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1. JOHDANTO 

Yrittäjyys ja yrittäjäkasvatus on nähty jo pitkään kärkiteemana liittyen Suomen ja myös koko 

Euroopan menestykseen. Jo useamman hallituskauden ajan ministeriöt sekä Suomen hallitus 

on esittänyt tavoitteita ja toimenpiteitä tukea yrittäjyyttä. Myös pääministeri Marinin halli-

tusohjelmassa panostetaan vahvaan yrittäjyyspolitiikkaan. Tällä hallituskaudella tavoitteena 

on madaltaa kynnystä yritystoiminnan aloittamiseen. Hallitusohjelmassa panostetaan yrittä-

jämyönteisen ilmapiirin kasvattamiseen lisäämällä työelämätaitoja, yrittämiseen ja työelä-

mään liittyvää ymmärrystä ja osaamista, eri koulutusasteilla ja julkisten palveluiden kautta 

(Valtioneuvosto, 2019.) Toimintaympäristön epävarmuuden ja monimutkaisuuden koko ai-

kainen lisääntyminen edellyttää yrittäjyyttä globaalisti, yhteiskunnallisesti, alueellisesti, or-

ganisatorisesti sekä erityisesti yksilöllisesti (Gibb, 2005).  

 

Kansainvälisessä GUESS tutkimuskokonaisuudessa mitattaan myös suomalaisten yliopisto- 

ja korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysaikeita. Tutkimuksien mukaan reilun kymmenen 

vuoden ajan yrittäjyyden suosio suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa on 

nousut. Vuoden 2021-tutkimuksessa sekä 2018- tutkimuksessa noin 10 % vastaajista pitää 

yrittäjänä työskentelemistä mahdollisena uravalintana. Aiempien tutkimusten mukaan kiin-

nostus yrittäjyyttä kohtaan oli huomattavasti vähäisempää. Kuitenkin pääosa opiskelijoista 

67 % näkee heti opintojen jälkeen potentiaalisempana työllistyä työntekijänä. Houkuttele-

vammat vaihtoehdot ovat keskisuuressa (vastaajista 20,3 %) tai suuressa (vastaajista 18,6 

%) yrityksessä työskentely opintojen jälkeen (Lahikainen & Pihkala, 2021.) 

 

Korkeakouluille on tärkeää tunnistaa, ja määritellä, miten yrittäjyys jäsennetään ja mikä on 

yrittäjyystoiminnan tavoite korkeakoulutuksessa (Salmijärvi et al., 2020). Yrittäjyyttä tuke-

van johtajuuden merkitys on keskeistä yrittäjämyönteisen organisaatiokulttuurin luomisessa, 

yrittäjäkasvatuksen pedagogisissa ratkaisuissa, käyttöönotossa ja kehittämisessä (Hämäläi-

nen et al., 2018). 
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Lahikaisen (2021) tutkimuksessa tunnistettiin kolme erillistä motiivia, jotka ohjaavat eu-

rooppalaista yrityskoulutuksen politiikkaa. Ensimmäisenä yrittäjyyskoulutuksella pyritään 

vaikuttamaan maiden yrityskulttuuriin. Toiseksi yrittäjyyskasvatuksella vastataan kilpailu-

kykyongelmiin ja työttömyyteen. Kolmanneksi yrittäjyyskasvatuksella tuotetaan osaamista 

ja tätä kautta lisäarvoa yhteiskuntaan. Tutkimuksessa yliopistoissa korostui kolme pääkoh-

taa: yliopiston strategialla oli keskeinen asema yrittäjyyskasvatuksessa, yrittäjyydellä on laa-

joja vaikutuksia yliopistoihin, sekä yrittäjyyden toimintamallien laajuus nähdään kaksiosai-

sena. Kaksiosaisuudella tarkoittaa, että toisissa yliopistoista harjoittaan kokonaisvaltaista lä-

hestymistapaa ja monitahoista yrittäjyyttä, kun taas jotkut kohdentavat toiminnan tiettyihin 

toimintoihin, ja ohjaavat näihin resurssinsa. Lahikaisen (2021) tutkimus osoittaa, että yli-

opistoilla on edelleen käyttämätöntä potentiaalia tieteen, koulutuksen ja yrittäjyyden yhdis-

tämisessä, esimerkiksi alumnien ja ulkoisten sidosryhmien hyödyntämisen osalta. Yrittä-

jyystoimintojen toteuttaminen tulisi perustua järjestelmälliseen suunnitteluun ja osoitettaviin 

tuloksiin (Lahikainen, 2021 s. 49.) 

 

Tässä diplomityössä tarkastellaan korkeakoulun yrittäjyystoimenpiteiden vaikutusta ammat-

tikorkeakoulusta valmistuneiden yrittäjyysintention kehittymiseen ja yrittäjyysuraan. Am-

mattikorkeakouluissa yrittäjyys on ollut keskiössä koko ammattikorkeakoulujen olemassa-

olon ajan. Useissa ammattikorkeakouluissa yrittäjyys on määritelty strategisiin tavoitteisiin 

sekä on yksi rahoituksen mittari. Yrittäjyys pyritään tuomaan opiskelijoille esille positiivi-

sessa valossa ja hyvänä vaihtoehtona työllistymiseen. Korkeakouluissa yrittäjyyttä ediste-

tään yrittäjyyskursseilla ja -koulutuksilla sekä muilla tukevilla toimenpiteillä kuten erilaisilla 

opiskelijayrittäjyysyhteisöillä, yritysyhteistyöllä, yrittäjyyskilpailuilla- ja tapahtumilla. Ta-

voitteena on vahvistaa opiskelijoiden yrittäjyysintentiota sekä valmiuksia yrittäjyyteen ja 

tätä kautta mahdollisesti toimimaan yrittäjinä joko uusia yrityksiä synnyttämällä tai jatkaja 

yrittäjinä. Laajemmin yrittäjyys nähdään kansalaistaitona, joka tulisi olla opiskelijoilla työ-

elämästatuksesta riippumatta. 
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Jos tarkastellaan yrittäjyyttä näkökulmasta, miten ammattikorkeakoulut ovat onnistuneet 

yrittäjyyskasvatuksessa, niin muun muassa valtakunnallisen uraseurantakyselyn tuloksista 

(Vipunen, 2021) voidaan todeta, että valmistuneet alumnit näkevät ammattikorkeakoulujen 

onnistuneen melko huonosti yrittäjyysvalmiuksien opettamisessa. Ammattikorkeakouluista 

vuonna 2016 valmistuneet vastaajat arvioivat keskiarvolla 3,0 väittämää, että ”tutkinto tar-

josi eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen”. Kyselyssä vastausasteikkona oli 1–6 (erittäin tyytymä-

tön – erittäin tyytyväinen, täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä), joten voidaan todeta, että 

vastaajat olivat keskimäärin hieman eri mieltä väittämän kanssa.  

 

Parhaiten opinnot koettiin kehittävän kykyä oppia ja omaksua uutta, oma-aloitteisuutta ja 

itseohjautuvuutta, itsenäistä työskentelyä ja ajanhallintaa, tiedonhankintataitoja sekä alan 

keskeisiä termejä, menetelmiä ja periaatteita. Koko kyselyn tuloksista heikoiten ammatti-

korkeakouluopintojen koettiin kehittäneen yrittäjyystaitoja, liiketaloudellista osaamista, esi-

henkilö- ja johtamisosaamista, toimimista monikulttuurisissa ympäristöissä sekä kehittämis-

osaamista. Kysymyksistä yrittäjyystaidot ja kehittämisosaaminen huomioidaan ammattikor-

keakoulujen rahoitusmallissa. Yrittäjyystaitojen kehittyminen arvioitiin osaamisista hei-

koimmaksi myös valtakunnallisesti kaikissa ammattikorkeakouluissa (Vipunen, 2021.)  

 

Näistä lähtökohdista nousi kiinnostus tutkia ja löytää joitain vastauksia, syistä miksi korkea-

koulusta valmistuneet alumnit eivät koe saavansa valmiuksia yrittäjyyteen, vaikka siihen 

sekä panostetaan että trendinä on kasvava kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan. Tutkimuksessa 

tarkastellaan yrittäjyysintentio kehittymistä korkeakouluopetuksen aikana Kaakkois-Suo-

men ammattikorkeakoulusta valmistuneiden yrittäjäalumnien keskuudessa. Aihe alue kiin-

nostaa sekä diplomityön tekijää että korkeakoulun lisäksi alueen kehitysorganisaatioita.  
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1.1. Työn tausta 

Korkeakouluilla on keskeinen asema uuden yrittäjyyden luomisessa ja yrittäjyyskoulutuk-

sessa. Korkeakouluille yrittäjäkasvatustehtävä tulee sekä aluekehitystehtävän kautta että 

koulutusvastuun, jonka muun muassa opetusministeriö on nostanut keskiöön kaikilla koulu-

asteilla. Opetusministeriö on laatinut koulutuksen yrittäjyyslinjaukset (2017), joiden tarkoi-

tuksena on suunnata, kehittää ja ohjata eri koulutusasteiden yrittäjyyden edistämisen ja yrit-

täjyyskasvatuksen toimenpiteitä. Linjaukset toimivat konkreettisena toiminnan arvioinnin ja 

kehittämisen apuna oppilaitosjohdolle, henkilöstölle sekä muille yrittäjyyskasvatustoimi-

joille.  

 

Yrittäjyyslinjausten kohderyhmä sisältää kaikki kasvatus-, opetus- ja koulutusalan toimijat 

kaikilta koulutusasteilta, koulutuksen järjestäjät ja kehittäjät, paikalliset, alueelliset ja valta-

kunnalliset koulutusalan päättäjät sekä yrittäjät ja yrittäjyyttä tukevat organisaatiot. Yrittä-

jyyslinjaukset muodostavat kokonaisuuden yhdessä samansuuntaisten ohjaavien strategisten 

asiakirjojen - kuten hallitusohjelma, maakunnalliset, ylimaakunnalliset, alueelliset ja paikal-

listen yrittäjyyskasvatusstrategioiden kanssa. (OKM, 2017.) Korkeakoulujen rahoitusmalli 

on myös muuttunut niin, että vuonna 2021 korkeakouluja palkitaan siitä, että opiskelijat ovat 

työllistyneet yrittäjiksi valmistumisen jälkeen (OKM, 2018). 

 

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto 

UNIFI ja Suomen Yrittäjät ovat julkaisseet yhteiset yrittäjyyssuositukset korkeakouluille 

vuonna 2018. Näiden suositusten tavoitteena on tarjota ammattikorkeakouluille ja yliopis-

toille välineitä yrittäjyyden edistämiseen ja yhteistyön kehittämiseen. Suositukset on tarkoi-

tettu koko korkeakouluyhteisön käyttöön ja ne on pyritty muotoilemaan siten, että erilaisissa 

tehtävissä ja rooleissa korkeakouluissa toimivat voisivat löytää oman näkökulmansa helposti 

ja näin soveltaa suosituksia luontevasti. Suositukset sisältävät kolme teemakokonaisuutta: 1) 

miten korkeakoulu voi tukea henkilökunnan ja opiskelijoiden yrittäjäasennetta ja -valmiuk-

sin kehittymistä, 2) miten korkeakoulu voi tukea uuden yritystoiminnan syntymistä 3) miten 

korkeakoulu voi edesauttaa yritysten uudistumista.  
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Yrittäjyyssuositukset on tarkoitettu hyödynnettäviksi niin korkeakoulun strategisessa johta-

misessa kuin toiminnan ohjaamisessa ja toteutuksessa sekä päivittäisessä opiskelussa (Arene 

et al., 2017.) 

 

Suomen Yrittäjät sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus toteutti 2019 tutkimuk-

sen Suomen yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyydestä ja yrittäjyyshalukuudesta. 

Tutkimuksen mukaan yrittäjyys korkeakouluopintojen aikana ei ole kovinkaan yleistä, vain 

noin 3 % vastaajista toimi yrittäjänä tai kevytyrittäjänä. Todennäköisenä valmistumisen jäl-

keen yrittäjäksi ryhtymisen arvioi vastaajista 19 %, sekä noin kolmasosa vastaajista pitää 

yrittäjänä toimimista opintojen jälkeen mahdollisena vaihtoehtona muiden valintojen jou-

kossa. Tutkimuksessa yrittäjävalmiuksien osalta tuli esille, että vain 14 % opiskelijoista koki 

saavansa hyvät valmiudet yrittäjyyteen opintojen aikana. Valmiuksien osalta vastaukset 

vaihtelivat erityisesti koulutusalakohtaisesti (Lauronen, 2019.) Näiden tulosten valossa kor-

keakouluilla on kehittämistä yrittäjyysopetuksessa ja yrittäjyyttä tukevien rakenteiden koh-

dalla. 

 

Aiemmat tutkimukset sekä haastaa että tukee väitettä, että yrittäjyystoimenpiteillä on mer-

kitystä opiskelijan yrittäjyysintention vahvistumiseen. Useissa tutkimuksissa on näkökul-

mana yrittäjyyskasvatuksen positiivinen korrelaatio opiskelijoiden yrittäjyysaikomuksiin 

(Boldureanu et al., 2020, Joensuu-Salo et al., 2020). Toisaalta nähdään myös täysin vastaisia 

tuloksia niin, että koulutus jopa laskee opiskelijoiden intentiota yrittäjyyttä kohtaan (Joensuu 

et al., 2015 s.68, Pihkala, 2008 s.108). Yrittäjyyden aikomustutkimus auttaa ymmärtämään 

paremmin yrittäjyyden päätöksentekoprosessia henkilökohtaisella tasolla, ja tätä kautta voi-

daan mahdollistaa tehokkaamman koulutuksen suunnittelun ja ymmärryksen kontekstien ja 

instituutioiden roolista yrittäjyysprosessissa (Fayolle & Liñán, 2014). 
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1.2. Tavoitteet ja rajaus 

Tämän diplomityön tavoitteena on selittää miten Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun 

yrittäjyystoimenpiteen ovat vaikuttaneet opiskelijoiden yrittäjyysuraan. Miten opiskelijoi-

den yrittäjyysintentio kehittyi koulutuksen aikana ja mitkä tekijät vaikuttivat siihen? Viite-

kehyksenä tapausta tarkastellaan intentioteorioiden kautta sekä peilataan aiempiin korkea-

asteen yrittäjyystutkimuksiin. Tutkimuksella pyritään selittämään intentioiden kehittymistä 

korkeakoulun yrittäjyystoimenpiteiden vaikutuksesta sekä koulutuksen vaikutusta opiskeli-

joiden yrittäjyysuraan. 

 

Päätutkimuskysymys: 

• Miten korkeakouluopiskelu vaikuttaa yrittäjyysintentioiden kehittymiseen? 

 

Alakysymyksinä: 

• Miten korkeakoulun kurssit, oppimisympäristöt, tapahtumat ja verkostot tukivat yrittäjyys-

aikomusta? 

• Miten opinnot ovat tukeneet yrittäjäuraa? 

• Miten yrittäjyysopetusta tulisi kehittää? 

 

Tutkimuksen johtoajatuksena on selittää korkeakoulun yrittäjyystoimenpiteiden vaikutuk-

sesta opiskelijoiden yrittäjyysintention vahvistumiseen ja edelleen yrittäjäksi ryhtymiseen 

sekä miten yrittäjyystoimenpiteitä tulisi kehittää vahvistamaan sekä yrittäjyysosaamista että 

positiivista asennetta yrittäjyyttä kohtaan. Tavoitteena on tuoda tietoa yrittäjyystoimenpitei-

den vaikutuksesta ja siitä mihin korkeakoulussa tulisi panostaa yrittäjyyskoulutuksessa ja 

opiskelijayrittäjyyden tukemisessa. 

 

Tutkimus rajataan yhteen ammattikorkeakouluun, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

(Xamk) ja sieltä valmistuneisiin alumneihin, joiden nykyinen status on yrittäjä. 
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1.3. Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Aineiston keruu toteutettiin puolistruk-

turoituna teemahaastatteluina, jossa haastattelua ohjaa valitut teemat yksityiskohtaisten ky-

symysten sijaan. Haastattelut toteutettiin Teams-ympäristössä valitsevan koronatilanteen 

vuoksi. Haastattelut taltioitiin ja aineisto litteroitiin. Haastattelut toteutettiin välillä lokakuu 

2021 ja tammikuu 2022.  

