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Videojohdanto Moduuliin 1

Link https://www.youtube.com/watch?v=GUXQh4yBAwA
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1.1 Yrittäjyyskasvatuksen tunteminen
1.1.1 Miksi kaikki puhuvat yrittäjyyskasvatuksesta?
Viime vuosikymmeninä nopeat ja syvälliset yhteiskunnalliset, teknologiset ja
ympäristöön liittyvät muutokset ovat saaneet poliittiset päättäjät ja kouluttajat
tarkastelemaan myös koulutuksen tarkoitusta ja sisältöä, koska on tarve sopeutua
muutoksiin ja pysyä ajan tasalla. Nykyään ollaan yhä yksimielisempiä siitä, että
kyse on enemmästä kuin tiedon välittämisestä; ennemminkin halutaan valmistaa
oppilaita tulevaisuuteen ja antaa heille valmiuksia toteuttaa itseään niin aktiivisina
kansalaisina kuin työelämässäkin.

KATSO - Skills Development Scotland - The Future of Work

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ITJUQre19Mg
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Mitä taitoja nuoret tarvitsevat tätä tulevaisuutta varten? Juuri tähän, näiden taitojen
oppimiseen tähdätään yrittäjyyskasvatuksella. Se on: tietoja, taitoja ja asennetta (tai
"ajattelutapaa"), joita nuoret tarvitsevat menestyäkseen yhä monimutkaisemmaksi
ja epävarmemmaksi muuttuvassa maailmassa. Maailman talousfoorumi selvitti
vuonna 2015, miten työllistymiseen tarvittavat taidot muuttuvat (kaavio 1). Tässä
korostuu niiden taitojen kasvava merkitys, joita videossa kutsutaan "ihmiselle
luontaisiksi" työelämässä. On selvää, että tulevaisuuden työllistymiseen tarvittava
osaaminen tarkoittaa myös sellaisia taitoja, joita ei ole vielä tunnistettu laajalti ja
jotka eivät ole selkeästi osa koulutusjärjestelmäämme.

Kaavio 1:

Tulevaisuuden työssä tarvittavat taidot, Future of Jobs Report 2016, Maailman

talousfoorumi
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1.1.2 Mitä tämä tarkoittaa koulutuksen kannalta?
Lapset ja nuoret pystyvät havaitsemaan mahdollisuuksia ja ehdottamaan
ratkaisuja tosielämän ongelmiin, joita he kokevat tai joita he näkevät ympäröivässä
yhteisössä ja maailmassa. Boyan Slat esimerkiksi oli 16-vuotias, kun hän törmäsi
vuonna 2012 muovisaasteeseen lomallaan Kreikassa. Nyt hän johtaa voittoa
tavoittelematonta

Ocean

Cleanup

-säätiötä,

joka

on

omistautunut

huipputeknologioiden kehittämiseen maailman valtamerten puhdistamiseksi
muovista. Olkoonpa haasteena ilmastonmuutos, asunnottomuus,
äänestävien
säilyttäminen,

kannustaminen

vaaliuurnille

tai

vaikka

ensi kertaa

kulttuuriperinnön

nuoret voivat ajatella luovasti ja keksiä uusia ideoita erilaisten

ongelmien ratkaisemiseksi. Nuoret ovat kansalaisia ja johtajia, joilla on ideoita
tulevaisuuden luomiseksi. Yrittäjyyskasvatus antaa yhden mahdollisuuden
vahvistaa heidän luovuuttaan, jotta ideat ja aloitteet saadaan toimimaan
käytännössä.
Koko kehityshistoriansa ajan ihminen on halunnut tuoda lisäarvoa elämäänsä
tutkimalla, osoittamalla uteliaisuutta, esittämällä kysymyksiä, ratkaisemalla
ongelmia – ne ovat kaikki myös taitoja , jotka yhdistetään yrittäjämäisyyteen.
EntreComp,

eurooppalainen

yrittäjyysosaamisen

viitekehys

(European

Entrepreneurship Competence Framework) määrittelee yrittäjämäisyyden siten,
että toimitaan mahdollisuuksien ja ideoiden pohjalta ja

Kaavio 2: EntreComp-viitekehyksen määritelmä - Danish Foundation for Entrepreneurship / Young
Enterprise -säätiön laatima, 2012

Määritelmä korostaa sitä että arvon luominen muille on prosessi luovasta ideasta
yrittäjämäiseen toimintaan ja sen aikana tulee käyttää kaikkia taitojaan ja kaikkea
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osaamistaan että arvonluonti onnistuu. , Arvo voi olla rahallinen, kulttuurinen tai
sosiaalinen.
•

Rahallinen arvo – rahallisten tulojen luominen tuottamalla palveluja tai
tuotteita

markkinoille

esimerkiksi

varainhankinnan,

yhteiskunnallisen

yrityksen, pienyrityksen tai harjoitteluyrityksen, todellisen oppilaiden
startup-yrityksen tai koulun tai oppilaitoksen ylläpitämän yrityksen avulla
•

Kulttuurinen arvo – ideat, jotka rikastuttavat ihmisten kulttuurielämyksiä,
kuten

musiikki,

kunnostaminen,

taide,

kulttuuriperintö,

elokuvafestivaalin

esim.

vanhan

järjestäminen,

rakennuksen

katutaidenäyttely,

kieltenoppiminen, paikallinen kulttuuritapahtuma tai uuden tanssikilpailun
järjestäminen
•

Sosiaalinen arvo – ideat, jotka parantavat yhteiskuntaa ja sosiaalisia
olosuhteita, kuten paikallisiin tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin
puuttuminen,

yksinäisyyden

vähentäminen,

työllisyyden

tukeminen,

rasismin torjuminen, terveyskampanjat, urheiluseurojen perustaminen tai
jonkin ihmisiltä puuttuvan tarjoaminen, kuten säännöllinen puhtaan veden
toimittaminen. Myös osallistuminen oppilaskunnan

tai oppilasjärjestön

toimintaan luo sosiaalista arvoa.
Euroopan poliittiset päättäjät tekivät yhteistyötä kouluttajien ja asiantuntijoiden
kanssa eri puolilla maailmaa ja rakensivat EntreComp-viitekehyksen selittämään,
mitä yrittäjämäinen lähestymistapa tarkoittaa opetuksessa. Viitekehys on jaettu
erityisiin valmiuksiin tai rakennuspalikoihin, joita opettelemalla ja harjoittelemalla
oppijat voivat kehittää taitoja, jotka muodostavat "yrittäjämäisyyden" eri
elämänalueilla.
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Kaavio 3

