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Esipuhe ja kiitokset 

”Most of what you hear about entrepreneurship is all wrong. It is not magic; 
it is not mysterious; and it has nothing to do with genes. It’s a discipline and, 
like any discipline, it can be learned.” (Drucker 1985). 
 

Tässä yrittäjyyskasvatuksen alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessani perehdyn 
yrittäjyyden opiskelijoiden kokemuksiin yrittäjyyskasvatuksesta ja yrittäjämäi-
sestä oppimisesta erityisesti kehittyvissä maissa, kun yrittäjyyttä opiskellaan ja 
opitaan tiimeissä kokemuksellisen toimintaoppimisen kontekstissa. Yrittäjyys-
kasvatus on vielä varsin nuori yrittäjyystutkimuksen osa-alue, mutta kiinnostus 
siihen on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla niin Suomessa kuin kansainväli-
sestikin. Kokemuksellinen ja uudistava toimintaoppiminen on myös saamassa 
vahvaa jalansijaa yrittäjyyskasvatuksessa ja yrittäjämäisessä oppimisessa perin-
teisen opettajakeskeisen luokkahuoneopetuksen sijaan. 

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen tapa toimia ovat aina olleet vahvasti läsnä omassa 
elämässäni. Omien vanhempieni kannustus aktiiviseen ja vastuulliseen elämän-
tapaan sekä lapsuudesta asti vietetyt vuodet partiotoiminnassa erilaisissa vas-
tuutehtävissä rakensivat vahvaa pohjaa omalle yrittäjämäiselle toiminnalleni. 
Pitkän avioliittoni myötä olen saanut seurata ja oppia aitiopaikalta katsoen, 
mitä perheyrittäjyys aivan käytännössä tarkoittaa. Kaksikymmenvuotinen ope-
tuskokemukseni liiketalouden alalta on saanut minut ymmärtämään yrittäjyy-
teen ja yrittäjämäiseen toimintaan liittyvät oppimisen monet mahdollisuudet. 
Innostava kipinä tutkia syvemmältä yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan 
oppimista syttyi seuratessani vuosien ajan Tampeeen ammattikorkeakoulun 
Proakatemian tiimiyrittäjyysopiskelijoiden silminnähtävää kehittymistä ja 
muuttumista kahden ja puolen vuoden yrittäjyysopintojensa aikana. Mitä siinä 
prosessissa opiskelijoille oikein tapahtuu, mitkä asiat nousevat merkitykselli-
simmiksi? Näihin kysymyksiin lähdin etsimään vastauksia. 

Tutkimusmatkani on ollut pitkä ja mutkikas, mutta tavattoman antoisa. Sen 
lisäksi, että olen löytänyt vastauksia kysymyksiini, olen itse oppinut paljon ja 
kasvanut henkisesti, ainakin metrin verran. Namibian valinta toiseksi kes-
keiseksi tutkimuskohteekseni on tuonut tutkimusmatkaani, reilun kymmenen 
Namibian käyntini lisäksi, ison määrän Afrikan kauneutta, 13 namibialaista ”ot-
tolasta” eli tutkimuskohderyhmäni, monia tärkeitä ja merkityksellisiä tapaami-
sia ja kontakteja. Ymmärrykseni afrikkalaisesta kulttuurista on avartunut, toi-
saalta mieltäni on erityisesti lämmittänyt huomio, kuinka nuoret aikuiset eri 
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puolilla maailmaa ovat kuitenkin varsin samankaltaisia; ennakkoluulottomia 
sekä avoimia uusille ja erilaisille asioille ja haasteille. 

Esitän lämpimät kiitokseni väitöstutkimukseni ohjauksesta ja tuesta profes-
sori Teemu Kautoselle sekä KTT, KT Paula Kyrölle, hänen toimiessaan Aalto yli-
opiston yrittäjyyskasvatuksen professorina ohjatessaan väitöstutkimustani. 
Paula Kyrö kannusti minua rohkeasti tutkimaan yrittäjyyskasvatusta ja yrittä-
jämäistä oppimista nimenomaan Namibiassa. Kaunis kiitos tutkimukseni esi-
tarkastajille KT, yrittäjyyskasvatuksen dosentti Jaana Seikkula-Leinolle ja KTT, 
dosentti Juha Kansikkaalle saamastani arvokkaasta ja rakentavasta palaut-
teesta. 

Kiitän lämpimästi professori Päivi Tynjälää Jyväskylän yliopistosta hyvistä 
neuvoista, opastuksesta ja tuesta sekä yhteiskirjoittamisesta. Lämmin kiitos tu-
esta, kannustuksesta ja yhteiskirjoittamisesta myös apulaisprofessori, dekaani 
Agnieszka Kurczewskalle Lodzin yliopistosta. Iso kiitos KT Marge Täksille Tar-
ton yliopistosta yhteiskirjoittamisesta, vertaistuesta ja kannustuksesta! Monet 
keskustelumme ja tapaamisemme avarsivat minulle merkittävästi tieteellisen 
kirjoittamisen maailmaa. Kiitos yhteiskirjoittamisesta PhD Martin Lackéukselle 
Chalmersin Teknisestä yliopistosta Götegorgista! Lämmin kiitos professori 
Helle Neergaardille Aarhusin yliopistosta arvokkaista kommenteista ja kannus-
tuksesta! Kiitos myös professori emerita Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttilalle hy-
västä johdattelusta tieteen filosofian maailmaan! 

Sydämenlämpöisen kiitokseni haluan esittää tutkimukseni kohderyhmien 
eella, kiitos teille jokaiselle!  
asennettanne haastatteluissa  

 
rata Namibian tutkimusjoukkoni jäsenten  elämää myös tutkintoon val-

Tjama Tjivikualle, Namibian Tiede ja Teknologia yliopistosta (University of 
Science and Technology), joka ennakkoluulottomasti ja avarakatseisesti käyn-
nisti täysin uudenlaisen yrittäjyyskoulutusohjelman Namibian Polytechnikissa 
sekä vieraanvaraisuudesta, tuesta ja kannustuksesta tutkimukselleni. Iso kiitos 
myös monelle muulle Namibian Polytechnikin henkilökunnan jäsenelle heidän 
avustaan, vieraanvaraisuudestaan ja ystävällisyydestään monien Windhoek-
vierailujeni aikana! Kiitän lämpimästi Namibian Polytechnikin Prolearning-tii-
min valmentajaa Adella Mapangaa monista tärkeistä ja merkityksellisistä kes-
kusteluistamme! Kiitos myös Proakatemian Suuntaviitta-tiimin silloiselle val-
mentajalle KTM Milja Valtoselle hyvistä haastatteluhetkistä! 

Esitän lämpimät kiitokseni Aalto yliopiston Yrittäjyyden Entre-tutkimusryh-
män jäsenille vertaistuesta, keskusteluista ja kannustuksesta, erityisesti kohdis-
tan kiitokseni KT Outi Häggille ja KTT Kati Peltoselle, esimerkkinne ja tukenne 
ovat olleet minulle innostavia ja arvokkaita! Kiitos KTT Kirsi Snellmannille kan-
nustuksesta ja hyvistä neuvoista! Lämmin kiitos myös KTM Lenita Niemiselle 
Porin Yliopistokeskuksesta vertaistuesta ja kannustuksesta! Erityiskiitos hyville 

jäsenille Namibian Windhoekissa ja Tamper
Ilman avointa, ennakkoluulotonta ja rehellistä 

misen jälkeen. Mahdollisuus osallistua Namibian Polytechnicin värik   

sekä arvokkaita keskustelujamme viiden vuoden aikana tätä väitöskirjaa ei  
olisi koskaan kirjoitettu. Erityisen iloinen ja 
desta seu

-onnellinen olen ollut mahdollisuu

2011 oli

mistu
kääseen ja elämykselliseen valmistumisjuhlaan 

-
Windhoekissa huhtikuussa 

professori, apulaiskansleri ikimuistoinen kokemus! Lämmin kiitos 
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ystävilleni ja kollegoilleni FT Carita Prokille, TkT Ulla Häggblomille ja KTM Eija 
Iso-Junnolle Tampereen ammattikorkeakoulusta kannustuksesta ja tuesta. Ei-
jalle lisäksi suurkiitos väitöskirjani kuvioiden ja taulukoiden taitavasta tekni-
sestä toteutuksesta, tekstin editoinnista sekä painokuntoon saattamisesta! 

Kaunis kiitos saamastani taloudellisesti tuesta Aalto-yliopiston Tukisäätiölle, 
Liikesivistysrahastolle, Yrjö Uiton Säätiölle sekä DKG International järjestölle! 
Kiitän tutkimusartikkelieni kielentarkastuksesta Kalle Rademackeria!  

Kiitän lämpimästi yhteisesti kaikkia hyviä ystäviäni, jotka olette jaksaneet tu-
kea ja kannustaa minua tohtoriopintojeni ja väitösprosessini eri vaiheissa! Eri-
tyiskiitoksen ansaitsevat KTM Satu Heikkilä ja PsT, dosentti Pirkko Nieminen.  

Lämpimät kiitoksekseni lähetän myös edesmenneille vanhemmilleni Leena ja 
Gösta Utriaiselle, erityisesti isäni Kössi antoi minulle vahvan esimerkin osoit-
taen, että ahkeralla työnteolla, sitkeydellä ja uskomalla omiin kykyihinsä ja 
unelmiinsa voi siirtää vaikka vuoria! Oma Maija-mummini on myös antanut 
vahvan esikuvan elämääni. Rakkaat sisareni Maija-Leena ja Tiina-Marja per-
heineen ansaitsevat lämpimät erityiskiitokset! Iso kiitos tuestanne ja vahvasta 
läsnäolostanne elämässäni! 

Kiitoksista kauneimmat ja syvimmät osoitan omalle rakkaalle perheelleni: 
yrittäjäpuolisolleni Matille, jonka vankka usko väitöskirjani valmistumiseen 
sekä horjumaton ja mitä monimuotoisin kannustus ja tuki on kantanut ja vienyt 
alusta alkaen väitösprosessiani vahvasti eteenpäin, pojalleni Aleksille, kolman-
nen polven yrittäjälle, joka on myös monin eri tavoin auttanut, tukenut ja kan-
nustanut onnistumistani tällä taipaleellani, miniälleni Clémentinelle, jonka tuki 
ja kannustus on ollut arvokasta ja tärkeää sekä rakkaille lapsenlapsilleni Lucalle 
ja Ninalle, jotka omalla ihanalla ja aurinkoisella olemassaolollanne olette aina 
kirkastaneet päiväni – omistankin tämän väitöskirjani teille molemmille kan-
nustaen ja uskoen, että yrittäjämäinen, aktiivinen ja vastuullinen elämäntapa 
löytää vankan jalansijan myös teidän elämässänne! 
 

”Believe you can, then you will" Mulan (Disney).  

 
Kaislarannassa, Teiskossa helmikuussa 2019 iloisesti tippuvien räystäiden ja 
sulavien luminietosten keskellä  

 
Riitta-Liisa Arpiainen 
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1. Johdanto 

Tässä luvussa perehdytään tutkimuksen taustaan ja lähtökohtiin sekä luodaan 
katsaus yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjämäisen oppimisen merkitykseen ylei-
sesti ja kehittyvissä maissa erityisesti. Lisäksi kartoitetaan muutamia kokemuk-
sellisen toimintaoppimisen viimeaikaisia tutkimuksia yrittäjyyskasvatuksen 
kentässä, asemoidaan tutkimus tieteelliseen keskusteluun sekä kuvataan tutki-
musaukot ja perustellaan tutkimuksen tarpeellisuus. Lopuksi kuvataan tutki-
muksen tavoite ja tutkimustehtävät sekä tutkimuksen rakenne. 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Yrittäjyyskasvatus (entrepreneurship education) ja yrittäjämäinen oppiminen 
(enterprise/entrepreneurial learning) ovat nousseet koulutuspolitiikan kes- 
kiöön 2000-luvulla niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Yrittäjyyskasvatuk-
sen kehittäminen ja edistäminen Euroopan unionissa ja sen jäsenmaissa on ol-
lut yksi keskeisistä poliittisista tavoitteista monen vuoden ajan (European Co-
mission/EACEA/Eurodice 2016). Yhteiskunnat eri puolilla maailmaa ovat no-
peiden muutoksien ja epävarmuuden puristuksissa; yrittäjyys ja innovaatiot on 
nähty avaintekijöinä vastaamaan näihin haasteisiin. Myös yritystoiminnan ta-
loudelliset vaikutukset yhteiskuntien kasvuun ja työllisyyteen herättävät kasva-
vaa mielenkiintoa yrittäjyyskasvatusta kohtaan (Audretsch, Grilo, & Thurik 
2011).  

Maailmanlaajuisen kilpailun kiristyessä tärkeänä nähdään myös opiskelijoi-
den oppiminen ajattelemaan ja toimimaan yrittäjämäisesti pyrittäessä saavut-
tamaan yhteiskunnalliset ja taloudelliset tavoitteet (European Commis-
sion/EACEA/Eurodice 2016; Matlay 2005). Euroopan komission Yrittäjyys 
2020 -toimintasuunnitelmassa nostetaan esiin yrittäjyyskasvatuksen ja yrittä-
jämäisen oppimisen tehostamisen tarve yliopistokoulutuksessa. (European 
Commission 2015). Korkeakoulutuksella ja sen yhteyksillä innovaatiotoimin-
taan nähdään keskeinen rooli niin yksilöiden kuin yhteiskuntien kehittymi-
sessä. Yrittäjämäistä toimintatapaa edellytetään niin globaalisti, yhteiskunnal-
lisesti, organisatorisesti kuin yksilöllisesti, koska epävarmuus ja toimintaympä-
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ristöjen monimutkaisuus tuovat monia eri haasteita (Gibb 2005), ja koulutuk-
sella varmistetaan kansalaisten valmius tulevaisuuden haasteiden kohtaami-
seen (Stuart 1996). Euroopan komission neuvosto korostaa (European Com-
mission/EACEA/Eurodice 2016, 17) raportissaan, että ”yrittäjämäisen ajattelu-
tavan kehittämisellä voi olla kansalaisille huomattavia hyötyjä niin ammatilli-
sesti kuin yksityiselämän kannalta”. 

Euroopan unionin tasolla yrittäjyyden kehittäminen on nostettu yhdeksi 
avaintekijäksi kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittämisessä. Sen strategiassa 
korostetaan yrittäjämäisen kulttuurin edistämistä kehittämällä kansalaisten 
yrittäjämäistä ajattelua, yrittäjyystaitoja ja tietoisuutta erilaisista uramahdolli-
suuksista yrittäjyydessä. Kansalaisten valmius ja kyky havaita ja luoda mahdol-
lisuuksia sekä osaamista ideoiden viemisestä käytäntöön nähdään tärkeinä yrit-
täjämäisen kulttuurin osatekijöinä (Kyrö & Ristimäki 2008). Euroopan komis-
sion (European Commission/EACEA/Eurodice 2016) jäsenmaissa yrittäjyys-
kasvatuksesta tekemän laajan selvityksen mukaan yhteinen eurooppalainen nä-
kemys yrittäjyydestä korostaa kahta seikkaa. Ensinnäkin tärkeänä nähdään 
yrittäjämäisten asenteiden, taitojen ja tietojen kehittäminen, jotta oppijoille 
syntyisi valmius kehittää ideoita toimintaan toteutettaviksi. Toiseksi yrittäjyyttä 
ei yhdistetä pelkästään taloudelliseen toimeliaisuuteen ja liiketoiminnan syn-
nyttämiseen, vaan sillä nähdään olevan tärkeä yhteys myös elämän ja yhteis-
kunnan kaikille eri aloille. Yrittäjyyden opetus ja yrittäjämäinen oppiminen ovat 
laajasti käytössä yliopistoissa ja korkeakouluissa, mutta yrittäjyyden opetuksen 
pedagogista uudistamista kaivataan (Fiet 2000, De Tienne & Chandler 2004; 
Jones & Penaluna 2013). 

Yrittäjyys ymmärretään tässä työssä Euroopan komission (2012, 7) määritel-
män mukaisesti: ”yksilön kyvykkyydeksi työstää ideat toiminnaksi, joka sisältää 
luovuutta, innovatiivisuutta sekä riskinottokykyä sekä taitoa suunnitella ja joh-
taa projekteja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä määritelmä tukee jokaista yk-
silöä kodin ja yhteiskunnan jokapäiväisissä toimissa, antaa työntekijöille mah-
dollisuuden olla tietoisempia työnsä sisällöstä ja tarttua erilaisiin mahdolli-
suuksiin ja rakentaa perustan yrittäjille sosiaaliseen tai taloudelliseen toimin-
taan”. Pedagogiikalla puolestaan tarkoitetaan tässä työssä sekä opetusta ohjaa-
via periaatteita filosofisine sitoumuksineen kuin myös opetuksen käytänteitä ja 
opetusmenetelmiä (Peltonen 2014; Talvio 2002). 

Tämän päivän työntekijöiltä edellytetään yrittäjämäistä sitoutumista työhön 
ikään kuin he toimisivat yrityksessä sisäisinä yrittäjinä (Römer-Paakkanen & 
Suonpää 2017). Sisäistä yrittäjyyttä on määritelty monilla eri määritelmillä: se 
voidaan määritellä yrittäjyydeksi (Bostjan & Hisrich 2003) sekä yrittäjä-
mäiseksi käyttäytymiseksi ja asenteiksi (Pinchot 1985) olemassa olevan organi-
saation sisällä, jolloin työntekijöiden tärkeinä ominaisuuksina nähdään vas-
tuullinen asenne työhön ja sen kehittämiseen, aloitteellisuus, riskinottokyky, 
luovuus ja innovatiivisuus (Kansikas 2004). Sillä myös haetaan tehokkuutta yri-
tyksen toimintoihin sekä vahvistetaan toimijoiden omaa kasvua (Heinonen 
2001).  

Yrittäjyyden edistämisessä yrittäjyyskasvatuksella ja -koulutuksella on oma 
merkittävä roolinsa (European Commission 2015; 2017; Henry, Hill & Leitch 
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2003). Yrittäjyyskasvatuksella nähdään olevan laajempi tehtävä vastaamassa 
moniin nyky-yhteiskunnan poliittisiin ja sosioekonomisiin haasteisiin (Matley 
2005). Yrittäjäksi kasvaminen ei tapahtu hetkessä, eikä yrittäjyyskasvatus ta-
voittelekaan nopeita ratkaisuja, vaan antaa oppijoille keinot ja välineet arvioida 
mahdollisuuksiaan lähteä yrittäjäksi joko samantein, opintojen päättyessä tai 
myöhemmin tulevaisuudessa (Römer-Paakkanen 2006). Fayolle & Gaillyn 
(2015) mukaan Donckels (1991) puolestaan näkee korkeakouluasteisen yrittä-
jyyskasvatuksen päätehtäväksi opiskelijoiden yrittäjämäisen ajattelun herättä-
misen ja yrittäjyyspolun kirkastamisen yhtenä uravaihtoehtona. 

1.2 Yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjämäisen oppimisen 
ja opettamisen määrittelyä 

Tutkijoiden (mm. Fayolle 2013; Higgins & Galloway 2014: Liquori ym. 2018; 
Matley 2005; von Graevenitz, Harhoff & Weber 2010) mukaan yrittäjyyskasva-
tuksen selkeää määrittelyä ja ymmärrystä ovat vaikeuttaneet osittainen käsit-
teellinen ja kontekstuaalinen sekaannus ja hajaannus. Yrittäjyyskasvatusta ja 
yrittäjämäistä oppimista on määritelty monin eri määritelmin, laajempina ja 
suppeampina versioina. Jones ja English (2004) määrittelevät yrittäjyyskasva-
tuksen taidoiksi, joita voidaan opettaa ja ominaisuuksiksi, joita voidaan saada 
aikaan ja joiden avulla oppijat pystyvät kehittämään uusia ja innovatiivisia 
suunnitelmia. Hytti ym. (2002) näkevät yrittäjyyskasvatuksen tavoitteina yrit-
täjyyden ymmärtämisen, yrittäjämäisen toiminnan ja yrittäjänä toimimisen. 
Neck ja Corbett (2018) määrittelevät yrittäjyyskasvatuksen ajattelun, erilaisten 
taitojen ja käytännön osaamisen kehittämiseksi, jotka ovat välttämättömiä yri-
tystoimintaa aloitettaessa, mutta tunnistavat myös ko. osaamisen tärkeyden 
muilla alueilla toimittaessa. 

Laajassa yrittäjyyskasvatusta koskevassa määritelmässään Euroopan komis-
sio (2016, 3) näkee yrittäjyyskasvatuksen olevan kaikkia kasvatuksellisia toi-
menpiteitä, "jotka pyrkivät kehittämään oppijoista vastuullisia, yrittelijäitä yk-
silöitä, joilla on taitoja, tietoa ja tarvittavat asenteet saavuttaakseen itselleen 
asettamansa tavoitteet voidakseen elää täysipainoista elämää". Tässä tutkimuk-
sessa sovelletaan tätä laajaa yrittäjyyskasvatuksen määritelmää. 

Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjämäinen oppiminen ovat sidoksissa angloamerik-
kalaiseen käsitteistöön ja termeihin, jotka liitetään ”education” käsitteeseen, 
kuten "entrepreneurship", "enterprise", "enterprising", "entrepreneurial" ja 
"entrepreneur" (esim Kyrö & Ripatti 2006). Pohjois-Amerikassa "entrepre-
neurship education" on yleisimmin käytetty termi (Paasio & Nurmi 2006). Eu-
rooppalaisessa tutkimuskirjallisuudessa "entrepreneurial"-käsitettä käytetään 
puhuttaessa yrittäjämäisestä toiminnasta liiketalouden kontekstissa, "enter-
prise" ja "enterprising"-käsitteet puolestaan kuvaavat yrittäjämäistä tai yritte-
liästä toimintaa missä tahansa ympäristössä (Kyrö, Mylläri & Seikkula-Leino 
2008). Gibb (2002a) ehdottaa, että "enterprise" ja "enterprising"-käsitteitä voi-
taisiin käyttää toistensa synonyymeina. 
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Yrittäjyyskasvatus käsitteenä on haasteellinen yhdistäen yrittäjyyden määrit-
telyn ja kasvatuksen käsitteen monenlaiset tulkinnat (Kyrö 2006). Kyrö ehdot-
taa, että yrittäjyyskasvatusta käytettäisiin pääkäsitteenä ja yrittäjämäistä oppi-
mista ja opettamista sen alakäsitteinä. Haasteellisuudestaan huolimatta yrittä-
jyyskasvatuksen monista määrittelyistä löytyy useita yhteisesti hyväksyttyjä 
ominaisuuksia, kuten mahdollisuuksien havaitseminen, innovatiivisuus, uuden 
toiminnan aikaansaaminen ja riskin ottaminen (Gibb 2005; Landström 1998; 
Schumpeter 1934; Kyrö 2006). 

1.3 Kuinka ja missä yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintatapaa tu-
lisi oppia ja opettaa? 

Yrittäjämäisen oppimisen käsitteen taustalla on ajatus, että yrittäjä oppii toimi-
malla yrittäjänä (learning in entrepreneurship) eli hän oppii yrittäjyyden kautta 
siinä tarvitsemiaan taitoja ja osaamista (Hjort & Johannisson 2006). Keskeistä 
on nimenomaan oppiminen toiminnan ja tekemisen kautta. Copen (2005) mu-
kaan yrittäjämäisen oppimisen prosessiin sisältyy tiedon, käyttäytymisen ja 
tunnetilojen oppiminen, jolloin myös sosiaalisilla prosesseille on keskeinen 
rooli (Cope 2005). Kontekstilla, missä oppiminen tapahtuu, on vaikutusta yrit-
täjämäiseen oppimiseen, jossa tärkeinä nähdään sekä sisältö, mitä opitaan että 
prosessi, jonka kautta opitaan (Politis 2005). Corbett (2005) korostaa yrittäjä-
mäisen oppimisen olevan yksilöllistä, sosiaalista ja organisationaalista. Ruoho-
tie ja Koiranen (2001) painottavat yrittäjämäisessä oppimisessa holistista ih-
miskäsitystä ja kokonaisvaltaista käsitystä yrittäjyydestä. Kognitivisten val-
miuksien kehittäminen on tärkeää, mutta yhtä tärkeinä kehittämisen osa-alu-
eina tulee nähdä myös persoonallisuuden konatiiviset (motivaatio) ja affektiivi-
set (tunteet) osa-alueet (Ruohotie & Koiranen 2001). Myös World Economic Fo-
rumin (2016, 4) mukaan opiskelijat tarvitsevat muunkinlaisia taitoja ja osaa-
mista kuin perinteisiä akateemisen koulutuksen tarjoamia tietoja menestyäk-
seen 21. vuosisadalla. Perinteisten taitojen ja tietojen lisäksi yhteistyö-, kommu-
nikointi- ja ongelmaratkaisutaitojen oppiminen ja omaksuminen erilaisissa so-
siaalisissa ja emotionaalisissa oppimiskonteksteissa nähdään tärkeiksi menes-
tymisen työkaluiksi nopeasti kehittyvissä digitaalisissa kansantalouksissa.  

Yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintatapaa ei kuitenkaan opita pelkästään kir-
joja lukemalla tai osallistumalla oppitunnilla harjoitukseen yritystoiminnan 
käynnistämisestä. Tutkijat ovat havainneet, että monissa yrittäjyyskoulutuk-
sissa pääpaino on kuitenkin edelleen liiketoimintasuunnitelmien laadinnassa, 
eikä käytössä ole opetusmenetelmiä, jotka osallistaisivat oppijat aktiiviseen si-
toutumiseen (Honig 2004; Pittaway ym. 2009), jolla tarkoitetaan toimintaop-
pimista, ja joka sisältää yritystoiminnan käynnistämistä oikean yritystoiminnan 
tapaan (Neck & Greene 2011). Tutkijat ovat myös ehdottaneet (European Com-
mission/EACEA/Eurodice 2016), että sellaiset pedagogiset menetelmät, jotka 
mahdollistavat opiskelijoiden todelliset kokemukset ympäröivästä maailmasta 
ovat keskeisiä yrittäjyyskasvatuksessa. Samalla kuitenkin kaivataan selkeitä lin-
jauksia ja ohjeita yrittäjyyskasvatuksen opetukseen sopivimmista pedagogista 
menetelmistä (European Commission/EACEA/Eurodice 2016). Krueger (2007) 
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on kuvannut yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan kehittymistä seuraavassa tau-
lukossa. 

 
 

Taulukko 1. Yksinkertaistettu malli pedagogiikan kehittymisestä (mukaillen Kruger Jr. N. F. 
2007, 126). 

Pedagogiikan paino-
piste 

Keskeinen olettamus Esimerkki 

Opettajakeskeinen Opettaja välittää tietoa  
passiivisille opiskelijoille 

Ulkoa opettelu 

Opettaminen keskeistä Oppiminen nähdään proses-
sina 

Esim. liiketoimintasuunnitel-
mien laatiminen 

Oppijakeskeinen Oppijat vastuussa omasta  
oppimisestaan 

Esim. case-oppiminen, liiketoi-
mintasuunnitelmat käytäntöön 

Oppiminen keskeistä Oppiminen on tilannesidon-
naista, opettaja ja oppijat yh-
täläisiä 

Kokemuksellinen toimintaop-
piminen, ongelmaperusteinen 
oppiminen, projektioppiminen 

 
Toimintaoppiminen yrittäjyyskoulutuksissa eli koulutuksen aikana tapahtuva 
yritystoiminnan käynnistäminen ja yrittäjänä toimiminen on kasvattanut suo-
siotaan opetusmenetelmänä (Klapper & Refai 2015; Lackéus 2014; 2015; Mwa-
salwiba 2010; Pittaway ym. 2009; Rasmussen & Sorhein 2006; Robinson ym. 
2016;). Toimintaoppimisen lisäksi tarvitaan myös teoreettista tietoa ja ymmär-
rystä, jotta osattaisiin hoitaa käytännön yritystoimintaa (Fiet 2001). Myös 
Wang ja Chugh (2014) nostavat esiin, että yrittäjämäinen oppiminen voi olla 
syvempää ja luovempaa, jos teoriatiedon oppiminen ja käytännön tekeminen 
sekä sen kriittinen reflektointi voidaan yhdistää oppimisessa. 

Euroopan komissio (2010) korostaa yrittäjyyskasvatusta koskevassa raportis-
saan, että yrittäjyyskasvatus tulisi saada integroiduksi osaksi kaikkia opetus-
suunnitelmia. Samoin raportissa vaaditaan muutosta pedagogiikkaan ja käyt-
töönotettavaksi sellaisia opetusmenetelmiä, joissa korostuu kokemuksellinen 
oppiminen, opettajan rooli valmentajana ja oppijoiden itsenäisyys. Raportti pe-
räänkuuluttaa myös muutosta oppimisympäristöihin, pois luokkahuoneista to-
dellisiin yritysympäristöihin. Eri maiden hallituksilla nähdään olevan avain-
rooli näiden muutosten aikaansaamiseksi ja laadukkaan yrittäjyyskasvatuksen 
kehittämiseksi. 

Sen jälkeen, kun ensimmäinen yrittäjyyskoulutuskurssi järjestettiin Harvar-
din yliopistossa USA:ssa maisteriopiskelijoille vuonna 1947, on syntynyt lukuis-
ten yrittäjyyteen painottuvien kurssien, ohjelmien, julkaisujen, opetustehtävien 
ja keskusten infrastruktuuri niin USA:n korkeakouluissa (Katz 2003) kuin muu-
allakin maailmassa (Vesper & Gartner 1999). Yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toi-
mintatapaa opetetaan ja opitaan tällä hetkellä yli 3 000 eri instituutiossa ym-
päri maailmaa (Morris & Liquori 2016). Samanaikaisesti myös alan tutkimus-
kirjallisuus on kehittynyt yrittäjyyden ja kasvatuksen rajapinnassa (Greene ym. 
2004). Useissa yrittäjyyskasvatusartikkeleita koskevissa katsauksissa (esimer-
kiksi Pittaway & Cope 2007a; Fayolle 2013) esiin nousee seikka, että vaikka mo-
net julkaistuista artikkeleista käsittelevät yrittäjien oppimista yritystoiminnas-
saan, niissä ei perehdytä riittävästi taustalla vaikuttaviin psykologian tai kasva-
tuksen teorioihin (Robinson ym. 2016). Béchard & Grégoire (2005) nostavat 
puolestaan esiin kolme osa-aluetta, joita ei ole vielä tutkittu riittävästi: sosio-
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kognitiivinen, psykokognitiivinen ja henkinen tai eettinen tutkimusalue, mistä 
johtuen yrittäjyyskasvatuksen tutkimus ei ole niin monipuolista ja "valmista" 
kuin se voisi olla, tarkasteltuna erityisesti kasvatusteorioiden näkökulmasta. 
Kasvatustieteellisessä kirjallisuudessa sosiokognitiiviset teoriat korostavat yk-
silön ja sosiaalisen ympäristön välistä vuorovaikutusta, kuten esimerkiksi Ban-
duran, 1997 teoria minäpystyvyyden vaikutuksesta oppimisessa tai Wygotskyn, 
1962/1996 teoria yhteistoiminnan roolista tiedon tuottamisessa ja ymmärtämi-
sessä (Béchard & Grégoire 2005). Psykokognitiiviset teoriat keskittyvät puoles-
taan enemmän toimijan ja substassin välisiin vuorovaikutuksiin, kuten yksilöl-
lisen oppimisen henkisiin dimensioihin, esimerkkeinä muistin rakenteen ja 
prosessien rooli, ajattelun prosessit, tiedon siirto, oppimistyylit ja oppimisstra-
tegiat (esim. Siegler & Alibali 2003). Yrittäjyyskasvatuksen alueella Shepherd 
(2004) on tutkinut tunteiden roolia epäonnistumisesta oppimisessa. 

1.4 Yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjämäisen oppimisen merkitys 
yleisesti ja kehittyvissä maissa erityisesti 

Vuonna 2013 suoritettiin Euroopan komission toimeksiannosta (European 
Commission 2015) kartoitus yrittäjyyskasvatuksen vaikutuksista raportoin- 
neista tutkimuksista. Kartoituksessa listattiin 91 tutkimusta 23 maasta; 84 tut-
kimuksessa raportoitiin aloitteista ja toimenpiteistä, joita oli tehty kansallisella 
tasolla ja seitsemässä esimerkissä tutkittiin monikansallisia projekteja, jotka 
toimivat useissa eri maissa. Kerätyn aineiston perusteella voidaan todeta yrittä-
jyyskasvatuksella olevan vaikutusta. Yrittäjyyskasvatukseen osallistuneet opis-
kelijat perustavat todennäköisemmin yrityksen kuin opiskelijat, jotka eivät 
osallistuneet yrittyjyyskasvatukseen ja heidän yrityksensä vakuttavat olevan in-
novatiivisempia ja menestyneempiä kuin henkilöiden, jotka eivät siihen osallis-
tuneet. Yrittäjyyskasvatukseen osallistuneilla alumneilla on matalampi riski 
jäädä työttömäksi ja he tulevat useimmin vakinaisesti työllistetyiksi. Heillä on 
myös paremmat työpaikat ja he ansaitsevat paremmin verrattuna henkilöihin, 
joilla ei ole yrittäjyyskoulutusta. Paitsi yksilötasolla, tutkimusesimerkit osoitti-
vat yrittäjyyskasvatuksella olevan vaikutusta myös koulutusinstituutioissa, ta-
loudessa ja yhteiskunnassa. 

Kuvio 1. Yrittäjyyskasvatuksen aikaansaama muutos (mukaillen European Comission, 2015, 18). 
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Yrittäjyydellä ja yrittäjyyskasvatuksella on erityinen merkitys kehittyvissä 
maissa, koska niissä työmarkkinaolosuhteet ovat epäsuotuisat ja vaikeasti en-
nustettavat (Mead & Liedholm 1998). Tutkijat ovat painottaneet (Baumol & 
Strom 2007; Gries & Naudé 2010) yrittäjyyden mullistavaa roolia kehittyvien 
maiden taloudellisen hyvinvoinnin rakentamisessa sekä sen merkitystä yksilöi-
den, yhteisöjen ja kansantalouksien sosiaalisiin muutoksiin (Alvarez, Barney & 
Newman 2015; Bruton, Ketchen Jr. & Ireland 2013). Kehittyvien maiden epä-
vakaat työmarkkinat vaikeuttavat valmistuneiden opiskelijoiden työelämää 
koskevia valintoja ja urasuunnittelua, koska palkkatyömahdollisuuksia on tar-
jolla vähemmän kuin kehittyneissä maissa (Jones ym. 2008; Tkackev & 
Kolvreid 1999). Turbulenttiset taloudet tarjoavat kuitenkin myös yrittäjyysmah-
dollisuuksia, kenties jopa vakaita ja kehittyneitä talouksia enemmän (Iakovleva 
2007). Nabin ja Liñánin (2011) mukaan korkeakoulutettujen yritystoiminnasta 
on vain vähän tutkimustietoa kehittyvistä maista ja lisätutkimusta tarvitaan, 
jotta ymmärrettäisiin paremmin kehittyvien maiden korkeakoulutettujen yrit-
täjyysaikomuksia, yritystoimintaa sekä niihin vaikuttavia tekijöitä ja yrittäjyys-
kasvatusta. He näkevät korkeakoulutuksen yleensä ja yrittäjyyskasvatuksen eri-
tyisesti olevan mahdollisia avaintekijöitä kehittyvien maiden yrittäjyystoimin-
nan edistämisessä. 

Tutkimuksessaan (Iakovleva, Kolvereid & Stephan 2011) yrittäjyysintentioista 
ja niihin korreloivista tekijöistä, tutkijat havaitsivat, että tutkimukseen osallis-
tuneilla kehittyvien maiden opiskelijoilla (tutkimuksessa viisi kehittyvää ja yh-
deksan kehittynyttä maata) oli enemmän yrittäjyysintentioita kuin kehittyvissä 
maissa olevilla opiskelijoilla. Tutkimustulokset tukevat ko. tutkijoiden väitettä, 
että yrittäjämäiset toiminnot menestyvät sekasortoisissa ympäristöissä. Samoin 
tutkimustulosta tukee tutkimuksen oletus, että ympäristössä jatkuvasti esiin 
nousevat uudet mahdollisuudet sekä epävarmuus tulevaisuudesta, voivat kiih-
dyttää nuorten ihmisten halukkuutta perustaa yrityksiä. Tutkijat nostavat kui-
tenkin esiin kysymyksen tämänkaltaisten yritysten todennäköisestä vaikutta-
mismahdollisuudesta maansa taloudelliselliseen menestykseen. Tutkimus teh-
tiin 13 maassa yhteensä 2 225 opiskelijalle. Koska tutkimuksesta nousi myös 
esiin, että asenteet korreloivat vahvimmin yrittäjyysintentioihin, tutkijat Iako-
levleva, Kolvereid ja Stephan (2011) suosittelevat yrittäjyyskasvatuksen mu-
kaanottamista kaikille koulutustasoille ja toivovat eri maiden hallitusten edis-
tävän yrittäjyysvaihtoehtoa uravalintana. 

Global Entrepreneurship Monitorin (GEM) tutkijat (Herrington & Kelly 2012) 
ovat vuosien aikana havainneet tutkimuksissaan positiivisen korrelaation 
uransa alkuvaiheessa olevien yrittäjien menestymisen ja heidän suorittamansa 
koulutuksen välillä. Tutkimuksiin osallistuneiden kaikkien Saharan eteläpuolis-
ten maiden yrittäjien koulutustaso oli heikko, ja yrittäjyyskasvatusta ei ollut tar-
jolla juuri ollenkaan. Kuitenkin esimerkiksi Afrikan kehittyvissä maissa liiketoi-
mintaympäristö näyttää muuttuneen nopeasti yrittäjyyttä suosivaksi viimeisten 
vuosikymmenten aikana (Eijdenberg & Masurel 2013). Yksi suurimmista yrit-
täjyyden ongelmista kehittyvissä maissa on kuitenkin seikka, että suurin osa yri-
tystoiminnasta on pakon sanelemaa tai varsin marginaalista liiketoimintaa, 
jolla on sangen vähän mahdollisuuksia hyvinvoinnin synnyttämiseen (Van Stel, 
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Carree & Thurik 2005). GEM-tutkijat (Herrington & Kelly 2012) peräänkuulut-
tavat kouluihin yrittäjyyttä elämäntaitona opetettavaksi oppiaineeksi, jotta 
nuoret oppisivat ongelmanratkaisu- ja itseluottamuksen taitoja. Tutkimusten 
mukaan korkea-asteen koulutus vaikuttaa positiivisesti yrittäjäksi ryhtymiseen 
silloin, kun motivaationa on muu kuin välttämätön pakko (Van Stel, Storey & 
Thurik 2007). Korkea-asteen koulutus myös edistää epämuodollisen liiketoi-
minnan kehittämistä muodolliseksi liiketoiminnaksi (Sonobe, Akoten, & 
Otsuka 2011). Kehittyvien maiden koulutuksella ja erityisesti yrittäjyyskasva-
tuksen lisäämisellä ja kehittämisellä voidaan nähdä olevan yhteys yrittäjyyteen, 
joka edistää taloudellisen ja sosiaalisen arvon syntymistä yhteiskuntaan (Giel-
nik ym. 2015). 

1.5 Kokemuksellisen toimintaoppimisen tutkimuksia korkea-as-
teen yrittäjyyskasvatuksen kentässä  

Korkea- ja toisen asteen yrittäjyyskasvatukseen liittyviä tutkimuksia on run-
saasti ja aihetta on tutkittu monista eri näkökulmista, kuten opettajiin kes-
kittyviä tutkimuksia (mm. Järvi 2013; Peltonen 2014; Seikkula-Leino ym. 
2010; Suonpää 2013) ja opetusmenetelmiin liittyviä tutkimuksia (mm. 
Fayolle & Gailly 2015; Heinonen 2007; Lackéus 2014; Mwasalwiba 2010). 
Yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjämäisen oppimisen vaikutuksiin liittyvä tut-
kimus on kasvattanut suosiotaan viime vuosien aikana (mm. Duval-Couetil 
2013; Fayolle, Gailly & Lassas-Clerc 2006; Nabi ym. 2017; Pittaway ym. 
2009).  

Kokemuksellinen toimintaoppiminen yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjämäisen 
oppimisen kontekstissa alkoi kiinnostaa tutkijoita tutkimusaiheena enemmän 
2000-luvun alussa (vrt. Cope 2005; Cope & Watts 2000; Corbett 2005; Politis 
2005; Rae 2000; Hägg & Kurczewska 2016). Kokemuksellisen toimintaoppi-
misen teoriataustaa, syntyä ja roolia yrittäjyyskasvatuksessa ja yrittäjämäi-
sessä oppimisessa on käsitelty laajemmin kappaleessa 2.4 sivuilla 45–48. 
Vaikka toimintaoppiminen ja kokemuksellinen oppiminen saavat tutkijoilta ja 
muilta alan toimijoilta kannatusta yrittäjyyskasvatuksen pedagogisina lähtö-
kohtina (mm. European Commission 2010; Klapper & Refai 2015; Lackéus 
2015; Mwasalwiba 2010; Robinson ym. 2016), niitä koskevia pitkittäistutki-
muksia ei vielä löydy kovinkaan useita. Tarkastelen seuraavassa muutamia 
viime aikaisia yrittäjyyskasvatuksen kansainvälisiä kokemuksellisen toiminta-
oppimisen tutkimuksia ja niiden tuloksia. 

