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The  aim  of  this  thesis  was  to  clarify  willingness  and  suitability  for
entrepreneurship among students of Lappeenranta University of Technology
(LUT). In addition factors that would explain academic achievement and if
there were relationship between academic achievement and willingness or
suitability for entrepreneurship were examined.

Questionnaires were sent via e-mail to 800 students of LUT in summer 2007.
Response percent was 29,6 %. Based on the collected answers factors of
entrepreneurial motivation and academic achievement were analyzed using
mainly Pearson’s correlation coefficient and factor analysis. In the light of
these factors willingness and suitability for entrepreneurship and academic
achievement were examined.

The results indicated that 36,7 % of the respondents were willing and 11,4 %
were  suitable  for  entrepreneurship.  The  largest  share  of  the  willing  ones  was
focused on Department of Mechanical Engineering, whereas the smallest share
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Academic achievement was affected by, among others, exercising and success
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen taustaa

Etelä-Karjalan alueella on korkeakoulutettujen yrittäjien määrä ollut viime

vuosina huomattavan pieni. Vuonna 2004 oli yliopistotutkinnon suorittaneita

yrittäjiä Etelä-Karjalassa 5 % alueen kaikista yrittäjistä, kun huomioidaan vain

vuoden 2000 jälkeen perustetut yritykset. Ennen vuotta 2000 oli vastaava osuus 9

%. Etelä-Karjalan yritysten määrä on muutenkin vähäinen, sillä vuonna 2003

kyseisellä alueella oli yrityksiä 4923 kappaletta, mikä on vain 2,1 % kaikista

Suomen yrityksistä. (Yrittäjien koulutustausta, 2005)

Pitkänen ja Vesala (1996) tutkivat yrittäjyysmotivaatiota vertaillen entisten

Kymen ja Vaasan lääneissä. Vuonna 1997 kyseiset läänit lakkautettiin

lääniuudistuksessa. Kymen läänin alueet kuuluvat nykyisin Etelä-Suomen lääniin,

ja Vaasan läänin alueet Länsi-Suomen lääniin (Etelä-Suomen lääni, 2006; Länsi-

Suomen lääni, 2006). Tutkimuksen eräs lähtökohdista oli nimenomaan Kymen

läänin yrittäjien vähyys. Siinä haluttiin selvittää mahdollisia motivaatiotason

tekijöitä, jotka voisivat selittää alueen suhteellisesti vähäistä yrittäjien määrää.

Tutkimustulosten mukaan yrittäjillä sekä Vaasan että Kymen lääneissä oli

kokonaisuutena suurta yleisöä selvästi vahvempi sisäinen kontrolliodotus, mikä

tarkoittaa sitä, että he uskovat voivansa itse vaikuttaa elämänsä kulkuun sen sijaan

että sattumat tai toiset, vaikutusvaltaiset henkilöt ohjaisivat heitä. Läänien välillä

yrittäjätyypeissä oli kuitenkin eroja. Vaasan läänissä sisäinen kontrolliodotus

erotteli yrittäjiä vahvemmin suuresta yleisöstä kuin Kymen läänissä, jossa toiset

henkilöt -kontrolliodotus sai yrittäjillä korkeimmat pisteet.

Kummassakin läänissä suoriutumiseen liittyvät arvot olivat yrittäjille tyypillisiä.

Kuitenkin Vaasan läänissä suoriutumisarvot liittyivät sisäiseen

kontrolliodotukseen, kun taas Kymen läänissä ne liittyivät toiset henkilöt -

kontrolliodotukseen. Myös asenteissa oli eroja. Sisäisen kontrolliodotuksen
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mukaiselle tyypille yrittäjän työ sinänsä ja sen yhteiskunnallinen merkitys oli

tärkeä, kun taas toiset henkilöt -kontrolliodotuksen tyypille korostui yrittäjien

näkeminen erottuvana ryhmänä sekä sosiaalisen arvonannon merkitys. Pitkäsen ja

Vesalan (1996) tutkimuksessa löytynyttä kahta yrittäjätyyppiä kutsutaan käsillä

olevassa tutkimuksessa itä- ja länsisuomalaiseksi yrittäjätyypiksi.

Yrittäjähenkisyyden on esitetty liittyvän yritteliäisyyteen myös muilla elämän osa-

alueilla, kuten opiskelussa. Etenkin suoriutumistarpeen sekä sisäisen

kontrolliodotuksen ja opintomenestyksen välille on löydetty yhteyksiä. (esim.

McEwan & Goldenberg, 1999, s. 420; Findley & Cooper, 1983, s. 424)

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LTY) opiskelijoiden opintomenestystä on

tutkittu eri näkökulmista (Tynjälä, Salminen, Sutela, Nuutinen & Pitkänen, 2004;

Sutela, 2002; Kola, 1994; Jansén, 1981). Aikaisemmissa tutkimuksissa ei

kuitenkaan ole otettu huomioon kontrolliodotuksen mahdollista vaikutusta

oppimistuloksiin.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus

Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on tarkastella, missä määrin LTY:n

opiskelijoiden joukosta löytyy yrittäjyyshalukkuutta. Toisena tavoitteena on

tarkastella yrittäjyyssopivuuden esiintymistä länsi- ja/tai itäsuomalaisen

yrittäjätyypin muodossa. Kolmas tavoite liittyy opintomenestystä selittävien

tekijöiden löytämiseen ja opintomenestyksen sekä yrittäjyyshalukkuuden ja

yrittäjyyssopivuuden yhteyksien tarkasteluun. Tutkimuskysymykset voidaan siis

esittää seuraavasti:

1. Missä määrin LTY:n opiskelijoiden joukossa esiintyy

yrittäjyyshalukkuutta?

2. Missä määrin LTY:n opiskelijoiden joukossa esiintyy länsi- ja/tai

itäsuomalaista yrittäjätyyppiä (yrittäjyyssopivuutta)?

3. Mitkä tekijät selittävät opintomenestystä ja mikä on opintomenestyksen

yhteys yrittäjyyshalukkuuteen ja yrittäjyyssopivuuteen?
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Tutkimuksen aineisto on kerätty kesällä 2007. Se on rajattu koskemaan LTY:n

läsnä olevia perusopiskelijoita. Teoriaviitekehys yrittäjyysmotivaation osalta

noudattelee Pitkäsen ja Vesalan (1996) tutkimuksen linjaa käsitellen

kontrolliodotusta, ammatillisia arvoja, asenteita yrittäjyyttä kohtaan sekä käsitystä

ympäristön asenteista yrittäjyyttä kohtaan. Näitä tekijöitä tarkastellaan edelleen

yrittäjyyshalukkuuden ja –sopivuuden muodossa. Opintomenestystä mitataan

soveltaen Tynjälän, Salmisen, Sutelan, Nuutisen ja Pitkäsen (2004) esittämän

mallin perusteella. Opintomenestystekijöinä pidetään opintopisteiden

kertymisnopeutta, omaa arviota opintomenestyksestä sekä opintopisteillä

painotettua LTY:n kurssien keskiarvoa.

1.3 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto aloitti toimintansa vuonna 1961, ja vuoteen

2003 asti oli nimenä Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu. Yliopisto on

erikoistunut teknisiin tieteisiin ja kauppatieteisiin. (Yliopisto lyhyesti, 2007) Sen

vahvuusalueet liittyvät metsä- ja metalliklusteriin, energiaan, talouteen,

informaatio- ja kommunikaatioteknologiaan sekä Venäjä-osaamiseen. (Tilinpäätös

2006, 2007, s. 2)

Tekniikan koulutusohjelmissa koulutetaan tekniikan kandidaatteja (TkK) ja

diplomi-insinöörejä (DI), ja kauppatieteiden koulutusohjelmissa kauppatieteiden

kandidaatteja (KTK) ja -maistereita (KTM). Myös jatko-opiskelu mahdollistuu

tekniikan lisensiaatin (TkL), tekniikan tohtorin (TkT), kauppatieteiden lisensiaatin

(KTL), kauppatieteiden tohtorin (KTT) sekä filosofian tohtorin (FT) tutkintojen

myötä. (Tutkinnot, 2007)

Tekniikan koulutusohjelmia on 7 kappaletta: energiatekniikka,

ympäristötekniikka, kemiantekniikka, konetekniikka, sähkötekniikka,

tietotekniikka ja tuotantotalous. (Tiedekunnat, 2007) Kauppatieteiden

koulutusohjelmassa opiskelija voi valita pääaineensa kahdeksan joukosta, joita

ovat esimerkiksi laskentatoimi, kansainvälinen markkinointi ja yritysjuridiikka.
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(Kauppatieteet, 2007) Lisäksi LTY:ssä järjestetään teknologiayrittäjyyden

koulutusta, joka soveltuu erityisesti henkilölle, joka suunnittelee oman yrityksen

perustamista tai perheyrityksen jatkamista. Koulutus tarjoaa myös hyvät

valmiudet lähteä toimimaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä esimerkiksi

johtamis- ja kehittämistehtävissä. (LTY:n opinto-opas, 2006–2007, s. 22)

Vuoden 2007 alussa toteutuneen tiedekuntauudistuksen myötä LTY:n

koulutusohjelmat jakautuivat teknilliseen, teknistaloudelliseen ja

kauppatieteelliseen tiedekuntaan taulukon 1.1 mukaisesti. (Tiedekunnat, 2007)

Taulukko 1.1. LTY:n tiedekunnat ja osastot. (Tiedekunnat, 2007)

Teknillinen
tiedekunta

Teknistaloudellinen
tiedekunta

Kauppatieteellinen
tiedekunta

• Kemiantekniikan
osasto

• Konetekniikan osasto
• Energia- ja

ympäristötekniikan
osasto

• Sähkötekniikan osasto
• Matematiikan ja

fysiikan laitos

• Tuotantotalouden
osasto

• Tietotekniikan osasto

• Talouden ja
yritysjuridiikan laitos

• Johtamisen ja
kansainvälisen
liiketoiminnan laitos

Vuoden 2006 lopussa LTY:ssä oli kirjoilla yhteensä 4905 perustutkintoa

suorittavaa opiskelijaa, joista tekniikan opiskelijoita oli 3730 ja kauppatieteiden

opiskelijoita 1175. Läsnä olevia perusopiskelijoita oli yhteensä 4139. Poissa

olevaksi oli ilmoittautunut 766 opiskelijaa. Taulukossa 1.2 on esitetty LTY:n

läsnä- ja poissaolevat opiskelijat osastoittain. (Järvensivu, 2007)

Taulukko 1.2. LTY:n opiskelijamäärät osastoittain. (Järvensivu, 2007)

Osasto Läsnä olevat Poissaolevat Kirjoilla yhteensä
  Energiatekniikka

Kemiantekniikka
Konetekniikka
Sähkötekniikka
Tietotekniikka
Tuotantotalous
Ympäristötekniikka

239
328
471
345
651
878
180

88
65
96
59
95

186
49

327
393
567
404
746
1064
229

Tekniikka yht. 3092 638 3730
Kauppatieteet 1047 128 1175
YHTEENSÄ 4139 766 4905
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Vuonna 2005 LTY:ssä siirryttiin kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen, jonka

mukaisesti opiskelijat suorittavat ensin kolmivuotisen kandidaatin tutkinnon.

Toisen syklin muodostavat maisterin (kauppatieteet) ja diplomi-insinöörin

(tekniikka) tutkinnot, joille on annettu aikaa kaksi vuotta. Tällöin opintoajaksi

muodostuisi kokonaisuudessaan viisi vuotta ja vuosittaiseksi työmääräksi 60

opintopistettä. (Tutkintorakenneuudistus, 2007) Ylemmän korkeakoulututkinnon

keskimääräinen suorittamisaika onkin LTY:ssä ollut viimeisen kolmen vuoden

aikana tekniikan koulutusalalla noin viisi vuotta ja kauppatieteiden koulutusalalla

noin neljä vuotta, kun opiskeluaikana pidetään lukukausia, jolloin opiskelija on

ollut läsnä yliopiston kirjoilla. Tutkintojen suorittamisajat vuosina 2004–2006

esitetään taulukossa 1.3. (Tilinpäätös 2006, 2007, s. 13)

Taulukko 1.3. Perustutkintojen suorittamisajat 2004–2006. (Tilinpäätös 2006, 2007, s. 13)

Vuosi Suorittamisaika,
vuotta, DI

Suorittamisaika,
vuotta, KTM

2004 5,3 3,4
2005 5,3 3,9
2006 4,9 4,1

LTY:ssä suoritettiin vuonna 2006 yhteensä 476 ylempää ja 17 alempaa

korkeakoulututkintoa. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet vuosina

2004–2006 on esitetty taulukossa 1.4, ja ylemmän korkeakoulututkinnon

suorittaneet sekä tavoitetoteumat taulukossa 1.5. Tekniikan tutkintojen osalta

tavoitelukumäärä ei toteutunut, kun taas kauppatieteissä tavoite ylitettiin.

(Tilinpäätös 2006, 2007, s. 12–13)

Taulukko 1.4. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet LTY:ssä 2004–2006. (Tilinpäätös

2006, 2007, s. 12)

Vuosi TkK KTK Alemmat korkeakoulu-
tutkinnot yhteensä

2004 0 2 2
2005 0 10 10
2006 3 14 17
Yht. 3 26 29
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Taulukko 1.5. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet sekä tavoitetoteumat LTY:ssä 2004–

2006. (Tilinpäätös 2006, 2007, s. 12)

Vuosi DI
Tavoite-
toteuma

(DI)
KTM

Tavoite-
toteuma
(KTM)

Ylemmät korkeakoulu-
tutkinnot yhteensä

2004 315 78,8 % 127 105,8 % 442
2005 328 82,0 % 122 101,7 % 450
2006 332 83,0 % 144 120,0 % 476
Yht. 975 81,3 % 193 109,2 % 1368

1.4 Tutkimuksen rakenne

Käsillä oleva tutkimus on jaettu yhdeksään päälukuun. Ensimmäisessä luvussa,

johdannossa, esitellään tutkimuksen tausta, tavoitteet ja rajaus, Lappeenrannan

teknillinen yliopisto sekä tutkimuksen rakenne.

Toisessa luvussa tarkastellaan tutkimuksen teoreettista viitekehystä. Siinä

esitetään yrittäjän määrittelyjä, yrittäjyystutkimuksen näkökulmia ja luodaan

katsaus yrittäjyyteen vaikuttaviin motivaatiotekijöihin. Tässä yhteydessä tuodaan

myös ilmi suoriutumistarpeen ja kontrolliodotuksen yhteydet

opintomenestykseen. Samassa luvussa koostetaan teoreettinen malli yrittäjyyteen

ohjaavista tekijöistä sekä tarkastellaan kahden yrittäjätyypin ominaispiirteitä.

Kolmannessa luvussa operationalisoidaan teoreettinen viitekehys

kyselylomakkeen kysymyksiksi ja tehdään katsaus käytettyihin

tutkimusmenetelmiin. Neljäs luku käsittelee tutkimuksessa käytetyn aineiston

hankintaa ja perusjoukon kuvailua.

Viidennessä luvussa analysoidaan yrittäjyysmotivaatiotekijöitä sekä tutkitaan

kahden yrittäjätyypin olemassaoloa LTY:ssä. Kuudes luku käsittelee

yrittäjyyshalukkuutta ja yrittäjyyssopivuutta LTY:ssä sekä koko aineiston valossa

että osastoittain. Seitsemännessä luvussa tarkastellaan opintomenestystekijöitä,

opintomenestystä selittäviä tekijöitä koko aineiston valossa ja osastoittain, sekä

opintomenestyksen yhteyksiä yrittäjyysmotivaatiotekijöihin,

yrittäjyyshalukkuuteen ja yrittäjyyssopivuuteen.
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Kahdeksannessa luvussa esitetään tutkimuksen johtopäätökset. Yhdeksäs luku on

yhteenveto, jossa esitellään tiivistetysti tutkimuksen tulokset. Lisäksi päälukujen

jälkeen liitetiedostoissa on esitetty tutkimuksessa käytetty kyselylomake, saate- ja

muistutuskirje, yrittäjyysmotivaatiotekijöistä analysoidut faktorit, taulukko

yrittäjyyshalukkuudesta osastoittain sekä taulukoita taustamuuttujien yhteyksistä

opintomenestykseen osastoittain.
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2 YRITTÄJYYS JA YRITTÄJYYSMOTIVAATIOTEKIJÄT

2.1 Yrittäjän määrittelyä

Kuten Pitkänen ja Vesala (1996) ovat tutkimuksessaan esittäneet, laajennetaan

yrittäjä-nimike helposti koskemaan lähes kaikkea yritysten päätöksenteosta

vastaavaa liikejohtoa. Yrittäjyys ja johtajuus eivät kuitenkaan tarkoita samaa

asiaa. Perinteisimmin yrittäjyydestä puhutaan sellaisen henkilön toimintana, joka

itse  on  taloudellisesti  sitoutunut  yritykseen  toimien  myös  riskinkantajana.  Häntä

erottaa ammattijohtajasta paitsi taloudellinen sitoutuminen yritykseen myös siitä

saatava korvaus – ammattijohtajan palkan ollessa kiinteä, riippuu yrittäjän saama

korvaus pitkälti hänen omasta työpanoksestaan. Ammattijohtajalla on myös

työnantaja, jota omistaja-johtajalla eli yrittäjällä ei ole. Ammattijohtaja voi

kuitenkin yrittäjän tapaan tehdä suuria, koko yritystä koskevia päätöksiä.

(Marjosola, 1979, s. 9–11)

Toisena käsitteenä voidaan erottaa sijoittaja, joka sijoittaa pääomaa yritykseen,

toimii riskin kantajana ja osallistuu yrityksen taloudellisen tuoton jakoon. Vaikka

hän  omaa  yrittäjälle  ominaisia  piirteitä,  häntä  ei  voida  sillä  nimellä  kutsua,  sillä

hän ei osallistu aktiivisesti yrityksen toimintaan. (Marjosola, 1979, s. 11–12)

Ammatinharjoittaja ei juuri aseta omaisuusarvoja alttiiksi riskille, vaan hänelle

ammattitaito on erityisen tärkeää. Tyypillisiä ammatinharjoittajia ovat esimerkiksi

itsenäiset asianajajat, lääkärit, arkkitehdit ja sepät. Jos ammatinharjoittaja

laajentaa liiketoimintaansa ja työllistää alaisia, hänen toiminnastaan tulee

liiketoimintaa ja hän voi saada voittoa oman palkkansa lisäksi. Koska voiton

tavoittelua ja liiketoiminnan harjoittamista lienee perinteisesti pidetty yrittämiselle

tyypillisinä piirteinä, voinee yrittämiseen lukea liittyvän

ammatinharjoittamisenkin kaltaista toimintaa.  Yrittämistä voitaisiin luonnehtia

kuvion 2.1 mukaisesti kaikkiin kolmeen suuntaan jakautuvana ilmiönä.

(Marjosola, 1979, s. 12–14)
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Kuvio 2.1. Yrittäjää lähellä olevat ryhmät. (Marjosola, 1979, s. 14)

Yrittäjiä ja heidän motiivejaan tarkastellessa voidaan havaita kaksi täysin erilaista

stereotypiaa. Yrittäjät nähdään toisen ääripään mukaan tyhjästä aloittaneina,

sinnikkäinä riskinottajina, joille työn tavoite on saada aikaan yhteistä hyvää

yhteiskunnalle. Toisaalta taas yrittäjiä pidetään häikäilemättöminä, itsekkäinä

oman edun tavoittelijoina, jotka tavoittelevat taloudellista hyötyä ja ovat valmiita

mihin tahansa sitä saadakseen. (Marjosola, 1979, s. 3)

Kolmena tyypillisenä yrittäjäidentiteettinä voidaan pitää käsityöläisidentiteettiä,

klassista yrittäjäidentiteettiä sekä toimitusjohtajaidentiteettiä. Käsityöläis-

yrittäjätyypille tärkeää on työtyytyväisyys ja hyvän tuotteen valmistus. Hän

osallistuu itse usein tuotteen valmistukseen ja pitää myös johtotehtävät itsellään.

Hän palkkaa muun työvoimansa tuttavapohjalta. Keskeistä hänelle ei ole

toimeentulo vaan itsenäisyys, riippumattomuus ja tyydytys työstä. Klassinen

yrittäjätyyppi pitää tärkeänä voittoa ja toimeentuloa, eikä hän juurikaan osallistu

tuotteiden valmistukseen. Hänen yrityksensä on suurempi kuin

käsityöläisyrittäjällä, työvoima yleisin perustein palkattua, ja toimeentulo on

hänelle tärkeämpää kuin itsenäisyys ja tyydytys työstä. Toimitusjohtaja- tai

managerityyppinen yrittäjätyyppi pitää tärkeänä sitä, että saa alaisiltaan ja

ulkopuolisilta henkilöiltä tunnustusta toiminnastaan yrityksen johtajana. Hän ei

osallistu yleensä lainkaan tuotteiden valmistukseen, vaan hänen toiminnassaan

korostuu johtamiskyky. Hänen yrityksensä on suurempi kuin klassisen

yrittäjätyypin, ja hän pyrkii sen kasvattamiseen. (Huuskonen, 1989, s. 47)

Yrittäjyydestä puhuttaessa voidaan erottaa sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys.

Sisäinen yrittäjyys tarkoittaa toimimista yritteliäästi jonkin toisen henkilön

omistaman yrityksen palveluksessa, kun taas ulkoisesta yrittäjyydestä puhuttaessa

YRITTÄJÄ ammatinharjoittaja

  sijoittaja

ammattijohtaja
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tarkoitetaan toimimista itsenäisenä, omistavana yrittäjänä. Tällöin siis henkilö

perustaa oman yrityksen ja johtaa sitä. (Peltonen & Ruohotie, 1987, s. 98–99)

Tässä tutkimuksessa yrittäjyysmotivaatiota tarkastellaan nimenomaan ulkoisen

yrittäjyyden merkityksessä.

2.2 Yrittäjyystutkimuksen kolme näkökulmaa

Yrittäjyystutkimuksen teoreettiset näkökulmat voidaan esittää eri tieteenalojen

mukaan taloustieteellisenä, psykologisena ja sosiologisena näkökulmana.

Taloustieteellisessä tutkimuksessa käytetty näkökulma painottaa taloudellisen

ympäristön merkitystä: markkina-aukot säätelevät mahdollisuuksia ja tarpeita

yritystoiminnalle ja uusille yrityksille. Yrittäjän roolin voidaan sanoa olevan

taloustieteellisessä näkökulmassa passiivinen, sillä yrittäjä reagoi ulkoiseen

ärsykkeeseen (markkinoihin) rationaalisen laskelmoinnin perusteella luomillaan

päätöksillä. (Pitkänen & Vesala, 1996, s. 6) Kilpailun ollessa täydellistä ja

markkinoilla jo olevien yritysten alkaessa tuottaa voittoa saattavat potentiaaliset

yrittäjät havaita mahdollisuutensa ja synnyttää uusia yrityksiä. Vallitseva kilpailu

ja kysyntä siis säätelevät mahdollisuuksia voittoon, jota voidaan pitää perusteena

halukkuudelle aloittaa yritys. Voiton maksimointi -ajattelu ei kuitenkaan huomioi

käsityksiä yrittäjän toiminnasta ja yrityksen perustamiseen johtaneista kriteereistä

– se ei anna vastausta kysymykseen, millaiset motiivit ohjaavat ihmisiä yrittäjiksi.

(Marjosola, 1979, s. 49–51)

Kaikki taloustieteilijät eivät kuitenkaan näe yrittäjyyttä pelkästään voiton tai

hyödyn maksimointina. Schumpeter pyrki selittämään yrittäjyydellä muutosta ja

kehitystä. Hän kuvasi yrittäjiä innovaattoreina, jotka luovat uusia

tuotantofunktioita. Kun uusi toimiala, uudet markkinat tai uudet menetelmät

menestyksekkäästi esitellään, muut yrittäjät seuraavat perässä yhä suuremmin

joukoin. Täten yrittäjät vaikuttavat koko talouteen. (Horst, 1999, s. 153–159)
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Psykologinen näkökulma painottaa yrittäjyyden tarkastelua yksilötasolla.

Tyypillinen kysymys on ”miksi juuri tietyt ihmiset perustavat yrityksiä tai

menestyvät yrittäjinä?” Yleisesti vastausta etsitään erilaisista motivaatiotekijöistä.