Nämä

EntreComp-malli

rakennuspalikat

edustavat

viittätoista

toisistaan

riippuvaista

osaamista/taitoa, jotka on jaettu kolmeksi viisiosaiseksi osa-alueeksi (ks.
taulukko 1).
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Ideat ja mahdollisuudet

Resurssit

Käytännön toimintaan

Mahdollisuuksien
havainnointi ja
hahmottaminen ja niihin
tarttuminen
Käytä mielikuvitustasi, jotta
tunnistat mahdollisuuksia
luoda arvoa

Minäpystyvyys ja luottamus
omiin kykyihin

Aloitteellisuus
Anna mennä

Usko itseesi ja jatka itsesi
kehittämistä

Luovuus

Motivaatio ja sisukkuus

Suunnittelu ja johtaminen

Kehitä luovia ja
tarkoituksenmukaisia ideoita

Keskity tekemiseesi
pitkäjänteisesti, älä luovuta

Priorisoi, organisoi ja seuraa
tilannetta

Visio

Tarvittavien resurssien
varmistaminen

Epävarmuuden,
tulkinnanvaraisuuden ja
riskien sietäminen

Kulje kohti omaa
tulevaisuuden visiotasi

Kokoa tarvitsemasi resurssit ja
Tee päätöksiä, joiden avulla
hallinnoi niitä
käsittelet epävarmuutta,
tulkinnanvaraisuutta ja riskejä

Hyödynnä ideat ja
mahdollisuudet parhaalla
mahdollisella tavalla

Kyky ymmärtää taloutta ja sen Yhteistyö muiden kanssa
toimintaa
Muodosta tiimejä, tee
Kehitä kykyäsi ymmärtää
yhteistyötä ja verkostoidu
taloutta ja sen toimintaa

Eettinen ja kestävä ajattelu

Muiden saaminen mukaan

Kokemuksellinen oppiminen

Arvioi seuraukset ja vaikutus

Inspiroi, innosta ja saa muut
mukaan

Opi tekemällä

Ideoiden arvioiminen

Taulukko 1

EntreComp-viitekehyksen yrittäjyyskompetenssit

Näitä valmiuksia voi yhdistellä monin eri tavoin, eikä yksikään osa-alue ole toista
tärkeämpi. Kaikki riippuu kulloisestakin tehtävästä ja siitä, mitä henkilö haluaa
rakentaa tai luoda.
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Yrittäjyyskasvatusta voi ajatella esimerkiksi siten, että tuetaan oppilaita niin, että he
voivat yhdistää toisiinsa rakennuspalikoita (valmiuksia ) luodakseen jotain, jolla on
arvoa muille.
EntreComp

esittelee

yrittäjämäisen

lähestymistavan

laajana

valmiuksien

valikoimana, joka näkyy kaikilla elämämme osa-alueilla. Jokainen voi käyttäytyä
yrittäjämäisesti, myös pienet lapset, joilla on seikkailuhenkeä ja leikkisä mieli.
Ennen kaikkea kaikenikäiset oppijat voivat kehittää tai parantaa näitä valmiuksia
koulutuksen ja opetuksen avulla.

TOIMINTAA – TUTKI - EntreComp Flower
EntreComp Flower -kuvaan tutustuminen – online-työkalu, jossa opettajat
voivat tutustua EntreComp-kompetensseihin.
Voit

tutustua

jokaiseen

kompetenssiin

ja

ladata

kaikki

EntreCompin

opettajakortit.
Linkki: https://s.surveyanyplace.com/flowerfin
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1.1.3 Miten EntreComp-viitekehystä käytetään omassa maassasi?
Kaikki jäsenvaltiot ovat muodollisesti sopineet EntreComp-viitekehyksessä
esitetyn keskeisen yrittäjyysosaamisen määritelmästä ja ymmärtämisestä yhtenä
elinikäisen oppimisen avaintaitoja koskevan eurooppalaisen viitekehyksen
kahdeksasta keskeisestä kompetenssista.
Kukin maa kuitenkin viittaa EntreComp-viitekehykseen eri tavoin, käyttää sitä eri
tavoin tai sisällyttää sen eri tavoin koulutusjärjestelmiinsä (taulukko 2).
EntreComp-viitekehys on vuodesta 2019 alkaen nimenomaisesti
sisällytetty uuteen koulutuslakiin sen osoittamiseksi, että yrittäjämäisessä
oppimisessa painotetaan nyt liiketoimintataitojen oppimisen sijasta
laajempaan osaamiseen perustuvaa lähestymistapaa. EntreCompviitekehyksen avulla ymmärretty yrittäjämäisten valmiuksien osaaminen
muutetaan nyt opetukseksi, oppimistavoitteiksi ja arvioinniksi kullekin
oppiaineelle ja nähdään yhtenä laaja-alaisista valmiuksista, taidoista ja
asenteista, jotka ovat merkityksellisiä kaikkien aihealueiden kannalta. .
Suomi
Suomi on käyttänyt EntreComp-viitekehystä yrittäjämäistä oppimista
koskevan ammatillisen koulutuksen kokonaisvaltaisen arvioinnin pohjana,
ja nyt viitekehys vahvistaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja
Opetushallituksen
tukemaa
opettajien
itsearviointityökalua
"Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo".
Makedonia Kansallisessa yrittäjämäisen oppimisen strategiassa korostetaan tämän
osaamisen merkitystä, ja se toistetaan vuoden 2018 koulutusstrategiassa.
EntreComp toimii maassa yleisesti yrittäjyysopetuksen ja -oppimisen
perustana. Yrittäjämäiset valmiudet on tunnustettu kaikkien oppiaineiden
kannalta merkitykselliseksi laaja-alaiseksi osaamisalueeksi, mutta
yrittäjyyskasvatus sisältyy myös erillisenä oppiaineena ylemmän
perusasteen oppilaitosten opetussuunnitelmaan.
Espanja
Kansallisella tasolla keskeinen yrittäjyyskasvatus sisältyy vuoden 2015
koululainsäädäntöön, ja se liittyy läheisesti perus-, keski- ja lukioasteen
koulutukselle määriteltyihin oppimistavoitteisiin. Itsehallintoalueiden
tasolla EntreComp on otettu merkittävästi käyttöön aluepolitiikassa ja
käytännössä. Extremadura esimerkiksi tarjoaa EntreComp-viitekehyksen
tukemia
materiaaleja
alemmalta
perusasteelta
ammatilliseen
koulutukseen saakka
Belgia
(Flanderi)