Tutkijat Blackwood, Round, Pugalis ja Hatt (2015) kuvaavat artikkelissaan 
tutkimusta, joka tehtiin Pohjois-Englannissa Northumbria yliopiston opiskeli-
joille, jotka osallistuivat uuteen alemman korkeakoulutason kolmivuotiseen  
Entrepreneurial Business Management (EBM) -koulutusohjelmaan. Kokemuk-
selliseen oppimiseen perustuva koulutus käynnistettiin syksyllä 2013. Tässä 
koulutusohjelmassa opiskelijat perustavat yrityksen ja opiskelevat toimimalla 
tiimiyrittäjinä. Tiimissä syntyvää tietoa hyödynnetään käytännön yritystoimin-
nassa lisäämään oppimista ja kehittämään erilaisia yritystoiminnassa tarvitta-
via taitoja, kuten luovuutta, innovatiivisuutta, johtamista, viestintää, tiimityö-, 
suunnittelu- ja päätöksentekotaitoja. Koulutusmalli perustuu aluperin Suo-



Johdanto 

23 

messa, Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kehitettyyn Tiimiakatemia-malliin 
(Leinonen, Partanen & Palviainen 2004; Pugalis ym. 2015). Opiskelumallissa 
tiiimivalmennus tukee joustavaa oppimista ja korvaa perinteiset luennot sekä 
luokkahuoneopetuksen. Jokaisella tiimillä on oma valmentaja, jonka tehtävänä 
on varmistaa tehokasta oppimista ja henkilökohtaista kehittymistä edistävä op-
pimisympäristö ja olosuhteet. Oppijoita rohkaistaan toimimaan yhdessä ratko-
essaan yritystoiminnassa eteen tulevia ongelmia ja haasteita. Kokemalla oppi-
minen antaa oppijoille vapautta oppimisessa. Oppijoiden tulee kuitenkin ottaa 
vastuu omasta oppimisestaan sekä jakaa oppimaansa muiden tiimiläisten 
kanssa. Ohjelman ensimmäisen vuoden ajan oppijoita tuetaan uudessa oppi-
misympäristössään yhdistämällä ohjelmaan jonkin verran perinteisempää ope-
tusta, jonka määrää vähennetään vuoden mittaan.  

Haastattelut, jotka olivat vapaaehtoisia, tehtiin kymmenelle opiskelijalle en-
simmäisen opintovuoden jälkeen. Haastatteluissa selvitettiin opiskelijoiden ko-
kemuksia ja oppimista tässä ohjelmassa. Haastateltavat olivat iältään 18–21 
vuotiaita, lukuun ottamatta yhtä opiskelijaa. Tiimissä oli mukana 16 opiskelijaa. 
Haastattelujen keskeisimmiksi tuloksiksi nousivat 1) opintovuoden aikana kas-
vanut itseluottamus 2) stragiset ja analyyttiset taidot 3) tiimityötaidot 4) toisten 
oppijoiden parempi ymmärtäminen ja huomioiminen. Haastatteluissa keskei-
simmiksi asioiksi nousi tiimi sosiaalisena oppimisympäristönä ja mahdollisuu-
det oppia toisiltaan ja toistensa kanssa. Tämä myös aiheutti opintojen alussa 
eniten hankaluuksia ja ahdistusta, mutta muuttui opintojen edetessä ohjelman 
vahvuudeksi. Tutkijat näkevät lisätutkimuksen aiheiksi oppijoiden välisten so-
siaalisten suhteiden mahdollisen vaikutuksen oppimiseen sekä ko. oppimismal-
lin vaikutukset oppijan identiteettiin ja itsetuntemukseen. 

Robin Bell (2015) raportoi Englannissa tehdystä tutkimuksesta, johon osallis-
tuivat korkeakouluopiskelijat, jotka suorittivat uutta yrittäjyyden kansallisen 
diplomin moduulia (Entrepreneurship Higher National Diploma). Tutkimuk-
seen osallistui 29 opiskelijaa, jotka olivat rekisteröityneet vuoden kestävälle 
kurssille. Moduli koostui kahdestakymmenestä viikottaisesta tapaamisesta. 
Kurssilla käytettiin aluksi jonkin verran ohjeistusta, ohjaaja esitteli tapaamisten 
alussa viikottaiset aiheet, joita opiskelijat jatkotyöstivät itsenäisesti ryhmissä. 
Ohjaaja oli käytettävissä tarvittaessa. Kurssin edetessä opiskelijat toimivat itse-
näisemmin kehittäessään yrittäjämäisiä taitoja. Modulin tarkoitus oli saada 
opiskelijat ottamaan vastuun omasta oppimisestaan. Modulin aikana opiskelijat 
toteuttivat ryhmissä itsenäisesti kaksi projektia, pop-up -kaupan ja teemaillan 
yliopiston opiskelijoille. Modulin arviointi kohdistui pop-up -kaupan esittelyyn 
ja sosiaalisen tapahtuman liiketoimintasuunnitelmaan. Opiskelijat kirjoittivat 
myös esseen kolmatta arviointia varten, jossa he reflektoivat kriittisesti modulia 
ja analysoivat, kuinka oppimistehtävät ja projektit olivat kehittäneet heidän 
yrittäjämäisiä piirteitään ja toimintatapaansa.  

Kurssin päätteeksi laaditut kriittiset esseet analysoitiin temaattisesti; 27 es-
seetä analysoitiin, jonka lisäksi 14 opiskelijaa antoi suullista palautetta. Lisäksi 
modulista saatiin palautetta ja kommentteja yliopiston palautejärjestelmän 
kautta. Opiskelijat antoivat palautetta 1) innovoinnin tärkeyden paremmasta 
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ymmärryksestä ja luovuuden merkityksestä yritystoiminnassa 2) proaktiivisuu-
den kehittymisestä; osa opiskelijoista koki sen parantuneen, osa pysyneen sa-
mana 3) minä-pystyvyydestä; tämän katsottiin kehittyneen voimakkaimmin 
modulin aikana. Luottamus omaan osaamiseen oli kasvanut huomattavasti 
mm. kahden käytännön projektin tekemisen kautta 4) riskin ottamiseen suh-
tautumisesta; iso osa opiskelijoista koki asenteensa riskin ottamiseen muuttu-
neen paljon modulin aikana. Käytännön projekteissa toimiminen ja niissä riskin 
ottaminen oli auttanut opiskelijoita arvioimaan riskin ottamisen hyötyjä.  
Moduli sai kokonaisuutena hyvän palautteen ja kokemuksellinen oppiminen 
sekä käytännön tekeminen koettiin hyvinä oppimiskokemuksina. Jotkut opis-
kelijoista olisivat kuitenkin kaivanneet enemmän ohjeistusta ja tarkempaa mal-
lia tekemiselle. Opiskelijoiden palautteet osoittivat korkeaa sitoutumista ja tyy-
tyväisyyttä opiskeluun. 

MBA-opiskelijoille ABC-yliopistossa Englannissa tehdyssä tutkimuksessa 
opiskelijoiden oppimiskokemuksista (Yeadon-Lee & Worsdale 2012) raportoi-
tiin sekä positiivisia että negatiivisia opiskelijakokemuksia. Opiskelussa käytet-
tiin toimintaoppimista ja toimittiin ryhmissä. Tutkimus tehtiin MBA-opintojen 
viimeisenä opiskeluvuotena. Tutkimus tehtiin opiskelijoille puolistrukturoituna 
kyselynä ja sen tulokset analysoitiin temaattisesti. Tärkeimpänä tuloksena nou-
si esiin toimintaoppimisen opiskeluryhmän myönteinen psykologinen ilmapiiri, 
jossa ryhmän jäsenet kokivat toimintansa sekä emotionaalisesti että psykologi-
sesti turvalliseksi. Jos tässä koettiin onnistuneen, silloin toimintaoppimisen ko-
ettiin vaikuttavan hyvin positiivisesti oppimiseen. Jotkut opiskelijat kokivat 
kuitenkin toimintaoppimisen ongelmalliseksi, sillä kaikki eivät työskentele mie-
lellään ryhmässä, vaan jotkut opiskelevat mieluiten yksin. Uusien opiskelijoiden 
mukaantulo ryhmiin saatettiin myös kokea ongelmallisena. Opiskelutiimien 
muodostamiseen ja ryhmädynamiikkaan tulee myös kiinnittää huomiota, sillä 
epätasapainossa olevat voimasuhteet ryhmän jäsenten välillä voivat vaikeuttaa 
oppimista ja heikentää ryhmän positiivista ilmapiiriä.  

Michael Fresen tutkimukset (2011) tuovat toimintaoppimisen ymmärtämi-
seen organisaatiopsykologian oppeja. Frese on perehtynyt yrittäjien ja yrittäjä-
mäisen toimintatavan oppimisen prosessiin toiminnan säätelyteorian (action 
regulation theory) avulla tutkiessaan erilaisia organisaatiopsykologian ilmiöitä, 
kuten kompetensseja ja koulutusta. Frese ja hänen tutkimusryhmänsä ovat teh-
neet monia toiminnan säätelyteoriaan pohjautuvia tutkimuksia kehittyvien 
maiden pienyritysten johtajille sekä yrittäjyyden opiskelijoille erityisesti Afri-
kassa (esim. Gielnik & Frese 2013; Solomon ym. 2013). Yksi viimeisimmistä tut-
kimusinterventioista (Gielnik ym. 2015) toteutettiin Ugandan Makereren ja 
Kristillisessä yliopistoissa ”Student Training for Entrepreneurial Promotion, 
STEP” -toimintaoppimiseen perustuvan yrittäjyyskoulutusohjelman muodossa. 
Tämä pitkittäistutkimus on yksi harvoista viime aikaisista kehittyvässä maassa 
tehdyistä toimintaoppimiseen perustuvaan yrittäjyyskoulutusohjelmaan osal-
listuneille opiskelijoille tehdyistä tutkimuksista. Ohjelman päätavoitteena oli 
kehittää opiskelijoiden yrittäjämäistä ajattelua ja saada heidät harkitsemaan 
yrittäjyyttä todellisena uravaihtoehtona. Ohjelman aikana opiskelijat jakautui-
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vat 4−6 hengen tiimeihin, tutustuivat toimintaoppimisen eri muotoihin ja käyn-
nistivät omaa yritystoimintaa. Oikean yrityksen toiminnan käynnistäminen ja 
harjoittaminen oli ohjelman keskeinen opetusmuoto. Lisäksi ohjelman aikana 
järjestettiin erillisiä koulutussessioita. Oppiminen virheistä ja kielteisenkin pa-
lautteen saaminen oli osa oppimisprosessia. Koulutuksen vaikutuksia seurattiin 
yli vuoden ajan käyttäen kontrolliryhmää. Koulutuksella todettiin olevan myön-
teisiä vaikutuksia osallistujien toiminnan säätelyn eri osatekijöihin (yrittäjyys-
aikomukset, aktiivinen suunnittelu, toimintatietämys ja yrittäjämäinen minä-
pystyvyys). Tutkimus osoitti, että toiminnan säätelymekanismeilla on tärkeä 
rooli toimintaoppimiseen perustavassa yrittäjyyskoulutuksessa ja yritysten pe-
rustamisessa. 

Scott, Penaluna ja Thompson (2016) kritisoivat tutkimuksessaan kokemuk-
sellisen oppimisen vaikutusten todentamista ja kyseenalaistavat, onko koke-
muksellinen oppiminen tehokkaampaa kuin perinteiset oppimistavat. He nos-
tavat esiin, että vaikka yrittäjyyskasvatukseen liittyviä kokemuksellisen oppimi-
sen tutkimuksia on tehty paljon, tiedetään kuitenkin kovin vähän kokemuksel-
lisen oppimisen lähestymistapojen mahdollisista vaikutuksista haluttujen oppi-
mistulosten tehokkaaseen saavuttamiseen tai siitä, liittyvätkö saavutetut oppi-
mistulokset kokemukselliseen oppimiseen. 

Edellä kuvatut yrittäjyyskasvatuksen kokemuksellista toimintaoppimista kos-
kevat tutkimukset edustavat kukin omanlaistaan koulutusta korkea-asteen 
opinnoissa. Yhteistä näille kaikille on, että näissä tapauksissa opinnot kestivät 
vähintään vuoden eli opiskelijoilla oli pidempi aika kerätä opintojen synnyttä-
miä kokemuksia. Tutkimusten tuloksissa nousee esiin osittain samoja, osittain 
erilaisia opiskelijakokemuksia, joista keskeisimpinä opiskelijan itseluottamuk-
sen ja minä-pystyvyyden kehittyminen, tiimin merkityksen ymmärtäminen 
opiskelussa ja sen psykologisen turvallisen ilmapiirin tärkeys, myönteisempi 
suhtautuminen riskin ottamiseen sekä kanssaoppijoiden parempi ymmärtämi-
nen ja huomioiminen. 

1.6 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimustehtävät 

Useat tutkijat (mm. Lackéus 2015; Smith & Patton 2011) peräänkuuluttavat siis 
yrittäjyyskasvatuksen uusia pedagogisia käytänteitä. Samoin Euroopan komis-
sion (2010) yrittäjyyskasvatusta koskevassa raportissa vaaditaan muutosta pe-
dagogiikkaan ja käyttöönotettavaksi sellaisia opetusmenetelmiä, joissa koros-
tuu kokemuksellinen oppiminen, opettajan rooli valmentajana ja oppijoiden it-
senäisyys. Raportti peräänkuuluttaa myös muutosta oppimisympäristöihin, 
pois luokkahuoneista todellisiin yritysympäristöihin. 

Vaikka toimintaoppiminen ja kokemuksellinen oppiminen saavat siis tutki-
joilta kannatusta (mm. Klapper & Refai 2015; Mwasalwiba 2010; Robinson ym. 
2016) yrittäjyyskasvatuksen pedagogisina lähtökohtina, niistä on tehty varsin 
harvoja pitkittäistutkimuksia, varsinkaan kehittyvistä maista niitä ei juurikaan 
ole. Myöskin Fayolle ja Gailly (2015) nostavat esiin artikkelissaan lisätutkimuk-
sen tarpeen pitkäkestoisen yrittäjyyskasvatuksen ja siinä erilaisten pedagogis-
ten tekijöiden vaikutuksista opiskelijoiden yrittäjyysasenteisiin, -käsityksiin ja -
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aikomuksiin. Opiskelijoiden kokemuksista, koskien kokemuksellista toiminta-
oppimista, kaivataan myös lisää tutkimusta (Piercy 2013). Yrittäjämäistä oppi-
mista koskevan kirjallisuuskatsauksensa perusteella Wang ja Chugh (2014) nä-
kevät puolestaan tärkeiksi lisätutkimuksen aiheiksi yrittäjämäisen oppimisen 
tiimi- ja eri organisaatiotasoilla ja yksilöllisen oppimisen yhdistämisen kollek-
tiiviseen oppimiseen. Wangin ja Chughin tutkimusta käsitellään enemmän kap-
paleessa 2.3.2 sivuilla 44–45. On siis tärkeää saada lisää tietoa siitä, kuinka 
nämä pedogogiset käytänteet soveltuvat yrittäjyyskasvatukseen, ja mitkä asiat 
mahdollisesti ovat merkityksellisiä, kun yrittäjyyttä opitaan yhteisöllisesti teke-
mällä ja kokemalla. Lisäksi on paremmin ymmärrettävä, miten näiden tulosten 
pohjalta voidaan mahdollisesti edelleen kehittää yrittäjyyskasvatusta ja yrittä-
jämäistä oppimista.  

Tämä väitöstutkimus pyrkii omalta osaltaan pienentämään edellä esitettyjä 
tutkimusaukkoja ja tarkastelee pitkittäistutkimuksessa yritäjyyskasvatusta ja 
yrittäjämäistä oppimista tiimissä tapahtuvan kokemuksellisen toimintaoppimi-
sen kontekstissa korkeakoulujen yrittäjyysopiskelijoiden kokemusten kautta, 
erityisesti kehittyvissä maissa. Tavoitteena oli selvittää, mitkä asiat nousivat 
keskeisiksi ja merkityksellisiksi oppimisprosessissa, mikä on niiden rooli siinä 
sekä niiden mahdolliset keskinäiset suhteet opiskeltaessa yrittäjyyttä yhteisölli-
sesti tiimissä kokemuksellisen toimintaoppimisen kontekstissa. Tutkimuksen 
tavoitteena on tuottaa tietoa ja ymmärrystä yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toi-
minnan oppimisen kehittämiseen. Keräämällä opiskelijoiden kokemuksia, 
kuuntelemalla ja seuraamalla heitä pitkittäistutkimuksessa useamman vuoden 
ajan, pyrittiin selvittämään koulutuksesta syntyneitä merkityksellisiä kokemuk-
sia. 

Vuosina 2009−2014 tutkimusaineiston keräämisen aikana sekä myös koko ai-
neistoa analysoitaessa esiin nousi voimakkaasti kolme "keihäänkärkeä" ja kes-
keistä teemaa: riskinoton oppiminen ja epävarmuuden sietäminen, tiimi ja 
siinä toimiminen sekä tunteiden rooli oppimisprosessissa. Viimeksi mainittu 
liittyy kiinteästi kahteen edelliseen teemaan. Nämä teemat ohjasivat tutkimusta 
eteenpäin tutkimustehtäviksi sekä perehtymään syvällisemmin ja analysoi-
maan tarkemmin kutakin näistä teemoista. 

Väitöstutkimuksen tutkimustehtävät, jotka ovat ohjanneet tutkimuksen kul-
kua, ovat 

 
1 Miten viimeaikaiset kansainväliset tutkimukset näkevät korkeakoulu-

kontekstissa tapahtuvan yrittäjämäisen oppimisen ja yrittäjyyskasva-
tuksen sekä niiden taustalla vaikuttavat kokemuksellisen oppimisen ja 
toimintaoppimisen teoriat ja niiden roolit yrittäjämäisessä oppimi-
sessa? 

2 Minkälainen oppimisympäristö rohkaisee ja motivoi oppijoiden epä-
varmuuden sietämistä ja riskinottokyvyn vahvistamista? Kuinka sellai-
sia oppimisympäristöjä voitaisiin luoda?  

3 Miten tiimioppiminen sopii yrittäjyyskasvatukseen ja yrittäjämäiseen 
oppimiseen? Kuinka tiimioppiminen voisi kehittää yrittäjämäistä oppi-
mista? 
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4 Mikä on tunteiden rooli yrittäjyyskasvatuksessa? Mitkä asiat synnyttä-
vät myönteisiä ja kielteisiä tunteita, ja miten oppijat kokevat niiden vai-
kuttavan oppimisessa? 

Tutkimus liikkuu poikkitieteellisesti liiketaloustieteen, kasvatustieteen, psyko-
logian sekä sosiologian rajapinnoissa. Asioita tarkastellaan yrittäjyyskasvatuk-
sen ja yrittäjämäisen oppimisen näkökulmista.  

1.7 Tutkimuksen rakenne ja artikkelitutkimusten tutkimustehtävät 

1.7.1 Tutkimuksen rakenne 

Väitöskirjani on artikkelimuotoinen sisältäen kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa 
rakennetaan viitekehys tehdylle tutkimukselle. Toinen osa koostuu neljästä eril-
lisestä, toisiaan täydentävästä artikkelista, joista kolme on julkaistu kansainvä-
lisissä julkaisuissa. Toisen osan neljäs artikkeli on suomenkielinen, Kasvatus-
lehden arviointiprosessissa oleva ja vielä julkaisematon.  

Tutkimuksessa ja aineistoissa tarkastellaan samaa casea eri näkökulmista, 
paitsi artikkelissa 4 on mukaan otettu lisäksi tutkimusaineistoa kahdesta muus-
takin casesta. 

 

 
 
Kuvio 2. Väitöskirjan rakenne. 

 
Luvussa 1 perehdytään tutkimuksen taustaan ja lähtökohtiin sekä luodaan 
katsaus yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjämäisen oppimisen merkitykseen ylei-
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sesti ja kehittyvissä maissa erityisesti. Lisäksi kartoitetaan yrittäjyyskasvatuk-
sen keskeisiä trendejä ja asemoidaan tutkimus tieteelliseen keskusteluun. Lu-
vussa kuvataan myös tutkimuksen tavoite ja tutkimustehtävät sekä tutkimuk-
sen rakenne. 
Luvussa 2 rakennetaan tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Ensin perehdy-
tään erilaisiin oppimiskäsityksiin ja niiden kehittymiseen. Seuraavaksi tarkas-
tellaan oppimisympäristöjä, koska erilaisilla oppimisympäristöillä on keskeinen 
rooli oppimisessa; niitä tarkastelemalla saadaan ymmärrystä myös yrittäjyyden 
ja yrittäjämäisen toimintatavan oppimiseen. Luvussa myös syvennetään yrittä-
jyyskasvatuksen ja yrittäjämäisen oppimisen ja opettamisen ymmärrystä tar-
kastelemalla niitä erilaisista näkökulmista ja luodaan katsaus kokemuksellisen 
oppimiseen ja toimintaoppimiseen. Seuraavaksi kartoitetaan reflektointia oppi-
misen syventämisen menetelmänä, erityisesti kokemuksellisessa oppimisessa. 
Viitekehyksessä perehdytään myös yrittäjämäiseen oppimiseen sosiaalisena op-
pimisprosessina erityisesti riskin ottamisen oppimisen ja epävarmuuden ja epä-
tietoisuuden sietämisen, tiimitoiminnan sekä oppimisprosessin herättämien 
tunteiden näkökulmista.  
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Kuvio 3. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 

Luvussa 3 kuvataan tutkimuksen metodologista perustaa; laadullista tutki-
musta ja filosofisia sitoumuksia sekä tapaustutkimusta tutkimusstrategiana. 
Luvussa esitellään myös tutkimuksen konteksti ja prosessi, tutkimusaineisto 
sekä haastattelu tutkimusmenetelmänä ja pohditaan aineiston analyysia. 
Luvussa 4 perehdytään tutkimuksen tuloksiin, ensin kunkin tutkimusartikke-
lin osalta erikseen ja sitten kaikkien artikkelien yhteenvetona. Luvussa pohdi-
taan myös tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia sekä tutkimuksen etiik-
kaa. Tutkimuksen tuottamaa kontribuutiota tarkastellaan sekä teoreettisen 
kontribuution että käytännön hyödynnettävyyden näkökulmasta. Lopuksi poh-
ditaan tutkimuksen rajoituksia ja jatkotutkimusehdotuksia. 
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1.7.2 Artikkelitutkimusten tutkimustehtävät 

Artikkeli (1) "Kokemuksellinen toimintaoppiminen yrittäjämäisessä 
oppimisessa ja yrittäjyyskasvatuksessa" (Arpiainen 2018, Kasvatus-
lehden arviointiprosessissa). 

Miten viimeaikaiset tutkimukset näkevät yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjämäi-
sen oppimisen sekä niiden taustalla vaikuttavat kokemuksellisen oppimisen ja 
toimintaoppimisen teoriat ja niiden roolit yrittäjämäisessä oppimisessa? 

Katsausartikkelissa (Arpiainen 2018, arviointiprosessissa) pyritään rakenta-
maan kuva yrittäjämäisestä oppimisesta ja opettamisesta sekä yrittäjyyskasva-
tuksesta muutamien viimeaikaisten kansainvälisten tutkimusten valossa. Artik-
kelissa analysoidaan yrittäjyyskasvatuksen teoriapohjaa kokemuksellisen oppi-
misen ja toimintaoppimisen lähestymistapojen kautta sekä niiden roolia yrittä-
jämäisessä oppimisessa erityisesti korkeakoulukontekstissa. Artikkeli pohjau-
tuu viitekehyksen lukuihin 2.1 ja 2.2 oppimiskäsitykset ja niiden kehittyminen 
ja oppimisympäristöt, 2.3 yrittäjyyskasvatus ja ja yrittäjämäinen oppiminen ja 
opettaminen sekä 2.4 kokemuksellinen oppiminen ja toimintaoppiminen. 

 
Artikkeli (2) "Learning risk-taking and coping with uncertainty 
through experiential, team-based entrepreneurship education" 
(Arpiainen & Kurczewska 2017). 

Minkälainen oppimisympäristö rohkaisee ja motivoi oppijoiden epävarmuuden 
sietämistä ja riskinottokyvyn vahvistamista? Kuinka sellaisia oppimisympäris-
töjä voitaisiin luoda? Artikkelissa selvitetään, kuinka tiimiyrittäjinä toimivien 
opiskelijoiden kokemukset riskin ottamisen oppimisesta ja epävarmuuden ja 
epätietoisuuden sietämisestä muuttuivat kokemukselliseen toimintaoppimi-
seen perustuvan yrittäjyyskasvatuksen koulutusohjelmaan osallistumisensa ai-
kana. Tutkimuksen tavoite oli kaksitahoinen. Ensiksi pyrittiin selvittämään tut-
kimukseen osallistuneiden opiskelijoiden yrittäjämäisen ajattelun dynamiikkaa 
heidän kohdatessaan riskin ottamista ja epävarmuutta opiskellessaan yrittä-
jyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa tiimissä. Toiseksi tutkittiin kokemuksellisen 
oppimisen roolia opiskelijoiden muuttuneissa kokemuksissa ja käsityksissä ris-
kin ottamisesta ja epävarmuuden sietämisestä. Artikkeli perustuu vuosien 2009 
ja 2014 välisenä aikana suoritettuun laadulliseen pitkittäistutkimukseen Nami-
biassa. Tutkimuksessa seurattiin 13 nuorta opiskelijaa yrittäjyysopintojensa 
alusta valmistumiseen saakka sekä työelämän alkuvaiheissa.  

Artikkelin teoreettinen viitekehys rakentuu lukuihin 2.1 ja 2.2, oppimiskäsi-
tykset ja oppimisympäristöt, jotka luovat taustaymmärrystä yrittäjyyskasvatuk-
selle ja yrittäjämäiselle oppimiselle, lukuihin 2.3. yrittäjyyskasvatus ja yrittäjä-
mäinen oppiminen, lukuun 2.4 kokemuksellinen oppiminen ja toimintaoppimi-
nen sekä lukuihin 2.6.1 2.6.3 riskin ottamisen oppiminen ja epävarmuuden sie-
täminen, tiimioppiminen ja tunteet yrittäjämäisessä oppimisessa painottuen 
tässä artikkelissa kolmesta viimeisestä riskin oppimiseen ja epävarmuuden sie-
tämiseen (2.6.1). 
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Artikkeli (3) "Introducing team learning in a developing economy: 
students’ experiences of experiential entrepreneurship education in 
Namibia" (Arpiainen & Tynjälä 2017). 

Miten tiimioppiminen sopii yrittäjyyskasvatukseen ja yrittäjämäiseen oppimi-
seen? Kuinka tiimioppiminen voisi kehittää yrittäjämäistä oppimista? 

Artikkelin tutkimuksen tavoitteena on selvittää opiskelijoiden kokemuksia 
yrittäjyyskasvatuksesta ja yrittäjämäisestä oppimisesta, erityisesti oppimisko-
kemuksia tiimissä ja tiimin kautta, heidän opiskellessaan tiimiyrittäjinä koke-
mukselliseen toimintaoppimiseen perustuvassa yrittäjyyskoulutusohjelmassa 
kehittyvässä yhteiskunnassa. Tutkimus toteutettiin Namibiassa, missä haasteet 
päästä pois köyhyydestä ovat todella suuret. Tutkimus perustui vuosien 
2009 2014 aikana tehtyjen puolistrukturoitujen haastattelujen laadulliseen te-
maattiseen analyysiin. Haastattelut tehtiin Namibian ammattikorkeakoulun 13 
yrittäjyysopiskelijalle, jotka opiskelivat toimimalla tiimiyrittäjinä kokemuksel-
liseen toimintaoppimiseen perustuvassa yrittäjyyskoulutusohjelmassa. Nami-
bialainen opetus- ja oppimiskulttuuri perustuu perinteiseen, opettajakeskei-
seen oppimiseen, joten opiskelijoilla oli odotettavissa suuri muutos siirtyessään 
oppijoiksi kokemukselliseen, tiimissa tapahtuvaan toimintaoppimisen kulttuu-
riin ja aloittaessaan yrittäjyysopinnot toimimalla tiimiyrittäjinä.  

Artikkelin teoreettinen tausta perustuu, samoin kuin artikkelin 2, lukuihin 2.1. 
ja 2.2. oppimiskäsitykset ja oppimisympäristöt, jotka rakentavat ymmärrystä 
yrittäjyyskasvatukselle ja yrittäjämäiselle oppimiselle, lukuihin 2.3 yrittäjyys-
kasvatus ja yrittäjämäinen oppiminen ja opettaminen ja 2.4 kokemuksellinen 
oppiminen ja toimintaoppiminen sekä lukuihin 2.6.1. 2.6.3 riskin ottamisen 
oppiminen ja epävarmuuden sietäminen, tiimioppiminen ja tunteet yrittäjä-
mäisessä oppimisessa, painottuen kolmesta viimeisestä tässä artikkelissa tii-
mioppimiseen (2.6.2). 
 

Artikkeli (4) "The sources and dynamics of emotions in entrepre-
neurship education learning process" (Arpiainen, Lackéus, Täks & 
Tynjälä 2013). 

Mikä on tunteiden rooli yrittäjyyskasvatuksessa? Mitkä asiat synnyttävät myön-
teisiä ja kielteisiä tunteita ja miten oppijat kokevat niiden vaikuttavan oppimi-
sessa?  

Artikkelissa tutkitaan yrittäjyyskoulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden 
kokemuksia, ja tavoitteena on ymmärtää paremmin sekä tekijöitä, jotka aiheut-
tivat tunteita koulutuksen aikana että oppimisessa syntyneiden tunteiden roolia 
ja dynamiikkaa. Tutkimusdata kerättiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla 
kolmeen eri yrittäjyyskoulutukseen osallistuneilta opiskelijoilta (N = 79) Vi-
rosta, Suomesta ja Namibiasta ja se analysoitiin käyttämällä laadullista temaat-
tista analyysia. Tutkimusaineistona analysointiin Namibian lisäksi aineistoa 
Suomesta ja Virosta, koska haluttiin kehittyvän (Namibia) ja kehittyneen 
(Suomi) maan lisäksi tutkia mahdollisia aineistoista löytyviä samankaltaisuuk-
sia myös taloutensa siirtymävaiheessa olevassa maassa (Viro). Lisäksi nämä 
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kolme maata edustavat kaikki kooltaan pieniä yhteiskuntia. Virossa tutkimuk-
sen toteuttamisesta ja aineiston keruusta vastasi virolainen tutkija.  

Tämän artikkelin teoreettinen pohja rakentuu, samoin kuin edellisten artik-
kelien 2 ja 3, lukuihin 2.1 2.2. oppimiskäsitykset ja oppimisympäristöt, lukui-
hin 2.3 yrittäjyyskasvatus ja yrittäjämäinen oppiminen ja 2.4 kokemuksellinen 
oppiminen ja toimintaoppiminen sekä lukuun 2.6 yrittäjämäinen oppiminen 
sosiaalisena oppimisprosessina painottuen erityisesti tunteisiin yrittäjämäi-
sessä oppimisessa (2.6.3). 
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2. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Tässä luvussa rakennetaan tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Luvussa pe-
rehdytään ensin erilaisiin oppimiskäsityksiin ja niiden kehittymiseen, sillä op-
piminen ja erityisesti yrittäjämäinen oppiminen ja yrittäjyyskasvatus on tutki-
mukseni keskeinen sisältö. Seuraavaksi tarkastellaan oppimisympäristöjä, 
koska erilaisilla oppimisympäristöillä on keskeinen rooli oppimisessa ja niitä 
tarkastelemalla saadaan ymmärrystä myös yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toi-
mintatavan oppimiseen. Luvussa myös syvennetään yrittäjyyskasvatuksen ja 
yrittäjämäisen oppimisen ja opettamisen ymmärrystä tarkastelemalla niitä eri-
laisista näkökulmista ja luodaan katsaus kokemukselliseen oppimiseen ja toi-
mintaoppimiseen. Seuraavaksi kartoitetaan reflektointia oppimisen syventämi-
sen menetelmänä, erityisesti kokemuksellisessa toimintaoppimisessa. Viiteke-
hyksessä perehdytään myös yrittäjämäiseen oppimiseen sosiaalisena oppimis-
prosessina erityisesti riskin ottamisen oppimisen ja epävarmuuden sekä epätie-
toisuuden sietämisen, tiimitoiminnan ja oppimisprosessin herättämien tuntei-
den näkökulmista. 

2.1 Oppimiskäsitykset ja niiden kehittyminen 

Maailman muuttuessa ympärillämme tarvitaan myös kasvatuksen ja opetuksen 
alalla kehittämistä, jotta sopeutuminen muutoksiin onnistuisi. Käsitys tiedon 
merkityksestä, oppimisen tavoista ja uusista valmiuksista elää ajassa ja yhteis-
kunnan kehityksessä. Tieto on myös hyvin kulttuurisidonnaista (Käpylä 1995). 
Behavioristinen ajattelu nousi ensimmäisen maailmansodan jälkeen kasvatus-
tieteissä filosofisen pohdinnan tilalle. Siinä objektivistisessa maailmankäsityk-
sessä ajateltiin tiedon ja todellisuuden vastaavan toisiaan. Vastaavasti empiris-
tisessä oppimiskäsityksessä oppiminen nähtiin tiedon siirtämisenä ja taitojen 
harjoittelemisena, jolloin opettajan tuli esittää tietoa ja valvoa, että se meni pe-
rille (Ojanen 2001). 

Kognitiivinen psykologia ja subjektivistinen näkemys nousivat 1960- ja 1970-
lukujen taitteessa kyseenalaistamaan behaviorismia. Resnickin (1989) mukaan 
subjektivistisessa näkemyksessä tieto on sidottu tilanteisiin ja sen konstruoin-
tiin vaikuttavat sekä yksilön oma toiminta että sosiaalinen verkosto. Siinä ihmi-
nen itse valitsee, käsittelee ja tulkitsee tiedon pyrkien ymmärtämään uutta tie-
toa aiemman tietonsa pohjalta.  

Konstruktivistinen oppimiskäsitys on kognitiivisen oppimisnäkemyksen 
suuntaus ja siihen sisältyy kognitiivisten osien lisäksi myös tunne-elementti 
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sekä ymmärrys tiedon sosiaalisesta rakentumisesta, jolloin puhutaan sosiokon-
struktivismista. Sen mukaan tarvitaan aina sosiokulttuurinen tausta, jotta tie-
toa voidaan ymmärtää. Ihminen nähdään tietoa ja merkityksiä jatkuvasti raken-
tavana tekijänä ja tieto dynaamisena ja elävänä elementtinä. Konstruktivistisen 
oppimiskäsityksen mukaan tietoa ei voida siirtää oppijaan, vaan kukin yksilö 
rakentaa ja tulkitsee sitä itse oman ajattelunsa avulla ja omien tavoitteidensa 
mukaisesti. Joseph Novakia (1993) pidetään humanistisen konstruktivismin 
luojana, missä oppimista korostetaan muuttuneina kokemuksina ja taitona 
luoda uusia merkityksiä. Novakilla on ollut vaikutus tunteiden ja kognition yh-
teyksien sekä oppimisen emotionaalisten tekijöiden tutkimisen käynnistymi-
seen (Ojanen 2001). Novakin (1993) mukaan tieto on toimintaa, tietoa jostakin 
sisältäen aina myös merkityksen. Yksilö tulkitsee saamaansa tietoa aiemmin op-
pimansa sekä aiempien kokemustensa ja odotusten perusteella reflektoiden uu-
sia oppimiskokemuksia aiemmin rakentamiensa merkitysten kanssa, jolloin 
useat tekijät vaikuttavat ihmisen tiedon rakentumiseen. Tällä näkemyksellä on 
yhteys myös kokemukselliseen oppimiseen (Ojanen 2001). 

Taulukossa 2 on kuvattu oppimisparadigmojen vaikutuksia sekä yrittäjämäi-
sen oppimisen näkökulma. 
 

Taulukko 2. Oppimisparadigmojen vaikutuksia ja yrittäjämäisen oppimisen näkökulma (mukail-
len Mueller & Anderson 2014, 503). 

Oppimispara-
digma 

Behaviorismi  Kognitivismi Konstruktivismi Yrittäjämäinen 
oppiminen 

Oppiminen on...? Toistettava muu-
tos käyttäytymi-
sessä 

Yksilöllinen, kog-
nitiivinen tiedon 
keruun ja käsitte-
lyn prosessi 

Yksilöllisten kogni-
tiivisten rakentei-
den konstruktio, 
joka perustuu ko-
kemuksiin  

Perustuu koke-
muksiin ja toimin-
taan, eksploratiivi-
nen, luova, kon-
tekstisidonnainen 

Ontologinen pe-
rusta – Käsitys 
maailmasta / Ole-
massaolon 
luonne? 

Empirismi – maa-
ilmaa voidaan 
kontrolloida jär-
jellä 

Rationalismi – Ih-
minen tiedon tuot-
tajana ja proses-
soijana 

Konstruktivismi – 
Ihminen raken-
taa/konstruoi maa-
ilman 

”Pragmatismi” 
(Kyrö, 2005, 93). 
Maailma on tehty 

Pedagoginen pe-
rusta – missä ja 
kuinka opitaan 

Oppiminen valvo-
tussa luokkahuo-
netilanteessa, 
missä tietoa väli-
tetään opettajalta 
oppijalle 

Oppiminen yksi-
löllisenä kognitiivi-
sena muistami-
sen, järkeistämi-
sen ja tiedon jär-
jestämisen pro-
sessina 

Yksilön oppimis-
prosessit osana 
sosiaalista ja kult-
tuurista kontekstia 

”Oppiminen moni-
mutkaisena ja 
monimuotoisena 
prosessina, joka 
on riippuvainen 
kaikkialla tapahtu-
vasta toimin-
nasta” (Kyrö, 
2005, 93) 

Opettajan rooli? Esittelijä – välittää 
tietoa 

Mahdollistaja/Tu-
tor: Varmistaa yk-
silöllisen tiedon 
omaksumisen 

Valmentaja/Kehit-
täjä: Keskustelee 
tiedosta oppijoiden 
kanssa 

Valmentaja/Kehit-
täjä: Järjestää ti-
laa yrittäjämäisille 
kokemuksille ja 
reflektiolle 

Oppijan rooli? Passiivinen vas-
taanottaja / Tie-
don kuluttaja 

Aktiivinen osallis-
tuja / prosessoi 
tietoa, joka perus-
tuu kognitiiviseen 
tasoon 

Päätoimija / Aktii-
vinen tiedon tuot-
taja 

Konstruoi aktiivi-
sesti tietoa ja 
merkityksiä 
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Oppimisen tutkimuksen painopiste onkin viimeisten kahden vuosikymmenen 
aikana siirtynyt oppimisesta yksilöllisenä tietojen omaksumisena (esim. beha-
viorismi) oppimisen tutkimiseen yhteisöllisenä prosessina (esim. sosiokon-
struktiiviset oppimisen teoriat) (Repo-Kaarento, Levander & Nevgi 2009). Kes-
keistä sosiokonstruktiivisessa oppimisen teoriassa onkin oppimisprosessin so-
siaalinen vuorovaikutus, osallistuminen ja tiedon yhteinen rakentaminen (Hak-
karainen, Lonka & Lipponen 2004). 

Oppimisteorioita on siis monia, joista kukin korostaa erilaisia oppimisen nä-
kökulmia ja ne toimivat erilaisissa tarkoituksissa (Wenger 1998). Mietittäessä 
oppimisen määritelmää Gibbin (1997) mukaan ei ole yksimielisyyttä siitä, mistä 
oppiminen tarkalleen ottaen koostuu. Beachin (1980) mukaan tutkijat ovat kui-
tenkin melko yksimielisiä näkemyksestä, että oppiminen on inhimillinen pro-
sessi, jossa hankitaan ja kehitetään taitoja, tietoa, tapoja ja asenteita tavalla, 
joka johtaa käyttäytymisen muuttumiseen. Todellista oppimista voi siis tapah-
tua vain, jos se tulee osaksi käyttäytymistä tai käyttäytymisen aikomusta (For-
man 1980). 

Samuelson & Markowitz (1988) määrittelevät oppimisen pragmatismin näkö-
kulmasta muutokseksi käyttäytymisessä, joka syntyy kokemuksista, joissa op-
pija on ajatellessaan, ratkoessaan ongelmia, uudelleenmuodostaessaan tai -ra-
kentaessaan kokemuksiaan. Oppiminen nähdään prosessina. Eksistentialisti-
sessa näkökulmassa oppiminen nähdään henkisenä ja henkilökohtaisena toi-
mintana, jossa merkitys koetaan siinä, mikä itselle koetaan olennaisena. 