Yrittäjyyden on usein oletettu olevan selitettävissä yksilön sisäisillä tekijöillä,

esimerkiksi tarpeilla ja motiiveilla. (Pitkänen & Vesala, 1996, s. 7) Keskeisiä

teorioita ovat olleet Maslowin tarvehierarkiateoria ja Herzbergin

kaksifaktoriteoria. (Katila, 1991, s. 11) Tunnetuin yksittäinen teoria on

McClellandin teoria suoriutumistarpeen ja yrittäjyyden suhteesta. (Pitkänen &

Vesala, 1996, s. 7)

Sosiologinen näkökulma korostaa yhteisöllisiä ja kulttuurisia tekijöitä, jotka

ohjaavat tietyn väestöryhmän jäseniä yrittäjiksi tai vaikuttavat yrittäjyyteen koko

yhteiskunnassa. Tällaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi arvot,

yhteiskuntaluokka- tai statusjärjestelmät. (Pitkänen & Vesala, 1996, s. 7)

Sosiaalisen marginaalisuuden teorian mukaan yrityksen

perustamistodennäköisyys on suurempi sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka ovat

kuuluneet taloudellisesta toiminnasta estettyyn tai yhteiskunnallisen aktiivisuuden

alueilla syrjittyyn, sosiaaliseen ryhmään. (Katila, 1991, s. 11)

2.3 Yrittäjyyteen vaikuttavia tekijöitä

Edellisessä kappaleessa mainittu taloustieteellinen näkökulma luo yrittäjyydelle

välttämättömän ehdon: markkinatilanteen antaman mahdollisuuden. Pelkästään

sillä ei kuitenkaan voida perustella yrittäjäksi ryhtymistä. Riittäväksi ehdoksi

voidaan asettaa vasta yksilön aktiivinen toiminta – psykologisen näkökulman

valossa havaittavat yksilöä motivoivat sisäiset tekijät, sekä sosiologisen

näkökulman valossa nähtävät puitteet tai ympäristö, jonka vaikutuksessa hän

toimii. Näiden kolmen näkökulman mukaisesti yrittäjyyteen vaikuttavat tekijät

voidaan esittää kuvion 2.2 mukaisesti. (Pitkänen & Vesala, 1996, s. 7)
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Kuvio 2.2. Yrittäjyyteen vaikuttavat tekijät. (Pitkänen & Vesala, 1996, s. 7)

Yrittäjyyteen voidaan siis nähdä vaikuttavan ensinnäkin taloudellisen ympäristön,

joka vaikuttaa esimerkiksi markkinoiden ja pääoman hankkimismahdollisuuksien

muodossa. Toiseksi, sosiaalinen ympäristö käsittelee kulttuurisia tekijöitä,

ympäröivää yhteiskuntaa ja yksilön sosiaalista lähiympäristöä. Merkittäviä

tekijöitä tällaisessa ympäristössä ovat esimerkiksi vallitsevat arvot, suuren yleisön

ja päättäjien suhtautuminen yrittäjyyteen tai lähiympäristön tuki. (Pitkänen &

Vesala, 1996, s. 8)

Sekä sosiaalinen että taloudellinen ympäristö tarjoaa ja luo käytännön

mahdollisuuksia yritystoiminnalle. Ihminen kuitenkin reagoi ympäristöönsä

sellaisena kuin hän sen ja oman suhteensa siihen näkee. Yrittäjän tai

potentiaalisen yrittäjän näkemykset kustakin ympäristötyypistä ja sen tekijöistä

vaikuttavat hänen toimintaansa. Kuviossa 2.2 niitä on kuvattu katkoviivalla

merkityillä nuolilla. (Pitkänen & Vesala, 1996, s. 8)

Psykologisella ympäristöllä käsitetään yksilön tausta- ja sisäiset tekijät. Niiden

vaikutusta voidaan tarkastella motivaation valossa. Peltonen ja Ruohotie (1987)

määrittelevät motivaation seuraavasti: ”Motivaatio on tiettyyn tilanteeseen

liittyvä, yksilön muuttuva henkinen tila, joka määrää millä vireydellä ja mihin

suuntautuneena hän toimii.” Motivaatio merkitsee siis käyttäytymistä virittävien

ja ohjaavien tekijöiden järjestelmää. Motivaatio on motiivien aikaansaama tila: ne

ovat vaikuttimia, jotka saavat motivaation aikaan ja ylläpitävät sitä. (Peltonen &

YRITTÄJYYSTaloudellinen
ympäristö

Sosiaalinen
ympäristö

Psykologinen
ympäristö

-taustatekijät
-motivaatio
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Ruohotie, 1987, s. 19–22) Motivaatiotekijät eivät kuitenkaan automaattisesti ohjaa

yrittäjyyteen, vaan on huomioitava myös henkilön oma näkemys yrittäjyydestä ja

omasta suhteestaan siihen – esimerkiksi arvot ja asenteet kuvaavat ihmisen

subjektiivista näkökulmaa asioihin. Toisaalta ne muuttuvat ja muovautuvat

suhteessa ympäristöön esimerkiksi omakohtaisten kokemusten ja koulutuksen

kautta. Tällaisilla vuorovaikutusprosesseilla voidaan osittain selittää yksilön

motivaatiota tietyllä ajan hetkellä. (Pitkänen & Vesala, 1996, s. 9)

Kuvioon 2.2 merkityt taustatekijät viittaavat sellaisiin tekijöihin, jotka kuvaavat

yksilöiden välisiä eroja ympäristöönsä – ne kuvaavat motivaatiota mahdollisesti

muokanneiden vuorovaikutusprosessien yleisiä puitteita. Tällaisia tekijöitä ovat

esimerkiksi ikä, sukupuoli, asuinpaikka ja koulutus. (Pitkänen & Vesala, 1996, s.

9)

Maslowin tarvehierarkian mukaan voidaan ajatella ihmisen tarpeiden olevan

yrittäjyyden perustana. Toimeentulotarpeet, sosiaaliset tarpeet, arvostuksen

tarpeet ja itsensä toteuttamisen tarpeet voivat saada ihmisiä ryhtymään yrittäjiksi

ja pyrkimään yhä parempiin suorituksiin. (Peltonen & Ruohotie, 1987, s. 100–

101) Suoriutumistarve näkyy yksilön pyrkimyksissä ja hänen odotuksissaan tehdä

jotakin paremmin tai nopeammin kuin muut, tai paremmin kuin hän on itse

aiemmin tehnyt. (Hansemark, 2003, s. 302) Siihen liittyy vahvasti myös

kontrolliodotus, joka suoriutumistarpeen tavoin voidaan ymmärtää yksilössä

vaikuttavaksi motivaatiotekijäksi. (Pitkänen & Vesala, 1996, s. 15)

2.3.1 Suoriutumistarve

McClellandin teoria suoriutumistarpeen (need for achievement) yhteydestä

yrittäjyyteen on tunnetuin yksittäinen motivaatioteoria. Siinä motiivit edustavat

tiedostamattomia, käyttäytymistä ohjaavia tekijöitä. (Pitkänen & Vesala, 1996, s.

9) Suoriutumistarvetta voidaan kuvata haluna saavuttaa jotain haasteellista,

voittaa esteet ja päästä tavoitteeseen. (McEwan & Goldenberg, 1999, s. 420)
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Tutkittaessa suoriutumistarpeen yhteyttä yrittäjyyteen, tarjoaa liiketaloudellinen

yritystoiminta McClellandin mukaan sopivat ulkoiset puitteet kyseisen tarpeen

tyydyttämiseen – toisaalta korkea suoriutumistarve on myös edellytys edellä

mainitussa ympäristössä menestymiseen. (Pitkänen & Vesala, 1996, s. 11–12)

Voimakkaan suoriutumistarpeen omaavat henkilöt valitsevat mieluiten alan, missä

taloudellinen hyöty on hyväksytty työsuorituksen mittari – tällaisia aloja ovat

usein nimenomaan kauppa tai teollisuus. (Madsen & Egidius, 1976, s. 32) Vaikka

raha tai voitto ei ole suoriutujalle itsetarkoitus, toimii se täsmällisenä palautteena

ja oman suorituksen mittarina. Suoriutumistarve yrittäjyyden kontekstissa ei ole

sidottu yksityisomistamiseen, vaan omistamisen halun McClelland yhdistää

lähinnä valtamotiiviin ja vallan tavoitteluun. Korkea suoriutumistarve kuitenkin

edesauttaa sekä yritystoiminnassa menestymistä että valikoitumista yrittäjän

uralle. Yrittäjän roolia ja korkeaan suoriutumistarpeeseen liittyviä piirteitä

vertailemalla löytyykin seuraavanlaisia yhdistäviä nimittäjiä (Pitkänen & Vesala,

1996, s. 9–12):

§ Halu kohtuulliseen riskinottoon silloin, kun voi omalla toiminnallaan

vaikuttaa onnistumiseensa.

§ Haasteellisten tehtävien innostavuus ja uusien keinojen kehittäminen

niissä onnistumiseksi.

§ Vastuullisuus, joka liittyy onnistumisesta nauttimiseen silloin, kun tietää

sen johtuneen omasta suorituksesta.

§ Halu saada täsmällistä ja suoraa palautetta omista suorituksista.

Suoriutumistarpeen voimakkuus on riippuvainen ympäristöstä, etenkin

varhaislapsuuden kasvatuksesta. Voimakkaan suoriutumistarpeen omaavat yksilöt

on jo varhain kasvatettu itsenäisyyteen: äidit ovat kannustaneet lapsiaan

suoriutumaan omin päin esimerkiksi pukeutumisesta ja syömisestä. Isät ovat

osoittaneet luottavansa siihen, että lapset pystyvät itse suoriutumaan tehtävistä,

eivätkä ole puuttuneet niiden suoritustapaan. Päinvastaisen kasvatuksen saaneilla

on usein heikko suoriutumistarve, ja he voivat pelätä epäonnistumista. (Madsen &

Egidius, 1976, s. 31)



 15

Korkea suoriutumistarve voi näkyä myös muilla elämän osa-alueilla, kuten

opiskelussa (kuvio 2.3). Atkinson on suoritusmotivaatioteoriassaan tutkinut

keskeisinä tekijöinä suoriutumistarvetta ja epäonnistumisen välttämistä. (Nevgi &

Komulainen, 1993, s. 23) Teorian mukaan ne, joilla on hyvin korkea

suoritusmotivaatio, ovat sinnikkäämpiä ja suoriutuvat paremmin opinnoissaan.

(McEwan & Goldenberg, 1999, s. 420)

Kuvio 2.3. Opintomenestyksen ja yrittäjähenkisyyden yhteys suoriutumistarpeen kautta.

2.3.2 Kontrolliodotus

Voimista tai mahdollisuutta vaikuttaa nimitetään psykologian terminologiassa

kontrolliksi (control). (Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 2001, s. 149)

Kontrolliodotus-tutkimuksessa selvitetään yksilön ja hänen käyttäytymiselleen

saamiensa vahvistusten yhteyttä kognitiivisen prosessoinnin tasolla. Rotter kuvaa

kontrolliodotuksia käsitteillä internal ja external locus of control, eli sisäinen ja

ulkoinen kontrolliodotus. Teorian mukaan ihmiset, joilla on sisäinen

kontrolliodotus, liittävät vastuun tapahtumista itseensä ja näkevät

vaikuttamismahdollisuutensa omaan elämäänsä suurina. Ihmiset, joilla on

ulkoinen kontrolliodotus puolestaan uskovat esimerkiksi sattuman, kohtalon tai

ympäristön olevan vastuussa heidän elämässään tapahtuvista asioista. (Pitkänen &

Vesala, 1996, s. 13)

Rotterin menetelmä ei kuitenkaan ota ulkoisen kontrolliodotuksen tyypissä

huomioon sitä, että ihmiset jotka uskovat maailman olevan epäjärjestäytynyt

(sattumat ohjailevat elämän kulkua) käyttäytyvät ja ajattelevat eri tavalla kuin ne

Yrittäjähenkisyys
Korkea

suoriutumistarve Opintomenestys
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ihmiset, jotka uskovat maailman olevan järjestäytynyt, mutta järjestystä

kontrolloivan toiset ihmiset. Levenson onkin kehittänyt LASS -mittariston

(Levenson’s Attitude Statement Scale) joka tarkentaa Rotterin menetelmää.

Levenson olettaa kontrolliodotuksen muodostuvan kolmesta dimensiosta, jolloin

Rotterin ulkoinen kontrolliodotus on jakautunut edelleen kahteen eri tyyppiin

(sattuma- ja toiset henkilöt -kontrolliodotus). Sisäinen kontrolliodotus kuvaa sitä,

missä määrin henkilö katsoo oman toimintansa kontrolloivan sitä, mitä hänelle

tapahtuu. Sattuma-kontrolliodotus kuvaa sitä, missä määrin henkilö katsoo

sattuman, kohtalon tai muun itsensä ulkopuolella olevan tekijän kontrolloivan sitä,

mitä hänelle tapahtuu. Toiset henkilöt -kontrolliodotus kuvaa sitä, missä määrin

henkilö katsoo toisten, vaikutusvaltaisten henkilöiden kontrolloivan sitä, mitä

hänelle tapahtuu. (Levenson, 1973, s. 397–398)

Lapsuuden kasvatusperiaatteiden, jotka johtavat korkeaan suoritustarpeeseen,

voidaan nähdä johtavan myös sisäisen kontrollin mukaiseen suhtautumis- ja

toimintatapaan. Suoriutumistarvetta ja kontrolliodotusta ei voi kuitenkaan pitää

samoina, sillä korkea suoriutumistarve liittyy tavoitteiden ja niiden saavuttamisen

keinojen ajattelemiseen. Kontrolliodotus puolestaan liittyy näiden ajatusten

siirtämiseen toimintaan – sisäisen kontrollin luoman uskon omiin

mahdollisuuksiin voidaan ajatella alentavan kynnystä käytännön toimintaan

ryhtymiselle. (Pitkänen & Vesala, 1996, s. 14–15)

Rotterin mukaan ihmiset, joilla on korkea sisäinen kontrolliodotus, ohjautuvat

todennäköisesti yrittäjyyteen, sillä he haluavat toimia asemissa missä heidän

omilla toimillaan on suora yhteys tuloksiin. Yhteys suoriutumistarpeeseen on

nähtävissä: yksilöt, joilla on korkea suoriutumistarve, suosivat tilanteita joissa he

kokevat suoraan hallitsevansa lopputuloksia, tai joissa he voivat suoraan nähdä

toimintansa vaikutuksen lopputuloksiin. (Shane, Locke & Collins, 2003, s. 266)

Sisäisen kontrolliodotuksen ja yrittäjyyden välille onkin löydetty positiivisia

yhteyksiä. Yrittäjät ovat saaneet korkeita pistemääriä sisäisessä

kontrolliodotuksessa, mikä erottelee heitä muusta väestöstä. He siis odottavat
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henkilökohtaisten saavutustensa ja elämänsä suunnan riippuvan enemmän omasta

toiminnastaan kuin ja pysyvistä piirteistään kuin esimerkiksi onnesta tai muiden

ihmisten avusta. Ihmiset, jotka eivät usko saavutustensa riippuvan omasta

panoksestaan, tuskin ryhtyvät yrittäjiksi. (Diaz & Rodriguez, 2003, s. 740)

On kuitenkin käynyt ilmi, että yrittäjien kontrolliodotuksista löytyy myös

eroavaisuuksia. Hansemarkin (2003) mukaan kontrolliodotuksen yhteys

yrittäjyyteen voi olla erilainen sukupuolten välillä. Hänen koostamassaan

pitkittäistutkimuksessa kävi ilmi, että sisäinen kontrolliodotus oli edellytys

yrityksen perustamiselle vain miesten keskuudessa. (Hansemark, 2003, s. 311,

315) Toisaalta Bowenin ja Hisrichin tutkimuksessa todettiin, että yrittäjyyteen

päätyneillä naisilla oli korkeampi sisäinen kontrolliodotus kuin naisilla yleensä.

(Shane, Locke & Collins, 2003, s. 266) Pitkänen ja Vesala (1996) tarkastelivat

tutkimuksessaan entisten Kymen ja Vaasan läänien yrittäjien

kontrolliodotustyyppejä. Tutkimuksen perusteella todettiin, että yrittäjillä

kokonaisuutena oli korkeampi sisäinen kontrolliodotus kuin suurella yleisöllä.

Alueellisesti eroja kuitenkin löytyi: enemmistö Vaasan läänin yrittäjistä liitti

tapahtumien kontrollin itseensä, kun taas Kymen läänin yrittäjät näkivät

useammin toisten ihmisten kontrolloivan heitä koskevia tapahtumia. Tällainen

ilmiö tulkittiin siten, että kontrollin toisiin henkilöihin liittävä yrittäjä voi nähdä

toiset henkilöt kanavana, jonka kautta voi epäsuorasti vaikuttaa itseään koskeviin

tapahtumiin. (Pitkänen & Vesala, 1996, s. 111–117)

Suoriutumistarpeen lailla myös kontrolliodotuksen voidaan nähdä liittyvän

yrittäjäksi ryhtymisen lisäksi opintomenestykseen (kuvio 2.4). Sisäisen

kontrolliodotuksen omaavat henkilöt tuntevat voivansa itse kontrolloida

lopputuloksia enemmän kuin ulkoisen kontrolliodotuksen henkilöt, ja

ponnistelevat siksi lujemmin saavuttaakseen tavoitteensa. He tuntevat myös

suuremmassa määrin ylpeyttä onnistuessaan ja häpeää sekä syyllisyyttä

epäonnistuessaan, kun taas ulkoisen kontrollityypin henkilöt kokevat vähemmän

emotionaalisia vaihteluita, oli lopputulos kumpi hyvänsä. (Bursik & Martin, 2006,
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s. 5) Tällöin voidaan sanoa, että sisäisen kontrolliodotuksen tyyppi kokee

menestyksen houkuttelevampana. (Findley & Cooper, 1983, s. 419)

Kuvio 2.4. Opintomenestyksen ja yrittäjähenkisyyden yhteys kontrolliodotuksen ja

suoriutumistarpeen kautta.

Findley ja Cooper (1983) tutkivat kontrolliodotuksen ja opinnoissa suoriutumisen

yhteyttä, ja päätyivät siihen tulokseen että sisäisellä kontrollityypillä ja opinnoissa

suoriutumisella on olemassa positiivinen yhteys. (Findley & Cooper, 1983, s. 424)

Tutkimuksessa havaittiin myös iän ja sukupuolen vaikuttavan sisäisen

kontrolliodotuksen ja opinnoissa suoriutumisen suhteeseen. Suhde oli

voimakkaampi nuorilla ihmisillä, kuin lapsilla tai aikuisilla, ja huomattavampi

miehillä kuin naisilla. (Findley & Cooper, 1983, s. 427) Tutkimuksessa

huomioitiin vain kaksidimensioinen, sisäinen ja ulkoinen, kontrolliodotus.

Trice (1985) puolestaan on kehittänyt erityisen opiskeluympäristöön soveltuvan

mittariston (an academic locus of control scale for college students). Mittaristo on

kehitetty Rotterin kontrolliodotus-teorian perusteella – alakohtaisesti sovellettuna

sillä voidaan koostaa täsmällisempiä ennusteita, kuin yleisellä mittaristolla.

(Trice, 1985, s. 1043) Empiiriset tutkimukset ovat osoittaneet Tricen mittariston

kyvyn ennustaa erilaisia akateemisia tuloksia, sisältäen arvosanat, läsnäolon,

oppitunneille osallistumisen, kotitehtävien tekemisen ja opiskeluajan. Jokaisessa

tapauksessa sisäinen kontrolliodotus on assosioitu positiivisempiin lopputuloksiin.

(Bursik & Martin, 2006, s. 5) Myös Tricen mittaristo mittaa vain sisäistä ja

ulkoista kontrolliodotusta, eikä huomioi erikseen sattuma- ja toiset henkilöt -

kontrollityyppejä.

Opintomenestys

Sisäinen
kontrolliodotus

Korkea
suoriutumistarve

Yrittäjähenkisyys
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2.3.3 Arvot ja asenteet

Arvojen voidaan sanoa olevan yksilön pysyviä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat

hänen valintoihinsa ja ohjaavat niitä. (Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 2001, s.

181) Arvot muuttuvat siis hitaasti, mutta henkilökohtaiset tai muut mullistukset,

kuten vakava sairaus tai sota omassa maassa, saattavat muuttaa arvoja

nopeastikin. (Peltonen, 1985, s. 116)

Henkilön arvomaailma vaikuttaa suoraan asenteisiin ja maailmankuvaan, ja siten

myös käyttäytymiseen. Vastaavalla tavalla arvot vaikuttavat osaltaan myös

henkilön muodostamiin käsityksiin yrittäjyydestä, ja sitä tietä siihen, tuleeko

hänestä koskaan yrittäjää. Joissain perheissä omatoimisuus ja itsenäisyys on

vahvasti esillä, ja lapset oppivat riippumattomuutta ja mahdollisesti myös

yrittäjähenkisyyttä korostavia arvoja. Yrittäjäksi ryhtymistä ei kuitenkaan voida

suoraan osoittaa johtuvaksi ”yrittäjäarvoista”. (Huuskonen, 1989, s. 88–89)

McClellandin mukaan yrittäjäksi ryhtyvät ne, jotka näkevät yrittäjän statuksen

riittävän haasteellisena, mutta ei liian vaikeana tai epärealistisena. Tyypillisesti

yläluokan perheiden suoriutujalapset eivät koe yrittäjyyttä tarpeeksi

haasteellisena, vaan he hakeutuvat esimerkiksi korkeaa koulutusta vaativaan

ammattiin. Alempien yhteiskuntaluokkien keskuudessa yrittäjän ura voidaan

nähdä vaikeammin saavutettavana, haasteellisempana päämääränä. Eri

sosiaaliryhmissä voi olla hyvinkin erilaiset tavoite- ja arvojärjestelmät

suoriutumistarpeen suuntaamiseksi. Menestyminen päämääräarvona voi olla

sama, mutta alemmissa sosiaalikerrostumissa päämäärä voidaan nähdä

konkreettisemmassa muodossa, kuten raha, koti tai turvallisuus. Ylemmissä

kerrostumissa taas työn laatu tai statusarvo voivat olla tärkeämpiä. (Pitkänen &

Vesala, 1996, s. 16–17)

Yrittäjyyden ajatellaan olevan lähellä suhtautumisen eli affektista aluetta -

esimerkiksi motivaatiota ja asenteita. Elämänkatsomus säätelee osaltaan ihmisen

arvomaailmaa, johon voivat kuulua esimerkiksi yrittäjyyteen ja työhön liittyvät
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arvot. Arvot vaikuttavat osaltaan ihmisen asenteisiin, ja asenteet puolestaan

motivoitumiseen tietyssä tilanteessa. (Peltonen & Ruohotie, 1987, s. 99–100)

Asenteen voidaan määritellä olevan varsin pysyvä tapa suhtautua tiettyyn

kohteeseen. (Pitkänen & Vesala, 1996, s. 20)

Kuviossa 2.5 nähdään Peltosen ja Ruohotien (1987) esittämä yrittäjyyden

henkinen hierarkia. Ulkoinen yrittäjyys kuuluu sen kaikille tasoille, kun taas

sisäinen yrittäjyys painottuu enemmän asenne- ja motivaatiotasoille. (Peltonen &

Ruohotie, 1987, s. 99–100)

Kuvio 2.5. Yrittäjyyden henkinen hierarkia. (Peltonen & Ruohotie, 1987, s. 100)

Koska pyrkimystä suoriutua voi toteuttaa useissa ammateissa, voivat henkilön

omaksumat asenteet ohjata häntä muuallekin kuin yrittäjyyteen. (Pitkänen &

Vesala, 1996, s. 19) Asenteet ja uskomukset, eli ominaisuudet, jotka henkilö

liittää mielessään joihinkin asioihin, määrittävät henkilölle kuvan yrittäjyyden ja

muiden toimintavaihtoehtojen panos-tuotossuhteesta. Hänelle muodostuu

subjektiivinen kuva siitä, kuinka arvokkaita erilaiset päämäärät ja tavoitteet

hänelle ovat ja voisiko yrittäjyyden kautta päästä näihin tavoitteisiin. Henkilölle

syntyy asenne a) siihen kannattaako pyrkiä johonkin sellaiseen, johon tarvitaan

yrittäjyyttä, b) onko yrittäjyys paras keino tässä tapauksessa ja c) ovatko

yrittäjyyden vaatimat henkilökohtaiset uhraukset oikeassa suhteessa tuloksiin.