Table 2:

References to EntreComp in different European countries
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LoopMe - Henkilökohtainen tehtävä 1.1
EntreCompiin tutustuminen
REFLEKTOI - Valitse edellisessä harjoituksessa ladattujen EntreCompopettajakorttien avulla yksi viidestätoista EntreComp-kompetenssista ja mieti,
mitä tämä kompetenssi sinulle henkilökohtaisesti merkitsee.
Keskustele valitsemastasi EntreComp-kompetenssista työtoverin kanssa.
Oletteko samaa mieltä siitä, mitä tämä osaaminen merkitsee oppijoille? Onko
tämä kuvaus kyseisestä kompetenssista yhteneväinen EntreComp to Action asiakirjan kuvauksen kanssa?
Linkki - EntreComp-opettajakortit:
https://issuu.com/bantaniedu/docs/entrecomp_teacher_cards_finnish
Linkki -EntreComp to Action-käyttöopas (Englannin kieli):
https://issuu.com/bantaniedu/docs/entrecomp_into_action
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1.2 Yrittäjyyskasvatuksen arvostus kasvaa
1.2.1 Oppilaiden yrittäjämäisten valmiuksien arvostaminen
Millaista koulutusta arvostat tai pidät tärkeänä? Mitä haluat oppilaidesi tietävän,
ymmärtävän ja pystyvän tekemään koulusta tai oppilaitoksesta lähtiessään?
Sisältääkö vastauksesi jotain seuraavista: "hyvä viestinnässä", "luova", "kekseliäs",
"tulee toimeen toisten kanssa", "motivoitunut", "itsetietoinen", "riittävän itsevarma
kestääkseen

takaiskut",

"sinnikäs",

"eettinen"

ja

"toimii

kestävästi"?

Siinä

tapauksessa arvostat jo yrittäjyyskasvatusta.
Euroopan

komissiossa

ja

yhä

useammissa

maissa

tunnistetaan,

yrittäjyyskasvatuksen merkitys nopeasti muuttuvassa maailmassa, ja siksi sen
opettamista kouluissa pidetään tärkeänä. . Tämä johtuu siitä, että yrittäjämäinen
lähestymistapa oppimiseen voi
1. auttaa hyödyntämään oppijoiden luonnollista uteliaisuutta ja luovuutta
esimerkiksi antamalla heille tilaa, aikaa ja resursseja tutkia lähiympäristöään
2. auttaa innostamaan oppijoita paneutumaan haastaviin tosielämän ongelmiin
ja antamaan heille mahdollisuuden soveltaa oppimistaan luokkahuoneen
ulkopuolella esimerkiksi yhteisöpohjaisten projektien avulla
3. auttaa tarjoamaan oppijoille tulevaisuuden kannalta tarpeelliset tiedot, taidot
ja asenteet, esim. ongelmanratkaisu, joustava ajattelu ja luovuus
4. auttaa vahvistamaan koulujen ja ulkopuolisen maailman välisiä yhteyksiä ja
usein parantaa oppilaiden työllistymisnäkymiä. Esimerkkeinä yhteisön ja
liiketoiminnan
työnantajien

yhdistäminen
ottaminen

luokassa
mukaan

opittuihin

asioihin,

mahdollisten

formatiiviseen

arviointiin,

oppisopimuskoulutus, yrittäjien ja yrittäjämäisesti toimivien henkilöiden tarinat
ja tapaamiset
5. auttaa ohjaajaa tai kouluttajaa tukemaan oppijaa kohti ketään syrjimätöntä
yhteiskuntaa

esimerkiksi

jakamalla

vähemmistöryhmistä

myönteisiä
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roolimalleja, (naiset, maahanmuuttajat, etnisten vähemmistöjen edustajat tai
henkilöt joilla on koulutukseen liittyviä erityistarpeita).
Haasteita on kuitenkin paljon. Monilla opettajilla ei ole mahdollisuutta tai aikaa
sisällyttää

yrittäjyyskasvatusta

opetussuunnitelmaansa,

he

eivät

tunne

yrittäjyyskasvatuspedagogiikkaa tai ole saaneet koulutusta siihen. Heillä voi myös
olla vain vähän yhteyksiä alueensa yrittäjiin.

EntreCompEdu ja nämä

täydennyskoulutusmoduulit on tarkoitettu helpottamaan haasteisiin vastaamista.
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1.2.2

Yrittäjyyskasvatuksen

ymmärtäminen

oman

opetuksesi

kannalta
Jotta voisit osoittaa arvostavasi yrittäjyyskasvatusta, voit tehdä neljä asiaa, jotka
kaikki ovat keskeisiä periaatteita osallistuessasi tähän koulutukseen.
1. Kehitä

omia

taitojasi

ja

ymmärrystä

miten

voit

hyödyntää

yrittäjyyskasvatusta opetuksessasi
Näissä

moduuleissa

on

erilaisia

tehtäviä

osaamiseksi

kasvattamiseksi.

laajentamiseksi. Tehtäviin sisältyy myös vinkkejä lukemisen sekä keskustelun,
havaintojen ja pohdintojen pohjaksi. Parhaiten hyödyt materiaaleista, kun teet
kaikki harjoitustehtävät! Näiden kahden perustekstin avulla voit aloittaa
yrittäjyyskasvatuksen osaamisesi kehittämisen – tutustu ja aloita lukeminen!
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Lukutehtäväsi

Mitä ne sisältävät
Tässä asiakirjassa keskitytään EU:n tason EntreComp-

EntreComp into Action
[suositeltu lähtöpiste] 1

viitekehykseen, ja se on käytännön opas EntreCompviitekehyksen

ymmärtämiseen

ja

käyttöön.

