


Mitä Yrtissä arvioitiin?

• Miten opiskelijat kokivat oppineensa yrittäjyyttä nykyisten 

opintojensa aikana?

• Miten yrittäjyyttä opetettiin?

• Miten ammatillisen koulutuksen järjestäjän tai korkeakoulun 

toimintakulttuuri tuki yrittäjyyden oppimista? 

• Mitkä tekijät edistivät yrittäjyyden oppimista? 
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Arviointiaineistot
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Tausta-aineistot

Arviointihaastattelut
Ammatillinen koulutus: 149

Korkeakoulut: 123

Yhdessä yrittämään! 

-tilaisuudet
Noin 200 osallistujaa

Opiskelijakyselyt
Ammatillinen koulutus: 10 628

Korkeakoulut: 2 460



Koulutuksen 
yrittäjyyslinjaukset 



Koulutuksen yrittäjyyslinjausten (2017) 
teemat
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Strateginen taso ja johtaminen

Kasvatus- ja opetushenkilöstön koulutus

Yrittäjyyttä tukeva koulutus

Oppimisympäristöt

1

2

3

4



1. Strateginen taso ja johtaminen

• Yrittäjämäinen toimintakulttuuri vahvistaa oppijoiden ja 

yhteisön yrittäjämäistä toimintaa, joka on itseohjautuvaa 

ja vuorovaikutteista. 

• Tähän pyritään suunnittelun, resursoinnin ja arvioinnin, 

henkilöstön osaamisen, koulutusasteet ja -alat ylittävän 

yhteistyön sekä yritys- ja työelämäyhteistyön avulla.



Yrtti: Strateginen taso ja johtaminen

• Suunnittelu, resursointi ja arviointi 

• vaihteli paljon koulutusorganisaatioittain. 

• Henkilöstön osaaminen

• ei ole oppimiseen kannustavalla tasolla kaikilta osin

• kouluttautumismahdollisuudet satunnaisia

• työelämäjaksoille osallistumisen mahdollisuudet vaihtelivat. 

• Yhteistyö koulutusalat ja –asteet ylittäen

• käytännön toteutuksessa oli haasteita.

• Yritys- ja työelämäyhteistyö

• yrittäjyys ei keskiössä yrityskumppaneiden kanssa 

• opiskelijat toivoivat yhteistyötä erityisesti pienyrittäjien 

kanssa
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2. Kasvatus- ja opetushenkilöstön 
koulutus

• Kaikki opettaja- ja varhaiskasvatusalan opiskelijat saavat 

mahdollisuuden kehittää yrittäjyyskasvatusvalmiuksiaan.

• Jokaisella opettajankouluttajalla ja opettajaksi 

opiskelevalla on aidot mahdollisuudet tutustua yrittäjien ja 

yritysten toimintaan.

Yrtti-arvioinnissa ei tarkasteltu näitä teemoja. 



3. Yrittäjyyttä tukeva koulutus

• Kaikilla opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus kehittää 

yrittäjyydessä tarvittavia tietoja ja taitoja, valita 

yrittäjyyskoulutusta ja kokeilla yrittäjyyttä. 

• Opiskelijoiden yrittäjämäistä toimintaa tulee ohjata.

• Yritysten ja yrittäjyyttä tukevien organisaatioiden kanssa 

tehtävän yhteistyön tulee olla monipuolista ja säännöllistä. 



Yrtti: Yrittäjyyttä tukeva koulutus

• Lähes kaikissa korkeakouluissa tarjottiin yrittäjyysopintoja ja 

osassa ne olivat pakollisia.

• Ammatillisessa koulutuksessa yrittäjyysopinnot pakollisia.

• Henkilöstö rohkaisi ja kannusti opiskelijoita yrittäjyyteen ja 

yrittäjyysopintoihin. 

• Käytännön yritystoiminnan kautta oppimisen muotoihin 

osallistuminen oli vähäistä. 

• Koulutusorganisaatioissa tulee olla mahdollisuus yhä 

useammalle valita yrittäjyysopintoja. 

• Yritysten kanssa yhteistyössä toteutetuissa yrittäjyysopinnoissa 

kehitettävää. 

• Koulutusasteet ja –alat yhdistäviä yrittäjyysopintoja toteutetaan 

harvoin. 
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4. Oppimisympäristöt

• Oppimisympäristöissä kokeilukulttuuria vahvistetaan 

yksilöiden ja organisaatioiden tasolla. 

• Monipuoliset oppimisympäristöt ovat kehittämisen tukena.

• Kehittyvissä ja innovatiivisissa oppimisympäristöissä ja -

tilanteissa tuetaan yrittäjyyden oppimista.



Yrtti: Oppimisympäristöt

• Yrityksiä hyödynnetään oppimisympäristöinä, mutta ei pääosin 

yrittäjyyden oppimisessa. 

• Opiskelijoiden mahdollisuuksia saada käytännön kokemuksia 

yritystoiminnasta tulisi lisätä. 

• Pelejä ja simulaatioita hyödynnettiin vain vähän 

yrittäjyysopinnoissa. 

• Opiskelijat kokivat verkko-opintojen sopivan huonosti yrittäjyyden 

oppimiseen.

• Erilaiset yrittäjyyteen sopivat tilat, joissa opiskelijat ja yrittäjät 

voivat kohdata, koettiin hyviksi.
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Tervetuloa 
arviointiraportin 

julkistamistilaisuuteen 
3.12.2018 kello 13-16 

Musiikkitaloon!



Lisätietoa

- Yrtin nettisivut

- Julkistamistilaisuus

• Arviointiasiantuntija Mira Huusko, mira.huusko@karvi.fi, 

puh. 029 533 5565

• Arviointiasiantuntija Juha Vettenniemi, juha.vettenniemi@karvi.fi, 

puh. 029 533 5547

• Arviointisuunnittelija Raisa Hievanen, raisa.hievanen@karvi.fi, 

puh. 029 533 5542
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https://karvi.fi/ammatillinen-koulutus/teema-ja-jarjestelmaarvioinnit/yrittajyys-ja-innovaatiotoiminta-ammatillisessa-koulutuksessa-ja-korkeakouluissa-yrtti-arviointi/
https://karvi.fi/2018/11/07/miten-ammatillinen-koulutus-ja-korkeakoulutus-valmentavat-yrittajyyteen-tule-kuulemaan-arvioinnin-tuloksia/
mailto:mira.huusko@karvi.fi
mailto:juha.vettenniemi@karvi.fi
mailto:raisa.hievanen@karvi.fi