2.2 Erilaiset oppimisympäristöt 

Tutkijoiden mukaan (Lindblom-Ylänne ym. 2009) oppiminen inhimillisen toi-
minnan erityismuotona mahdollistaa toiminnan muutoksen ollen samalla mo-
niulotteinen prosessi, jossa monet eri tekijät vaikuttavat samanaikaisesti. Näitä 
eri tekijöitä on kuvattu kuviossa 4. 
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Kuvio 4. Oppimista säätelevät samanaikaisesti monet tekijät (Lindholm-Ylänne ym. 2009, 71, 
mukailtu teoksesta Rauste-von Wright 1986). 

Oppimisympäristöä käsitteenä ei ole selkeästi määritelty (Litmanen 2015) ja 
termiä käytetäänkin usein melko yleisenä ilmaisuna, kun puhutaan erilaisista 
paikoista tai toiminnoista oppimiseen liittyen (Litmanen 2015; Abualrub, Kar-
seth & Stensaker 2013). Esimerkiksi Fraser (1998, 3; Litmanen 2015) määritte-
lee oppimisympäristön "sosiaalisena, psykologisena ja pedagogisena tilana, 
jossa oppiminen tapahtuu ja mikä vaikuttaa oppijan suorituksiin ja asentei-
siin". Martikaisen ja Mannisen (2000) mukaan oppimisympäristö voidaan 
määritellä myös joko suljetuksi tai avoimeksi. Suljetun oppimisympäristön 
toiminta on muiden kuin oppijoiden johtamaa, jossa tavoitteet ja tieto an-
netaan oppijoille. Oppijat puolestaan asettavat avoimessa oppimisympäris-
tössä omia tavoitteitaan sekä rakentavat tietoa ja toimintaa yhteisöllisesti. 

Tutkijat ovat havainneet, että oppijoiden kokemuksilla oppimisympäris-
töstä, erityisesti opetuksesta ja arvioinnista, on voimakas vaikutus heidän 
opiskeluasenteisiinsa ja mielenkiintoonsa oppimistehtäviä kohtaan (Sher-
noff 2012; Litmanen 2015). Litmasen (2015) mukaan erilaisten oppimisym-
päristön määrittelyjen ytimessä on käsitys oppijaa hyvin lähellä olevasta op-
pimisympäristöstä, jossa yksilölliset tekijät, kuten motivaatio, suhtautumi-
nen oppimiseen, odotukset ja arvot ovat nivoutuneet osaksi itse oppimisym-
päristöä. Shernoffin (2012) mukaan optimaalisen oppimisympäristön tulisi 
yhdistää sitoutuminen ja positiivinen emotionaalinen reaktio, jotta oppimi-
nen olisi sekä nautittavaa että haasteellista.  

Opiskelijoiden kokemukset oppimisympäristönsä tavoitteiden haasteelli-
suudesta vaikuttavat tutkimusten mukaan oppijoiden oppimisen tason sy-
vyyteen. Kokemukset oppimisympäristön liian haastavista oppimistavoit-
teista korreloivat pintapuolisen oppimisen kanssa. Hyväksi koettu opetus, 
selkeät tavoitteet ja suurempi vapaus oppimisessa korreloivat puolestaan 
syvemmän oppimisen kanssa (Litmanen 2015; Kreber 2003; Lizzio, Wilson 
& Simons 2002.) 

Voimaannuttavia ja vahvoja oppimisympäristöjä (de Jong & Pieters, 
2006; de Corte ym. 2003) luonnehtivat yksilöllinen oppiminen, oppimisen 
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sosiaalinen luonne, oppiminen todellisissa tilanteissa eli sosiokonstruktivis-
tinen oppimiskäsitys, jossa yhdistyvät oppimisen sosiaalisuus ja tilan-
nesidonnaisuus. Tämänkaltaisessa oppimisympäristössä tavoitellaan moni-
muotoista ja syvällistä oppimista, metakognitiivisia taitoja sekä kykyä sää-
dellä omaa oppimistaan (van Merrienboer & Paas 2003). 

Tutkijoiden Dickel, Kleemann ja Bose (painossa) Bangladeshissa ja Sak-
sassa tekemän tutkimuksen mukaan opiskelijoiden havaitsema ja kokema 
yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristö vaikutti merkittävästi yrittäjyys-
kasvatuksen oppimistuloksiin. Vaikutusten voimakkuus ja suunta olivat 
kuitenkin erilaiset näissä kahdessa eri kulttuurissa johtuen erilaisista yritys-
kulttuureista; Bangladeshissa todettiin negatiivista välittäjävaikutusta, kun 
taas Saksassa positiivista. Tutkijat suosittelevatkin erilaisia yrittäjyyskasva-
tuksen lähestymistapoja erilaisiin kulttuureihin. Peltosen (2014) tutkimuk-
sessa opettajien yrittäjämäisten taitojen kehittämisestä selvisi, että voi-
maannuttavilla oppimisympäristöllä, yhteisöllisellä oppimisella ja reflek-
toinnilla on tärkeä rooli opettajien yrittäjämäisten taitojen kehittämisessä. 

Taina Järvi (2013) toteaa väitöstutkimuksessaan yrittäjyyskasvatuksen 
haasteeksi juuri oppimisympäristöjen kehittämisen ja näkee ratkaisuksi 
yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan painottuvien erilaisten pedago-
gisten käytänteiden ja opetusmenetelmien hyödyntämisen. Saman asian 
nostaa esiin myös Euroopan komissio (2010) yrittäjyyskasvatusta koskevassa 
raportissaan vaatien muutosta pedagogiikkaan ja hyödyntämään sellaisia ope-
tusmenetelmiä, jotka perustuvat kokemukselliselle oppimiselle, opettajan val-
mentajan roolille ja oppijoiden itsenäisyydelle. Tärkeäksi nähdään myös ope-
tuksen ja oppimisen vieminen todellisiin yritysympäristöihin. 

2.3 Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjämäinen oppiminen ja opetta-
minen 

2.3.1 Yrittäjyyskasvatus: määrittelyä, kehittyminen, nykytilanne ja tule-
vaisuus 

Yrittäjyyskasvatuksen käsitteen määrittelyä 

Yrittäjyyskasvatusta ja yrittäjämäistä oppimista on viimeisten vuosikymmenten 
aikana tuettu ja kehitetty voimakkaasti eri puolilla maailmaa ottamalla ne huo-
mioon mm. eri maiden lainsäädännössä. Yrittäjyyskasvatuksella ja yrittäjämäi-
sellä käyttäytymisellä nähdään olevan tärkeä yhteys niin yhteiskuntien kehitty-
miseen ja taloudelliseen hyvinvointiin kuin yksilöiden aktiiviseen ja vastuulli-
seen toimintaan yhteiskunnan jäseninä. Euroopan komission (2017) raportti 
korostaa yrittäjyyskasvatuksen tehtävää valmentaa oppijoita vastuullisiksi ja 
yrittäjämäisesti toimiviksi yksilöiksi.  

Yrittäjyyskasvatuksen selkeä määrittely ja sen ymmärrys on kuitenkin osin 
puutteellista johtuen käsitteellisestä ja kontekstuaalisesta sekaannuksesta ja 
hajaannuksesta (Fayolle 2013; von Graevenitz, Harhoff & Weber 2010; Matley 
2005). Myös Kyrön (2000; 2015) mukaan vallitsee edelleen käsitteellinen se-
kaannus ja yhteisymmärryksen puute siitä, kuinka yrittäjyyskasvatus tulisi toi-
saalta sisällyttää opetussuunnitelmaan ja toisaalta, kuinka sitä tulisi opettaa eri-
laisissa oppimisinterventioissa. Hän näkee yhtenä ratkaisuna kokonaisvaltaisen 
ja moniarvoisen lähestymistavan. Kyrö (2015) nostaa esiin yhtenä mahdollisena 
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syynä keskustelujen käsitteelliseen hajaannukseen liiketaloustieteen ja yrittä-
jyyden viitekehyksen, ja näkee myös kasvatustieteen mukaan ottamisen ko. vii-
tekehykseen käsitteitä selkiyttävänä. Alan Gibb (1986/1987; 1987), yrittäjyys-
kasvatuksen uranuurtaja, on mallintanut pioneerina yrittäjyyskasvatusta ja sen 
käsitteistöä. Gibb (2002b) näkee pedagogiseksi haasteeksi sellaisten oppimis-
ympäristöjen rakentamisen, joissa oppijoilla olisi hyvät oppimimahdollisuudet 
harjoitella ja kehittää yrittäjämäistä käyttäytymistä ja taitoja. Haasteelliseksi 
yrittäjyyden opetuksen tekee sen luonne, erityisesti sen monimuotoisuus, vaih-
televuus, ennustamattomuus (Gibb 2002b) sekä epävarmuus ja monitulkintai-
suus (Shepherd & Douglas 1997). Tämä on johtanut mittavaan keskusteluun 
tutkimuskirjallisuudessa siitä, mitkä olisivat sopivimpia opetusmenetelmiä 
yrittäjämäisen tietouden lisäämiseksi ja sen oppimisen kiihdyttämiseksi (Balan 
& Metcalfe 2012).  

Tutkijat (Draycott & Rae 2011) ovat myös pyrkineet selkiyttämään toistensa 
rajapinnoissa liikkuvia käsitteitä: yrittäjyyskoulutus, työssäoppiminen (Dwer-
ryhouse 2001), toimintaoppiminen (Revans 1991), kokemuksellinen oppiminen 
(Kolb 1984) ja yrittäjämäinen oppiminen (Rae 2000). Gibb (1993, 1999), pe-
räänkuuluttaa johdonmukaisesti kokonaisvaltaista ymmärrystä yrittäjyyskas-
vatuksesta, jossa toimitaan yrittäjämäisesti kehittäen taitoja ja ominaisuuksia 
itseohjautuvassa, oikeaa yritystä simuloivassa oppimisympäristössä.  

Yrittäjyyskasvatuksen ja sen tutkimuksen kehittyminen 

Yrittäjyyskasvatuksen tieteelliset keskustelut ovat kehittyneet erilaisten vaihei-
den kautta (Kyrö, Lehtonen & Ristimäki 2007), ensimmäisten sijoittuessa 1980-
luvulle. Tutkimusalueeena yrittäjyyskasvatus on varsin nuori, ja kahden viimei-
sen vuosikymmenen aikana pedagogiset keskustelut ovat olleet vahvasti esillä. 
Oheisessa taulukossa on kuvattu yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksen kehitysvai-
heita. 

 
Taulukko 3. Yrittäjyyskasvatuksen vaiheet (mukaillen Kyrö, Lehtonen & Ristimäki 2007, 23). 

Vaihe Luonnehdinta 
1980-luvun loppu ja 1990-luvun alku - Haaste piirreteorioille 

- onko yrittäjyys synnynnäistä vai voiko yrittäjyy-
teen kasvattaa 

1990-luvun loppu ja 2000-luvun alku Mitä on yrittäjyyteen kasvaminen ja yrittäjämäinen 
oppiminen 

2005 - Miten yrittäjyyttä opetetaan 
Nykytila Millainen on yrittäjämäinen opettaja ja oppimisym-

päristö 

 
Vaikka yrittäjyyskasvatustutkimus on vahvistunut ja voimistunut kuluneen 
vuosikymmenen aikana, on sitä koskeva tutkimuskirjallisuus edelleen kovin 
monimuotoista, erittäin individualistista ja sirpaleista, mikä estää yrittäjyyskas-
vatuksen kehittymistä lupaavana tutkimusalana (Wang & Chugh 2014). 

Suomi on yksi eurooppalaisen yrittäjyyskasvatuksen ja koulutuksen pioneeri-
maista (esim. Seikkula-Leino 2007). Yrittäjyyskasvatusta on kehitetty Suo-
messa 1990-luvun alusta lähtien kaikilla koulutustasoilla. Eurooppalaisessa 
kasvatustieteellisessä kontekstissa suomalainen yrittäjyyskasvatusalan tutki-
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mus ja pedagogiset kehittämistoimet ovat saaneet huomiota ja arvostusta osak-
seen (Römer-Paakkanen & Suonpää 2017). Jo vuonna 2002 Euroopan komissio 
julkaisi suosituksensa yrittäjyyskasvatuksen ottamisesta mukaan kansallisiin 
opinto-ohjelmiin ja -suunitelmiin eri koulutusasteilla (Commission of Euro-
pean Communities 2007), jolloin Suomi oli jo toiminut näin. Viisi vuotta myö-
hemmin yrittäjyyskasvatus oli jo mukana kuuden eurooppalaisen maan (Kyp-
ros, Suomi, Irlanti, Puola, Espanja ja Iso-Britannia) kansallisissa opetussuun-
nitelmissa. Sen lisäksi seitsemän maata (Tšekin tasavalta, Viro, Saksa, Kreikka, 
Latvia, Slovenia ja Ruotsi) suunnitteli ottavansa tai oli jo osin ottanut yrittäjyys-
kasvatuksen kansallisten opintosuunnitelmiensa osaksi (Commission of Euro-
pean Communities 2007). Opetussuunnitelmien kansallisissa tavoitteissa oli 
kuitenkin erilaisia painotuksia. Joissakin maissa esimerkiksi keskityttiin vah-
vasti liiketoimintaan (Itävalta, Norja), toisissa ei-liiketoimintaan (Suomi) ja 
kolmansissa oltiin jossakin näiden kahden välillä (Irlanti, Iso-Britannia) (Hytti 
ym. 2002). 

Keskustelua yrittäjyyskasvatuksen piirteistä, nykytilasta ja tulevaisuudesta 
Yrittäjyyskasvatuksella voidaan pitkällä tähtäimella vaikuttaa yrittäjiksi ryhty-
vien määrään, sillä yrittäjäksi ryhtyminen voi tapahtua myöhemmin yksilön elä-
mässä, eikä välttämättä heti tutkintoon valmistumisen jälkeen (Hytti 2004). 
Tärkeänä tavoitteena yrittäjyyskasvatuksessa ja yrittäjämäisessä oppimisessa 
on myös oppijoiden saaminen omaksumaan yrittäjämäisen tavan toimia (Paa-
sio & Nurmi 2006). Korkeakoulujen yrittäjyyskasvatus on useimmiten pedago-
giselta luonteeltaan behavioristista, kuten luentoja, kotitehtäviä ja erilaisia pe-
lejä, joissa painopiste on mielummin tietojen hankinnassa kuin konstruktiivi-
sessa syvässä kokemuksellisessa oppimisessa (Neergaard ym. 2012). Yrittäjyys-
kasvatuksen kentässä onkin käyty pitkään keskustelua opettajakeskeisen luok-
kaopetuksen ja kokemuksellisen, oppijapainotteisen oppimisen painotuksista 
opetussuunnitelmissa. Yksi vaikeimpia ja keskeisimpiä yrittäjyyskasvatusalan 
kysymyksiä onkin, kuinka oppijat kehittyisivät yrittäjämäisemmiksi toimin-
noissaan? Monet tutkijat ovat korostaneet tekemällä oppimista ainoana tapana 
oppia yrittäjämäistä toimintatapaa sekä tiimioppimista ja yhteistyötä erilaisten 
koulujen ja yliopistojen ulkopuolisten tahojen, kuten yritysten kanssa (Lackéus 
2015).  

Myös Thompson (2006) toteaa, että parhain oppimisympäristö yrittäjyyskas-
vatuksessa ja yrittäjämäisessä oppimisessa ei ole luokkahuone, vaan kokemuk-
sellinen oppiminen on parempi vaihtoehto. Römer-Paakkasen (2009) ammat-
tikorkeakoulun esihautomo-opiskelijoille tehdyssä tutkimuksessa nousi myös 
esiin, kuinka opiskelijat oppivat yrittäjyyttä käytännössä eli tekemällä virheitä, 
kokeilemalla ja asioita soveltamalla.  

Kuratko (2005) esittää yrittäjyyden olevan paljon laajempi ilmiö kuin yrityk-
sen perustaminen. Yrittäjyyskasvatuksessa tulisikin huomioida yrittäjyyden 
prosessin monet näkökulmat, kuten mahdollisuuksien havaitseminen, riskin-
otto ja kuinka kehittää ideoita toimintaan. Honig (2004) painottaa, että yrittä-
jyyskasvatuksen tulisi tarjota oppijoille uusia ja yllätyksellisiä asioita, koska 
niitä he joutuvat kohtaamaan myös toimiessaan todellisessa maailmassa. Sa-
moin hän korostaa, että oppiessaan tekemällä, yrityksen ja erehdyksen kautta, 
oppijat saavat parhaat valmiudet erilaisiin yrittäjyystehtäviin valmistumisen 
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jälkeen. Samalla he oppivat myös hyödyntämään epäonnistumisia hyvinä oppi-
miskokemuksina oppien itseluottamusta, riskinottokykyä sekä johtamista. Gibb 
(1993) kuvaa pienyrittäjän ja samalla yrittäjämäistä oppimista alla olevassa ku-
viossa. 

 

 
Kuvio 5. Pienyrittäjän/Yrittäjämäinen oppiminen (mukaillen Gibb 1993, 19). 

 
Yrittäjyyskasvatuksella voidaankin nähdä dualistinen tehtävä; toisaalta kehittää 
oppijan valmiuksia toimia yrittäjänä, toisaalta vahvistaa oppijan valmiuksia toi-
mia yrittäjämäisesti elämän eri alueilla. Tärkeää olisi selkiyttää tavoitellaanko 
koulutuksessa yrittäjävalmiuksien kehittämistä vai yrittäjämäistä toiminta- ja 
ajattelutapaa (Jones & Penaluna 2013; Bridge 2017). Nämä eri valmiudet voi-
daan jakaa yrittäjyystiedoiksi (know-what), kuten yrityksen perustamiseen ja 
johtamiseen liityvät tiedot, yrittäjyystaidoiksi (know-how), kuten johtajuus, ris-
kin ottamisen valmius, luovuus sekä yrittäjyysasenteeksi (know-why), kuten 
yrittäjämäinen ajattelu, motivaatio ja asenne (Haase & Lautenschläger 2011). 
Yksi keskeisistä yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksen kysymyksistä on ollut, 
kuinka yrittäjämäistä käyttäytymistä voidaan oppia (Fayolle & Klandt 2006; 
Kyrö & Carrier 2005).  

Kyrö ja Ripatti (2006) ovat tehneet vertailun yrittäjyyskasvatuksen opetuksen 
sisällön, tavoitteiden ja painopisteiden välillä tarkastelemalla niiden kautta op-
pimista yrittäjyydestä (about entrepreneurship), yrittäjyyttä varten (for entrep-
reneurship), yrittämäisesti (through entrepreneurship) ja yrittäjämäisessä op-
pimisympäristössä. 
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Taulukko 4. Yrittäjyyskasvatuksen opetuksen sisällön, tavoitteiden ja panopisteiden vertailu 
(mukaillen Kyrö & Ripatti, 2006, 24). 

Opetuksen sisäl-
lön painopiste 

Persoonallisuuden 
ja älykkyyden ra-
kenteiden paino-
piste ja orientaatio 

Yrittäjyyskasva-
tuksen tavoite 

Oppimisen pai-
nopiste 

Tieto liiketoiminta-
suunnitelman laa-
timisesta ja pien-
yrityksen eri toi-
minnoista 

Kognitiivinen orien-
taatio 

Oppiminen yrittä-
jyydestä (about 
entrepreneurship) 

Rationaalinen 
ajattelu ja päättely 

Yrityksen perusta-
minen ja toimimi-
nen omistaja- 
johtajana 

Kognitiivinen ja ko-
natiivinen orientaa-
tio 

Oppiminen yrittä-
jyyttä varten (for 
entrepreneurship) 

Tahto ja valmiudet 
perustaa yritys 

Yrittäjämäinen 
käyttäytyminen 

Affektiivinen ja ko-
natiivinen orientaa-
tio 

Oppiminen yrittä-
jämäisesti 
(through entrepre-
neurship) 

Valmiuksien kehit-
täminen omaeh-
toiseen tiedonhan-
kintaan, uuden tie-
don ja toiminnan 
luomiseen 

Yrittäjämäisen ke-
hittämisen/kehitty-
misen tukeminen 

Kognitiivinen, ko-
natiivinen ja affektii-
vinen orientaatio 
niin yksilötasolla 
kuin kollektiivisena 
organisaatiokulttuu-
rin ilmentymänä 

Oppiminen yrittä-
jämäisessä oppi-
misympäristössä 

Valmiudet  
1) nauttia vapau-
desta ja epävar-
muudesta ja nii-
den suomista 
mahdollisuuksista 
2) valmiuksien ke-
hittyminen mah-
dollisuuksien ha-
vaitsemiseen ja 
luomiseen 

 
Yrittäjämäisen oppimisen prosessi nähdään kokonaisuutena, joka on läsnä kai-
kissa oppimisprosesseissa. Koiranen ja Ruohotie (2001) (myös Ruohotie 2000) 
ovat esitelleet persoonallisuuden ja älykkyyden kolmiosaisen konstruktion (In-
dividual Difference Constructs), joka perustuu alun perin tutkijoiden Snow, 
Corno ja Jackson (1996) rakentamaan malliin. Tämä luokittelu selittää koko-
naisuutta, joka on läsnä kaikissa oppimisprosesseissa. Yrittäjämäisen oppimi-
sen prosessi on affektiivisten (tunne), konatiivisten (tahto) ja kognitiivisten 
(tieto) tekijöiden vuorovaikutusta. Tämä tutkimussuuntaus on vasta viime ai-
koina herättänyt tutkijoiden kiinnostusta (Cope 2005; Hayton & Kelley 2006; 
Kyrö 2015), mutta se on nopeasti kasvava tutkimusala (Kyrö 2015). Jotta ym-
märrettäisiin eri oppimistyylien eroja, tulee ymmärtää kognitiivisia, konatiivi-
sia ja affektiivisia tekijöitä sekä tuntea myös paremmin itsesäätelyn metatason 
taitoja ja prosessia, joissa niitä voi oppia. Itsesäätelytaidoilla tarkoitetaan yksi-
lön omaa aktiivista osallistumista omaan oppimisprosessiinsa. Oppiminen on 
riippuvainen oppijan kyvyistä hallita näitä kolmea itsesäätelyn metatason tai-
toa. (Kurczewska ym. 2018; Kyrö, Mylläri & Seikkula-Leino 2008; Kyrö, Seik-
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kula-Leino & Mylläri 2011.) Koirasen ja Ruohotien (2001) mukaan tulisi yrittä-
jyyskasvatuksessa ja yrittäjämäisessä oppimisessa, kognitiivisten valmiuksien 
lisäksi, huomioida entistä paremmin myös konatiivisten ja affektiivisten val-
miuksien kehittyminen. Myös Kyrön (2008b) mukaan affektiiviset ja konatiivi-
set tekijät ovat olennaisia oppimisprosessissa. Koiranen ja Ruohotie (2001) 
myös korostavat, että oppiminen kokemuksien kautta yhdistää empiiriset ja 
konstruktiiviset oppimiskäsitykset tavalla, jossa jokapäiväisen elämän koke-
mukset ja käsitteellinen ajattelu tukevat toisiaan, mahdollistaen siten hyvän pe-
rustan reflektiiviselle oppimiselle.  
 

 
Yrittäjyyskasvatuksen tehokkuutta ja todellisia vaikutuksia on kyseenalais-
tettu monissa tutkimuksissa (Fiet 2000; Weaver, Dickson & Solomon 2006), 
mutta myös päinvastaisia tutkimustuloksia on esitetty. Esimerkiksi tutkijoi-
den Martin, McNally ja Kay vuonna 2013 julkaiseman tutkimuksen mu-
kaan yrittäjyyskasvatus nähtiin hyödyllisenä ja tehokkaana. Suuri määrä 
tutkimuksia on myös osoittanut yrittäjyyskasvatuksen synnyttävän yrittä-
jyysmyönteisiä asenteita sekä yrittäjyysintentioita (Jones ym. 2017; Kolve-
reid & Moen 1997; Liñán, Rodriguez-Cohard & Rueda-Contuche 2011). Laa-
jassa kirjallisuuskatsauksessaan yrittäjyyskasvatuksen mahdollisista vaikutuk-
sista Rideout & Grey (2013) tutkivat tärkeimpien yrittäjyysjulkaisujen artikke-

Kuvio 6. Persoonallisuuden ja älykkyyden konstruktio täydennettynä metatason konstruktioilla 
ja itsesäätelyprosesseilla (Snow ym. 1996, 246, Koiranen & Ruohotie 2001, 104, Kyrö 2008b). 
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leita kymmenen edellisen vuoden ajalta. Tutkijat kohdistavat voimakasta kriti-
tiikkiä monien tutkimiensa artikkelien metodologisiin heikkouksiin, mikä hei-
dän mukaansa vaikeuttaa huomattavasti yrittäjyyskasvatuksen mahdollisten 
vaikutusten identifioimista.  

Yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden opetuksen ei voida enää katsoa tapahtu-
van ainoastaan liiketaloustieteen tai yrittäjyyden kursseilla, vaan ne ovat laajen-
tuneet eri aloille ja instituutioihin. Laajeneminen jatkuu edelleen tarpeista ja 
resursseista riippuen (Torrance 2013; Torrance & Rauch 2013; Winkler, Saltz-
man & Yang 2018). 

Tutkijoiden mukaan yritäjyyskasvatuksessa on tällä hetkellä meneillään pai-
nopisteen muutos uusien yrittäjien start up -koulutuksesta kohti oppimista, 
joka painottuu yrittäjämäisen ajattelutavan ja asenteiden kehittämiseen ja ke-
hittymiseen (Nabi ym. 2017; Neck & Corbett 2018; Mwasalwiba 2010; Winkler, 
Saltzman & Yang 2018). Neck ja Corbett (2018) nostavat myös esiin tutkimuk-
sessaan, että yrittäjyyskasvatuksessa pedagogiikasta puhuttaessa pitäisi pikem-
min puhua androgogiigasta (kuinka aikuiset oppivat) tai tulevaisuudessa myös 
heutagogiikasta, joka edustaa syvällisintä aikuisten oppimista. He korostavat 
pedagogiikan käsitteen liittyvän paremmin lasten kuin aikuisten oppimiseen. 
Androgoginen lähestymistapa korostaa itseohjautuvaa oppimista, jossa opetta-
jalla on valmentajan rooli, heutagogiikka puolestaan painottaa oppijan itsemää-
räämistä oppimisessa. Heutagogiikkassa opettajan roolina on toimia oppimisen 
mahdollistajana sekä oppijoiden rohkaiseminen oppimaan, kuinka opitaan 
(Neck & Corbett 2018). 

2.3.2 Yrittäjämäinen oppiminen ja opettaminen 

Yrittäjämäistä oppimista on tutkittu paljon erityisesti viimeisen vuosikymme-
nen aikana ja se on asemoitu vahvasti yrittäjyyden ja organisatorisen oppimisen 
rajapintaan (Wang & Chugh 2014). Sillä nähdään olevan myös yhteyksiä koke-
mukselliseen oppimiseen (Minniti & Bygrave 2001; Cope 2003), organisatori-
seen oppimiseen (Wang 2008) sekä sosiaaliskognitiiviseen teoriaan (Erikson 
2003) (Wang & Chugh 2014). Yrittäjämäisen oppimisen epistemologisen ole-
tuksen mukaan sen juuret voidaan nähdä pragmatismissa, missä tieto perustuu 
toimintaan ja sitä arvioidaan toiminnan kautta (Kyrö 2008a). Rae’n (2007) mu-
kaan yrittäjämäisellä oppimisella tarkoitetaan elämänmittaista oppimisproses-
sia, missä oppimista tapahtuu sekä henkilökohtaisella että sosiaalisella tasolla.  

Yrittäjämäistä oppimista syntyy oppimisen ja yrittäjämäisen toiminnan 
rajapinnassa (Harrison & Leitch 2005), missä keskeistä on siinä syntyvä op-
pimisprosessi (Cope 2005). Se, kuinka ja koska oppiminen siinä tapahtuu 
ovat olennaisia asioita, jotta ymmärrettäisiin yrittäjämäistä prosessia 
(Wang & Chugh 2014). Minnitin ja Bygraven (2001) mukaan "yrittäjyys on 
oppimisprosessi ja yrittäjyyden teoria tarvitsee oppimisen teoriaa".  

Alan Gibb (1993) on tarkastellut perinteisen ja yrittäjämäisen oppimisen kes-
keisimpiä eroja seuraavasti:  
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Taulukko 5. Didaktinen ja yrittäjämäinen oppimiskäytäntö (mukaillen Gibb 1993, 24). 

Opettajalta oppiminen Oppiminen toisiltaan 
Passiivinen kuuntelijan rooli Tekemällä oppiminen 
Oppiminen kirjoitetuista teksteistä Oppiminen vuorovaikutuksessa ja keskuste-

luissa 
Oppiminen opettajan asiantuntemuksesta Oppiminen oivaltamalla 
Oppiminen opettajan palautteesta Oppiminen monen henkilön reaktioista 
Oppiminen hyvin organisoidussa, aikataulu-
tetussa ympäristössä 

Oppiminen joustavassa, informaalissa ympä-
ristössä 

Oppiminen ilman välittömien tavoitteiden pai-
neita 

Oppiminen paineen alaisena tavoitteiden 
saavuttamiseksi 

Muiden toiminnan ”matkiminen” epätoivotta-
vaa 

Oppiminen lainaamalla muiden ajatuksia 

Virheiden pelko oppimisessa Oppiminen virheistä 
Oppiminen perustuu muistiinpanoihin Oppiminen ongelmien ratkaisusta 

 
Wangin ja Chughin (2014) tekemän yrittäjämäistä oppimista koskevan kirjalli-
suuskatsauksen mukaan vallitsevat tutkimussuunnat perustuivat kokemuksel-
liseen oppimiseen ja organisaatio-oppimiseen. Katsaukseen päätyneiden artik-
keleiden valintaprosessi aloitettiin rajaamalla valinta akateemisten julkaisujen 
artikkeleihin (ABS, Association of Business Schools Academic Journal Quality 
Guide versio 4: 1972–2011) (Kelly ym. 2010), jotka oli julkaistu liiketoiminnan 
ja johtajuuden aloilta ja jotka käsittelivät ensisijaisesti yrittäjyyttä ja pienyritys-
ten johtamista ja toissijaisesti yleisjohtajuutta, strategista johtajuutta, organi-
saatiotutkimuksia, innovaatioita sekä johtamisen kehittämistä sekä koulutusta. 
Tämän prosessin lopputuloksena tutkimukseen valikoitui 158 artikkelia, joista 
lopullisen karsinnan jälkeen tutkimukseen valittiin 75 artikkelia. Wang ja 
Chugh havaitsivat myös katsauksessaan, ettei yrittäjämäisestä oppimisesta kä-
sitteenä ole yksimielistä näkemystä. Yrittäjämäistä oppimista koskevan kirjalli-
suuskatsauksensa perusteella Wang ja Chugh näkevät tärkeiksi lisätutkimuksen 
aiheiksi yrittäjämäisen oppimisen tiimi- ja eri organisaatiotasoilla eli kuinka yk-
silöllistä oppimista voitaisiin yhdistää kollektiiviseen oppimiseen. He nostavat 
esiin myös katsauksessaan havaitsemansa pohjoisamerikkalaiset ja eurooppa-
laiset metodologiset eroavaisuudet ontologisissa ja epistomologisissa käsityk-
sissä. Erityisesti korostuu eurooppalaisten tutkijoiden usein painottama tiedon 
subjektiivinen luonne ja laadullisen tutkimuksen hyödyntäminen, jotta ymmär-
rettäisiin yrittäjämäisen oppimisen kokemuksellista luonnetta. Pohjoisamerik-
kalaiset tutkijat painottavat puolestaan usein tiedon objektiivista luonnetta ja 
hyödyntävät määrällistä tutkimusta selvittäessään, missä määrin olemassa 
oleva oppimisteoria vaikuttaa erilaisissa yrittäjämäisissä konteksteissa. 
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Kuvio 7. Julkaisut Yrittäjämäisestä oppimisesta (Wang & Chung 2014). 

 

Kyrö (2015, myös Neck & Greene 2011) nostaa esiin keskusteluun yrittäjyyskas-
vatuksen ja yrittäjämäisen oppimisen aseman pedagogiikkana, joka uudistaa ai-
kaisempia oppimisen paradigmoja ja kehittää oppilaitosten käytänteitä. Kyrön 
(2015) mukaan Kuhn (1962/1996) määrittelee paradigmat käsitteellisiksi näkö-
kulmiksi maailmaan viitaten filosofisiin olettamuksiin sekä ontologian, axiolo-
gian ja epistemologian väliseen vuorovaikutukseen. Kyrön (2015, 609) mukaan 
yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjämäisen oppimisen roolia pedagogiikkana luon-
nehtii sen ontologinen näkemus pragmatismista, jossa maailma on tehty ja 
jossa maailmaa ja ihmistä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Ihminen nähdään 
vapaana ja luovana riskinottajana ja vastuullisena toimijana vuorovaikuttei-
sessa ja vaikuttavassa suhteessa maailmaan. Epistemologisessa tietokäsityk-
sessä korostuu tiedon syntyminen toiminnan kautta ja muuttuminen vuorovai-
kutuksessa toisten kanssa. Oppiminen nähdään monimutkaisena ja monimuo-
toisena toiminnasta johtuvana prosessina, joka voi tapahtua missä tahansa. Op-
pijat luovat itse oppimismahdollisuuksia ja oppija itse päättää kuinka hän toimii 
ja oppii. (Kyrö 2015.)  

Yrittäjyyskasvatuksen saralla on ollut huomattavaa kasvua ja kehittymistä vii-
meisen 30 vuoden aikana (Kuratko 2005), mutta siitäkin huolimatta etsitään 
edelleen vastauksia kahteen yrittäjyyskasvatuksen peruskysymykseen: mitä 
ovat keskeisimmät asiat, mitä yrittäjyyskasvatuksen opetuksen ja oppimisen tu-
lisi sisältää sekä mitkä opetus- ja oppimismenetelmät ovat tehokkaimmat par-
haimman tuloksen saavuttamiseksi (Higgins & Galloway 2014; Santos ym. 
2016). 

2.4 Kokemuksellinen oppiminen ja toimintaoppiminen 

"Kaikki aito oppiminen tulee kokemuksen kautta" (Devey 1951) – kokemuksel-
lisen oppimisen perusolettamuksena on inhimillinen kokemus ja oppiminen 
käyttämään sitä hyväksi oppimisessa, mutta aina tarvitaan myös reflektiota. 
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Tietoa ei voi irrottaa elämänkokemuksista ja ratkaisevaa on, miten se voidaan 
integroida oppijan kokemuksiin. Aikuisten oppiminen ei perustu pelkästään ko-
kemuksiin, vaan merkityksiin, joita he antavat kokemuksilleen. (Ojanen 2001.) 

Ihminen muodostaa ympäristönsä kanssa toiminnallisen kokonaisuuden, jo-
ten ihmisen psyykkinen toiminta ei ole vain ihmisen sisäistä toimintaa irti ym-
päristöstään. Henkinen kasvu ja siihen perustuva toimintatavan muuttuminen 
etenee reflektion ja intuitiivisen ajattelun kautta transformaatioon eli muutok-
seen ja edelleen uuteen tapaan toimia. (Ojanen 2001.) Oppijoiden yksilöllinen 
kyky hankkia tietoa on osa toimintaoppimista. Oppimisessa tarvitaan metakog-
nitiivisia taitoja eli oppijoiden kykyä säädellä omia oppimisprosessejaan. Toi-
mintaoppimista on usein kutsuttu myös itsenäiseksi oppimiseksi tai konstruk-
tiiviseksi oppimiseksi, jolloin korostuu oppijan vahva asema oppimisproses-
sissa. (Ojanen 2001.) 

Kokemuksellinen oppiminen on pedagoginen lähestymistapa, jossa opiskeli-
jat oppivat tekemällä tai tarkkailemalla muiden tekemisiä (Schindehutte & Mor-
ris 2016). Sen teoria perustuu useiden eri tutkijoiden, kuten Lewinin, Piagetin, 
Deweyn, Freiren ja Jamesin tutkimuksiin (Kolb, Baker & Jensen 2002). Se on 
herättänyt laajasti kiinnostusta niin kasvatustieteen, liiketaloustieteen kuin joh-
tamistieteen piirissä ja tutkimuksissa. Kokemuksellinen oppiminen voidaan 
nähdä myös arvokkaana toimintatapana lähentää oppimisen teoreettista ja käy-
tännöllistä näkökulmaa (Lamb 2015) ja se toteutuu niin toimintaoppimisessa 
(action learning), itseohjautuvassa oppimisessa (self-directive learning), teke-
mällä oppimisessa (learning by doing) kuin uudistavassa oppimisessakin 
(transformative learning) (Henry 1989). Erilaiset oppimisen prosessimallit ovat 
esillä tunnetuimmissa kokemuksellisen ja aikuisoppimisen teorioissa, kuten 
Dewey 1951 (Experience and education), Kolb 1984 (Experiential Learning: Ex-
perience as the Source of Learning and Development), Mezirov 1991 (Trans-
formative Dimensions of Adult Learning) ja Heron 1992 (Feeling and person-
hood). Tunnetuin näistä on Kolbin teoria kokemuksellisesta oppimisesta, joka 
on vaikuttanut voimakkaasti johtamiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen 
tutkimuksiin (Sugarman 1985). Kolbin (1984) kokemuksellisen oppimisen teo-
riassa korostuu oppimisen jatkuva prosessimaisuus, jolloin prosessissa syntyy 
tietoa ja sitä testataan oppijan kokemuksissa. Mallissa oppimista kuvataan jat-
kuvana nelivaiheisena syklinä: todelliset kokemukset, havainnot niistä ja reflek-
tio, abstraktien käsitteiden muodostaminen ja yleistykset sekä toiminta ja nii-
den vaikutusten testaaminen uusissa tilanteissa. Teorian keskeisiä elementtejä 
ovat oppija, tekeminen, kokemukset ja reflektio. Jotta oppimisesta syntyy aitoa 
osaamista, ymmärrystä ja siihen pohjautuvaa tekemistä, reflektointi on tässä  
teoriassa avainasemassa. 

Toimintaoppiminen ja toimintaorientoitunut lähestymistapa liitetään lähei-
sesti kokemukselliseen oppimiseen, ongelmaperusteiseen oppimiseen, projek-
tioppimiseen ja luovuuteen (Hägg & Kurczewska 2016; Mwasalwiba 2010; Poli-
tis 2005). Reg Revans (1982), joka kehitti alunperin toimintaoppimisen teorian 
johtamisongelmien ratkaisuihin ja johtamisen kehittämiseen (Malinen 2000), 
määritteleee oppimisen empiiriseksi ongelmien ja mahdollisuuksien lähesty-
mistavaksi: kun oppijat kohtaavat yhdessä todellisen elämän oikeita ongelmia, 
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tapahtuu oppimista. Hän korostaa oppimista tapahtuvan erityisesti tekemällä 
asioita uudella tavalla, käyttämällä ja hyödyntämällä uutta tietoa ja taitoa uu-
della tavalla sekä ajattelemalla eri tavoin kuin ennen (Weinstein 1999). Tiimiop-
piminen on usein myös yhdistetty toimintaoppimiseen esimerkiksi tiimin työs-
kennellessä yhteisen projektin parissa (Raelin 2006). Trehan ja Pedler (2011) 
luonnehtivat toimintaoppimista toisaalta hyvin käytännönläheiseksi, mutta toi-
saalta myös moraalifilosofiaksi tavoitteena synnyttää muutosta ja kehitystä. Zu-
ber-Skerritt (2002) on määritellyt toimintaoppimisen oppimiseksi konkreetti-
sista kokemuksista ja niiden kriittisestä reflektoinnista. Oppimista tapahtuu hä-
nen mukaansa ryhmäkeskusteluissa, yrityksen ja erehdyksen kautta sekä oppi-
malla toisilta ja toisten kanssa. Zuber-Skerritt luonnehtii toimintaoppista pro-
sessiksi, jossa ryhmä henkilöitä kohtaa yhdessä todellisia tilanteita tai ongelmia 
monimutkaisissa tilanteissa ja olosuhteissa. Toimintaoppiminen on konkreet-
tista, se koskee oppijoiden todellisia kokemuksia ja on välittömästi hyödynnet-
tävissä oppijoiden käytännön työhön. Toimintaoppimisen juuret voidaan jäljit-
tää John Deweyn kasvatustieteen teorioihin sekä Kurt Lewinin sosiaalipsykolo-
gian periaatteisiin, joissa molemmissa korostetaan, että ihmiset oppivat koke-
muksista ja erityisesti yhteisöllisesti (Marsick & O’Neil 1999; Pittaway ym. 
2009). 