Kaikki

EntreComp-valmiudet jakautuvat edelleen pienempiin osaalueisiin, mikä selkeyttää valmiuksien ja oppimisen välistä
yhteyttä.

Tämä

opetussuunnitelman

helpottaa

yrittäjyysoppimisen

suunnittelua,

oppimistavoitteiden

asettamista ja oppimistulosten tunnistamista.
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/
JRC109128/jrc109128_entrecomp_into_action_-_final.pdf
Materiaali
EntreCompEdu:
Osaamisen viitekehys
yrittäjämäiseen
oppimiseen

antaa

viitekehykseen
asenteista.
tukevan

syventävää

kuuluvista

tietoa

EntreCompEdu-

valmiuksista,

taidoista

ja

Se tarjoaa työkaluja opettajia ja kasvattajia
yrittäjyyskasvatuksen

osaamispaketin

rakentamiseen ja hyödyntämiseen omassa opetuksessa

Tukimateriaali
opettajille ja

https://issuu.com/bantaniedu/docs/entrecompedu_fram

kouluttajille

ework_for_educators_en

yrittäjämäisten
kompetenssien
opettamiseen
Table 3:

Key references to expand your entrepreneurial knowledge and understanding

1
Saatavilla osoitteessa
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC109128/jrc109128_entrecomp_into_action_-_final.pdf
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1. Näytä omalla esimerkillä, minkälaisia yrittäjämäisiä valmiuksia odotat
oppilailta
Kun luet EntreComp-viitekehyksessä mainituista valmiuksista, huomaat, että
monet ovat yhteneviä hyvän opetuksen perusasioiden kanssa, esimerkiksi luovuus
(1.2), oppilaiden motivointi (2.2) ja suunnittelu- ja johtamistaidot (3.2).
Yrittäjämäisten valmiuksien keskeinen käsite eli arvon luominen lienee lähellä
omiakin pyrkimyksiäsi opettajana ja kasvattajana. Pyrithän sinäkin omalla
opetuksellasi antamaan lisäarvoa oppilaidesi oppimiselle.
Niinpä saatat joissakin tapauksissa huomata, että pelkkä sanojesi ja tekojesi
tarkentaminen voi innostaa oppijoita toimimaan yrittäjämäisesti. Jos esimerkiksi
opetat

historiaa,

voit

käyttää

menneiden

aikojen

esimerkkejä

ihmisten

yrittäjämäisestä käyttäytymisestä. Tai matematiikan opetuksessa voit keskittyä
laskutaitojen

soveltamiseen

tosielämässä

vaikkapa

torikaupassa.

Muissa

tapauksissa sinun on ehkä mietittävä lähestymistapaasi perusteellisemmin
uudelleen, jotta yrittäjäjämäiset erityispiirteet tulevat esiin. Voit esimerkiksi
muuttaa pedagogiikkaa niin, että oppilailla on enemmän mahdollisuuksia tehdä
yhteistyötä, kysyä "Mitä jos...?" -kysymyksiä ja osallistua yhteisöprojekteihin
luokkahuoneen ulkopuolella.
2. Käytä tietoista harjoittelua valmiuksiesi kehittämiseen
Tietoisen harjoittelun (deliberate practice) käsite tukee ja on keskeisessä
asemassa, kun osallistut tähän opettajankoulutusohjelmaan. Sinua pyydetään
harjoittelemaan

tietoisesti

moduuleissa

oppimaasi

opetuksessasi

(luokkahuoneessa ja sen ulkopuolella) ja oppijoidesi kanssa.
Teorian esitteli Anders Ericsson, joka tutki, miksi jotkut, esimerkiksi liike-elämää tai
urheilu- tai musiikkimaailmaa edustavat ihmiset menestyivät muita paremmin,
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2

Yksi Ronaldon, Bill Gatesin ja Beatlesien kaltaisia ihmisiä yhdistävä seikka on se,

että he ovat sitoutuneet parantamaan suoritustaan tarkoituksenmukaisen,
kohdennetun ja järjestelmällisen harjoittelun avulla. Kyse ei ole pelkästään
toistuvasta harjoittelusta (kaavio 4) vaan tietoisesta keskittymisestä valittujen
taitojen parantamiseen. Harjoittelu sisältää asiantuntevilta valmentajilta saatavaa
tarkkaa palautetta, ja näitä taitoja parannetaan yritykseen ja erehdykseen
perustuvalla menetelmällä pitkän ajan kuluessa.

Kuva 4 Tavallisen ja tietoisen harjoittelun ero

Vähitellen ja palautteen avulla jokainen voi parantaa suoritustaan kaikilla
elämänaloilla, myös sinä opettajana, kun tutkit uusia tapoja helpottaa oppimista ja
arviointia.

Ericsson, A. (2008): ”Deliberate Practice and Acquisition of Expert Performance: A General Overview”, saatavilla
osoitteessa https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1553-2712.2008.00227.x. Hyödylliseen tiivistelmään
”deliberate practice” -harjoittelusta voi tutustua osoitteessa https://jamesclear.com/deliberate-practice-theory
2
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LoopMe - Henkilökohtainen Tehtävä 1.2
The Learning Compass 2030

Jos haluat saada käsityksen, miten yrittäjämäinen oppiminen liittyy laajempaan
koulutuskuvaan, katso tämä taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön
(OECD) tuottama lyhyt video oppimiskompassista (Learning Compass 2030).
http://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-andlearning/learning/

Link: https://youtu.be/M3u1AL_aZjI
REFLEKTOI - Pohdi sitten seuraavia kahta kysymystä:
1. Miten tärkeää opetuksessasi on arvon luominen, joka on yrittäjämäisen
oppimisen ytimessä?
2. Mitkä ovat videon keskeiset viestit, jotka saavat sinut ajattelemaan
käytäntöjäsi toisin? (Voit miettiä vaikutusta käytäntöihisi eri näkökulmista, kuten
itsestäsi,

opetuksestasi,

oppilaistasi,

oppiaineestasi,

työtovereistasi,

kokemuksistasi ja työskentelytavoistasi käsin).
OHJAAJAN RAPORTTI:: Jaa pohdintasi tulokset ohjaajasi kanssa täällä LoopMealustalla.