 

Haastateltavat valittiin seuraavasti: valmistunut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta 

ja nykyinen työmarkkinastatus on yrittäjä. Haastatteluja tehtiin kuusi. Haastateltavista oli 

vähintään yksi haastateltavaa jokaisesta Xamkin koulutusalasta, jotka ovat hyvinvoinnin, 

tekniikan sekä liiketalouden ja kulttuuriin koulutusalat. Näiden lisäksi yksi ylemmän am-

mattikorkeakoulututkinnon suorittanut yrittäjäalumni. Opiskelupaikkakuntaa, ikää tai muita 

demograafisia tekijöitä ei huomioitu valinnassa. Tutkimuskysymyksiin pyrittiin saamaan 

vastaus haastattelemalla yllä määriteltyä joukkoa korkeakoulusta valmistuneita alumneja. 

 

Teemahaastattelun teemat johdetiin tutkimuksen tausta teorioita hyödyntäen. Tutkimuksessa 

pyrittiin selittämään teorioiden ja aineiston kautta yleisestä yksittäiseen. Litteroitu aineisto 

kuvailtiin, luokiteltiin, yhdistetiin ja lopuksi tehtiin tulkinnat.  
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1.4. Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus koostuu kahdeksasta luvusta. Johdantoluvussa eli luvussa yksi esitellään tutkimus-

aiheen taustaa ja tutkimuksen tavoitteita sekä tutkimuskysymykset. Ensimmäinen luvussa 

esitellään myös tutkimuksen rajaus ja tutkimuksen toteutus sekä tutkimusraportin rakenne.  

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys esitellään luvuissa kaksi ja kolme. Luvussa kaksi esi-

tellään yrittäjyyttä korkea-asteella ja luvussa kolme intentioteorioita. 

 

Luvussa neljä kuvataan tutkimusstrategiaa, tutkimusmenetelmää, aineiston keruuta, tutki-

musaineiston analyysiä sekä arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Luvussa viisi esitellään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yrittäjyystoimenpiteitä ja 

käytänteitä sekä tavoitteita opiskelijayrittäjyydelle. 

 

Kuudennessa luvussa tarkastellaan tutkimuksen tuloksia korkeakulun kontekstissa peilaten 

aiempiin tutkimuksiin. Seitsemännessä luvussa kuvataan tutkimuksen empiriaa intentioteo-

rioiden kautta. 

 

Kahdeksannessa luvussa esitellään tutkimuksen yhteenveto, johtopäätökset ja jatkotutki-

musehdotukset.  
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2. YRITTÄJYYS KORKEAKOULUISSA 

Tässä luvussa käsitellään yrittäjyystoimenpiteitä korkeakouluissa sekä niiden vaikutuksesta 

opiskelijoiden ja valmistuneiden yrittäjyysasenteisiin ja yrittäjäksi ryhtymiseen aiempien 

tutkimusten ja kirjallisuuden pohjalta. Luvussa kuvataan myös korkea-asteen yrittäjyyden 

ilmentymistä oppimisympäristöissä, opiskelijayhteisöissä ja muissa kokonaisuuksissa liit-

tyen korkeakouluopiskeluun.  

 

2.1. Yrittäjyys korkea-asteella 

Yrittäjyyskasvatus alkaa esiintyä opetussuunnitelmissa vuodesta 1994 alkaen, jolloin ope-

tushallitus otti yrittäjyyskasvatuksen yhdeksi aihealueeksi peruskoulun ja lukion opetus-

suunnitelmien perusteissa. Ammatillisen koulutukseen valtakunnallisiin opetussuunnitel-

miin yrittäjyyskasvatus kirjattiin vuonna 1995. Ammattikorkeakoulutuksessa yrittäjyys mai-

nitaan asetuksessa vuonna 1995 ja yliopistojen oppaissa yrittäjyys alkoi näkyä vuodesta 

1996 lähtien. (Ristimäki 2004, 11.) 

 

Yrittämään oppii yrittämällä - Yrittäjyys ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa -

arviointiraportin (Huusko et al. 2018) mukaan pääosa suomalaisista korkeakouluista tarjoaa 

yrittäjyysopintoja. Puolet Huuskon et al. (2018) tutkimukseen vastanneista ammattikorkea-

kouluopiskelijoista oli suorittanut yrittäjyysopintoja tutkintonsa aikana. Yrittäjyysopintoja 

pidettiin tärkeänä yrittäjänä toimimisen näkökulmasta. Yrittäjyysopinnot toteutettiin ylei-

simmin ryhmä- ja projektitöinä, luentoina ja itsenäisinä tehtävinä yhteistyössä yritysten ja 

muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Puutteena nähtiin, että opinnoista kiinnostuneita ei ta-

voitettu ja saatu kohdistettua tietoa yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille. Haasteena 

oli myös yrittäjyysopintojen mahtuminen tutkintoon (Huusko et al., 2018 s. 80–98.) 
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Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on yrittäjyyteen liittyvien myönteisten asenteiden lisää-

minen, yrittäjyyteen liittyvien tietojen ja taitojen kehittäminen, uuden yrittäjyyden aikaan-

saaminen, yrittäjien ja yritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen, sekä yritysten tutki-

mus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017). 

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden yrittäjyysintentiota ja vaikut-

taa näiden aikomusten positiiviseen kehittymiseen (Joensuu-Salo, 2020, Longva & Foss, 

2018). 

 

Useissa tutkimuksissa on näkökulmana yrittäjyyskasvatuksen positiivisesta korrelaatiosta 

opiskelijoiden yrittäjyysaikomuksiin (Boldureanu et al., 2020, Joensuu-Salo et al., 2020). 

Yrittäjäkasvatus ja erilaiset yrittäjyyttä tukevat oppimisympäristöt lisäävät opiskelijoiden 

tietotaitoa ja motivaatiota yrittäjäuraa kohtaan sekä vahvistaa opiskelijoiden luottamusta ky-

kyihinsä menestyä yrittäjänä.  

 

Täyttä yksimielisyyttä ei kuitenkaan ole löydetty siitä, voiko yrittäjyysaikomusta kasvattaa 

koulutuksen kautta ja nähdään myös täysin vastaisia tuloksia niin, että koulutus jopa laskee 

opiskelijoiden intentiota yrittäjyyttä kohtaan (Joensuu et al., 2015 s.68, Pihkala, 2008 s.108). 

Joensuu & et al. tutkimus osoitti koulutusalakohtaisten erojen olevan merkittäviä. Korkeim-

mat yrittäjyysaikomukset olivat luonnonvara- ja ympäristöalan koulutuksen puolella ja ma-

talimmat sosiaali- ja terveysalalla sekä humanistisella ja kasvatusalalla. Alakohtaiset erot 

poikkesivat myös ammattikorkeakouluittain (Joensuu-Salo et al., 2015 s. 68–69.)  

 

Pihkalan (2008) tutkimuksessa nousi esille, että opiskelijat pääosin kokivat yrittäjäkoulutuk-

sen tuoneen epävarmuutta omiin yrittäjäkykyihin. Laajat ja haasteelliset kokonaisuudet toi-

vat myös epäonnistumisen kokemuksia. Pihkalan (2008) tutkimuksessa opiskelijat arvioivat 

epävarmuuden omiin yrittäjyyskykyihin luottamiseen johtuvan asetetuista yrittäjyysopinto-

jen liian korkeista tavoitteista, kannustamisen puutteesta yrittäjyyteen ja siihen liittyvän hen-

kisen tuen puutteesta sekä yrittäjyyskurssien laadusta ja niiden ajoituksesta.  
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Laatu liitettiin yrittäjyysopintoja toteuttavaan opetushenkilöön, opetussuunnitteluun kurs-

sien ajankohtaan liittyen sekä puutteelliseen käytännöntasoon ja puuttuvaan yhteistyöhön 

yrityksien kanssa. Tuli myös esille, että opiskelijoiden omien vahvuuksien ja heikkouksien 

arviointi kohti yrittäjyyttä, jää liian vähälle (Pihkala, 2008 s.105.)  

 

Lahikainen et al. (2021) tutkimuksen tulokset osoittavat, että opettajien rooli on merkityk-

sellinen. Opettajien kannustava asenne ja positiivinen ajattelutapa yrittäjyyteen liittyen ovat 

merkityksellisempiä yrittäjyysasenteisiin vaikuttavia tekijöitä kuin esimerkiksi vertaisopis-

kelijoiden vaikutus asenteeseen. Lahikainen et al. (2021) esittääkin, että opettajien yrittä-

jyyskoulutukseen tulisi panostaa.  

 

Myös Joensuu-Salon (2020 s. 46) tutkimus opiskeluaikaisen intention muutoksesta osoittaa, 

että opiskelijoiden yrittäjyysintentio laski opintojen aikana. Tuloksissa oli näyttöä, että in-

tention muutokseen vaikuttivat, se minkä tyyppisiin yrittäjyyttä edistäviin opintoihin opis-

kelijat olivat osallistuneet, kuinka korkeat yrittäjyysaikeet opiskelijoilla oli opintojen alussa, 

sekä havaittuja eroja oli myös miesten ja naisten välillä.  

 

Osallistaviin (activity based) yrittäjyyden kursseihin, joissa opiskelija pääsivät käytännössä 

tekemään ja ratkaisemaan ongelmia, yrittäjyysaikeet eivät vähentyneet. Toiminnalliset yrit-

täjyyskurssit näyttivät suojelevan opiskelijoiden yrittäjyysaikeita, jota vaikutusta ei ole lu-

entokursseihin osallistuneilla. Tutkimustulokset osoittivat, että aktiivisten kurssien vaikutus 

on epäsuora ja vaikutti asenteiden muutokseen ja sitä kautta havaittuun käyttäytymisen hal-

lintaan (Perceived Behavioral Control) (Joensuu-Salo, 2020 s. 46.) 
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Yksilöllisiä eroja on kuitenkin havaittavissa ja osa opiskelijoista kokivat yrittäjyyskykyjen 

vahvistuneet koulutuksen aikana. Tähän ryhmään kuului eritysesti ne opiskelijat, joilla oli 

opintojen aikana tai sitä ennen käynnistettyä yritystoimintaa. Pihkala (2008 s.90) näkikin, 

että on erityisen tärkeää tunnistaa nämä opiskelijat jo opintojen alkuvaiheessa ja tukea hei-

dän yritystoimintaansa. Tutkimuksessa nousi esille, että mahdollinen yrittäjyysintentio on 

usein olemassa jo ennen opintojen aloittamista ja syntyvän perheen tai lähipiirin vaikutuk-

sesta (Pihkala, 2008 s. 91.) 

 

Tutkimustulokset osoittivat myös, että opintojen aikana korkeat yrittäjyysintentiot vähenivät 

ja alhaiset yrittäjyysaikeet lisääntyivät. Joensuu-Salo (2020 s. 46) näkee tämän viittaavan 

siihen, että korkea-asteen koulutus näyttää tasaavan opiskelijoiden yrittäjyysintentiota. Kor-

keakoulu laskee korkeimman innostuksen yrittäjyyttä kohtaan ja nostaa innostusta niillä, 

joilla sitä esiintyi vähemmän (Joensuu et al. 2013 s. 86). Opintojen aikaiset muutokset liit-

tyivät asenteiden muutokseen ja tätä kautta havaittuun käyttäytymisen hallintaan, jotka se-

littävät muutokset yrittäjyysaikeissa. Tutkimuksessa ei nousut selittäväksi tekijäksi subjek-

tiivisen normin muutoksien vaikutusta yrittäjyysaikomusten muutoksiin. Yrittäjyysintention 

muutokset viittaavat Azjen (1991) teoriamallin mukaisesti käyttäytymiseen (Joensuu-Salo, 

2020 s. 46.) 

 

Miesopiskelijoiden keskuudessa asenteiden ja havaitun käyttäytymisen muutos oli suurem-

paa kuin naisopiskelijoilla. Joensuu-Salo (2020) näkee erilaisten pedagogisten ratkaisujen 

vaikuttavan yritysaikomusten kehittymiseen. Eri sukupuolilla voi olla erilaisia oppimistyy-

lejä (Joensuu-Salo, 2020 s. 46.) Tutkimustulokset osoittavat myös, että sukupuolella on vai-

kutusta yrittäjyysaikeiden kehittymiseen valmistumisen jälkeen. Joensuu- Salo (2020) esit-

tää, että miehillä on suurempia yrittäjyysaikeita kuin naisilla tutkiessaan henkilöitä 2–4 

vuotta valmistumisen jälkeen. Selittävänä tekijänä nähdään, että työelämä kannustaa miehiä 

enemmän kuin naisia yrittäjäuraan (Joensuu-Salo, 2020 s. 49.) 
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Toisaalta on selkeää näyttöä, että yrittäjäkasvatuksella on positiivinen vaikutus osaamisen 

kasvattamiseen sekä yrittäjämyönteisyyden ja -intention lisäämiseen. Yrittäjäkasvatuksen 

vaikutukset eivät välttämättä näy opiskelun aikana, vaan tulevat esille pidemmällä täh-

täimellä myönteisenä vaikutuksena yrittäjyysintention kehittymiseen. Joensuu-Salon (2020) 

tutkimus havaitun käyttäytymisen hallinnan ja subjektiivisen normin pitkän aikavälin vaiku-

tuksesta korkeakoulun alumnien yrittäjyysaikeisiin osoittaa, että yrittäjyyskasvatuksen vai-

kutus on enemmän kuin säilyttävää (Joensuu-Salo, 2020 s.48–49.) 

 

Vaikutus ei näy vielä vuosi valmistumisen jälkeen, mutta kaksi - neljä vuotta valmistumisen 

jälkeen vaikutus on merkittävää. Yrittäjyysopetukseen osallistuneilla alumneilla intentio py-

syi samana kuin opintojen aikana, mutta niiden, jotka eivät ole osallistuneet opiskelun aikana 

yrittäjyysopetukseen intentio oli vähentynyt. Tulosten perusteella Joensuu-Salo esittää, että 

yrittäjyyskasvatuksen vaikutus voi olla korkea, mutta niiden vaikutus ei näy heti yrittäjyys-

kurssien jälkeen (Joensuu-Salo, 2020 s.48–49.) 

 

Joensuu-Salon tutkimuksen tulokset osoittavat, että lyhyellä aikavälillä vuosi valmistumisen 

jälkeen asenteet ja havaittu käyttäytymisen kontrolli selittävät yritysaikeita. Pidemmällä ai-

kavälillä tarkasteltuna noin 2–4 vuotta valmistumisen jälkeen vain asenteet ovat selittävät 

tekijät. Joensuu-Salo (2020) esittää, että asenteet eivät muutu yhtä nopeasti kuin havaittu 

käyttäytyminen. Asenteet kehittyvät pidempiaikaisesti ja siksi on tärkeää edistää positiivista 

asennetta yrittäjyyteen korkeakoulutuksen aikana (Joensuu-Salo, 2020 s.49.) 

 

Fayolle & Gailly (2013) tutki, miten lyhyet pakollisen yrittäjyyskurssit vaikuttivat yrittä-

jyysasenteisiin, ja opiskelijoiden yrittäjyysaikomukseen ja mitkä tekijät vaikuttivat niihin. 

Tutkimus osoitti, että vain opiskelijoille, joilla ei ollut mitään aiempaa kosketusta yrittäjyy-

teen, vaikutus oli merkityksellistä heti kurssin jälkeen. Näillä opiskelijoilla kurssien vaikutus 

intentioon myös pysyi puoli vuotta yrittäjyyskoulutuksen jälkeen. Koko tutkimuksen otok-

sesta kuusi kuukautta ohjelmasta valmistumisen jälkeen, havaittiin keskimäärin merkittävä 

positiivinen vaikutus asenteisiin (attitudes) ja havaitun käyttäytymisen hallintaan (PBC) 

(Fayolle & Gailly, 2013 s.83.) 
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2.2. Yrittäjyyden tukeminen korkeakouluissa 

Stenlundin (2017) yrittäjyyden tuottamisen tutkimuksessa esittää, että yrittäjyyttä tuotetaan 

yksilön lähipiirin sosiaalisissa organisaatioissa ja tuottamisen prosesseissa, joiden jäsen yk-

silö on joko tietoisesti tai tietämättään. Yrittäjiksi aikovat henkilöt hakeutuvat heitä hyödyn-

täviin sosiaalisiin yhteisöihin, organisaatioihin ja prosesseihin. Oppilaitoksille tämä tarkoit-

taa itseohjautuvan toiminnan ja oppimisen suunnittelun, toteutuksen ja johtamisen työelä-

mäläheisyyttä, siinä lähtökohtana on, että yrittäjyyden tuottamisen tulokset tulee todellisissa 

työn ja elämän konteksteissa. Yrittäjyyttä tuottavissa oppimisympäristöissä korostuu oppi-

misen reflektiivisyys ja toiminnan autenttisuus (Stenlund, 2017 s.157.)  