Elämänkatsomus

Arvot

Asenteet

Motivaatio
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Asenteet yrittäjyyttä kohtaan ratkaisevat, minkälaiset uskomukset henkilöllä on

yrittäjyyden ”kelvollisuudesta”. Asenteet eivät kuitenkaan vaikuta

käyttäytymiseen suoraan, vaan ”intentioihin” eli käyttäytymisaikeisiin. Asenteet

siis voivat synnyttää aikomuksia toimia tietyllä tavalla. (Huuskonen, 1989, s. 89–

93) Yksilötason asenteet yrittäjyyttä kohtaan voidaankin nähdä tärkeinä

motivaatiotekijöinä. Ne määrittävät yrittäjyyden todennäköisyyttä uravalinnan

vaihtoehtona silloin, kun muiden tekijöiden kuten tarpeiden, motiivien ja arvojen

valossa on jo rajautunut tietty yrittäjyyden sisältävä vaihtoehtojoukko. (Pitkänen

& Vesala, 1996, s. 22)

2.4 Teoreettinen malli yrittäjyyteen ohjaavista motivaatiotekijöistä

Tämä tutkimus noudattelee Pitkäsen ja Vesalan (1996) koostamaa teoreettista

mallia yrittäjyyteen ohjaavista motivaatiotekijöistä (kuvio 2.6). Mallin näkökulma

on lähinnä sosiaalipsykologinen. Siinä motivaatiotekijät on sijoitettu eri tasoille

sen mukaan, miten täsmällisesti määriteltyyn suuntaan niiden voidaan olettaa

käyttäytymistä ohjaavan. Malli esittää ajallisen poikkileikkauksen, jolloin se

pyrkii kuvaamaan henkilön motivaatiota tietyllä ajan hetkellä. (Pitkänen &

Vesala, 1996, s. 24–25)
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Kuvio 2.6. Teoreettinen malli yrittäjyyteen ohjaavista tekijöistä. (Pitkänen & Vesala, 1996, s. 24)

Alimmaksi sijoitettu kontrolliodotus kuvaa suoriutumispyrkimyksen tapaista

perusorientaatiota, joka määrittää toiminnan aktiivisuutta ja määrätietoisuutta. Se

voi kuitenkin kanavoitua monen uravaihtoehdon puitteissa. (Pitkänen & Vesala,

1996, s. 25) Jos yrittäjyys kuuluu tähän uravaihtoehtojoukkoon, edetään mallissa

ylöspäin kohti yrittäjyyttä – jos ei, niin kuljetaan muille urille sivusuuntaisia

nuolia pitkin.

Arvot ohjaavat käyttäytymistä määrittämällä tärkeäksi koettuja päämääriä. Niiden

voidaan ajatella korostavan ja kanavoivan suoriutumispyrkimystä tiettyyn

uravaihtoehtojoukkoon, johon sisältyvät esimerkiksi sellaiset ammatit joista saa

paljon rahaa tai joissa voi toteuttaa itseään. Yrittäjyys voi sisältyä tähän joukkoon,

riippuen henkilön näkemyksestä yrittäjyyttä ja sen avulla saavutettavia päämääriä

kohtaan. (Pitkänen & Vesala, 1996, s. 25) Arvot tässä mallissa viittaavat

ammatillisiin arvoihin.

Asenteet yrittäjyyttä kohtaan voivat melko selvästi ohjata ihmistä yrittäjyyteen,

jos myös edellä esitetyt muut motivaatiotekijät ohjaavat kohti yrittäjyyden

sisältämää vaihtoehtojoukkoa. (Pitkänen & Vesala, 1996, s. 25)

YRITTÄJYYS

Asenteet yrittäjyyttä
kohtaan

Ammatilliset arvot

Kontrolliodotus
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2.5 Itä- ja länsisuomalainen yrittäjätyyppi motivaatiotekijöiden valossa

Pitkäsen ja Vesalan (1996) tutkimuksen tarkastelun kohteina olleissa Kymen ja

Vaasan lääneissä yrittäjillä oli alhaisemmat pisteet sattuma-kontrolliodotuksessa

kuin suurella yleisöllä, joka edusti koko väestöä. Sisäisessä kontrolliodotuksessa

yrittäjillä oli kokonaisuutena odotusten mukaisesti suurta yleisöä korkeammat

pisteet. Erikoista oli, että myös toiset henkilöt -kontrolliodotus sai Kymen läänissä

merkitsevästi korkeammat pisteet yrittäjillä kuin suurella yleisöllä. Vaasan

läänissä ei tällaista eroa ollut havaittavissa. Kymen läänin yrittäjillä oli myös

korkeammat pisteet toiset henkilöt -kontrolliodotuksessa kuin Vaasan läänin

yrittäjillä. (Pitkänen & Vesala, 1996, s. 55–56)

Näiden tulosten valossa Pitkänen ja Vesala (1996) esittivät kaksi yrittäjätyyppiä,

joista toiselle oli ominaista korkea sisäinen ja toiselle korkea toiset henkilöt -

kontrolliodotus. Vaasan läänissä oli vallitsevana ensin mainittu tyyppi, joka

jossain määrin esiintyi myös Kymen läänissä. Siellä vallitsevana oli kuitenkin

jälkimmäinen yrittäjätyyppi, joka Vaasan läänissä oli hyvin heikosti esillä.

(Pitkänen & Vesala, 1996, s. 58–59) Pitkäsen ja Vesalan tutkimuksen kohteena

olleiden läänien vallitsevia yrittäjätyyppejä nimitetään käsillä olevassa

tutkimuksessa itä- ja länsisuomalaiseksi yrittäjätyypiksi, ja niitä käsitellään

tarkemmin yrittäjyyssopivuuden merkityksessä.

Ammatillisia arvoja tarkasteltaessa Pitkänen ja Vesala (1996) havaitsivat, että

yrittäjille olivat tärkeämpiä kummassakin läänissä suoriutumiseen liittyvät arvot,

ja vähemmän tärkeitä työn ulkoiset arvot kuin suurelle yleisölle. Itäsuomalaisella

yrittäjätyypillä nähtiin suoriutumisarvojen liittyvän toiset henkilöt -

kontrolliodotukseen, kun taas länsisuomalaisella yrittäjätyypillä suoriutumisarvot

liittyivät sisäiseen kontrolliodotukseen. (Pitkänen & Vesala, 1996, s. 66–68)

Sisäinen kontrolliodotus liittyi kummallakin yrittäjätyypillä samantyylisesti

yrittäjyyteen kohdistuviin asenteisiin. Sisäisen kontrolliodotuksen mukainen

tyyppi koki pärjäävänsä hyvin yrittäjänä ja omasi myönteisen kuvan yrittäjistä
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sekä yrittäjyyden yhteiskunnallisesta arvostuksesta. Tällainen tyyppi esiintyi

Vaasan läänissä vallitsevana, länsisuomalaisena yrittäjätyyppinä. Myös Kymen

läänissä sisäisen kontrolliodotuksen mukainen yrittäjätyyppi oli jonkin verran

esillä, mutta länsisuomalainen yrittäjätyyppi arvosti omassa työssään enemmän

suoriutumiseen liittyviä asioita kuten haasteita, vastuullisuutta ja

riippumattomuutta. (Pitkänen & Vesala, 1996, s. 90)

Kymen läänissä vallitsevana ollut toiset henkilöt -kontrolliodotuksen tyyppi liittyi

molemmissa lääneissä itsensä näkemiseen ihannekansalaisena (erityisesti Vaasan

läänissä) ja yrittäjiä erottuvana ja arvostettuna ryhmänä (erityisesti Kymen

läänissä) pitämiseen. Tällainen tyyppi koki yrittäjän työn usein myös rasittavana

ja epävarmana. Näiden seikkojen arveltiin kuitenkin lisäävän ja oikeuttavan

sosiaalisen arvonannon kokemista. Korkea toiset henkilöt -kontrolliodotus liittyi

tyydytyksen saamiseen yrittäjän työn ja yrittäjän statuksen sosiaalisesta

arvostuksesta. Itäsuomalaisen yrittäjätyypin tulkittiin olevan orientoitunut

vaikuttamaan tapahtumiin toisten henkilöiden kautta – jos on arvostettu, on

helpompi vaikuttaa niihin, joiden näkee kontrolloivan tapahtumia. (Pitkänen &

Vesala, 1996, s. 90–91)

Toiset henkilöt -kontrolliodotus liittyi myös yrittäjyyden yhteiskunnalliseen

arvostamiseen, mutta vain Vaasan läänissä. Itäsuomalainen yrittäjätyyppi ei siis

kokenut yrittäjyyden yhteiskunnallista merkitystä tärkeänä, mikä liittyi edelleen

siihen, että yrittäjän työn ja statuksen saama arvostus oli tärkeä yrittäjiä motivoiva

tekijä Kymen läänissä. (Pitkänen & Vesala, 1996, s. 90)

Länsisuomalainen yrittäjätyyppi näki ympäristön asennoitumisen yrittäjyyttä

kohtaan yleisenä myönteisyytenä. Itäsuomalainen yrittäjätyyppi ei nähnyt

virallista suhtautumista yrittäjyyteen erityisen kielteisenä, mutta ei myöskään

yleistä suhtautumista erityisen myönteisenä. (Pitkänen & Vesala, 1996, s. 105)

Kummassakin läänissä sisäinen kontrolliodotus korreloi positiivisen suuntaisesti,

vaikkakaan ei merkitsevästi, omaisilta saadun tuen kanssa. Toiset henkilöt -
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kontrolliodotuksen kanssa omaisilta saatu tuki sai Vaasan läänin yrittäjillä

merkitsevän korrelaation, mutta Kymen läänissä positiivinen yhteys ei yltänyt

merkitseväksi asti. (Pitkänen & Vesala, 1996, s. 109)
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3 TEORIAN OPERATIONALISOINTI JA KÄYTETYT

TUTKIMUSMENETELMÄT

3.1 Yrittäjyysmotivaatiotekijät

Teoreettinen malli yrittäjyyteen ohjaavista motivaatiotekijöistä voidaan

operationalisoida neljän muuttujaluokan avulla. Ensimmäinen luokka muodostuu

taustamuuttujista, joita ovat ikä, sukupuoli, kotipaikka, poliittinen kanta ja

vanhempien tai muun lähipiirin mahdollinen yrittäjyys. Myös vastaajien

kiinnostumista tai osallistumista teknologiayrittäjyyskoulutukseen ja yrittäjyyteen

liittyville kursseille sekä käsitystä eri ammattiryhmien taloudellisista oloista

kartoitetaan ja käsitellään selittävien muuttujien kaltaisena. Seuraavat

muuttujaluokat koostuvat kuviossa 2.6 esitetyn teoreettisen mallin mukaisesti

kolmesta motivaatiotekijän tasosta: kontrolliodotus, ammatilliset arvot ja asenteet

yrittäjyyttä kohtaan sekä myös kuvasta ympäristön suhtautumisesta yrittäjyyteen.

3.1.1 Kontrolliodotus

Kontrolliodotuksen osalta tutkimuksessa käytetään Levensonin kehittämää LASS-

mittaristoa, sillä sen avulla voidaan ottaa huomioon sisäisen kontrolliodotuksen

lisäksi myös toiset henkilöt- ja sattuma-kontrolliodotus Rotterin mittariston

huomioidessa vain sisäisen ja ulkoisen kontrolliodotuksen. Lisäksi, kuten

Pitkänen ja Vesala tutkimuksessaan (1996) selvittivät, oli Kymen läänin alueella

tuolloin yrittäjien keskuudessa vallitsevana kontrolliodotus-tyyppinä nimenomaan

toiset henkilöt -tyyppi. Käsillä olevassa tutkimuksessa halutaankin tarkastella

nimenomaan kahden yrittäjätyypin olemassaoloa.

Kutakin kontrolliodotuksen dimensiota mitataan kahdeksalla väittämällä.

Vastausvaihtoehdot näihin väittämiin, kuten muihinkin tutkimuksessa esitettyihin

asenneväittämiin, esitetään viisiportaisella Likert-asteikolla. Käytetyt väittämät

ovat:
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Sisäinen kontrolliodotus

§ jokainen on oman onnensa seppä

§ autokolariin joutuminen riippuu suurimmaksi osaksi kuljettajan omasta

ajotaidosta

§ kun teen suunnitelmia, olen myös varma, että toteutan ne

§ pystyn itse päättämään hyvin pitkälle siitä, mitä minun elämässäni

tapahtuu

§ saavutukseni ovat yleensä kovan työn tulosta

§ omat tekoni ja päätökseni määräävät elämästäni

§ ystävien lukumäärä riippuu siitä, miten miellyttävä henkilö sattuu olemaan

§ pystyn yleensä valvomaan omia etujani

Sattuma-kontrolliodotus

§ ihmisen elämänkulku on suurelta osin sattumien sanelemaa

§ huonoa tuuria on vaikea etukäteen välttää

§ useimmiten asiat menevät niin kuin ovat mennäkseen

§ tapaturmat johtuvat yleensä huonosta onnesta

§ asioita ei kannata suunnitella kovin pitkälle etukäteen, koska kaikkia

tekijöitä ei kuitenkaan voi ottaa huomioon

§ menestyäkseen on oltava tarpeeksi onnekas ollakseen oikeassa paikassa

oikeaan aikaan

§ onnistumiseni johtuvat yleensä hyvästä tuuristani

§ on kohtalon kysymys, miten minulla tässä elämässä menee

Toiset henkilöt -kontrolliodotus

§ valtaa pitävät henkilöt päättävät paljosta, mitä ihmisten elämässä tapahtuu

§ kyvykäskään henkilö ei pärjää ilman oikeita suhteita

§ elämääni ohjailevat pääasiassa toiset ihmiset

§ tavallisella ihmisellä on hyvin vähän mahdollisuuksia puolustaa etujaan

yhteiskunnassa

§ asioiden saavuttaminen vaatii yleensä vaikutusvaltaisten henkilöiden

miellyttämistä
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§ jos joudun liikenneonnettomuuteen, se johtuu melko varmasti toisista tiellä

liikkujista

§ saadakseni omat suunnitelmani toimimaan varmistan yleensä, että ne

sopivat muiden toiveisiin

§ menestyäkseen on varottava ärsyttämästä ihmisiä

3.1.2  Ammatilliset arvot

Ammatillisia arvoja selvitetään tutkimuksessa Pitkäsen ja Vesalan (1996, s. 31)

käyttämällä arvolistalla, joka muodostuu työn ulkoisista ja sisäisistä arvoista.

Jälkimmäisestä ryhmästä voidaan edelleen erottaa suoriutumiseen,

vaikuttamiseen, kiintymiseen ja uteliaisuuteen liittyvät arvot. Vastaajaa pyydettiin

valitsemaan listasta neljä tärkeintä arvoa, jotka parhaiten vastasivat hänen

käsityksiään itselleen ihanteellisesta työstä.

Työn ulkoiset arvot

§ varma ja pysyvä työpaikka

§ terveellinen työympäristö

§ mahdollisuus ansaita paljon rahaa

§ hyvät työajat ja riittävästi lomaa

§ mahdollisimman vähän stressiä ja paineita

§ hyvä eläke

Työn sisäiset arvot

a) suoriutumiseen liittyvät

§ vastuullisuus ja päätöksentekomahdollisuus

§ mahdollisuus hyödyntää kykyjäni ja lahjojani

§ haasteet ja voitettavat ongelmat

§ riippumattomuus muiden valvonnasta

§ mahdollisuus saada tunnustusta ja arvostusta hyvin tehdystä työstä
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b) vaikuttamiseen liittyvät

§ hyvä yhteiskunnallinen asema

§ mahdollisuus toimia johtajana

§ mahdollisuus päästä vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin

c) kiintymiseen liittyvät

§ mahdollisuus olla tekemisissä enemmän ihmisten kuin esineiden kanssa

§ lämpimät ihmissuhteet

§ mahdollisuus auttaa muita ihmisiä

d) uteliaisuuteen liittyvät

§ mahdollisuus luovaan toimintaan

§ vaihtelevat työtehtävät

§ tilaisuuksia uuden oppimiseen

3.1.3 Asenteet yrittäjyyttä kohtaan

Asennemittareina käytetään Pitkäsen ja Vesalan (1996, s. 32–37) kehittämiä ja

aiemmista yrittäjyystutkimuksista kokoamia asenneväittämiä. Mittareissa pyritään

huomioimaan asenteiden ilmenemisen erilaiset muodot siten, etttä toisaalta

selvitetään arvioita omista käyttäytymistaipumuksista ja aikomuksista, toisaalta

pelkästään kuvailua asenteen kohteesta. Myös yrittäjyyttä asennoitumisen

kohteena selvitetään eri tasoilla yksittäisestä yrittäjästä aina yrittäjyyteen

yhteiskunnallisena ilmiönä.

Yrittäjyyden yhteiskunnallinen arvostaminen

Kysymyksillä selvitetään vastaajien asennetta yrittäjyyteen ideologisten ja

yhteiskunnallisten näkemysten tasolla. Osittain tällä tasolla on jo kysymys siitä,

minkälaisiin arvoihin vastaaja yrittäjyyden liittää. (Pitkänen & Vesala, 1996, s.

36–37) Väittämät ovat:
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§ yksityinen yritystoiminta on hyvinvointimme paras tae

§ pienyritysten tukeminen on tehokas tapa kohentaa maan

työllisyystilannetta

§ yrittäjyys turvaa vapauden

§ vapaa kilpailu on tasa-arvon edellytys

§ yksityisomistukseen perustuva yritystoiminta on uhka kansalaisten

taloudelliselle tasa-arvolle

§ suomalainen ahkeruus ja ammattitaito on parhaimmillaan yksityisissä

yrityksissä

§ yksityisyrityksissä valmistetaan paljon täysin tarpeettomia tuotteita

§ valtion tuki huonosti menestyville yrityksille on verorahojen tuhlausta

§ yksityisyrittäjä ei voi olla vasemmistopuolueiden kannattaja

§ huonostikin menestyvä yrittäjä ansaitsee täyden tunnustuksen

Asenteet paikkakunnan yrittäjäyhteisöä kohtaan

Kysymyksillä pyritään selvittämään sitä, minkälaisena ja miten selvästi erottuvana

sosiaalisena ryhmänä vastaajat näkevät paikkakuntansa yrittäjät. Oletuksena on,

että tällaiset näkemykset heijastavat yrittäjäyhteisön merkitystä vastaajalle

viiteryhmänä. (Pitkänen & Vesala, 1996, s. 35–36) Käytetyt väittämät ovat:

§ paikkakuntani yrittäjillä on hyvä yhteishenki

§ saman alan yrittäjien keskinäinen kilpailu johtaa useimmiten

henkilökohtaisiin riitoihin

§ yksityisyrittäjät eivät yleensä ”puhalla samaan hiileen”

§ useimmat yrittäjät ovat esimerkillisiä kansalaisia

§ useimmat yrittäjät ovat ylpeitä ammatistaan

§ yrittäjät erottuvat paikkakunnallani selvästi omaksi ryhmäkseen

§ konkurssi ei yleensä ole osoitus yrittäjän huonoudesta

§ yrittäjiä kadehditaan

§ kotikuntani yrittäjät ovat pidettyjä työntekijöidensä keskuudessa

§ yrittäjät pitävät itsestään liian suurta ääntä
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§ yrittäjäkunta kotiseudullani on yleisesti ottaen yhteistyökykyistä ja -

haluista

§ pienenkin yrityksen omistajat kuvittelevat olevansa suuria johtajia

Käsitys yrittäjän työn luonteesta

Kysymyksellä pyritään selvittämään vastaajien käsityksiä yrittäjän työn luonteesta

ja sen asettamista vaatimuksista. Mahdollisten yrittäjien kohdalla tämä kysymys

(sekä myöhemmin esitellyt kysymykset yrityksen perustamishaluun ja käsityksiin

omasta sopivuudesta yrittäjäksi) liittyvät itsearvioon; onhan heillä omaa

kokemusta. Kuitenkin sellaisten vastaajien kohdalla, jotka eivät ole yrittäjiä,

kysymykset yrittäjän työn luonteesta eivät suoraan liity itsensä suhteuttamisen

asenteen kohteeseen, vaan pelkkään kohteen kuvailuun. Tällöin kuvailussa

heijastuva henkilön asenne kohteeseen on epäsuorempaa kuin tietoisessa itsensä

suhteuttamisessa kohteeseen. (Pitkänen & Vesala, 1996, s. 34) Käytetyt väittämät

ovat seuraavat:

§ riittävä koulutus on edellytys yrittäjän menestymiselle

§ sanonta ”kyllä työ tekijäänsä neuvoo” pitää paikkansa myös

yritystoiminnan suhteen

§ yrittäjät ansaitsevat elantonsa varsin helposti

§ yksityisyrittäjän elämä on pelkkää raatamista

§ ilman pitkää työkokemusta ja alan perusteellista tuntemusta ei kannata

yritystä perustaa

§ epäonnistumisen pelko on yrittäjän jatkuva seuralainen

§ on helppo ryhtyä yrittäjäksi, jos on riittävästi alkupääomaa

§ alalla kuin alalla toimivalta yrittäjältä vaaditaan nykyään hyvää

ihmistuntemusta ja taitoa tulla toimeen ihmisten kanssa

§ omaan yritykseen sijoitettu taloudellinen riski aiheuttaa yrittäjälle

jatkuvasti paineita

§ yrittäjän elämässä ei jää paljoakaan aikaa yksityiselämälle ja

ihmissuhteille
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§ yrittäjän työ on jatkuvaa taistelua verottajaa ja byrokratiaa vastaan

§ jos on pieniä lapsia huollettavana, sisältää yrityksen perustaminen liian

paljon riskejä perheen turvallisuuden kannalta

§ on täysin yritysalasta kiinni miten hyvin yritys voi menestyä

§ yrittäjän menestyminen perustuu usein lakipykälien onnistuneeseen

kiertämiseen

Käsitys omasta sopivuudesta yrittäjäksi

Kysymyksillä pyritään selvittämään vastaajan halukkuutta sekä hänen käsitystään

omasta sopivuudestaan yrittäjäksi. (Pitkänen & Vesala, 1996, s. 33) Käytetyt

väittämät ovat seuraavat:

§ pärjäisin kyllä yrittäjänä, jos päättäisin oman yrityksen perustaa

§ en ole tarpeeksi kunnianhimoinen ryhtyäkseni yrittäjäksi

§ olen luonteeltani liian pehmeä sopiakseni yrittäjäksi

§ pystyisin kyllä kantamaan yrittäjyyteen liittyvät riskit ja vastuun

§ minussa ei ole riittävästi ainesta johtajaksi

§ en haluaisi ottaa harteilleni vastuuta toisten ihmisten työpaikoista

§ en usko yrityksen perustamisen olevan järkevä vaihtoehto omalla alallani

§ otan kyllä mielelläni riskejä, mutta en halua ottaa niitä työssäni

§ yrittäjän ura ei kohdallani tule kysymykseen poliittisten näkemyksieni

vuoksi

§ paperityöt (kirjanpito ym.) eivät koskaan ole tuottaneet minulle erityisiä

ongelmia

§ olisin valmis perustamaan oman yrityksen, jos se olisi ainoa keino saada

töitä kotipaikkakunnaltani

Yrityksen perustamishalu

Viisiportaista kysymystä yrittäjyyshalukkuudesta voidaan pitää ”suorimpana”

muuttujana. (Pitkänen & Vesala, 1996, s. 32) Vastausvaihtoehdot ovat seuraavat:
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§ yrityksen perustaminen on minulle täysin vieras ajatus

§ mielessäni on silloin tällöin käynyt ajatus oman yrityksen perustamisesta

§ olisin valmis perustamaan oman yrityksen, jos siihen tarjoutuisi hyvä

tilaisuus

§ minulla on melko valmiit suunnitelmat omasta yrityksestä

§ minulla on jo oma yritys

Yrittäjästereotypia

Vastaajien kuvaa tyypillisestä yrittäjästä selvitetään erilaisilla adjektiiveilla.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan miten hyvin annetut adjektiivit kuvaavat

tyypillistä yrittäjää. Adjektiivit ovat: ahkera, kekseliäs, vastuunsa tunteva,

häikäilemätön, sisukas, kunnianhimoinen, luova, itsekäs, ihmisten kanssa toimeen

tuleva, oma-aloitteinen, vallanhaluinen, itsenäinen, ahdasmielinen,

oikeudenmukainen, piiskurimainen, työhullu, nousukasmainen, tarmokas,

laskelmoiva, kaukokatseinen, muita hyväksikäyttävä, rahanhimoinen,

ammattitaitoinen, aikaansaava, kova, uhkarohkea, vanhoillinen. (Pitkänen &

Vesala, 1996, s. 35)

3.1.4 Kuva ympäristön asenteista

Sosiaalinen ympäristö vaikuttaa yrittäjyyteen suoraan sitä kautta, minkälaisia

olosuhteita ja edellytyksiä yrittäjyydelle pyritään luomaan ja myös sitä kautta,

miten henkilöt näkevät ympäristönsä asennoitumisen ja suhtautumisen

yrittäjyyteen. Tätä näkökulmaa selvitettiin sekä henkilön sosiaalisen

lähiympäristön (sukulaiset ja tuttavat) asennoitumista että yleistä asennoitumista

koskevilla kysymyksillä. (Pitkänen & Vesala, 1996, s. 37)

a) sukulaiset ja tuttavat

§ yrittäjän ura ei vastaa sitä, mitä perheeni ja ystäväni minulta odottavat

§ monet tuntemistani henkilöistä haaveilevat oman yrityksen perustamisesta

§ yrityksen perustaminen on harvinainen puheenaihe ystäväpiirissäni
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§ jos ryhtyisin yksityisyrittäjäksi, perheeni ja ystäväni kyllä kannustaisivat ja

tukisivat minua

§ monet ystävistäni tuntevat vastenmielisyyttä yrittäjiä kohtaan

b) yleinen

§ poliitikkojen asenne Suomessa on muuttunut viime vuosina selvästi

yrittäjäystävällisemmäksi

§ Suomessa arvostetaan liikaa yksityisyrittämistä

§ lainsäädännöllä asetetaan jatkuvasti esteitä yksityisyrittämiselle

§ yrityksen perustamiseen ja johtamiseen liittyvää tietoa on helposti

kaikkien saatavilla

§ television ja radion ohjelmapolitiikka on selvästi yrittäjyyden vastaista

§ yrityksen perustaminen on teko, jota ainakin minun kotipaikkakunnallani

arvostetaan

§ kouluissa ei tuoda riittävästi esiin yrittäjyyttä uravaihtoehtona

§ kotikunnassani on yleinen mielipide yrittäjyyttä kohtaan muuttunut viime

vuosina selvästi myönteisemmäksi

3.2 Opintomenestys

Opintomenestyksen osalta taustamuuttujina käytetään yksilöllisiä ja sosiaalisia

tekijöitä, jotka ovat osittain samoja kuin yrittäjyysmotivaation taustatekijät: ikä,

sukupuoli, kotipaikka, osasto ja vuosikurssi sekä aikaisempi opintomenestys ja

sisäänpääsykanava. Myös harrastuksia kartoitetaan ja käsitellään taustamuuttujan

kaltaisena.