Kokemuksellisen oppimisen hyödyntämisen yrittäjyyden ja yrittäjämäisen 
toimintatavan oppimisessa voidaan katsoa olevan pyrkimystä siirtää kasvatuk-
sellista fokusta lukemiseen perustuvasta oppimisesta tekemiseen keskittyvään 
oppimiseen, opettajan luennoista näyttämiseen, suoraviivaisesta oppimisesta 
itseään toistavaan ja teoriaan painottuvasta käytännön ja teorian integraatioon 
perustuvaan oppimiseen (Kolb & Kolb 2005; Schindehutte & Morris 2016). 
Yrittjyyskasvatuksen piirissä kokemuksellisen toimintaoppimisen tutkimus al-
koi herättää enemmän kiinnostusta vasta 2000-luvun alussa (vrt. Cope 2005; 
Cope & Watts 2000; Corbett 2005; Politis 2005; Rae 2000; Hägg & 
Kurczewska). Toimintanäkökulma on siitä lähtien ollut vahvasti mukana yrittä-
jyyden ja yrittäjämäisen oppimisprosessin tutkimuksessa esimerkiksi tekemällä 
oppimisen (Pittaway & Cope 2007b) ja todellisten kokemusten (Cope & Watts 
2000) kautta. Toiminta ei kuitenkaan sellaisenaan aikaansaa oppimista, vaan 
aina tarvitaan myös toiminnasta saatujen kokemusten reflektointia, jotta toi-
minnasta syntyisi aitoa oppimista. Toimintaoppiminen auttaa oppijaa käsitteel-
listämään kokemuksiaan, reflektoimaan niitä ja arvioimaan uutta tietoa (Gibb 
2009). Myös Hägg ja Kurczewska (2016) pohtivat artikkelissaan tämänhetkisen 
yrittäjyyskasvatuksen keskeisiä peruskäsitteitä; toimintaa, kokemuksia ja ref-
lektiota. Johtopäätöksenä he toteavat, että yksikään niistä ei erillään tuota op-
pimista, vaan ne ovat toisiinsa sidoksissa, ja niitä myös tulisi käsitellä aina yh-
dessä. Sekä Rae ja Woodier (2006) että Higgins ja Mirza (2010) toteavat artik-
keliensa kirjallisuuskatsauksessa että kokemuksellinen oppiminen on voimakas 
oppimistilanne, joka kehittää oppijan minä-pystyvyyttä sekä auttaa häntä mah-
dollisuuksien havaitsemisssa ja yritystoiminnan käynnistämisessä. 

Kyrö (2008a) nostaa esiin yrittäjämäisen toiminta- ja ajattelutavan oppimisen 
kaksi peruselementtiä: toimintaorientoitunut, proaktiivinen ja kokonaisvaltai-
nen asenne monimuotoiseen ja muuttuvaan maailmaan sekä kokonaisvaltainen 
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käsitys oppijoiden yksilöllisistä ja sosiaalista prosesseista. Yrittäjämäinen toi-
minta- ja ajattelutapa kehittyy tutkijoiden (mm. Klapper & Refai 2015; Mwa-
salwiba 2010; Robinson ym. 2016) mukaan juuri toiminnan ja erilaisten koke-
musten kautta, jolloin syntyy muutoksia syvissä uskomuksissa ja asenteissa. 
Robinson, Neergaard, Tanggaard ja Krueger (kuvio 8) painottavat kriittisten, 
kumulatiivisten ja kehittävien kokemusten merkitystä syvien uskomusten ja 
asenteiden muutosprosessissa opiskelijan ajattelutavan kehittyessa yrittäjä-
mäiseksi ajattelutavaksi. 
 

 
Kuvio 8. Yrittäjämäisen ajattelutavan kehittyminen (muokattu Robinson ym. 2017, 674, perustuu 
Krueger 2007). 

Lackéus (2014) muistuttaa kuitenkin, että vaikka yrittäjämäisen oppimisen toi-
mintaorientoituneet lähestymistavat ovat saaneet tutkijoilta paljon kannatusta, 
niitä käytetään harvoin opetuksessa ja oppimisessa. Syinä tähän voivat olla vai-
keudet sijoittaa toimintaoppimista opetusohjelmiin sekä niiden todellisten tu-
losten mittaamisen vaikeus. Syynä voi myös olla toimintaoppimisen ja koke-
muksellisen oppimisen käsitteiden väärinymmärrys: kokemuksellista oppi-
mista ei ole vain se, mitä oppijalle tapahtuu, vaan se mitä oppija tekee koke-
muksellaan; tulkiten, analysoiden ja reflektoiden toiminnasta saamaansa koke-
musta (Hägg & Kurczwska 2016.) 

Laajan korkea-asteen yrittäjyyskasvatuksen vaikutuksiin kohdistuvan kan-
sainvälisen kirjallisuuskatsauksensa perusteella (2004 2016) Nabi ym. (2017) 
toteavat, että yrittäjyyskasvatuksessa ja yrittäjämäisessä oppimisessa kokemuk-
selliseen oppimiseen perustuvilla pedagogiikoilla näyttäisi olevan eniten mah-
dollisuuksia vaikuttaa oppimisen syvyyteen opiskelijoiden ratkoessa todellisen 
elämän ongelmia yrittäjämäisissä tilanteissa. 

2.5 Reflektointi oppimisen syventäjänä 

Kokemuksella on suuri kasvatuksellinen merkitys (Ojanen 2001), mutta tarvi-
taan reflektiota, jonka avulla pyritään parempaan tietoisuuteen pyrkimyksenä 
vapautua epärationaalisista uskomuksista, tottumuksista ja traditioista (Törmä 
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1998). Ihmisen kasvu nähdään prosessina, jota säätelee ajallinen jatkuvuus ja 
situationaalinen vuorovaikutusprosessi yhdistyen ihmisten välisissä suhteisssa 
(Ojanen 2001).  

Oppimisteoriat tarjoavat useita malleja oppimisen roolista yrittäjyydessä (Ar-
piainen & Tynjälä 2017). Kolbin (1984) kokemuksellisen oppimisen teoriaa on 
käytetty laajasti myös yrittäjyyskasvatuksen kentässä. Reflektion merkitys ko-
rostuu tässä teoriassa. Mezirov (1991) jakaa reflektiivisyyden useampaan ta-
soon: affektiiviseen, erottelevaan, arvojen reflektointiin, käsitteelliseen reflek-
tointiin, psyykkiseen ja teoreettiseen reflektointiin (Järvinen, Koivisto & Poi-
kela 2000). Mezirovin (1991) mukaan aikuisen oppijan muutokseen johtava op-
piminen on reflektiivistä ja kriittistä. Jotta oppiminen olisi transformatiivista ja 
uudistavaa, edellyttää se nimenomaan kriittistä reflektiota. Reflektio voi koh-
distua eri asioihin, kuten toiminnan sisältöön, prosessiin tai perusteisiin (Jär-
vinen, Koivisto & Poikela 2000).  

 

Neck ja Greene (2011) näkevät reflektiolla olevan tärkeän merkityksen nimen-
omaan yrittäjyyden oppimisessa, koska yrittäjyyden kenttä on toimimista epä-
varmoissa ja riskialttiissa olosuhteissa ja se on myös monisäikeinen ja ongelma-
keskeinen. Reflektio onkin keskeinen prosessi, missä uutta tietoa synnytetään 
kokemuksesta ja sen ensisijaisena tavoitteena on syväoppiminen (Neck & 
Greene 2011). Marton (1975) on luokitellut oppimisen joko pinnalliseksi tai sy-
väoppimiseksi, missä pinnallinen oppiminen on liitetty passiiviseen oppimista-
paan ja syväoppiminen aktiiviisempaan oppimistapaan. Myös Jarvis (2006) on 
määritellyt pinnallisen oppimisen käsitteen tietojen ulkoa opetteluksi ja tietojen 

Kuvio 9. Kokemuksen reflektoinnin vaihteet (mukaillen Ojanen, 2001, 79). 
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hankinnaksi ja syväoppimisen tiedon merkityksen ymmärtämiseksi ja koke-
muksen tulkinnaksi. Tutkijat (Gijbels, Segers & Struyf 2008; Litmanen 2015) 
ovat todenneet, että vaikka opiskelijoiden oppimisasenne muuttuu syväoppimi-
sen suuntaan oppijoita aktivoivan kurssin jälkeen, se ei välttämättä muutu py-
syvästi sellaiseksi, sillä Vermetten, Lodewijks & Vermuntin (1999) mukaan 
opiskelijoiden oppimisasenne on varsin stabiili ja vaikeasti muutettavissa. 
Lonka ja Ahola (1995) havaitsivat kuitenkin tutkimuksessaan, että opiskelijan 
opiskeluasenteen muuttuminen syväoppimisen suuntaan oli ilmeistä vasta kun 
opiskelija oli osallistunut useita vuosia kursseille, jotka aktivoivat opiskelijaa 
toimimaan.  

Donald Schön (1983, 1987) esitteli käsitteen reflektoiva tekeminen (reflective 
practice). Tutkiessaan yliopistojen eri koulutusohjelmia Schön havaitsi, että 
opiskelijat eivät oppineet ainoastaan luennoilla ja kirjoista näkemästään ja kuu-
lemastaan, vaan myös reflektoimalla sekä itsensä että ohjaajiensa kanssa onnis-
tumistaan erilaisissa omissa käytännön harjoitteluissaan ja tekemisissään eli he 
reflektoivat käytäntöä ja sovelsivat tästä syntynyttä uutta tietoa ja osaamista 
seuraavissa harjoitteluissaan ja tekemisissään (Brockbank & McGill 2007.) 
Schön (1983) erotti toisistaan kaksi eri käsitettä: reflektio käytännöstä, käytän-
nön tekemisestä (reflection-on-practice) (tehdä-oppia-ajatella -prosessina) ja 
reflektio käytännössä (reflection-in-practice) (tehdä-oppia-ajatella -käyttäyty-
misenä). Neck ja Greene (2011) näkevät yrittäjyyden olevan luonteeltaan toi-
minnan, oppimisen, testaamisen ja kokeilemisen jatkuvaa sykliä. Tämän takia 
tulee yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikkaan sisällyttää molempienkaltaista ref-
lektointia, jotta opiskelijat kehittyisivät omaa toimintaansa reflektoiviksi yrittä-
jiksi. Ojanen (2001) on havainnollistanut reflektion avulla tapahtuvan muutok-
sen toimintatavassa seuraavassa kuviossa. 

 
 

 
Kuvio 10. Kehitysprosessi ja muutos toimintatavassa (Ojanen 2001, 29). 

 
Häggin ja Kurczewskan (2016) mukaan systemaattista oppimisen reflektointia 
käytetään tällä hetkellä varsin harvoin yrittäjyyskasvatuksessa, eikä myöskään 
ole olemassa selkeää käsitystä siitä, kuinka opetettaisiin kriittistä reflektointia 
tai kuinka se yhdistettäisiin yrittäjämäiseen toimintaan. Hägg ja Kurczewska 
erottavat yrittäjien ja yrittäjyysopiskelijoiden reflektointityylit, johtuen koke-
musten määrästä niin, että Schönin (1983) jaottelun mukaan yrittäjät reflektoi-
vat käytännössä (tehdä-oppia-ajatella -käyttäytymisenä) (reflection-in-prac-
tice) karttuneista kokemuksistaan, kun taas opiskelijat tarvitsevat systemaatti-
sempaa reflektointia käytännöstä (tehdä-oppia-ajatella -prosessina) (reflection-
on-practice).  

Toiminta, kokemus ja reflektio yrittäjyyskasvatuksen kontekstissa voidaan 
yhdistää malliksi (Hägg & Kurczewska 2016), jonka tarkoituksena on tuottaa 
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yrittäjämäistä oppimista. Mallissa kokemukset ovat yrittäjämäisen oppimisen 
”ajoneuvoja”, joiden jatkumon kautta syntyy kokemuksellisen oppimisen pro-
sessi, joka perustuu toimintaan ensijaisena kokemuksena ja reflektioon toissi-
jaisena kokemuksena. Yrittäjämäinen toiminta takaa mallissa kokemuksen si-
sällön, kun taas reflektio on keino, jolla syntynyt kokemus kehittyy laadukkaaksi 
oppimiseksi. Yrittäjämäisen oppimisen prosessi, suhteessa toiminta-kokemus-
reflektio -kolmisointuun, tavoittelee yrittäjämäisen tiedon tuottamista (Hägg & 
Kurczewska 2016.) Oppiminen kehittyy tiedoksi ja osaamiseksi, kun reflektoi-
daan toiminnasta saatuja kokemuksia ja yhdistetään ne aiempiin kokemuksiin 
ja tietoon. 

2.6 Yrittäjämäinen oppiminen sosiaalisena oppimisprosessina 

2.6.1 Riskin ottamisen oppiminen ja epävarmuuden sietäminen yrit-
täjämäisessä oppimisessa 

Riski sekä epävarmuudessa ja epätietoisuudessa toimiminen ovat yrittäjyyden 
ja yrittäjämäisen oppimisen ydinasioita. Innovatiivisuus, uuden luominen tuo 
mukanaan aina poikkeuksetta myös riskin. Riski on nähty yrittäjämäisen käyt-
täytymisen ja toiminnan olennaisena osana yrittäjyyden tutkimuksen alkuvai-
heista saakka. (mm. Palich & Bagby 1995, Goel 1998; Leskinen 1999; Naldi, 
Nordqvist & Sjöberg 2007.) Yrittäjän kyky sietää riskiä on tunnistettu yrittäjien 
ensisijaiseksi haasteeksi (Knight 1921; Schumpeter 1926, 1934). Riskin tutki-
muksessa se on useimmiten yhdistetty erilaisiin epävarmuustekijöihin yrittä-
jyyden kentässä.  

Riskin ottaminen tarkoittaa päätöksentekoa ja toimintaa epävarmuuden val-
litessa ja mahdollisten uhkien ollessa näköpiirissä (Shapira 1995) sekä toimi-
mista tietämättä tarkkaan toiminnan seurauksista (Sitkin & Pablo 1992). Yrit-
täjyystutkimuksessa käytetty riskin ottamisen termi perustuu Knightin (1921) 
käsitteeseen ”toimintaa epävarmuuden olosuhteissa”. Riskin ottaminen voi tar-
koittaa liiketoimintariskiä, taloudellista riskiä tai henkilökohtaista riskiä 
(Lumpkin 2012).  

Yrittäjyyttä koskevassa kirjallisuudessa nousee esiin toiminnan keskeinen 
asema riskin ottamisessa ja epävarmuuden sietämisessä (Janney & Dess 2006; 
Kyrö 2006; McMullen & Shepherd 2006), yhteys yksilölliseen ja sosiaaliseen 
toimintaan (Kyrö & Tapani 2007) ja niiden psykologiseen ja sosiaaliseen luon-
teeseen (Macko & Tyszka 2009). Yrittäjyyden riskin tutkimuksissa henkilökoh-
tainen piirreteoria oli päätutkimussuunta 1980-luvulle saakka, ja monet tutki-
mukset keskittyivät mittamaan yrittäjien riskin ottamisen ominaisuuksia 
(Brockhaus 1980; McGrath, MacMillan & Scheinberg 1992; Ray 1993). Nämä 
tutkimukset perustuivat olettamukselle, että yrittäjät ovat jollain tapaa erilaisia 
kuin muu väestö. Eroa selitettiin yrittäjien piirteillä ja henkilökohtaisilla omi-
naisuuksilla sekä valmiuksilla riskin ottamiseen (McCarthy 2000). Tämä tutki-
mussuunta herätti kuitenkin ristiriitaisia tunteita ja mm. Palich & Bagby (1995) 
totesivat tutkimuksessaan, että yrittäjät eivät eroa muusta väestöstä riskinotto-
taipumuksiltaan, mutta heillä on erilainen käsitys riskistä; yrittäjät ovat opti-
mistisempia ja odottavat myönteisempiä tuloksia. Toisaalta Carland ym. (1995) 
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ja Cramer ym. (2002) raportoivat tutkimuksissaan yrittäjien korkeammasta ris-
kinottotaipumuksesta. Yrittäjyyden kentässä riskitutkimusta on leimannut se-
kaannus ja epätietoisuus, joten lisää tutkimusta aiheesta tarvitaan, erityisesti 
kuinka riskinottoa ja epätietoisuuden ja epävarmuuden sietämistä voisi oppia 
(Arpiainen & Kurzewska 2017). Kaikkea riskiä ei voi etukäteen laskea. Erityi-
sesti epätietoisuuden sietokyvyn kehittämiseen tarvitaan kognitiivisten tietojen 
lisäksi myös konatiivisia (motivaatio) ja affektiivisia (tunteet) ominaisuuksia 
sekä niiden dynamiikan ymmärtämistä (Arpiainen & Kurczewska 2017; Snow, 
Corno & Jackson 1996). 

Vaikka riski ja riskin ottaminen ovat keskeistä yrittäjyydessä ja yrittäjille, ai-
heesta on tehty vain vähän tutkimuksia oppimisen kontekstissa. Tämä voi tut-
kijoiden (Kyrö & Tapani 2007) mukaan johtua siitä, että riski ja riskin ottami-
nen ovat useimmiten yhdistetty erilaisten yrittäjyyteen liittyvien epävarmuus-
tekijöiden kontrollointiin. Tämä näkökulma ei huomioi sitä, että epävarmuus ja 
epätietoisuus liittyvät usein myös tuntemattomiin, monimutkaisiin ja uusiin ti-
lanteisiin ja siihen, kuinka oppijat kykenevät kohtaamaan näitä uusia ja ennalta 
tuntemattomia tilanteita (Kyrö & Tapani 2007). 

Leskinen (1999) sekä Kyrö ja Tapani (2007) ovat tehneet tutkimuksia riskin 
ottamisen oppimisesta yrittäjyyskasvatuksen kontekstissa. Yleensä puhuttaessa 
yrittäjyyden riskeistä niiden ajatellaan liittyvän taloudellisiin riskeihin. Tutki-
muksissa, kuinka opettaa riskin ottamista, opiskelijat joutuvat yleensä kohtaa-
maan tilanteita, jotka sisältävät taloudellisia riskejä. Tämä oli tutkimusasetelma 
myös Leskisen (1999) väitöstutkimuksessa opiskelijoiden yrittäjyyskasvatus-
kursseilla. Tutkimuksen tulokset osoittivat kuitenkin, että erityisesti psykologi-
nen riski nousi ko. kurssien aikana johtaen lopulta kielteisiin asenteisiin yrittä-
jyyttä kohtaan. Leskisen mukaan riskin ottamisen oppiminen on yksi olennai-
nen tekijä yrittäjyyskasvatuksessa. Hän kehitti riskikentän käsitteen, viiteke-
hyksen, jonka keskiössä on riskin oppiminen.  

Kyrö ja Tapani (2007; Kyrö 2006) toteuttivat oppimisinterventiot kahdella eri 
kokemuksellisen oppimisen kurssilla riskin oppimisesta ja opettamisesta Jön-
köpingin kansainvälisessä kauppakorkeakoulussa vuonna 2001 ja Tampereen 
yliopistossa vuosina 2003 2004. Nämä interventiot toteutettiin kahdessa eri 
kulttuurikontekstissa, kahdelle eri opiskelijaryhmälle ja kurssien sisällöt olivat 
erilaiset. Näillä molemmilla kursseilla opiskelijat joutuivat kohtaamaan riskejä 
sekä tuntemattomia ja odottamattomia tilanteita, ja opiskelijoita tuettiin näissä 
tilanteissa. Molemmissa tapauksissa opiskelijat altistettiin oppimimaan riskin-
ottoa sekä psykologisissa että sosiaalisissa tilanteissa. Opiskelijat joutuivat koh-
taamaan sekä yksilöllisiä että ryhmän epäonnistumisia ja onnistumisia. Molem-
missa interventioissa tunnistettiin riskin oppimisen kolme eri vaihetta: sekaan-
nus, toiminta ja valmius oppia riskin ottamista. Kyrö ja Tapani havaitsivat, että 
molemmissa interventioissa opiskelijat oppivat jonkin verran riskin ottamisen 
valmiuksia. Tutkimuksen johtopäätöksenä tutkijat totesivat, että riskin ottami-
sen valmiuksia voi opiskella sekä myös opettaa.  

Kyrön ja Tapanin (2007) mukaan riskin ottamisen oppimisen ideaa voitaisiin 
kehittää jakamalla yhteisöllisesti epävarmuuden ja epätietoisuuden kokemuk-
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sia. He korostavat, että tästä laajemmasta näkökulmasta riskin ottaminen ta-
pahtuu sosiaalisissa konteksteissa liittyen sekä epävarmuuteen että epätietoi-
suuteen ja että riskin ottamisen oppimisen prosessi liittyy toimintaan. Kyrö 
(2006) nostaa myös esiin, että riskin ottamisen oppiminen on kiinteästi sidok-
sissa toimintaan ja kognitiivisten valmiuksien sijaan tarvitaan enemmän af-
fektiivisia ja konatiivisia valmiuksia. 

2.6.2 Tiimioppiminen yrittäjämäisessä oppimisessa 

Tiimioppimista on luonnehdittu yhdeksi koulutuksen käytäntöjen uudistajaksi, 
erityisesti yrittäjyyskasvatuksessa. Useat tutkijat ovat korostaneet tehokkaiden 
tiimien merkitystä organisaatioissa pitäen niitä tärkeinä ja tehokkaina oppimi-
sen yksikköinä (Senge 1990; Edmondson 2002; Decuyper, Dochy & Van der 
Bossche 2010). On myös esitetty tiimioppimisen valmentavan oppijoita todelli-
sen maailman haasteisiin, jolloin tiimioppiminen nähdään yhtenä tärkeänä op-
pimisen keinona valmentaa oppijoita nyky-yhteiskuntien monimutkaisiin ja no-
peisiin muutoksiin ja epävarmoihin olosuhteisiin (Edmondson, Dillon & Roloff 
2007; Fellenz 2006; Yazici 2005). Tiimioppimisen käsitteen rinnalla kirjalli-
suudessa käytetään ryhmäoppimisen (group learning), yhteisöllisen (collabora-
tive) ja yhteistoiminnallisen (co-operative) oppimisen käsitteitä. Tiimioppimi-
sella on useita määritelmiä. Yhteistä niille on, että tiimi toimii yhdessä, hankkii 
ja jakaa tietoa, reflektoi oppimaansa sekä mukauttaa tai kehittää toimintaansa 
(Edmondson, Bohmer & Pisano 2001) sekä työskentelee yhdessä yhteisten ta-
voitteiden saavuttamiseksi (Decuyper, Dochy & van der Bossche 2010). Tii-
mioppiminen on herättänyt kasvavaa kiinnostusta niin koulutuksen kentässä 
kuin yhteiskunnan muillakin aloilla, ja tiimiorganisaatio työympäristönä on yhä 
yleisempi (Decuyper ym. 2010; Edmondson 2013). Tulevaisuuden työntekijöiltä 
edellytetään monipuolisempaa osaamista, tiimityötaitoja sekä taitoja oppia toi-
silta ja taitoa hyödyntää tehokkasti muiden tietotaitoja ja osaamista (Hanhinen 
2010). Siksi ryhmässä ja tiimissä tapahtuvan opiskelun ja työskentelyn tärkeys 
sekä sen mahdollisuudet on nostettu esiin (Collin ym. 2010). Pienryhmiä ja tii-
mejä onkin käytetty kasvavassa määrin korkeakouluopetuksessa viimeisten 
vuosikymmenten ajan (Fink 2002). 

Tiimioppimisen käsite perustuu kahteen päätutkimuslinjaan: organisaation 
oppimisteorioihin (kuten Argyris & Schön 1974; Kolb 1984; Nonaka & Takeuchi 
1995; Senge 1990) sekä yhteisöllistä ja tiimioppimista koskeviin tutkimuksiin 
(kuten Bruffee 1999; Johnson, Johnson & Smith 1991; Michaelsen 1983; Micha-
elsen, Black & Fink 1996, Hemetsberger & Reihard 2006). Esimerkiksi yhteis-
toiminnallinen oppiminen, yhteisöllinen oppiminen, ryhmäoppiminen ja ver-
taisoppiminen edustavat samanlaisia pedagogisia ratkaisuja. Yhteistä näille op-
pimistavoille on oppiminen yhdessä sekä tiedon ja kokemusten jakaminen yh-
dessä toisten kanssa. Larry Michaelsen alkoi käyttää ensimmäisenä tiimiperus-
taista oppimista luokkaopetusta tehostamaan Oklahoman yliopistossa 1970-lu-
vun lopulla (Michaelsen, Bauman Knight & Dee Fink 2002). Tiimiperustaisen 
oppimisen hyödyiksi on esitetty parantuneet oppimistulokset (Koles ym. 2010), 
syvempi opiskeluintensiteetti (Haidet ym. 2012), paremmat ongelmanratkaisu-
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taidot (Kelly ym. 2005) sekä paremmat kommunointi ja tiimityötaidot (Thomp-
son ym. 2007). Jotta tiimissä voi oppia tehokkaasti, tiimi tarvitsee selkeän kä-
sityksen nykytilanteestaan sekä yhteisistä tavoitteistaan, kuten myös menetel-
mistä ja työkaluista, millä tavoitteet saavutetaan (Decuyper, Dochy & van der 
Bossche 2010). Nykyään tiimiperusteinen oppiminen on käytössä laajasti liike-
talouden opetuksessa länsimaissa, sillä sen oletetaan lisäävän opiskelijoiden op-
pimista ja tiimityötaitoja (Umble, Umble & Artz 2008). 

Tiimin onnistuneeseen toimintaan ja tiimioppimiseen vaikuttavia tekijöitä 
ovat tiimin johtajan toiminta, avoin, hyvä ja motivoiva tiimihenki sekä turvalli-
nen työskentelyilmapiiri, tiimin jäsenten välinen voimatasapaino, tiimin yhtei-
set tehtävät ja tavoitteet, ympäristö, jossa tiimi työskentelee sekä tiimissä työs-
kentelyn ja oppimisen ajan pituus (Edmondson, Dillon & Roloff 2007). Tiimin 
ja tiimissä oppimista tutkittaessa on syytä kirkastaa, mikä on tutkittava ilmiö; 
tutkitaanko oppimisen tuloksena syntynyttä käyttäytymistä, kuten esimerkiksi 
yrittäjämäistä toiminta- ja ajattelutapaa vai tiimioppimisen tuloksena synty-
neitä oppimistuloksia, tietoja ja taitoja. Nämä kaksi näkökulmaa on sekoitettu 
usein eri tutkimuksissa keskenään (Edmondson ym. 2007). 

Tutkimuksissaan pienen yrityksen johtoryhmän yrittäjämäisestä oppimisesta 
McKeown (2010, 2012a, 2012b, 2015) havaitsi tiimissä jaetun oppimisilmapii-
rin, joka perustui luottamukseen, läpinäkyvään johtajuuteen, jaetulle käytän-
nön reflektoinnille, halukkuudelle haastaa olettamuksia, virheistä oppimiseen 
ja tiimin ulkopuoliseen verkostoitumiseen. Tutkimuksissa tärkeäksi tekijäksi 
tiimin oppimiselle ja kollektiivisen ymmärryksen rakentamiselle osoittautui  
erityisesti tiimin sisäinen, reflektoiva dialogi, keskustelun ja kuuntelun taito. 
McKeownin (2015) mukaan tiimioppiminen ei tarkoita tiimin jäsenten osaami-
sen summa, vaan enemmänkin jaettua ymmärrystä liiketoiminnasta, motivaa-
tiosta, mahdollisuuksista, sitoutumisesta, reflektiosta ja dialogista, johtamis-
tyylistä, luottamuksesta sekä tiimin läpinäkyvyydestä. Vaikka tiimityötaidoilla 
nähdään olevan tärkeä merkitys ja rooli oppimisessa ja yhteiskunnassa yleen-
säkin, tiimiä on oppimisympäristönä tai yhteisöllisen oppimisen näkökulmasta 
tutkittu vain vähän yrittäjyyskasvatuksen kontekstissa (McKeown 2015).). Ed-
mondson, Dillon ja Roloff (2007) peräänkuuluttavat lisää tutkimusta esimer-
kiksi siitä, kuinka yksittäiset tiimin jäsenet kokevat saavansa hyötyä tiimioppi-
miskokemuksestaan ja miten se on vaikuttanut heidän henkilökohtaiseen kehi-
tykseensä sekä työuralla menestymiseen. Erityisesti kehittyvien maiden tii-
mioppimiseen keskittyvää tutkimusta yrittäjyyskasvatuksen kontekstissa ei juu-
rikaan ole, sillä opetusmenetelmänä kehittyvissä maissa on käytetty pääsään-
töisesti perinteistä opettajakeskeistä pedagogiikkaa. 

Tiimioppiminen on viime aikoina saanut myös yrittäjyyskasvatuksen piirissä 
kannatusta, sillä opiskelijoiden on todettu yleensä oppivan parhaiten, kun he 
työskentelevät tiimissä jakaen ja reflektoiden oppimiskokemuksiaan muiden 
tiimiläisten kesken (DeFilippi 2001; Pittaway & Cope 2007b). Syvällisen suh-
tautumisen opiskeluun sanotaan myös olevan ilmeistä tehokkaassa tiimityös-
kentelyssä, koska opiskelijat saavat vertaistukea muilta tiimiläisiltä työskennel-
lessään yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi ja ottaessaan yhteisesti vastuuta 
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(Ohl & Cates 2006; Scott-Ladd & Chan 2008). Viime aikaiset tutkimukset tii-
mioppimisesta yrittäjyyskasvatuksessa ovat osoittaneet opiskelijoiden kokevan 
tiimissä oppimisen haasteelliseksi, mutta myös monipuolisesti taitoja kehittä-
väksi (esim. Arpiainen & Tynjälä 2017; Täks ym. 2014; 2016). Maija  
Suonpää (2013) totesi väitöstutkimuksessaan rakentaessaan yrittäjyysopiskeli-
joiden yhteistoiminnallista oppimismallia, että tiimioppinen tukee yrittäjämäi-
sen toimintatavan ja -ajattelun kehittymistä tiimissä yrittäjyydeksi, samoin kuin 
tiimin voimaannuttavan yhteiseen riskinottoon. Volkov & Volkovin (2015) tut-
kimuksessa, joka koski tiimityöskentelyyn osallistuneiden opiskelijoiden näke-
myksiä tiimioppimisesta saamistaan hyödyistä, nousi esiin, että opiskelijat ko-
kivat tiimissä opiskelun vaativan heiltä syvällisempää lähestymistapaa opiske-
luun ja oppimiseen samalla, kun he kokivat yhteistyötaitojensa, tiimin yhteen-
kuuluvuuden ja ymmärryksensä kulttuurisesta monimuotoisuudesta lisäänty-
neen. 

2.6.3 Tunteiden rooli yrittäjämäisessä oppimisessa 

Tunteiden merkitys oppimisessa on herättänyt tutkijoissa kasvavaa kiinnos-
tusta 1990-luvun puolivälistä lähtien (Lee & Yin 2011; Schutz & Pekrun 2007; 
Schutz & Zembylas 2009), ja uutta tietoa on saatu mm. neurotieteisiin, psyko-
logiaan, kasvatustieteisiin ja filosofiaan. Tutkimuksissa korostuu tunteiden 
merkittävä rooli opettamisessa ja oppimisessa (Zembylas 2011). 

Kaikkiin kokemuksiin liittyy aina monenlaisia tunteita, ne ovat kiinteä osa ko-
kemusmaailmaamme ja liittyvät olennaisesti vuorovaikutuksiin. Tunteet ovat 
kiinteä osa kokemuksellista oppimisprosessia ja liittyvät yksilön antamiin mer-
kityksiin. Tunteiden tutkimisen tekee vaikeaksi se, että niitä on vaikea ilmaista 
yksiselitteisesti sellaisilla käsitteillä, että toinen pystyisi kokemaan saman tun-
teen täsmälleen samalla tavalla. Se, kuinka tunteen ilmaisee, ei todennäköisesti 
koskaan kuvaa koettua tunnetta täydellisesti (Ojanen 2001.) Tunteille ei aina 
löydy käsitteitä, koska niitä ilmaistaan monin eri tavoin verbaalisten ilmauksien 
lisäksi, kuten ilmeillä, eleillä, äänensävyillä, ruumiin kielellä ja liikehdinnällä 
(mm. Silkelä 1999). Nykyiset tunneteoriat korostavat, että ihmisen kognitiiviset 
ja motiovaatioprosessit (vrt. Snow, Corno & Jacksonin malli luvussa 2.3.1 si-
vuilla 41–42) ovat olennainen osa tunteita (Pekrun 2006). 

Leena Aarto-Penttilä on selvitellyt väitöskirjassaan (2013) tunteiden ja koke-
muksellisen oppimisen yhteyttä ja toteaa kokemuksellisen oppimisen teorioista 
Heronin (1992) teorian antavan suurimman painon tunteille yksilön oppimi-
sessa ja kasvussa. Tässä teoriassa affektiivisuus jakautuu egosykleissä emooti-
oiden (emotions) tarkasteluun ja persoonasykleissä tunteiden (feelings) tutki-
miseen, jossa tunne on tämän teorian mukaan aina emootion maaperä, ja 
egosyklissä emootio korostaa yksilön erillisyyttä ja kokemusta. Persoonasyk-
lissä tunne sisältyy jokapäiväisiin kokemuksiin ollen kaikkien psyyken tilojen 
toiminnallinen lähde vaikuttaen havainnoinnin perustana ja kasvupohjana. He-
ronin mukaan tunteet ovat oppimista kuvaavien syklien lähteinä sekä psyyken 
eri perustilojen perustoina ja niiden katsotaan vaikuttavan oppimiseen sen al-
kuvaiheessa. Tunne aktivoi persoonan mielikuvitusta sekä kiihdyttää ja vahvis-
taa toimintaa (Aarto-Pentilä 2013; Heron 1992.)  
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Kolbin kokemuksellisen oppimisen teoria nostaa tunteet yhdeksi kehityksen 
neljästä vaiheesta (affektiivisuus, havainnointi, symbolointi ja käyttäytyminen), 
ja ne ovat sen jälkeen mukana oppijan arvoissa ja arvottamisessa (Aarto-Pent-
tilä 2013; Kolb 1984). Mezirovin (1990, 1991) uudistavan oppimisen teoria eli 
transformatiivinen tai emansipatorinen oppiminen, jolla on vahvat yhteydet 
myös kokemuksellisen oppimisen teoriaan, tutkii oppimista ja painottaa oppi-
jan syvällistä muutosta, jossa tietoinen ja merkityksellinen kokemus aikaansaa 
muuttumisen sekä rationaalisen diskurssin merkitystä merkitysperspektiivien 
rakentumisessa (Aarto-Penttilä 2013; Arpiainen & Tynjälä 2017). Teoria on saa-
nut kritiikkiä oppimisen voimakkaasta rationaalisuudesta, jolloin emotionaali-
set ja sosiaaliset tekijät on jätetty taka-alalle (Aarto-Penttilä 2013; Dirx 2008; 
Illeris 2004; Mezirov 2009). 

Yrittäjyys synnyttää runsaasti erilaisia tunteita johtuen esimerkiksi monenlai-
sista aikapaineista, riskeistä yritystoiminnassa ja epävarmuudesta yritysympä-
ristössä sekä yritystoiminnan taloudellisista vaikutuksista yrittäjän henkilökoh-
taiseen elämään. Tutkimalla yrittäjyyden synnyttämiä tunteita psykologian nä-
kökulmasta, saadaan tärkeää tutkimustietoa sekä yrittäjyyden että psykologian 
tutkimuskirjallisuuteen (Cardon ym. 2012). Yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen 
toimintaan liittyvillä tunteilla tarkoitetaan sekä yksilöiden että ryhmien tun-
teita, tunnetiloja ja mielialoja, jotka liittyvät johonkin yrittäjyyden prosessin 
etukäteiseen, prosessin aikana tai sen seurauksena syntyneeseen tunneti-
laan (Jones 2012). Tutkijat (Cardon ym. 2012) näkevät yrittäjämäiseen toimin-
taan liittyvien tunteiden ymmärtämisen tärkeyden, erityisesti uutta yritystoi-
mintaa käynnistettäessä, mutta siihen liittyvää tutkimusta löytyy vielä varsin 
vähän ja tätä tutkimusta toivotaankin enemmän (Nabi ym. 2017). 

Tunteiden merkittävä vaikutus opiskelijoiden oppimismotivaatioon sekä itse-
ohjautuvuuteen ja identiteetin rakentumiseen on noussut esiin viime aikaisissa 
tutkimuksissa kasvatustieteiden ja yrittäjyyskasvatuksen alalla (Cope 2003, 
2005, Efklides & Petkaki 2005, Efklides & Volet, 2005, Gibb 2002a, 2010, He-
ron 1992, Kyrö 2005, 2008a, Mezirow 1991, 2003, 2006, Pekrun 2005, Pekrun 
ym. 2007, Pintrich 2004, Pintrich & Zusho 2007, Pittaway & Cope 2007b, Pit-
taway & Thorpe 2012). Kuinka tätä prosessia voisi tukea niin, että se lisäisi opis-
kelijoiden oppimista, on yhä epäselvää. Näissä tutkimuksissa toinen esiin nous-
sut kysymys on, kuinka kielteisiä tunteita voitaisiin hyödyntää tehokkaasti op-
pimisessa (Arpiainen ym. 2013; Efklides & Volet 2005, Pekrun 2005). 

Yrittäjyyskasvatuksen alalla on tehty varsin harvoja tutkimuksia opettamisen 
ja oppimisen emotionaalisista näkökulmista. Lackéuksen (2014) tutkimuksessa 
yrittäjyyden koulutusohjelman opiskelijoilta selvitettiin mahdollisia yhteyksiä 
tunteita synnyttävien tapahtumien ja kehittyneiden yrittäjämäisten taitojen vä-
lillä. Opiskelijat opiskelivat yrittäjyyttä toimintaoppimiseen perustuvassa ohjel-
massa toimimalla yrittäjinä. Tutkimustulokset osoittivat monia yhteyksiä tun-
teita synnyttävien tapahtumien ja koulutuksen aikana kehittyneiden yrittäjä-
mäisten taitojen välillä. Vahvimmin tunteita synnyttäviä tapahtumia, joissa ha-
vaittiin yhteyksiä kehittyneisiin yrittäjämäisiin taitoihin, olivat yhteydenpito ul-
kopuoliseen maailmaan, toiminnan epävarmuus ja monimerkityksellisyys sekä 
tiimityökokemus. Näillä tunteita synnyttävillä tapahtumilla havaittiin olevan 
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yhteyksiä yrittäjämäisen identiteetin muodostumiseen, kasvaneeseen minä-
pystyvyyteen, epävarmuuden ja monimerkityksellisen toiminnan sietokyvyn 
kasvamiseen sekä kasvaneeseen itsetuntemukseen. Tutkimus myös vahvisti tä-
män kaltaisen kokemuksellisen toimintaan perustuvan oppimisympäristön ja 
pedagogiigan sopivaksi yrittäjyyden oppimisympäristöksi (Lackéus 2014.) Jär-
venojan ja Järvelän (2005) tutkimuksessa identifioitiin opiskelujen aikana syn-
tyneiden tunteiden lähteiksi omaan itseen liittyvät, kontekstiin liittyvät, työteh-
täviin liittyvät, suorittamiseen liittyvät sekä sosiaaliseen vuorovaikutuksiin liit-
tyvät seikat. 

Topi Litmanen (2015) toteaa väitöstutkimuksessaan opiskelijoiden kokevan 
silminnähtävästi monia erilaisia tunteita opinnoissaan, vaikka tutkimus olikin 
sivuuttanut tunteiden roolin oppimisessa pitkän aikaa (Pekrun ym. 2002), ja 
nämä tunteet liittyvät useimmiten opiskeluasenteisiin ja opiskelutilanteisiin si-
toutumiseen (Efklides & Petkaki 2005; Pekrun ym. 2007). Litmasen (2015) väi-
töstutkimus tarkasteli, miten korkeakouluopiskelijat kokevat opiskelunsa eri-
laisissa oppimisympäristöissä. Kokemuksia tarkasteltiin kognitioiden, motivaa-
tioiden ja emootioiden kautta. Tutkimuksen mukaan stressistä ja huolesta on 
apua opinnoissa; tutkimuksessa havaittiin, että ne opiskelijat menestyivät opin-
noissaan parhaiten, jotka kokivat opintojensa aikana kohtuullista stressiä, ollen 
myös muita sitoutuneempia. Litmasen mukaan pelkästään tyytyväisyys oppi-
misympäristöön ei välttämättä takaa sitoutumista opiskeluun. Tutkija havaitsi 
myös, että negatiivisilla tunteilla ja korkeaksi koetuilla haasteilla voi olla olen-
nainen rooli oppimisprosessissa, jossa opiskelijat oppivat ottamaan vastuun 
omasta oppimisestaan. Litmasen tutkimuksessa eniten haasteita ja negatiivisia 
tunteita koettiin ryhmämuotoisissa ilmiö- ja ongelmalähtöisissä oppimisympä-
ristöissä, toisaalta opiskelijat korostivat, kuinka palkitsevaa on opiskella tällai-
sessa oppimisympäristössä. Myös Frese (1995; Frese, Beimel & Schoenborn 
2003) on todennut tutkimuksissaan, että motivaatio oppimiseen voi lisääntyä 
myös kielteisestä palautteesta, kunhan oppimisympäristö on turvallinen ja op-
pijat uskaltavat tehdä myös virheitä. Kirsi Snellmanin (2017) väitöstutkimuk-
sessa nousi esiin negatiivisten tunteiden merkitys erityisesti yritystoimintaa 
vauhdittavana tekijänä. Tunteet ovat tärkeässä roolissa oppimisen motivoin-
nissa, mutta niillä voi olla myös oppimista hidastavia tai estäviä vaikutuksia, jos 
ne ovat hyvin tuskallisia (Damasio 2003, 164; Heron 1992) ja jos oppijat joutu-
vat kohtaamaan niitä yksin, ilman opettajan tai valmentajan tukea ja ohjausta. 
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3. Tutkimuksen metodologinen perusta 
ja empiirinen toteuttaminen 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen metodologista perustaa; laadullista tutki-
musta ja filosofisia sitoumuksia sekä tapaustutkimusta tutkimusstrategiana. 
Luvussa esitellään myös tutkimuksen konteksti ja prosessi, tutkimusaineisto 
sekä haastattelu tutkimusmenetelmänä ja pohditaan aineiston analyysia.  