 

Stenlundin (2017) mukaan yrittäjyyttä tuotetaan yhdistämällä dynaamisia kyvykkyyksiä, yh-

teisöllisellä vuorovaikutuksella, oppimisenprosessisessa, jossa kilpailun kautta tavoitellaan 

parhaita ratkaisuja. Ongelmaperustaisuus ja ratkaisukeskeisyys, sekä henkilön oma vastuul-

lisuus ja itsenäisyys, korostuu oppimisprosesseissa, joissa osaamisen hankintaan perustuva 

oppiminen sisältää itsensä johtamisen, yhteisön hyödyntämisen, tuottamalla oppimisen ja 

kontekstin hallinnan taidot (Stenlund, 2017 s. 157–158.) 

 

2.3. Yrittäjyys opetus – kurssit ja opintojaksot 

Yrittäjyyskoulutus (entrepreneurship training) on osa yrittäjyyskasvatusta (entrepreneurship 

education), jolla tarkoitetaan yleisesti oppilaitosten järjestämiä opintoja ja kolutusta. Yrittä-

jäkoulutuksen tavoitteena on vaikuttaa siihen, että opiskelija kykenevät halutessaan ryhtyä 

yrittäjäksi (Joensuu-Salo et al., 2020.) Näissä yrittäjyyskoulutuksissa ja -kursseissa pyritään 

yrittäjyyteen liittyvien teorioiden sekä muiden tiedollisten tavoitteiden saavuttamiseen, 

mutta myös toiminnallisten taitojen hallitsemiseen, jotka auttavat yksilöä myöhemmällä työ-

urallaan toimimaan yrittäjämäisesti (Kassen et al., 2015.) Yrittäjyysopetuksen erilaiset ta-

voitteet pyritään usein erittelemään toisistaan, mutta käytännön tasolla ne yhdistyvät erilais-

ten yrittäjyyskurssien ja -koulutusten toteutuksessa (Peura et al., 2020). 
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Fayolle ja Gailly (2008) jaottelivat yrittäjyyskasvatuksen sisällöt kolmeen kokonaisuuteen: 

(Fayolle & Gailly, 2008) 

1) Know-what eli tietoon, jota yksilö tarvitsee voidakseen toimia tietyssä tilan-

teessa, esimerkiksi tieto siitä, miten markkinatutkimus tehdään,  

2) Know-how eli tietoon siitä, miten toimia tietyssä tilanteessa, esimerkiksi miten 

toimia riskien kanssa ja 

3)  Know-who eli tietoon siitä, ketkä ovat olennaisia ihmisiä ja verkostoja tietyssä 

tilanteessa  

 

Yleisesti yrittäjyyskoulutuksella pyritään lisäämään tietoisuutta yrittäjyydestä uravaihtoeh-

tona ja lisäämään ymmärrystä aloittamiseen liittyvästä prosessista ja uuden yritysyrityksen 

johtamisesta (Lee & Wong, 2007). 

 

Myös Komarkova et al., (2015) jakaa yrittäjyyteen liittyvän osaamisen kolmen eri ryhmään: 

(Komarkova et al., 2015) 

 

1) Yrittäjyyden ja yrittäjäksi ryhtymisen tiedot ja taidot, johon sisältyy esimer-

kiksi johtaminen, talousosaaminen ja markkinaymmärrys  

2) Yrittäjämäinen osaaminen, jolla tarkoitetaan mahdollisuuksien huomioimista, 

etsintään, arviointiin ja hyödyntämiseen, joiden avulla yksilö pystyy luoda ar-

voa muille. Tähän osaamiseen kuuluu myös luovuus, innovointi, ideointi ja 

riskinotto.  

3) Konseptuaaliset ja suhdetaidot, jotka ovat yksilön asenteita ja toimintaorien-

toituneita taitoja, jotka kehittyvät yrittäjämäisesti toimimalla. Näihin lukeutuu 

myös ongelmanratkaisu, päätöksenteko, kommunikaatio, yhteistyö, itsevar-

muus, luottamus omiin kykyihin, autonomia, vastuunotto ja sinnikkyys  
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2.4. Oppimisympäristöt 

Yhdeksi keskeisemmäksi yrittäjämäisen oppimisen tuottamisen ympäristöksi on esitetty työ-

elämäyhteydet ja työelämäläheisyys, joka nähdään tuottavan työelämävalmiuksia jo opinto-

jen aikana (mm Stenlund, 2017). Stenlundin tutkimuksessa nousee esille, että oppilaitosten 

tulee olla yhteistyöhalukkaitta, valmiita verkostoitumaan, omata työelämäasennetta, tunnis-

taa työelämän odotukset ja tarpeet ja toteuttaa nöyrää työelämävalmiuksien kehittämistä, pe-

rusmyyntityötä, työelämäprojekteja ja työelämäsuhteiden rakentamista. Tästä hyötyy opis-

kelijat, jotka tätä kautta saavat mahdollisuuden hankkia osaamista työelämässä jo opintojen 

aikana ja saavat kilpailuedun, joka tuottaa hyötyä työmarkkinoilla työpaikoista ja yrittäjänä 

tilauksista kilpailtaessa. Nähdään, että oppimisympäristöjen tulisi olla työelämän kaltaisia 

tai jopa sijaita työelämässä (Stenlund, 2017.) 

 

Työelämäprojektit 

 

Todellisille asiakkaille todellisiin tarpeisiin tehdyt oppimisprojektit tuottivat Stenlundin 

(2017) tutkimuksen mukaan työelämäosaamista ja käytännön kokemusta, joita oli mahdol-

lista hyödyntää myöhemmässä työllistymisessä ja työskentelyssä. Työelämäprojektien vah-

vuuksina nähdään muun muassa yksilön ja tiimin oppiminen, vastuun ottaminen, teorian 

käytännön testaaminen, kokeilemisen ja virheiden salliminen, sekä kokemusten reflektoimi-

nen sekä itsensä johtaminen, prosessien johtaminen ja asiakkuuksien johtaminen. Myös ver-

kostojen kasvattaminen ja oman osaamisen ja kiinnostuksen oivaltaminen nähdään kes-

keiseksi arvoksi. Tekemällä oppimisessa opiskelijan luottamus omaan osaamiseen kasvaa, 

sekä kyky ottaa riskejä madaltuu ja rohkeus lisääntyy (mm. Stenlund 2017, Felin et al., 

2018.) 
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Oksasen (2013) väitöstutkimus osoittaa, että myös yrittäjävalmiuksien oppimisessa korostuu 

kokemuksesta oppiminen. Yrittäjät oppivat kokemuksista ja muutoksista, joita tapahtuu toi-

mintaympäristössä ja taloudellisissa suhdanteissa. Oppimiskokemuksia tuottaa asiakkaiden 

kanssa tehtävä myyntityö ja myös asiakkaille tehtävistä toimituksista. Muutokset organisaa-

tiossa ovat yrittäjille oppimiskokemuksia sekä toimiminen esimiehenä (Oksanen, 2013.) Pel-

tonen et al. (2019) tutkimuksessa opiskelijat kokivat yritysten kanssa tehtävän yhteistyön 

palkitsevaksi ja mielekkääksi. Vaikkakin he kokivatkin sen työläämmäksi kuin perinteisen 

luokkahuoneopetuksen. Peltosen et al. (2018) tutkimuksessa opiskelijat nostivat esille tar-

peen pitkiin työelämäsuhteisiin ja, että työelämäprojektit tulisi integroitua useampaan opin-

tokurssiin. Opiskelijat kokivat työelämäprojektien kautta oppineensa yrittäjyysvalmiuksia 

sekä kaupallistamisosaamista, jota voivat hyödyntää yrittäjänä tai muutoin työelämässä (Pel-

tonen, 2018 s. 215–220.) 

 

Tapahtumat ja kilpailut 

 

Stenlundin (2017) väitöskirjan tuloksena syntynyt yrittäjyyden tuottamisen teoria, jonka ki-

vijalkoina yrittäjyyteen kasvamiseen ja sen tuottamiseen ovat yrittäjyyden, työelämän ja 

koulutuksen toiminnallinen integrointi. Yrittäjyys ei liity vain yritystoimintaan, vaan se kyt-

keytyy kaikille elämän osa-alueille, vastuunottona, selviytymisen ja menestymisen 

avaimena. Stenlund (2017) toteaakin: ”Yrittäjyys opitaan ja tuotetaan dynaamisissa, jännit-

teisissä ja reflektiivisissä prosesseissa, joille yleiset ja erityiset kontekstit asettavat ehtoja ja 

luovat edellytyksiä.” Tämän tyyppistä toimintaa kuvaa hyvin erilaiset tapahtumat ja kilpai-

lut.  
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Yhteistilat yrittäjyys-hubit ja yrittäjyysekosysteemit 

 

Yrittäjyys esiintyy korkeakouluissa erityyppisinä toimintoina ja oppimisympäristöinä. Op-

pimisympäristöt muodostuvat oppimisen fyysisestä, sosiaalisesta, teknologisesta, paikalli-

sesta ja didaktisista puitteista, ominaisuuksista ja edellytyksistä (Manninen et al., 2007).  

 

Korkeakoulut tarjoavat usein, joko itsenäisesti, tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa yri-

tyshautomo- ja yrityskiihdyttämötoimintaa, yhteisötiloja ja laboratorioita opiskelijoille, hen-

kilökunnalle ja yrittäjille. Tärkeää on luoda yrittäjämäinen tila, joka kannustaa opiskelijoita 

aktiivisuuteen (Jones & English, 2004). Autenttiset oppimisympäristöt ja yritysyhteistyö on 

nousut korkeakoulujen kehittämistä koskevissa keskusteluissa vahvasti esille korostaen ym-

päristöjen merkitystä työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksien kehittymisessä (Peltonen et al., 

2018 s. 213.) 

 

Myös yrittäjäekosysteemimallit rakentuvat usein korkeakoulujen ja yliopistojen läheisyy-

teen. Yrittäjäekosysteemit luovat edellytyksiä kasvuhakuiselle yrittäjyydelle ja uusien star-

tup-yritysten syntymiselle. Nähdäänkin, että ilman toimivia yrittäjäekosysteemejä korkea-

kouluissa tuotettu tieto ja osaaminen ei synnytä uutta liiketoimintaa, eikä vakiintunut elin-

keinoelämä kykene uusiutumaan.  Kaupungeilla ja oppilaitoksilla on keskeinen rooli yrittä-

jäekosysteemin rakentajina (Mikkelä & Salminen, 2016.)  

 

2.5. Opiskelijoiden omat yrittäjyysaktiviteetit  

Yrittäjyysopetuksen ja opetussuunnitelmien ulkopuoliselle kokemuksellisella oppimisella 

nähdään suuri merkitys opiskelijan henkilökohtaiseen kehittymiseen yrittäjyyteen tähtää-

vällä uralla. Joidenkin arvioiden mukaan, jopa suurin osa korkeakoulujen opiskelijoiden yrit-

täjyyteen liittyvästä osaamisesta, kehittyy pitkälti virallisen opetussuunnitelman ulkopuo-

lella tapahtuvan kokemuksellisen oppimisen kautta. Näitä oppimisen paikkoja ovat muun 

muassa erilaiset startup-tapahtumat, kilpailut ja yrittäjyysyhteisöt, joiden toimintaan korkea-

kouluopiskelijat osallistuvat (Peura et al., 2020.) 
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Opiskelijavetoiset opiskelijoiden yrittäjyysyhteisöt eli ES-toiminta (Entrepreneurship So-

ciety) ovat nousseet vahvaan suosioon Suomessa. ES yrittäjäyhteisöjen tavoitteena ja roolina 

on edistää yrittäjyyttä ja yrityskulttuurin vahvistumista lähialueillaan erilaisten tilaisuuksien, 

tapahtumien ja koulutusten kautta. Usein ES- yrittäjäyhteisöt saavat rahoituksensa alueen 

korkeakouluilta. Korkeakoulut ovat nähneet ES-yhteisöt tärkeinä toimijoina opiskelijayrit-

täjyyden edistämisessä. Osallistuvat opiskelijat saavat myös usein opintopisteitä ES-toimin-

nan kiihdytysohjelmiin tai tilaisuuksiin osallistumisesta (Siivonen et al., 2019.) 

 

Ahotoinnin, eli aiemmin hankitun osaamisen ja opinnollistamisen keinoilla pyritään tuke-

maan korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyyttä mahdollistamalla opiskelijoille opintojen suo-

rittamista harjoittamalla omaa yritystoimintaa. Erityisesti ammattikorkeakoulujen yrittäjyy-

teen painottuvissa koulutuksissa mahdollistetaan oman yritystoiminnan integrointi osaksi 

opintojen ja tutkinnon suorittamista (Peura et al., 2020 s. 31).  

 

Vaikka yrittäjyyden ahotointiin ja oppinnollistamiseen kannustetaan (mm. Huusko et 

al.,2018), tämä kuitenkin koettaan haasteellisiksi korkeakouluissa. Haasteet ja toimivat käy-

tännöt liittyvät 1) yrittäjyysosaamisen käsitteen määrittelyyn, 2) ahotoinnin ja opinnollista-

misen malleihin ja ohjeisiin, 3) opetuksen ja oppimisen määrään ja laatuun, 4) ahotoinnin ja 

opinnollistamisen tiedotukseen, viestintään ja yhteistyöhön sekä 5) korkeakoulujen resurs-

seihin ja rakenteisiin (Peura et al., 2020.)  

 

  



22 
 

3. YRITTÄJYYSINTENTIO 

Suunniteltu käyttäytyminen, kuten yrityksen perustaminen, on tarkoituksellista toimintaa ja 

parhaiten aikomusten perusteella ennakoitavaa käyttäytymistä, jota ei ole niinkään selitettä-

vissä asenteiden, uskomusten, persoonallisuuden tai demografisten tekijöiden kautta. Aiko-

mukset sisältävät aktiivisen toiminnan kognitiivisen prosessin, joka palvelee uskomusten, 

käsitysten ja muiden ulkoisten kanavien ohjautumista aikomukseen toimia ja sitä kautta itse 

toimintaan (Krueger & Carsrud, 1993.) Tutkimusartikkelissaan Joensuu-Salo et al. (2020), 

toteaa yrittäjyysaikomusten selittävän yrittäjäksi ryhtymistä enemmän kuin muut tekijät. 

Heidän tutkimuksensa mukaan yrittäjyysaikomuksilla on enemmän merkitystä kuin yrittä-

jyyskoulutuksella, liiketoiminnallisella tietopohjalla tai pystyvyysuskomuksella (Joensuu-

Salo et al., 2020.) 

 

3.1. Intentio ja käyttäytyminen 

Davidssonin (1995) taloudellispsykologistamallia esittää tekijöitä, jotka vaikuttavat yksilöi-

den aikomuksiin suuntautua yrittäjyyteen. Tämän mallin mukaan yrittäjyysaikeiden ensisi-

jainen määrittävä tekijä on henkilön uskomus siitä, että yrittäjyys ja yrityksen johtaminen on 

hänelle itselleen sopiva vaihtoehto. Tämä olettamus perustuu tiettyihin yleisiin asenteisiin, 

jotka viittaavat psykologisiin taipumuksiin sekä toimialan asenteisiin, jotka koskevat erityi-

sesti alan yrittäjyyttä. Asenteiden nähdään toimivan välittäjinä henkilökohtaisten taustateki-

jöiden vaikutuksille. Yksilön tämänhetkinen työmarkkinatilanne nähdään vaikuttavan sekä 

uskomukseen että aikomuksiin (Davidsson, 1995.) 
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Kuvio 1. Yrittäjyysintention taloudellispsykologinen malli (Davidsson, 1995 s.5). 

 

Davidssonin (1995) yrittäjyysintentiomallissa määritellään seuraavia vaikuttavia tekijöitä 

(Kuvio 1.): 

Intentio (Intention) Yrityksen perustamisesta oletetaan etukäteen suunnitelluksi toiminnaksi, 

jota edeltää intentio toimia. Osissa tapauksissa intentio on muodostunut vain hiukan ennen 

päätöstä ja joissain tapauksissa intentio ei johda varsinaiseen yrittäjyyteen ja siihen liittyvään 

toimintaan. Mallin mukaan yrittäjyysaikeiden oletetaan ennustavan yksilön yrittäjyyttä, 

mutta ei täydellisesti. 

 

Uskomus (Conviction). Mallissa viittaa siihen, että merkittävä yrittäjyyteen tähtäävä tekijä 

on yksilön uskomus, että yrittäjäura on hänelle sopiva vaihtoehto. Määritelty toiminta sisäl-

tää myös yksilön uskomuksen parempaan taloudelliseen tasoon ja elinympäristöön.  