19

1.3 Ymmärrys siitä, miten oppilaiden yrittäjämäiset
valmiudet kehittyvät
1.3.1

Tehokasta

yrittäjyyskasvatuspedagogiikkkaa

ohjaavat

periaatteet
Sillä mitä opettajana sanot, ajattelet ja teet luokkahuoneessa, on todella
merkitystä. Opetus on tärkein yksittäinen kouluperusteinen tekijä oppilaiden
oppimisen parantamisessa.

3

Yrittäjämäisten valmiuksien (esim. luovuuden,

riskinoton ja muiden kanssa työskentelyn) luonne lisää opettajien roolin merkitystä
entisestään, koska opetuksessa keskitytään enemmän oppimisen prosessiin. Tämä
johtuu

siitä,

että

EntreComp-viitekehykseen

kuuluvat,

usein

vaikeasti

saavutettavat valmiudet kehittyvät oppimiskokemuksien läpikäynnin, kokemuksiin
reagoimisen ja prosessista oppimisen myötä.
Tässä opettajan omien valmiuksien kehittämisen kokonaisuudessa on määritetty
kuusi ohjaavaa periaatetta, jotka auttavat opettajia parantamaan oppilaiden
mahdollisuuksia kehittää yrittäjämäisiä valmiuksia oppimiskokemusten avulla sekä
luokkahuoneessa että sen ulkopuolella.
Tunnistat todennäköisesti näistä monia tai kaikki. Keskeinen pohdittava seikka on
kuitenkin se, missä määrin pedagogiikkasi perustuu näihin periaatteisiin joka päivä.
Esittelemme tässä nämä ohjaavat periaatteet, joihin kurssi pohjautuu jatkossa
muissa moduuleissa.
.

3

Sutton Trust (2011): Improving the impact of teachers on pupil achievement in the UK – interim findings, Sutton
Trust.
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1.

Helpottaa luovaa ajattelua koko oppimisprosessin ajan

Yli 60 vuotta sitten oltiin sitä mieltä, että opettajien tehtävänä on tunnistaa luovaa
lahjakkuutta ja tarjota sellainen kokonaisympäristö, joka helpottaa sen kehittämistä
ja ilmaisemista 4 .

Tiedämme nyt, että tällainen "lahjakkuus" ei rajoitu vain

muutamiin taiteellisiin henkilöihin. Kaikilla on mahdollisuus olla luovia ja monesti
se ulottuu pitkälle taiteen ulkopuolelle. Luovuuden edistäminen ei ole
historiallisesti ollut koulutusjärjestelmien ensisijainen tavoite. Tämän seurauksena
on kannettu huolta siitä, että oppilaiden luovuus heikkenee ja heidän yleissivistävä
koulutuksensa kärsii 5 (ks. moduuli 4, kohta 4.1). Viime aikoina on kuitenkin nähty
lupaaviakin merkkejä. Poliittiset päättäjät, opetussuunnitelmien suunnittelijat ja
koulutusalan ammattilaiset löytävät keinoja edistää luovaa ajattelua eri
oppiaineissa ja erilaisissa yhteyksissä unohtamatta kuitenkaan esimerkiksi
lukutaidon ja matematiikan vaatimustasoa.
Luovan ajattelun edistäminen koko oppimisprosessin ajan tarkoittaa sitä, että
oppilaita autetaan tarkastelemaan ja arvioimaan useita ideoita arvon luomiseksi.
Oppilaita siis kannustetaan miettimään mahdollisuuksia ja suhtautumaan
joustavasti erilaisiin ideoihin ja ratkaisuihin. Näin he voivat testata ideoita, tehdä
vertailuja ja jatkuvasti pohtia (ja mukauttaa) ongelmiin ehdottamiensa ratkaisujen
hyödyllisyyttä. Sellaisten ideoiden synnyttäminen, joilla on arvoa itselle ja sitten
muille, on yrittäjyyden ytimessä; luovuus on kantava voima näiden ideoiden ja
niiden suunnittelun ja toteuttamisen takana.
2. Edistää aktiivista yrittäjämäistä oppimista tosielämän konteksteissa
Aktiivista yrittäjämäistä oppimista tapahtuu, kun oppilaat toimivat autenttisissa
tilanteissa, jotka kannustavat luovaan ajatteluun. Passiivinen oppiminen taas
liitetään oppilaisiin, jotka istuvat kuuntelemassa koko luokalle puhuvaa ja taululle
kirjoittavaa opettajaa tai tekevät oppikirjaharjoituksia, jotka vaativat vain vähän

4 Hahn, M. (1968) Review of Research on Creativity, University of Minnesota, p.1.
5 Kyung Hee Kim (2011) ‘The Creativity Crisis: The Decrease in Creative Thinking Scores on the
Torrance Tests of Creative Thinking’, Creativity Research Journal, 23:4, 285-295.
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ajattelua. Tämä jako on hieman liioiteltu, eikä ero ole aina selvä. Oppilaat voivat
esimerkiksi kuunnella aktiivisesti sellaisen eloisan puhujan luentoa, joka kehottaa
heitä miettimään asioita perusteellisesti ja pohtimaan, mitä tämä merkitsee heille.
Oppijoille voidaan myös antaa käytännön tehtäviä ja mahdollisuuksia tehdä
yhteistyötä muiden kanssa, mutta he eivät juurikaan etene oppimisessaan, jos
tehtävät ovat liian pinnallisia.
Yleisesti ottaen yrittäjämäistä oppimista edistetään kuitenkin parhaiten, kun
oppilaiden on säännöllisesti mahdollista olla vuorovaikutuksessa koulun
ulkopuolisen

maailman

kanssa.

Tähän

kuuluu

tosielämän

ongelmien

ratkaiseminen ja yhteisön sisäisten ja laajempien kysymysten käsitteleminen.
Tämä ei tarkoita ainoastaan vierailuja, jolloin oppilaat ovat lähinnä passiivisia
tiedonsaajia, vaan esimerkiksi oppilaiden yhdessä muiden kanssa suunnittelemia,
kehittämiä ja arvioimia työelämälähtöisiä projekteja.
Oppilaat voivat esimerkiksi tehdä yhteistyötä muiden koulujen tai oppilaitosten
oppilaiden, vanhempien, yhteisö- ja kansalaisjohtajien tai elinkeinoelämän
edustajien kanssa.