3.1 Laadullinen tutkimus ja filosofiset sitoumukset 

Koskinen, Alasuutari & Peltonen (2005) toteavat laadullisen tutkimuksen käsit-
televän ensisijaisesti yksittäisiä tapauksia, jossa olennaista on tutkijan vuoro-
vaikutus yksittäisen havainnon kanssa. Asioita käsitellään niihin osallistunei-
den ihmisten näkökulmasta tai heidän niille antamiensa merkitysten kautta ja 
tutkimus etenee yleensä induktiivisesti. Laadullinen tutkimus tuo kuuluville 
tutkittavien näkemyksen ja äänen (giving voice) (Brannen 1992; Hirsjärvi & 
Hurme 2009). Tavoitteena laadullisessa tutkimuksessa on suosia luonnollisesti 
tapahtuvia aineistoja, ja tutkijan aktiivinen vaikutus aineistoon pyritään mini-
moimaan. Induktiivisessa päättelyssä eli induktiossa lähdetään liikkeelle yksit-
täisestä havaintojoukosta, jonka pohjalta muodostetaan yleistys tai teoria 
(Korkman & Yrjönsuuri 2008). Tutkimuksella tavoitellaan ymmärryksen li-
sääntymistä yhteiskunnasta ja talouselämästä, tavoitteena on uuden tiedon syn-
nyttäminen tai aiempien käsitysten virheiden korjaaminen (Koskinen, Alasuu-
tari & Peltonen 2005).  

Hammersley ja Atkinson (1995) kuvaavat laadullista tutkimusprosessia seu-
raavasti: liikkeellepaneva voima on tutkijan uteliaisuus jotakin ilmiötä kohtaan 
ja työskentely tapahtuu aluksi arkitiedon varassa. Tämä vaihe johtaa tutkimus-
ongelman muotoutumiseen ja teorian etsimiseen, joka luo yksinkertaisuutta 
moninaisuuteen, jolloin arkitieto alkaa muotoutua tutkimusongelmiksi. Tutki-
musmenetelmän valinnan jälkeen aletaan kerätä aineistoa ja teoreettisen ja kä-
sitteellisen työn seurauksena teoria integroituu osaksi havaintoprosessia. Ai-
neiston analyysivaiheessa etsitään aluksi aineistosta yhteyksiä ja eroja lajittele-
malla ja luokittelemalla, aineiston ymmärtämiseksi muodostetaan hypoteeseja 
ja testataan niitä, hypoteesit nousevat aineistosta. Laadullisessa tutkimuksessa 
tulosten yleistämiseen pyritään toisinaan, mikä yleensä vaatii lisäaineistoa. Lo-
puksi saatuja tuloksia peilataan aiempaan tutkimukseen; vahvistavatko saadut 
tulokset aiempaa tutkimusta vai mistä mahdolliset erot voivat johtua.  
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Uteliaisuuteni tähän tutkimusaiheseseen syntyi arkikokemuksista: kiinnos-
tukseni syttyi seuratessani vuosien ajan Tampeeen ammattikorkeakoulun Pro-
akatemian tiimiyrittäjyysopiskelijoiden silminnähtävää ja havaittavaa kehitty-
mistä ja muuttumista kahden ja puolen vuoden yrittäjyysopintojensa aikana. 
Mitä siinä prosessissa opiskelijoille oikein tapahtuu, mitkä asiat nousevat mer-
kityksellisimmiksi näiden opintojen aikana opiskelijoille? Tähän lähdin etsi-
mään vastauksia. Tutkimukseni tarkoitus on kuvata ja ymmärtää yrittäjyysopis-
kelijoiden kokemuksia ja se perustuu laadullisen tutkimuksen oletuksiin. Tut-
kimusjoukko on varsin pieni, ja laadullisen tutkimuksen avulla saadaan sellaista 
tietoa ja ymmärrystä tästä ilmiöstä, mitä määrällisellä tutkimuksella ei tässä 
tutkimuksessa saataisi. Laadullinen tutkimusasetelma auttaa selventämään ja 
selittämään ilmiön monimuotoisuutta (Neergaard 2007). Laadullisen tutki-
muksen avulla halusin löytää keskeisimmät asiat ja teemat, jotka nousivat esiin 
yrittäjyysopiskelijoiden kokemuksista oppimisprosessissa heidän opiskellessan 
yrittäjyyttä kokemuksellisen toimintaoppimisen kontekstissa sekä saada syväl-
lisen ymmärryksen niistä ja niiden keskinäisestä suhteesta. 

Tutkimuksen tavoitteet vaikuttavat tutkimukseen liittyviin metodologisiin va-
lintoihin (Cohen, Manion & Morrison 2007), ja tutkimuksen filosofiset si-
toumukset puolestaan ymmärrykseen todellisuuden luonteesta (ontologia), 
kuinka tietoa todellisuudesta saadaan (epistemologia), arvojen vaikutukseen 
tutkimuksen tekemisessä (aksiologia), tutkimuksen argumentaation logiikkaan 
sekä tutkimusprosessin määrittelyyn (metodologia) (Creswell 2003). Tutki-
mukseni filosofiset sitoumukset ovat laadullisen tutkimuksen sitoumuksia.  

Tutkimukseni on ontologialtaan sosiokonstruktiivinen, missä ihminen näh-
dään tietoa ja merkityksiä jatkuvasti rakentavana tekijänä ja tieto dynaamisena 
ja elävänä elementtinä. Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, mitkä asiat nou-
sivat keskeisiksi ja merkityksellisiksi kokemuksiksi opiskelijoiden oppimispro-
sessissa, mikä on niiden rooli siinä sekä niiden mahdolliset keskinäiset suhteet 
opiskeltaessa yrittäjyyttä kokemuksellisen toimintaoppimisen kontekstissa pyr-
kimyksenä tuottaa tietoa ja ymmärrystä yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toimin-
nan oppimisen kehittämiseen. Tutkimukseni kohteena olevat yrittäjyysopiske-
lijoiden kokemukset ja käsitykset nähdään tärkeinä. Epistemologialtaan tutki-
mukseni on laadullista tutkimusta; tietoa tutkimuksen kohteena olevien koke-
muksista on saatu monissa eri vuorovaikutustilanteissa tutkittavien kanssa. 

Omilla arvoillani tutkijana on ollut vaikutusta kaikkiin tutkimusprosessissa 
tekemiini valintoihin. Olen pyrkinyt myös kriittisesti tiedostamaan omat kult-
tuuriset, kielelliset, poliittiset ja ideologiset lähtökohtani sekä tutkimusjoukkoni 
taustat ja lähtökohdat (Patton 2002). Arvostan ajattelun vapautta, järkeä ja 
mahdollisuutta kehittyä. Uskon sosiaaliseen vuorovaikutukseen sekä ihmisen 
mahdollisuuteen muokata oma polkunsa ja näen optimistina vaikeudet mah-
dollisuuksina. Minulle ”lasi on useimmiten puoliksi täynnä”. Tiedon intressi on 
tässä tutkimuksessa praktinen; pyrin ymmärtämään tulkitsemalla (Kyrö 2004), 
ja tutkimukseni metodologinen ote eli tieteen perinne on hermeneuttinen eli 
tulkinnallinen menetelmä, joka sisältää asioiden merkityksen ja mielen tutki-
muksen. Tulkinnassa tutkija tarkastelee havaintojaan teoreettisten olettamus-
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ten kautta. Hermeneuin-sana on kreikan kielinen verbi, joka tarkoittaa tulkitse-
mista. Hermeneutiikassa korostuu arvojen ja tosiasioiden välinen yhteys. Tut-
kimustraditiona se alkoi kehittyä 1800-luvulla ollen paljon vanhempi kuin mo-
derni fenomenologia, johon se myöhemmin sulautui. Hermeneutiikka nostaa 
esiin myös tunteiden merkityksen toteamalla tunteiden avulla saatavan sellaista 
tietoa todellisuudesta, mitä järki ei anna (Anttila 1996.) 

Tutkimukseni on tieteelliseltä päättelyltään abduktiivinen. Abduktiivinen 
ajattelu edellyttää, että tutkija on perehtynyt ilmiöön ja siihen liittyviin teorioi-
hin ja hänellä on niihin liittyen joku johtolanka aiheesta (Kyrö 2004; Anttila 
1996). Siinä kytkeytyy käytännön ajattelu ja toiminta erilaisiin päättelyproses-
seihin, ja tutkijan kiinnostus kohdistuu tiettyihin tärkeiäksi oletettuihin tai tie-
dettuihin asioihin (Anttila 1996). Minulla oli mahdollisuus perehtyä tähän tut-
kittavaan ilmiöön ja seurata sitä usean vuoden ajan toimiessani Tampereen am-
mattikorkeakoulussa. Aloittaessani tohtoriopintoni ryhdyin tarkemmin pereh-
tymään yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjämäisen oppimisen taustalla vaikutta-
vaan teoreettiseen ajatteluun ja aloittaessani kenttätutkimukset Namibiassa ja 
Suomessa, minulla oli johtolanka aiheesta, jota ymmärrystä lähdin syventä-
mään yrittäjyysopiskelijoiden haastatteluilla Namibiassa ja Suomessa. 

3.2 Case- eli tapaustutkimus tutkimusstrategiana 

Tapaustutkimukset keskittyvät ymmärtämään muutosprosesia ja yksilöiden 
käyttäytymistä, jolloin yksittäisten, ainutkertaisten tapausten selittäminen ja 
ymmärtäminen on keskeistä. Cohen, Manion ja Morrison (2007) nostavat esiin, 
että havainnoimalla yksittäisiä tapauksia on mahdollista saada syvällinen ja kat-
tava kuva tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Tärkeitä tutkimuskysymyk-
siä ovat kuinka- ja miksi-kysymykset (Yin 2009). Tutkimukseni tutkimusstra-
tegiaksi on valittu case- eli tapaustutkimus, koska se soveltuu hyvin haluttaessa 
ymmärtää monimutkaisia sosiaalisia ilmiöitä, jotka tapahtuvat todellisessa kon-
tekstissa ja nykyajassa, eikä sitä voi kontrolloida (Yin 2009).  

Case-tutkimuksen eli tapaustutkimuksen perinne on osa kvalitatiivista tutki-
musperinnettä (Aaltio-Marjosola 2014) ja sitä käytetään tieteellisen tiedon han-
kinnan apuna monissa eri tilanteissa eri tieteenaloilla, kuten psykologiassa, so-
siologiassa, politiikan tutkimuksessa, antropologiassa, hoitotieteissä, liiketa-
loustieteissä sekä kasvatustieteissä (Yin 2009). Tutkittavat tapaukset ovat ai-
nutkertaisia, ja tutkimusaineisto kerätään luonnollisissa, todellisissa tilanteissa 
tarkastelutavan ollessa kokonaisvaltainen (Aaltio-Marjosola 2014). Kerättävät 
tutkimusaineistot voivat olla pitkittäisiä tai poikkileikkausaineistoja. Tapausten 
valinta suoritetaan tarkoituksenmukaisesti ja niitä voi olla yksi tai useampia. 
Tapausaineistoa analysoidaan ja tulkitaan aikaisemman teorian pohjalta, joka 
muodostaa perustan tutkimusasetelmalle. Luottamuksellinen vuorovaikutus-
suhde tutkijan ja tutkimuksen kohteen välillä on myös tärkeä osa tutkimuspro-
sessia. Tapaustutkimus ei niinkään testaa teoriaa tai hypoteeseja, vaan pyrkii 
tarkastelemaan aineistoa monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti. Aineiston ke-
ruun menetelmiä on monia, teemahaastattelun ollessa yhtenä yleisimmin käy-
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tetyistä (Aaltio-Marjosola 2014.) Usein myös useiden aineistonkeruumenetel-
mien yhdistäminen on tyypillistä, jolloin triangulaatio eli aineistojen vertailta-
vuus mahdollistuu, mikä lisää tutkimuksen validiteettia (Silverman 2014). 
Myös tutkijan oma havainnointi ja keskustelut ovat tärkeitä aineiston keruussa. 
Tapaustutkimuksen aineiston analyysi on luonteeltaan induktiivinen, yleisesti 
yksityiseen etenevä ja lähestymistapa holistinen eli kokonaisvaltainen. Pitkit-
täisaineistoon perustuva tapaustutkimukseni yrittäjyysopiskelijoiden koke-
muksista antaa mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen ja syvälliseen tutkimusil-
miön ymmärtämiseen. 

Tutkimuksellani on myös yhtymäkohtia pragmatismiin, missä todellisuus ym-
märretään toiminnan kautta ja ongelmien ratkaisussa korostuu toiminnan 
rooli. Omassa tutkimuksessani pyrin tulkitsemaan toiminnan kautta tapahtu-
van oppimisen kokemuksia. Kivisen ja Ristelän (2000) mukaan pragmatismi on 
käytännöllistä: ihmiset nähdään toistensa toimintoihin, tekemisiin ja toiminta-
ympäristöihin jatkuvasti mukautuvina toimijoina. Keskeinen kysymys onkin: 
mitä käyttöä sillä on? Pragmatistit näkevät käsitteet, käsitykset ja uskomukset 
operationaaliksi tavoiksi toimia. Pragmatismi on myös vaikuttanut konstrukti-
vistisen tieto- ja oppimiskäsityksen syntyyn (Hägg 2011). Pragmatismin suuria 
nimiä ovat Peirce (1839 1914), James (1842 1910), suuntauksen klassikoihin 
kuuluva John Dewey (1959 1952), Mead (1863 1931) sekä Deweyn seuraaja ja 
kriitikko neopragmatisti Richard Rorty (1931 2007) (Kivinen & Ristelä 2000; 
Niiniluoto 2002). 

3.3 Tutkimuksen konteksti ja tutkimustapausten valinta  

3.3.1 Tutkimustapausten valinta 

Tämän väitöskirjan tutkimustapauksiksi valittiin kaksi yrittäjyyskoulutusohjel-
man opiskelijaryhmää, jotka opiskelivat yrittäjyyttä toimintaoppimisen kon-
tekstissa ammattikorkeakouluissa Suomessa ja Namibiassa. Tutkimusaineistot 
kerättiin vuosina 2009−2014 pitkittäistutkimuksena; Suomessa tutkimus to-
teutettiin Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyysopiskelijoille 2009−2011 
ja Namibiassa Namibian ammattikorkeakoulun (Polytecnic of Namibia) yrittä-
jyysopiskelijoille 2009−2014.  

Yrittäjyyden, yrittäjyyskoulutuksen ja yrittäjämäisen toimintatavan oppimi-
sen merkitys on viime vuosina noussut yhä keskeisemmäksi pohdittaessa myös 
kehittyvien maiden taloudellisen hyvinvoinnin edistämistä, ja nämä näkökul-
mat kannustivat ja innoittivat tutkijaa valitsemaan tutkimustapauksen Namibi-
asta. Tätä aihetta on pohdittu enemmän kappaleessa 1.4 sivuilla 21–22. Toisen 
tutkimusartikkelin (artikkeli 2: "The sources and dynamics of emotion in ent-
repreneurship education learning process") tutkimusaineisto kerättiin Suo-
mesta, Namibiasta sekä lisäksi Virosta, koska haluttiin kehittyneen (Suomi) ja 
kehittyvän (Namibia) maan lisäksi tutkia mahdollisia aineistoista löytyviä sa-
mankaltaisuuksia myös taloutensa siirtymävaiheessa olevassa maassa (Viro). 
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Lisäksi nämä kolme maata edustavat kaikki kooltaan pieniä yhteiskuntia. Vi-
rossa tutkimuksen toteuttamisesta ja aineiston keruusta vastasi virolainen tut-
kija.  

Namibialaiset yrittäjyysopiskelijat valittiin tutkimuksen toiseksi tapaukseksi 
eli kohderyhmäksi myös siksi, että haluttiin tutkia yrittäjyyden ja yrittäjämäisen 
toiminnan oppimista taloutensa eri vaiheessa olevissa niin kehittyneessä 
(Suomi) kuin kehittyvässä (Namibia) maassa. Namibialaisten opiskelijoiden va-
lintaan tutkimuksen kohderyhmäksi vaikutti myös se, että Namibiassa tehtyjä 
yrittäjyyttä koskevia tutkimuksia on hyvin vähän, ja tutkija näki tässä ainutker-
taisen mahdollisuuden päästä tutkimaan yrittäjyyskoulutuksen ja yrittäjämäi-
sen toimintatavan oppimista ja siitä syntyviä kokemuksia varsin "neitseelli-
sessä" toimintaympäristössä. Kohderyhmänä olleet opiskelijat eivät myöskään 
olleet osallistuneet aiemmin muille yrittäjyyskursseille, joten tutkijalla oli ai-
nutlaatuinen mahdollisuus seurata tämän kokemukselliseen, tiimissä tapahtu-
vaan toimintaoppimiseen perustuvan yrittäjyyskoulutuksen synnyttämiä opis-
kelijakokemuksia. Tämä yrittäjyyden koulutusohjelma oli ensimmäinen laatu-
aan korkeakoulussa toteutettu yrittäjyyden koulutusohjelma Namibiassa, ja sen 
ensimmäisenä pilottiryhmänä aloitti namibialaisten opiskelijoiden tutkimus-
kohderyhmäni. Johtuen Namibian yrittäjyyskoulutusohjelman edellä kuva-
tusta, varsin ainutlaatuisesta tilanteesta, väitöstutkimukseni painottui selvittä-
mään yrittäjyyskasvatusta ja yrittäjämäistä oppimista juuri kehittyvän maan 
opiskelijoiden näkökulmasta. Toinen tähän vaikuttava seikka oli myös, että sain 
mahdollisuuden seurata namibialaisten opiskelijoiden elämää myös heidän val-
mistumisensa jälkeen ja kerätä dataa myös heidän myöhemmistä vaiheistaan 
saaden näin ollen analysoitavaksi rikkaamman ja syvemmän tutkimusaineiston. 

3.3.2 Tutkimuksen konteksti 

Tutkimusjoukko opiskeli Namibian ammattikorkeakoulussa (Polytechnic of 
Namibia) ”Prolearning”-yrittäjyyskoulutusohjelmassa, joka käynnistyi maalis-
kuussa 2009. Tutkimusjoukko oli ensimmäinen pilottiryhmä kyseisessä koulu-
tusohjelmassa. Pääosa tiimin opiskelijoista valmistui maalis-joulukuussa 2010. 
Prolearning-koulutusohjelman kokemuksellisen, tiimissä tapahtuvan toiminta-
oppimisen malli perustuu Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyyden Pro- 
akatemia-koulutusohjelman malliin (Lilischkis ym. 2015). Namibilaiset yrittä-
jyyden opiskelijat suorittivat 5-vuotisen koulutuksen saavuttaen Honors-tut-
kinnon, mistä kaksi viimeistä vuotta opiskeltiin Prolearning-koulutusohjel-
massa. Ensimmäiset kolme vuotta tutkinnosta tähtäsi alempaan korkeakoulu-
tutkintoon (Bachelor), ja sen tutkimusjoukon opiskelijat olivat suorittaneet pää-
osin liiketaloutta opiskellen aloittaessaan Prolearning-koulutusohjelmassa 
maaliskuussa 2009. 

Namibialainen opetus- ja oppimiskulttuuri perustuu perinteiseen, opettaja-
keskeiseen oppimiseen, joten opiskelijoilla oli odotettavissa suuri muutos siir-
tyessään oppijoiksi kokemukselliseen, tiimissa tapahtuvaan toimintaoppimisen 
kulttuuriin ja aloittaessaan yrittäjyysopinnot toimimalla tiimiyrittäjinä. Nami-
bian ammattikorkeakoulun yrittäjyyskoulutusohjelman tarkoituksena oli antaa 
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opiskelijoille yrittäjänä toimisen malli, parantaa opiskelijoiden työllistymis-
mahdollisuuksia sekä edistää henkilökohtaisen ja tiimiyrityksen kasvua ja ke-
hittymistä. 

Käynnistämällä uudenlainen yrittäjyyskoulutusohjelma Namibiassa haluttiin 
myös esitellä laajemmin uudenlaista tapaa oppia ja opettaa. Koulutusohjelman 
tavoitteeksi asetettiin opiskelijoiden yrittäjämäisten tietojen, taitojen, ajattelun 
ja asenteiden kehittyminen, erityisesti mahdollisuuksien etsimisessä ja havait-
semisessa, aloitteellisuudessa, itsenäisissä ja vastuullisissa työskentelytavoissa, 
ongelman ratkaisutaidoissa, sitoutumisessa työhön ja tavoitteisiin, kyvyssä sel-
viytyä epävarmuudesta ja riskin otosta, itseluottamuksen kehittymisessä, pe-
räänantamattomuudessa, luovuudessa, neuvottelutaidoissa, palautteen anta-
misessa ja saamisessa sekä tavoitteellisuudessa. Nämä tavoitteet olivat myös so-
pusoinnussa Namibian valtion 10-vuotisen kehittämisohjelman (Namibian Vi-
sion 2030) kanssa, jossa tavoitteiksi oli asetettu yrittäjyyden ja innovatiivisuu-
den kehittyminen, työttömyyden laskeminen alle 50 %, erityisesti kannusta-
malla nuoria namibialaisia yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintatapaan. 

Opiskelijat hakivat tähän yrittäjyyskoulutusohjelmaan lähettämällä motivaa-
tiokirjeen, jossa kertoivat, miksi halusivat mukaan opiskelijoiksi tähän ohjel-
maan, ja opiskelijavalinnat suoritettiin motivaatiokirjeiden ja henkilökohtais-
ten haastattelujen perusteella. 

Prolearning-koulutusohjelma ja oppimisympäristö pohjautuvat tekemällä op-
pimiseen (learning-by-doing) ja Kolbin (1984) kokemuksellisen oppimisen teo-
riaan. Ohjelmassa toimitaan tiimiyrittäjinä, omaa toimintaa tarkkaillaan ja ref-
lektoidaan ja saadut kokemukset ja opit viedään uusiin tilanteisiin. Tekemällä 
oppiminen yhdistetään erilaiseen eksplisiittiseen tietoon lukemalla kirjoja, 
osallistumalla seminaareihin yms. ja näiden pohjalta oppija rakentaa uutta tie-
toa. Tätä tietoa testataan uudelleen erilaisissa oikeissa projektitehtävissä, jotta 
opittua voidaan jälleen reflektoida ja keskustella siitä tiimissä (Leinonen, Par-
tanen & Palviainen 2004; Tynjälä 2008; Tynjälä & Gijbels 2012). Opintojensa 
alussa opiskelijat (N = 13) perustivat tiimiosuuskuntayrityksen ja määrittelivät 
minkälaista yritystoimintaa he tulevat harjoittamaan. Samoin he määrittelivät 
yrityksen arvot, mission ja tavoitteet kuten myös tiimisäännöt. Yritystoiminnan 
alussa opiskelijat tekivät pieniä projekteja, joissa oli myös pieni budjetti ja myö-
hemmin he siirtyivät isompiin ja vaativampiin asiakasprojekteihin. Namibian 
Prolearning-tiimin opiskelijoilla oli kahden vuoden yrittäjyysopintojensa ai-
kana noin kaksikymmentä asiakasprojektia. Liitteessä 2 on kuvattu Prolear-
ning-tiimin tärkeimmät asiakasprojektit vuosina 2009 2010. 

Opettajien pitämien luentojen ja tenttien sijaan oppimisen prosessi oli itseoh-
jautuva ja opiskelijavetoinen ja sitä tuki tiimin valmentaja. Opiskelijoilla oli vas-
tuu omasta oppimisestaan, mutta myös vapaus määrätä oman oppimisensa kul-
kua. Oppimisprosessiin kuuluivat myös uusimpien ammattikirjojen lukeminen 
ja oppimisen reflektoiminen sekä muunlaiset oppimisen työkalut, kuten inno-
vaatioistunnot, palautetapaamiset, oppimissopimukset, projektit ja kirjoista 
tehtävät esseet. Työelämäprojektien lisäksi oppimisen prosessiin kuuluivat 
säännölliset tiimikokoukset sekä työryhmätyöskentely valmentajan tukiessa op-
pimista. Kaikki opiskelijat lukivat 60 70 ammattikirjaa yrittäjyysopintojensa 
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aikana ja kirjoittivat niistä esseet yhdistäen teoriaa ja saamiaan käytännön ko-
kemuksia samalla reflektoiden, mitä olivat oppineet siihen mennessä ja keskus-
telivat sitten oppimastaan tiimikokouksissa. Opiskelijoita kannustettiin oppi-
maan sekä onnistumisen kokemuksista, mutta myös epäonnistumisista ja vir-
heistä. Viikottaiseen ohjelmaan kuului kaksi neljän tunnin tiimikokousta, joissa 
käytiin vilkasta dialogia, ja nämä tiimikokoukset olivatkin tärkein oppimisen 
työkalu. Kokouksissa reflektoitiin ja jaettiin omia kokemuksia sekä kehiteltiin 
yhdessä niiden pohjalta uusia ideoita. Samalla opittiin antamaan ja vastaanot-
tamaan sekä positiivista että korjaavaa palautetta. Opiskeluun kuului paljon va-
pautta, mutta myös samalla paljon vastuuta omasta oppimisesta ja omiin oppi-
mistavoitteisiin pääsemisestä. Lopputentin sijaan opiskelijat suorittivat tiimin 
yhteisen 24 tuntia kestävän, ulkopuoliselta asiakkaalta tulleen projektin, minkä 
suorituksen arvioinnissa asiakkaalla oli keskeinen rooli. 

3.4 Tutkimusprosessi, -aineisto ja käytetyt tutkimusmenetelmät 

Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla sekä Namibi-
assa että Suomessa. Namibiassa, Windhoekissa haastattelut tehtiin Namibian 
ammattikorkeakoulussa maaliskuun 2009 ja maaliskuun 2014 välisenä aikana. 
Tutkimusjoukoksi valittiin koko pilottitiimi, jossa oli 13 opiskelijaa ja heitä seu-
rattiin tutkimuksessa yrittäjyysopintojensa alusta valmistumiseen saakka sekä 
myös valmistumisen jälkeen haastattelemalla heitä Namibiassa elokuussa 2012 
ja maaliskuussa 2014. Valmistumisen jälkeisiin haastatteluihin osallistui 12 
henkilöä. Opintojen aikana haastattelut tehtiin opiskelun alkaessa, keskivai-
heilla ja loppuvaiheessa. Yhteensä haastatteluja tehtiin Namibiassa 61 kpl. 
Haastattelujen keskimääräinen kesto sekä Namibiassa että Suomessa oli 30 60 
minuuttia. Väitöskirjan tekijä suoritti itse kaikki haastattelut, ja ne tehtiin Na-
mibiassa englannin kielellä. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin sa-
natarkasti. Litteroinnin suoritti osaava alan ammattilainen, ja mahdolliset epä-
selvyydet käytiin läpi yhdessä haastattelijan kanssa. Haastattelija myös tarkasti 
litteroinnin oikeellisuutta pistokokein. Lisäksi haastateltiin opiskelijoiden tii-
min valmentajaa kolme kertaa sekä muita Namibian ammattikorkeakoulun 
henkilöstöön kuuluvia taustamateriaalin keräämiseksi ja syvemmän ymmär-
ryksen saamiseksi. 

Tutkimus toteutettiin pitkittäistutkimuksena; Suomessa 2009 2011 ja Nami-
biassa 2009 2014. Pitkittäistutkimuksella kerättynä aineistona voidaan pitää 
kaikkea informaatiota, joka kertoo mitä on tapahtunut tutkimusjoukolle tietyn 
ajanjakson aikana (Elliott, Holland & Thomson 2008). Pitkittäistutkimus rekis-
teröi yleensä yksilötasolla tapahtuvia muutoksia (Ruspini 2002), ja aineistoa 
voidaan kerätä sekä määrällisenä että laadullisena tutkimuksena. Laadullisia 
pitkittäistutkimuksia käytetään useimmiten sosiaalitieteiden tutkimuksissa ku-
ten antrolopogian, historian, viestintätieteiden, kasvatustieteiden ja kriminolo-
gian tutkimuksissa (Elliott ym. 2008). 

Suomessa väitöskirjan tekijä keräsi tutkimusaineiston Tampereen ammatti-
korkeakoulun yrittäjyyskoulutuksen Proakatemia-yksikössä syksyllä 2009  
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aloittaneessa Suuntaviitta-tiimissä, opintonsa nämä opiskelijat olivat aloitta-
neet syksyllä 2008. Opiskelijat suorittivat 3,5 vuotta kestävää tradenomin tut-
kintoa, mistä ajasta ensimmäinen vuosi opiskeltiin kaikkien alkavien tra-
denomiopiskelijoiden kanssa yhdessä ja seuraavat 2,5 vuotta yrittäjyysopin-
noissa Proakatemia-yksikössä. Yrittäjyysopinnoista kiinnostuneet opiskelijat 
hakivat mukaan yrittäjyysopintoihin 1. opintovuoden aikana ja heidät valittiin 
tiimiin henkilökohtaisten haastattelujen perusteella. Opiskelijoiden tutkimus-
haastattelut tehtiin syyskuun 2009 ja joulukuun 2011 välisenä aikana, ja tutki-
musjoukoksi valittiin kaikki tiimin jäsenet, yhteensä 18 henkilöä. Väitöskirjan 
tekijä teki itse kaikki haastattelut. Opiskelijahaastattelut, kolme kappaletta kun-
kin opiskelijan kanssa, tehtiin opintojen alkaessa, keskivaiheilla ja loppuvai-
heessa. Opiskelijahaastatteluja tehtiin Suomessa 54 kpl. Kaikki haastattelut 
nauhoitettiin ja litteroitiin sanatarkasti, litteroinnin suoritti alan ammattilai-
nen, ja haastattelija tarkasti pistokokein litteroinnin oikeellisuutta. Lisäksi 
haastateltiin tiimin valmentajaa kolme kertaa. 

Sekä Suomessa että Namibiassa tehdyt, opintojen aikaiset haastattelut, kolme 
kappaletta kunkin opiskelijan kanssa, olivat sisällöltään samanlaiset. Haastat-
telukysymykset löytyvät liitteestä 1. Liitteessä 3 on kuvattu tarkemmat haastat-
teluajankohdat sekä lisätietoja molemmista tiimeistä. 

Väitöskirjan tekijä kävi myös lukuisia epämuodollisia keskusteluja tiimin jä-
senten ja valmentajien kanssa ja osallistui useisiin tiimin kokouksiin ja keskus-
teluihin tehden myös erilaisia havaintoja tapaamisista, erityisesti Namibiassa, 
mutta jonkin verran myös Suomessa. Tämä auttoi tutkimuksen teossa, sillä kun 
tiimiläiset tulivat paremmin tutuiksi, niin tutkija sai tarkempaa ja syvempää 
ymmärrystä tutkimusjoukon ajattelusta ja keskusteluista. Samoin käydyt epä-
muodolliset keskustelut rakensivat luottamuksellista suhdetta tutkijan ja tutkit-
tavien välille. Saatua ymmärrystä ja tietoja tutkija käytti taustamateriaalina tut-
kimusdatan analysoinnin ja tulkinnan tukena. 

Haastattelukysymykset (sekä Namibassa että Suomessa) sisälsivät seuraavia 
teemoja: 

 
- yrittäjyysopintojen vertailu aiemmin suoritettuihin kursseihin, yrittä-

jyyskoulutuksen aikana käsiteltyjä asioita 
- opiskelijan rooli oppijana yrittäjyysopintojen aikana 
- tiimioppiminen, tiimissä oppiminen, henkilökohtainen oppiminen, mo-

tivaatio, riski ja epävarmuus, yhteistoiminta ja suhteet tiimiiläisiin sekä 
yrittäjyysopintojen ja yrittäjämäisen toiminnan synnyttämät tunteet 
opintojen aikana 

- odotukset ja omat epäilyt, ”varaukset” tiimi- ja toimintaoppimiselle 
- näkemys yrittäjyydestä ja yrittäjänä toimimisesta 

Kolmessa ensimmäisessä haastattelussa haastattelukysymykset olivat pääosin 
samoja ja samassa järjestyksessä, jotta voitaisiin havaita opiskelijan kokemus-
ten mahdolliset muutokset ja kehitys opintojen kuluessa. Namibian tutkimus-
joukolle tehdyissä kahdessa, valmistumisen jälkeisessä haastattelussa, tutkitta-
via pyydettiin katsomaan taaksepäin opintoihinsa ja opiskeluaikaisiin koke-
muksiinsa erityisesti suhteessa nykyisiin työtehtäviinsä sekä kartoitettiin tutki-
musjoukon näkemyksiä yrittäjyydestä sekä peloistaan ja unelmistaan. 
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Taulukko 6. Tutkimusaineisto ja käytetyt menetelmät. 

 Tavoite 1 / Tutkimus-
kysymys  

Aineisto Menetelmä 

Artikkeli 1 Tavoitteena on pyrkiä 
lisäämään ymmär-
rystä muutamien vii-
meaikaisten tutkimus-
ten valossa yrittäjä-
mäisestä oppimisesta 
ja yrittäjyyskasvatuk-
sesta sekä niiden 
taustalla vaikuttavista 
kokemuksellisen oppi-
misen ja toimintaoppi-
misen teorioista ja nii-
den roolista yrittäjä-
mäisessä oppimi-
sessa. (Arpiainen 
2018) 
 

Artikkeli tarkastelee 
tutkimuskirjallisuuteen 
perustuen yrittäjyys-
kasvatuksen ja yrittä-
jämäisen oppimisen 
monimuotoisuutta ja 
haasteita sekä niiden 
taustalla vaikuttavia 
kokemuksellisen oppi-
misen ja toimintaoppi-
misen teorioita ja nii-
den roolia yrittäjämäi-
sessä oppimisessa. 

Katsausartikkeli 

Artikkeli 2 Kuinka kokemukselli-
nen yrittäjyyskasva-
tus, erityisesti oppi-
malla tiimissä ja pro-
jekteissa vaikuttaa 
opiskelijoiden käsityk-
siin riskistä ja epävar-
muudesta? 
(Arpiainen & 
Kurczewska 2017) 
 

Tutkimusaineisto ke-
rättiin yrittäjyyskoulu-
tusohjelman opiskeli-
joilta Namibiassa.  

Namibia: (N = 4 x 13 + 1 
x 10) henkilökohtaiset, 
puolistrukturoidut haastat-
telut  
 

Artikkeli 3 Kuinka kehittyvän 
maan opiskelijat koke-
vat tiimiopiskelun yrit-
täjyysopinnoissaan? 
(Arpiainen & Tynjälä 
2017) 

Tutkimusaineisto ke-
rättiin yrittäjyyskoulu-
tusohjelman opiskeli-
joilta Namibiassa. 

Namibia: (N = 4 x 13 + 1 
x 10) henkilökohtaiset 
puolistrukturoidut haastat-
telut  

Artikkeli 4 Mitkä ovat yrittäjyys-
koulutuksen oppimis-
prosessien aikana 
syntyneiden kielteis-
ten ja myönteisten 
tunteiden pääasialliset 
lähteet? (Arpiainen, 
Lackéus, Täks & 
Tynjälä 2013) 

Tutkimusaineisto ke-
rättiin yrittäjyyskoulu-
tusohjelman opiskeli-
joilta Namibiassa ja 
Suomessa sekä yrittä-
jyyskoulutukseen 
osallistuneilta teknii-
kan opiskelijoilta Vi-
rossa, Tallinnan am-
mattikorkeakoulussa. 
Kurssi kesti 4 kk. 

Viro: (N = 48):  
videoidut puolistruktu-
roidut ryhmähaastattelut 
ja henkilökohtaiset haas-
tattelut (N=16) vaikoiduille 
opiskelijoille  
Suomi: (N = 3 x 18) 
henkilökohtaiset puoli-
strukturoidut haastattelut  
Namibia: (N = 4 x 13 + 1 
x 10): henkilökohtaiset 
puolistrukturoidut haastat-
telut  

3.4.1 Haastattelut ensisijaisena tiedon lähteenä 

Koskisen, Alasuutarin ja Peltosen (2005) mukaan ennen haastattelumenetel-
män valintaa tulee pohtia myös muiden tutkimusmenetelmien soveltuvuutta. 
Käytännön syyt johtavat usein haastattelun valintaan tutkimusmenetelmäksi. 
Tämän väitöskirjan tavoitteena oli kerätä yrittäjyysopiskelijoiden kokemuksia, 
jolloin opiskelijoiden henkilökohtaisten haastatteluiden nähtiin antavan par-
haimman mahdollisen tutkimustiedon. Haastatteluissa nähtiin mahdollisuus 
saada syvällisempää ja tarkempaa tietoa opiskelijoiden kokemuksista kuin esi-
merkiksi kyselytutkimuksilla. Koska kyseessä oli myös pitkittäisdatan keräämi-
nen Suomessa ja Namibiassa, voitiin ajallisesti eri aikoina tehdyissä haastatte-
luissa myös kerätä tietoa osin samoin kysymyksin ja nähdä opiskelijoiden koh-
dalla tapahtuneet kokemusten muutokset kyseisissä asioissa.  
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Haastattelutyypit erotellaan niiden ohjailevuuden mukaan (Koskinen ym. 
2005): strukturoidussa haastattelussa tutkijalla on tarkat, määrätyssä järjestyk-
sessä olevat kysymykset ja yleensä myös vastausvaihtoehdot. Puolistrukturoitu 
eli teemahaastattelu antaa enemmän vapauksia haastateltavalle. Syvähaastat-
telu puolestaan pyrkii minimoimaan tutkijan vaikutuksen haastattelutilan-
teessa, jolloin haasteltava ottaa kantaa tutkijan esittämään aihealueeseen. Tee-
mahaastattelu on käytetyin aineiston keruumuoto sekä yhteiskunta- että liike-
taloustieteissä ja sitä pidetään tehokkaana menetelmänä oikein käytettynä, 
koska tutkija voi ohjata haastattelua, mutta ei kontrolloi sitä täysin. Koskinen, 
Alasuutari ja Peltonen (2005) korostavat, että haastattelu on itse asiassa useim-
miten ainoa keino saada selville ihmisten asioille antamia merkityksiä ja tulkin-
toja, jota voidaan täydentää muilla menetelmillä kuten havainnoilla. Haastatte-
lua tutkimusmenetelmänä on myös kritisoitu mm. siksi, että niistä saatava tieto 
on epäsuoraa, koska haastattelutilanteessa haastateltava rekonstruoi käsityk-
sensä asiasta (Becker & Geer 1957). 

Haastattelulla tutkimusmenetelmänä on pitkä historia, sen juuret löytyvät 
Aristoteleen ajoilta. Haastattelun ydin on kielellisessä vuorovaikutuksessa; Pla-
ton ja Sokrates käyttivät sitä kehittääkseen oppilaidensa ajattelua ja nostaak-
seen esiin keskusteluissa asioiden moniselitteisyyden (Hirsjärvi & Hurme 
2009). Haastattelu on aina sidottu tilanteeseen sekä kontekstiin ja siihen liittyy 
myös aina tulkintaa. Ehdottoman totuuden saavuttaminen on kuitenkin mah-
dotonta, sillä samoista ilmiöistä on erilaisia käsityksiä eri kulttuureissa eri ai-
koina. Tutkijalla on keskeinen rooli haastatteluprosessissa: käsitteiden valin-
nassa ja tulkinnassa, aineiston keruussa ja analysoinnissa sekä raportoinnissa. 
Tutkimuksen tulee aina kuvata tutkittavien maailmaa, vaikka tutkijan subjek-
tiiviset näkemykset vaikuttavatkin tutkimusprosessissa (Hirsjärvi & Hurme 
2009). Haastattelutilanne on aina myös sosiaalinen vuorovaikutusprosessi, 
missä molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa ja siinä yksi avainkysymys on 
keskinäinen luottamus (Eskola & Suoranta 1998).  