 

Tilanne (Situation). Työmarkkina-aseman oletetaan vaikuttavan aikomukseen perustaa yri-

tys suunnittelun käyttäytymisen näkökulmasta. Yksilön tilanne vaikuttaa myös uskomuk-

seen, koska on todennäköistä, että uskomuksella on indikaattoreita, jotka nousevat vastaajan 

nykytilanteesta.  
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Yleiset asenteet (General attitudes) kuvaa mallissa asenteita, jossa ei suoraan määritellä yrit-

täjyyttä. Oletuksena on, että on omaksuttu enemmän tai vähemmän yleinen asenne, joka te-

kee enemmän tai vähemmän todennäköiseksi, että yksilöllä on uskomus siitä, että oman yri-

tyksen perustaminen on heille sopiva vaihtoehto.  

 

Yleiset asenteet on mallissa jaoteltu seuraavasti: 

• Muutoslähtöisyys (Change Orientation) yleinen ilmapiiri on suotuisa tai epä-

suotuisa suuriin elämänmuutoksiin.  

• Kilpailukyky (Competitiveness) kansallisen kulttuurin ja talouskasvun välinen 

suhde ja vaikutukset yrittäjyyteen. Kilpailukyky nähdään suhteessa muihin ih-

misiin. 

• Rahan arvostus (Valuation of money) rahan arvostuksessa on huomioitava, että 

mahdollisuus ansaita enemmän rahaa on tyypillisesti alhainen yrittäjien ilmoit-

tamissa motiiveissa perustaa yritys 

• Saavutus (Achievement) saavutusmotivaatio liittyy suorituskykyyn ja käsite 

on laajasti käytetty yrittäjyystutkimuksessa 

• Autonomia (Autonomy) Itsenäisyys on yksi perustelluimmista syistä yrittäjyy-

teen 

Toimialueen asenteet (domain attitudes) kuvaa mallissa asenteita, jotka käsittelevät yrittä-

jyyttä alakohtaisesti 

Toimialueen asenteet on mallissa jaoteltu seuraavasti:  

• Tulos (Payoff) Tämä kuvaa uskomuksia, jotka koskevat työmäärää, riskejä ja 

taloudellista hyötyä eli odotettavissa olevaa tulosta. 

• Yhteiskunnallinen panos (Societal contribution) indikaattorina on missä mää-

rin pidetään yrittäjien toimia arvokkaina yhteiskunnalle 

• Osaaminen (Know-how) kuvaa mallissa henkilökohtaista osaamista ja tietoa 

toteuttaa liiketoimintaa.  
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Henkilökohtaiset taustamuuttujat (Personal background) Joidenkin välille on muodostettu 

johdonmukaiset vaikutukset yrittäjäkäyttäytyminen osalta.  

Taustamuuttujista on määritetty ja tutkittu seuraavaa: 

• Sukupuoli (Gender) miehiä on huomattava enemmän yrittäjinä useimmissa 

maissa.  

• Välillinen kokemus (Vicarious experience) roolimalleja kuvataan tässä esi-

merkkeinä välillisestä kokemuksesta. Kokemus voi olla myös hankittu omis-

tajajohtoisessa pienyrityksessä.  

• Koulutus (education) Useissa tutkimuksissa nähdään, että koulutus ei lisää 

kiinnostusta yrittäjyyteen. Koulutus tuo kuitenkin paremmat mahdollisuudet 

menestyä yrittäjänä. 

• Radikaalit muutoskokemukset (Radical change) kokemukset radikaaleista 

muutoksista aikaisemmin elämässä, voivat johtaa valmiuteen tekemään niin 

uudelleen, perustamalla oman yrityksen. 

• Ikä (Age) vaikuttaa tutkimusten mukaan merkittävästi intentioon perustaa yri-

tys. Huippu on 35-vuotiaana. 

 

Davidsson (1995) tutkimuksessaan nosti esille kaksi lähtökohtaa vaikuttavatko henkilökoh-

taiset taustatekijät yrittäjyysintentioon, sekä missä määrin asenteet vaikuttavat intentioon. 

Malli testattiin postikyselyllä suurella otannalla 35–40-vuotiaita ruotsalaisia henkilöitä, 

joilla oli mallin mukaisia indikaattoreita. Tutkimuksen tulokset tukivat pitkälti mallin ehdot-

tamia suhteita. Suhteellisen suuri selitysvoima 35 prosenttia saatiin uskomuksesta, että yrit-

täjyys on hänelle sopiva vaihtoehto ja 50 prosenttia aikomuksista. Taustatekijöiden ja ny-

kyisen tilanteen oletetut vaikutukset vahvistettiin. Analyysit kuitenkin viittaavat siihen, että 

osa taustatekijöiden vaikutuksesta ei välity käytettyjen psykologisten rakenteiden välityk-

sellä (Davidsson, 1995.)  
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3.2. Suunnitellun käyttäytymisen teoria  

Ajzenin (1991) suunnitellun käyttäytymisen teoriaa (Theory of Planned Behavior) on hyö-

dynnetty paljon yrittäjyyden tutkimuksissa (Kautonen et al., 2013; Kautonen et al., 2015). 

Tämän teorian mukaan käyttäytymistä selittävät aikomukset, eli intentio toteuttaa tiettyä 

käyttäytymistä. Intentioiden taustalla nähdään olevat yrittäjyyteen vetäviä tekijöitä, jotka 

ovat aseteet käyttäytymistä kohtaan, omakohtainen normi ja pystyvyysuskomus. Intentiot 

ovat osoituksia siitä, miten paljon henkilöt ovat halukkaita toimimaan tavoittaakseen tietyn 

käyttäytymisen. Mitä suurempi intentio on tiettyyn käyttäytymiseen, sitä todennäköisempää 

on kyseisen käyttäytymisen toteutuminen. Selittävänä tekijänä on se, kuinka helppoina tai 

vaikeina yksilö pitää kyseessä olevaa käyttäytymistä omalla kohdallaan (Ajzen, 1991.) Teo-

ria selittää aikomuksia, mutta niillä on myös suora yhteys yrittäjäksi ryhtymiseen (Kautonen, 

2013). 

 

Suunnittelun käyttäytymisen teoriassa nähdään, että ennen aikomusta on kolmen edeltävää 

osa-aluetta, jotka ovat toisistaan riippumattomia:  

a) Myönteinen tai epäsuotuisa arvio käyttäytymisestä (asenne), joka kuvaa henkilökohtaista 

funktiota, yksilön positiiviseen tai negatiiviseen mielikuvaan kyseisestä käyttäytymisestä.  

b) Havaittu sosiaalinen paine suorittaa tai olla suorittamatta käyttäytymistä, eli omakohtai-

nen normi, joka kuvaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja painetta käyttäytyä tai olla käyt-

täytymättä tietyllä tavalla tietyssä tilanteessa. Tämä ohjaa käyttäytymistä tiettyyn suuntaan 

pohjautuen havaittuihin sosiaalisiin normeihin ja odotuksiin 

c) Havaittu käyttäytymisen helppous tai vaikeus, eli koettu käyttäytymisen hallinta (Per-

ceived Behavioral Control, PBC), joka viittaa yksilön tunteeseen siitä, kuinka paljon hän 

kokee henkilökohtaisesti voivansa vaikuttaa toimintaansa ja sen lopputulokseen. Sen olete-

taan heijastavan sekä yksilön kokemuksia, että yksilön arvioimia mahdollisuuksia ja esteitä. 

(Ajzen, 1991, Ajzen 2005 s.117.) 

 

Teorian perustuu oletukseen, että ihmiset käyttäytyvät yleensä järkevällä tavalla, ja ottavat 

huomioon saatavilla olevan tiedon, ja harkitsevat tekojensa seurauksia (Ajzen, 1991). 
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Yrittäjyyskontekstia sovellettaessa, mitä positiivisemmat yksilön arviot yrittäjyyskäyttäy-

tymisestä ovat, sitä paremmin yksilö suuntaa kohti yrittäjyyskäyttäytymistä. Ja mitä kyke-

nevämpiä he ovat yrittäjyyteen, sitä vahvempia aikomus heillä on harjoittaa yrittäjyyttä 

(Joensuu-Salo et al., 2020.) Aikomus näyttäytyy mallissa affektiivisten ja kognitiivisten 

toimintojen yhdistelmänä, jota kautta asenne, subjektiivinen normi ja koettu käyttäytymi-

sen kontrolli ovat yhteydessä tulevaan käyttäytymiseen. 

 

Asenteiden, omakohtaisten normien ja havaitun käyttäytymisen kontrollin taustalla on käyt-

täytymiseen liittyviä omakohtaiset uskomuksia, joita suunnitellun käyttäytymisen teoria pyr-

kii esittämään. Mitä myönteisempi on tiettyyn käyttäytymiseen liittyvä asenne, ja omakoh-

tainen normi, sitä vahvempi on yksilön intentio suorittaa kyseinen käyttäytyminen. Asentei-

den, omakohtaisten normien ja havaitun käyttäytymisen kontrollin asteen suhteellinen mer-

kitys intentioiden ennustuksessa vaihtelee tilanteesta riippuen (Ajzen 1991, 188.) 

 

Yrittäjyysintentiota voidaan ennustaa asenteiden avulla. Intentiot yhdistävät asenteiden ja 

käyttäytymisen välistä suhdetta, jossa kuitenkin asenteet näyttäytyvät selittävänä tekijänä 

käyttäytymiseen (Ajzen 1991). Suunnitellun käyttäytymisen yhteydessä käyttäytymiseen 

liittyvien intentioiden tarkastelu tarjoaa harvoin mahdollisuuden saada käsitystä käyttäyty-

misen taustalla olevista prosesseista. Intentioita tutkimalla on mahdollista havainnoida uu-

den yritystoiminnan käynnistämisestä ilman, että on olemassa tietoa varsinaiseen käynnistä-

misvaiheesta (Ajzen 1987.) 

 

Ajzen (1991) näkemyksen mukaan, aikomus on riittävä ennustaja käyttäytymisestä tilan-

teissa, joissa yksilöllä on erittäin korkea omaehtoinen hallita käyttäytymisestä kohtaan. Kui-

tenkin omaehtoiseen hallintaan voi liittyä ongelmia, koska yrittäjyyskäyttäytyminen ei ole 

pelkästään yksilön omasta tahdosta riippuvaista. Yrittäjyyteen liittyy muun muassa säädök-

siä, rahoitusta, asiakashankintaa, jotka eivät ole yrittäjän itsensä kokonaan hallittavissa. Teo-

ria ei kuitenkaan ota kantaa henkilön määräysvaltaan tietyissä tilanteissa, vaan punnitsee 

käyttäytymisen hallinnan mahdollisia vaikutuksia käyttäytymistavoitteisiin (Ajzen, 2005.)  
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Koettu käyttäytymisen hallinta (PBC) vaikuttaa ennustamiseen käyttäytymisestä aikomusten 

lisäksi. Perustelu on, että yksilöt tekevät lisäponnisteluja lisääntyneen kontrollin tunteen 

vuoksi ja, että toiminta ei riipu ainoastaan aikomuksista vaan myös ei -motivoivista teki-

jöistä, kuten mahdollisuuksien ja resurssien saatavuudesta. Ajzen (1991) esittää, että nämä 

tekijät muodostavat yhdessä ihmisten todellisen kontrollin kyseisestä käyttäytymisestä, ja 

siinä määrin kuin havaittu ohjaus on realistista, se voi toimia todellisen kontrollin korvik-

keena (Ajzen, 2005). Kautonen et al. (2015) osoittivat, että ennakkokäsitykset yritysaikei-

siin, eli asenteet yrittäjyyteen, yrittäjyyteen liittyvä käyttäytymiskontrolli ja subjektiivinen 

normi selittivät 59 prosenttia yrittäjyysintention vaihtelusta (Kautonen & et al., 2015). 

 

 

 

Kuvio 2. Suunnitellun käyttäytymisen teoria (Ajzen, 2005, s. 118) 

 

Ajzenin suunnitellun käyttäytymisen teoria (kuvio 2.) esittää, että ennen aikomusta on kol-

men edeltävää osa-aluetta: myönteinen tai epäsuotuisa arvio käyttäytymisestä (asenne), ha-

vaittu sosiaalinen paine suorittaa tai olla suorittamatta käyttäytymistä (subjektiivinen normi) 

ja havaittu käyttäytymisen helppous tai vaikeus eli koettu käyttäytymisen hallinta (Perceived 

Behavioral Control, PBC) (Ajzen, 1991, Ajzen 2005.) 
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Asenne (Attitude Toward the Behavior) voi olla joko positiivinen, neutraali tai negatiivinen 

toimintaa kohtaa. Asenteet voi olla joko välineellisiä tai kokemuksellisia. Selittäessä yrittä-

jäaikomuksia tämä tarkoittaa, että jos asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat negatiivisia, ei ole 

todennäköistä, että henkilöstä tulee yrittäjä (Ajzen & Fishbei, 2005.) 

 

Subjektiivinen normi (Subjecive Norm) kuvaa yksilön kokemaa sosiaalista painetta käyttäy-

tyä, tai olla käyttäytymättä, tietyllä tavalla tietyssä tilanteessa. Sosiaalinen ympäristö, kuten 

perhe ja ystävät, muokkaa ihmisten aikomuksia ja tekoja. Jos henkilö kokee, että hänellä ei 

ole tukea yrittäjyyteen lähimmiltä ihmisiltä, sillä on kielteinen vaikutus heidän yrittäjyysai-

keisiinsa (Ajzen & Fishbei, 2005.) 

Koettu käyttäytymisen hallinta (Perceived Behavioral Control, PBC) määritellään yksilön 

käsitykseksi toiminnan helppoudesta tai vaikeudesta. Koetun käyttäytymisen hallinnalla on 

teoriassa kaksi roolia, PBC selittää aikomuksen, mutta voi myös suoraan ennustaa käyttäy-

tymistä, jos se on realistista (Ajzen 1991, Ajzen, 2005.) Kuviossa 2. tätä kuvataan katkovii-

valla.  

 

Näiden kaikkien kolmen aikomusten edeltäjän on havaittu selittävän yrittäjyysintentiota. 

Tutkijoilla on erilaisia näkemyksiä niiden merkityksestä. Muun muassa Krueger et al. (2000) 

nostaa tärkeimmäksi tekijäksi havaitun käyttäytymisen hallinnan. Jotkut tutkimukset nosta-

vat asenteet aikomusten merkittävämmäksi ennustajaksi, joissain taas subjektiivinen normi 

on nostettu tärkeimmäksi aikomusten edeltäväksi tekijäksi (Krueger et al., 2000.) 

 

Ajzen (2001) nosti teoriansa yhteydessä havaitun käyttäytymisen kontrollin luonnetta, sekä 

asenteiden ja omakohtaisten normien suhteellista merkitystä, ja aikaisemman käyttäytymi-

sen ja tapojen omakohtaisten normien ja käyttäytymisen kontrollin taustalla. Asenteet ovat 

suhteellisen vakaata ajan myötä, muutosta vastustavia ja odotettua käyttäytymistä ennusta-

via. Vahvimmillaan ne ovat keski-iässä (Ajzen, 2001.) 
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä kappaleessa kuvataan tutkimuksen toteutusta, tutkimusstrategiaa ja miten aineisto ke-

rättiin sekä kerrotaan haastateltujen taustatiedot. Kappaleessa kuvataan miten aineiston ana-

lysointi sekä lopuksi arvioidaan tutkimuksen laatua. 

 

4.1. Tutkimusstrategia 

Tässä diplomityössä tutkimusmetodiksi on valittu laadullinen, eli kvalitatiivinen tutkimus. 

Ontologisesti kvalitatiivisen tutkimusotteen mukaan todellisuus on subjektiivinen ja moni-

nainen, jossa korostuu yksilön oma näkemys sekä sosiaalisesti konstruoitu todellisuus (Hirs-

järvi & Hurme, 2001 s. 22). Epistemologiset, eli oletukset tiedon luonteesta ja tutkijan ja 

tutkittavan suhteesta, haastattelututkimuksessa haastattelija on mukana luomassa tutki-

maansa kohdetta ja pyrkii empaattiseen ymmärrykseen (Hirsjärvi & Hurme, 2001 s.23–24).  

 

Metodologiset oletukset kvalitatiivisestä tutkimusprosessista kvalitatiivinen ”kvantifioi”, 

mutta ei välttämättä numeerisesti vaan muodossa ”enemmän kuin”, ”suurin osa” tai ”mel-

kein kaikki” ja näin edelleen. Kritiikkiä on osoitettu tarkkuuden puutteesta, mutta tarkkuutta 

voi olla myös ilman numeroita, tärkeämpää on totuudellisuus (Hirsjärvi & Hurme, 2001 s. 