Projektin lähtökohtana voi olla esimerkiksi yksinkertainen

kysymys, jonka oppilaat esittävät yhteisöstään, ympäristöä koskeva havainto,
ajankohtainen uutinen, opettajan esittämä ongelmapohjainen skenaario, johon ei
ole selkeää vastausta, tai muuttuva ongelma uutisia tai julkisia asioita koskevan
tutkimuksen edetessä.
3. Edistää tarkoituksenmukaista yhteistyötä sekä koulussa että sen
ulkopuolella
Vanhassa afrikkalaisessa sananlaskussa todetaan, että ”jos haluat kulkea nopeasti,
kulje yksin. Jos haluat kulkea pitkälle, kulje yhdessä”.

6

Yksi aivotutkimuksen

keskeisistä tuloksista on se, että meidät on rakennettu olemaan yhteydessä
muihin. Neurotieteilijät ovat saaneet selville, että aivomme on suunniteltu

6

Lainattu teoksessa Hemming, H. (2011): Together, John Murray, s. 63.
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sosiaalisiksi. 7 Kun ihmiset tapaavat toisensa, käynnistyy palauteketju, kun aivot
lähettävät ja vastaanottavat signaaleja. Nuoret nauttivat myös vertaisryhmän
jäsenyydestä ja toisilleen puhumisesta. He tarvitsevat yhdessäoloa. Elämään
kuuluu se, että opitaan tulemaan toimeen muiden kanssa. Oppilaiden on
kehitettävä sosiaalista ja emotionaalista osaamistaan, jotta he sopeutuvat
työpaikalle, luovat kestäviä suhteita ja jakavat mielenkiinnon kohteitaan muiden
kanssa.
Education

Endowment

Foundation-säätiö

(EEF,

2018)

määrittelee

yhteistoiminnallisen oppimisen lähestymistavaksi, jossa oppilaat toimivat ja tekevät
oppimistehtäviä yhdessä, riittävän pienissä ryhmissä, jotta kaikki voivat osallistua
annettuun yhteiseen tehtävään. Oppilaat voivat tehdä erillisiä, kokonaistulosta
edistäviä tehtäviä tai tehdä yhteistyötä saman, yhteisen tehtävän parissa. 8 EEF:n
mukaan yhteistoiminnallisen oppimisen vaikutuksista on saatu pääsääntöisesti
myönteisiä tuloksia, vaikka todistetusti ryhmän koko ja huono suunnittelu voivat
vaikuttaa tähän. Vaikuttavinta oppiminen on, kun tehtävät on suunniteltu hyvin ja
oppilailla on aikaa puhumiseen ja vuorovaikutukseen.
4. Kannustaa oppilaita luomaan oppimisensa kautta arvoa muille
Arvoa luova pedagogiikka toteutuu silloin, kun opettajat tukevat oppilaitaan
hyödyntämään valmiuksiaan ja taitojaan (tulevia tai olemassa olevia) luodakseen
jotain arvokasta vähintään yhdelle ulkoiselle sidosryhmälle. Kyseessä voi olla
sidosryhmä heidän oman ryhmänsä, luokkansa tai koulunsa ulkopuolella. Oppilaan
jollekin toiselle luoma arvo voi olla taloudellista, sosiaalista tai kulttuurista.
EntreComp-viitekehyksessä tunnustetaan nimenomaisesti sellaisen oppimisen
arvo, joka luo arvoa muille (ks. määritelmä aiemmissa tehtävissä), yrittäjämäisten

7

Goleman. D. (2007): Social Intelligence, Arrow Books.
EEF (2018): Teaching and Learning Toolkit - collaborative learning. Collaborative Learning -projekti (2018) on
opettajaverkosto, joka jakaa resursseja tehokkaan ryhmätyön ja ”oppimispuheen” tukemiseksi,
www.collaborativelearning.org

8
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valmiuksien, taitojen ja asenteiden kehittämisen välineenä. Kyse on siitä, että
oppilaat sitoutuvat johonkin aivan uudella tavalla, tiedostavat nimenomaan
oppimisen arvoa luokkahuoneen ulkopuolella ja ymmärtävät, mikä tämä arvo on.
Opettajan näkökulmasta tavoitteena on syvempi oppiminen ja keinona se, että
oppijoille annetaan mahdollisuus luoda arvoa muille. Tämä lähestymistapa voi
vaikuttaa oppijoiden sitoutumiseen 9 , koska oppijoiden motivaatio kasvaa, kun he
luovat arvoa jollekin toiselle.
5. Innostaa pohdintaan, joustavaan ajatteluun ja kokemuksesta oppimiseen
Reflektointia on pidetty jo monen vuoden ajan tärkeänä tapana tukea opettajien
ammatillista kehittymistä.

10

Yhtenä tavoitteena on lisätä tietoisuutta omasta

opetuksesta ja sen vaikuttavuudesta eri näkökulmista.

Brookfield esimerkiksi

ehdottaa oppituntien tarkastelua neljän linssin läpi: opettajan, oppilaiden,
kollegojen näkemysten ja laajemman asiantuntijakirjallisuuden (ks. moduuli 5).
Näiden näkemysten vertailun ja reflektoinnin avulla opettajat saavat kattavan
kuvan opetuksensa vaikutuksesta oppilaiden oppimiseen.
Tämä tarkoittaa, että opettajien on oltava ennakkoluulottomia ja pohdittava
joustavasti sitä, miten he lähestyvät suunnittelua, opetusta ja arviointia. Ajoittain he
voivat suunnitella oppitunteja opetussuunnitelman oppimistavoitteiden pohjalta,
toisinaan suunnitella avoimemmin ja antaa oppilaiden asettaa omat tavoitteensa,
jotka nämä haluavat työelämälähtöisessä projektissa saavuttaa. Tämä edellyttää
halua oppia kokemuksesta, hyväksyä virheet osaksi oppimista ja ottaa riskejä
opetuksessa ja oppimisessa. Käyttäytymistään mallintamalla opettajat luovat
yrittäjämäistä oppimista edistävän ilmapiirin. Kun opettajat antavat oppilaiden
harjoitella näitä toimintatapoja he samalla kannustavat näitä yrittäjämäisten
valmiuksien kehittämiseen.