Opintomenestyksen mittarina käytetään kolmidimensioista muuttujaa, joka

sisältää opintopisteillä painotetun LTY:n kurssien keskiarvon, opintopisteiden

kertymisnopeuden sekä opiskelijan oman arvion opintomenestyksestään.

Taustamuuttujia ja opintomenestystekijöitä havainnollistetaan kuviossa 3.1.
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Kuvio 3.1. Opintomenestys ja sen taustamuuttujat.

3.3 Tutkimusmenetelmät

Tutkimusaineistoa kuvailevassa osiossa käytetään analyysimenetelminä

enimmäkseen ristiintaulukointia sekä keskilukuja. Muuttujien normaalisuutta

testataan Kolmogorov-Smirnovin testillä. Yrittäjyysmotivaatiotekijöistä

kontrolliodotusta, asenteita sekä kuvaa ympäristön asenteista mittaavia muuttujia

käsitellään faktorianalyysin avulla. Lisäksi ammatillisia arvoja käsitellään

luomalla kullekin arvoryhmälle summamuuttuja, joka normeerataan jakamalla

osiopisteiden summa osioiden lukumäärällä. Taustamuuttujien yhteyksiä

yrittäjyysmotivaatiotekijöihin, kontrolliodotusten yhteyksiä arvoihin, asenteisiin

ja kuvaan ympäristön asenteista tarkastellaan Pearsonin korrelaatiokertoimen

avulla.

Opintomenestystekijöistä muodostetaan pääkomponenttianalyysilla

kokonaisopintomenestys-muuttuja. Opintomenestystekijöiden keskinäisiä

yhteyksiä, taustamuuttujien yhteyksiä opintomenestystekijöihin sekä

opintomenestyksen yhteyksiä yrittäjyyshalukkuuteen ja -sopivuuteen tarkastellaan

Pearsonin korrelaatiokertoimella. Seuraavissa kappaleissa esitellään tarkemmin

keskeisimmät käytettävät tutkimusmenetelmät: Pearsonin korrelaatiokerroin sekä

faktorianalyysi. Tutkimuksessa eroja ja riippuvuuksia tarkastellaan

merkitsevyystasoilla 0.05 (5 %) sekä 0.01 (1 %).

Taustamuuttujat
• Yksilölliset ja sosiaaliset tekijät

-ikä
-sukupuoli
-kotilääni
-osasto
-vuosikurssi
(-harrastukset)

• Aikaisempi opintomenestys
-lukion keskiarvo
-yo-tutkinnon yleisarvosana
-sisäänpääsykanava

Opintomenestys
• LTY:n keskiarvo
• opintopisteiden kertymisnopeus
• oma arvio opintomenestyksestä
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3.3.1 Korrelaatiokerroin

Tavallisimpia tapoja ilmaista kahden muuttujan välinen riippuvuus on

korrelaatiokerroin. Useimmin käytetty on Pearsonin tulomomenttikorrelaatio, joka

osoittaa lineaarisen riippuvuuden suuruutta ja vaatii vähintään välimatka-

asteikolliset muuttujat. Kuitenkin myös nominaaliasteikollisista dikotomiset

muuttujat sopivat Pearsonin korrelaatiokertoimella tarkasteltaviksi. (Heikkilä,

2002, s. 203)

Pearsonin korrelaatiokerrointa merkitään populaatiossa kirjaimella ρ  ja otoksessa

kirjaimella r. Usein kirjainten kanssa käytetään myös alaindeksejä x ja y, jotka

kuvaavat muuttujia. Tulomomenttikorrelaatiokerroin voidaan laskea jakamalla x:n

ja y:n välinen kovarianssi niiden hajontojen tulolla. (Metsämuuronen, 2005, s.

344) Kerroin on normeerattu siten, että se vaihtelee –1:n ja +1:n välillä.

Muuttujien välinen yhteys on sitä voimakkaampaa, mitä lähemmäs ääripäitä

korrelaatiokerroin sijoittuu. Etumerkki osoittaa muuttujien välisen riippuvuuden

suunnan (pieneneekö vai suureneeko toisen muuttujan arvo toisen kasvaessa). Jos

kerroin on 0, ei lineaarista riippuvuutta ole. (Heikkilä, 2002, s. 203–204)

Lineaarisen riippuvuuden olemassaolo voidaan todentaa, jos korrelaatiokerroin

poikkeaa merkitsevästi nollasta. (Heikkilä, 2002, s. 204) Poikkeavuutta voidaan

tutkia t-testin avulla. (Metsämuuronen, 2005, s. 346) Jos korrelaatiokerrointa

vastaava p-arvo alittaa käytetyn merkitsevyystason, on korrelaatio tilastollisesti

merkitsevä. Suurella otoskoolla pienetkin korrelaatiokertoimen arvot voivat

osoittautua tilastollisesti merkitseviksi. (Heikkilä, 2002, s. 204) Toisaalta taas

pienellä otoskoolla suurikaan korrelaatio ei välttämättä tule tilastollisesti

merkitseväksi. Korrelaatiokertoimen merkitsevyys riippuu siis suoraan kahdesta

tekijästä: korrelaatiosta ja otoskoosta. (Metsämuuronen, 2005, s. 347) Havaitun

korrelaation selittäjänä voi kuitenkin olla jokin kolmas muuttuja.

Osittaiskorrelaatiokertoimen avulla voidaan poissulkea kolmannen muuttujan

mahdollinen vaikutus kahden tarkasteltavan muuttujan suhteeseen.  (Aaker et al.,

2001, s. 505)



 37

3.3.2 Faktorianalyysi

Faktorianalyysi perustuu malliin, jolla etsitään havaittujen muuttujien taustalla

olevia tekijöitä, niin sanottuja piilomuuttujia. Ideana on siis pyrkiä kuvaamaan

muuttujien kokonaisvaihtelua pienemmällä muuttujien määrällä. Analyysiin

valittujen muuttujien tulee olla vähintään hyvällä järjestysasteikolla mitattuja.

Analyysissa muodostetut uudet muuttujat, faktorit, ovat alkuperäisten muuttujien

lineaarikombinaatioita. (Heikkilä, 2002, s. 248)

Faktorianalyysin lähtökohtana olevasta analyysiin valituista muuttujista

muodostetusta korrelaatiomatriisista muodostetaan lineaarisia yhdistelmiä.

Matemaattinen proseduuri pyrkii löytämään sellaiset kombinaatiot, jotka parhaiten

selittävät muuttujien välistä vaihtelua. Kukin muuttuja voidaan sijoittaa

faktoreiden muodostamaan avaruuteen kuvion 3.2 mukaisesti. Kuviossa

ympyröity muuttuja saa faktorilla F1 latauksen a ja faktorilla F2 latauksen b.

(Metsämuuronen, 2005, s. 616)

Kuvio 3.2. Muuttujien lataukset. (Metsämuuronen, 2005, s. 616)

Faktorimatriisin sarakkeille saadaan faktorilataukset, jotka ovat alkuperäisen

muuttujan ja tuotetun faktorin korrelaatioita. (Aaker et al., 2001, s. 736) Faktorilla

esiintyvien muuttujien latausten neliöiden summasta käytetään nimeä

ominaisarvo. Suhteellinen ominaisarvo (ominaisarvo/muuttujien lukumäärä)

kertoo, kuinka paljon faktori selittää muuttujien vaihtelusta. Faktorien lukumäärä
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voidaan määrittää esimerkiksi teorian perusteella tai ominaisarvojen mukaan.

Yleensä tarkastelun kohteeksi otetaan ne faktorit, joiden ominaisarvo on yli

yhden. (Aaker et al., 2001, s. 558–559)

Faktorianalyysi toteutuu äärettömän monella latauskombinaatiolla. Tällöin

akseleita voidaan kääntää eli rotatoida niin, että faktoreiden tulkinta on

mahdollisimman selkeä. Kuviossa 3.3 esitetään suorakulmainen rotaatio. Siinä

faktorit pakotetaan toisistaan riippumattomiksi siten, etteivät ne korreloi

keskenään. Mikäli sallitaan ajatus faktoreiden keskinäisestä korreloinnista,

voidaan tehdä vinokulmainen rotaatio. (Metsämuuronen, 2005, s. 617)

Kuvio 3.3. Suorakulmainen rotaatio. (Metsämuuronen, 2005, s. 616)
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4 TUTKIMUSAINEISTO

4.1 Aineiston hankinta

Tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin Internet-kyselyllä (Webropol)

kesäkuussa 2007. Kysely (liite I) lähetettiin 800:lle LTY:n opiskelijalle siten, että

kultakin tekniikan koulutusohjelman osastolta sekä kauppatieteiden

koulutusohjelmasta poimittiin satunnaisesti 100 opiskelijaa kattaen vuosikurssit 1-

N.

Ensimmäinen kysely lähetettiin saatekirjeineen (liite II) 14.6.2007. Vastaajia

pyydettiin vastaamaan 25.6.2007 klo 12:00 mennessä. Vastauksia oli kyseiseen

ajankohtaan mennessä tullut kuitenkin vasta 141 kappaletta vastausprosentin

ollessa noin 17,6 %, joten muistutus kyselystä (liite III) katsottiin aiheelliseksi.

Tällöin vastaajille annettiin aikaa vielä 29.6.2007 klo 12:00 asti. Kyselyn loputtua

tuona päivänä oli vastauksia kertynyt yhteensä 237 kpl, jolloin lopulliseksi

vastausprosentiksi muodostui noin 29,6 %. Vähäisiä vastauksia voidaan

oletettavasti selittää osaltaan kyselyn ajankohdalla: juhannus ja kesä lomineen ja

töineen saattoivat rajoittaa vastausten määrää.

Internet-kyselyllä saadut vastaukset tallentuivat automaattisesti tietokantaan.

Webropolilta oli myös mahdollisuus tilata vastaukset sähköisesti suoraan

Microsoft Excel-taulukkomuodossa. Näin saatu aineisto koodattiin uudestaan

halutulla tavalla ja siirrettiin SPSS (Statistical Package for Social Sciences) -

ohjelmaan analysointia varten.

4.2 Perusjoukko

Sukupuoli ja ikä

Kyselyyn vastanneista oli naisia 30,1 % ja miehiä 69,9 %. Eniten vastauksia (74,6

% kaikista vastaajista) saatiin ikäluokasta 21-30v. Koska yli 60-vuotiaita vastaajia
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oli vain yksi, tulosten käsittelyssä yhdistettiin kaksi viimeistä ikäluokkaa.

Viimeinen luokka sai siten nimeksi yli 50v. Vastaajien prosentuaaliset osuudet

sukupuolittain eri ikäluokissa esitetään kuviossa 4.1.

Kuvio 4.1. Vastaajat ikäluokittain ja sukupuolittain (N=236).

Osasto ja vuosikurssi

Ahkerimmin vastasivat konetekniikan osaston opiskelijat (24,1 % vastaajista).

Vähiten vastauksia saatiin energiatekniikan osastolta (5,1 %). Osastojen

prosentuaaliset vastaajamäärät on esitetty kuviossa 4.2. Vuosikurssin valossa

eniten vastauksia saatiin N-vuosikurssilaisilta (26,7 %), ja vähiten vastasivat 1.

vuosikurssilaiset (9,7 %). Prosentuaaliset vastaajamäärät vuosikursseittain on

esitetty kuviossa 4.3.
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Kuvio 4.2. Vastaajat osastoittain (N=237).
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Kuvio 4.3. Vastaajat vuosikursseittain (N=236).

Kotipaikka

Enemmistö vastaajista (53,8 %) oli kotoisin Etelä-Suomen läänistä. Myös Itä-

Suomen lääni sai korkean vastausprosenttimäärän (35,2 %). Vastaajien kotipaikat

lääneittäin esitetään prosentuaalisina osuuksina kuviossa 4.4. Koska Lapin, Oulun

ja Ahvenanmaan lääneistä oli kotoisin vain 0-2 vastaajaa, ei aineiston

analysoinnissa korrelaatioita voida sanoa luotettavasti tilastollisesti merkitseviksi

pienen otoskoon vuoksi. Käsillä olevassa tutkimuksessa ei kyseisten läänien

kohdalla siis korrelaatioihin kiinnitetä huomiota.
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Kuvio 4.4. Vastaajien kotipaikat lääneittäin (N=237).
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Opintopisteet ja läsnäololukukaudet

33,5 % vastaajista omasi yli 240 opintopistettä. Opintopistemäärien jakautuminen

sukupuolittain esitetään kuviossa 4.5. Kaksi opiskelijaa, jolla oli vain yksi

lukukausi takana, vastasivat omaavansa yli 240 opintopistettä. He kuuluivat

ikäluokkiin 21-30v. ja 51-60v. Heillä saattaa olla takana esimerkiksi toisen

yliopiston tai ammattikorkeakoulun opintoja, joita he ovat saaneet hyväksiluettua

– muuten kyseinen määrä vasta yhden lukukauden suorittaneelle vaikuttaisi

poikkeavalta. Yleisin lukukausimäärä oli 4, jonka vastasi 17 % vastaajista, ja

seuraavaksi yleisin 20 tai enemmän (12,3 % vastaajista).
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Kuvio 4.5. Opintopistemäärien prosentuaalinen jakautuminen sukupuolittain (N=235).

Yhtenä opintomenestystä mittaavana tekijänä pidetään käsillä olevassa

tutkimuksessa opintopisteiden kertymisnopeutta. Sitä selvitettiin jakamalla

opintopisteiden määrä läsnäololukukausilla. Kysymys aseteltiin vastaajien

helpottamiseksi siten, että kysyttiin erikseen kahta edellä mainittua tekijää.

Kullekin vastaajalle laskettiin vastausten perusteella keskimääräinen

opintopistemäärä, joka jaettiin hänen ilmoittamallaan läsnäolokuukausimäärällä.

Täten opintopisteiden kertymisnopeudeksi saatiin yksittäiselle opiskelijalle

keskimäärin 31.7 opintopistettä per läsnäololukukausi, jolloin lukuvuositasolla
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karkeasti arvioiden opintopisteiden kertymisnopeus olisi 63.4 opintopistettä per

vuosi.

LTY:n keskiarvo

Toisena opintomenestystä mittaavana tekijänä pidetään LTY:n keskiarvoa. Sillä

tarkoitetaan opiskelijan suorittamien opintojaksojen opintopistemäärillä

painotettua keskiarvoa. Yleisin (30,6 % vastaajista) keskiarvo sijoittui luokkaan

2.50–2.99. Toiseksi yleisin (27,2 % vastaajista) keskiarvo sijoittui luokkaan 2.00–

2.49. Kuviossa 4.6 esitetään keskiarvojen jakauma prosentuaalisina osuuksina

sukupuolittain. Koko aineistossa naisilla oli LTY:n keskiarvo keskimäärin 3.0,

kun taas miehillä 2.7.
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Kuvio 4.6. LTY:n keskiarvot sukupuolittain (N=235).

Arvio omasta opintomenestyksestä

Kolmas opintomenestystä mittaava tekijä on opiskelijan arvio omasta

opintomenestyksestään. Enemmistö (53,8 %) kyselyyn vastanneista koki oman

opintomenestyksensä kohtalaiseksi. Kuviossa 4.7 esitetään prosentuaaliset

osuudet opiskelijoiden arvioille opintomenestyksestään sukupuolittain.
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Kuvio 4.7. Omat arviot opintomenestyksestä sukupuolittain (N=236).

Aikaisempi opintomenestys

Aikaisempaa opintomenestystä tutkitaan lukion keskiarvon, ylioppilastutkinnon

yleisarvosanan ja sisäänpääsykanavan valossa. 8,1 % vastaajista ei ollut

suorittanut lukiota ja ylioppilastutkintoa. Heidän kohdallaan ei aikaisempaa

opintomenestystä tutkita.

30,1 %:lla vastaajista lukion keskiarvo asettui luokkaan 8.01–8.50. Lukion

keskiarvojen jakaumat sukupuolittain esitetään kuviossa 4.8. Koko aineistossa

naisilla oli lukion keskiarvo keskimäärin 8.5, kun taas miehillä 8.2.
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Kuvio 4.8. Lukion keskiarvot sukupuolittain (N=236).

Ylioppilastutkinnon yleisarvosanojen jakaumat esitetään sukupuolten välillä

kuviossa 4.9. Naisten keskuudessa arvosanan tyyppiarvo oli magna cum laude

approbatur, mutta miehet saivat yhtä paljon sekä magna cum laude approbatur-

että cum laude approbatur -arvosanaa. Naisilla seuraavaksi yleisin arvosana oli

eximia cum laude approbatur.
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Kuvio 4.9. Ylioppilastutkinnon yleisarvosana sukupuolittain (N=233).
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Sisäänpääsykanava

Kyselyyn vastanneista oli 30,1 % päässyt sisään LTY:oon yhteisvalinnan

pääsykokeiden kautta. Seuraavaksi suurin määrä (27,1 %) tuli erillisvalinnan, jolla

käsitetään käsillä olevassa tutkimuksessa muita yhteisvalintaan kuulumattomia

hakuryhmiä, kautta. Sisäänpääsykanavien jakaumat on esitetty sukupuolittain

kuviossa 4.10.
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Kuvio 4.10. Sisäänpääsykanavien prosentuaaliset osuudet sukupuolittain (N=236).

Vanhempien ja muun lähipiirin yrittäjyys

26,2 % kaikista vastaajista ilmoitti vanhemmistaan toisen tai molempien olevan

yrittäjiä. Lähipiirissä yrittäjiä oli 51,7 %:lla vastaajista. Sukupuolittain

prosentuaaliset osuudet esitetään kuviossa 4.11. Lähipiirillä tarkoitetaan käsillä

olevassa tutkimuksessa muita sukulaisia kuin vanhempia, ja tuttavia.
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Kuvio 4.11. Jommankumman tai molempien vanhempien yrittäjyys (N=233) ja muun lähipiirin

yrittäjyys (N=236) sukupuolittain.

Teknologiayrittäjyyskoulutus ja yrittäjyyteen liittyvät kurssit

Teknologiayrittäjyyskoulutuksesta oli kiinnostunut tai siihen osallistunut 22,6 %

vastaajista. Yrittäjyyteen liittyville kursseille LTY:ssä oli osallistunut 23,9 %

vastaajista. Kuviossa 4.12 esitetään prosentuaaliset osuudet sukupuolittain.
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Kuvio 4.12. Teknologiayrittäjyydestä kiinnostuminen tai siihen osallistuminen (N=234) ja

yrittäjyyteen liittyvien kurssien opiskelu (N=234) sukupuolittain.
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Harrastukset

Kyselyssä esitettiin erilaisia harrastuksia, joihin vastaajat saivat Likert-asteikolla

arvioida omaa ajankäyttöään. Kuviossa 4.13 esitetään kunkin harrastuksen saamat

prosentuaaliset osuudet kullakin vastausvaihtoehdolla.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

muu harrastus
tietokone

kevyt lukeminen
elokuvissa käynti
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ruuanlaitto
seura- ja korttipelit

kavereiden tapaaminen
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musiikki

tv:n/videoiden/dvd:n katselu
muu liikunta
joukkuepelit

lenkkeily ja/tai hiihto

Erittäin paljon Melko paljon Kohtalaisesti Melko vähän Erittäin vähän tai en ollenkaan

Kuvio 4.13. Ajankäyttö eri harrastuksissa.

Poliittinen kanta

Taulukossa 4.1 esitetään puolueiden saamat äänimäärät. Enemmistö

ympäristötekniikan osaston vastaajista (53,5 %) suosi Vihreiden puoluetta, kun

taas muilta osastoilta ääniä annettiin useimmiten Kokoomukselle. Vähiten

kannatusta saivat Vasemmistoliitto ja Ruotsalainen Kansanpuolue. Ne vastaajat,

jotka äänestäisivät jotain muuta kuin kyselyssä esitetyistä puolueista, vastasivat

äänestävänsä esimerkiksi puolueen sijasta jotain tiettyä ehdokasta,

Kansallissosialistista puoluetta, tai Suomen KristillisDemokraatteja. On

huomattava, että kyselyssä esitetty ”Suomen Kristillinen Liitto” on nimeltään

vanhentunut. Oletuksena pidetään, että ne jotka äänestivät sitä, tarkoittivat

nimenomaan Suomen KristillisDemokraatteja.
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Taulukko 4.1. Vastaajien poliittiset kannat (N=235).

KESK KOK SDP VAS VIHR RKP SKL PS
Ei

mikään
Joku
muu

Yht. 23 115 16 1 37 2 7 7 18 9
Yht.% 9.8 % 48.9 % 6.8 % 0.4 % 15.7 % 0.9 % 3.0 % 3.0 % 7.7 % 3.8 %

Käsitys eri ammattiryhmien taloudellisista oloista

Kyselyssä esitettiin erilaisia ammattiryhmiä, joiden taloudellisia oloja vastaajia

pyydettiin arvioimaan Likert-asteikolla. Eri vastausvaihtojen saamat

prosentuaaliset osuudet esitetään kuviossa 4.14. 36,6 % vastaajista arvioi

opiskelijoiden taloudelliset olot heikoiksi ja 33,6 % hyvin heikoiksi. Pienen

teollisuusyrityksen omistajien taloudelliset olot enemmistö vastaajista (53,8 %)

arvioi hyviksi ja 35,9 % kohtuullisiksi, kun taas suuren teollisuusyrityksen

omistajien oloja pidettiin valtaosin kohtuuttoman hyvinä (46,8 %) tai hyvinä (43,8

%).
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Kuvio 4.14. Vastaajien näkemykset eri ammattiryhmien taloudellisista oloista.
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5 YRITTÄJYYSMOTIVAATIOTEKIJÄT LTY:SSÄ

5.1 Kontrolliodotus

Kyselyssä esitetyistä kontrolliodotuksia mittaavista muuttujista muodostettiin

faktorianalyysi. Tuotettavien faktoreiden lukumääräksi asetettiin etukäteen teorian

perusteella kolme, jolloin kukin faktori esittää yhtä kontrolliodotuksen

ulottuvuutta. Ilman faktoreiden määrän etukäteistä asettamista olisi

faktorianalyysi tuottanut kahdeksan faktorin ratkaisun. Kolmen faktorin ratkaisu

voidaan kuitenkin todeta riittäväksi, sillä myös Levenson sai alkuperäisessä

tutkimuksessaan kahdeksan faktoria, joista kolme ensimmäistä oli selkeästi

tulkittavissa teorian mukaisiksi kontrolliodotuksiksi. (Pitkänen & Vesala, 1996, s.