24.) Kvalitatiivinen tutkimus sopii silloin, kun halutaan selvittää käyttäytymisen merkitys 

kontekstissa. Kvalitatiivinen tutkimus esittää tutkittavien havainnot tilanteesta ja mahdollis-

taa heidän menneisyytensä ja kehityksen tekijöiden huomioimisen. Kun halutaan tutkia hen-

kilöiden omaa näkemystä ja kokemusta opintojen vaikutuksesta yrittäjyysintention kehitty-

miseen kvalitatiivinen tutkimusote on perusteltava valinta. 
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4.2. Aineiston keruu 

Aineiston keruu toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Haastattelua ohjaa vali-

tut teemat yksityiskohtaisten kysymysten sijaan. Tämä tuo tutkittavan äänen kuuluville sekä 

tulkinnat ja asioiden merkitykset esille (Hirsjärvi & Hurme, 2001 s. 48). Haastattelu on jous-

tava menetelmä, ja se sopii moniin tutkimustarkoituksiin. Suora vuorovaikutus mahdollistaa 

suunnata tiedonhankintaa itse tilanteessa ja saada myös esiin vastausten taustalla olevat mo-

tiivit (Hirsijärvi & Hurme, 2001 s. 34). 

 

Tutkimuksessa haastateltiin kuutta Xamkin yrittäjäalumnia. Haastateltavat löydettiin osittain 

Xamkin alumnirekisterin kautta, joista joukolta yrittäjäalumneja kysyttiin kiinnostusta osal-

listua haastatteluun. Kaksi haastateltavista löytyi yrittäjyysopettajien kautta, joita he suosit-

telivat haastateltaviksi.  

 

Haastateltavat ovat koulutustaustoiltaan seuraavia: valmistuneet liiketalouden alalta (kaksi 

haastattelua), kulttuurin alalta (yksi haastattelu), tekniikan alalta (yksi haastattelu) sekä kaksi 

hyvinvoinnin alalta, joista toinen oli ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut. Haastatel-

tujen koulutus ja opintomuoto sekä ikä ja työelämätausta jakautui alla oleva taulukon (tau-

lukko 1) mukaisesti.  
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Taulukko 1. Haastateltujen taustat 

 

 

Haastattelun etu onkin myös siinä, että voidaan valita henkilöitä etukäteen, joilla tiedetään 

olevan tietoa asiasta (Puusa, 2020 a s.106). Haastateltavat jakautuivat myös eri Xamkin kam-

puksilta valmistuneiksi, joskin tämä taustamuuttuja ei ollut valintakriteerinä. Haastattelut 

totuttiin Teams- ympäristössä vallitsevan koronatilanteen takia. Haastattelut olivat kestol-

taan reilun tunnin pituisia. Litteroitua aineistoa kertyi 148 sivua kysymys vastausmuotoon 

väljästi kirjoitettuna. Tutkimushaastattelu tehtiin välillä lokakuu 2021 - tammikuu 2022. 

Haastattelut tallennettiin ja litteroitiin. Litteroinnin toteutti Emilia Peltonen.  

 

Tutkimuskysymyksiin pyrittiin saamaan vastaus haastattelemalla yllä määriteltyä joukkoa 

korkeakoulusta valmistuneita alumneja, joiden työmarkkinastatus on yrittäjä. Opiskelupaik-

kakuntaa, ikää tai muita demograafisia tekijöitä ei huomioida valinnassa. Teemahaastattelun 

teemat johdetiin tutkimuksen taustateorioita hyödyntäen. Tutkimuksessa pyritään selittä-

mään teorioiden ja aineiston kautta yleisestä yksittäiseen. 
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4.3. Aineiston analysointi 

Aineiston analysoinnissa on tärkeää systemaattisuus, avoimuus, tarkistettavuus ja perustel-

tavuus. Laadullisen tutkimuksen empiirinen aineisto on tutkittavien omakohtainen kuvaus 

tutkimuskohteena olevasta ilmiöstä. Tuloksia voidaan pitää vaikuttavina ainoastaan silloin, 

jos niihin on päästy luotettavilla ja systemaattisilla analyyseilla. Suuri merkitys on metodin 

kuvauksella ja jäljitettävyydellä (Puusa, 2020 b s. 145–147).  

 

Tässä tutkimuksessa aineiston analyysitapa on teorialähtöinen. Aineistosta pyrittiin saamaan 

yleisetä (teoria) yksittäiseen (empiirinen aineisto) kautta vastaukset tutkimuskysymyksiin. 

Tutkimuksen aineiston analysointi alkoi jo itse haastattelutilanteessa, jolloin haastattelija oh-

jasi ja tarkensi haastateltavien kanssa käytyä keskustelua. 

 

Litteroitu aineisto jäsennetiin kokonaisuuksiin, jonka jälkeen aineistosta muodostettiin yk-

sityiskohtaisempia kokonaisuuksia hyödyntäen taulukointia sekä värikoodausta. Aineisto 

muokattiin sisältökokonaisuuksiin, myös pelkistämällä puhekielen ilmaisuja. Toistuvuutta 

määriteltiin keskeisten tutkimuskysymysten osalta. Aineisto teemoitettiin tutkimuksen tee-

mojen mukaisesti ja tätä kautta pyrittiin löytämään säännönmukaisuuksia aineistosta. Tutki-

musaineistosta hahmoteltiin ja eroteltiin tutkimusongelmaan kuvaavat kokonaisuudet. Tä-

män jälkeen yhdistetiin teemoja ja lopulta muodostettiin yksi aineisto kokonaisuus, josta 

muodostuu vastaus tutkimusongelmaan. Aineisto analyysin jälkeen tulokset tulkittiin ja esi-

teltiin vastaus tutkimuskysymyksiin aineiston pohjalta.  
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4.4. Tutkimuksen laadun arviointi 

Laadullinen tutkimus tuottaa ymmärrystä lisäävää, hyödyllistä ja osuvaa tietoa tutkittavasta 

ilmiöstä, rakenteista, mekanismeista sekä toimijoiden ja ilmiön välisestä dynamiikasta. Läh-

tökohtana ei ole päätyä yleistettävään tietoon. Laadullisen tutkimukset tulisi kuvastaa tutkit-

tavien käsitystä ja kokemusmaailmaa mahdollisemman hyvin, Tutkijan roolina on tehdä joh-

topäätöksiä suhteessa aiempiin tutkimuksiin (Aaltio & Puusa, 2020 s. 188.)  

 

Laadullisen tutkimuksen arviointi validiuden ja reliaabeliuden käsitteiden näkökulmasta on 

ongelmallista. Nämä käsitteet perustuvat objektiiviseen todellisuuteen ja totuuteen. Ihmisten 

käyttäytyminen on kuitenkin paljon riippuvainen ajasta, paikasta ja tilanteesta, joten ei voi 

täysin olettaa, että eri ajankohtana tai kahdella eri menetelmällä saavutettaisiin samanlainen 

tulos, mikä on perinteinen tapa ymmärtää tutkimuksen reliaabelius (Puusa & Julkunen, 2020 

s. 190.)  

 

Laadullisen tutkimuksen arvioinnissa käytetään idean siirrettävyyttä, jolloin tarkastellaan 

voisiko tutkimustulokset olla samanlaisia jossakin toisessa tutkimusympäristössä ja voisiko 

aihetta tutkia siellä uudelleen. Tutkimuksen luotettavuus on arvioitavissa siitä miten lä-

pinäkyväksi tutkija tuo esille oman päättelypolkunsa tuloksia analysoinnissa ja tulkinnassa. 

Tutkijan tulee kertoa selkeästi, havainnollisesti ja yksityiskohtaisesti tutkimuksen eri vai-

heista, jota kautta luotettavuus on paremmin arvioitavissa (Aaltio & Puusa, 2022 s. 181.) 

 

Tämän tutkimuksen tulokset voidaan arvioida olevan saman suuntaisia myös toisessa tutki-

musympäristössä. Tähän johtopäätökseen voidaan tulla, koska aiempien tutkimusten tulok-

set viittaavat saman tyyppisiin tuloksiin ja teoria vahvistaa toteutuneita tuloksia. Diplomi-

työn tekijä on myös pyrkinyt tuomaan tutkimusprosessin vaiheet ja menetelmän selkeästi ja 

havainnollisesti esille niin analyysin, kuin tulosten osalta.  
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5. YRITTÄJYYS KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEA-

KOULUSSA 

Tässä kappaleessa kuvataan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulua ja sen yrittäjyystoi-

menpiteitä sekä korkeakoulun tavoitteita yrittäjyyden kehittämiseen korkeakoulussa.  

 

5.1. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamkista aloitti toimintansa 2017, kun kaksi am-

mattikorkeakoulua Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulu yhdistyivät. Kaakkois-

Suomen ammattikorkeakoulun omistavat yhdessä Kotkan, Kouvolan, Mikkelin ja Savonlin-

nan kaupungit. Omistajuudella on merkitys korkeakoulukentällä, sillä päätöksiä tehtäessä 

myös alueen intressit ja tarpeet huomioidaan.  

 

Xamkin toiminta on organisoitu kolmeen koulutuksen ja neljään hallinnon ja tukipalvelujen 

kokonaisuuteen. Xamkin koulutusalat ovat tekniikka, hyvinvointi sekä talous ja kulttuuri. 

Tukipalvelut, Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalvelut ja palvelutoiminta sekä hallinto on 

organisoitu erillisiin yksiköihin. Vuoden 2021 alussa yrittäjyystoimenpiteet niin tutkimus- 

ja kehitystoiminnan kuin opetuksen osalta keskitettiin uutteen yksikköön Xentre, yrittäjyy-

den ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö, jonka tehtävän on kehittää ja vahvistaa 

korkeakoulun yrittäjyystoimenpiteitä. 

 

Xamkin strategia on päivitetty vuosille 2020–2030. Strategiassa nostetaan korkeakoulun 

keskeisemmäksi tehtäväksi lisätä Kaakkois-Suomen elinvoimaisuutta. Vision mukaan Xamk 

kasvaa ja kehittyy, tuo alueelle opiskelijoita ja osaajia sekä luo pohjaa uudelle yritystoimin-

nalle. Kehittämistehtävää toteutetaan tekemällä yhteistyötä erityisesti yritysten, kumppani-

korkeakoulujen ja muiden sidosryhmien kanssa.  
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Opetuksen suunnittelussa Xamkissa on huomioitu työelämässä meneillään olevan murrok-

sen seuraukset, jossa osa ammateista häviää ja uusia kehittyy. Myös säilyvissä ammateissa 

työnkuvat muuttuvat. Vahvan substanssiosaamisen lisäksi opiskelijoilla tulee olla valmiuk-

sia muun muassa tuoda osaamistaan esille, toimia verkostoissa sekä jatkuvasti kehittää osaa-

mistaan. Xamkin strategisina kärkinä ovat tulevaisuuslähtöinen oppiminen, kansainvälisyys 

ja TKI-toiminta (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategia 2020–2030.)  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kaakkois-suomen ammattikorkeakoulu ovat sopineet am-

mattikorkeakoulun toiminnalle asetettavista tavoitteista vuosille 2021–2024. Asetetut tavoit-

teet on johdettu hallitusohjelmasta, hallituksen toimintasuunnitelmasta, korkeakoulutuksen 

ja tutkimuksen visiosta 2030 sekä korkeakoulun strategiasta. Kaakkois-Suomen ammatti-

korkeakoulu on strategiansa mukaan vastuullinen hyvinvoinnin, teknologian ja luovan ta-

louden korkeakoulu, jonka painopisteinä ovat tulevaisuuteen suuntautuva koulutus, vaikut-

tava tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä elinvoimaa lisäävä kansainvälistyminen.  

 

Strategiaa tukevina toimenpiteinä korkeakoulu kehittää opetussuunnitelmat ja -menetelmät 

joustavammiksi ja entistä työelämäläheisimmiksi, koulutustarpeiden ennakointityö systema-

tisoidaan ja opetuksen ja TKI:n integraatiota vahvistetaan. Jatkuvan oppimisen toimintakon-

septia kehitetään joustavaksi ja rajoittamatonta oppimista tukevaksi. Opiskelijatyytyväi-

syyttä parannetaan tehostamalla aiemmin hankitun osaamisen prosessia ja ottamalla käyt-

töön toimintamalli opiskelijoiden kiinnittämiseksi työelämään jo opintojen alkuvaiheessa. 

Ohjauksen saavutettavuutta ja opintojen edistymisen seurantaa parannetaan.  

 

Opiskelijoiden yrittäjyyspolkua vahvistetaan, jossa seurantaindikaattoreina ovat seuraavat 

tavoitteet: Kaakkois-suomen ammattikorkeakoulusta valmistuneista yrittäjinä työllistyy 

vuonna 2024: 5 % vuonna 2019 valmistuneista opiskelijoista 4,3 % toimi yrittäjinä (Opetus 

ja kulttuuriministeriö, 2020.) 
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5.2. Yrittäjyysopetus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa 

Opiskelijan polku yrittäjyyteen on Xamkissa jaoteltu kolmeen väylään: kurkistus yrittäjyy-

teen, tulevaisuuden tavoitteena yrittäjyys ja sivutoiminen yrittäjyys opintojen aikana. Stra-

tegia uudistamisen yhteydessä myös mittareita muutettiin. Aiemmin strategisena tavoitteena 

oli, että puolet kaikista opiskelijoista osallistuu yrittäjyysopintoihin. Opiskelijakohtaisesta 

mittarista siirrytään kokonaistulosmittariin.  

 

Vuonna 2020 Xamkissa yrittäjyysopinnoissa opetti 18 opettajaa kuudesta koulutusyksiköistä 

ja kaksi opettajaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyksiköistä. Opettajista suurin osa on lii-

ketalouden opettajia ja osa heistä toimii myös itse yrittäjänä. Yrittäjyysopetusta toteutetaan 

sekä pakollisina opintoina sekä vapaaehtoisina.  

 

Pakollisina opintoina 2020 opetussuunnitelmassa on seuraavia opintojaksoja: ideasta inno-

vaatioon (5op) liiketalouden ja kulttuurin koulutuksissa;  sosiaali- ja terveydenhuollon lain-

säädäntö (2op) sosiaalialan ja fysioterapian koulutuksissa; yrityksen perustaminen (3 op) 

sosiaalialan, fysioterapian ja naprapatian koulutuksissa alakohtaisina opintoihin yhdistettynä 

alan ammatillisiin opintojaksoihin on sairaanhoitajapohjaisissa koulutuksissa ja metsäalan 

koulutuksissa yrittäjyyttä (mainittu opintojakson nimessä) sekä liiketalouden koulutuksissa 

on yrittäjyydestä alakohtaisia opintoja huomattavasti enemmän.  

 

Vapaaehtoisia opintoja oli tarjolla seuraavia kursseja Ideasta innovaatioon, Yrityksen perus-

taminen, Yrityksen perustaminen ja markkinointi, Konseptointi ja tuotteistaminen, Kaupal-

listaminen liiketoiminnassa, Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta, Sosiaali- ja tervey-

denhuollon lainsäädäntö, Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys, Aineettomat oikeudet 

(IPR), Innovaatiojohtaminen digiajassa, Sparraus yrittäjyyteen, Innovaatio- ja yrittäjyyspro-

jektit, StartUp Passion (YAMK), Yritystoiminnan jatkuva kehittäminen ja omistajuus 

(YAMK), K-kaupan koulutusyhteistyön opinnot sekä Innoleirit / Hackhatonit. 
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Xamkssa toimii opiskelijoiden yrittäjyysyhdistys PatteriES, Patteri Entrepreneurship So-

ciety tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua startup henkiseen toimintaa sekä kar-

tuttaa yrittäjyystaitoja. Patteri tavoite on myös avata opiskelijoille yhteyksiä työelämään, 

mahdollisuuksia osallistua ja tuottaa erilaisia tapahtumia sekä rakentaa verkostoja. Yhdistys 

toimii yhteistyössä Xamkin yrittäjyyshankkeiden ja seudun toimijoiden kanssa. Opiskeli-

joilla on mahdollisuus kehittää tulevaisuuden työelämätaitoja opiskelijayrittäjyysyhdistyk-

sen jäseninä.   