Tarkista viite
Kolb, D. A. (1984): Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development; Englewood
Cliffs, N.J., Prentice-Hall; Schön, D. A. (1987): Educating the Reflective Practitioner: Toward a New Design for
Teaching and Learning in the Professions. San Francisco, Jossey-Bass; Dewey, J. (1910): How we Think. Boston,
D.C. Heath & Co.

9

10
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6. Sisällyttää yrittäjämäiset valmiudet opittaviin ja arvioitaviin asioihin
Viime aikoina on painotettu yhä enemmän oppimisprosessin tekemistä näkyväksi
oppilaille ja opettajille. Tunnettu asiantuntija John Hattie korostaa, että opettajien
on tunnistettava omat käytäntönsä ja se, miten ne vaikuttavat oppilaiden
oppimiseen. Hattien mielestä onnistuminen tarkoittaa sitä, että oppilaista tulee
omia opettajiaan 11. Harvardin yliopiston tutkijat ovat myös korostaneet, että on
tärkeää tehdä ajattelu (joka on piilossa päässämme) näkyväksi, jotta ajattelua
voidaan parantaa 12 . He ehdottavat erilaisten ajattelurutiinien käyttöä; ne ovat
yksinkertaisia rakenteita, jotka liittyvät erilaisiin ajattelutapoihin. Esimerkiksi
rohkaistessaan oppilaita pohtimaan, miten ja miksi heidän ajattelunsa on
muuttunut, he käyttävät rakennetta: ”Ajattelin ennen... Nyt ajattelen...”. Monissa
kouluissa käytetään Think-Pair-Share-rakennetta (ajattele, etsi pari, jaa ajatuksesi),
jolla helpotetaan päättelyä ja selitystä parikeskustelun avulla.
Yrittäjämäisen oppimisen laadun parantamiseksi meidän on vastaavasti tehtävä
selväksi,

mitä

oppilailta

odotetaan.

Oppitunneilla

tämä

tarkoittaa

sen

varmistamista, että oppilaat ovat selvillä yrittäjämäisen oppimisen tavoitteista ja
kriteereistä niiden saavuttamiseksi. Se edellyttää, että opettajat mukauttavat
arviointinsa tavoitteisiin ja varmistavat, että oppilailla on riittävät mahdollisuudet
osoittaa yrittäjämäisiä taitojaan. Oppituntien opetustilanteissa sekä opettajien,
oppilaiden ja muiden antamassa palautteessa on keskityttävä nimenomaan
yrittäjämäisiin valmiuksiin, taitoihin ja asenteisiin sekä siihen, miten hyvin oppilaat
toimivat yhteistyössä ja muuttavat ideansa toiminnaksi. Lyhyesti sanottuna luovat
arvoa muille. Tämä on välttämätöntä, koska liian usein yrittäjämäisiä valmiuksia ei
tehdä näkyviksi nykyisissä oppimis- ja arviointiprosesseissa 13.

11
12

Hattie, J. (2013): Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning, Routledge.

http://www.visiblethinkingpz.org/VisibleThinking_html_files/01_VisibleThinkingInAction/01b_WhyMake.htm
l
13
Eurydice (2016): Entrepreneurship Education at School in Europe, Euroopan komissio.
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1.3.2 Miten oppimisteoriat liittyvät yrittäjyyskasvatukseen
Oppimisteoriat selittävät sitä, mitä opittaessa tarkalleen tapahtuu. On siis
olennaisen tärkeää ymmärtää, miten oppiminen tapahtuu, kun opetetaan
yrittäjämäisiä valmiuksia.
Miksi teorioiden sisällön tuntemus on hyödyllistä? Ne osoittavat yrittäjämäisten
valmiuksien merkityksen kautta koko opetuskentän. Jokainen näistä teorioista
vaikuttaa jollain lailla yrittäjyyskasvatuksen ja sen opetuksen käytäntöihin ja on
merkityksellinen joidenkin tai kaikkien EntreComp-viitekehyksen valmiuksien,
taitojen ja asenteiden kehittämisen kannalta.
Sosiaalisessa

konstruktionismissa

vuorovaikutteisena

merkityksen

oppiminen

nähdään

rakentamisprosessina,

aktiivisena,

jossa

käytetään

kulttuurisia "työkaluja", kuten kieltä, kirjoja, sosiaalista mediaa ja symboleja. Näin
ollen se voidaan parhaiten katsoa "sateenvarjoteoriaksi", jonka puitteissa
suositellaan

monia

lähestymistapoja,

kuten

kyselypohjaista

oppimista,

projektipohjaista oppimista tai ongelmapohjaista oppimista [näitä käsitellään
moduulissa 3].
Behaviorismi selittää oppimista vastauksena ärsykkeeseen, esimerkiksi oppilaiden
vastauksissa opettajien kysymyksiin tai nuorille järjestettävissä ideakilpailuissa.
Yksinkertaisimmalla tasolla se kuvastaa näkemystä, jonka mukaan oppiminen on
reagointia

kertomalla

osaamispohjaisissa

tapahtuvaan

ohjelmissa,

joissa

opetukseen.
oppilaita

Se

näkyy

havainnoidaan

myös
heidän

osoittaessaan taitojaan, esimerkiksi ammatillisessa ja teknisessä koulutuksessa.
Vaikka behaviorismi ei ole suosittu oppimisteoria etenkään yrittäjämäisen
osaamisen kehittämisen yhteydessä, se on yksi yrittäjyyskasvatusta muovaavista
oppimisteorioista. Jos opettaja järjestää oppimiseen kannustavan kilpailun, tämä
on esimerkki behavioristisesta teoriasta käytännössä.
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Kognitivismissa oppiminen nähdään muutoksena mentaalisissa prosesseissa,
kuten havainnoinnissa ja luokittelussa. Teorian kannattajat katsovat, että
behaviorismissa