42) Kolmen faktorin ratkaisu selittää muuttujien varianssista 32,4 %. Ajossa

poistettiin viisi huonosti tai epäselvästi latautuvaa väittämää. Faktorit nimettiin

seuraavasti:

• Sattuma-kontrolliodotus

• Sisäinen kontrolliodotus

• Toiset henkilöt -kontrolliodotus

Kullekin faktorille vahvimmin latautuneet muuttujat esitetään liitteessä IV.

Aiempien tutkimusten perusteella on selvinnyt, että yrittäjillä on muita korkeampi

sisäinen kontrolliodotus. Toisaalta kuitenkin Pitkänen ja Vesala löysivät

tutkimuksessaan (1996) viitteitä myös toisenlaiseen yrittäjätyyppiin, jolla oli

korkeat pisteet toiset henkilöt -kontrolliodotuksessa. Pitkäsen ja Vesalan

tutkimuksessa selvisi, että entisessä Kymen läänissä oli vallitsevana

nimenomainen toiset henkilöt -yrittäjätyyppi. Käsillä olevassa tutkimuksessa

kiinnostavana kysymyksenä onkin, löytyisikö LTY:n opiskelijoiden joukosta näitä

kahta yrittäjätyyppiä.
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5.2 Ammatilliset arvot

Ammatillisia arvoja tarkastellaan käsillä olevassa tutkimuksessa

motivaatiotekijöinä, jotka kuvaavat henkilön omaan työhönsä liittämiä, hänen

itsensä tiedostamia ja tärkeiksi kokemia päämääriä. Kyselyssä esitetyistä työn

ulkoisista ja sisäisistä (suoriutumiseen, vaikuttamiseen, kiintymiseen ja

uteliaisuuteen liittyvät arvot) arvoista muodostettiin kutakin arvoryhmää vastaava

summamuuttuja. Kunkin summamuuttujan summa jaettiin muuttujien

lukumäärällä, jotta eri määrän osioita sisältävät mittarit olisivat vertailukelpoisia.

Taulukossa 5.1 esitetään saatujen summamuuttujien keskiarvot koko aineistossa.

Taulukko 5.1. Ammatillisten arvojen summamuuttujien keskiarvot.

Työn ulkoiset
arvot

Suoriutumis-
arvot

Vaikuttamis-
arvot

Kiintymis-
arvot

Uteliaisuus-
arvot

0.24 0.27 0.05 0.13 0.32

Yrittäjille on yleensä tärkeitä nimenomaan suoriutumiseen (esim. vastuullisuus ja

päätöksentekomahdollisuus, mahdollisuus hyödyntää kykyjä ja lahjoja sekä

haasteet ja voitettavat ongelmat) liittyvät arvot. Pitkäsen ja Vesalan (1996)

tutkimuksessa yrittäjiä erottelikin suuresta yleisöstä merkitsevästi alhaiset työn

ulkoiset (esim. varma ja pysyvä työpaikka, terveellinen työympäristö,

mahdollisuus ansaita paljon rahaa sekä hyvät työajat ja riittävästi lomia) arvot ja

korkeat suoriutumisarvot. Taulukosta 5.1 voidaan nähdä, että niin suoriutumis-

kuin ulkoisetkin arvot ovat saaneet korkeita pistemääriä LTY:n opiskelijoiden

osalta. Työn ulkoiset ja suoriutumiseen liittyvät arvot korreloivat kuitenkin

negatiivisesti keskenään (p<0.01), joten ne, jotka pitävät suoriutumiseen liittyviä

arvoja tärkeinä, pitävät vähemmän tärkeinä työn ulkoisia arvoja (taulukko 5.2).
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Taulukko 5.2. Ammatillisten arvojen korrelaatiot.

Ulkoiset Suoriutumis Vaikuttamis Kiintymis Uteliaisuus
Ulkoiset 1
Suoriutumis -0.363** 1

Vaikuttamis 0.022 0.178** 1

Kiintymis -0.198** -0.053 0.007 1
Uteliaisuus -0.308** -0.061 -0.006 -0.053 1
** = p<0.01

Suoriutumisarvojen ja vaikuttamiseen (hyvä yhteiskunnallinen asema,

mahdollisuus toimia johtajana sekä mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnallisiin

asioihin) liittyvien arvojen väliltä sen sijaan löytyy merkitsevä, positiivinen yhteys

(p<0.01). Koko aineistossa LTY:n opiskelijoille tärkeimpiä ovat kuitenkin

uteliaisuuteen (mahdollisuus luovaan toimintaan, vaihtelevia työtehtäviä sekä

tilaisuuksia uuden oppimiseen) liittyvät arvot, jotka korreloivat merkitsevästi

negatiivisesti vain ulkoisten arvojen kanssa (p<0.01).

5.3 Asenteet yrittäjyyttä kohtaan

Kuten aiemmin on esitetty, voi ihminen suuntautua muillekin urille kuin

yrittäjyyteen johtaville, vaikka hänellä olisi vahva sisäinen kontrolliodotus ja

yrittäjyyttä tukevat arvot. Asenteiden yrittäjyyttä kohtaan oletetaan ohjaavan

ihmisiä nimenomaan yrittäjiksi. Kyseisiä asenteita kartoitettiin erilaisilla

muuttujaryhmillä, jotka olivat seuraavat: yrityksen perustamishalukkuus, käsitys

omasta sopivuudesta yrittäjäksi, käsitys yrittäjän työn luonteesta,

yrittäjästereotypia, asenteet paikkakunnan yrittäjäyhteisöä kohtaan sekä

yrittäjyyden yhteiskunnallinen arvostaminen.

5.3.1 Yrityksen perustamishalukkuus

Halukkuutta perustaa oma yritys mitattiin suoralla, viisiportaisella kysymyksellä.

Vastausvaihtoehdot olivat seuraavat:

– Yrityksen perustaminen on minulle täysin vieras ajatus.
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– Mielessäni on silloin tällöin käynyt ajatus oman yrityksen perustamisesta.

– Olisin valmis perustamaan oman yrityksen jos siihen tarjoutuisi hyvä tilaisuus.

– Minulla on melko valmiit suunnitelmat omasta yrityksestä.

– Minulla on jo oma yritys.

Taulukossa 5.3 esitetään kunkin vaihtoehdon saamat prosentuaaliset osuudet koko

aineistossa. 39,8 %:lla vastaajista oli oman yrityksen perustaminen käynyt

mielessä, ja 29,2 % vastaajista olisikin valmiita perustamaan oman yrityksen

hyvän tilaisuuden tullen. Vastaajien joukossa oli myös jo oman yrityksen

perustaneita (5,5 % vastaajista).

Taulukko 5.3. Yrityksen perustamishalukkuus (N=236).

Täysin
vieras ajatus

Käynyt
mielessä

Valmis, jos hyvä
tilaisuus

Melko valmiit
suunnitelmat

On jo oma
yritys

23,3 % 39,8 % 29,2 % 2,1 % 5,5 %

5.3.2 Käsitys omasta sopivuudesta yrittäjäksi

Käsityksiä vastaajien omasta sopivuudesta yrittäjäksi selvitettiin Likert-

asteikollisilla väittämillä. Aluksi faktorianalyysi asetettiin esittämään faktorit,

joiden ominaisarvo oli yli yhden. Analyysi tuotti tällöin neljän faktorin ratkaisun,

joka selitti muuttujien varianssista 63,4 %. Faktoreille 2 ja 3 latautui kuitenkin

hyvin samankaltaisia väittämiä, joten analyysi ajettiin uudestaan ja tällä kertaa

asetettiin etukäteen faktorien lukumääräksi 3. Kolmen faktorin ratkaisu selittää

muuttujien varianssista 54,1 %. Ajossa poistettiin kaksi huonosti tai epäselvästi

latautunutta muuttujaa. Faktorit ja niille vahvimmin latautuneet muuttujat

esitetään liitteessä IV. Faktorit nimettiin seuraavasti:

• Koettu sopimattomuus yrittäjäksi

• Luottamus omiin kykyihin yrittäjänä

• Haluttomuus ryhtyä yrittäjäksi
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5.3.3 Käsitys yrittäjän työn luonteesta

Käsitystä yrittäjän työn luonteesta selvitettiin Likert-asteikollisilla väittämillä.

Faktorianalyysillä tuotettu neljän faktorin (ominaisarvot > 1) ratkaisu selittää

muuttujien varianssista 52,2 %. Ajossa poistettiin heikon latauksen tai

epäselvyyden vuoksi yksi muuttuja. Faktorit ja niille vahvimmin latautuneet

muuttujat esitetään liitteessä IV. Faktorit nimettiin seuraavasti:

• Yrittäjän työ rasittavaa ja epävarmaa

• Yrittäjän työ keinottelua

• Aloittamista ja menestymistä edistää alkupääoma ja yritysala

• Yrittäjän työ tekijäänsä neuvoo

5.3.4 Yrittäjästereotypia

Vastaajien kuvaa tyypillisestä yrittäjästä selvitettiin erilaisilla adjektiiveilla.

Vastausvaihtoehdot esitettiin Likert-asteikolla. Faktorianalyysilla saatiin aluksi

seitsemän faktorin ratkaisu (ominaisarvot > 1). Faktoreiden määräksi päädyttiin

kuitenkin asettamaan kolme tarpeeksi korkean selitysprosentin ja scree plot-

kuvaajan perusteella. Kolmen faktorin ratkaisu selittää muuttujien varianssista

44,4 %. Yksi huonosti tai epäselvästi latautunut muuttuja poistettiin ajossa.

Faktorit ja niille vahvimmin latautuneet muuttujat esitetään liitteessä IV. Faktorit

nimettiin seuraavasti:

• Riistäjä

• Ihannekansalainen

• Työmuurahainen

5.3.5 Asenteet paikkakunnan yrittäjäyhteisöä kohtaan

Käsityksiä oman paikkakunnan yrittäjäyhteisöstä selvitettiin faktoroimalla

kyselyssä esitetyt Likert-asteikolla mitatut muuttujat. Faktorointi tuotti kolmen
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faktorin ratkaisun (ominaisarvot > 1), joka selittää muuttujien varianssista 48,7 %.

Faktorit ja niille vahvimmin latautuneet muuttujat esitetään liitteessä IV. Faktorit

nimettiin seuraavasti:

• Yrittäjillä hyvä yhteishenki ja yhteistyökyky

• Yrittäjät arvostettu ryhmä

• Yrittäjät nousukasluonteisia

5.3.6 Yrittäjyyden yhteiskunnallinen arvostaminen

Myös yrittäjyyden yhteiskunnallista arvostamista mitattiin Likert-asteikolla.

Muuttujista muodostettiin faktorianalyysi, joka tuotti kolmen faktorin ratkaisun

(ominaisarvot > 1). Kolmen faktorin ratkaisu selittää muuttujien varianssista 50,9

%. Ajossa poistettiin yksi huonosti tai epäselvästi latautuva muuttuja. Faktorit ja

niille vahvimmin latautuneet muuttujat esitetään liitteessä IV. Faktorit nimettiin

seuraavasti:

• Yksityinen yritystoiminta yhteiskunnan etu

• Yksityisen yritystoiminnan rajoittaminen

• Yksityisen yritystoiminnan tukeminen

Toiselle faktorille latautui selkeästi vain yksi muuttuja, mutta myös kaksi muuta

negatiivissävytteistä muuttujaa (yksityisomistava yritystoiminta uhka

taloudelliselle tasa-arvolle sekä valtion tuki huonosti menestyville yrityksille on

verorahojen tuhlausta). Ne latautuivat kuitenkin vahvemmin negatiivisesti 1. ja 3.

faktoreille. Siispä faktori uskallettiin nimetä tavalla, jolla se nimettiin.

5.4 Kuva ympäristön asenteista

Sukulaisten ja tuttavien osalta faktorianalyysillä saatiin konstruoitua kyselyssä

esitetyistä muuttujista kahden faktorin ratkaisu (ominaisarvot > 1), joka selittää
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muuttujien varianssista 63,0 %. Faktorit ja niille vahvimmin latautuneet muuttujat

esitetään liitteessä IV. Faktorit nimettiin seuraavasti:

• Yrityksen perustamishaluttomuus lähipiirissä

• Perheen ja lähipiirin tuen puuttuminen

Yleisellä tasolla faktorianalyysi tuotti kolmen faktorin ratkaisun (ominaisarvot >

1), joka selittää 54,2 % muuttujien varianssista. Faktorit ja niille vahvimmin

latautuneet muuttujat esitetään liitteessä IV. Faktorit nimettiin seuraavasti:

• Käsitys ympäristön myönteisistä asenteista yrittäjyyttä kohtaan

• Käsitys ympäristön arvostuksesta yrittäjyyttä kohtaan

• Käsitys ympäristön kielteisistä asenteista yrittäjyyttä kohtaan

5.5 Yrittäjyysmotivaatiotekijöitä selittävät tekijät

Naiset uskovat miehiä useammin omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa (sisäinen

kontrolliodotus) elämässään (p<0.05). He kuitenkin ovat myös useammin sitä

mieltä, että yrityksen perustaminen on heille täysin vieras ajatus (p<0.01), ja että

yrittäjän työ on rasittavaa ja epävarmaa (p<0.05). Myös koettu sopimattomuus

yrittäjäksi, haluttomuus ryhtyä sellaiseksi ja yrityksen perustamishaluttomuus

lähipiirissä on naisilla merkitsevästi suurempaa kuin miehillä (p<0.01).

Koko aineistossa iän lisääntyessä sekä sattuma- (p<0.05) että toiset henkilöt

(p<0.01) -kontrolliodotus vähenevät. Ikä korreloi merkitsevästi positiivisesti oman

yrityksen omistajien kanssa (p<0.05). Kussakin ikäluokassa oli ainakin yksi oman

yrityksen omistava henkilö. Iän lisääntyessä yrittäjän työn kokeminen rasittavaksi

ja epävarmaksi vähenee, käsitys ympäristön myönteisistä asenteista yrittäjyyttä

kohtaan nousee ja kielteisistä asenteista vähenee (p<0.05). Kuitenkin, iän

lisääntyessä myös yrittäjän näkeminen ihannekansalaisena laskee (p<0.01).

Itä-Suomen läänistä tulevat eivät ole taipuvaisia kokemaan olevansa sopimattomia
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yrittäjiksi (p<0.05). Länsi-Suomen lääniläiset puolestaan eivät yleensä usko, että

aloittamiseen ja menestymiseen tarvitaan alkupääomaa ja osuvaa yritysalan

valintaa (p<0.05). Etelä-Suomen lääniläiset näkevät yrittäjät muita vähemmän

työmuurahaisina (p<0.05).

Ne vastaajat, joilla on lähipiirissä yrittäjiä, olisivat yleensä valmiita perustamaan

yrityksen jos siihen tarjoutuisi hyvä tilaisuus. (p<0.01) He pitävät suoriutumiseen

liittyviä arvoja tärkeinä, eivätkä halua rajoittaa yksityistä yritystoimintaa. He eivät

yleensä näe yrittäjän työtä keinottelevana, eivätkä myöskään usko sanonnan ”työ

tekijäänsä neuvoo” pitävän paikkansa yrittäjien kohdalla (p<0.05). He luottavat

usein omiin kykyihinsä yrittäjänä, eivätkä ole haluttomia ryhtymään yrittäjiksi.

Heidän lähipiirissään ei ole nähtävissä yrityksen perustamishaluttomuutta, eivätkä

he koe että heidän perheensä ja lähipiirinsä eivät tukisi heitä. Sen sijaan he

näkevät ympäristön arvostavan yrittäjyyttä. Heidän mielestään yrittäjä on

työmuurahainen (p<0.01).

Ne, joiden vanhemmista jompikumpi tai molemmat ovat yrittäjiä, pitävät yleensä

tärkeinä uteliaisuuteen liittyviä arvoja ja yksityisen yritystoiminnan tukemista.

Myöskään yrittäjävanhempien lapset eivät yleensä usko sanonnan ”työ tekijäänsä

neuvoo” paikkansapitävyyteen yritystoiminnan kohdalla (p<0.05) He näkevät

ympäristön arvostavan yrittäjyyttä, sen sijaan että sillä olisi kielteinen asenne

yrittäjyyttä kohtaan (p<0.01).

Teknologiayrittäjyyskoulutuksesta kiinnostuneilla tai siihen osallistuneilla on

usein korkea sisäinen kontrolliodotus. He pitävät yrityksen perustamista

harvemmin täysin vieraana ajatuksena (p<0.01). Sen lisäksi että he olisivat usein

valmiita perustamaan yrityksen jos saisivat hyvän tilaisuuden, on monilla heistä

melko valmiit suunnitelmat tai jo olemassa oma yritys (p<0.05). Heillä on

matalammat työn ulkoiset arvot, ja korkeammat uteliaisuuteen liittyvät arvot

(p<0.05). He eivät koe olevansa sopimattomia eivätkä haluttomia yrittäjiksi, vaan

luottavat omiin kykyihinsä yrittäjinä muita enemmän. Heidän lähipiirissään ei
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yleensä myöskään ole yrityksen perustamishaluttomuutta. (p<0.01)

Yrittäjyyteen liittyviä kursseja LTY:ssä opiskelleet kokevat harvemmin olevansa

sopimattomia yrittäjiksi (p<0.05). Yrityksen perustaminen ei yleensä ole heille

täysin vieras ajatus, ja usein heillä on jo oma yritys (p<0.01). He luottavat omiin

kykyihinsä yrittäjänä, eivätkä ole haluttomia ryhtymään yrittäjiksi tai koe

lähipiirissään olevan yrityksen perustamishaluttomuutta (p<0.01). He myös usein

näkevät ympäristön arvostavan yrittäjyyttä (p<0.05).

Puoluekannatuksista suosituimmiksi nousivat Keskusta (9,8 % kaikista äänistä),

Kokoomus (48,9 %) ja Vihreät (15,7 %). Keskustaa äänestävät käsittävät

ympäristön asenteet myönteisiksi yrittäjyyttä kohtaan (p<0.05). He pitävät

harvemmin yrityksen perustamista vieraana ajatuksena, ja he olisivatkin usein

valmiita perustamaan oman yrityksen jos siihen olisi hyvä tilaisuus (p<0.05).

Kokoomusta äänestäville työn ulkoiset arvot eivät ole tärkeitä (p<0.05). Heidän

mielestään yksityinen yritystoiminta on yhteiskunnan etu (p<0.01), eikä yrittäjän

työ ei ole keinottelevaa (p<0.05). He eivät myöskään yleensä tunne itseään

sopimattomiksi tai haluttomiksi ryhtymään yrittäjiksi (p<0.01), eivätkä koe että

heidän perheensä ja lähipiirinsä eivät tukisi heitä (p<0.05). Vihreän liiton

kannatus korreloi negatiivisesti sisäisen kontrolliodotuksen kanssa, mikä

tarkoittaa sitä, että ne jotka äänestäisivät Vihreitä, uskovat yleensä vähemmän

omiin mahdollisuuksiinsa vaikuttaa elämäänsä (p<0.05). Heille kiintymiseen

liittyvät arvot ovat tärkeitä, ja he ovat usein sitä mieltä, ettei yksityinen

yritystoiminta ole yhteiskunnan etu (p<0.05). Usein he kokevat itsensä

haluttomiksi (p<0.05) ja sopimattomiksi ryhtymään yrittäjiksi, eivätkä luota omiin

kykyihinsä yrittäjinä (p<0.01) He eivät yleensä usko ympäristöllä olevan

myönteisiä asenteita yrittäjyyttä kohtaan (p<0.05)
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5.6 Kontrolliodotusten ja arvojen korrelaatiot

Yrittäjille tyypillisinä piirteinä voidaan pitää nimenomaan korkeita

suoriutumiseen liittyviä arvoja sekä sisäistä kontrolliodotusta. Pitkäsen ja Vesalan

(1996) tutkimuksessa länsisuomalaisella yrittäjätyypillä suoriutumisarvot

liittyivätkin nimenomaan sisäiseen kontrolliodotukseen. (Pitkänen & Vesala,

1996, s. 68) Käsillä olevassa tutkimuksessa sisäinen kontrolliodotus ei kuitenkaan

korreloinut tilastollisesti merkitsevästi minkään arvoryhmän kanssa, mutta

korrelaation suunta suoriutumisarvojen kanssa oli positiivinen (taulukko 5.4).

Taulukko 5.4. Arvoryhmien ja kontrolliodotusten väliset korrelaatiot.

Arvoryhmä
Sisäinen

kontrolliodotus
Toiset henkilöt-
kontrolliodotus

Työn ulkoiset arvot -0.066 -0.077
Suoriutumisarvot 0.034 -0.030
Vaikuttamisarvot -0.014 -0.118
Kiintymisarvot -0.022 -0.135*
Uteliaisuusarvot -0.055 0.056
** = (p<0.01), * = (p<0.05)

Toiset henkilöt -kontrolliodotuksen ainoa merkitsevä yhteys arvoryhmiin oli

negatiivinen korrelaatio kiintymiseen (mahdollisuus olla tekemisissä enemmän

ihmisten kuin esineiden kanssa, lämpimät ihmissuhteet, mahdollisuus auttaa muita

ihmisiä) liittyvien arvojen kanssa (p<0.05). Lisäksi toiset henkilöt -

kontrolliodotuksen ja suoriutumiseen liittyvien arvojen välinen korrelaatio oli

negatiivisen suuntainen, vaikkakaan ei tilastollisesti merkitsevä. Tässä valossa ei

itäsuomalaisen yrittäjätyypin esiintymistä LTY:ssä voida todentaa. Sattuma-

kontrolliodotus päätettiin jättää pois tarkastelusta, sillä se vähenee iän myötä (ks.

kappale 5.5) - tapaukset aineistossa ovat iältään suhteellisen nuoria. Lisäksi

sattuma-kontrolliodotus ei ole tutkimuksen kannalta tärkeässä asemassa, koska

halutaan tarkastella nimenomaan itä- ja länsisuomalaista yrittäjätyyppiä.
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5.7 Kontrolliodotusten ja asenteiden yrittäjyyttä kohtaan korrelaatiot

Sisäisen kontrolliodotuksen yhteydet asenteisiin (taulukko 5.5) olivat varsin

myönteisiä ja selvästi länsisuomalaiselle yrittäjätyypille ominaisia. Omiin

vaikuttamismahdollisuuksiinsa elämässään uskovat pitävät yrittäjiä arvostettuna

ryhmänä, eivätkä haluaisi rajoittaa yksityistä yritystoimintaa (p<0.01). Heidän

mielestään yrittäjillä on hyvä yhteistyökyky ja -henki, eivätkä yrittäjät ole

nousukasluonteisia (p<0.05). He eivät näe yrittäjän työtä keinotteluna (p<0.01).

Sisäiseen kontrolliin uskovat kokevatkin itsensä sopiviksi ja halukkaiksi

ryhtymään yrittäjiksi, ja myös luottavat omiin kykyihinsä (p<0.01). Heidän

mielestään yrittäjä on työmuurahainen (p<0.01). Länsisuomalainen yrittäjätyyppi

on siis asenteiden perusteella erotettavissa.

Taulukko 5.5. Sisäisen kontrolliodotuksen ja asenteiden väliset korrelaatiot.