 

Xamkissa on käytössä Startup Fund rahasto, joka tukee opiskelijayrittäjyyttä, opiskelija star-

tupeja sekä opiskelijaprojekteja toimintansa aloittamiseksi. Startup Fund jakaa rahoitusta 

kertaluontoisina avustuksina lupaaville ja liiketoimintaansa aloitteleville Kymenlaaksolai-

sille opiskelijoille ja opiskelijatiimeille. Startup Fund on Otsakorpi Säätiön, Xamkin ja Pat-

teriES:n hallinnoima rahasto. 

 

Näiden lisäksi yrittäjyyttä tukeva hanketoiminta tuottaa erilaisia tapahtumia ja oppimisym-

päristöjä, joissa opiskelijat voivat tutustua yrittäjyyteen ja kehittää omaa yrittäjyysideaa. 

Hanketyyppisesti nämä toimenpiteet ovat kestoltaan määräaikaisia ja toimenpiteet ovat han-

keen tavoiteisiin liittyviä ja näin vaihtelevat sekä hankkeittain että rahoittajittain.  

 

Yrittäjyyttä tukevina opintoina nähdään tyypillisesti myös työelämäyhteistyössä toteutuneet 

opintokokonaisuudet (Kuvio 3). Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa työelä-

mäyhteydet ja yhteistyö kulkee opiskelijan mukana koko opintojen ajan, oli hänellä tavoit-

teena oman yritysidean kehittäminen tai ura työntekijänä. 
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Kuvio 3. Opiskelijan työelämäyhteistyön polku (Xamk, 2022)

Työelämäprojektit ovat keskeinen väline yrittäjyyteen perehtymiseen, työelämätaitojen ke-

hittymiseen ja yrittäjämäiseen toimintakulttuuriin oppimiseen. Opiskelijat ratkovat opin-

noissaan työelämästä nousevia kehittämistarpeita yhdessä opettajien ja TKI- ja työelämän 

asiantuntijoiden kanssa. Samalla opiskelijat, opettajat ja TKI-henkilöstö ovat aktiivisesti 

mukana oppimassa ja kehittämässä oman alansa yrittäjyyttä, työelämää ja tulevaisuuden toi-

mintamalleja. 
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6. TUTKIMUSTULOKSET OPINTOJEN VAIKUTUKSESTA 

YRITTÄJYYSURIIN 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhtenä strategisena tavoitteena on opiskelijoiden 

yrittäjyyspolun vahvistaminen. Tässä kappaleessa esitellään tutkimushaastattelujen tuloksia 

eri yrittäjyystoimenpiteiden osalta ja yrittäjäalumnien näkemyksiä osa-alueiden toimivuu-

desta ja kehittämistarpeista.  

6.1. Yrittäjyysopintojaksot ja – kurssit 

Xamkissa pakollisina yrittäjyysopintoja oli tarjolla eri koulutusaloilla. Eniten pakollisia yrit-

täjyysopintoja on liiketalouden koulutuksissa, joista haastateltujen liiketalouden alumnien 

näkemyksen mukaan tarjontaa oli hyvin. Myös vapaavalintaisia yrittäjyysopintoja oli tar-

jolla, mutta esimerkki ylemmän ammattikorkeakoulun puolella niitä nähtiin olevan liian vä-

hän. 

 

Muun muassa Joensuu-Salo et al. (2020) tutkimuksissa esiin tuli yrittäjyyskasvatuksen po-

sitiivisesta korrelaatiosta opiskelijoiden yrittäjyysaikomuksiin (mm. Boldureanu et al., 2020, 

Joensuu-Salo et al., 2020). Yrittäjäkasvatus ja -opetus lisäävät opiskelijoiden tietotaitoa ja 

motivaatiota yrittäjäuraa kohtaan sekä vahvistaa opiskelijoiden luottamusta kykyihinsä me-

nestyä yrittäjänä. 

 

Haastattelun mukaan Xamkin yrittäjyydenkurssit sekä tukivat yrittäjyysintention ja yrittä-

jyyden kehittymistä ja toisaalta taas aivan päinvastaisesti. Opettajan merkitys korostui kum-

paakin suuntaan. Opettaja voi asenteellaan, toiminnallaan ja viestinnällään kehittää ja vah-

vistaa opiskelijoiden yrittäjyysintention syntyä tai vaikuttaa niin, että opiskelija ei koe yrit-

täjyyttä varteenotettavana vaihtoehtona. Tässä haastattelujoukossa negatiivisena asiana 

esille tuli riskien korostaminen, jota kautta opiskelijalle syntyi pelko omasta mahdollisesta 

mainehaitasta.  
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Positiivisena kokemuksena esiin nousi opettajan tuki ja oma esimerkki, joka vahvisti opis-

kelijan intohimoa yrittäjyyttä kohtaan.  

 

”Suoraan sanottuna opettajan vaikutuspiiri teki tehtävänsä, varsinaisesti kurssin sisältö ei 

antanut mitään työkalupakkia, miten voin alkaa yrittäjäksi, mutta kurssit tukivat mun into-

himoa yrittäjyyttä kohtaan, se oli se tärkeä juttu”. 

 

Pihkalan väitöstutkimuksessa (2008) opiskelijat pääosin kokivat yrittäjäkoulutuksen tuo-

neen epävarmuutta omiin yrittäjäkykyihinsä. Syiksi tähän nähtiin laajat ja haasteelliset ko-

konaisuudet sekä opintojen laatu (Pihkala, 2008 s.105). Haastattelussa tuli esille riskejä ko-

rostava opetustyyli, josta Yrittäjä B:lle jäi pysyviä muistikuvia. 

 

”Palatakseni siihen ilmapiirin siellä opinnoissa, se on edelleen niin vahva se muistijälki 

niistä riskeistä. Riskejä en puhu vaan taloudellisia vaan ihan semmoisia omaan imagoon 

liittyviä, koska siellä oli myös ne imago ja maineriksit käsittelyssä. Riskeistä se, et naure-

taankos mut pihalle, jos mä en oo niin hyvä -tyyppisesti, jos se ois opinnoissa ollut se ää-

nensävy kannustavampi, niin luottaisinko mä myös itse itseeni eri tavalla?”  

 

Positiivisena kokemuksena oli opettajat, joilla oli yritystaustaa. Kokemuksellinen tieto va-

kuutti paremmin kuin pelkkä teoreettinen näkökulma. ”Opettaja toi opintojaksolle esiin sitä 

et heil on siel perheessä sitä yrittäjyystaustaa, ja hänellä on eri tavalla kokemusta siitä kuin 

opettaja, joka opettaa sitä vain teorian kautta, mutta hän ei ole ollut itse yrittäjä, niin tässä 

se opettajan tausta on tärkeässä asemassa, et kuinka uskottavaa se viesti on”. 

 

Haastattelut, jotka eivät olleet osallistuneet yrittäjyyskursseille tai yrittäjyysopetukseen oli-

vat hankkineet osaamisen aikaisempien opintojen kautta tai heillä oli jo vahva yrittäjäkoke-

mus (Yrittäjä E). Esiin nousi myös, että alakohtaiset erot tarjonnassa olivat erittäin suuria ja 

esimerkiksi hyvinvointialalla yrittäjyyttä ei näkynyt opinnoissa lainkaan (Yrittäjä C).  
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Alakohtaiset erot tuli esiin myös Joensuu-Salon (2015) tutkimuksessa, jossa intention osalta 

korkeammat yrittäjyysaikomukset olivat luonnonvara- ja ympäristöalan koulutuksen puo-

lella ja matalimmat sosiaali- ja terveysalalla sekä humanistisella ja kasvatusalalla (Joensuu-

Salo et al., 2015 s. 68–69). 

 

Yrittäjä D ei opiskelu aikana ollut kiinnostunut osallistumaan yrittäjyyskursseille tai yrittä-

jyysopetukseen, Hän kuitenkin jälkeenpäin koki, että olisi kannattanut osallistua yrittäjyys-

kursseille opintojen aikana, mutta ne ei siinä hetkessä kiinnostaneet häntä. Hän näki myös 

haasteena, että nuorilla insinööriopiskelijoilla, noin kaksikymmenetä vuotiaalla, ei monesti-

kaan ole kiinnostusta yrittäjyyskursseja kohtaan, varsinkaan päiväopiskelijoissa, joilla ei 

vielä työkokemusta takanaan. Tämä puoltaisi vahvasti sitä, että yrittäjyyttä tulisi opettaa kai-

kille aloille, myös pakollisina opintoina. 

 

Myöskään Yrittäjä E ei osallistunut yrittäjyysopintoihin. Hänellä oli jo pitkä 24 vuoden yrit-

täjyyskokemus taustalla. Tätä kautta hän pystyi jakamaan tietotaitoaan yrittäjyydestä muille 

opiskelijoille. 

 

Yrittäjä F oli osallistunut yhteen vapaasti valittavaan yrittäjyyskurssiin. Hänen mukaansa 

tarjontaa oli ylemmän ammattikorkeakoulun opinnoissa liian niukasti ja olisi toivonut, että 

kokonaisuudessaan opinnot olisivat olleet enemmän vuorovaikutteisia. ” Yrittäjyyden opinto 

oli verkkokurssi ja siinä piti keksiä yritysidea ja tutkia jotain yritysmuotoja, että mä niinku 

en ihan tiedä, että sainks mä siitä mitään.” Hän kuitenkin mainitsi, että oli opintojen aikana 

tehnyt yrittäjyyssuunnitelman ja kun hän päätti lähteä yrittäjäksi, hän pystyi suoraan käyttää 

suunnitelmaa starttirahahakemukseen. 
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Yrittäjäkurssien vaikutus ja vaikuttavuus 

 

Yrittäjyyskurssien antina oli konkreettinen yrittäjyysosaamisen kasvaminen, mutta myös 

motivaation ja innostuksen lisääntyminen. Haasteena nähtiin alakohtaiset erot ja myös sen, 

että pakollisia yrittäjyyskursseja ei ollut kaikilla aloilla. Opintojen aikana yrittäjyys voi olla 

vähemmän kiinnostava varsinkin nuorilla päiväopiskelijoilla, mutta valmistumisen jälkeen 

osaamisella voi olla tarvetta.  

 

Yrittäjyyskurssien kehitystarpeet 

 

Yrittäjä A nosti esille tarvetta yrittäjyyspainotteista koulutusta myös amk-tasoon. Tämän hän 

näkee erityisen tärkeäksi niille, joilla on alkava yritysidea tai pienyritys jota haluasi kehittää 

ja puuttuu osaamista. Koulutuksen ei tulisi olla valmiiksi lukittuja sisältöjä, vaan niin, että 

huomioidaan opiskelijan tilanne ja räätälöidään opinnot tukemaan tarvittavia oppimispro-

sessia sekä yritysidean tai yrityksen kehittämistä.  

 

”Jos minä olisin pystynyt paremmin, yhdistämään oikeasti opinnot ja yrityksen kehittämisen, 

niin ehkä joitain asioita olisin voinut tehdä paremmin ja se olisi säästänyt multa ihan hirvesti 

voimavaroja. Pari kertaa tullut sellainen tilanne, että on ollut aika katkeamispisteessä, 

koska tavallaan teet monta asiaa samaan aikaa. Ja se et teet jotain asiaa intohimolla niin 

siinä hämärtyy kaikki ympärillä oleva, et siinä helposti ajetaan sitten ne resurssit loppuun, 

ja sitten kohta ei enää pystyykään jatkamaan tai tekemään yhtään mitään.” 

 

Yrittäjäalumnien mielestä yrittäjyysopetus tulisi olla pakollista kaikille korkeakoulussa. 

Tämä nähtiin tärkeänä, että jokaisella olisi perustieto yrittäjyydestä. Opiskelijalla ei välttä-

mättä ole vielä opintojen alussa tietoa ja tahtoa etsiä yrittäjyysopintoja varsinkin, jos se ei 

sillä hetkellä tunnu kiinnostavan tai usein myös niillä, jotka ovat suoraan tullut toisen asteen 

opinnoista. 
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”Toivoisin et kaikilla olisi pieni koppi siitä, et mitä se yrittäminen ja yrittäjänä oleminen 

vaatii. Vaikka yrittäminen on näitten start-up tarinoiden myötä tuotu sellaiseksi kiinnosta-

vammaksi, mutta silti mä nään, että suurin osa ihmisistä etsii sitä hyvää työpaikkaa.” 

 

Yrittäjä A:n oma intohimo yrittäjyyteen on ohjannut häntä itse löytämään tietoa, ja tähän 

hän olisi toivonut enemmän opetusta käytännön asioista, miten lähdetään perustamaan yri-

tystä. 

 

 ”Olisin halunnut tai jäänyt kaipaamaan niitä perusasioita, mitä liittyy tai on hyvä ottaa 

huomioon, jos lähdetään perustamaan yritystä. Sellainen peruspaketti että toi ja toi sun pi-

tää ottaa tässä kohtaa huomioon ja tätä kannattaa miettiä.” 

 

Yrittäjä B näki, että yrittäjyysopetuksessa tulisi esittää yrittäjyys positiivisessa valossa. Hän 

kaipasi näkökulman muutosta, jossa esimerkiksi keskiöön ei nostettaisiin vain riskejä, kuten 

hänen kokemuksensa mukaan on tapahtunut. 

 

”Totta kai pitää puhua riskeistä, mut ne ei saa jäädä päällimmäiseksi mieleen, en voi sanoa 

olevani katkera siitä, mutta on se aika vahva teema. Olen aloittanut opinnot 2017 ja mä 

muistan 4 vuotta myöhemmin mitä me ollaan nimenomaan siellä 2017, kun meillä oli se 

opintojakso missä paasattiin niistä yrittäjyyden riskeistä, niin se jätti tosi huonon maun suu-

hun. Ja selkeästi se on semmoinen mikä on jäänyt alitajuntaan” 

 

Yrittäjyysopinnot tulisi Yrittäjä C:n näkemyksen mukaan kuulua kaikille opiskelijoille. Näin 

heille kasvaa ymmärrys yrittäjyydestä vaihtoehdoksi työllistyä. Jos yrittäjyyttä opetetaan vai 

niille, jotka ovat kiinnostuneita se on pieni marginaaliryhmä. Hänen näkemyksensä mukaan, 

jos yrittäjyys olisi kaikilla integroituna opetukseen näin yrittäjyydestä kiinnostuneiden 

määrä kasvaisi. Moni opiskelija voi pelätä yrittäjyyttä koska ei tunne tai tiedä sitä. Yrittäjyys 

vaatii rohkeutta ja motivaatiota.  
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”Tein pohjatyötä sen verran et kysyin omilta opiskelijakavereilta ja läheiseltä, et ketä kiin-

nostaisi tehdä kimpassa et tehtäisi yhdessä, ei tarvis heti rekisteröidä, mutta voidaan raken-

taa yhdessä vähän omaa kerhoa, ja sitten kun valmistutaan nii meillä, on jonkinnäköinen 

yritys aluillaan, mutta tosi harva sano et kiinnostaa, jonka takia rupesin yksin tekemään.” 

 

Yrittäjä C:n näkemyksen mukaan oppilaitoksessa ja opetuksessa silotututtaan ja eriarvoiset-

taan eri alojen opiskelijoita, kun puhutaan yrittäjyydestä. Hyvinvointialalla yrittäjyyttä ei 

nosteta lähes mitenkään esille ja nähdään, että silla alalla ei voi olla yrittäjyyttä. Kun taas 

teknologiala, insinöörialat, muotoilu ja liiketalouden nähdään kehittävän uusia ideoita ja 

yrittäjyyttä. Kuitenkin tietyt koulutukset, kuten fysioterapian osalta, suurin osa opiskelijoista 

on valmistuttuaan ammatinharjoittajia tai toimivat muuten yrittäjänä, vai harva työllistyy 

työntekijänä. Tätä ei kuitenkaan ollut nostettu missään vaiheessa opinnoissa esille ja näin 

ollen opiskelijoita ei valmenneta tai kouluteta tässä asiassa siihen, mihin he tulevat työllis-

tymään valmistuttua.  

 

”Mun mielestä todella kurja todellisuus mikä tulee monella valmistumisessa vastaan, et sit-

ten pitää opiskella toiminimen pystyttämistä tai osakeyhtiön perustamisia, sitten kun on val-

mistunut” 

 

Yrittäjä D esitti, että tulisi olla tarjolla kursseja yrittäjyyteen liittyvistä perusasioista. Hän 

nosti näissä erityisen tärkeänä kannattavuuteen liittyvän opetuksen, jossa käydään läpi muun 

muassa henkilötuottavuuteen liittyviä kokonaisuuksia. Hän näki tarpeelliseksi, myös opettaa 

työterveyslakiin liittyviä asioista, joiden osaamisessa hän näkee puutteita ja tietoa on myös 

heikosti saatavilla. 