Minulla oli mahdollisuus tavata tutkimusjoukkoni opiskelijoita sekä Namibi-
assa että Suomessa myös useissa erilaisissa ryhmätilanteissa ja haastattelujen 
ulkopuolella. Opimme tuntemaan toisemme ja luottamaan toisiimme. Haastat-
telutilanteet olivat keskustelunomaisia, ja ilmapiiri niissä oli vapautunut ja 
rento. Varsinkin Namibiassa haastattelutilanteet syvenivät monesti syvällisiksi 
keskusteluiksi, sillä uusi yrittäjyyden koulutusohjelma toi alkuvaiheessa myös 
monia haasteita ja kysymyksiä tutkimusjoukkoni opiskelijoille. Haastattelut jär-
jestettiin ammattikorkeakoulujen tiloissa, rauhallisissa olosuhteissa ja ne sovit-
tiin etukäteen hyvissä ajoin. Suomessa ja Namibiassa toteuttamani haastattelut 
perustuivat samoihin haastattelukysymyksiin molemmissa maissa kolmen en-
simmäisen haastattelun osalta, jotka toteutettiin opiskelijoiden opintojen ai-
kana. Lisäksi Namibiassa minulla oli mahdollisuus tavata kohdejoukkoa myö-
hemmin kaksi kertaa (n. 1,5 ja 3 vuotta valmistumisen jälkeen) ja saada lisäym-
märrystä opiskelijoiden opiskelukokemuksesta ja sen mahdollisesta vaikutuk-
sesta heidän valmistumisensa jälkeiseen elämään.  
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3.5 Aineiston analyysi 

Laadullisen aineiston analyysissa voidaan erottaa joitakin pääpiirteitä (Hirs-
järvi & Hurme 2009). Tutkijan tehdessä itse haastattelut, alkaa tietojen analy-
soiminen usein jo haastattelujen aikana. Haastattelija tekee havaintoja ilmiöistä 
niiden useuden, toistettavuuden ja jakautumisen perusteella ja voi jo alkaa tyy-
pitellä havaintoja haastatteluja tehdessään. Näin tapahtui myös kerätessäni tut-
kimusaineistoa haastatteluilla Namibiassa ja Suomessa. 

 

 

Kuvio 11. Haastatteluaineiston prosessoinnin vaiheet (mukaillen Hirsijärvi & Hurme 2009, 150). 

Tehdessään päättelyä tutkija voi lähestyä ilmiötä joko induktiivisesti eli aineis-
tolähtöisesti tai abduktiivisesti eli päättelyn pohjana tutkijalla on joitain teo-
reettisia ajatuksia, joita hän pyrkii osoittamaan todeksi aineiston avulla. Laa-
dullisen tutkimuksen analysoinnissa on käytössä monenlaisia erilaisia teknii-
koita, eikä ole olemassa yhtä oikeaa tapaa analysoida laadullista tutkimustietoa 
(Hirsjärvi & Hurme 2009).  

Kvalen (1996) mukaan laadullisen tutkimuksen analyysissa voidaan nähdä ää-
ripäinä aineiston kuvaus ja tulkinta. Tulkintavaiheessa tutkija tulkitsee aineis-
toa joko yksin tai muiden tutkijoiden kanssa. Aineistosta pyritään tuomaan 
esiin sen rakentuminen, varsinkin jos kyseessä on laaja aineisto. Aineiston sel-
ventämisen vaiheessa siitä poistetaan asiaan kuulumattomia osia, kuten toistoja 
ja ei-olennaisia seikkoja. Varsinaista analyysiä tehdessä tutkija tiivistää, luokit-
telee, etsii narratiiveja, tekee tulkintaa ja käyttää ad hoc -menettelyä, jossa tut-
kijalla ei ole käytössään yhtä tiettyä analyysitapaa etsiessään aineistosta merki-
tyksiä, vaan hän toimii parhaaksi katsomallaan tavalla saadakseen merkitykset 
esiin (Kvale 1996). 

Haastatteluaineistoihin perustuvissa tutkimuksissa samaa tutkimusaineistoa 
voidaan tulkita monin eri tavoin ja monista eri näkökulmista. Tutkijan tavoit-
teena on löytää mahdollisimman onnistuneet tulkinnat. Tärkeää on, että myös 



Tutkimuksen metodologinen perusta ja empiirinen toteuttaminen 

70 

tutkimuksen lukija havaitsee tekstistä samat asiat kuin tutkija (Hirsjärvi & 
Hurme 2009). 

3.5.1 Vieraskielisten haastattelujen analyysi ja raportointi 

Pietilä (2010) toteaa, että tutkimuksen analyysille on merkitystä, kuinka vieras-
kieliset haastatteluaineistot on kerätty ja miten ne ovat tutkijan käytettävissä. 
Tässä väitöskirjatutkimuksessa kaikki vieraskieliset haastatteluaineistot Nami-
biasta ovat väitöskirjan tekijän itsensä keräämiä kuten myös Suomessa tehdyt 
haastattelut. Haastattelut Namibiassa on tehty englannin kielellä, joka on Na-
mibian virallinen kieli. Englanninkielisen aineiston analyysi on myös tehty eng-
lanninkielisestä aineistosta, eikä sitä ole käännetty suomen kielelle. Pietilä 
(2010) nostaa myös esiin seikan, että vieraskielisissä haastatteluissa ja analyy-
seissä tutkijalla tulee olla ko. kielen riittävä kielitaito sekä kohdemaan kulttuu-
rin ja historian tuntemusta, ovathan sekä kieli että kulttuuri vahvasti sidoksissa 
toisiinsa. Väitöskirjan tekijällä on riittävä englannin kielen taito ja hän myös 
perehtyi monipuolisesti Namibian kulttuuriin ja historiaan tutkimusmatko-
jensa aikana sekä ennen niitä.  

Lähdettäessä analysoimaan vieraskielistä aineistoa, tutkijan tulee ensin pe-
rehtyä hyvin koko aineistoon kartoittamalla ne osuudet aineistossa, joissa tut-
kijalla on vaikeuksia puheen sisällön ja käytettyjen ilmausten ymmärtämisessä 
(Pietilä 2010). Tässä väitöskirjatutkimuksessa tutkijalla oli mahdollisuus haas-
tattelujen yhteydessä Namibiassa pyytää haastateltavaa toistamaan ja selvittä-
mään jotakin ilmaisua, jos ei sitä heti ymmärtänyt. Samoin aineiston litteroin-
nin yhteydessä epäselvien ilmausten noustessa aineistosta, tutkija palasi uudel-
leen nauhoitetun materiaalin pariin, etsien kyseisen haastattelun ja pyrkien uu-
delleen kuuntelemalla selvittämään epäselvyyden. 

Aktiivisella vuorovaikutuksella haastattelutilanteessa nähdään nykyisin tär-
keä merkitys tiedon tuottamisen prosessissa, ja haastattelija nähdään yhtä lailla 
tutkimuksen kohteena kuin haastateltavatkin (Ruusuvuori & Tiittula 2005). 
Analyysivaihe muodostuu erilaiseksi, jos tutkija lukee toisten tekemiä valmiita 
aineistoja kuin jos tutkija on itse osallistunut vuorovaikutteiseen haastatteluti-
lanteeseen. Analyysivaiheessa tutkijan tulee kuitenkin pohtia, missä määrin 
haastattelutilanne on ollut kahden eri kulttuurin edustajan välinen vuorovaiku-
tustilanne, huomioiden mahdollisuuden, että ulkomaiselle tutkijalle asioista 
saatetaan puhua eri tavoin kuin paikalliselle henkilölle (Pietilä 2010). Tutkijan 
oli mahdollisuus viettää aikaa Namibiassa useaan otteeseen tavaten haastatel-
tavia sekä yksityisissä haastattelutilanteissa että monissa erilaisissa yhteisissä 
kokoontumisissa ja tapaamisissa. Haastateltavilla oli mahdollisuus tutustua pa-
remmin tutkijaan sekä päinvastoin, ja haastateltavien ja haastattelijan välille 
syntyi avoin ja luottamuksellinen suhde. 

3.5.2 Temaattinen aineiston analyysi 

Namibiassa haastatteluilla kerättyä tutkimusmateriaalia käytettiin kaikissa tut-
kimusartikkeleissa. Suomessa kerättyä tutkimusmateriaalia käytettiin artikke-
lissa 4 “The sources and dynamics of emotions in entrepreneurship education 
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learning process" (Arpiainen, Lackéus, Täks & Tynjälä 2013). Lisäksi tässä ar-
tikkelissa oli mukana tutkimusmateriaalia Virosta, koska haluttiin kehittyneen 
(Suomi) ja kehittyvän (Namibia) maan lisäksi tutkia mahdollisia aineistoista 
löytyviä samankaltaisuuksia myös taloutensa siirtymävaiheessa olevassa 
maassa (Viro). Virossa tutkimuksen toteuttamisesta ja aineiston keruusta vas-
tasi virolainen tutkija.  

Tutkimusartikkelien eri tutkimusongelmat ja -kysymykset ohjasivat tutki-
musaineiston tarkastelua kulloinkin keskeisestä näkökulmasta. Aineistoa ana-
lysoitiin yhdessä eri tutkijoiden kanssa temaattisen analyysin kuusivaiheisen 
prosessin periaatteiden mukaisesti: perusteellinen tutustuminen tutkimusai-
neistoon, alustavien koodien aikaansaaminen, teemojen etsintä ja valinta, valit-
tujen teemojen tarkentaminen ja nimeäminen sekä tutkimusraportin tuottami-
nen (Ryan & Bernard 2003; Braun & Clarke 2006). Braunin ja Clarken (2006) 
mukaan temaattisen aineiston analyysimenetelmän valinta mahdollistaa rik-
kaan ja yksityiskohtaisen laadullisen aineiston analyysin ja sitä voidaan käyttää 
erilaisissa teoreettisissa viitekehyksissä.  
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4. Tutkimustulokset, kontribuutio ja 
pohdinta  

Väitöskirjani II osa koostuu neljästä tutkimusartikkelista. Tässä luvussa käy-
dään läpi näiden tutkimusartikkelien tärkeimpiä tuloksia, ensin kunkin tutki-
musartikkelin osalta erikseen ja sitten kaikkien artikkelien yhteenvetona. Artik-
kelissa 1 tarkastellaan kokemuksellisen oppimisen ja toimintaoppimisen teo- 
rioita ja niiden roolia yrittäjämäisessä oppimisessa ja yrittäjyyskasvatuksessa. 
Artikkeleissa 2, 3 ja 4 tutkitaan opiskelijoiden kokemuksia yrittäjämäisestä op-
pimisesta kokemuksellisen ja yhteisöllisen toimintaoppimisen kontekstissa, eri-
tyisesti riskin ottamisen oppimisen ja epävarmuuden sietämisen, tiimissä ja tii-
min kautta oppimisen ja oppimisprosessin aikana syntyneiden tunteiden näkö-
kulmista. Luvussa pohditaan myös tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia 
sekä tutkimuksen etiikkaa. Tutkimuksen tuottamaa kontribuutiota tarkastel-
laan sekä teoreettisen kontribuution että käytännön hyödynnettävyyden näkö-
kulmista. Lopuksi pohditaan tutkimuksen rajoituksia ja jatkotutkimusehdotuk-
sia. 

4.1 Tutkimusartikkelien keskeiset tulokset ja kontribuutio 

4.1.1 Artikkeli 1: "Kokemuksellinen toimintaoppiminen yrittäjämäisessä 
oppimisessa ja yrittäjyyskasvatuksessa" 

Artikkeli käsitteli tutkimuskirjallisuuteen perustuen kokemuksellista toiminta-
oppimista yrittäjämäisessä oppimisessa ja yrittäjyyskasvatuksessa erityisesti 
korkeakoulukontekstissa. Aluksi perehdyttiin yrittäjämäisen oppimisen ja yrittä-
jyyskasvatuksen monimuotoisuuteen ja haasteisiin, minkä jälkeen analysoitiin 
yrittäjyyskasvatuksen teoriapohjaa kokemuksellisen oppimisen ja toimintaoppi-
misen lähestymistapojen kautta sekä niiden roolia yrittäjämäisessä oppimisessa. 
Lopuksi esiteltiin muutama viimeaikainen kansainvälinen esimerkkitutkimus 
korkeakoulukontekstissa tapahtuvasta yrittäjämäisestä oppimisesta.  
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Katsauksessa havaittiin, että ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa opettaa ja oppia 
yrittäjämäistä toimintaa. Kokemuksellisen toimintaoppimisen teorioita sovelle-
taan yhä enenevässä määrin yrittäjämäisessä oppimisessa länsimaissa eli yhdis-
tämällä todellista toimintaa ja kokemuksia. Opettajakeskeisestä opettamisesta 
ollaan enenevässä määrin siirtymässä oppijakeskeiseen oppimiseen. Käytän-
nössä tekemällä ja kokemalla oppimisen näkökulma korostuu yrittäjämäistä op-
pimista koskevissa useissa viimeaikaisissa tutkimuksissa. Yrittäjämäisen toi-
minnan keskeiset osa-alueet, kuten riskin ottaminen, epävarmuuden sietämi-
nen, muutoshalukkuus, peräänantamattomuus, innovatiivisuus ja aloitekyvyk-
kyys kehittyvät ja vahvistuvat todellisen elämän oikeissa toimintakokemuk-
sissa. Epäonnistumiset, onnistumiset ja virheistä oppiminen vahvistavat oppi-
jan minä-pystyvyyttä. Vastuu omasta oppimisesta syventää oppimiskokemusta, 
ja tiimissä oppiminen mahdollistaa vertaisoppimisen ja erilaisten kokemusten 
jakamisen sekä turvallisen oppimisilmapiirin. 

Artikkelin tuottama teoreettinen kontribuutio liittyy kokemuksellisen oppimi-
sen ja toimintaoppimisen mahdollisuuksien, merkityksen ja tärkeyden esiin 
nostamiseen yrittäjämäisen oppimisen ja yrittäjyyskasvatuksen kontekstissa. 
Artikkeli kokoaa yhteen sekä kokemuksellisen oppimisen että toimintaoppimi-
sen keskeisimpiä periaatteita ja taustateorioita sekä auttaa paremmin ymmär-
tämään niiden soveltuvuutta ja toimivuutta niin yrittäjämäisessä oppimisessa 
kuin yrittäjyyskasvatuksessa. Artikkelissa esitellään muutamia viimeaikaisia 
kansainvälisiä tutkimuksia kokemuksellisen oppimisen ja toimintaoppimisen 
kontekstissa ja oppijoiden kokemuksia. Nämä tulokset vahvistavat omalta osal-
taan perusteluja toimintaoppimisen ja kokemuksellisen oppimisen soveltumi-
sesta ja toimivuudesta yrittäjämäisen oppimisen keinoina ja pedagogisina rat-
kaisuina, mitä monet tutkijat tänä päivänä vahvasti kannattavat. Artikkeli kir-
kastaa edelleen ajatusta, että yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toiminta- ja ajatelu-
tapaa opitaan parhaiten tekemällä ja kokemalla asioita oikeassa ympäristössä 
tiimissä sekä reflektoimalla opittua ja viemällä opitut asiat edelleen toimintaan. 

Kuvio 12. Kokemuksellinen toimintaoppiminen, artikkeli 1. 
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4.1.2 Artikkeli 2: "Learning risk-taking and coping with uncertainty 
through experiential, team-based entrepreneurship education" 

Artikkelissa selvitettiin, kuinka opiskelijoiden kokemukset riskin ottamisesta ja 
epävarmuuden ja epätietoisuuden sietämisestä muuttuivat heidän toimiessaan 
tiimiyrittäjinä kokemukselliseen toimintaoppimiseen perustuvan yrittäjyyskas-
vatuksen koulutusohjelmaan osallistumisensa aikana. Tutkimus toteutettiin 
Namibiassa ja se perustui vuosien 2009 2014 aikana tehtyjen puolistrukturoi-
tujen haastattelujen laadulliseen temaattiseen analyysiin. Haastattelut tehtiin 
Namibian ammattikorkeakoulun 13 yrittäjyysopiskelijalle, jotka opiskelivat ko-
kemukselliseen toimintaoppimiseen perustuvassa yrittäjyyskoulutusohjel-
massa. Yrittäjyyskasvatuksen alan tutkimuksia, jotka tarkastelevat pitkittäistut-
kimuksena opiskelijoiden kokemuksia kokemuksellisesta ja yhteisöllisestä toi-
mintaoppimisesta, erityisesti kehittyvissä maissa, on toisataiseksi vain vähän. 
Tutkimuksen tavoite oli kaksitahoinen. Ensiksi pyrittiin selvittämään tutkimuk-
seen osallistuneiden opiskelijoiden yrittäjämäisen ajattelun dynamiikkaa hei-
dän kohdatessaan riskin ottamista ja epävarmuutta opiskellessaan yrittäjyyttä 
ja yrittäjämäistä toimintaa tiimissä. Toiseksi tutkittiin kokemuksellisen oppimi-
sen roolia opiskelijoiden muuttuneissa kokemuksissa ja käsityksissä riskin ot-
tamisesta ja epävarmuuden sietämisestä. Artikkeli perustuu vuosien 2009 ja 
2014 välisenä aikana suoritettuun laadulliseen pitkittäistutkimukseen Namibi-
assa. Tutkimuksessa seurattiin 13 nuorta opiskelijaa yrittäjyysopintojensa 
alusta valmistumiseen saakka sekä työelämän alkuvaiheissa. 
 

 
Kuvio 13. Riskin ottamisen oppiminen ja epävarmuuden sieto, artikkeli 2. 

Opiskelijat kokivat riskin ja epävarmuuden pikemminkin yrittäjyyteen liitty-
vänä mahdollisuutena kuin uhkana. He näkivät tuntemattoman määrittävän 
riskiä ja epävarmuutta ja kokivat, että riskin ottaminen tarkoittaa tekemistä ja 
laativat erilaisia strategioita riskin ottamiseen. Kokemukset riskistä ja epävar-
muudesta muuttuivat opiskelun aikana. Opiskelijat näkivät myös riskin ottami-
sen keinona olla erilainen. Oppimisessa he kokivat, että käytäntö johtaa teori-
aan ja että oppimisen tulisi inspiroida ja motivoida. Oppiminen nähtiin myös 
henkilökohtaisena kasvuna ja muutoksena. Tiimi koetiin oppimisen ja motiva-
tion lähteenä ja kannustajana, mutta myös haasteellisena oppimisen paikkana.  
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Tutkimustulokset, jotka liittyvät opiskelijoiden käsityksien dynamiikkaan ja 
muuttumiseen riskin ottamisesta yrittäjämäisessä oppimisessa ja yrittäjyysko-
kemuksissa, antavat tarkemman kuvan ja ymmärryksen yrittäjämäisen oppimi-
sen transformatiivisesta luonteesta; käsitykset muuttuivat kokemuksellisen toi-
mintaoppimisen prosessin aikana. Riskin ottamisen oppimisen ja epävarmuu-
den sietämisen prosessi eteni kolmivaiheisesti epätietoisuuden ja jännityksen 
tunteista tietoisuuteen ja hyväksyntään riskin ottamisesta ja epävarmuuden sie-
tämisestä ja lopulta näiden asioiden ymmärtämiseen ja hyväksyntään sekä hyö-
dyntämiseen. Tulokset osoittivat tämän toimivan hyvin juuri tiimissä, missä tii-
miläiset oppivat toisiltaan ja yhdessä. Samoin tulokset vahvistavat, että riskin-
ottamista ja epävarmuuden sietämistä on mahdollista oppia. Tärkeäksi nousi 
myös oppijan personallisuuden ja älykkyyden kaikkien kolmen osa-alueen: tun-
teiden, konaation ja kognition mukanaolo tässä prosessissa (Koiranen & Ruo-
hotie 2001). Jotta yrittäjämäinen oppimisprosessi kehittyisi yrittäjämäiseksi 
osaamiseksi tarvitaan oppimistilanteita ja interventioita, jotka mahdollistavat 
näiden kaikkien kolmen personallisuuden ja älykkyyden osa-alueen muka-
naolon. Tutkimus vahvistaa Kyrön ja Tapanin (2007) tutkimuksessaan aiem-
min tekemiä johtopäätöksiä siitä, että riskin ottamista ja epävarmuuden sietä-
mistä voi oppia ja opettaa sekä näiden oppimisen sosiaalisesta luonteesta ja toi-
minnallisuuden tärkeydestä ko. oppimisessa.  

Tulosten perusteella voidaan nähdä kokemuksellinen toimintaoppiminen  
suositeltavana yrittäjyyskasvatuksen muotona. Tärkeää on, että opiskelijat voi-
vat kokea oikeita yrittäjyyteen kuuluvia tilanteita ja toimia niissä. Tiimi oppimi-
sen kenttänä nähdään myös hyvin toimivana ympäristönä, silloin kun siinä yh-
distetään sekä yksilöllinen että yhteisöllinen oppiminen, jolloin oppiminen sy-
venee. Kehittämällä ja rakentamalla tämän kaltaisia oppimisympäristöjä ja  
-interventioita mahdollistetaan myös oppijan affektiivisten, konatiivisten ja 
kognitiivisten valmiuksien kehittyminen, jolloin mahdollistetaan yrittäjämäi-
sen oppimisen kehittyminen yrittäjämäiseksi toiminnaksi ja ajatteluksi. Tutki-
mustulosten perusteella saatiin käytännön osaamista, kuinka suunnitella yrit-
täjyyskoulutusta ja yrittäjämäistä oppista oppijoille mielekkäällä tavalla. 

4.1.3 Artikkeli 3: ”Introducing Team Learning in a Developing Economy: 
Students’ Experiences of Experiential Entrepreneurship Education 
in Namibia” 

Artikkelissa käsitellyn tutkimuksen tavoitteena oli selvittää opiskelijoiden ko-
kemuksia yrittäjyyskasvatuksesta ja yrittäjämäisestä oppimisesta, erityisesti 
oppimiskokemuksia tiimissä ja tiimin kautta, heidän toimiessaan tiimiyrittä-
jinä. Tutkimus toteutettiin Namibiassa, missä haasteet päästä pois köyhyydestä 
ovat todella suuret. Tutkimus perustui vuosien 2009 2014 aikana tehtyjen puo-
listrukturoitujen haastattelujen laadulliseen temaattiseen analyysiin. Haastat-
telut tehtiin Namibian ammattikorkeakoulun 13 yrittäjyysopiskelijalle, jotka 
opiskelivat kokemukselliseen toimintaoppimiseen perustuvassa yrittäjyyskou-
lutusohjelmassa. Tutkimus pyrkii omalta osaltaan kartuttamaan tietoa ja ym-
märrystä kehittyvän maan yrittäjyysopiskelijoiden kokemuksista kokemukselli-
sesta ja yhteisöllisestä toimintaoppimisesta, sillä pitkittäistutkimuksina näitä 
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tutkimuksia on tehty vielä varsin vähän. Tutkimuksessa löydettiin viisi päätee-
maa analysoitaessa opiskelijoiden kokemuksia tiimissä ja tiimin kautta oppimi-
sesta. Kolme teemoista liittyivät yksilöihin, neljäs teema liittyi tiimiin ja viides 
teema laajempiin sosiaalisiin suhteisiin. Löydetyt teemat ovat i) psykologinen 
turvallisuus, ii) epävarmuuden sietäminen, iii) minä-pystyvyyden vahvistumi-
nen, iv) tiimi-pystyvyyden vahvistuminen ja v) toistensa ja muiden kulttuurien 
ymmärtäminen. Vastaavanlaisia tutkimustuloksia on löytynyt myös McKeow-
nin (2010, 2012a, 2012b, 2015) pienten ja keskisuurten yritysten johtoryhmien 
yrittäjämäisen oppimisen tutkimuksista (tarkemmin kappaleessa 2.6.2 sivulla 
54 sekä artikkelissa 3).  
 

Opiskelijat kokivat tiimissä ja tiimin kautta opiskelun haastavana, mutta hyvin 
palkitsevana. Tulokset indikoivat opiskelijoiden tiimioppimiskokemuksilla ole-
van todennäköisesti pitkällisiä vaikutuksia kunkin opiskelijan elämään. Löyde-
tyt viisi teemaa vaikuttavat voimakkaasti keskenään aikaansaaden lopputulok-
sen, jolla on merkittävä vaikutus oppijoiden positiiviseen oppimiskäyttäytymi-
seen ja tiimin suorittamiseen. Tiimikokemukset kehittivät oppijoiden minä-
pystyvyyttä, tiimi-pystyvyyttä sekä yrittäjämäistä pystyvyyttä, millä oli iso vai-
kutus myös opiskelijoiden työllistymiseen. Varsin pian valmistumisensa jälkeen 
kaikilla opiskelijoilla oli työpaikka, mikä ei ole suinkaan itsestään selvyys 
maassa, jossa 15 34-vuotiaista 33 64 % jäävät työtä vaille (Namibia Statistics 
Agency 2015). Kokemukset tiimiyrittäjinä kehittivät opiskelijoiden osaamista 
nähdä ja hyödyntää erilaisia mahdollisuuksia sekä rakentaa kontaktiverkostoa 
työelämän toimijoiden kanssa. Toisten tiimiläisten sekä muiden kulttuurien 
ymmärrys kehittyi myös voimakkaasti, mikä puolestaan indikoi tämänkaltaisen 
oppimismenetelmän hyödyllisyydestä ja käytettävyydestä erilaisissa monikult-
tuurisissa ryhmissä niin koulutuksessa kuin erilaisissa työelämän ryhmätilan-
teissa kuten esimerkiksi maahanmuuttajien kotouttamisessa. Tutkimuksen pe-
rusteella pitkäkestoinen tiimioppiminen, jossa opiskelijat ottavat vastuun 
omasta oppimisestaan toimimalla, kokemalla ja reflektoimalla todellisia asioita 
ja soveltamalla niitä sitten käytäntöön, on erittäin soveltuva ja suositeltava yrit-
täjämäisen toiminta- ja ajattelutavan oppimismuoto. Tutkimustuloksia voidaan 

Kuvio 14. Tiimioppiminen, artikkeli 3. 
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hyödyntää suuniteltaessa, perustettaessa ja kehitettäessä kehittyvien maiden 
vastaavanlaisia yrittäjyyskoulutusohjelmia erilaisissa kulttuuriympäristöissä. 

4.1.4 Artikkeli 4: "The sources and dynamics of emotions in entrepre-
neurship education learning process" 

Artikkelissa tutkittiin kokemukselliseen toimintaoppimiseen perustuvaan yrit-
täjyyskoulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden kokemuksia ja sen tavoit-
teena on ymmärtää paremmin sekä tekijöitä, jotka aiheuttivat tunteita koulu-
tuksen aikana että oppimisessa syntyneiden tunteiden roolia ja dynamiikkaa. 
Tutkimusdata kerättiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla kolmeen eri yrittä-
jyyskoulutukseen osallistuneilta opiskelijoilta (N = 79) Virosta, Suomesta ja Na-
mibiasta, koska koska haluttiin kehittyneen (Suomi) ja kehittyvän (Namibia) 
maan lisäksi tutkia mahdollisia aineistoista löytyviä samankaltaisuuksia myös 
taloutensa siirtymävaiheessa olevassa maassa (Viro). Lisäksi nämä kolme 
maata edustavat kaikki kooltaan pieniä yhteiskuntia. Virossa tutkimuksen to-
teuttamisesta ja aineiston keruusta vastasi virolainen tutkija. Aineisto analysoi-
tiin käyttämällä laadullista temaattista analyysia. 

Tutkimuksessa löydettiin kolme osa-aluetta, jotka synnyttivät sekä myönteisiä 
että kielteisiä tunteita koulutuksen aikana: i) uudenlainen oppimisympäristö, 
ii) tiimioppiminen ja iii) haasteelliset oppimistehtävät. Uudenlaisen oppimis-
ympäristön alakategorioiksi löydettiin ia) epätietoisuus ja sekaannus ib) teorian 
ja käytännön suhde oppimisessa sekä ic) ulkopuolelta tuleva tuki tai sen puute. 
Tiimioppimisen alakategorioiksi löydettiin iia) tiimityöskentely, iib) aikapai-
neet sekä iic) henkilökohtaiset eroavaisuudet. Haasteellisten oppimistehtävien 
alakategorioiksi tunnistettiin puolestaan iiia) tietojen ja taitojen osaamispuut-
teet, iiib) vuorovaikutus ulkopuolisen maailman kanssa sekä iiijohtamiseen liit-
tyvät haasteet. Tutkimuksen tuloksissa löydettiin samankaltaisuutta Järvenojan 
ja Järvelän (2005) ja Lackéuksen (2014) tutkimusten tulosten kanssa (tarkem-
min kappaleessa 2.6.3 sivuilla 56–57). Lisäksi tutkimuksen tuloksena löydettiin 
oppimisprosessin aikana syntyneiden tunteiden dynaaminen, “aallokkomai-
nen” muoto ja malli, joka auttoi ymmärtämään minkälaisia tunteita syntyi op-
pimisprosessin eri vaiheissa ja miksi. 
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Kuvio 15. Tunteet yrittäjämäisessä oppimisessa, artikkeli 4. 

Tutkimustulokset antavat lisäymmärrystä tunteiden roolista kokemukselliseen 
toimintaoppimiseen perustuvassa tiimioppimisessa ja auttavat kehittämään 
yrittäjämäisiä koulutusinterventioita, joissa myös tunteet nähdään tärkeänä 
osana oppimisen prosessia. Myös negatiivisilla tunteilla nähtiin tutkimuksen 
tulosten perusteella olevan vaikutusta oppijoiden syväoppimiseen, kunhan op-
pijat eivät jää yksin niissä tilanteissa, vaan saavat riittävästi tukea ja ohjausta. 
Suunniteltaessa vastaavankaltaista koulutusta tulee oppimisympäristö raken-
taa sellaiseksi, että se rohkaisee oppijoita kokemaan erilaisia tunteita, myös 
epäonnistumisia. Oppijoille tulee myös järjestää riittävä tuki ja neuvonta epä-
onnistumisten ja kielteisten tunteiden käsittelyyn sekä muuttamaan ne oppi-
mismahdollisuuksiksi ja myönteisiksi oppimiskokemuksiksi. Sekä myönteisillä 
että kielteisillä tunteilla on tärkeä rooli oppimisessa, kunhan ne ovat tasapai-
nossa keskenään. Kielteiset tunteet voivat myös toimia oppimisen syventäjinä 
(vrt. mm. Litmanen 2015; Snellman 2017), kunhan oppijoita ei jätetä yksin näi-
den kokemusten kanssa. Tutkimuksessa tunnistettu hypoteettinen tunteiden 
dynaaminen malli ”tunteiden aallokko” voi auttaa opetuksen suunnittelijoita ra-
kentamaan opetustilanteet ja -ympäristön sellaiseksi, että niissä mahdollisesti 
esiintyviä oppijoiden hämmennyksen tunteita, ristiriitoja ja konflikteja voidaan 
tukemalla ohjata positiiviseen suuntaan.  

4.1.5 Yhteenveto artikkelitutkimuksen tuloksista 

Jokaisen neljän artikkelin osatutkimuksessa esitettiin tutkimuskysymyksiä, joi-
hin saatiin vastauksia kussakin tutkimuksessa. Seuraavassa taulukossa on esi-
telty kunkin tutkimusartikkelin tutkimuskysymykset, keskeiset tutkimustulok-
set sekä kontribuutio. 
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Taulukko 7. Tutkimusartikkelien keskeiset tutkimustulokset ja kontribuutio. 

Artikkeli Tutkimuskysymykset Keskeiset tutkimus-
tulokset 

Kontribuutio 

Artikkeli 1: "Koke-
muksellinen oppimi-
nen yrittäjyyskasva-
tuksessa" (Arpiainen 
2018) 

Miten viimeaikaiset tut-
kimukset näkevät yrittä-
jyyskasvatuksen ja yrit-
täjämäisen oppimisen 
sekä niiden taustalla 
vaikuttavat kokemuk-
sellisen oppimisen ja 
toimintaoppimisen teo-
riat ja niiden roolit yrit-
täjämäisessä oppimi-
sessa? 

- havaittiin, ettei ole 
yhtä ainoaa oikeaa ta-
paa opettaa ja oppia 
yrittäjämäistä toimintaa 
 
- kokemuksellisen toi-
mintaoppimisen teori-
oita sovelletaan yhä 
enenevässä määrin 
länsimaissa yrittäjämäi-
sessä oppimisessa  
 
- opettajakeskeisestä 
opettamisesta oppija-
keskeiseen oppimiseen 
 
- yrittäjämäisen toimin-
nan keskeiset osa-alu-
eet, kuten riskin ottami-
nen, epävarmuuden 
sietäminen, muutosha-
lukkuus, peräänanta-
mattomuus, innovatiivi-
suus ja aloitekyvykkyys 
kehittyvät ja vahvistuvat 
todellisen elämän oi-
keissa toimintakoke-
muksissa 
 
- sekä epäonnistumiset 
että onnistumiset ja vir-
heistä oppiminen vah-
vistavat oppijan minä-
pystyvyyttä 
 
- vastuu omasta oppi-
misesta syventää oppi-
miskokemusta, ja tii-
missä oppiminen mah-
dollistaa vertaisoppimi-
sen  

- selkiyttää kokemuk-
sellisen oppimisen ja 
toimintaoppimisen 
mahdollisuuksia ja roo-
lia yrittäjämäisessä op-
pimisessa ja yrittäjyys-
kasvatuksessa 
 
- auttaa paremmin ym-
märtämään niiden so-
veltuvuutta yrittäjämäi-
sessä oppimisessa ja 
yrittäjyyskasvatuksessa  
 
- havainnot vahvistavat 
omalta osaltaan perus-
teluja toimintaoppimi-
sen ja kokemuksellisen 
oppimisen soveltumi-
sesta ja toimivuudesta 
yrittäjämäisen oppimi-
sen keinoina ja peda-
gogisina ratkaisuina 
 
- kokemuksellisella toi-
mintaoppimisella tärkeä 
sillanrakentajan rooli 
teorian ja käytännön 
välillä 
 
- reflektio ja tunteiden 
huomioiminen tärkeitä 
komponentteja oppimi-
sessa ja asiantuntijuu-
teen kasvamisessa 
  
- kirkastaa ajatusta, 
että yrittäjyyttä ja yrittä-
jämäistä toiminta- ja 
ajatelutapaa opitaan 
parhaiten tiimissä teke-
mällä ja kokemalla asi-
oita oikeassa ympäris-
tössä, reflektoimalla 
opittua ja viemällä opi-
tut asiat edelleen toi-
mintaan 

Artikkeli 2: “Learning 
risktaking and coping 
with uncertainty 
through experiential, 
team-based entrepre-
neurship education” 
(Arpiainen &  
Kurczewska 2017) 

Kuinka kokemukselli-
nen yrittäjyyskasvatus, 
erityisesti oppimalla tii-
missä ja projekteissa, 
vaikuttaa opiskelijoiden 
käsityksiin riskistä ja 
epävarmuudesta? 
 
(How does experience-
based entrepreneurship 
education, particularly 
learning in teams and 
through projects, influ-
ence students’ percep-
tions of risk and uncer-
tainty?) 

- opiskelijat kokivat ris-
kin ja epävarmuuden 
pikemminkin yrittäjyy-
teen liittyvänä mahdolli-
suutena kuin uhkana.  
 
- opiskelijat näkivät tun-
temattoman määrittä-
vän riskiä ja epävar-
muutta ja kokivat, että 
riskin ottaminen tarkoit-
taa tekemistä ja laativat 
erilaisia strategioita ris-
kin ottamiseen.  
 
- kokemukset riskistä ja 
epävarmuudesta muut-
tuivat opiskelun aikana 
 
- oppimisessa koettiin 
käytännön johtavan 
teoriaan sekä että oppi-
misen tulisi inspiroida ja 
motivoida 
 

- riskin ottamisen oppi-
misen ja epävarmuu-
den sietämisen kolmi-
vaiheisen malli: epätie-
toisuus ja jännitys, tie-
toisuus ja ja hyväksyntä 
riskin ottamisesta ja 
epävarmuuden sietämi-
sestä ja lopuksi näiden 
asioiden ymmärtämi-
nen, hyväksyntä ja hyö-
dyntäminen; riskin otta-
misen oppimisen dy-
naaminen luonne 
 
- tiimi oppimisen kent-
tänä nähdään toimi-
vana ympäristönä, yh-
distetäen sekä yksilölli-
nen että yhteisöllinen 
oppiminen, jolloin oppi-
minen syvenee 
 
- kehittämällä ja raken-
tamalla tämänkaltaisia 
oppimisympäristöjä ja  
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Artikkeli Tutkimuskysymykset Keskeiset tutkimus-
tulokset 

Kontribuutio 

- oppiminen nähtiin 
myös henkilökohtai-
sena kasvuna ja muu-
toksena 
 
- tiimi koetiin oppimisen 
ja motivation lähteenä 
ja kannustajana, mutta 
myös haasteellisena 
oppimisen paikkana 
 
- tulokset vahvistavat 
opiskelijoiden riskinot-
tamisen ja epävarmuu-
den sietämisen käsitys-
ten dynaamisen luon-
teen; käsitykset näistä 
muuttuivat kokemuksel-
lisen toimintaoppimisen 
prosessin aikana 
 
- tulokset vahvistavat, 
myös, että riskinotta-
mista ja epävar-muu-
den sietämistä on mah-
dollista oppia 
 
- riskin ottamisen oppi-
misen ja epävarmuu-
den sietämisen pro-
sessi eteni epätietoi-
suuden ja jännityksen 
tunteista tietoisuuteen 
ja hyväksyntään riskin 
ottamisesta ja epävar-
muuden sietämisestä ja 
lopulta näiden asioiden 
ymmärtämiseen ja hy-
väksyntään sekä hyö-
dyntämiseen 
 
- tulokset osoittivat tä-
mänkaltaisen oppimi-
sen toimivan hyvin juuri 
tiimissä, missä tiimiläi-
set oppivat toisiltaan ja 
yhdessä 
 
- tärkeäksi nousi myös 
oppijan personallisuu-
den ja älykkyyden kaik-
kien kolmen osa-alu-
een: tunteiden, ko-naa-
tion ja kognition muka-
naolo tässä pro- 
sessissa 
 
- jotta yrittäjämäinen 
oppimisprosessi kehit-
tyisi yrittäjämäiseksi 
osaamiseksi tarvitaan 
oppimistilanteita ja  
interventioita, jotka 
mahdollistavat näiden 
kaikkien kolmen per-
soonallisuuden ja älyk-
kyyden osa-alueen mu-
kanaoloa 

- interventioita mahdol-
listetaan myös oppijan 
affektiivisten, konatiivis-
ten ja kognitiivisten val-
miuksien kehittyminen, 
jolloin yrittäjämäinen 
oppiminen kehittyy yrit-
täjämäiseksi toimin-
naksi ja ajatteluksi 
 
- riskin ottamista ja 
epävarmuuden sietä-
mistä on mahdollista 
oppia 
 
- tulosten perusteella 
voidaan kokemuksel-
lista toimintaoppimista 
tiimissä suositella yrittä-
jyyskasvatuksen ja yrit-
täjämäisen oppimisen-
muotona 
 
- tutkimuksen tulokset 
auttavat koulutuksen 
suunnittelijoita ja toteut-
tajia vastaavankaltais-
ten oppimistlanteiden ja 
–ympäristöjen kehittä-
misessä 
 

Artikkeli 3: ”Introdu- 
cing Team Learing in 
a Developing Econ-
omy: Students’ Expe-
riences of Experien-
tial Entrepreneurship 

Kuinka kehittyvän 
maan opiskelijat koke-
vat tiimioppimisen yrit-
täjyysopinnoissaan? 
 
(How do students 
experience team-

- opiskelijat kokivat tii-
missä ja tiimin kautta 
opiskelun haastavana, 
mutta hyvin palkitse-
vana 
 
- kokemukset jakautui-
vat viiden teeman alle: 

- tulokset indikoivat 
opiskelijoiden tiimioppi-
miskokemuksilla olevan 
todennäköisesti pitkälli-
siä vaikutuksia kunkin 
opiskelijan elämään 
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Artikkeli Tutkimuskysymykset Keskeiset tutkimus-
tulokset 

Kontribuutio 

Education in Na-
mibia” (Arpiainen & 
Tynjälä 2017) 

learning in entre-
preneurship edu-
cation within their 
developing eco-
nomy?) 
 
 

 
1) kokemukset psykolo-
gisesta turvallisuudesta  
2) epävarmuuden ja 
epätietoisuuden sieto 
3) minä-pystyvyyden 
kehittyminen  
4) tiimi-pystyvyyden ke-
hittyminen ja  
5) toistensa ja muiden 
kulttuurien parempi ym-
märrys.  
Kolme ensimmäistä 
teemaa liittyivät yksilöi-
hin, neljäs tiimiin ja vii-
des laajempiin sosiaali-
siin suhteisiin.  