Asenne
Sisäinen

kontrolliodotus
Yksityisen yritystoiminnan rajoittaminen -0.208**
Yrittäjillä hyvä yhteishenki ja yhteistyökyky 0.143*
Yrittäjät arvostettu ryhmä 0.179**
Yrittäjät nousukasluonteisia -0.163*
Yrittäjän työ keinottelevaa -0.277**
Koettu sopimattomuus yrittäjäksi -0.290**
Luottamus omiin kykyihin yrittäjänä 0.185**
Haluttomuus ryhtyä yrittäjäksi -0.198**
Työmuurahainen 0.183**
** = (p<0.01), * = (p<0.05)

Toiset henkilöt -kontrolliodotus (taulukko 5.6) korreloi merkitsevästi positiivisesti

yksityisen yritystoiminnan yhteiskunnan etuna näkemisen kanssa (p<0.05), sekä

yrittäjiä arvostettuna ryhmänä pitämisen kanssa (p<0.01). Kuitenkin he usein

uskovat yrittäjän työn olevan rasittavaa ja epävarmaa (p<0.01) He näkevät

yrittäjän työmuurahaisena (p<0.01). Myös ihannekansalaisena pitämisen kanssa

esiintyi positiivinen sekä oman yrityksen omistajien kanssa negatiivinen

merkitsevä korrelaatio (p<0.05).
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Taulukko 5.6. Toiset henkilöt -kontrolliodotuksen ja asenteiden väliset korrelaatiot.

Asenne
Toiset henkilöt-
kontrolliodotus

Minulla on jo oma yritys -0.171*
Yksityinen yritystoiminta yhteiskunnan etu 0.166*
Yrittäjät arvostettu ryhmä 0.210**
Yrittäjän työ rasittavaa ja epävarmaa 0.322**
Ihannekansalainen 0.164*
Työmuurahainen 0.230**
** = (p<0.01), * = (p<0.05)

Toiset henkilöt -kontrolliodotuksen ja asenteiden yrittäjyyttä kohtaan valossa

jonkinnäköisiä yhtäläisyyksiä itäsuomalaiseen yrittäjätyyppiin voitaisiin

periaatteessa nähdä (yrittäjän työn rasittavuus ja epävarmuus, ihannekansalaisuus

sekä yrittäjät arvostettu ryhmä). Yritystoiminnan näkeminen yhteiskunnan etuna

korreloi kuitenkin Pitkäsen ja Vesalan (1996) tutkimuksessa negatiivisesti toiset

henkilöt -kontrolliodotuksen kanssa, ja siten korosti yrittäjän työn sosiaalisen

arvostuksen tärkeyttä kyseiselle tyypille. Tällöin ei asenteiden perusteella voida

esittää löytyvän teoriassa esitettyä itäsuomalaista yrittäjätyyppiä.

5.8 Kontrolliodotusten ja kuvan ympäristön asenteista korrelaatiot

Taulukon 5.7 mukaisesti sisäisen kontrolliodotuksen faktori korreloi merkitsevästi

negatiivisesti perheen ja lähipiirin tuen puuttumisen kanssa (p<0.01).

Länsisuomalaisen yrittäjätyypin tapaan sisäiseen kontrolliin elämässään uskovat

siis kokevat, että heidän perheensä ja lähipiirinsä tukisivat heitä, mikäli he

ryhtyisivät yrittäjiksi. He myös käsittävät ympäristön asenteet myönteisiksi

yrittäjyyttä kohtaan (p<0.05) – joskin merkitsevyys häviää, kun ikä vakioidaan.

Toiset henkilöt -kontrolliodotus korreloi merkitsevästi (p<0.05) ainoastaan

”käsitys ympäristön kielteisistä asenteista yrittäjyyttä kohtaan” -faktorin kanssa

(taulukko 5.7). Myös tässä tapauksessa merkitsevyys kuitenkin häviää, kun ikä

vakioidaan. Negatiiviset, vaikkakaan ei tilastollisesti merkitsevät, korrelaatiot

esiintyvät myös ympäristön myönteisten asenteiden ja arvostuksen yrittäjyyttä

kohtaan yhteydessä. Itäsuomalainen yrittäjätyyppi ei Pitkäsen ja Vesalan (1996)
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tutkimuksessa nähnyt virallista suhtautumista yrittäjyyteen erityisen kielteisenä,

eikä yleistä suhtautumista erityisen myönteisenä. Arvojen ja asenteiden lisäksi

käsitys ympäristön asenteista ei näyttäisi viittaavan itäsuomalaisen yrittäjätyypin

esiintymiseen LTY:ssä.

Taulukko 5.7. Käsityksen ympäristön asenteista ja kontrolliodotusten väliset korrelaatiot.

Käsitys ympäristön asenteista
Sisäinen

kontrolliodotus
Toiset henkilöt-
kontrolliodotus

Yrityksen perustamishaluttomuus
lähipiirissä -0.022 -0.103
Perheen ja lähipiirin tuen
puuttuminen -0.188** -0.104
Käsitys ympäristön myönteisistä
asenteista yrittäjyyttä kohtaan 0.134* -0.090
Käsitys ympäristön arvostuksesta
yrittäjyyttä kohtaan 0.052 -0.055
Käsitys ympäristön kielteisistä
asenteista yrittäjyyttä kohtaan -0.058 0.138*
** = (p<0.01), * = (p<0.05)
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6 YRITTÄJYYSHALUKKUUS JA YRITTÄJYYSSOPIVUUS

LTY:SSÄ

6.1 Yrittäjyyshalukkuus

LTY:n opiskelijoiden halukkuutta ryhtyä yrittäjiksi mitattiin viisiportaisella

kysymyksellä. Taulukossa 5.3 esitettiin kunkin vastausvaihtoehdon saamat

osuudet. 23,3 %: lle vastaajista yrityksen perustaminen oli täysin vieras ajatus ja

39,8 %: lla ajatus siitä oli käynyt mielessä. Jopa 29,2 % kokivat olevansa valmiita

ryhtymään yrittäjiksi hyvän tilaisuuden saadessaan - kuitenkin vain 2,1 %: lla oli

melko valmiit suunnitelmat yrityksen perustamisesta. 5,5 % vastaajista oli jo

oman yrityksen omistajia.

Yrittäjyyshalukkuutta osastoittain tarkasteltuna valmiit suunnitelmat yrityksen

perustamiseen oli vain pienellä määrällä konetekniikan, energiatekniikan ja

tietotekniikan opiskelijoita. Sen sijaan hyvän tilaisuuden saadessaan valmiita

yrittäjiksi olevia näyttäisi olevan enemmän. Tämä vastausvaihtoehto sai

suurimmat osuudet konetekniikan, tuotantotalouden ja sähkötekniikan osastoilla.

Oman yrityksen omistajia löytyi kaikilta muilta paitsi ympäristötekniikan ja

sähkötekniikan osastoilta. Suurimmat osuudet heistä sijoittuvat konetekniikan ja

tuotantotalouden osastoille. (Liite V)

Jos yrittäjyyshalukkaina pidetään niitä, jotka ovat vastanneet jonkin kolmesta

viimeisestä vastausvaihtoehdosta (olisin valmis perustamaan oman yrityksen, jos

siihen tarjoutuisi hyvä tilaisuus; minulla on melko valmiit suunnitelmat omasta

yrityksestä; minulla on jo oma yritys), niin koko aineistossa yrittäjyyshalukkaita

on 36,7 % (87 tapausta). Osastoittain yrittäjyyshalukkaat ovat jakautuneet

taulukon 6.1 mukaisesti. Suurin osa (33,3 %) yrittäjyyshalukkaista näyttäisi

olevan keskittynyt konetekniikan osastolle, ja toiseksi suurin osa (14,9 %)

tuotantotalouden osastolle.
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Taulukko 6.1. Yrittäjyyshalukkuus LTY:ssä osastoittain.

Yrittäjyyshalukkuus
KATI 11,5 %
KETE 5,7 %
KOTE 33,3 %
ENTE 10,3 %
YMTE 2,3 %
TUTA 14,9 %
TITE 10,3 %
SÄTE 11,5 %
Yhteensä 99,8 %

Taustamuuttujilla on jonkin verran yhteyksiä yrittäjyyshalukkuuteen: yrittäjiksi

halukkailla on muita useammin lähipiirissä yrittäjiä (p<0.01), he ovat

kiinnostuneita teknologiayrittäjyyskoulutuksesta tai osallistuneita siihen (p<0.01)

ja he ovat usein opiskelleet yrittäjyyteen liittyviä kursseja LTY:ssä (p<0.01).

6.2 Yrittäjyyssopivuus länsisuomalaisen yrittäjätyypin valossa

LTY:n opiskelijoiden joukossa esiintyi länsisuomalaista yrittäjätyyppiä sisäisen

kontrolliodotuksen, ammatillisten arvojen ja asenteiden yrittäjyyttä kohtaan

valossa. Yrittäjyyssopivuuden esiintymistä koko aineistossa ja osastoittain

kartoitettiin hakemalla aineistosta sellaiset tyypit, jotka omaavat vahvan sisäisen

kontrolliodotuksen, suoriutumiseen liittyvät arvot sekä länsisuomalaiselle

yrittäjätyypille havaitut myönteiset asenteet yrittäjyyttä kohtaan.

Kunkin tutkimusyksikön saamat sisäisen kontrolliodotuksen faktoripistemäärät

normeerattiin jakamalla ne vastaajien lukumäärällä ja kertomalla sadalla. Vahvan

sisäisen kontrolliodotuksen kriteerinä käytettiin sitä, että normeerattu pistemäärä

on 0.20 tai enemmän. Tällöin 24,1 % aineistosta (57 tapausta) omaa vahvan

sisäisen kontrolliodotuksen. Jos kriteerinä olisi käytetty pistemäärää 0.25, olisi

osuus laskenut 19,8 prosenttiin (47 tapausta).

Taulukossa 6.2 esitetään faktoripistemäärien keskiarvot osastoittain.

Kauppatieteiden ja energiatekniikan osastot saivat korkeimmat pisteet, kun taas

tietotekniikan osasto matalimmat.
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Taulukko 6.2. Sisäisen kontrolliodotuksen faktoripistemäärien keskiarvot osastoittain.

Sisäinen kontrolliodotus
KATI 0.12
KETE -0.07
KOTE 0.04
ENTE 0.26
YMTE -0.09
TUTA 0.08
TITE -0.27
SÄTE -0.03

Vaikka korkeat suoriutumiseen liittyvät arvot ovat yrittäjille tyypillisiä, eivät ne

(kuten ei mikään muukaan arvoryhmä) käsillä olevassa aineistossa korreloineet

sisäisen kontrolliodotuksen kanssa. Suoriutumisarvot oli kuitenkin ainoa

arvoryhmä, jolla oli positiivisen suuntainen, vaikkakin hyvin lievä, yhteys sisäisen

kontrolliodotuksen kanssa. Tämän vuoksi aineistosta poimittiin

yrittäjyyssopivuuteen liittyen ne vastaajat, jotka olivat valinneet vähintään yhden

suoriutumiseen liittyvän arvon. Tällaisia vastaajia oli koko aineistossa jopa 82,3

% (195 tapausta).

Yrittäjämyönteisiä asenteita tarkastellessa aineistosta poimittiin ne tapaukset,

joilla oli länsisuomalaiselle yrittäjätyypille tyypillisissä asenteissa normeerattu

faktoripistemäärä suurempi tai yhtä suuri kuin 0.20. Osassa asenteista

negatiivisuus merkitsee yrittäjämyönteisyyttä. Näiden kohdalla tarkastellaan

negatiivisia pistemääriä, jotka ovat pienempiä tai yhtä pieniä kuin -0.20.

Taulukossa 6.3 esitetään koko aineistossa asennefaktoreille täten saadut

prosentuaaliset osuudet.
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Taulukko 6.3. Yrittäjämyönteisten asenteiden %-osuudet aineistossa.

Asenne %-osuus
Yksityisen yritystoiminnan rajoittaminen (-) 29 %
Yrittäjillä hyvä yhteistyöhenki ja
yhteistyökyky (+)

28 %

Yrittäjät arvostettu ryhmä (+) 24 %
Yrittäjät nousukasluonteisia (-) 27 %
Yrittäjän työ keinottelevaa (-) 27 %
Koettu sopimattomuus yrittäjäksi (-) 27 %
Luottamus omiin kykyihin yrittäjänä (+) 22 %
Haluttomuus ryhtyä yrittäjäksi (-) 24 %
Työmuurahainen (+) 27 %
Perheen ja lähipiirin tuen puuttuminen (-) 27 %
Käsitys ympäristön myönteisistä asenteista
yrittäjyyttä kohtaan (+)

24 %

Tämän jälkeen aineistosta haluttiin poimia ne vastaajat, joilla oli vahva sisäinen

kontrolliodotus (normeerattu faktoripistemäärä 0.20 tai yli), suoriutumiseen

liittyvät arvot (valinneet vähintään yhden suoriutumisarvon) sekä

länsisuomalaisen yrittäjätyypin mukaisesti yrittäjämyönteiset asenteet. Tällä

tavoin ei kuitenkaan valikoitunut yhtään vastaajaa, eli kaikki kriteerit eivät

toteudu yhtä aikaa.

Tarkastellaan ensin vahvan sisäisen kontrolliodotuksen ja suoriutumiseen

liittyvien arvojen yhtäaikaista olemassaoloa. Edellä esitetyin kriteerein aineistosta

valikoitui 24,1 % vastaajista. Osastoittain kyseisten tyyppien jakaantuminen

esitetään taulukossa 6.4. Suurimmat osuudet näyttäisivät sijoittuvan konetekniikan

(23,4 %), tuotantotalouden (17,0 %) ja sähkötekniikan (17,0 %) osastoille.

Taulukko 6.4. Vahvan sisäisen kontrolliodotuksen ja suoriutumiseen liittyvien arvojen mukaisten

tyyppien prosentuaaliset osuudet kullakin LTY:n osastolla.

Sisäinen
kontrolliodotus+suoriutumisarvot (%)

KATI 14,9 %
KETE 8,5 %
KOTE 23,4 %
ENTE 4,3 %
YMTE 8,5 %
TUTA 17,0 %
TITE 6,4 %
SÄTE 17,0 %

Yhteensä 100,0 %
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Taulukossa 6.5 otetaan tarkasteluun mukaan sisäisen kontrolliodotuksen ja

suoriutumisarvojen lisäksi yrittäjämyönteiset asenteet ja kuva ympäristön

asenteista. Kullakin rivillä on esitetty asenteet (mukaan lukien kuva ympäristön

asenteista) yksitellen yhdistettynä korkeaan sisäiseen kontrolliodotukseen sekä

suoriutumisarvoihin. Esimerkiksi sellaisia tapauksia, joilla on korkea sisäinen

kontrolliodotus, suoriutumiseen liittyvät arvot ja matalat faktoripisteet yksityisen

yritystoiminnan rajoittamisessa, on koko aineistossa 8,5 %.

Taulukko 6.5. Vahva sisäinen kontrolliodotus ja suoriutumiseen liittyvät arvot yhdistettyinä

yrittäjämyönteisiin asenteisiin.

Sisäinen kontrolliodotus+suoriutumisarvot+asenteet Tapauksia
aineistossa (%)

Yksityisen yritystoiminnan rajoittaminen (-) 8,5 %
Yrittäjillä hyvä yhteistyöhenki ja yhteistyökyky (+) 6,0 %
Yrittäjät arvostettu ryhmä (+) 6,3 %
Yrittäjät nousukasluonteisia (-) 8,4 %
Yrittäjän työ keinottelevaa (-) 8,0 %
Koettu sopimattomuus yrittäjäksi (-) 9,3 %
Luottamus omiin kykyihin yrittäjänä (+) 6,3 %
Haluttomuus ryhtyä yrittäjäksi (-) 5,5 %
Työmuurahainen (+) 7,2 %
Perheen ja lähipiirin tuen puuttuminen (-) 9,3 %
Käsitys ympäristön myönteisistä asenteista yrittäjyyttä
kohtaan (+)

5,9 %

Yrittäjäksi sopivat valittiin sillä perusteella, että 11 länsisuomalaisen tyypin

myönteisestä asenteesta yrittäjyyttä kohtaan vähintään 4 asennetta toteutui yhtä

aikaa. Sellaisia tyyppejä, joilla oli aiemmin esitettyjen kriteerien mukaisesti vahva

sisäinen kontrolliodotus, suoriutumiseen liittyvät arvot ja vähintään 4 yhtä aikaa

toteutuvaa yrittäjämyönteistä asennetta oli 11,4 % (27 tapausta) aineistossa. Jos

yhtä aikaa toteutuvia asenteita olisi valittu kolme, olisi osuus kasvanut noin 14

prosenttiin. Osastoittain yrittäjyyssopivuus jakaantui taulukon 6.6 mukaisesti.

Konetekniikan ja sähkötekniikan osastoille keskittyivät suurimmat osuudet (25,9

%) yrittäjäksi sopivista. Myös tuotantotalouden osastolla oli suuri osa (22,2 %)

yrittäjäksi sopivista tyypeistä. Pienimmät osuudet olivat kemiantekniikan,

energiatekniikan ja ympäristötekniikan osastoilla (3,7 %). Taustamuuttujilla ei

näyttänyt olevan vaikutusta yrittäjyyssopivuuteen.
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Taulukko 6.6. Yrittäjyyssopivuus osastoittain.

Yrittäjyyssopivuus
KATI 7,4 %
KETE 3,7 %
KOTE 25,9 %
ENTE 3,7 %
YMTE 3,7 %
TUTA 22,2 %
TITE 7,4 %
SÄTE 25,9 %
Yhteensä 99,9 %

6.3 Yhtäaikainen yrittäjyyshalukkuus ja yrittäjyyssopivuus

Jos tarkastellaan samanaikaisesti sekä halukkaita ryhtymään yrittäjäksi että

sopivia siihen, saadaan vain 2,5 % aineistosta (6 tapausta). Nämä vastaajat

sijoittuvat konetekniikan, energiatekniikan, tuotantotalouden ja sähkötekniikan

osastoille taulukon 6.7 mukaisesti.

Taulukko 6.7. Yhtäaikainen yrittäjyyshalukkuus ja yrittäjyyssopivuus osastoittain.

Yrittäjyyshalukkuus +
yrittäjyyssopivuus

KATI 0,0 %
KETE 0,0 %
KOTE 33,3 %
ENTE 33,3 %
YMTE 0,0 %
TUTA 16,7 %
TITE 0,0 %
SÄTE 16,7 %
Yhteensä 100,0 %
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7 OPINTOMENESTYS LTY:SSÄ

7.1 Opintomenestyksen osatekijät ja kokonaisopintomenestys

Opintomenestystä mitattiin kolmella muuttujalla, joita ovat opintopisteillä

painotettu LTY:n kurssien keskiarvo, oma arvio opintomenestyksestä sekä

opintopisteiden kertymisnopeus. Muuttujat ajettiin pääkomponenttianalyysiin

tarkoituksena saada aikaan yksi opintomenestystä kuvaava muuttuja, jolloin

menestyksen tarkastelu olisi yksikäsitteisempää. Muuttujat latautuivat

pääkomponentille taulukon 7.1 mukaisesti. Yhden pääkomponentin (ominaisarvo

> 1) ratkaisu selittää muuttujien varianssista 53,3 %. Pääkomponentille annettiin

nimeksi kokonaisopintomenestys, ja sille latautuivat positiivisesti kaikki

menestyksen osatekijät.

Taulukko 7.1. Pääkomponenttianalyysi opintomenestystekijöistä.

Pääkomponentti 1:
Kokonaisopintomenestys

LTY:n keskiarvo
Oma arvio
opintomenestyksestä
Opintopisteiden
kertymisnopeus

0.883

0.737

0.525

Taulukossa 7.2 esitetään opintomenestystekijöiden ja kokonaisopintomenestyksen

keskinäiset korrelaatiot. Oman arvion opintomenestyksestä ja kertymisnopeuden

välistä yhteyttä lukuun ottamatta korrelaatiot ovat merkitsevästi positiivisia.

Taulukko 7.2. Opintomenestystekijöiden keskinäiset korrelaatiot.

Oma arvio opinto-
menestyksestä

LTY:n
keskiarvo

Opintopisteiden
kertymisnopeus

Kokonais-
opintomenestys

Oma arvio opinto-
menestyksestä 1.000

LTY:n keskiarvo 0.482** 1.000
Opintopisteiden
kertymisnopeus 0.030 0.331** 1.000

Kokonais-
opintomenestys 0.735** 0.884** 0.523** 1.000

** = (p<0.01)
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7.2 Opintomenestystä selittävät tekijät

Ikä ei vaikuta merkitsevästi opintomenestykseen, mutta sukupuoli sen sijaan

vaikuttaa. Naisilla on merkitsevästi korkeampi keskiarvo LTY:ssä (p<0.05). Myös

pääkomponenttianalyysilla saatu kokonaisopintomenestys näyttäisi olevan naisilla

korkeampi kuin miehillä (p<0.05).

Kauppatieteiden osaston opiskelijat saavat yleensä korkeampia keskiarvoja kuin

muut (p<0.01). Kauppatieteiden opiskelu korreloi merkitsevästi positiivisesti

myös opintopisteiden kertymisnopeuden ja kokonaisopintomenestyksen kanssa

(p<0.05). Kemiantekniikan osastolla sen sijaan saadaan muita merkitsevästi

matalampia keskiarvoja (p<0.01). Vuosikurssi vaikuttaa jonkin verran

opintopisteiden kertymisnopeuteen: ylimmillä vuosikursseilla kertymisnopeus

hidastuu (p<0.05).

Liikuntaharrastukset vaikuttavat positiivisesti opintomenestykseen. Lenkkeily

ja/tai hiihtoharrastus korreloi positiivisesti opintopisteiden kertymisnopeuden ja

arvion opintomenestyksestä (p<0.05), sekä kokonaisopintomenestyksen kanssa

(p<0.01). Myös muu liikunta korreloi positiivisesti sekä oman arvion (p<0.01) että

kokonaismenestyksen (p<0.05) kanssa. Joukkuepelit, seura- ja korttipelit sekä

kaljalla käynti sen sijaan vaikuttavat negatiivisesti LTY:n keskiarvoon ja

kokonaisopintomenestykseen (p<0.05), sekä omaan arvioon opintomenestyksestä

(p<0.01). Ruuanlaitto ja käsityöt vaikuttavat positiivisesti opintopisteiden

kertymisnopeuteen (p<0.05).

Lukiossa menestyminen vaikuttaa yliopistomenestykseen positiivisesti. Lukion

keskiarvo korreloi positiivisesti oman arvion opintomenestyksestä, LTY:n

keskiarvon sekä kokonaismenestyksen kanssa (p<0.01). Ylioppilastutkinnon

yleisarvosana korreloi positiivisesti arvion omasta opintomenestyksestä (p<0.05)

sekä LTY:n keskiarvon, opintopisteiden kertymisnopeuden ja

kokonaisopintomenestyksen (p<0.01) kanssa. Ne, jotka ovat tulleet sisään
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yliopistoon yhteisvalinnan pääsykokeen kautta, ovat arvioineet

opintomenestyksensä keskimääräistä huonommaksi (p<0.01). Myös LTY:n

keskiarvo (p<0.05) sekä kokonaisopintomenestys korreloivat merkitsevästi

negatiivisesti pääsykokeen kanssa (p<0.01). Sen sijaan yhteisvalinnan

paperivalinnalla tulleilla korrelaatiot oman opintomenestyksen arviointiin ja

kokonaisopintomenestykseen ovat positiivisia (p<0.05). Aikaisemman

opintomenestyksen yhteydet opintomenestystekijöihin esitetään taulukossa 7.3.

Taulukko 7.3. Aikaisemman opintomenestyksen yhteydet opintomenestystekijöihin.

Oma arvio opinto-
menestyksestä

LTY:n
keskiarvo

Opintopisteiden
kertymisnopeus

Kokonais-
opintomenestys

Lukion ka 0.228** 0.168** 0.016 0.201**
Yo-tutkinnon
yleisarvosana 0.139* 0.224** 0.210** 0.251**

Pääsykokeet -0.265** -0.153* -0.040 -0.215**
Yhteispisteet 0.061 0.052 0.032 0.067
Paperivalinta 0.159* 0.099 0.071 0.149*
Erillisvalinta 0.064 0.012 -0.052 0.016

** = (p<0.01), * = (p<0.05)

7.3 Opintomenestystä selittävät tekijät osastoittain

Ikä vaikuttaa kauppatieteiden osastolla negatiivisesti (p<0.05) omaan arvioon

opintomenestyksestä, mutta positiivisesti (p<0.01) LTY:n keskiarvoon sekä

opintopisteiden kertymisnopeuteen. Myös liikuntaharrastus vaikuttaa positiivisesti

niin keskiarvoon (p<0.01) kuin kokonaisopintomenestykseen (p<0.05). Kevyellä

lukemisella sen sijaan näyttäisi olevan päin vastainen vaikutus (p<0.05).