 

Yrittäjä E näki tuotteen arvottamisen, hinnoitteluun liittyvän opetuksen olevan tärkeää ja 

jota hän koki olevan liian vähän ja aiheuttavan haasteita. Myös muita yrittäjyyden perusasi-

oita kuten myös henkilökohtaisen taloudenpidon asioita tulisi olla kaikilla opiskelijoilla 

opinnoissaan. 
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” Ihmisillä on vaikka kuinka upeat suunnitelmat jostain mallistosta, mut jos kysyy et mitä 

tää sun paita maksaa, ne on ihan et “What?” ne ei oo miettinyt sitä ja varsinkaan sitä, et 

sen paidan pitää maksaa x määrää, jotta saadaan x määrää jotain kuluja katettua.”  

 

Yrittäjä F näkee, että yrittäjyyden opetuksessa kaikilla aloilla ja koulutusasteilla lähdetään 

usein liikkeelle liian paljon konkreettisista asioista, kuten miten yritys perustetaan. Ja tätä 

kautta heti alkuun tulee paljon byrokratiaa, joka koetaan ehkä tylsäksi ja haastavaksi, ja tästä 

syystä ei lähdetä yrittäjäksi. Ennemmin yrittäjä F lähtisi kehittämään yrittäjyyttä yrittä-

jyysasennekasvatuksen kautta. Hän näkee yrittäjyyden tapana tehdä työtä ja yrittäjyys voi 

olla yksinkertaista esimerkiksi toiminimiyrittäjyyttä.  

 

”Mun mielestä kaikille pitäisi syntyessä luoda y-tunnus, että kun ihmiset käy vahtimassa 

lapsia ja saa palkkaa, tai neuloa villasukkia, tai käy naapurin leikkaamassa nurmikoita ta-

vallaan se, että siis se on työntekoa siinä missä muukin, että musta turhaa tehdään vähän 

liian monimutkaista asiaa ja jotenkin semmoista, että joo siihen liittyy vastuuta, mutta sehän 

on työtä siinä missä muukin.” 

 

Yrittäjyyden opettajat nousi Yrittäjä A:n ja B:n haastattelussa keskeiseen asemaan. Yrittä-

jyyttä opettavalla opettajalla tulisi olla käytännön kokemusta yrittäjyydestä, jotta voi tätä 

kautta tuoda yrittäjän näkökulmaa eri tavalla ja eri puolin esiin. He näkivät myös, että opet-

tajalla tulisi olla arvostusta ja intohimoa yrittäjyyttä kohtaan, jos haluaa että opiskelijatkin 

asiasta innostuvat. Yrittäjyys tulisi tuoda positiivisesti esille, eikä esimerkiksi liikaa riskejä 

korostamalla. 
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6.2. Yrittäjyyssparraus 

Varsinaista henkilökohtaista yrittäjyyssparrausta oli haastattelujoukosta saanut yksi yrittäjä-

alumni. Muut eivät joko olleet tietoisia mahdollisuudesta (Yrittäjä B), oman alan sparrausta 

ei ollut tarjolla (Yrittäjä C) ja muilla kolmella ei ollut tarvetta sparraukseen. Yrittäjä A:n 

sparraus yrittäjyyteen toteutui opettajan kautta sekä tutkimus- kehitys, ja innovaatiotoimin-

nan (TKI) hankkeen puitteessa.  

 

Yrittäjyyssparrauksessa luottamuksellinen kannustava ilmapiiri nähtiin hyvin tärkeäksi. Ko-

ettiin, että pitää olla ilmapiiri, jossa uskalletaan kertoa omista unelmistaan, tavoitteistaan ja 

ideoistaan. Hyvä ja luottamuksellinen suhde sparraajaan vaikuttaa paljon päätöksiin ja us-

kallukseen. Yrittäjä B nosti myös esille, että yritysidean löytämiseen ja sen esille tuomiseen 

tarvitaan opettajien tukea.  

 

”Ei pidä olettaa, että opiskelija tai muutenkaan hyvin harva lähtee ite tuomaan omaa ideaa 

esiin, vaan sen pitää löytää ihmiset tai ideat sen opettajan tai muun tahon toimesta”. 

 

Yrittäjä A koki, että alkuvaiheessa yritysidea ollessa raakileena, oli haastavaa löytää apua 

idean eteenpäin viemiseen muun muassa tutkimus-, kehitys- ja innovaatio puolelta. Hänen 

kokemuksensa oli, että vasta siinä vaiheessa, kun nähtiin molemmin puolinen arvontuotto 

niin idea sparraaminen alkoi kiinnostamaan laajemmin.  

 

Hän koki myös, että yhteistyön prioriteetti ei aina tuntunut olevan hänen yritysideansa eteen-

päin vieminen, vaan muut intressit, kuten jonkun henkilökohtaiset tai, että tavoitetaan jotkut 

tietyt hankkeisiin asetetut mittarit tai tavoitteet.  

 

”Oon monesti miettinyt sitä, että viedäänkö tässä minua ja mun ideaa eteenpäin vai onko 

tässä jotkin muut intressit, tavallaan miksi jotain asiaa tehdään?” 
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Yrittäjä C koki, että on erityisen paljon eroja miten eri koulutuksissa, saa tukea yrittäjyyteen 

ja miten se tulee opiskelijoille esille. Omasta selkeästä yrittäjyysvisiosta huolimatta, hän 

koki, että liiketoiminnan kehittämiseen hän sai vain verkostoja ja ihmisiä kenen kanssa kes-

kustella asiasta, mutta ei konkreettista apua liiketoimintaansa.  

”En sinänsä sille mun liiketoiminnalle en saanut mitään, mut mä sain enemmän henkilökoh-

taisia verkostoja, ja henkilökohtaisia ihmisiä ympärille kenen kanssa jutella ja miettiä omaa 

yritysideaa, mutta en niinkään suoranaisesti sille idealle mitään lisää.” 

 

Sparraajina tulisi nähdä myös kanssa opiskelijat ja tämä korostuu erityisesti monimuoto ja 

ylemmän ammattikorkeakoulun ryhmissä, joissa opiskelijat ovat usein pitkän työuran tai 

yrittäjyysuran omaavia oman alansa ammattilaisia. Moniammatilliset ja monialaiset verkos-

toissa vuorovaikutuksella ja dialogille tulisi antaa tilaa. Yrittäjä F koki, että olisi ollut suuri 

tarve opiskelijoiden keskenään sparrailla yritysideaa, kun ala ei ole luontevasti sellainen, 

jossa automaattisesti valmistuu yrittäjäksi kuten yhteisöpedagogit. Kanssa opiskelijoiden 

mielipiteet ja tuki olisi ollut ensiarvoisen tärkeää, siihen ei kuitenkaan ollut tilaa, aikaa tai 

paikkaa. 

” Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnoista mä olisin toivonut ihan hirveän paljon enem-

män sellaista vuorovaikutuksellista dialogia, niin kuin sen meidän oma ryhmämme kanssa, 

koska siinä on ryhmä alan asiantuntijoita, jotka tekevät tosi erilaista työtä.” 

 

Yrittäjyyssparrauksen vaikutus ja vaikuttavuus 

 

Kokonaisuutena yrityssparrauksen mahdollisuuksista oli heikosti tietoa ja alakohtaisesti on 

suuria eroja. Myös opiskelijoiden keskinäiseen varsinkin monialaiseen sparraukseen ei löy-

tynyt tilaa, aikaa ja paikkaa. Yhtenä huomiona nousi esille, että TKI- yhteistyössä tulisi huo-

mioida ensisijaisesti yrittäjäopiskelijan tarpeet eikä niinkään hankelähtöiset indikaattorit tai 

muut vastaavat. TKI-ympäristö ja osaaminen tulisi suunnitelmallisemmin suunnitella osaksi 

yrittäjyyspolkua, jolloin mahdollisesti myös alkuvaiheen yritysideoille löytyy tukea ja spar-

rausta.  



49 
 

Yrittäjäsparrauksen kehitystarpeet 

 

Kehitettävää Yrittäjä C näki myös yrittäjyyssparrauksessa, johon hän toivoi enemmän spar-

raajaksi niitä, joilla on käytännön kokemus yrittäjyydestä ja ovat luovia kehittäjäihmisiä. 

Hän toivoi myös toimialarajoja ylittävää yhteistyötä, joissa eri alojen osaajat toisivat heidän 

tarinoitaan ja vinkkejä yrittäjyyteen. Näin päästäisiin pois negatiivisesta sävystä mitä yrittä-

jyyteen liittyen on havaittu. Hän toivoi myös, että sparraajat ja kouluttajat valitaan niistä, 

joilla on yrittäjyydestä kokemusta ja onnistumisia, ja ei niinkään huomioitaisiin muodollisia 

pätevyyksiä kuten pedagoginen koulutustausta.  

 

Yrittäjä C:llä oli vilpitön into ja energia lähteä kehittämään liikeideaansa. Hän kuitenkin 

koki, että sille oli haastavaa ja työlästä etsiä ja löytää apuja kehittämiseen oppilaitoksesta, 

joka kulki hänen mukaansa jälkijunassa.  

 

”Tuli semmoinen fiilis että, ei nyt löydy mitään sammosta millä mä kehitän tätä omaa liike-

toimintaa eteenpäin, varsinkaan omalla koulutusalallani.”  

 

Yrittäjä C korostaa, että tämä on hänen subjektiivinen kokemuksensa ja voi olla mahdollista, 

että eri koulutusalojen opiskelijoilla on toisenlaisia kokemuksia. Hän kuitenkin koki, että jää 

asian kanssa jumiin, jos odottaa oppilaitokselta apuja.  

 

”Mä yritin olla tosi aktiivinen ja energinen ja mennä eteenpäin ja kysellä koululta et miten 

tätä yritysideaa voisi viedään eteenpäin, mutta et ei sieltä oikein löytynyt sellaisia kursseja 

tai tarjontaa ainakaan itselle.” 
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Yrittäjä B:n näkemys oli, että monimuoto-opinnoista jäi puuttumaan vertaistuki nuorista 

yrittäjistä sekä yhteisöllisyyden kokemus.  

 

”Mitä vertaistukea mä oon jäänyt vailla ja oon edelleen vailla, on semmoinen nuori yrittä-

jyys, munkin luokalla keski-ikä oli 40, et mähän olin meidän luokallamme todella nuori ja 

just ne monimuotoporukka munkin luokalla oli yrittäjiä, mutta he olivat kaikki mua 20 vuotta 

vanhempia.”  

 

”Eihän meillä ollut mitään yhteistä keskusteltavaa eikä he tietyllä tavalla inspiroinut mua 

millään tavalla, kun he olivat jo niin eri ikäpolvea ja tietyllä tavalla heistä niin kuin osasta 

varsinkin näky se et he oli aika kypsiä siihen yrittäjyyteen.”  

 

Yrittäjä E kokee tärkeänä erilaiset yrittäjyyttä tukevat oppimisympäristöt ja ennen kaikkea 

ne, joissa toiminta on rakennettu oikean yrityksen kaltaiseksi kuten esimerkiksi NY – yrittä-

jyys. Tätä kautta opiskelija saa tuntuman ja osaamista oikeaan yrittäjyyteen. Erityisen tär-

keänä Yrittäjä E näkee tämän tyyppisen toiminnan kulttuurialalla, joissa useissa aloissa työl-

listyminen yrittäjänä on enimmässä määrin väylä harjoittaa omaa ammattiaan. 

 

6.3. Työelämäyhteistyö 

Yhdeksi keskeisemmäksi yrittäjämäisen oppimisen tuottamisen ympäristöksi nähdään työ-

elämäyhteydet ja työelämäläheisyys, joka tuottaa työelämävalmiuksia jo opintojen aikana 

(mm Stenlund, 2017) Stenlundin tutkimuksessa nousee esille, että oppilaitosten tulee olla 

yhteistyöhalukkaitta, valmiita verkostoitumaan, omata työelämäasennetta, tunnistaa työelä-

män odotukset ja tarpeet ja toteuttaa nöyrää työelämävalmiuksien kehittämistä, perusmyyn-

tityötä, työelämäprojekteja ja työelämäsuhteiden rakentamista. Tästä hyötyy opiskelijat, 

jotka tätä kautta saavat mahdollisuuden hankkia osaamista työelämässä jo opintojen aikana 

ja kilpailuedun, joka tuottaa hyötyä työmarkkinoilla työpaikoista ja yrittäjänä tilauksista kil-

pailtaessa. Nähdään, että oppimisympäristöjen tulisi olla työelämän kaltaisia tai jopa sijaita 

työelämässä (Stenlund, 2017).  



51 
 

Myös Joensuu-Salon (2020) tutkimus osoitti, että aktiiviset yrittäjyyskurssit näyttivät suoje-

levan opiskelijoiden yrittäjyysaikeita, jota vaikutusta ei ole luentokursseihin osallistuneilla. 

Aktiivisten kurssien vaikutus on epäsuora ja vaikutti asenteiden muutokseen ja sitä kautta 

havaittuun käyttäytymisen hallintaan (Perceived Behavioral Control) (Joensuu-Salo, 2020 s. 

46). 

 

Kaikilla haastatteluista oli kokemusta työelämäyhteistyöstä opetuksesta. Kuitenkin yhteis-

työn laatu ja määrä vaihteli tapaus- ja alakohtaisesti. Parhaimman arvioinnin antoivat liike-

talouden alumnit, joilla molemmilla oli hyviä kokemuksia työelämäyhteistyöstä, joka myös 

tuki heidän yrittäjyyttään.  

 

Yrittäjä A koki, että parhaimmat kurssit ovat olleet niitä, joissa on ollut tilaajana oikea yritys 

ja toimeksiannon toteuttaminen on ollut fokus kurssin sisällössä. Yrittäjän A:n yritysidea on 

lähtenyt tämän tyyppisestä opintojaksosta, jossa on ollut kehitysprojekti yrityksille ja kau-

pungille.  

 

”Mä koen et kaikki sellainen missä tehdään tai tavoitellaan oikeasti jotain asiaa eikä vaan 

tavallaan luoda ongelmaa ja keksitä siihen jotain ratkaisu, vaan on oikeasti yhteistyöpro-

jekti, millä on tietyt tavoitteet ja yritetään keksiä siihen ongelmaan paras ratkaisu, ne on 

ollut ylivoimaisesti parhaita kursseja”. 

 

Todelliset toimeksiannot Yrittäjä B koki myös hyvin merkitykselliseksi. Tätä kautta opiske-

lijat pääsevät tutustumaan oikeisiin yrityksiin ja yrittäjiin, sekä verkoston kautta löytää tule-

via yhteistyömahdollisuuksia ja tukea omaa yrittäjyyteen.  

 

”Tehtiin heille liiketoiminnan kehittämisehdotus ryhmätyönä paikalliselle yritykselle ja se 

heidän tarinansa oli semmoinen hyvin kiinnostava. Niin kyllähän tämmöiset erilaiset pro-

jektit on muuttanut vielä entisestään omaa suhtautumista tietyllä tavalla et osaa nähdä yri-

tykset myös ihmisinä ja siellä on ihmisiä takana eikä vaan niin, että yritys on joku koneisto.” 



52 
 

Yrittäjä D näki, että korkeakoululla oli liian vähän työelämäläheistä opetusta, josta olisi suo-

raa hyötyä työelämässä. Projektioppimisympäristön hän kuitenkin näki erittäin hyväksi, 

jossa toteutettiin työelämätoimeksiantoja. 

 

Yrittäjä E osallistui kansainväliseen yhteistyöhön ensimmäisenä opintovuotena. Opettajalla 

oli tässä suuri rooli. Hän kannusti opiskelijoita, joilla oli jo aiemmin hankittua osaamista, 

lähtemään mukaan yhteistyöprojektiin kasvattamaan osaamistaan.  

 

”Opettaja ei laittanut meitä tekemään jotain kaulusharjoituksia vaan laitto heti meidät 

sinne, et nyt lähdette. Tuli lähtiessä sellainen olo et se näkee meissä jotain potentiaalia pär-

jätä siellä ja tehdä se homma hyvin, ja tavallaan me olimme siellä edustamassa myös 

Xamkia. Opettajuudella on jonkinlainen merkitys siinä mielessä, että osasi heittää opiskeli-

joille sopivia haasteita tavallaan ja yrittää työntää heitä omaan osaamiseen” 

 

Yrittäjä F koki, että opiskelijoilla tulisi olla mahdollisuus heti opintojen aloitettua ”hypätä 

suoraan syvään päähän” ratkaisemaan oikeita työelämän toimeksiantoja.  