- löydetyt viisi teemaa 
vaikuttavat voimak-
kaasti keskenään ai-
kaansaaden lopputu-
loksen, jolla on merkit-
tävä vaikutus oppijoi-
den positiiviseen oppi-
miskäyttäytymiseen ja 
tiimin suorittamiseen 
 
- tiimikokemukset kehit-
tivät oppijoiden minä-
pystyvyyttä, tiimi-pysty-
vyyttä sekä yrittäjä-
mäistä pystyvyyttä, 
millä on vaikutusta 
myös opiskelijoiden 
työllistymiseen 
 
- toisten tiimiläisten 
sekä muiden kulttuurien 
ymmärrys kehittyi vah-
vasti tutkimustulosten 
perusteella, mikä puo-
lestaan indikoi tämän-
kaltaisen oppimismene-
telmän hyödyllisyydestä 
ja käytettävyydestä eri-
laisissa monikulttuuri-
sissa ryhmissä niin 
koulutus- kuin työelä-
mässäkin 
 
- tutkimuksen perus-
teella pitkäkestoinen tii-
mioppiminen, jossa 
opiskelijat ottavat vas-
tuun omasta oppimi-
sestaan toimimalla, ko-
kemalla ja reflektoi-
malla todellisia asioita 
on hyvin soveltuva ja 
suositeltava yrittäjämäi-
sen toiminta- ja ajatte-
lutavan oppimismuoto 

Artikkeli 4: "The 
sources and dynam-
ics of emotions in en-
trepreneurship educa-
tion learning process" 
(Arpiainen, Lackéus, 
Täks, & Tynjälä 2013) 

Mitkä ovat yrittäjyys-
koulutuksen oppimis-
prosessin aikana synty-
neiden kielteisten ja 
myönteisten tunteiden 
pääasialliset lähteet? 
Minkälaisia dynaamisia 
malleja voitaisiin tunnis-
taa? 
 
(What are the main 
sources of negative 
and positive emotions 
in entrepreneurship 
education learning pro-
cess? 
What kinds of dynamic 
patterns can be identi-
fied?) 

- oppimisprosessin ai-
kana syntyneiden 
myönteisesten ja kiel-
teisten tunteiden ai-
heuttajat ja pääasialli-
set lähteet Namibiassa, 
Suomessa ja Virossa:  
 
1) uudenlainen oppi-
misympäristö  
2) tiimioppiminen 
3) haasteelliset oppi-
mistehtävät 
 
Pääluokkien alakatego-
rioiksi löydettiin: 
1.1) epätietoisuus ja 
sekaannus 
1.2) teorian ja käytän-
nön suhde oppimisessa 
1.3) ulkopuolelta tuleva 
tuki tai sen puute 
 
2.1) tiimityöskentely 
2.2) aikapaineet 
2.3) henkilökohtaiset 
eroavaisuudet 
 
3.1) tietojen ja taitojen 
osaamispuutteet 

- tutkimus osoitti ja vah-
visti käsitystä, että tun-
teet ovat voimakkaasti 
mukana oppimisessa, 
erityisesti tiimimuotoi-
sessa yrittäjyyskoulu-
tuksessa, joka perustuu 
kokemukselliseen toi-
mintaoppimiseen 
 
- suunniteltaessa vas-
taavankaltaista koulu-
tusta tulee oppimisym-
päristö rakentaa sel-
laiseksi, että se rohkai-
see oppijoita kokemaan 
erilaisia tunteita, myös 
epäonnistumisia 
 
- oppijoille tulee myös 
järjestää rittävä tuki ja 
neuvonta epäonnistu-
misten ja kielteisten 
tunteiden käsittelyyn 
sekä muuttamaan ne 
oppimismahdollisuuk-
siksi ja myönteisiksi op-
pimiskokemuksiksi 
 
- sekä myönteisillä että 
kielteisillä tunteilla on 
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Artikkeli Tutkimuskysymykset Keskeiset tutkimus-
tulokset 

Kontribuutio 

3.2) vuorovaikutus ul-
kopuolisen maailman 
kanssa 
3.3) johtamiseen liitty-
vät haasteet 

tärkeä rooli oppimi-
sessa, kunhan ne ovat 
tasapainossa keske-
nään 
 
- tutkimuksessa tunnis-
tettu hypoteettinen tun-
teiden dynaaminen 
malli, ”tunteiden aal-
lokko” voi auttaa ope-
tuksen suunnittelijoita 
rakentamaan opetusti-
lanteet ja -ympäristön 
sellaiseksi, että niissä 
mahdollisesti esiintyviä 
oppijoiden hämmen-
nyksen tunteita, ristirii-
toja ja konflikteja voi-
daan tukemalla ohjata 
positiiviseen suuntaan 
 
- negatiivisilla tunteilla 
nähtiin tutkimuksen tu-
losten perusteella myös 
vaikutusta oppijoiden 
syväoppimiseen, kun-
han oppijat eivät jää yk-
sin niissä tilanteissa, 
vaan saavat riittävästi 
tukea ja ohjausta myös 
kieltteisten tunteiden 
käsittelyyn 

 
Tehdyssä tutkimuksessa opiskelijoiden voimakkaimmat ja merkityksellisimmät 
kokemukset kokemuksellisen toimintaoppimisen kontekstissa liittyivät riskin 
ottamisen oppimiseen ja epävarmuuden sietämiseen, tiimiin ja siinä työskente-
lyyn sekä oppimisprosessin aikana syntyneisiin tunteisiin. Nämä kolme koke-
musten ”keihäänkärkeä” nousivat esiin jo tehtyjen tutkimushaastattelujen ai-
kana sekä tulosten alustavissa analyyseissa ja näistä ”keihäänkärjistä” muodos-
tui tämän tutkimuksen osatutkimukset tutkimusartikkeleineen.  
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Kuvio 16. Yrittäjämäinen oppiminen kokemuksellisen toimintaoppimisen kontekstissa. 

Kokemuksellinen toimintaoppiminen tiimissä, riskin ottamisen oppiminen ja 
epävarmuuden sietäminen yhdessä tiimiläisten kanssa valmentajan tukemana 
sekä oppimisprosessin synnyttämät monenlaiset myönteiset ja kielteiset tunteet 
nivoutuivat toisiinsa kiinteäksi kokonaisuudeksi, joka tuki ja auttoi oppijoita 
kohti yrittäjämäistä toiminta- ja ajattelutapaa. Tiimi, siinä yhdessä toimiminen 
ja vertaisoppiminen rakentui oppijoille tärkeäksi ja merkitykselliseksi yhtei-
söksi. Opiskelijat kokivat tiimin ja tiimiläisten tuen riskin ottamisen oppimi-
sessa ja epävarmuuden sietämisessä merkittävän tärkeäksi. Tiimissä toimimi-
nen herätti myös runsaasti monenlaisia tunteita, myönteisiä ja kielteisiä, mutta 
prosessin kuluessa toimiminen tiimissä auttoi opiskelijoita ymmärtämään pa-
remmin toisiaan ja toisten erilaista kulttuuria ja tapoja. Oppimisprosessin ai-
kana syntynyt keskinäinen luottamus ja kunnioitus rakensivat tiimi-pystyvyy-
den vahvaksi. Tärkeäksi ja keskeiseksi tekijäksi opiskelijoiden oppimisproses-
sissa nousi myös monissa projekteissa koettujen ja tehtyjen asioiden säännölli-
nen reflektoiminen yhdessä muiden tiimiläisten kanssa sekä sen kautta opittu-
jen asioiden hyödyntäminen uusissa projekteissa. Oppimisprosessin pidempi-
aikainen kesto (2 lukuvuotta Namibiassa ja 2,5 lukuvuotta Suomessa) mahdol-
listi, useiden eri vaiheiden kautta, riskin ottamisen oppimisen ja epävarmuuden 
sietämisen oppimisen, tiimissä ja tiimin kautta oppimisen sekä positiivisten ja 
negatiivisten tunteiden ymmärtämisen ja hyödyntämisen oppimisessa. Oppijoi-
den asenteissa ja syvissä uskomuksissa koskien oppimista tapahtui muutoksia, 
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opiskelijoiden oppiminen syventyi ja suuntautui syväoppimiseksi ja sen mah-
dollisti käytännössä, monissa eri projekteissa koetut, tehdyt ja reflektoidut asiat 
yhdessä tiimiläisten kanssa pitkäkestoisessa oppimisprosessissa. Kuvio 16 
kuvaa tutkimusartikkelien 1, 2, 3 ja 4 tulosten yhteisvaikutusta opiskelijoiden 
oppimisprosessissa. 

4.2 Tutkimuksen reliabiliteetti, validiteetti ja etiikka 

Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan useissa laadullisen tutkimuksen oppaissa 
kehotetaan joko korvaamaan reliabilitetti- ja validiteettikäsitteet tai hylkää-
mään ne arvioitaessa laadullisen tutkimuksen luotettavuutta. Heidän mukaansa 
myös ko. käsitteissä ja niiden suomennoksissa on kirjavuutta ja erilaista tulkin-
taa, eikä laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ole olemassa yksi-
selitteisiä ohjeita. Ko. tutkijat nostavat kuitenkin esiin joukon seikkoja, jotka 
kaikki osaltaan vaikuttavat tutkimuksen luotettavuuden arviointiin: 
 

- tutkimuksen kohde ja tarkoitus 
- miksi tutkimus on tärkeä 
- aineiston keruu; menetelmät, tekniikka, erityispiirteet 
- tutkimuksen tiedonantajat; valinta, määrä 
- tutkija-tiedonantaja-suhde 
- tutkimuksen kesto 
- aineiston analyysi 
- tutkimusraportti, eettisyys 

Omassa kehystarinassani olen kuvannut mahdollisimman ajankohtaisesti, mo-
nipuolisesti ja perusteellisesti tutkimuksen aihepiiriä ja viitekehystä, sen koh-
detta ja tarkoitusta sekä tärkeyttä. Samoin tutkimusmetodologiset valinnat, ai-
neiston keruun menetelmät, tutkimustapausten valinnat, tutkimuksen keston 
ja aineiston analyysin olen pyrkinyt kuvaamaan mahdollisimman tarkasti ja lä-
pinäkyvästi. Olen myös käsitellyt kehystarinassa tutkimukseni eettisiä valintoja. 
Olen kuvannut kunkin osatutkimuksen eli artikkelitutkimuksen tutkimuskysy-
mykset ja tulokset mahdollisimman seikkaperäisesti ja pyrkinyt osoittamaan 
kunkin osatutkimuksen tärkeyden tutkimukseni kokonaisuuden kannalta. Tut-
kimukseni pyrkii osallistumaan yrittäjämäisen oppimisen ja yrittäjyyskasvatuk-
sen ajankohtaisiin keskusteluihin, erityisesti kokemuksellisen ja toimintaoppi-
misen kontekstissa, näkökulmina riskin ottamisen oppiminen ja epävarmuuden 
sietäminen, tiimissa ja tiimin kautta oppiminen sekä tunteiden mukanaolon ja 
merkityksen tunnistaminen ja hyödyntäminen tavoitteena lisätä tietoutta ja 
ymmärrystä yrittäjämäisen oppimisen ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseksi. 

Laadullisen aineiston reliabiliteetti määritellään eri tavoin kuin määrällisen 
aineiston reliabiliteetti. Perinteisesti reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, että tut-
kittaessa samaa henkilöä saadaan sama tulos kahdella eri tutkimuskerralla tai 
kahdella rinnakkaisella tutkimusmenetelmällä. Koska ihmisen käyttäytyminen 
riippuu kontekstista ja vaihtelee ajan ja paikan mukaan, ei ole kovin todennä-
köistä, että kaksi eri tutkimuskertaa tai kaksi rinnakkaista tutkimusmenetelmää 
tuottaisivat täsmälleen saman tutkimustuloksen (Hirsjärvi & Hurme 2009). 
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Hirsjärven ja Hurmeen (2009) mukaan reliabiliteetti laadullisen aineiston yh-
teydessä voidaan määritellä siten, että kaksi tai useampi arvioija päätyy keskus-
telemalla yksimielisyyteen analysoitavan aineiston luokituksista. Artikkelitutki-
muksissani 2, 3 ja 4 mukana oli aina myös toinen tutkija tai tutkijoita, jonka 
kanssa aineistoa analysoitiin ja luokiteltiin sekä päädyttiin keskutelujen kautta 
yksimielisesti aineiston teemoiteluun ja luokitteluun.  

Reliabiliteetti laadullisessa tutkimuksessa tarkoittaa myös, että tutkimuksen 
tulee selvittää tutkittavien käsityksiä ja heidän maailmaansa niin hyvin kuin 
mahdollista. Tällöin reliabiliteetti koskee enemmän tutkijan toimintaa kuin 
haastateltavia ja heidän vastauksiaan. Silloin tarkastellaan, onko kaikki haas-
tattelumateriaali otettu huomioon, onko tiedot litteroitu oikein, onko haastat-
telijan analyysi materiaalista luotettava. Tuloksien tulee heijastaa mahdollisim-
man tarkasti haastateltavien ajatusmaailmaa, mutta tulee myös muistaa, että 
haastattelujen tulos heijastaa aina haastattelijan ja haastateltavan yhteistoimin-
taa. (Hirsjärvi & Hurme 2009). Tutkimuksissani Namibiassa ja Suomessa pyrin 
mahdollisimman monipuolisesti perehtymään ja tutustumaan haastateltavien 
maailmaan ja kulttuuriin sekä ennakkoon että haastattelukäyntieni aikana.  
Erityisesti Namibiassa tämä oli erityisen tärkeää, koska liikuttiin erilaisessa 
kulttuurissa kuin haastattelijan oma kulttuuri ja haastattelukielenä oli englanti. 
Minulla oli mahdollisuus viettää tutkittavieni kanssa aikaa haastattelutilantei-
den lisäksi niin tiimikokouksissa kuin muutaman kerran vapaa-ajallakin ja näin 
tutustua heihin ja käsityksiinsä mahdollisimman hyvin. Myös monet tapaami-
set Namibian Polytechnicin johdon, tiimivalmentajien ja muun henkilökunnan 
kanssa syvensivät ymmärrystäni namibialaisesta ajattelutavasta ja kulttuurista. 
Tehty haastattelumateriaali on taltioitu hyvin jokaiselta haastattelukerralta ja 
kaikki materiaali on myös litteroitu mahdollisimman oikein. Litteroinnin teki 
alan ammattilainen ja tarkistin säännöllisin pistokokein litteroidun tekstin oi-
keellisuuden. Myöskin litteroinnin ongelmatilanteissa pystyin tarkistelemaan 
alkuperäistä haastattelun äänitystä. Materiaalin analysoinnissa on eri artikkeli-
tutkimuksissa ollut aina mukana myös toinen tai toisia tutkija. 

Hirsjärvi ja Hurme (2009) nostavat esiin käsitteen haastatteluaineiston laatu. 
Jotta haastatteluaineistoa voidaan pitää luotettavana, sen laadusta tulee myös 
huolehtia. Aineiston keruussa laadusta voidaan huolehtia laatimalla etukäteen 
hyvä haastattelurunko, myös teknisen välineistön, kuten aineiston tallentami-
sen välineen, tulee olla kunnossa ja toimia moitteettomasti kaikissa haastatte-
luissa. Haastattelupäiväkirjan pito auttaa muistamaan tarkemmin haastattelu-
tilanteita ja helpottaa myöhempää aineiston tulkintaa. Haastattelut tulisi myös 
litteroida mahdollisimman nopeasti. Jos haastattelija ei itse litteroi aineistoa, 
tulee litteroinnin laatua tarkkailla ja varmistaa, että litteroija litteroi tekstit sa-
natarkasti (Hirsjärvi & Hurme 2009). Valmistauduin jokaiseen haastatteluun 
huolellisesti, aikataulut sovittiin hyvissä ajoin etukäteen ja kullekin haastatelta-
valle pyrittiin varaamaan riittävästi aikaa. Haastatteluissa käytössäni ollut nau-
huri toimi moitteettomasti, ja tarkistin äänityksen laadun myös jokaisen haas-
tattelun alussa ja lopussa. Tein myös muistiinpanoja haastattelujen ja tiimita-
paamisten kulusta, jotka auttoivat myöhemmin sen tulkinnassa aineistoa ana-
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lysoitaessa. Litteroinnit tehtiin heti jokaisen haastattelukäyntini ja -matkani jäl-
keen. Litteroinnin oikeellisuutta tarkastelin pistokokein ja ongelmatilanteissa 
tutkin alkuperäistä äänitystä. 

Kvantitatiivisessa tutkimustraditiossa validiteetista erotetaan kaksi päätyyp-
piä; tutkimusasetelmavalidius, kuten tilastollinen, rakenne-, sisäinen ja ulkoi-
nen validius (Cook & Campbell 1979) ja mittausvalidius, esimerkiksi ennuste-
validius (Baltes, Nessleroade & Reese 1977). Laadullisen aineiston kohdalla ra-
kennevalidius on tärkeää: tutkijan on pystyttävä osoittamaan, miten aineiston 
luokitteluun ja tutkittavien maailman kuvaamiseen on päädytty hänen esittä-
mällään tavalla. Validiuden toteamiseen kvalitatiivisessa tutkimuksessa voi-
daan käyttää myös triangulaatiota, jolloin haastattelemalla saatuja tuloksia ver-
ratan muista lähteistä saatuihin tietoihin. Tämän tekee haastavaksi se, että ih-
misten käsitykset vaihtelevat paljon samastakin asiasta lyhyessäkin ajassa 
(Bloor 1997). Denzin (1970, 2012) jaottelee triangulaation menetelmä-, tutki- 
ja-, aineisto- ja teoriatriangulatioon tarkoittaen, että tutkimuksen teossa voi-
daan käyttää useita menetelmiä, useita tutkijoita, useita aineistoja tai useita teo-
rioita varmistamaan tulosten oikeellisuus, monipuolisuus ja luotettavuus. Voi-
daan myös pyrkiä osoittamaan lähteiden luotettavuus (Dey 1993) eli tutkimuk-
sen kohdejoukon edustavuus voidaan selvittää kyselemällä siitä eri lähteistä. 
Tutkijan ja tutkittavien tulkintojen vastaavuutta voidaan pyrkiä osoittamaan 
määrittämällä tulkintojen uskottavuus (Janesick 1994). Tällöin haastateltavat 
saavat itse tutustua tutkijan tulkintoihin, mutta silloin on myös huolehdittava 
tietosuojan säilymisestä.  

Tutkimusjoukkoni sekä Namibiassa että Suomessa koostui kaikista valitun 
tutkimustapauksen jäsenistä. Namibiassa kyseessä oli ko. koulutusohjelman pi-
lottitiimi ja sen kaikki jäsenet. Aineiston analysoinnissa ja tulkinnassa oli mu-
kana kahdessa tutkimusartikkeleissa (artikkelit 2 ja 3) toinen tutkija ja yhdessä 
(artikkeli 4) kaksi muuta tutkijaa. Aineiston analysoinnit toteutettiin noudatta-
malla temaattista aineiston analyysimenetelmää. Tutkimusartikkelien eri tutki-
musongelmat ja -kysymykset ohjasivat tutkimusaineiston tarkastelua kulloin-
kin keskeisestä näkökulmasta ja aineistoa analysoitiin yhdessä eri tutkijoiden 
kanssa temaattisen analyysin kuusivaiheisen prosessin periaatteiden mukai-
sesti: perusteellinen tutustuminen tutkimusaineistoon, alustavien koodien ai-
kaansaaminen, teemojen etsintä ja valinta, valittujen teemojen tarkentaminen 
ja nimeäminen sekä tutkimusraportin tuottaminen (Ryan & Bernard 2003; 
Braun & Clarke 2006). 

Kuten Berg (1995) toteaa, laadullisen tutkimuksen myötä nousee myös useita 
eettisiä kysymyksiä. On tärkeää, että tutkittavat osallistuvat tutkimukseen 
omasta vapaasta tahdostaan, eikä heitä myöskään ole millään tavoin manipu-
loitu osallistumaan. Tutkittavien tulee myös saada etukäteen tietoonsa mistä 
tutkimuksessa on kyse (Tuomi & Sarajärvi 2009). Tutkimustietojen litterointi-
vaiheessa luottamuksellisuus on tärkeää, samoin kuinka tarkasti litteroidaan 
haastateltavien suulliset ilmaisut. Tutkimustietojen analysointivaiheessa on 
eettisesti tärkeää analysoida haastattelut mahdollisimman syvällisesti, ja tutki-
jan keskeinen velvollisuus onkin esittää niin oikeaa ja todennettavissa olevaa 
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tietoa kuin mahdollista. Yksi tärkeistä eettistä kysymyksistä on tutkittavien ano-
nymiteetti sekä tutkittavien henkilöllisyys että tutkimuksessa kerättyjen tieto-
jen luottamuksellisuus tutkimuksesta raportoitaessa (Kvale 1996; Tuomi & Sa-
rajärvi 2009). 

Molempien tutkimustapausten kaikki tutkittavat osallistuivat tutkimukseen 
täysin vapaaehtoisesti. Lisäksi tutkimuksen tekoon pyydettiin ja saatiin lupa 
molemmilta korkeakouluilta Namibiasta ja Suomesta. Kaikille tutkittaville seli-
tettiin tarkasti mistä tutkimuksessa oli kyse, ja varsinkin Namibiassa tutkittavat 
osallistuivat tutkimukseen hyvin innokkaasti motiivinaan olla mukana edelleen 
kehittämässä uudenlaista tapaa oppia yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa 
Namibiassa ja rakentamassa namibialaisille parempaa tulevaisuutta. Haastat-
telut litteroitiin sanatarkasti ja haastateltavien anonymiteetti ja tutkittavien 
henkilöllisyydet olivat täysin luottamuksellisia, tutkimusartikkeleissa haastatel-
taviin viitataan pelkästään kirjaimella ja numerolla. Haastattelut analysoitiin 
mahdollisimman huolellisesti, oikein ja syvällisesti. 

4.3 Tutkimuksen teoreettinen kontribuutio ja hyödynnettävyys 
käytännössä 

Tämä väitöstutkimus tarkastelee pitkittäistutkimuksessa yritäjyyskasvatusta ja 
yrittäjämäistä oppimista tiimissä tapahtuvan kokemuksellisen toimintaoppimi-
sen kontekstissa yrittäjyysopiskelijoiden kokemusten kautta, erityisesti kehitty-
vissä maissa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä asiat nousivat keskei-
siksi ja merkityksellisiksi oppimisprosessissa, mikä on niiden rooli siinä sekä 
niiden mahdolliset keskinäiset suhteet opiskeltaessa yrittäjyyttä yhteisöllisesti 
tiimissä kokemuksellisen toimintaoppimisen kontekstissa, erityisesti kehitty-
vissä maissa. Tutkimus pyrkii tuottamaan tietoa ja ymmärrystä yrittäjyyden ja 
yrittäjämäisen toiminnan oppimisen kehittämiseen ja osallistumaan näiden ai-
healueiden ajankohtaiseen kansainväliseen tieteelliseen keskusteluun. Kerää-
mällä opiskelijoiden kokemuksia, kuuntelemalla ja seuraamalla heitä pitkittäis-
tutkimuksessa useamman vuoden ajan, pyrittiin selvittämään koulutuksesta 
syntyneitä merkityksellisiä kokemuksia. Tutkimukselle asetettiin neljä tutki-
mustehtävää tutkimuskysymyksineen. Tutkimushaastattelujen aikana sekä tut-
kimustulosten alustavissa analyyseissa opiskelijoiden kokemuksista nousi esiin 
kolme keskeisintä teemaa, kolme “keihäänkärkeä”, joita lähdettiin tutkimaan 
tarkemmin. Näistä muodostui tutkimuksen osatutkimukset ja tutkimusartikke-
lit omine tutkimuskysysmyksineen, näihin perehdyttiin luvussa 4.1 sivuilla 71–
83. Tarkastelen tässä luvussa tutkimukseni tuottamaa teoreettista kontribuu-
tiota sekä käytännön hyödynnettävyyttä jokaisen tutkimustehtävän ja  
-kysymyksen osalta erikseen ja sen jälkeen kokonaisuutena. 

4.3.1 Tutkimuksesta saadut tulokset esitettyihin tutkimuskysymyksiin 

1. Miten viimeaikaiset kansainväliset tutkimukset näkevät korkeakoulukon-
tekstissa tapahtuvan yrittäjämäisen oppimisen ja yrittäjyyskasvatuksen sekä 
niiden taustalla vaikuttavat kokemuksellisen oppimisen ja toimintaoppimisen 
teoriat ja niiden roolit yrittäjämäisessä oppimisessa? 
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Tutkimuksesta nousee esiin toimintaoppimisen ja kokemuksellisen oppimisen 
kansainvälisesti kasvava hyödyntäminen ja merkitys yrittäjämäisen oppimisen 
ja yrittäjyyskasvatuksen pedgogisina lähtökohtina (mm. Klapper & Refai 2015; 
Mwasalwiba 2010; Robinson ym. 2016; Lackeus 2015). Kokemuksellisen toi-
mintaoppimisen teorioita sovelletaan vähitellen lisääntyvässä määrin yrittäjä-
mäisessä oppimisessa ja yrittäjyyskasvatuksessa yhdistämällä todellista toimin-
taa ja kokemuksia. Kun oppijoille mahdollistetaan oppimisprosessin aikana oi-
kean elämän todellisia toimintakokemuksia, heidän asenteensa, taitonsa, tietonsa 
ja osaamisensa toimia ja ajatella yrittäjämäisesti kehittyvät ja vahvistuvat. Opet-
tajakeskeinen opettaminen on antamassa tilaa oppijakeskeiselle oppimiselle. 
Oppijan saadessa mahdollisuuden hän ottaa itse keskeisen roolin ja vastuun op-
pimisestaan luokassa tapahtuvan opettajakeskeisen opetuksen sijaan, jolloin op-
pimiskokemus tulee todelliseksi osaksi oppijan elämää syventäen kokemusta ja 
sen vaikutusta. Tutkijat ovat todenneet, että yrittäjyyspedagogiikkaa voidaan ke-
hittää tutkimalla, kuinka yrittäjät oppivat (Pittaway & Cope 2007). Tällöin kou-
lutuksessa tulisi huomioida yrittäjyyden toimintaprosessimainen luonne, jossa 
yrittäjä oppii jatkuvasti toiminnan edellyttämiä taitoja ja osaamista toimimalla 
yrittäjänä. Keskeistä yrittäjän oppimisprosessissa on kokemuksen kautta oppi-
minen (Cope 2003; Politis 2005), mutta ei vaan toistamalla aiemmin tehtyä tai 
välttämällä tehtyjä virheitä (Man 2007). Toiminta, kokemukset ja reflektio näh-
dään tämän hetkisen yrittäjyyskasvatuksen peruskäsitteiksi (Hägg & 
Kurczewska 2016), jotka ovat toisiinsa sidoksissa, eikä yksikään niistä tuota eril-
lään oppimista ja niitä tulisi käsitellä oppimistilanteissa aina yhdessä.  

Tutkimuksissa ei ole löydetty yhtä ja ainoaa tapaa opettaa ja oppia yrittäjä-
mäistä toimintaa ja ajattelua, mikä johtuu ainakin osittain aiheen monimuotoi-
suudesta ja kompleksisuudesta (Fayolle & Gailly 2008; Jones & Matley 2011). 
Viime aikaisissa tutkimuksissa koskien kokemukselliseen toimintaoppimiseen 
perustuvaa korkea-asteen yrittäjyyskasvatusta nousee esiin yrittäjämäisen toi-
minnan keskeisten osa-alueiden, kuten riskin ottamisen, epävarmuuden sietä-
misen, muutoshalukkuuden, innovatiivisuuden ja aloitekyvykkyyden kehitty-
minen ja vahvistuminen (Arpiainen & Kurczewska 2017; Bell 2015; Blackwood 
ym. 2015; Gielnik ym. 2015). Kokemuksellinen oppimistilanne nähdään voi-
makkaana oppimistilanteena, joka kehittää oppijan minä-pystyvyyttä sekä aut-
taa häntä mahdollisuuksien havaitsemisessa ja yritystoiminnan käynnistämi-
sessä (Higgins & Mirza 2010; Rae & Woodier 2006). Yrittäjämäinen toiminta- 
ja ajattelutapa kehittyy tutkijoiden (mm. Klapper & Refai 2015; Mwasalwiba 
2010; Robinson ym. 2016) mukaan nimenomaan toiminnan ja erilaisten koke-
musten kautta, jolloin syntyy muutoksia oppijoiden syvissä uskomuksissa ja 
asenteissa. Kokemus ei tarkoita pelkästään asioiden käytäntöön soveltamista, 
vaan kokemuksellisen oppimisen teorian mukaisesti oppijan tulee olla koke-
mukseen sitoutunut, prosessoida sitä sekä kognitiivisesti että tunteiden tasolla 
ja reflektoida oppimimaansa. Lambin (2015) mukaan kokemuksellinen oppimi-
nen mahdollistaa myös vahvan sillan rakentamisen teorian ja käytännön välille. 
Teorian ja käytännön toisiinsa kytkeminen sekä reflektio ja tunteiden huomioon 
ottaminen oppimisessa ovat tärkeitä komponentteja asiantuntijuuden kehittymi-
sessä (Tynjälä ym. 2016). 
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Kokemuksellisen oppimisen vaikutusten todentamista on myös kritisoitu 
(mm. Scott, Penaluna & Thompson 2016) ja kyseenalaistettu, onko kokemuk-
sellinen oppiminen tehokkaampaa kuin perinteiset oppimistavat. Yrittäjämäi-
sellä tavalla toimia ja ajatella nähdään tänä päivänä myös laajempaa yhteiskun-
nallista merkitystä yhteiskuntien kehittymisessä ja taloudellisen hyvinvoinnin 
kehittymisessä sekä myös kansalaisten itsetunnon kehittymisessä ja itsenäisen 
ja vastuullisen toiminnan edistämisessä (European Commission, 2008, 2010, 
2017; van Vuuren ym. 2014). Kokemuksellisen oppimisen ja toimintaoppimisen 
teorioilla nähdään olevan tärkeä rooli yrittäjyyskasvatuksessa ja yrittäjämäi-
sessä oppimisessa nyt ja tulevaisuudessa. 

 
2. Minkäläinen oppimisympäristö rohkaisee ja motivoi oppijoiden epävar-
muuden sietämistä ja riskinottokyvyn vahvistamista? Kunka sellaisia oppi-
misympäristöjä voitaisiin luoda?  

Riskin ottaminen ja epävarmuudessa sekä epätietoisuudessa toimiminen ovat 
yrittäjämäisen toiminnan keskeisiä elementtejä (Knight 1921; Kyrö & Tapani 
2007; Naldi, Nordqvist & Sjöberg 2007), ja siksi niiden tulisi olla tärkeässä ase-
massa myös yrittäjämäisessä oppimisessa ja yrittäjyyskasvatuksessa. Niistä on 
kuitenkin tehty vain vähän tutkimuksia oppimisen kontekstissa (Kyrö & Tapani 
2007), eikä tarkkaan tiedetä, kuinka oppijan käsitykset riskistä ja epävarmuu-
den sietämisestä muuttuvat yrittäjyyskasvatuksen prosessin aikana. Tietoa on 
myös hyvin vähän saatavilla siitä, kuinka rakennetaan sellaisia oppimisympä-
ristöjä, jotka rohkaisisivat oppijoita ottamaan riskiä ja sietämään epävarmuutta 
(Kyrö & Tapani 2007). Yrittäjyyttä koskevassa kirjallisuudessa korostuu toimin-
nan keskeinen asema riskin ottamisessa ja epävarmuuden sietämisessä (Janney 
& Dess 2006; Kyrö 2006; McMullen & Shepherd 2006), niiden yhteys yksilölli-
seen ja sosiaaliseen toimintaan (Kyrö & Tapani 2007) ja niiden psykologiseen 
ja sosiaaliseen luonteeseen (Macko & Tyszka 2009). Riskin ottaminen ja epä-
varmuudessa toimiminen ja sen sietäminen ovat oppimisen näkökulmasta ko-
kemukselliseen pedagogiikkaan kuuluvia johtuen niiden toiminnallisesta luon-
teesta. Tämä tarkoittaa oppimista tekemällä, kokemalla ja reflektoimalla (De-
wey 1938; Kolb 1984). 

Tutkimukseni osoittaa ja vahvistaa Kyrön ja Tapanin (2007) omissa tutkimuk-
sissaan aiemmin tekemiä johtopäätöksiä, että riskin ottamista ja epävarmuuden 
sietämistä voi oppia ja opettaa yrittäjyyskoulutuksessa sekä näiden oppimisen 
sosiaalisesta luonteesta ja toiminnallisuuden tärkeydestä. Tutkimustapaukseni 
tulokset kokemuksellisesta, tiimissä tapahtuvasta, pitkäkestoisesta toimintaop-
pimisesta osoittivat opiskelijoiden kokemusten ja käsitysten riskin ottami- 
sesta ja epävarmuuden sietämisestä kulkevan ja muuttuvan kolmivaiheisen 
muutosprosessin kautta. Riskin ottamisen oppimisen muuttuvan (transforma-
tive) luonteen havaitsivat jo Kyrö ja Tapani (2007) tutkimuksissaan. Keskeistä 
tutkimukseni oppimisympäristölle oli, että oppiminen tapahtui toimimalla tii-
miyrittäjinä, jossa erilaisia projekteja yhdessä tekemällä, kokemalla ja reflektoi-
malla kahden lukuvuoden ajan, valmentajan sparraamana ja tukemana, suhtau-
tuminen riskiin, sen ottamiseen ja epävarmuuden sietämiseen muuttui ja kehit-
tyi tiimiyhteisön turvallisessa ympäristössä. Opiskelijat kokivat tiimin tärkeänä, 
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voimaannuttavana ja turvallisena riskin ottamisen oppimisen ja epävarmuuden 
sietämisen oppimisympäristönä. Saman havainnon teki tutkimuksessaan Suon-
pää (2013). Tutkimuksen tuloksissa nousi esiin myös useiden muiden tutkijoi-
den huomio (Hägg 2011; Koiranen & Ruohotie 2001; Ruohotie 2000; Kyrö 
2015; Kyrö, Seikkula-Leino & Mylläri 2011; Peltonen 2014) affektiivisten, ko-
natiivisten ja kognitiivisten tekijöiden vuorovaikutuksen tärkeydestä yrittäjä-
mäisessä oppimisprosessissa, jotta yrittäjämäinen oppiminen muuttuisi yrittä-
jämäiseksi tavaksi toimia ja osaamiseksi. Tehdyssä tutkimuksessa riskin otta-
misen oppimisen prosessi muuttui vaiheittain epätietoisuuden ja jännityksen 
tunteista riskin ottamisen ymmärtämiseen, hyväksyntään ja hyödyntämiseen. 
Johtopäätöksenä tehdystä tutkimuksesta voidaan todeta, että tämänkaltainen 
oppimisympäristö rohkaisee ja motivoi oppijoita epävarmuuden sietämiseen ja 
vahvistaa heidän riskinottokykyään. 

 
3. Miten tiimioppiminen sopii yrittäjyyskasvatukseen ja yrittäjämäiseen op-
pimiseen? Kuinka tiimioppiminen voisi kehittää yrittäjämäistä oppimista? 

Tiimioppiminen on nähty yhdeksi koulutuksen käytänteiden uudistajaksi ja se 
on viime aikoina saanut kannatusta myös yrittäjyyskasvatuksen piirissä. Yhdes-
sä työskentelyn ja oppimiskokemusten reflektoimisen muiden tiimiläisten 
kanssa on todettu parantavan oppimista (DeFilippe 2001; Pittaway & Cope 
2007b). Tiimiä oppimisympäristönä yrittäjyyskasvatuksen kontekstissa on kui-
tenkin tutkittu melko vähän (McKeown 2015).  

Tekemäni tutkimus kokemuksellisen toimintaoppimisen kontekstissa, missä 
opiskelijat oppivat yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toiminta- ja ajattelutapaa toimi-
malla tiimiyrittäjinä ja siitä saadut tulokset vahvistavat muiden tutkijoiden 
(mm. Suonpää 2014; Täks ym. 2014, 2016) positiivista näkemystä tiimistä toi-
mivana yrittäjämäisen toimintatavan ja ajattelun oppimisen ympäristönä. Tut-
kimukseni yrittäjyysopiskelijat kokivat tiimissä opiskelun haastavana, mutta 
myös hyvin palkitsevana. Toimiessaan tiimiyrittäjinä heillä oli mahdollisuus, 
mutta myös velvollisuus tehdä yhteistyötä muiden tiimiläisten kanssa, reflek-
toida yhdessä oppimaansa ja saada muilta tiimiläisiltä vertaistukea ja kannus-
tusta opinnoissaan. Tiimiyrityksen yhteiset tavoitteet ja yhteinen vastuu tekivät 
oppimisprosessista tavoitteellisen ja tehokkaan vahvistaen muiden tutkijoiden 
aiemmin saatuja samankaltaisia tuloksia (Ohl & Cates 2006; Scott-Ladd & Chan 
2008). Opiskelijat kokivat tiimin turvalliseksi oppimisympäristöksi, mikä hel-
potti yrittäjänä toimimista. Vähitelleen toisten tiimiläisten tuntemisen kautta 
syntyi keskinäinen luottamus, toisten erilaisuuden ymmärtäminen, hyväksymi-
nen ja kunnioittaminen. Opiskelijat käyttivät tiimiä tukiverkkona ja he alkoivat 
nähdä näiden syntyneiden suhteiden arvon ja merkityksen. Nämä kaikki tekijät 
tiimissä motivoivat ja kannustivat tiimiläisiä syvällisempään suhtautumiseen 
oppimiseensa, kuten myös Volkov & Volkov (2016) ovat tutkimuksessaan to-
denneet. Tutkimukseni keskeisinä tiimioppimisen tuloksina opiskelijat rapor-
toivat kokeneensa minä-pystyvyyden, tiimi-pystyvyyden ja yrittäjämäisen pys-
tyvyyden kehittyneen ja parantuneen, millä seikoilla näytti olevan selkeitä vai-
kutuksia myös opiskelijoiden työllistymiseen. Tiimiyrittäjyyskokemukset kehit-
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tivät opiskelijoiden osaamista nähdä ja hyödyntää erilaisia työelämän mahdol-
lisuuksia ja rakentaa kontaktiverkostoa työelämän toimijoiden kanssa. Toisten 
tiimiläisten erilaisuuden sekä toisten kulttuurien hyväksyminen ja ymmärtämi-
nen kehittyi voimakkaasti tiimioppimisprosessin aikana, mitä havaintoa voisi 
olla mahdollista hyödyntää esimerkiksi erilaisissa työelämän monikulttuuri-
sissa ryhmissä. Tekemäni tutkimuksen tulokset sekä muiden tutkijoiden ha-
vainnot tiimistä yrittäjämäisen oppimisen ympäristönä vahvistavat käsitystä tii-
min hyvästä soveltuvuudesta yrittäjämäisen toiminnan ja ajattelun oppimisen 
ympäristönä. 
  
4. Mikä on tunteiden rooli yrittäjyyskasvatuksessa? Mitkä asiat synnyttävät 
myönteisiä ja kielteisiä tunteita, ja miten oppijat kokevat niiden vaikuttavan 
oppimisessa? 

Tunteiden merkitystä oppimisessa on tutkittu aktiivisesti 1990-luvun puolivä-
listä lähtien (Lee & Yin 2011; Schutz & Pekrun 2007; Schutz & Zembylas 2009) 
ja tutkimuksissa korostuu tunteiden tärkeä rooli opettamisessa ja oppimisessa 
(Zembylas 2011). Viime aikaiset tutkimukset kasvatustieteiden ja yrittäjyyskas-
vatuksen alalla nostavat esiin tunteiden merkittävän vaikutuksen opiskelijoiden 
oppimismotivaatioon, itseohjautuvuuteen ja identiteetin rakentumiseen (Cope 
2003, 2005, Efklides & Petkaki 2005, Efklides & Volet, 2005, Gibb 2002a, 2010, 
Heron 1992, Kyrö 2005, 2008a, Mezirow 1991, 2003, 2006, Pekrun 2005, 
Pekrun ym. 2007, Pintrich 2004, Pintrich & Zusho 2007, Pittaway & Cope 2007, 
Pittaway & Thorpe 2012). Näistä tutkimuksista moni tuo esiin, että vaikka opis-
kelijoiden tunteet kehittyvät sosiaalisessa kontekstissa, on yhä epäselvää, 
kuinka tätä prosessia voisi tukea niin, että se lisäisi opiskelijan oppimista. Toi-
nen esille noussut seikka näissä tutkimuksissa on, kuinka kielteisiä tunteita voi-
taisiin hyödyntää tehokkaasti oppimisessa (Efklides & Volet 2005, Pekrun 
2005). Yrittäjyyskasvatuksen alalla on tehty varsin harvoja tutkimuksia opetta-
misen ja oppimisen emotionaalisista näkökulmista.  

