesti on huomioitava, että pystyvyydellä voi-

daan arvioida sitä, mihin kokee olevansa kyvykäs, ei sitä, mitä aidosti tekee ja 

miten toimii. Vaikka osa kuvasi pystyvyyttään suhteellisen hyväksi, ei se tarkoita 

sitä, että yksilö toteuttaisi opetuksessaan yrittäjyyskasvatusta, tai toteuttaisi sitä 

erityisen hyvin. Tämä on huomioitava myös toisinpäin, heikkoa tai ei kyvykkyyttä 

kokeneet saattavat kuitenkin toteuttaa yrittäjyyskasvatusta opetuksessaan. Pys-

tyvyyden arvioinnissa on myös syytä tunnistaa se, että haastateltavat olivat var-

sin erilaisista taustoista opetuskokemuksensa suhteen, ja Tschannen-Moranin ja 
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Woolfolk Hoyn (2007, s. 952) tuloksiin nojaten, usein pystyvyysuskomus novii-

siopettajilla on heikompaa ja Woolfolk Hoyn ja Burke Speron (2005, s. 353) to-

teamus siitä, että usein työelämään siirtyessä noviisiopettajan pystyvyysusko las-

kee, on otettava huomioon. Haastattelin tulevia opettajia vailla tilannekohtaista 

kontekstia, keskittyen uskoon omasta kyvykkyydestä toteuttaa yrittäjyyskasva-

tusta, joten luonnollisesti arviot voivat vaihdella haastateltavilla, mikäli mukaan 

olisi otettu luokkahuonekonteksti, ja huomioitaisiin koulumaailman moninaiset 

haasteet. Nähdäkseni on mahdollista, että vailla konkreettista kontekstia tulevat 

opettajat ovat saattaneet yliarvioida kyvykkyyttään, sillä jo opettajana toimivat, tai 

pitkään opettajana toimineet toivat esiin myös yrittäjyyskasvatuksen toteuttami-

seen aidossa kontekstissa liittyviä haastetekijöitä, jotka vaikuttivat pystyvyyteen.  

 

Yksi kiintoisimpia tuloksiani oli nähdäkseni tulevien opettajien kiinnostus ja sen 

vaikutukset. Haastateltavat, jotka ilmaisivat suurempaa kiinnostusta yrittäjyyteen, 

kokivat myös kyvykkyyttään sen parissa paremmaksi, verrattuna niihin, jotka ei-

vät tuoneet esiin mielenkiintoaan, sekä suhtautuivat siihen myönteisemmin. Mie-

lenkiinto oli haastateltavilla syy paneutua opinnoissa yrittäjyyteen. Vaikuttaa siltä, 

että tulevan opettajan oma mielenkiinto vaikuttaa kokonaisvaltaisesti pystyvyy-

teen, mitä tukee myös Tobiaksen (1994) sekä Banduran ja Schunkin (1981) aja-

tukset. Mielestäni keskeiseksi kiinnostuksen parissa nousee Tobiaksen (1994) 

esiin nostama ajatus siitä, millainen on tiedon ja kiinnostuksen suhde. Kiinnostus 

lisää tietoa, mutta on pohdittava, miten tieto voi lisätä kiinnostusta, joka on arvo-

kasta, ottaen huomioon tiedon olleen yhteydessä myönteisempään suhtautumi-

seen yrittäjyyskasvatuksen parissa (esim. Ruskovaara, 2007). Keskeisimpänä 

jäänkin pohtimaan sitä, saataisiinko tulevaisuudessa myönteisemmin yrittäjyy-

teen suhtautuvia opettajia, jotka kokisivat itseään kyvykkäämmäksi sen parissa, 

jos mahdollistettaisiin tuleville opettajille enemmän tietoa ja mahdollisuuksia ke-

hittää omaa kiinnostusta yrittäjyyskasvatusta kohtaan jo opettajankoulutuksessa. 

 

Mielenkiintoisimpiin on myös se, että valtaosa haastateltavista on kokenut, ettei 

saanut opinnoissaan kehitettyä riittävää tietotaitoa tai valmiuksia yrittäjyyden 

opettamiseen. Vaikka tulos on linjassa aikaisempien tutkimustulosten kanssa, on 

tämä mielestäni varsin arvokas löydös, huomioidessa myös sen, että haastatel-

tavia on osallistunut tutkimukseen eri yliopistoista ympäri Suomen, sekä yleiset 
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linjaukset, joita Opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta on asetettu tavoitteiksi 

opettajankoulutuksille. Yrittäjyys ja muut laaja-alaiset taidot päälle liimattuna 

osana, johon ei kuitenkaan todellisuudessa kiinnitetä huomiota, on myös huomat-

tavaa. Nähdäkseni tämä indikoi sitä, että laaja-alaisia taitoja, kuten työelämätai-

toja ja yrittäjyyttä on otettu virallisesti osaksi opettajankoulutusta, mutta opiskeli-

jalle käteen jäävä anti ei ole merkityksellinen. Aineistossa on vahvasti nähtävissä 

myös tulevien opettajien kokemukset siitä, että laaja-alaisista taidoista työelämä-

taidot ja yrittäjyys on jäänyt vähäiselle huomiolle opinnoissa, vaikka muut laaja-

alaiset taidot ovat saaneet osan tutkittavien mukaan jalansijaa läpi opintojen. 

Haastateltavat, jotka esittivät yrittäjyyden tai työelämätaitojen ja yrittäjyyden ol-

leen osana opintoja, ovat kertoneet sen johtuneen omasta valinnasta ja kiinnos-

tuksesta, siitä että he ovat itse tehneet oma-aloitteisen valinnan paneutua tähän. 