Aikaisempi opintomenestys vaikuttaa yleensä muutoin positiivisesti

opintomenestykseen LTY:ssä, mutta lukion keskiarvolla ja opintopisteiden

kertymisnopeudella näyttää olevan negatiivinen (p<0.05) korrelaatio. Liitteessä

VI esitetään kauppatieteiden osastolla opintomenestystä selittävät tekijät

taulukoituna.

Kemiantekniikan osastolla Itä-Suomen läänistä tulevilla on yleensä muita

huonompia keskiarvoja (p<0.05). Myös tällä osastolla liikuntaharrastus vaikuttaa
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positiivisesti opintomenestykseen (p<0.05). Pääsykokeilla yliopistoon hyväksytyt

menestyvät opinnoissaan keskimääräistä huonommin (p<0.05). (Liite VI)

Konetekniikan osastolla Etelä-Suomen läänistä tulleet näyttäisivät menestyvän

opinnoissaan muita huonommin (p<0.01), kun taas Itä-Suomen lääniläiset muita

paremmin (p<0.01). Liikuntaharrastukset tukevat opintomenestystä, mutta

joukkuepelejä pelaavilla on muita heikompi menestys ja he arvioivatkin usein

opintomenestyksensä muita huonommaksi (p<0.05). Myös seura- ja korttipelejä

harrastavat uskovat menestyvänsä muita huonommin opinnoissaan (p<0.01).

Ruuanlaitolla taas on positiivinen yhteys LTY:n keskiarvoon ja opintopisteiden

kertymisnopeuteen (p<0.05) sekä kokonaisopintomenestykseen (p<0.01).

Tietokone-harrastuksella on negatiivinen yhteys omaan arvioon

opintomenestyksestä (p<0.01), kun taas lukion keskiarvo korreloi positiivisesti

sekä LTY:n keskiarvon että kokonaisopintomenestyksen kanssa (p<0.01).

Pääsykokeilla sisään päässeet uskovat menestyvänsä opinnoissaan muita

huonommin, kun taas erillisvalinnalla tulleet muita paremmin (p<0.05). (Liite VI)

Energiatekniikan osastolla vuosikurssi korreloi positiivisesti oman arvion

opintomenestyksestä kanssa (p<0.05). Siivous ja kotityöt vaikuttavat positiivisesti

opintopisteiden kertymisnopeuteen (p<0.05), kun taas kevyt lukeminen vaikuttaa

negatiivisesti omaan arvioon opintomenestyksestä (p<0.01). Lukion keskiarvolla

taas on positiivinen yhteys siihen (p<0.05). Paperivalinnalla tulleet arvioivat

opintomenestyksensä muita paremmaksi (p<0.01). (Liite VI)

Ympäristötekniikan osastolla sukupuoli korreloi LTY:n keskiarvon kanssa

(p<0.05), eli naisilla on korkeampi keskiarvo kuin miehillä. Myös tällä osastolla

liikuntaharrastus vaikuttaa positiivisesti opintomenestykseen (p<0.05).

Kavereiden tapaaminen vaikuttaa negatiivisesti opintopisteiden

kertymisnopeuteen (p<0.01) ja seura- ja korttipelit negatiivisesti

kokonaisopintomenestykseen (p<0.05). Aikaisempi opintomenestys korreloi

positiivisesti opintomenestystekijöiden kanssa (p<0.01), mutta erillisvalinnalla

tulleilla on yleensä muita heikompi menestys. (Liite VI)
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Tuotantotalouden osastolla seura- ja korttipelit korreloivat negatiivisesti LTY:n

keskiarvon kanssa (p<0.05), ja siivous ja kotityöt positiivisesti oman arvion

opintomenestyksestä kanssa (p<0.05). Kaljalla käynti korreloi negatiivisesti

kokonaisopintomenestyksen kanssa ja ”muu harrastus” oman arvion

opintomenestyksestä kanssa (p<0.05). Yo-tutkinnon yleisarvosana korreloi

positiivisesti oman arvion opintomenestyksestä (p<0.05), LTY:n keskiarvon

(p<0.05) ja kokonaisopintomenestyksen (p<0.01) kanssa. (Liite VI)

Tietotekniikan osastolla vuosikurssi vaikuttaa negatiivisesti opintopisteiden

kertymisnopeuteen (p<0.05), eli mitä ylempi vuosikurssi, sen hitaampi

kertymisnopeus. Kavereiden tapaaminen vaikuttaa positiivisesti

kertymisnopeuteen (p<0.01).  Pääsykokeilla sisään päässeillä on yleensä muita

huonompi arvio opintomenestyksestään sekä kokonaisopintomenestys (p<0.05),

kun taas yhteispisteillä tulleilla ne ovat muita paremmat (p<0.05).

Paperivalinnalla tuleminen korreloi positiivisesti opintopisteiden

kertymisnopeuden kanssa (p<0.05). (Liite VI)

Sähkötekniikan osastolla harrastuksista ruuanlaitto (p<0.05) sekä siivous ja

kotityöt (p<0.01) vaikuttavat negatiivisesti sekä omaan arvioon

opintomenestyksestä että kokonaisopintomenestykseen. Yo-tutkinnon

yleisarvosana korreloi positiivisesti opintopisteiden kertymisnopeuden kanssa

(p<0.01). (Liite VI)

7.4 Opintomenestyksen yhteydet yrittäjyysmotivaatiotekijöihin,

yrittäjyyshalukkuuteen ja yrittäjyyssopivuuteen

7.4.1 Opintomenestyksen yhteydet yrittäjyysmotivaatiotekijöihin

Yrittäjyysmotivaatiotekijöiden vaikutuksia opintomenestykseen LTY:ssä

tarkastellaan sekä kunkin menestyksen osatekijän että

kokonaisopintomenestyksen valossa.
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Kontrolliodotusten ja opintomenestystekijöiden sekä kokonaisopintomenestyksen

väliset korrelaatiot esitetään taulukossa 7.4. Vertailun vuoksi taulukossa esitetään

myös toiset henkilöt –kontrolliodotus. Sisäisen kontrolliodotuksen tyypit arvioivat

yleensä opintomenestyksensä muita paremmaksi (p<0.05). Myös

kokonaisopintomenestys on heillä yleensä parempi (p<0.05).

Taulukko 7.4. Opintomenestyksen ja kontrolliodotusten väliset korrelaatiot.

Sisäinen
kontrolliodotus

Toiset henkilöt-
kontrolliodotus

Oma arvio
opintomenestyksestä 0.166* 0.096

LTY:n keskiarvo 0.112 -0.011
Opintopisteiden
kertymisnopeus 0.030 -0.124

Kokonaismenestys 0.143* -0.005
** = (p<0.01), * = (p<0.05)

Suoriutumiseen liittyvät arvot eivät korreloi opintomenestyksen osatekijöiden

eivätkä kokonaisopintomenestyksen kanssa (taulukko 7.5). Suoriutumiseen

liittyviä arvoja valinneet eivät siis menesty opinnoissaan muita paremmin tai

huonommin.

Taulukko 7.5. Opintomenestyksen ja suoriutumiseen liittyvien arvojen väliset korrelaatiot.

Suoriutumisarvot
Oma arvio
opintomenestyksestä 0.103

LTY:n keskiarvo 0.042
Opintopisteiden
kertymisnopeus 0.017

Kokonaismenestys 0.079

Länsisuomalaiselle yrittäjätyypille ominaiset yrittäjämyönteiset asenteet sen sijaan

korreloivat opintomenestystekijöiden ja kokonaisopintomenestyksen kanssa

jossain määrin. LTY:n keskiarvo korreloi negatiivisesti yrittäjiä arvostettuna

ryhmänä pitämisen kanssa (p<0.05), eli ne jotka pitävät yrittäjiä arvostettuna

ryhmänä, saavat muita huonompia keskiarvoja. Oma arvio opintomenestyksestä

korreloi negatiivisesti yksityisen yritystoiminnan rajoittamisen (p<0.01) sekä

yrittäjän työtä keinottelevana pitämisen kanssa (p<0.05). Opintopisteiden

kertymisnopeus korreloi negatiivisesti yrittäjiä arvostettuna ryhmänä pitämisen
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(p<0.05) ja työmuurahaisena pitämisen (p<0.01) kanssa, sekä positiivisesti

yrittäjän työtä keinottelevana pitämisen (p<0.01), haluttomuuden ryhtyä

yrittäjäksi (p<0.05) sekä perheen ja lähipiirin tuen puuttumisen kanssa (p<0.05).

7.4.2 Opintomenestyksen yhteydet yrittäjyyshalukkuuteen

Opintomenestyksen yhteyksiä yrittäjyyshalukkuuteen selvitettiin tarkastelemalla

opintomenestystekijöiden ja kokonaisopintomenestyksen korrelaatioita niihin,

jotka ilmoittivat olevansa valmiita ryhtymään yrittäjiksi hyvän tilaisuuden

saadessaan, omaavansa jo melko valmiit suunnitelmat oman yrityksen

perustamiseksi tai omistavansa jo oman yrityksen. Taulukossa 7.6 esitetään

korrelaatiot yrittäjyyshalukkaiden sekä opintomenestystekijöiden välillä.

Yrittäjyyshalukkuus-muuttujaan on yhdistetty edellä esitetyt vastausvaihtoehdot

(olisin valmis perustamaan oman yrityksen, jos siihen tarjoutuisi hyvä tilaisuus;

minulla on melko valmiit suunnitelmat omasta yrityksestä; minulla on jo oma

yritys).

Taulukko 7.6. Opintomenestyksen ja yrittäjyyshalukkuuden väliset yhteydet.

Oma arvio
opintomenestyksestä

LTY:n
keskiarvo

Opintopisteiden
kertymisnopeus

Kokonais-
opintomenestys

Valmis, jos
hyvä tilaisuus -0.049 -0.068 -0.101 -0.087

Melko valmiit
suunnitelmat 0.069 -0.122 -0.034 -0.048

On jo oma
yritys 0.020 0.096 0.224** 0.135*

Yrittäjyys-
halukkuus -0.016 -0.056 0.001 -0.033

** = (p<0.01), * = (p<0.05)

Taulukon 7.6 mukaisesti ei yrittäjyyshalukkuuden ja opintomenestyksen välillä

muutoin ole havaittavissa tilastollisesti merkitseviä korrelaatioita, mutta oman

yrityksen omistaminen korreloi merkitsevästi positiivisesti opintopisteiden

kertymisnopeuden ja kokonaisopintomenestyksen kanssa.
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7.4.3 Opintomenestyksen yhteydet yrittäjyyssopivuuteen

Myös opintomenestyksen yhteyttä yrittäjyyssopivuuteen tarkasteltiin

taulukoimalla opintomenestystekijät ja kokonaisopintomenestys sekä

yrittäjyyssopivuus. Kuten taulukosta 7.7 voidaan nähdä, yrittäjyyssopivuudella ja

opintomenestyksellä ei ole positiivista yhteyttä.

Taulukko 7.7. Opintomenestyksen ja yrittäjyyssopivuuden väliset yhteydet.

Oma arvio
opintomenestyksestä

LTY:n
keskiarvo

Opintopisteiden
kertymisnopeus

Kokonais-
opintomenestys

Yrittäjyys-
sopivuus 0.045 -0.001 -0.133 -0.031

7.4.4 Opintomenestyksen yhteydet yhtäaikaiseen yrittäjyyshalukkuuteen ja

yrittäjyyssopivuuteen

Taulukon 7.8 mukaisesti opintomenestystekijät tai kokonaisopintomenestys eivät

ole yhteydessä myöskään niihin tapauksiin, jotka ovat samanaikaisesti sekä

halukkaita ryhtymään yrittäjiksi että sopivia siihen.

Taulukko 7.8. Opintomenestyksen ja yhtäaikaisen yrittäjyyshalukkuuden + yrittäjyyssopivuuden

väliset yhteydet.

Oma arvio
opintomenestyksestä

LTY:n
keskiarvo

Opintopisteiden
kertymisnopeus

Kokonais-
opintomenestys

Yrittäjyyshalukkuus+
yrittäjyyssopivuus -0.053 -0.012 -0.015 -0.037
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET

8.1 Yrittäjyyshalukkuus LTY:n opiskelijoiden joukossa

Koko aineistossa yrittäjyyshalukkaita oli 36,7 %. Heistä suurin määrä, (33,3 %)

oli konetekniikan osastolla, ja pienin määrä (2,3 %) ympäristötekniikan osastolla.

Toiseksi pienin osuus (5,7 %) oli kemiantekniikan osastolla. Muille osastoille

osuudet jakautuivat tasaisemmin. (Taulukko 6.1)

Hyvän tilaisuuden saadessaan valmiita ryhtymään yrittäjiksi oli eniten

konetekniikan osastolla (31,9 %). Ympäristötekniikan osasto sai jälleen

pienimmän osuuden (2,9 %). Melko valmiita suunnitelmia ei myöskään ollut

muilla kuin pienellä määrällä konetekniikan, energiatekniikan ja tietotekniikan

osaston opiskelijoilla. Jo oman yrityksen perustaneita oli muilla paitsi ympäristö-

ja sähkötekniikan osastoilla. Konetekniikan osastolla oli tässäkin suurin osuus

(38,5 % oman yrityksen perustaneista).

Konetekniikan osastolta näyttäisi siis löytyvän eniten yrittäjyyshalukkaita, kun

taas ympäristötekniikan osastolla vähiten. Myös kemiantekniikan osaston

opiskelijoita voitaisiin luonnehtia haluttomiksi, mutta toisaalta kyseisellä osastolla

on kuitenkin jo oman yrityksen perustaneita (15,4 % oman yrityksen

perustaneista).

Yrittäjyyshalukkuuteen näytti liittyvän taustamuuttujista lähipiirissä olevat

yrittäjät, teknologiayrittäjyyskoulutus ja yrittäjyyteen liittyvät kurssit. Lähipiirin

yrittäjät voivat kannustaa henkilöä haluamaan yrittäjäksi, mutta

teknologiayrittäjyys ja yrittäjyyskurssit voivat olla myös seurausta yrittäjäksi

haluamisesta.
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8.2 Yrittäjyyssopivuus LTY:n opiskelijoiden joukossa

Koska itäsuomalaista yrittäjätyyppiä ei aineistossa yrittäjyysmotivaatiotekijöiden

valossa esiintynyt, tarkasteltiin tarkemmin länsisuomalaista yrittäjätyyppiä. Sitä

haluttiin kartoittaa poimimalla vastaajien joukosta ne, joilla oli korkeat pisteet

sisäisessä kontrolliodotuksessa, vähintään yksi suoriutumiseen liittyvä arvo sekä

korkeat pisteet yrittäjämyönteisissä asenteissa. Kyseisillä kriteereillä ei kuitenkaan

löytynyt yhtään tapausta, joten päätettiin poimia ne tyypit, joilla on kahden ensiksi

mainitun kriteerin lisäksi neljä samanaikaisesti toteutuvaa yrittäjämyönteistä

asennetta.

Tällaisia tyyppejä oli 11,4 % aineistosta. Suurimmat osat yrittäjäksi sopivista

sijoittuivat konetekniikan (25,9 %), sähkötekniikan (25,9 %) ja tuotantotalouden

(22,2 %) osastoille. Millään näistä kolmesta osastosta ei kuitenkaan ollut korkea

keskiarvo sisäisessä kontrolliodotuksessa, jolloin yrittäjäksi sopivat erottuvat

muista osastonsa jäsenistä korkealla sisäisellä kontrolliodotuksella. Pienimmät

osuudet yrittäjäksi sopivista oli kemiantekniikan, energiatekniikan ja

ympäristötekniikan osastoilla (kullakin 3,7 % yrittäjäksi sopivista).

Yrittäjyyssopivuudella ja taustamuuttujilla ei ollut tilastollisesti merkitseviä

korrelaatioita. Sopivuuden ei siis voida katsoa johtuvan kyselyssä esitetyistä,

taustalla olevista tekijöistä.

8.3 Yhtäaikainen yrittäjyyshalukkuus ja yrittäjyyssopivuus LTY:n

opiskelijoiden joukossa

Ne vastaajat, jotka olivat yhtä aikaa sekä halukkaita että sopivia ryhtymään

yrittäjäksi, olivat konetekniikan, energiatekniikan, tuotantotalouden ja

sähkötekniikan osastoilla. Tällaisia vastaajia oli kuitenkin niin vähän (2,5 %), että

yleistystä ei voida tehdä.
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8.4 Opintomenestystä selittävät tekijät

Menestykseen opinnoissa vaikuttaa positiivisesti koko aineiston valossa sukupuoli

(naisilla parempi menestys kuin miehillä) sekä erilaiset liikuntaharrastukset.

Menestystä näyttäisi huonontavan joukkue-, seura- ja korttipelit sekä kaljalla

käynti. Kotona puuhastelu (ruuanlaitto ja käsityöt) vaikuttavat positiivisesti

opintopisteiden kertymisnopeuteen.

Lukio-opinnoissa menestyminen näyttäisi selittävän vahvasti myös menestymistä

LTY:ssä. Taulukon 7.3 mukaisesti lukion keskiarvo ja ylioppilastutkinnon

yleisarvosana korreloivat positiivisesti lähes kaikkien opintomenestystekijöiden

sekä kokonaisopintomenestyksen kanssa. Sisäänpääsykanavista vain pääsykokeet

korreloivat negatiivisesti opintomenestystekijöiden kanssa. Tämä tarkoittaa sitä,

että pääsykokeilla sisään päässeet eivät menesty opinnoissaan yhtä hyvin kuin

muut. Sen sijaan paperivalinnassa valitut ovat saaneet positiivisen korrelaation

oman arvion opintomenestyksestä ja kokonaisopintomenestyksen kanssa.

Myös osastoittain tarkasteltuna opintomenestystä selittävät tekijät näyttäisivät

noudattavan samaa linjaa kuin yleisesti koko LTY:tä tarkastellessa.

Liikuntaharrastukset korreloivat positiivisesti opintomenestyksen kanssa

kauppatieteiden, kemiantekniikan, konetekniikan ja ympäristötekniikan osastoilla.

Aiempi opintomenestys puolestaan selittää menestymistä muilla paitsi

kemiantekniikan osastoilla. Yhdelläkään osastolla pääsykokeilla opiskelemaan

päässeet eivät menestyneet opinnoissaan muita paremmin. Seura- ja korttipelit

korreloivat negatiivisesti menestymisen kanssa konetekniikan ja

ympäristötekniikan osastoilla, ja kaljalla käynti tuotantotalouden osastolla.

Tietotekniikan osastolla kavereiden tapaaminen kuitenkin korreloi positiivisesti

opintomenestyksen kanssa. Konetekniikan osastolla menestymistä alentaa

tietokoneella harrastelu. Vaikka siivous ja kotityöt korreloivat menestymisen

kanssa negatiivisesti sähkötekniikan osastolla, on korrelaatio positiivisen

suuntainen energiatekniikan, tuotantotalouden ja sähkötekniikan osastoilla.
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Osastoittain opintomenestykseen näyttäisi siis vaikuttavan positiivisesti

liikuntaharrastukset ja aiempi opintomenestys lukio-opinnoissa. Sosiaaliset

aktiviteetit, kuten seura- ja korttipelit tai kaljalla käynti eivät näyttäisi vaikuttavan

positiivisesti opintomenestykseen, paitsi kavereiden tapaaminen tietotekniikan

osastolla.

8.5 Opintomenestyksen yhteydet yrittäjyysmotivaatiotekijöihin,

yrittäjyyshalukkuuteen ja yrittäjyyssopivuuteen

Opintomenestyksellä oli positiivisia yhteyksiä sisäiseen kontrolliodotukseen, joka

on yrittäjyysmotivaation alimman tason tekijä (taulukko 7.4). Sisäisen

kontrolliodotuksen onkin todettu olevan yhteydessä sekä yrittäjyyteen että

opintomenestykseen. Toiset henkilöt –kontrolliodotus sen sijaan näytti johtavan

heikompiin oppimistuloksiin.

Suoriutumiseen liittyvät arvot eivät tässä tutkimuksessa korreloineet

opintomenestyksen kanssa (taulukko 7.5), vaikka myös kyseisten tekijöiden on

esitetty olevan yhteydessä toisiinsa. Käsillä olevassa tutkimuksessa

suoriutumiseen liittyviä arvoja käsiteltiin yrittäjyysmotivaation toiseksi alimman

tason tekijänä.

Opintomenestyksen yhteydet asenteisiin yrittäjyyttä kohtaan olivat

seuraavanlaisia: ne, jotka saavat muita korkeampia keskiarvoja LTY:ssä, pitävät

muita vähemmän yrittäjiä arvostettuna ryhmänä. Ne, jotka arvioivat oman

opintomenestyksensä muita korkeammalle, eivät halua rajoittaa yksityistä

yritystoimintaa, eivätkä pidä yrittäjän työtä keinottelevana. Ne, joilla

opintopisteiden kertymisnopeus on muita suurempi, eivät pidä yrittäjiä

arvostettuna ryhmänä eivätkä työmuurahaisina, mutta pitävät heidän työtään

keinottelevana ja ovat haluttomia ryhtymään yrittäjiksi.

Opintomenestyksellä ei siis edellisten tekijöiden mukaisesti näyttäisi olevan muita

mainittavia yhteyksiä yrittäjyysmotivaatioon, kuin sisäinen kontrolliodotus. Tätä
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huomiota tukevat opintomenestyksen yhteydet yrittäjyyshalukkuuteen ja

yrittäjyyssopivuuteen:

Opintomenestyksellä ei taulukon 7.6 mukaisesti näyttäisi suurilta osin olevan

yhteyksiä yrittäjyyshalukkuuteen. Ne vastaajat, jotka ovat halukkaita ryhtymään

yrittäjiksi, eivät siis menesty opinnoissaan muita paremmin tai huonommin – eivät

tosin myöskään ne, joille yrityksen perustaminen on täysin vieras ajatus. Sen

sijaan oman yrityksen omistaminen korreloi positiivisesti opintopisteiden

kertymisnopeuden ja kokonaisopintomenestyksen kanssa, jolloin oman yritysten

omistajien voitaisiin sanoa jossain määrin suoriutuvan muita paremmin

opinnoissaan. Taulukoiden 7.7 ja 7.8 mukaisesti opintomenestyksellä ei näyttäisi

olevan yhteyksiä myöskään yrittäjyyssopivuuteen käytetyn aineiston valossa, eikä

liioin yhtäaikaiseen yrittäjyyshalukkuuteen ja -sopivuuteen.
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9 YHTEENVETO

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa esiintyi yrittäjyyshalukkuutta käytetyn

aineiston perusteella koko aineistossa 36,7 %. Osastoittain halukkaita oli eniten

konetekniikan osastolla (33,3 % halukkaista), ja vähiten ympäristötekniikan

osastolla (2,3 % halukkaista). Yrittäjyyshalukkuutta selittää taustamuuttujista

jossain määrin lähipiirissä olevat yrittäjät, teknologiayrittäjyyskoulutukseen

osallistuminen/siitä kiinnostuminen ja/tai yrittäjyyteen liittyville kursseille

osallistuminen LTY:ssä.

Yrittäjyyssopivuutta esiintyi yrittäjyysmotivaatiotekijöiden valossa

länsisuomalaisen yrittäjätyypin muodossa. Sopivuutta oli koko aineistossa 11,4 %.

Osastoittain sopivuuden suurimmat osuudet olivat keskittyneet kone- ja

sähkötekniikan osastoille (25,9 %). Myös tuotantotalouden osastolla oli suuri osa

yrittäjyyssopivista (22,2 %). Pienimmät osuudet sopivista olivat kemian-, energia-

ja ympäristötekniikan osastoilla (3,7 %).

Opintomenestystä näyttäisi selittävän niin koko aineiston valossa kuin osastoittain

liikuntaharrastukset ja aikaisempi opintomenestys lukiossa. Pääsykokeilla sisään

päässeet menestyvät yleensä muita huonommin opinnoissaan. Myös sosiaaliset

aktiviteetit vaikuttavat usein heikentävästi opintomenestykseen. Tietotekniikan

osastolla kavereiden tapaaminen on kuitenkin positiivisesti yhteydessä

opintomenestykseen.

Sisäinen kontrolliodotus oli yhteydessä sekä opintomenestykseen että

yrittäjyysmotivaatioon (yrittäjyyssopivuuteen). Muut yrittäjyysmotivaatiotekijät

eivät näyttäneet johtavan siihen, että opintomenestyksellä ja

yrittäjyysmotivaatiolla olisi positiivisia yhteyksiä. Tutkimustulokset osoittivatkin,

että opintomenestys ja yrittäjyyshalukkuus tai -sopivuus eivät juurikaan korreloi.