Yrittäjyys synnyttää monenlaisia tunteita johtuen toiminnan luonteesta, ku-
ten riskeistä liiketoiminnassa, epävarmuudesta toimintaympäristössä, aikapai-
neista sekä niiden yhteisvaikutuksista yrittäjän henkilökohtaiseen elämään. 
Yrittäjämäisessä oppimisessa ja yrittäjyyskasvatuksessa nousevat monet sa-
mankaltaiset asiat esiin, kun oppimisympäristönä on kokemuksellinen toimin-
taoppiminen tiimissä. Oppimistilanteet, joissa ympäristönä on todellisen elä-
män oikeat tapahtumat, sisältävät usein erilaisia haasteita, ongelmien ratkai-
sua, aikapaineita sekä yllättäviä tilanteita ja asioita. Nämä synnyttävät voimak-
kaita tunteita, millä voi olla vaikutusta oppimiseen ja oman identiteetin raken-
tumiseen. Oppijat työskentelevät tällöin erilaisten paineiden alaisena ja voi-
makkaat tunteet ovat mukana oppimisessa (Cope 2003; Gibb 2010; Pittaway & 
Cope 2007). 

Tehdyssä tutkimuksessa yrittäjyyskoulutuksiin osallistuneille opiskelijoille 
Namibiassa, Suomessa ja Virossa asiat, jotka synnyttivät eniten myönteisiä ja 
kielteisiä tunteita opintojen aikana liittyivät uudenlaiseen oppimisympäristöön, 
tiimityöskentelyyn ja tiimissä oppimiseen sekä haasteellisiin oppimistehtäviin. 
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Näiltä alueilta tunteita synnyttäviksi asioiksi nousivat uuteen oppimisympäris-
töön liittyvinä epätietoisuus ja sekaannus, teorian ja käytännön suhde oppimi-
sessa sekä ulkopuolelta tuleva tuki tai sen puute. Tiimioppimisessa eniten tun-
teita synnyttivät tiimityöskentely, aikapaineet sekä henkilökohtaiset eroavai-
suudet tiimin jäsenten välillä. Haasteellisten oppimistehtävien osa-alueella tun-
teita synnyttivät tietojen ja taitojen osaamispuutteet, vuorovaikutus ulkopuoli-
sen maailman kanssa sekä johtamiseen liittyvät haasteet. Osittain samankaltai-
sia tuloksia erilaisista tunteista oppimisessa synnyttävistä seikoista ovat tutki-
muksissaan raportoineet myöskin Järvenoja ja Järvelä (2005) sekä Lackéus 
(2014).  

Tutkimuksessani havaittiin myös negatiivisilla tunteilla olevan vaikutusta 
opiskelijoiden oppimiseen, kunhan riittävä tuki ja neuvonta oli järjestetty näi-
den tunteiden käsittelyyn. Tulokset vahvistavat Litmasen (2015) ja Snellmannin 
(2017) vastaavankaltaisia tutkimustuloksia kielteisten tunteiden positiivisesta 
vaikutuksesta oppimisessa ja toiminnassa. Kyrö, Seikkula-Leino ja Mylläri 
(2011) ovat todenneet, että kielteiset tunteet oppimisprosessissa tulisi nähdä ar-
vokkaana näkökulmana oppimisessa. Tiimillä ja siinä toimisella osoittautui teh-
dyn tutkimuksen perusteella olevan suuri vaikutus erilaisten tunteiden synnyt-
täjänä sekä myös tukiverkkona tunteiden käsittelyssä.  

Tutkimuksessa löydetyt tunteet näyttivät noudattavan tietynlaista hypoteet-
tista mallia,”tunteiden aallokko-mallia”. Tämä positiivisia ja negatiivisia tun-
teita yrittäjyyskasvatuksessa sisältävä malli auttaa ymmärtämään, kuinka oppi-
misprosessia voisi rakentaa ja kehittää niin, että sekaannuksen, ristiriitaisuuk-
sien ja konfliktien synnyttämiä tunteita voitaisiin suunnata positiivisten oppi-
mistulosten suuntaan. Uusi oppimisympäristö ja kokemuksellinen toimintaop-
piminen synnyttivät runsaasti erilaisia tunteita; oppimisprosessin alussa pää-
osin kielteisiä epätietoisuuden ja epävarmuuden tunteita ja oppimisprosessin 
lopussa myönteisiä onnistumisen tunteita. Tutkimustulokset osoittivat, että 
myönteiset tunteet, jatkuva reflektointi, dialogi ja palaute oppimistuloksista op-
pimisen aikana auttoivat opiskelijoita koettujen vaikeuksien voittamisessa. 

4.3.2 Yhteenveto tutkimuksen teoreettisesta kontribuutiosta 

Tämä väitöstutkimukseni Tiimityötä, toimintaa ja tunteita – näkökulmia yrit-
täjyyskasvatuksesta ja yrittäjämäisestä oppimisesta kokemuksellisen toimin-
taoppimisen viitekehyksessä pyrkii tuomaan oman teoreettisen ja käytännön 
kontribuutionsa yrittäjämäisen oppimisen ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämi-
sen ajankohtaisiin keskusteluihin, erityisesti riskin ottamisen oppimisen, tii-
mioppimisen ja oppimisprosessin synnyttämien tunteiden näkökulmista. Tut-
kimuksessa pyrittiin vastaamaan tutkijoiden vetoomuksiin lisätutkimuksen tar-
peesta ja pienentämään näitä tutkimusaukkoja a) toiminta- ja kokemuksellista 
oppimista koskevista pitkittäistutkimuksista (Klapper & Refai 2015; Mwa-
salwiba 2010; Robinson ym. 2016) b) pitkittäistutkimuksista yrittäjyyskasva-
tuksen erilaisten pedagogisten käytänteiden vaikutuksista opiskelijoiden yrittä-
jyysasenteisiin, -käsityksiin ja -aikomuksiin (Fayolle & Gailly 2015; Souitaris, 
Zerbinati & Al-Laham 2007) c) opiskelijoiden kokemuksista kokemuksellisesta 
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toimintaoppimisesta (Piercy 2013) ja d) yrittäjämäisen tiimioppimisen ja yksi-
löllisen oppimisen yhdistämisestä (Wang & Chugh 2014). Tutkimuksen tulokset 
vahvistavat useiden tutkijoiden (mm. Klapper ja Refai 2015; Lackéus 2014; 
Mwasalwiba 2010; Robinson ym. 2016) käsitystä kokemuksellisen toimintaop-
pimisen ainutlaatuisuudesta ja merkittävyydestä yrittäjämäisessä oppimisessa 
ja yrittäjyyskasvatuksessa, yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toiminta- ja ajatteluta-
paa ei opita pelkästään luokkahuoneessa, kirjoja lukemalla tai liiketoiminta-
suunnitelmia laatimalla.  

Tutkimukseni osoittaa ja vahvistaa myös Kyrön ja Tapanin (2007) tutkimus-
ten tuloksia, että riskin ottamista ja epävarmuuden sietämistä voi oppia ja opet-
taa yrittäjyyskoulutuksessa sekä toimininnallisuuden ja sosiaalisen vuorovaiku-
tuksen tärkeydestä niiden oppimisessa. Tutkimukseni opiskelijat kokivat tiimin 
tärkeänä, voimaannuttavana ja turvallisena riskin ottamisen oppimisen ja epä-
varmuuden sietämisen oppimisympäristönä. Tämä tutkimus vahvistaa käsi-
tystä tiimioppimisen ja sosiaalisen ympäristön tärkeästä roolista yrittäjämäi-
sessä oppimisessa (Kyrö & Ripatti 2007). Yrittäjyyteen kuuluvat keskeiset asiat, 
kuten riskin ottaminen, epävarmuuden sieto, innovatiivisuus, muutoshaluk-
kuus ja aloitekyvykkyys näyttivät vahvistuvan tiimin sosiaalisessa kontekstissa. 
Tiimi osoittautui tämän tutkimuksen tulosten perusteella tärkeäksi ja hyvin toi-
mivaksi oppimisalustaksi yrittäjämäisen toiminnan ja ajattelutavan kehittymi-
sessä vahvistaen osaltaan Suopään (2013) väitöstutkimuksessaan tehdyn ha-
vainnon. Opiskelijoiden kokemukset kokemuksellisesta toimintaoppimisesta 
tiimissä osoittivat myös, että oppimisprosessissa oli mukana niin kognitiiviset, 
konatiiviset kuin affektiivisetkin tekijät (Cope 2005; Kyrö ym. 2011; Kyrö 2015).  

Tämä tutkimus myös osoitti ja vahvisti aiempia tutkimustuloksia (Lackeus 
2014; Litmanen 2015) tunteiden merkittävästä mukanaolosta ja roolista oppi-
misessa yleensä ja tiimissä tapahtuvassa kokemuksellisessa toimintaoppimi-
sessa erityisesti. Tulokset osoittivat, että sekä positiivisilla että negatiivisilla 
tunteilla on tärkeä tehtävä oppimisprosessissa (Damasio 2003; Frese, Beimel & 
Schoenborn 2003; Litmanen 2016), kunhan ne ovat tasapainossa keskenään, ja 
oppijoita ei jätetä yksin tunteiden käsittelyssä. Epäonnistumiset yhdessä onnis-
tumisten kanssa vahvistavat oppijoiden minä-pystyvyyttä sekä itsetuntoa ja 
suuntaavat oppimista syväoppimisen suuntaan. Tutkimuksen tuloksissa koros-
tui reflektion tärkeys ja merkitys koettujen sekä tehtyjen asioiden muokkaami-
sessa todelliseksi osaamiseksi ja tietämiseksi, ja se vahvistaa myös Häggin ja 
Kurczewskan (2016) havaintoa reflektiosta keinona, jolla yrittäjämäisessä oppi-
misprosessissa syntynyt kokemus kehittyy laadukkaaksi oppimiseksi. Yhdessä 
nämä kaikki tekijät rakentuvat tiimityön, toiminnan ja tunteiden kaleidoskoop-
pimalliksi yrittäjämäisessä syväoppimisessa.  

”Kaleidoskooppi on 10–20 cm pitkä putki, jonka sisään on asetettu vähintään 
kaksi pitkulaista peilinsuikaletta heijastava pinta sisäänpäin. Nimi tulee kreikan 
kielen sanoista kalos (kaunis), eidos (kuva, muoto) ja skopein (nähdä). Ilmaisuja 
kaleidoskooppi tai kaleidoskooppimainen käytetään usein myös kuvaannolli-
sesti puhuttaessa monipuolisista tai vaihtelevista ilmiöistä. Peiliputken päähän 
on kahden lasilevyn väliin asetettu pieniä värillisiä esineitä kuten lasinsiruja, 
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jotka voivat liikkua vapaasti. Lasinsirujen muodostaman sattumanvaraisen ku-
vion heijastuminen peileistä muodostaa kauniin symmetrisen näkymän. Siten 
kaleidoskoopista voi loihtia esiin äärettömästi erilaisia kuvioita” (Wikipedia,  
luettu 22.08.2018.) 

 

 
Kuvio 17. Tiimityön, toiminnan ja tunteiden kaleidoskooppimalli yrittäjämäisessä syväoppimi-
sessa.  

Kaleidoskooppimallin eri kehillä kiertävät toiminta, kokemukset ja reflektio, 
tiimi sekä toiminta ja oppiminen tiimissä, yrittäjämäisen toiminnan ja ajattelun 
rakentuessa sisäkehälle ja mallin ytimen muodostuessa syväoppimisesta. Tun-
teet, niin onnistumiset kuin epäonnistumiset, ovat mukana kaikilla kehillä ja 
kaikissa vaiheissa. Kaleidoskooppimalli muistuttaa, että ei ole olemassa yhtä ai-
noaa oikeaa tapaa oppia ja opettaa yrittäjämäistä toimintaa ja ajattelua; kaleido-
skooppiputken kehiä eri suuntiin kiertämällä saadaan esiin aina uudenlaisia 
yrittäjämäisen oppimisen muotoja ja mahdollisuuksia. Rakennettaessa yrittäjä-
mäisiä oppimisympäristöjä ja oppimistilanteita kaleidoskooppimalli auttaa ja 
muistuttaa yrittäjämäisen oppimisen ja yrittäjyyskasvatuksen suunnittelijoita 
huomioimaan kaikki tämän mallin eri elementit ja niiden yhteisvaikutukset op-
pimisessa pyrittäessä suuntaamaan oppimista kohti syväoppimista ja aikaan-
saamaan todellista vaikutusta ja muutosta oppijan yrittäjämäisessä toiminta- ja 
ajattelutavassa. Kaleidoskoopin muotoon rakennettu malli korostaa monien eri 
mahdollisuuksien kirjoa yrittäjyyskasvatuksessa ja yrittäjämäisessä oppimi-
sessa sekä mallissa olevien tekijöiden tärkeää yhteisvaikutusta tavoiteltaessa to-
dellista muutosta ja syvällistä oppimista.  

Mallia voidaan kuvata myös yksinkertaisempana 3T-rakenteena (tiimityö, toi-
minta ja tunteet). Se visualisoi näiden kolmen osa-alueen: tiimityön, toiminnan 
ja tunteiden samanaikaisen mukaanottamisen ja huomioimisen tärkeyttä yrit-
täjyyskasvatuksen ja yrittäjämäisen oppimisen suunnittelussa ja toteutuksessa 
sekä näiden tekijöiden merkittävää keskinäistä yhteisvaikutusta oppimisessa ja 
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sen syventymisessä. Aikatekijä on myös tärkeä huomioida hyödynnettäessä tätä 
rakennetta tavoiteltaessa todellisia vaikutuksia oppimisessa. Tutkimukseni 
osoitti, että pidempikestoinen toimiminen tiimissä (Namibiassa 2 lukuvuotta ja 
Suomessa 2,5 lukuvuotta) antoi oppijoille hyvät mahdollisuudet kehittää yrittä-
jämäistä toiminta- ja ajattelutapaansa sekä aikaansaada niissä todellista vaiku-
tusta ja muutosta. 

 
 

 
Kuvio 18. 3T-rakenne (tiimityö, toiminta ja tunteet) yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjämäisen oppi-
misen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

 
Tämän pitkittäistutkimuksen tuloksien voidaan katsoa osaltaan vaikuttavan 
yrittäjämäisen oppimisen ja yrittäjyyskasvatuksen aloilla käytäviin keskustelui-
hin, erityisesti koskien kehittyviä maita, kokemuksellisesta toimintaoppimises-
ta, riskin ottamisen oppimisesta, tiimioppimisesta sekä tunteiden osallisuu-
desta ja vaikutuksista oppimisessa sekä tuovan näillä aihealueilla käytäviin kes-
kusteluihin lisää ymmärrystä ja työkaluja koulutuksen suunnitteluun ja toteut-
tamiseen.  

4.3.3 Yhteenveto tutkimuksen hyödynnettävyydestä käytännössä 

Tämä väitöstutkimus tarkasteli pitkittäistutkimuksena yrittäjyyskasvatusta ja 
yrittäjämäistä oppimista tiimissa tapahtuvan kokemuksellisen toimintaoppimi-
sen kontekstissa korkeakoulujen yrittäjyysopiskelijoiden kokemusten kautta, 
erityisesti kehittyvissä maissa. Yrittäjyysopiskelijoiden merkityksellisimmiksi 
kokemuksiksi nousivat riskin ottamisen oppiminen ja epävarmuuden sieto, tii-
missä ja tiimin kautta oppiminen ja oppimisprosessin aikana syntyneiden tun-
teiden tunnistaminen ja hyödyntäminen oppimisessa, joita kutakin osa-aluetta 
tutkittiin tarkemmin. Jokaisesta osatutkimuksesta nousi esiin seikkoja, jotka 
auttavat käytännössä yrittäjämäisen oppimisen ja yrittäjyyskasvatuksen suun-
nittelijoita ja toteuttajia rakentamaan ja kehittämään vastaavankaltaisia oppi-
mistilanteita ja -ympäristöjä erityisesti kehittyvissä maissa, mutta myös muu-
alla.  
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Artikkelissa 1 ”Kokemuksellinen oppiminen yrittäjyyskasvatuksessa” teoreet-
tinen tarkastelu rakensi ymmärrystä kokemuksellisen oppimisen ja toimintaop-
pimisen soveltuvuudesta yrittäjyyskasvatuksessa ja yrittäjämäisessä oppimi-
sessa vahvistaen useiden tutkijoiden näkemystä, että yrittäjyyttä ja yrittäjä-
mäistä toiminta- ja ajattelutapaa opitaan parhaiten tekemällä ja kokemalla asi-
oita oikeassa ja todellisessa ympäristössä. Artikkelissa korostui myös kokemuk-
sellisen oppimisen rooli teorian ja käytännön sillanrakentajana. Tarkastelussa 
nousi myös esiin teorian ja käytännön toisiinsa kytkemisen lisäksi sekä reflek-
tion että tunteiden huomioon ottamisen tärkeä merkitys oppimisessa ja asian-
tuntijuuteen kasvamisessa.  

Artikkelin 2 ”Learning risk-taking and coping with uncertainty through expe-
riential, team-based entrepreneurship education” tutkimuksessa löydettyä ris-
kin otttamisen oppimisen ja epävarmuuden sietämisen kolmivaiheista mallia 
voidaan hyödyntää suunniteltaessa ja toteutettaessa vastaanvanlaisia koulutus-
interventioita. Kehittämällä ja rakentamalla tämänkaltaisia oppimisympäris-
töjä ja -interventioita mahdollistetaan myös oppijan affektiivisten, konatiivisten 
ja kognitiivisten valmiuksien kehittyminen, jolloin yrittäjämäinen oppiminen 
voi paremmin kehittyä yrittäjämäiseksi toiminnaksi ja ajatteluksi. 

Artikkelin 3 ”Introducing Team Learning in a Developing Economy: Students’ 
Experiences of Experiential Entrepreneurship Education in Namibia” tutki-
muksessa löydetyt tiimissä ja tiimin kautta opiskeluun liittyvät viisi teemaa: 
psykologinen turvallisuus, epävarmuuden ja epätietoisuuden sieto, minä- ja 
tiimi-pystyvyyden kehittyminen sekä toistensa ja muiden kulttuurien parempi 
ymmärtäminen antavat yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjämäisen oppimisen 
suunnittelijoille ja toteuttajille lisää ymmärrystä tiimissä ja tiimin kautta oppi-
misen eri ulottuvuuksista, kuten oppijoiden kehittyneistä työllistymismahdolli-
suuksista ja käytettävyydestä erilaisissa monikulttuurisissa koulutuksen ja työ-
elämän ryhmätilanteissa.  

Artikkelin 4 ”The sources and dynamics of emotions in entrepreneurship  
education learning process” tutkimuksen tulokset kannustavat vastaavankal-
taisten oppimisympäristöjen rakentamista sellaisiksi, että ne rohkaisevat oppi-
joita kokemaan erilaisia tunteita, myös epäonnistumisia. Tärkeää on, että oppi-
joille järjestetään riittävä tuki ja neuvonta epäonnistumisten ja kielteisten tun-
teiden käsittelyyn ja niiden kehittämiseen myönteisiksi oppimiskokemuksiksi. 
Tutkimuksessa tunnistettu hypoteettinen tunteiden dynaaminen malli ”tuntei-
den allokko” voi auttaa opetuksen suunnittelijoita huomioimaan paremmin  
erilaisten tunteiden tunnistamisen ja hyödyntämisen eri oppimistilanteissa.  

Artikkelien 1, 2, 3, ja 4 osatutkimuksien tuloksien perusteella syntyneen tii-
mityön, toiminnan ja tunteiden kaleidoskooppimalli yrittäjämäisessä sy-
väoppimisessa hypoteettisen mallin ajattelua ja 3T-rakennetta voidaan hyö-
dyntää myös käytännössä, kun tavoitteena on saada oppijat suuntaamaan oppi-
mistaan kohti syväoppimista ja aikaansaamaan todellista vaikutusta ja muu-
tosta oppijan yrittäjämäisessä toiminta- ja ajattelutavassa.  

Kokemuksellisen toimintaoppimisen ja yrittäjämäisten oppimisympäristöjen 
ottamisen osaksi opiskelijoiden korkeakouluopintoja voi tehdä haasteelliseksi 
erilaiset seikat, mistä useat tutkijat ovat raportoineet (mm. Higgins & Galloway 
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2014; Rasmussen & Sörnheim 2006; Robinson ym. 2015; Solomon 2007). Uu-
det oppimisympäristöt ja käytänteet voivat olla ristiriidassa korkeakoulujen ole-
massa olevien opetuskäytäntöjen ja kulttuurin kanssa. Yrittäjämäistä oppimista 
todellisissa käytännön tilanteissa voi myös olla hankala ”istuttaa” perinteisiin 
kursseihin ja kurssikuvauksiin. Toimimista tiimiyrittäjänä ja siinä opittua yrit-
täjämäistä toimintaa ja ajattelua voi olla myös haasteellista arvioida perinteis-
ten standardisoitujen arviointikäytänteiden avulla. Kaikki nämä tilanteet vaati-
vat korkeakoulujen johdolta avarakatseisuutta ja joustavuutta, jotta uudenlaiset 
oppimismuodot saisivat mahdollisuuden. Tutkimustapaukset Namibiassa ja 
Suomessa osoittavat omalta osaltaan, että se on mahdollista. 

4.4 Rajoitukset 

Tehdyllä tutkimuksella on rajoitteensa, kun mietitään tulosten yleistettävyyttä 
kehittyvissä maissa ja muualla. Tutkimusjoukko koostui kahden tutkimusta-
pauksen informanteista, jolloin se on määrällisesti pieni yleistämisen näkökul-
masta katsottuna. Tutkimuksessa ei myöskään käytetty kontrolliryhmää, joka 
olisi mahdollisesti tuonut lisävarmuutta tutkimustulosten ja tehtyjen johtopää-
tösten oikeellisuudesta. Toisaalta Namibiassa tehty tutkimus kohdistui hyvin 
”neitseelliseen” tutkimusmaaperään, Namibiassa tehtyjä yrittäjyyttä koskevia 
tutkimuksia on hyvin vähän, eivätkä kohderyhmän opiskelijat olleet osallistu-
neet aiemmin muille yrittäjyyskursseille, joten tutkijalla oli ainutlaatuinen 
mahdollisuus seurata tämän kokemukselliseen, tiimissä tapahtuvaan toiminta-
oppimiseen perustuvan yrittäjyyskoulutuksen synnyttämiä opiskelijakokemuk-
sia. Tutkimusdata oli englanninkielistä, jolloin väärinymmärryksen ja tulkinnan 
mahdollisuus oli olemassa. Tätä pyrittiin välttämään varmistamalla jo heti 
haastattelutilanteissa vastausten oikea ymmärtäminen ja tulkinta. Tutkimuk-
sesta saadut löydökset ovat kuitenkin tärkeitä ja suuntaa antavia sekä mahdol-
lisia lisätutkimuksen aiheita yrittäjämäisen oppimisen ja yrittäjyyskoulutuksen 
kehittämisessä erityisesti kehittyvissä maissa, missä yrittäjämäisen oppimisen 
ja yrittäjyyskasvatuksen pitkittäistutkimuksia on tehty varsin vähän. 

4.5 Jatkotutkimusaiheet 

Tästä tutkimuksesta voidaan löytää uusia tutkimusaiheita, jotka voisivat kehit-
tää edelleen yrittäjämäisen oppimisen ja yrittäjyyskasvatuksen käytänteitä ja  
teoreettista ajattelua. Väitöstutkimuksen tavoitteena oli tutkia yrittäjyysopis-
kelijoiden kokemuksia yrittäjämäisestä oppimisesta tiimissä kokemuksellisen 
toimintaoppimisen kontekstissa, erityisesti kehittyvissä maissa ja selvittää, 
mitkä asiat nousivat keskeisiksi ja merkityksellisiksi oppimisprosessissa, mikä 
on niiden rooli siinä sekä niiden mahdolliset keskinäiset suhteet. Haastattelu-
tulosten analyysin alkuvaiheessa opiskelijoiden kokemuksista nousi esiin kolme 
keskeistä teemaa, joita lähdettiin tutkimaan tarkemmin: riskinoton oppiminen 
ja epävarmuuden sietäminen, tiimi ja siinä toimiminen sekä tunteiden rooli op-
pimisprosessissa.  
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Tästä tutkimusaineistosta olisi mielenkiintoista lähteä tarkemmin tutkimaan 
ja analysoimaan namibialaisten ja suomalaisten yrittäjyysopiskelijoiden koke-
musten samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia sekä kahden erilaisen kulttuurin 
(Namibia ja Suomi) mahdollisia vaikutuksia opiskelijoiden ajatuksiin yrittäjyy-
destä (vrt. esim. Hofstede 1984; Hytti & O’Gormann 2004).  

Toinen kiinnostava tutkimusalue voisi olla syventää tutkimusta tunteista ja 
niiden vaikutuksesta yrittäjämäisessä oppimisessa ja oppimisen tuloksissa; seu-
raamalla jokaisen yksittäisen opiskelijan kehitystä tästä näkökulmasta voisi löy-
tyä kiinnostavia yksilöllisiä kehityskaaria ja kehitystarinoita, mikä voisi mah-
dollisesti tuottaa lisää tietoa tunteiden vaikutuksista oppimisprosessissa ja  
-tuloksissa. Tämä tieto voisi auttaa huomioimaan tunteiden mukanaoloa ja 
merkitystä sekä vaikutusta oppimisprosessin aikana ja oppimisen tuloksissa 
suunniteltaessa vastaavankaltaisia oppimisinterventioita. 

Kolmas kiinnostava lisätutkimuksen kohde voisi olla kokemuksellisen toimin-
taoppimisen tiimivalmentajien kokemuksien ja näkemyksien selvittäminen, 
jotta saataisiin lisää ymmärrystä ja työkaluja tiimin valmentajien työhön ja sen 
kehittämiseen. Siirtyminen perinteisestä opettajan roolista valmentajan ja spar-
raajan rooliin on iso muutos ja siihen kouluttautumiseen tarvitaan aikaa ja työ-
kaluja asenteiden ja työtapojen muuttamiseen ja kehittämiseen.  

4.6 Lopuksi 

”Tell me and I forget. Show me and I remember. Involve me and I understand” 
(kiinalainen sananlasku). 

Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjämäinen oppiminen ovat monimuotoisia ja rikkaita 
tutkimusalueita, ja oman kiinnostavuutensa asiaan tuo myös tutkimuksen liik-
kuminen monen eri tieteenalan rajapinnassa; liiketaloustieteen, kasvatustie-
teen, psykologian ja sosiologian. Tämä yrittäjyyskasvatuksen piiriin kuuluva 
tutkimus kohdistui yrittäjyyden korkeakouluopiskelijoihin pääosin Namibiassa, 
mutta myös Suomessa. Keskeisimmiksi asioiksi tässä kokemuksellisen toimin-
taoppimisen kontekstissa tehdyssä pitkittäistutkimuksessa nousivat riskin otta-
misen oppiminen ja epävarmuuden sietäminen, tiimissä ja tiimin kautta oppi-
minen sekä oppimisprosessin aikana syntyneiden tunteiden hyväksyminen ja 
hyödyntäminen oppimisprosessissa sekä näiden kolmen asian väliset vuorovai-
kutussuhteet – tärkeitä ja keskeisiä asioita yrittäjyydessä ja yrittäjämäisessä ta-
vassa toimia ja ajatella. Tutkimusmatkani aikana sain nähdä, kokea ja olla to-
distamassa sekä namibialaisten että suomalaisten yrittäjyysopiskelijoiden ai-
nutlaatuista kasvuprosessia ja matkaa yrittäjämäisesti toimiviksi ja ajatteleviksi 
nuoriksi aikuisiksi ja sain vastauksia kysymyksiini, mitä tässä prosessissa opis-
kelijoille oikein tapahtuu ja mitkä asiat nousevat heille merkityksellisimmiksi 
näiden opintojen aikana.  

”If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”. 
(afrikkalainen sananlasku, Johannesburgin lentokentän lähtöaulan seinäkir-
joitus, Etelä-Afrikka 16.3.2014). 
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Liitteet 

Liite 1: Haastattelukysymykset/Keskusteluaiheet Namibiassa; haastattelut 
1−5. 

Samat kysymykset myös Suomessa (suomeksi), haastatteluissa 1−3. 
 
1st interview (at the beginning of entrepreneurship studies) 

Background information: 

What is your name and age? 

From which programme did you join Prolearning? 

Do have experience of entrepreneurship, and if so which kind of experience? 

Why did you apply for this programme?  

What does the word ‘entrepreneurship’ mean to you? 

What do you think about your studies and learning so far at the Polytechnic of 
Namibia? 

What do you think might be different now in your studies, do you see any 
change coming? 

What is your feeling about this new way of learning entrepreneurship? 

Is there something that occupies your mind or frightens you about this way of 
learning? 

What do you expect to gain from this programme? 

What do you want to achieve by studying in this programme? 

What motivates you in this programme? 

What is the most difficult for you in this programme? 

What inspires you in this programme? 

What is the most challenging for you in this programme? 

Do you have any doubts concerning your studies in this programme? 

What is the most important thing for you in learning in this programme? 

Are you planning to establish a company, to become an entrepreneur? 

Why would you establish a company? 

What are you expecting to learn from your coach? 

What are you expecting from the co-coaches of your team? 

What are you expecting from your colleagues, from your teammates? 
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What are you expecting to learn from the team? 

What does risk-taking mean to you? 

In what ways do you consider yourself to be a risk-taker? 

How do you feel about this new way of learning entrepreneurship? 

What do you want your life to be like in five years from now? 

 
2nd interview (in the middle of entrepreneurship studies) 

What is your feeling now about this new way of learning entrepreneurship? 

Is there something that occupies your mind or frightens you in your studies; 
are you worried about something? 

What do you want to achieve by studying in this programme? 

What motivates you in this programme? 

What has been the most difficult for you in your studies in this programme? 

What has inspired you in this programme, in your studies in Prolearning? 

What has been the most challenging for you in this programme, in your studies 
in Prolearning? 

Do you have any doubts concerning your studies in Prolearning? 

What is most important for you in your learning in the Prolearning program-
me? 

Are you planning to establish a company? 

What do you think about risk-taking now? 

Has your conception of yourself as a risk-taker changed during your studies in 
the Prolearning programme; if yes, how and why? 

Have you felt insecure/uncertain in your studies; if yes, have you received sup-
port, if so from whom, and have you shared this feeling with other team mem-
bers? 

Tell me, where have you succeeded in your studies in the Prolearning pro-
gramme and in the Plemjive team? 

- as an individual 
- as a team member 
- as a team 
 
Tell me, where have you had problems with your studies in the Prolearning 
programme and Plemjive team? 

- as an individual 
- as a team member 
- as a team 
 
Have you solved those problems? 

What kind of support did you expect to receive during your studies? 
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Have you received support and, if yes, what kind of support? 

- from the school’s management 
- from the coach 
- from the co-coaches 
- from the team members 
- from someone else 
 
Have you received feedback regarding your work and studies in Prolearning; if 
so, from whom and what do you think about this feedback? 

What is your perception of your team’s competence and performance as a 
company? 

What do you think about your team’s commitment to its goals and what is your 
view on these goals?  

What is most important to you of what you have learned so far in your Pro-
learning studies and why? 
 

3rd interview (at the end of entrepreneurship studies) 

How do you feel now about this way of learning entrepreneurship? 

Is there something that occupies your mind or frightens you in your studies in 
the Prolearning programme; are you worried about something? 

What have you achieved by studying in this programme? 

What has motivated you in your studies in this programme? 

What has been the most difficult for you in your studies in this programme? 

What has inspired you in your studies in this programme? 

What has been the most challenging for you in your studies in this pro-
gramme? 

What has been the most important for you in your studies in this programme? 

Tell me about three characteristics that you have developed most in yourself 
during your studies in the Prolearning programme and why. 

What do you feel is the most valuable thing you have learned during your stud-
ies in the Prolearning programme? 

Have you felt insecure/uncertain in your studies in the Prolearning pro-
gramme; if yes, have you received support, and, if so, from whom? 

Are you planning to establish a company? Tell me about your future plans, af-
ter graduation. 

What do you see to be the most important skills you have learned in the Pro-
learning programme, that is, most usable in working life? 

What do you think now about risk-taking? 

As a risk-taker, have you changed during your studies at Prolearning? 
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Tell me three things/matters you have succeeded in during your studies at 
Prolearning. 

Tell me three things/matters you have had problems with during your studies 
at Prolearning. Have you solved these problems? 

Have you received support during your studies at Prolearning; if so, from 
whom? 

How do you feel about the feedback you have received during your studies at 
Prolearning; what kind of reactions have you received? 

Which of the learning tools (team sessions, innovation sessions, introductory 
sessions, development discussions, learning contracts, learning cells, projects, 
seminars, book essays) do you feel have helped you to learn best and why? 

What do you see to be the biggest difference when comparing learning in the 
Prolearning programme with learning in a study programme organised in a 
traditional/conventional way? 

How do you feel about learning in a team and being a team member? 

How would you characterise yourself as a learner? 

How do you see the future of the Prolearning programme at the Polytechnic of 
Namibia? 
 

4th interview (approximately 1–1.5 years after graduation  

These questions differed slightly per student, depending on their situation at 
work such as whether they have been entrepreneurs or not, but this is the 
general content of the items covered.  

What was the most difficult for you during your Prolearning studies? 

Can you tell me two different things, issues or occasions during your 
Prolearning studies that caused you a lot of negative emotions and what 
happened? Can you remember any specific occasions or situations where you 
felt a lot of negative emotions? 

What happened, do you still remember, after you had those negative emotions; 
can you describe it, did it affect your learning somehow? 

What about very strong positive emotions, do you remember any moments in 
which you felt tremendously positive emotions during your Prolearning 
studies; and how did these feelings affect your learning process? 

What is the most valuable and important thing that you learned from your 
studies at Prolearning, that is, in terms of a personal skill or talent beneficial to 
your future? 

Can you use that experience somehow in your working life and in a way that 
you could also spread what you’ve learned to others with a similar effect?  

Do you have any good thoughts about the changes or development issues? 
What should be done in the Prolearning programme? Thinking back, what 
would you change or do you feel happy with how things are?  
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Have you thought about becoming an entrepreneur? Are you still considering 
it? Have you been a part-time or full-time entrepreneur?  

What do you see as being possibly the biggest obstacles to becoming an 
entrepreneur and what do you think could be done to help Prolearning 
graduates start their own company? 

So, is there anything that, for example from the polytechnic’s side, could be 
done to help the Prolearning graduates with their entrepreneurial intentions? 

If you should describe what Prolearning is and what one can gain from it, what 
would you say, in one sentence, to a student who is perhaps considering 
joining the programme? 
 

5th interview (approximately 3 years after graduation) 

What is the job/workplace(s) you are in at the moment, how long have you 
been there (what are you doing there, what is the name of the company/em-
ployer), and where is your job situated (city/area of the country)? 
 
Are you studying at the moment? Where and what? For how long and for what 
degree? 
 
How did you find your present job? 

Have you been unemployed since finishing Prolearning; if yes, for how long? 

Have you been engaged in any work other than your present job since your 
graduation from Prolearning? Please list each job and how long you worked 
there? 

What are your plans for the next 5 years concerning your job/workplace? 

Are you or have you been working as an entrepreneur (part-time/full-time) 
since graduating from your studies at Prolearning; if so, as what kind of entre-
preneur? 

What is the most important reason why you are an entrepreneur or would like 
to be one? 

If you have not been working as an entrepreneur, what are the reasons for this 
and what are the biggest obstacles preventing you from becoming an entrepre-
neur? 

Are you planning to work as an entrepreneur in the future? If so, when and as 
what kind of entrepreneur? 

List all the things you learned during your studies at Prolearning (not just the 
subjects you studied but also whatever happened in the programme) that you 
think have been very useful: 

- For getting my present job, the relevant matters were…  
- For doing my present job, the relevant matters were… 
- For my future career plans, the relevant matters were…  
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- A list of the most important things I have learned during the Prolear-
ning studies would include…  

 
How were your childhood, youth and family? Briefly describe these?  

What is the best memory from your childhood/youth? 

What is the worst memory from your childhood/youth? 

Why did you want to study at the polytechnic? 

What is your worst fear? 

What is your biggest dream? 
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Liite 2: ProLearning Team Company main projects 2009−2010 

 
  

Projects Name Client/Company Projects description 

GOMIVS cam-
paign (Promo-
tion of the Poly-
technic PSP3) 

Polytechnic of Namibia Promoting the mission, vision, goals and objectives of 
the Polytechnic of Namibia to its entire community.  

Summer Bash Afrocat Promotion of networking amongst learners from differ-
ent high schools in Windhoek. 

Christmas in 
Wernhill 

Broll Namibia Building a Christmas tree that was displayed in Wernhill 
park during Christmas eve.  

Bertholdt CD 
Launch 

Bertholdt (Artist) Planning, organizing and launching the debut album of 
Bertholdt, one Namibia local artist in the music industry. 

Youth Take Ac-
tion (Gobabis, 
Mariental and 
Maltahohe) 

PLEMJIVE initiative  Workings in partnership with Equipped Dance Academy 
to organize the show. Aimed at promoting responsible 
drinking, risk of having multiple partners in relation to 
HIV/AIDS pandemic, entrepreneurship amongst the 
youth, alcohol and drug abuse and safe sex. 

National youth 
week 

Polytechnic of Namibia  Representing the Polytechnic (CED and NBIC) at the 
exhibition in Keetmanshoop. The exhibition focused on 
communication and interaction within the youth. 

Namibia’s 20th 
Independence 
Celebration Cor-
porate Float 
(2010) 

Polytechnic of Namibia Represent the Polytechnic through designing of the float 
for the 20th independence celebration. Different organi-
sations, businesses, stakeholders and Institutions of 
high learning were requested by the government to de-
sign each a float that incorporates different diversity in 
Namibia since independence. The floats were show-
cased during the parade and Poly scooped 4th Position 
amongst the best and creative float out of more than 50 
different floats.  

Co-operative 
networking week 

Division of Co-operative 
Development (DCD) at 
the Ministry of Agriculture 
Water and Forestry and 
Namibia Development 
trust (NDT) 

Planning and organizing of the 88th ICA International 
Co-operative day, 16th UN International day of Co-ope-
ratives in Namibia: Co-operative promotion and net-
working week  

Ongwediva An-
nual Trade Fair 
2010 

Namibia Business Inno-
vation Centre (NBIC) 

Planning and designing of different activities to be 
showcased at the trade fair. Marketing and representing 
NBIC at the trade fair. 

Ongwediva An-
nual Trade Fair 

Namibia breweries limi-
ted 

Promotion and representing the NBL at the trade fair. 

World AIDS day 
commemoration 

Ministry of Education 
(HAMU department) 

Organizing the commemorating event for the HIV/AIDS 
Pandemic for the Ministry of education. 

AIDS week  Ministry of Education 
(HAMU department) 

Event organizer. The event was aimed educating the 
people of Namibia on how to prevent new HIV infec-
tions, provide lifesaving HIV treatment to those who 
need it, and help put an end to AIDS in the country and 
also encourage people to go for testing and know their 
status.  

FNB student ac-
tivation 

FNB Promoting the services of FNB at the polytechnic of Na-
mibia during 1st year registrations. 

UB40 for hope 
village concert 

Wicked entertainment Marketing and promotion of the show and working at 
the show. The show was aimed at raising money to help 
one of the orphanages in Namibia. The orphanage is 
helping children who are HIV positive or their parents 
died of HIV/AIDS and have no support from family 
members. 
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Projects Name Client/Company Projects description  

Caprivi Indus-
trial and Agri-
cultural Show 
(2009) 

Caprivi Regional Show Society Planning, Organizing and Marketing. The purpose of 
this Trade and Agricultural Show is to market goods 
and services produced locally;  
to expose goods and services produced outside the 
region; to create opportunities for networking 
amongst business people; to raise awareness and 
present product information to potential customers 
and to increase awareness of Government services 
available so as to increase access to these services. 

New year bash  Katima Mulilo town council  Organizing the New year bash for the Katima Mulilo 
community 

Standard Bank 
Market Student 
Activation Road 
Show (2009 & 
2010) 

Standard Bank Planning and Marketing of the Student Activation 
Road Show. Targeting of local and foreign students 
to open accounts with Standard bank. 

MVA Kids po-
wer 

MVA Organizing the event (launching of the project) aimed 
at obeying roads rules and regulation. The project 
used kids as a tool to communicate with roads users 
(drivers) to obey the roads regulations.  
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Liite 3. Haastatteluaikataulut Namibiassa ja Suomessa. 

Haastattelut Namibiassa 2009–2014 
1. haastattelut maaliskuu 2009 
2. haastattelut marraskuu 2009 
3. haastattelut marraskuu 2010 
4. haastattelut elokuu 2012 
5. haastattelut maaliskuu 2014 
Plemjive-tiimiyritys, Prolearning-yrittäjyyden koulutusohjelma, 7 miestä, 6 naista, iältään 
22−26 vuotiaita maaliskuussa 2009 

 

Haastattelut Tampereella, Suomessa 2009–2011 
1. haastattelut syys-lokakuussa 2009 
2. haastattelut marraskuussa 2010 
3. haastattelut marras-joulukuussa 2011 
Suuntaviitta-tiimiyritys, Proakatemia-yrittäjyyden koulutusohjelma, 6 miestä, 12 naista, iäl-
tään 20–24 vuotiaita lokakuussa 2009 
Kaksi naisopiskelijaa siirtyi takaisin liiketalouden koulutusohjelman syyskuussa 2010. 
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