 

Jatkotutkimusta aiheen parissa voisi tehdä esimerkiksi erilaisten opettajankoulu-

tuksen toimien vaikuttavuudesta tulevien opettajien pystyvyydessä. Moni haasta-

teltava nosti esiin, että toivoo opettajankoulutukselta enemmän sovellusesimerk-

kejä ja malleja yrittäjyyskasvatukseen, moni kokee olevansa melko keinoton, 

vaikkakin osin innokas ja myönteinen. Olisikin mielenkiintoista nähdä, millaisia 

vaikutuksia laajemmalla tutustumisella ja sovellusesimerkkien adaptoimisella 

osaksi pakollista opettajankoulutusta olisi tulevien opettajien yrittäjyyden osaami-

seen, pystyvyyden tunteeseen ja erityisesti suhtautumiseen. Toisaalta Tobiaksen 

(1994) ja Ruskovaaran (2007) tuloksiin peilaten näkisin hedelmällisenä jatkotut-

kimuskohteena sen, miten tiedon ja osaamisen lisääminen yrittäjyyskasvatuk-

sesta opettajankoulutuksessa vaikuttaisi paitsi tulevien opettajien suhtautumi-

seen yrittäjyyskasvatuksessa, myös tulevien opettajien pystyvyyden tunteeseen. 

 

Nähdäkseni kenties keskeisimmäksi noussut haastateltavieni esiin tuoma haaste 

liittyykin tietoon ja osaamiseen, haastateltavat toivat melko vahvasti esiin uskoa 

itseensä monissa opetuksellisissa konteksteissa, mutta suuri osa haastatelta-

vista koki yrittäjyyskasvatuksen itselle melko vieraana asiana, ja kertoi tietonsa 

olevan varsin rajoittunutta sen parissa. Opettajan autonomiaankin nähden, olisi 

nähdäkseni arvokasta, että opettajat suhtautuisivat myönteisemmin yrittäjyyskas-

vatukseen, sillä nähdäkseni autonomisessa työssä suhtautumisella voi olla mer-

kittävä rooli oman työn toteuttamisen kannalta.  
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Liitteet 
 

LIITE 1 Haastattelukysymysrunko 
 
Taustatiedot: Ikä, koulutustausta/opintojen valmiusaste ja opetuskokemuksen määrä. 

 

Mitä mielestäsi yrittäjyyskasvatus alakoulussa on?  

Mikä on mielestäsi yrittäjyyskasvatuksen tavoite peruskoulussa?  

(”Miksi sitä opetetaan, mikä siinä on tärkeintä, mitä oppilaiden tulisi osata/oppia?”)  

 

Millaiseksi kuvaisit omaa tietämystäsi yrittäjyydestä? Missä olet itse kerryttänyt tietä-

mystä? Millaiseksi kuvaisit pedagogista sisältötietämystäsi yrittäjyyden parissa? 

 

Millaisia kokemuksia sinulla on yrittäjyyskasvatuksen parissa? 

- missä olet oppinut/kuullut asiasta, miten tiedät, että sitä opetetaan, millaisilla keinoilla, 

menetelmillä, mitä osaat asiaan liittyen?  

 

Opetussuunnitelmassa yrittäjyys on osana laaja-alaisena taitona, eli poikkileikkaavana 

sisältönä. Miten uskoisit suoriutuvasi tällä hetkellä yrittäjyyden opettamisesta osana 

omaa opetustasi? Miksi? 

 -miten pystyisit sitä sisällyttämään opetukseen, pystyisitkö? Miksi, miksei?  

 

Mitkä tekijät vaikuttavat edelliseen arvioon omasta kyvykkyydestä suoriutua? 

 

Väline (kuvio1): Jos tarkastelet nyt tätä jaotelmaa, mitä nyt ajattelet? Miten nyt uskoisit 

suoriutuvasi yrittäjyyden opettamisesta? Miksi? Mikä muuttui, tai muuttuiko jokin? 

Onko mielestäsi yrittäjyyden yrittäjyyskasvatuksessa jokin osa-alue (kts. Jaottelu väli-

neen mukaan), jonka koet: 

- helpommaksi itsellesi, koet itsesi kyvykkääksi sen kanssa 

- haastavammaksi itsellesi, et koe itseäsi niin kyvykkääksi sen kanssa 

 

Onko jokin yksittäinen asia helppo/haaste mielestäsi, miksi näin?  

 

Miten arvioisit opettajana toimiessasi kyvykkyytesi vaikuttaa oppilaittesi yrittäjyyden 

osaamiseen? Miksi?  



 

2 
 

- mikä on keskeinen syy, että koet kyvykkyyttä/et koe, mitkä kokemukset/mitkä te-

kijät uskot vaikuttavan siihen, että koet korkeana/matalana?  

 

Millaisia valmiuksia olet saanut opettajankoulutuksen aikana yrittäjyyden opettamiseen? 

Koetko ne riittäviksi? // Millaisia asioita toivoisit opettajankoulutukselta yrittäjyyskasva-

tusta ajatellen? 

 

Opettajan työssä OPSin perusteella yrittäjyys on osa opetustyötä. Millaisia ajatuksia, 

tunteita se sinussa herättää?  

 

Jos saisit valita itse, opettaisitko yrittäjyyttä oppilaille? Miksi, miksei? 

 

Onko sinulla jotain muuta lisättävää, tai jotain, mitä sinulle on tullut mieleen haastattelun 

aikana? 

 