korostetaan

liikaa

ilmeistä

käyttäytymistä

oppimisen

selittämiseksi. Sen sijaan kognitiiviset psykologit keskittyvät siihen, mitä mielessä
tapahtuu ja mikä on muistin ja aiempaan tietoon perustuvan toiminnan merkitys.
Kognitivismissa painotetaan suunnittelu- ja itsehallintataitojen kehittämistä
visuaalisten työkalujen, miellekarttojen ja vuokaavioiden avulla.
Humanistisessa

teoriassa

korostetaan

ihmisten

luontaista

hyvyyttä

ja

oppimiskykyä kasvuun ja itseohjautuvuuteen pyrittäessä. Oppiminen nähdään
siinä itseohjautuvana itsensä toteuttamisena ja katsotaan, että kognitivismissa
vähätellään tunteiden roolia. Esimerkiksi takaiskuista selviämisen oppiminen on
elämäntaito. Erittäin luovat ihmiset kertovat, että heidän työstään saamansa
tyydytyksen tunne on heille hyvin tärkeä. Tämä teoria näkyy käytännössä, kun
oppilaat osallistuvat yhteisöprojekteihin "antaakseen jotain takaisin" ja luovat
sosiaalista lisäarvoa.
Sosiaalisen oppimisen teoria (joka nimettiin myöhemmin uudelleen sosiaaliskognitiiviseksi
näkemyksiin.

teoriaksi)
Siinä

perustuu

katsotaan

sekä

oppimista

behavioristisiin
tapahtuvan,

että
kun

kognitiivisiin
yksilöt

ovat

vuorovaikutuksessa muiden ja ympäristönsä kanssa. Tällöin ihmiset oppivat, miten
he "sopivat yhteen" toisten kanssa ja millainen käyttäytyminen on asianmukaista
tietyissä

yhteyksissä.

Mentorointiohjelmat

ja

yrittäjämäisiin

verkostoihin

osallistuminen ovat esimerkkejä tämän teorian soveltamisesta käytännössä.
Konnektionismi on uudehko teoria, jossa väitetään, että teknologian aikakaudella
opimme yhä enemmän luomalla yhteyksiä (solmuja) digitaalisissa verkoissa. Nämä
solmut voivat olla ihmisiä tai resursseja, kuten sosiaalinen media. Konnektionismi
on muun muassa avointen verkkokurssien kaltaisten kehityskulkujen ja
yrittäjämäisten verkostojen merkityksen taustalla (ks. moduuli 5).
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Yrittäjämäisen oppimisen monimutkaisuus tarkoittaa sitä, että yksikään teoria ei
pidä paikkaansa kaikissa yhteyksissä. Ajan mittaan behavioristinen, kognitiivinen,
humanistinen, sosiaalinen ja konstruktionistinen teoria ovat kaikki vaikuttaneet eri
mittakaavoissa yrittäjämäisen oppimisen selittämiseen.

14

Viime vuosina on

kuitenkin "oppimista tarkkojen ohjeiden pohjalta ja ennalta määritellyillä tavoilla"
selittävistä teorioista (kognitiiviset ja behavioristiset teoriat) siirrytty kohti niitä,
joissa painotetaan yrittäjämäistä oppimista prosessina, jossa käsitteitä johdetaan
kokemuksesta ja muokataan sen perusteella (sosiaalinen ja kokemusperäinen
oppiminen). 15 Robinson ym. (2016) katsovat, että opettajien ja tutkijoiden voi olla
hyödyllistä soveltaa ja yhdistää erilaisia oppimisteorioita, mikä edistää ymmärrystä
yrittäjämäisestä osaamisesta . 16 Oppimisteoriat ovat tärkeitä, koska ne antavat
opettajille asiantuntijoina mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja
perustella päätöksiään muille.

Toutain, O. ja Byrne, J. (2012):”Learning theories in entrepreneurship: new perspectives”, Conference Paper,
Academy
of
Management
Conference.
Saatavilla
osoitteessa
https://www.researchgate.net/publication/265087921_Learning_theories_in_entrepreneurship_new_perspective
s
15
Aihetta käsitellään perusteellisesti teoksessa Harrison, R. ja Leitch, C.M. (toim.) (2008): Entrepreneurial
Learning: Conceptual Frameworks and Applications, Routledge.
16
Robinson, S., Neergaard, H., Tanggaard, L. ja Krueger, N. (2016): ”New horizons in entrepreneurship: from
teacher-led to student-centered learning”, Education + Training, Vol. 58 No. 7/8.
14
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LoopMe - Ryhmätehtävä 1.3 - Esittele itsesi
Keskustelupalsta on LoopMe:n tila, jossa voit tavata muita kurssilaisia ja käydä
heidän kanssaan läpi kurssisisältöä.
Siirry keskustelupalstalle ja esittele itsesi kertomalla
(1) nimesi,
(2) koulutuskokemuksesi
(3) kotimaasi
(4) Jaa näkemyksiäsi tästä kysymyksestä ja keskustele siitä: Mitkä ovat
mielestäni tärkeimmät taidot, joita nuorten on kehitettävä tulevaisuutta
varten?
KESKUSTELUPALSTAN RAPORTTI: Jaa keskustelusi muiden keskustelupalstan
jäsenten kanssa keskustelupalstan tehtäväraportilla

LoopMe Henkilökohtainen Tehtävä 1.3: Tehokasta
yrittäjyyskasvatuspedagogiikkkaa ohjaavat periaatteet
Keskustele vaikuttavan yrittäjämäisen oppimisen ohjaavista periaatteista
työtoverisi kanssa (moduuli 1.3.1). Mitkä ohjaavat periaatteet opetukseesi jo
sisältyvät? Anna esimerkki.
Olet lukenut tietoisen harjoittelun periaatteesta moduulin oppikirjasta.
Miten voisit tietoisen harjoittelun periaatteiden pohjalta ryhtyä parantamaan
ammatillista osaamistasi jonkin sellaisen ohjaavan periaatteen osalta, jota et
tunne kovin hyvin?
Kuka voisi olla hyvä valmentaja tai antaa ammattimaisia neuvoja?
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Tai mistä muualta voisit saada asiantuntevaa palautetta?
OHJAAJAN RAPORTTI:: Jaa pohdintasi tulokset ohjaajasi kanssa täällä LoopMealustalla.
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