Halukkaista ainoastaan jo oman yrityksen omaavat menestyivät yleensä muita

paremmin opinnoissaan.
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Liite I. Kyselylomake.

























Liite II. Saatekirje.

Hei!

Olen tuotantotalouden opiskelija ja teen tutkimusta Lappeenrannan teknillisen
yliopiston opiskelijoiden yrittäjyysmotivaatiosta ja kontrolliodotuksen
vaikutuksesta opintomenestykseen.

Kysely on lähetetty satunnaisesti poimituille kunkin osaston ja vuosikurssin
opiskelijoille. Toivoisin, että vastaisit kyselyyn, sillä jokainen vastaus on
tutkimuksen onnistumisen kannalta tärkeä.

Käsittelen vastaukset itse ehdottoman luottamuksellisesti, ja tulen hyödyntämään
niitä diplomityössäni. Aineiston raportoinnissa ei tule ilmi vastaajien
henkilöllisyyksiä eikä yksittäisiä vastauksia.

Linkki kyselyyn löytyy tämän viestin alareunasta. Vastaaminen kestää n. 15-20
minuuttia.

Tuethan tutkimustani vastaamalla 25.06.2007 klo 12.00 mennessä!

Ystävällisin terveisin ja vastauksista jo etukäteen kiittäen,
Soila Husu
Puh. 05-621 2688
soila.husu@lut.fi
huone 4650

Mikäli sinulla on kysyttävää ja/tai kommentoitavaa, voit ottaa minuun yhteyttä
puhelimitse, sähköpostitse tai tulemalla käymään huoneessani.

mailto:soila.husu@lut.fi


Liite III. Muistutuskirje.

Arvoisa opiskelija,

Lähetin sinulle 14.6 kyselyn koskien LTY:n opiskelijoiden yrittäjyysmotivaatiota
ja kontrolliodotuksen vaikutusta opintomenestykseen.

Jos et ole vielä ehtinyt täyttää kyselylomaketta, haluaisin muistuttaa, että
vastauksesi on erittäin tärkeä tutkimuksen kannalta. Olisin todella kiitollinen, jos
voisit vastata kyselyyn. Käsittelen aineiston ja analysoin vastaukset itse, joten
kysely on ehdottoman luottamuksellinen. Vastaajien henkilöllisyydet ja yksittäiset
vastaukset eivät tule raportoinnissa ilmi.

Linkki kyselyyn löytyy tämän viestin alareunasta. Vastaaminen kestää n. 15-20
minuuttia. Vastaathan 29.6.2007 klo 12.00 mennessä!

Ystävällisin terveisin ja vaivannäöstäsi kiittäen,

Soila Husu
Puh. 05-621 2688
soila.husu@lut.fi
huone 4650

Mikäli sinulla on kysyttävää ja/tai kommentoitavaa, voit ottaa minuun yhteyttä
puhelimitse, sähköpostitse tai tulemalla käymään huoneessani. (Viikolla 26 minut
tavoittaa vain sähköpostitse.)

mailto:soila.husu@lut.fi


Liite IV/1. Faktorianalyysi: Kontrolliodotus.

Kolmen faktorin ratkaisu
Selittää 32.4 % muuttujien varianssista

Faktori 1: Sattuma -kontrolliodotus
- Onnistumiseni johtuvat yleensä hyvästä tuuristani 0.699
- On kohtalon kysymys, miten minulla tässä elämässä menee 0.626
- Menestyäkseen on oltava tarpeeksi onnekas ollakseen oikeassa
 paikassa oikeaan aikaan 0.584
- Ihmisen elämänkulku on suurelta osin sattumien sanelemaa 0.465
- Useimmiten asiat menevät niinkuin ovat mennäkseen 0.443
- Asioita ei kannata suunnitella pitkälle etukäteen, koska kaikkia
tekijöitä ei kuitenkaan voi ottaa huomioon 0.393
- Tapaturmat johtuvat yleensä huonosta onnesta 0.346

Faktori 2: Sisäinen kontrolliodotus
- Pystyn itse päättämään hyvin pitkälle siitä mitä minun
elämässäni tapahtuu 0.712
- Omat tekoni ja päätökseni määräävät elämästäni 0.532
- Pystyn yleensä valvomaan omia etujani 0.443
- Elämääni ohjailevat pääasiassa toiset ihmiset -0.411
- Jokainen on oman onnensa seppä 0.343
- Kun teen suunnitelmia, olen myös varma, että toteutan ne 0.314

Faktori 3: Toiset henkilöt –kontrolliodotus
- Tavallisella ihmisellä on hyvin vähän mahdollisuuksia  puolustaa
etujaan yhteiskunnassa 0.445
- Saavutukseni ovat yleensä kovan työn tulosta 0.431
- Kyvykäskään henkilö ei pärjää ilman oikeita suhteita 0.383
- Huonoa tuuria on vaikea etukäteen välttää 0.345
- Asioiden saavuttaminen vaatii yleensä vaikutusvaltaisten
henkilöiden miellyttämistä 0.319
- Jos joudun liikenne-onnettomuuteen, se johtuu melko
varmasti toisista tiellä liikkujista 0.308



Liite IV/2. Faktorianalyysi: Käsitys omasta sopivuudesta yrittäjäksi.

Kolmen faktorin ratkaisu
Selittää 54.1 % muuttujien varianssista

Faktori 1: Koettu sopimattomuus yrittäjäksi
- Minussa ei ole riittävästi ainesta johtajaksi 0.680
- Olen luonteeltani liian lempeä sopiakseni yrittäjäksi 0.647
- En haluaisi ottaa vastuuta toisten ihmisten työpaikoista 0.529
- En ole tarpeeksi kunnianhimoinen ryhtäkseni yrittäjäksi 0.499

Faktori 2: Luottamus omiin kykyihin yrittäjänä
- Pärjäisin yrittäjänä, jos päättäisin oman yrityksen perustaa 0.786
- Pystyisin kantamaan yrittäjyyteen liittyvät riskit ja vastuun 0.362

Faktori 3: Haluttomuus ryhtyä yrittäjäksi
- Olisin valmis perustamaan yrityksen, jos se olisi ainoa keino
saada töitä kotipaikkakunnaltani -0.483
- En usko yrityksen perustamisen olevan järkevä vaihtoehto alallani0.420
- Otan mielelläni riskejä mutta en halua ottaa niitä työssäni 0.420



Liite IV/3. Faktorianalyysi: Käsitys yrittäjän työn luonteesta.

Neljän faktorin ratkaisu
Selittää 52.2 % muuttujien varianssista

Faktori 1: Yrittäjän työ rasittavaa ja epävarmaa
- Yrittäjän elämässä ei jää paljoakaan aikaa yksityiselämälle ja
ihmissuhteille 0.651
- Jos on pieniä lapsia huollettavana, sisältää yrityksen perustaminen
 liian paljon riskejä perheen turvallisuuden kannalta 0.589
- Omaan yritykseen sijoitettu taloudellinen riski aiheuttaa yrittäjälle
jatkuvasti paineita 0.573
- Epäonnistumisen pelko on yrittäjän jatkuva seuralainen 0.570
- Yrittäjän työ on jatkuvaa taistelua verottajaa ja byrokratiaa
vastaan 0.560
- Yksityisyrittäjän elämä on pelkkää raatamista 0.487
- Ilman pitkää työkokemusta ja alan perusteellista tuntemusta ei kannata
yritystä perustaa 0.323

Faktori 2: Yrittäjän työ keinottelua
- Yrittäjän menestyminen perustuu usein lakipykälien onnistuneeseen
kiertämiseen 0.555
- Alalla kuin alalla toimivalta yrittäjältä vaaditaan nykyään hyvää
ihmistuntemusta ja taitoa tulla toimeen ihmisten kanssa -0.555
- Yrittäjät ansaitsevat elantonsa varsin helposti 0.510

Faktori 3: Aloittamista ja menestymistä edistää alkupääoma ja yritysala
- On täysin yritysalasta kiinni miten hyvin yritys voi menestyä 0.566
- On helppo ryhtyä yrittäjäksi, jos on riittävästi alkupääomaa 0.452

Faktori 4: Yrittäjän työ tekijäänsä neuvoo
- Sanonta ”kyllä työ tekijäänsä neuvoo” pitää paikkansa myös
yritystoiminnan suhteen -0.346



Liite IV/4. Faktorianalyysi: Yrittäjästereotypia.

Kolmen faktorin ratkaisu
Selittää 44.4 % muuttujien varianssista

Faktori 1: Riistäjä
- Muita hyväksikäyttävä 0.711
- Vallanhaluinen 0.706
- Piiskurimainen 0.679
- Häikäilemätön 0.634
- Nousukasmainen 0.592
- Itsekäs 0.548
- Rahanhimoinen 0.535
- Oikeudenmukainen -0.344
- Uhkarohkea 0.303

Faktori 2: Ihannekansalainen
- Luova 0.629
- Vastuunsa tunteva 0.572
- Ihmisten kanssa toimeen tuleva 0.572
- Kekseliäs 0.517
- Kaukokatseinen 0.511
- Oma-aloitteinen 0.486
- Ahdasmielinen -0.464
- Kunnianhimoinen 0.398
- Laskelmoiva 0.360

Faktori 3: Työmuurahainen
- Aikaansaava 0.605
- Sisukas 0.588
- Tarmokas 0.587
- Ahkera 0.561
- Ammattitaitoinen 0.532
- Kova 0.514
- Työhullu 0.475
- Itsenäinen 0.435



Liite IV/5. Faktorianalyysi: Asenteet paikkakunnan yrittäjäyhteisöä kohtaan.

Kolmen faktorin ratkaisu
Selittää 48.7 % muuttujien varianssista

Faktori 1: Yrittäjillä hyvä yhteishenki ja yhteistyökyky
- Yksityisyrittäjät eivät yleensä puhalla samaan hiileen -0.703
- Paikkakuntani yrittäjillä on hyvä yhteishenki 0.565
- Saman alan yrittäjien keskinäinen kilpailu johtaa usein
henkilökohtaisiin riitoihin -0.526
- Yrittäjäkunta kotiseudullani on yleisesti ottaen hyvin
yhteistyökykyistä ja –haluista 0.448

Faktori 2: Yrittäjät arvostettu ryhmä
- Kotikuntani yrittäjät ovat pidettyjä työntekijöidensä
 keskuudessa 0.595
- Useimmat yksityisyrittäjät ovat esimerkillisiä kansalaisia 0.414
- Useimmat yrittäjät ovat ylpeitä ammatistaan 0.381
- Konkurssi ei yleensä ole osoitus yrittäjän huonoudesta 0.380
- Yrittäjiä kadehditaan 0.354

Faktori 3: Yrittäjät nousukasluonteisia
- Yrittäjät pitävät itsestään liian suurta ääntä 0.627
- Pienenkin yrityksen omistajat kuvittelevat olevansa suuria
 johtajia 0.608
- Yrittäjät erottuvat paikkakunnallani omaksi edukseen 0.338



Liite IV/6. Faktorianalyysi: Yrittäjyyden yhteiskunnallinen arvostaminen.

Kolmen faktorin ratkaisu
Selittää 50.9 % muuttujien varianssista

Faktori 1: Yksityinen yritystoiminta yhteiskunnan etu
- Yrittäjyys turvaa vapauden 0.594
- Yksityinen yritystoiminta on hyvinvointimme paras tae 0.564
- Vapaa kilpailu on tasa-arvon edellytys 0.531
- Suomalainen ahkeruus ja ammattitaito on parhaimmillaan
yksityisissä yrityksissä 0.491
- Yksityisomistukseen perustuva yritystoiminta on uhka
kansalaisten taloudelliselle tasa-arvolle -0.319

Faktori 2: Yksityisen yritystoiminnan rajoittaminen
- Yksityisyrityksissä valmistetaan paljon täysin tarpeettomia
 tuotteita 0.724

Faktori 3: Yksityisen yritystoiminnan tukeminen
- Valtion tuki huonosti menestyville yrityksille on verorahojen
tuhlausta -0.537
- Pienyritysten tukeminen on tehokas tapa kohentaa maan
työllisyystilannetta 0.510
- Huonostikin menestyvä yrittäjä ansaitsee täyden tunnustuksen 0.406



Liite IV/7. Faktorianalyysi: Kuva ympäristön asenteista.

a) Sukulaiset ja tuttavat
Kahden faktorin ratkaisu
Selittää 63.0 % muuttujien varianssista

Faktori 1: Yrityksen perustamishaluttomuus lähipiirissä
- Yrityksen perustaminen on harvinainen puheenaihe
ystäväpiirissäni 0.646
- Monet tuntemistani henkilöistä haaveilevat oman yrityksen
perustamisesta -0.638

Faktori 2: Perheen ja lähipiirin tuen puuttuminen
- Jos ryhtyisin yksityisyrittäjäksi, perheeni ja ystäväni kyllä
kannustaisivat ja tukisivat minua -0.620
- Monet ystävistäni tuntevat vastenmielisyyttä yrittäjiä kohtaan 0.597
- Yrittäjän ura ei vastaa sitä, mitä perheeni ja ystäväni minulta
 odottavat 0.448

b) Yleinen
Kolmen faktorin ratkaisu
Selittää 54.2 % muuttujien varianssista

Faktori 1: Käsitys ympäristön myönteisistä asenteista yrittäjyyttä kohtaan
- Kotikunnassani on yleinen mielipide yrittäjyyttä kohtaan muuttunut
viime vuosina selvästi myönteisemmäksi 0.699
- Yrityksen perustaminen on teko, jota ainakin minun
kotipaikkakunnallani arvostetaan 0.394
- Poliitikkojen asenne Suomessa on muuttunut viime vuosina selvästi
yrittäjäystävällisemmäksi 0.369

Faktori 2: Käsitys ympäristön arvostuksesta yrittäjyyttä kohtaan
- Suomessa arvostetaan liikaa yksityisyrittämistä -0.785

Faktori 3: Käsitys ympäristön kielteisistä asenteista yrittäjyyttä kohtaan
- Lainsäädännöllä asetetaan jatkuvasti esteitä yksityisyrittämiselle 0.575
- Television ja radion ohjelmapolitiikka on selvästi yrittäjyyden
vastaista 0.517
- Yrityksen perustamiseen ja johtamiseen liittyvää tietoa on helposti
kaikkien saatavilla -0.369



Liite V. Yrittäjyyshalukkuus osastoittain.

Täysin vieras
ajatus

Käynyt
mielessä

Valmis, jos
hyvä tilaisuus

Melko valmiit
suunnitelmat

On jo oma
yritys

KATI 14,5 % 11,7 % 13,0 % 0,0 % 7,7 %
KETE 25,5 % 7,4 % 4,3 % 0,0 % 15,4 %
KOTE 12,7 % 22,3 % 31,9 % 40,0 % 38,5 %
ENTE 1,8 % 2,1 % 10,1 % 20,0 % 7,7 %
YMTE 18,2 % 11,7 % 2,9 % 0,0 % 0,0 %
TUTA 7,3 % 8,5 % 14,5 % 0,0 % 23,1 %
TITE 1,8 % 18,1 % 8,7 % 40,0 % 7,7 %
SÄTE 18,2 % 18,1 % 14,5 % 0,0 % 0,0 %
Yhteensä 100,0 % 99,9 % 99,9 % 100,0 % 100,1 %



Liite VI/1. Taustamuuttujien yhteydet opintomenestykseen kauppatieteiden
osastolla.

Oma arvio
opintomenestyksestä

LTY:n
keskiarvo

Opintopisteiden
kertymisnopeus

Kokonais-
opintomenestys

Ikä -0.381* 0.474** 0.534** 0.333

Sukupuoli 0.172 0.268 0.107 0.282

Vuosikurssi -0.048 -0.149 -0.470** -0.337

Itä-Suomen
lääni

0.425* 0.177 0.080 0.345

Lenkkeily
ja/tai hiihto

0.214 0.464** 0.179 0.445*

Seura- ja
korttipelit

-0.072 0.071 0.407* 0.206

Kevyt
lukeminen

-0.117 -0.303 -0.396* -0.418*

Lukion
keskiarvo

0.691** 0.135 -0.379* 0.226

Yo-tutkinnon
yleisarvosana

0.089 0.436* 0.508** 0.531**

Pääsykokeet -0.215 -0.124 0.186 -0.080

Yhteispisteet 0.227 0.225 -0.116 -0.176

Paperivalinta 0 0 0 0
Erillisvalinta -0.010 -0.113 -0.084 -0.107

** = (p<0.01), * = (p<0.05)



Liite VI/2. Taustamuuttujien yhteydet opintomenestykseen kemiantekniikan
osastolla.

Oma arvio
opintomenestyksestä

LTY:n
keskiarvo

Opintopisteiden
kertymisnopeus

Kokonais-
opintomenestys

Ikä 0.049 0.010 -0.190 -0.020

Sukupuoli -0.064 -0.039 0.314 0.029

Vuosikurssi 0.360 0.073 -0.121 0.160

Itä-
Suomen lääni

-0.261 -0.415* -0.167 -0.372

Muu liikunta 0.402* 0.423* 0.227 0.449*
Lukion

keskiarvo

0.068 0.203 -0.062 0.122

Yo-tutkinnon

yleisarvosana

0.037 0.281 -0.044 0.155

Pääsykokeet -0.368 -0.461* -0.389* -0.495*

Yhteispisteet 0.369 0.240 0.116 0.311
Paperivalinta 0.182 0.211 0.034 0.197
Erillisvalinta 0.034 0.211 0.380 0.220

** = (p<0.01), * = (p<0.05)



Liite VI/3. Taustamuuttujien yhteydet opintomenestykseen konetekniikan
osastolla.

Oma arvio
opintomenestyksestä

LTY:n
keskiarvo

Opintopisteiden
kertymisnopeus

Kokonais-
opintomenestys

Ikä 0.254 0.153 -0.062 0.152

Sukupuoli -0.012 0.078 0.020 0.035

Vuosikurssi -0.010 0.104 0.032 0.084

Etelä-
Suomen lääni

-0.229 -0.357** -0.159 -0.361**

Itä-
Suomen lääni

0.198 0.377** 0.182 0.372**

Joukkuepelit -0.279* -0.199 0.098 -0.181
Muu liikunta 0.314* 0.279* 0.211 0.379**
Käsityöt 0.250 0.329* 0.140 0.372**
Seura- ja
korttipelit

-0.306* -0.054 0.109 -0.097

Ruuanlaitto 0.129 0.296* 0.297* 0.353**
Elokuvissa
käynti

0.144 0.160 0.319* 0.261

Tietokone -0.336* 0.014 -0.011 -0.154
Lukion
keskiarvo

0.154 0.293* 0.184 0.272*

Yo-tutkinnon
yleisarvosana

0.110 0.237 0.144 0.199

Pääsykokeet -0.281* -0.236 -0.123 -0.258

Yhteispisteet -0.202 -0.123 0.176 -0.083
Paperivalinta 0.060 0.094 0.074 0.093
Erillisvalinta 0.297* 0.176 -0.086 0.165

** = (p<0.01), * = (p<0.05)



Liite VI/4. Taustamuuttujien yhteydet opintomenestykseen energiatekniikan
osastolla.

Oma arvio
opintomenestyksestä

LTY:n
keskiarvo

Opintopisteiden
kertymisnopeus

Kokonais-
opintomenestys

Ikä -0.317 -0.089 0.064 -0.164

Sukupuoli -0.174 -0.245 0.036 -0.206

Vuosikurssi 0.623* 0.467 -0.163 0.484

Siivous ja
kotityöt

-0.290 -0.190 0.582* -0.059

Kevyt
lukeminen

-0.750** -0.352 0.004 -0.515

Lukion
keskiarvo

0.656* 0.638* 0.237 0.719**

Yo-tutkinnon
yleisarvosana

0.454 0.355 -0.045 0.383

Pääsykokeet -0.174 0.082 -0.102 -0.053

Yhteispisteet -0.258 -0.121 0.391 -0.061
Paperivalinta 0.577* 0.090 -0.105 0.259
Erillisvalinta -0.333 -0.052 -0.150 -0.212

** = (p<0.01), * = (p<0.05)



Liite VI/5. Taustamuuttujien yhteydet opintomenestykseen ympäristötekniikan
osastolla.

Oma arvio
opintomenestyksestä

LTY:n
keskiarvo

Opintopisteiden
kertymisnopeus

Kokonais-
opintomenestys

Ikä -0.368 -0.319 -0.192 -0.377

Sukupuoli 0.167 0.481* -0.134 0.338

Vuosikurssi -0.302 -0.301 -0.098 -0.324

Lenkkeily
ja/tai hiihto

0.333 0.405 0.480* 0.455*

Kavereiden
tapaaminen

0.048 0.052 -0.689** -0.050

Seura- ja
korttipelit

-0.417 -0.355 -0.254 -0.425*

Lukion
keskiarvo

0.747** 0.798** 0.279 0.838**

Yo-tutkinnon
yleisarvosana

0.606** 0.652** 0.181 0.676**

Pääsykokeet -0.132 -0.251 0.328 -0.158

Yhteispisteet -0.051 0.032 0.241 0.033
Paperivalinta 0.598** 0.473* 0.116 0.556**
Erillisvalinta -0.425* -0.318 -0.533** -0.451*

** = (p<0.01), * = (p<0.05)



Liite VI/6. Taustamuuttujien yhteydet opintomenestykseen tuotantotalouden
osastolla.

Oma arvio
opintomenestyksestä

LTY:n
keskiarvo

Opintopisteiden
kertymisnopeus

Kokonais-
opintomenestys

Ikä 0.005 0.043 -0.235 -0.027

Sukupuoli 0.246 0.155 0.258 0.265

Vuosikurssi -0.132 -0.288 -0.333 -0.287

Seura- ja
korttipelit

-0.031 -0.405* -0.254 -0.272

Siivous ja
kotityöt

0.400* 0.121 0.084 0.294

Kaljalla
käynti

-0.371 -0.388 -0.165 -0.426*

Muu
harrastus

-0.412* -0.261 0.332 -0.277

Lukion
keskiarvo

0.092 0.219 0.248 0.212

Yo-tutkinnon
yleisarvosana

0.497* 0.500* 0.318 0.584**

Pääsykokeet -0.233 0.079 -0.060 -0.099

Yhteispisteet -0.234 -0.363 -0.145 -0.337
Paperivalinta 0.178 0.214 0.185 0.242
Erillisvalinta 0.248 0.101 0.027 0.190

** = (p<0.01), * = (p<0.05)



Liite VI/7. Taustamuuttujien yhteydet opintomenestykseen tietotekniikan
osastolla.

Oma arvio
opintomenestyksestä

LTY:n
keskiarvo

Opintopisteiden
kertymisnopeus

Kokonais-
opintomenestys

Ikä -0.182 -0.308 -0.237 -0.344

Sukupuoli -0.058 -0.318 -0.054 -0.247

Vuosikurssi 0.000 0.073 -0.462* -0.039

Kavereiden
tapaaminen

0.258 0.000 0.548** 0.228

Lukion

keskiarvo

-0.144 -0.256 -0.056 -0.250

Yo-tutkinnon

yleisarvosana

-0.192 -0.251 0.010 -0.257

Pääsykokeet -0.455* -0.275 -0.274 -0.462*

Yhteispisteet 0.468* 0.323 -0.159 0.429*
Paperivalinta 0.078 0.000 0.491* 0.133
Erillisvalinta -0.015 0.000 0.107 0.012

** = (p<0.01), * = (p<0.05)



Liite VI/8. Taustamuuttujien yhteydet opintomenestykseen sähkötekniikan
osastolla.

Oma arvio
opintomenestyksestä

LTY:n
keskiarvo

Opintopisteiden
kertymisnopeus

Kokonais-
opintomenestys

Ikä 0.157 0.284 -0.078 0.226

Sukupuoli 0.054 0.015 -0.069 0.021

Vuosikurssi -0.118 -0.309 0.061 -0.225

Ruuanlaitto -0.358* -0.254 -0.110 -0.350*
Siivous ja
kotityöt

-0.579** -0.326 -0.246 -0.532**

Lukion
keskiarvo

0.010 -0.145 0.243 -0.023

Yo-tutkinnon
yleisarvosana

0.033 -0.066 0.419** 0.074

Pääsykokeet -0.151 0.215 -0.024 0.042

Yhteispisteet 0.152 -0.129 0.026 0.009
Paperivalinta 0.067 0.025 0.182 0.090
Erillisvalinta -0.063 -0.197 -0.249 -0.203

** = (p<0.01), * = (p<0.05)