 

”Mun ylivoimaisesti paras kurssi on ollut siis nimenomaan alemmissa opinnoissa. Meillä 

oli siis semmoinen projekti oppimisen kurssi missä meidän luokkamme järjesti Opetus- ja 

kulttuuriministeriön kanssa yhteistyössä kansainvälisen seikkailukasvatus seminaarin ja me 

siis järjestettiin se kokonaisuutena. Me hoidimme laskutukset, käytiin hakemassa ne ihmiset 

Helsinki-Vantaalta ja oli pilkkimistä ja vaikka mitä niin kuin oheisohjelmaa ja kaikkea 

muuta. Mä en ole mistään oppinut koskaan niin paljon, kun siitä, kun pääsi tekemään ihan 

oikeaa asiaa.”  

 

Haastateltavat näkivät, että yrittäjyysopetuskin tulisi toteuttaa oikeilla työelämän toimeksi-

annoilla. Rohkaista ja kannustaa opiskelijoita näyttämään osaamisensa ja opettamalla tätä 

kautta muun muassa niin, jos teet työt hyvin niin se tuo mahdollisuuksia. Aina ei Yrittäjä 

F:n näkemyksensä mukaan kannata lähteä vaikeamman kautta, jota hän kuvaa seuraavasti:  
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”Yrittäjyyskurssi niin se kuulostaa kamalan vaikealta ja pelottavalta se yrittäminen ja joku 

liiketoimintasuunnitelma. Mulla ei ole yhdelläkään yrityksellä liiketoimintasuunnitelmaa. ja 

sitten aina sanotaan, että aloita siitä. ” 

 

Yhteistyöprojektien merkitys nähtiin hyvin tärkeänä verkostojen luomisen kannalta.  

 

”Kaikesta eniten oon hyötynyt siitä et on ollut korkeakouluyhteisön sidosryhmät ja verkostot, 

on löytynyt ihan eri tasoista apua korkeakoulusidosryhmäverkoston kautta”. 

 

Yhteistyö valmistuneiden kanssa 

 

Tärkeänä nähtiin myös yritys- ja alumnivierailut, joista sai tietoa muiden ura- ja yrittäjyysta-

rinoista. Yrittäjä A kuvasi, että voivat olla sanasaattajina muille yrityksille yhteistyömahdol-

lisuuksista korkeakoulun kanssa tai hyödyntää itse kehittämismahdollisuuksia. Kuitenkin on 

tullut vastaan kommentteja, että yhteistyö ei tuota yrittäjille lisäarvoa ei synny ideoita tai 

yhteistyöprojekti eivät edisty.  

 

” Et on joku hanke, jossa ei lopulta saada mitään järkevää aikaiseksi, et sellainen kasvojen 

pesu siinä, et tehdään niitten yrityksien kanssa laajemmin konkreettista yhteistyötä.” 

 

Kolme yrittäjäalumnia esitti, että on tärkeää, että korkeakoulu mahdollisuuksien mukaan 

hyödyntää alumniyrittäjien palveluja ja korkeakoulun tulisi muutoinkin huomioida oman 

alueen yrittäjät kilpailutuksissa. 

 

Myös vuosittaista alumnitapahtumaa pidettiin tärkeänä, jossa yrittäjyys tulisi nostaa esille.  

Kaksi haastateltavaa näki tärkeäksi, että korkeakoulun alumniyrittäjille olisi omia verkostoi-

tumistilaisuuksia ja koulutuksia.  
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Yrittäjä C näkee myös alumnitoiminnan vahvistamisen ensiarvoisen tärkeäksi. Mallia voisi 

ottaa vaikka amerikkalaisista yliopistoista, joissa toiminta on paljon suurempaa kuin Suo-

messa ja muissa Pohjoismaissa. Oppilaitoksen tulisi olla vielä tiiviimmin yhteydessä alum-

neihin ja hyödyntää heidän osaamistansa ja tietotaitoaan. Tämä joukko on ensiarvoisen tär-

keä olla rohkaisemassa ja kannustamassa opiskelijoita kertomalla omaa tarinaansa. 

 

Myös Yrittäjä E näkee alumniverkoston hyvän ylläpidon tärkeänä asiana. Tieto valmistunei-

den työ- ja yrittäjäurista on kiinnostavaa ja tätä kautta on myös mahdollista pyytää alumneja 

vierailuille ja kertomaan omista kokemuksistaan yrittäjänä ja muutoin. 

 

”Meillä kävi alumnejakin esim. vieraana silleen et opettaja oli järkännyt alummin puhu-

maan, ja nehän oli tosi inspiroivia juttuja.” 

 

”Oli, siellä oli yksikin nainen, joka kerto et hän oli tehnyt verkkosivuja vuosia työnantajalle 

huonolla korvauksella, ja sitten kun hän oli tietyn ajan ollut siellä palkkatyössä ja hän oli 

saanut referenssiä ja hän oli tajunnut et hän on aika hyvä siinä mitä hän tekee, niin sitten 

hän tuotteisti sen palvelun, ja alkoi tarjoamaan sitä yrittäjänä.” 

 

Hyvinvointialan yrittäjä koki kuitenkin, että yrittäjyyteen ei saanut tukea alumniyhteistyöstä 

tai muutenkaan. Vaikka yrittäjäalumneja kävi puhumassa, niin itse yrittäjyys jäi niissä taka-

alalle.  

 

”Kävi valmistuneita opiskelijoita, ja he kerto et he on ammatinharjoittajia, he tekevät vas-

taanottotyötä tai oman alan työtä yrittäjänä, mutta se ei ollut missään tapauksessa semmoi-

nen et he tulee kertomaan yrittäjyydestä tai heidän tiestään siihen yrittäjyyteen, vaan he 

mainitsivat sen ohimennen et he on yrittäjiä.” 

 



55 
 

Yrittäjä E koki yritysvierailut ja yhteistyökumppanien omakohtaiset yrittäjyystarinat erityi-

sen tärkeinä motivaattoreina opiskelijoille.  

 

”Se et kuulee jonkun toisen tarinan, nii siitä voi oivaltaa itselleen jotain, et oisko tossa se 

suunta miten mun pitäsi toimia, mä voisin mennä vähän tonne, mut mä voisin tehdä tän jutun 

vähän eri tavalla.” 

 

Työelämäyhteistyön vaikutus ja vaikuttavuus 

 

Kokonaisuutena työelämäyhteistyö nähtiin tärkeänä osaamisen kasvattamisen mahdollista-

jana ja kannustimena kohti yrittäjyyttä. Myös yrittäjyyden opetusta esitettiin toteutettavan 

työelämäyhteistyö kontekstissa. Opettajan rooli nousi keskeiseksi arvioimalla vaativuusta-

son ja oikeat henkilöt toteuttamaan yhteistyöprojekteja. Tätä kautta mahdollistetaan onnis-

tumisen kokemuksia ja rohkaistaan opiskelijoita osaamisen kasvattamiseen. Alakohtaiset 

erot näkyivät tutkimustuloksissa selvästi, jossa sekä insinööripuoli että hyvinvointialalla tar-

jonta oli vähäisempää kuin liiketalouden ja kulttuurin koulutuksissa. Alumniyrittäjät rooli-

malleina nousi tärkeäksi tavaksi toteuttaa työelämäyhteistyötä luennoin ja esimerkein.  

 

Työelämäyhteistyön kehitystarpeet 

 

Stenlund (2017) tutkimuksessa esittää, että yrittäjyyden opetuksessa tulisi suunnitella lähtö-

kohdasta, että yrittäjyyden tuottamisen tulokset tulee todellisissa työn ja elämän konteks-

teissa. Yrittäjyyttä tuottavissa oppimisympäristöissä korostuu oppimisen reflektiivisyys ja 

toiminnan autenttisuus (Stenlund, 2017 s.157). Tämä tuli esille haastatteluilta alumniyrittä-

jiltä, jotka poikkeuksetta nosti työelämäläheiset oppimisympäristöt erityisen tärkeäksi. Myös 

molemmat haastatellut, joiden yrittäjyys on syntynyt opiskeluaikana, kokivat, että syntyyn 

on vaikuttanut vahvasti työelämäkontekstissa oppiminen.  
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Kuitenkin nähtiin, että työelämäyhteistyötä tehdään liian vähän ja siinä on hyvin paljon ala-

kotaisia eroja. Esille nostettiin myös, että korkeakoululla tulisi olla joustavampi ja kette-

rämpi tapa tehdä työelämäyhteistyötä, josta hyötyisivät sekä opiskelijat että alueen yritykset. 

Jos toiminta olisi ketterämpää löytyisi paljon paremmin työelämäprojekteja, jotka sekä tule-

vat opiskelijoiden oman osaamisen tunnistamista. 

 

” Jotenkin tuntuu, että jos haluat että tehdään ensi syksynä jotain niin se pitää tietää 2 vuotta 

ennen. Yritykset ei toimi niin, etenkään startup yritykset vielä vähemmän toimivat”. 

 

” Se miten se yrittäjyys nähdään ja mitä toimia on konkreettisesti ja realistisesti tarjota 

opiskelijoille, jos puhutaan kauniita startup-lauseita ja muista, ne ovat vaan muotisanoja. 

Vaan oikeasti niin kuin työ- ja projektimahdollisuuksia tuodaan opiskelijoille sinne kou-

luelämään, ja heille ulkoistetaan yritysten mahdollisia projekteja, ja se on yrittäjyyttä, että 

niitä osataan ottaa vastaan ja toteuttaa aikamääreissä ja tavoitteineen.” 

 

Kaikki kurssit ja koko opinnot tulisi Yrittäjä A:n näkemyksenä yhdistettään paremmin työ-

elämään oli ala tai opintojakso mikä tahansa sinne tulisi tuoda konkreettista työelämästä tul-

leita kehittämistehtäviä. Jos korkeakoululla ei ole omia resursseja haetaan asiantuntija työ-

elämästä kertomaan konkreettisesti kulloisesta osa-alueesta. 

 

” Karkeesti vähän provosoidusti mie sanon et suurin osa meidän liiketalouden opintojen 

kursseista tähtää opinnäytetyön tekemiseen, siihen lopputyön tekimiseen enemmän, kun sii-

hen et me opitaan oikeasti jotain työelämää tai meitä tukevia taitoja.” 
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6.4. Startup-toiminta 

Startuptoimintaa järjestetään erilaisten kurssien ja tapahtuminen muodossa sekä hankkeiden 

toimenpiteinä. Tässä haastattelujoukossa yhdellä opiskelijalla oli kokemusta toiminnasta ja 

mukana olosta. Muilla haastelluilla ei ollut tietoa toiminnasta tai ei tarvetta tai halukkuutta 

osallistua muun muassa aikataulusyistä.  

 

Yrittäjä A:ta kiinnosti startup-toiminta ja oli aikomus osallistua kesätoteutukseen, mutta aika 

ei riittänyt monimuoto-opiskelijana, joka opintojen lisäksi kävi töissä ja kehitti omaa yritys-

ideaa. Yrittäjä B ei ollut tietoinen startup-toiminnasta opintojen aikana. Hän koki, että mo-

nimuoto-opiskelijat eivät helposti integroidu korkeakoulun verkostoihin ja muuhun toimin-

taan. Tähän hän myös näki yhtenä syynä tiukasti aikataulutetut opinnot ja työssä käynnin 

opintojen aikana. Yrittäjä E oli tietoinen, mutta oma yrittäjyys ja opiskelun yhdistäminen 

rajoitti vapaaehtoisen toiminnan.  

 

Yrittäjä C etsi jo ennen opiskelujaan mahdollisuuksia osallistua startup-yhteisöihin ja toi-

mintaan. Ja kun huomasi, että ovet eivät avaudu niihin ilman opiskelijastatusta hakeutui 

opiskelemaan. Opintojen aikana hän osallistui aktiivisesti startup- toimintaa ja etsi tietoa 

mahdollisuuksista ja henkilöistä, jotka voisivat auttaa häntä pääsemään startup-toimintaan, 

kehittämään ja pallottelemaan yritysideoita. Hän kuitenkin koki, että toiminnan kautta hän 

ei varsinaisesti saanut apua liiketoimintansa kehittämiseen. Lisäarvo oli enemmän verkos-

toissa, joita toiminnan kautta saavutti. 

 

Startup-toiminnan vaikutus ja vaikuttavuus 

 

Näiden tulosten perusteella startup-toiminnasta ei ollut kattavasti tietoa saatavilla. Yhden 

yrittäjän kohdalla toiminta oli kuitenkin keskeinen syy hakeutua opiskelemaan. Niiden mui-

den osalla, joilla oli tietoa, vapaaehtoisen toiminnan sisällyttäminen omiin aikatauluihin oli 

haasteellista. Tämä näkyi ennen kaikkea monimuoto-opiskelijoiden osalta sekä niiden, joilla 

oli jo yritystoimintaa opintojen aikana.  
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6.5. Kilpailut ja tapahtumat 

Kilpailut ja tapahtumat tuottaa yrittäjämäisiä oppimisympäristöjä, joissa opiskelijoilla on 

mahdollisuus testata omaa osaamistaan ja verkostoitua muiden toimijoiden kanssa. Peura et 

al. (2020) esitti, että joidenkin arvioiden mukaan jopa suurin osa korkeakoulujen opiskeli-

joiden yrittäjyyteen liittyvästä osaamisesta kehittyy pitkälti virallisen opetussuunnitelman 

ulkopuolella tapahtuvan kokemuksellisen oppimisen kautta, näitä oppimisen paikkoja ovat 

muun muassa erilaiset startup-tapahtumat, kilpailut ja yrittäjyysyhteisöt (Peura et al., 2020). 

Haastatelluista yhdellä alumniyrittäjällä oli kokemus tapahtuman tuottamiseen osallistumi-

sesta, joka toi hänelle yrittäjyyttä vahvistavaa osaamista ja verkostoja sekä yhdellä osallis-

tuminen alansa kansainvälisiin kilpailuihin, jonka vaikutuksena erityisesti korostui osaami-

sen vahvistuminen ja itsetunnon kohotus.  

 

Yrittäjä B osallistui Emma Gaala tapahtuma -opintojaksolle, jonka kautta hän sai myös opin-

näytetyöaiheensa. Hän koki, että tämän avasi hänelle arvokaita verkostoja ja oman osaami-

sen kasvua esimerkiksi vuorovaikutustaidot kehittyivät.  

 

”Sä tarvitset siihen et sä voit olla yrittäjä tosi vahvat vuorovaikutustaidot, koska jos sä ha-

luat kommunikoida niitten asiakkaiden kanssa saatikka et kukaan löytää sua, nii sulahan 

pitää olla ne taidot viestiä. Eli kyllä varmaan aineskin siltä osin on oppinut sitä verkostoi-

tumista ihan eri tavalla kun tekemällä jotain ”mattia ja maija meikäläisen” talouslaskelmaa 

kotona yksin.” 

 

Yrittäjä E osallistui kansainvälisiin kilpailuihin ja yhteistyöhankkeisiin. Hän näki nämä eri-

tyisen tärkeinä vahvistamaan osaamista ja itsetuntoa. Kilpailut hän näki näköalapaikkana 

siihen, että pääsee kokeilemaan mihin omat valmiudet riittävät. Tämä korostui erityisesti, 

kun mennään kansainväliselle tasolle. Kilpailut ja menestyminen niissä on parhaita oman 

osaamisen markkinointikeinoja. Kilpailuihin sekä työelämäyhteistyöhön osallistuminen 

asettaa opiskelijan tarkasteluun ja tarkkailuasemaan eri tavalla kuin muissa tilanteissa. 
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Näiden kautta saa palautetta omasta ideastaan ja pystyt vertailemaan omia ajatuksia kanssa-

kilpailijoihin.  

 

”No ehkä ne jättivät sellaista itsetuntoa ja sellaista tavallaan mä oon ihan kehittyvä yksilö, 

se on aika tärkeätä.” 

 

Tapahtumien ja kilpailujen vaikutus ja vaikuttavuus 

 

Tapahtumat ja kilpailut oppimisympäristöinä tukee monipuolisesti oppimista ja antaa val-

miuksia yrittäjyyteen. Yrittäjä B:lle tapahtuma tuotti verkostoja ja vahvisti osaamista, joita 

yrittäjyydessä koki tarvitsevansa. Yrittäjä E:llä oli vahva kokemus jo yrittäjyydestä. Kilpai-

luihin osallistuminen edesauttoi oman osaamisen kasvattamiseen ja profiloitumisen muihin 

nähden.  

 

Tapahtumien ja kilpailujen kehitystarpeet 

 

Yrittäjä B kehittäisi verkkotapahtumia, jotka palvelisivat erityisesti monimuoto-opiskeli-

joita, joilla ei ole päiväopiskelijoihin verrattuna samanlaista mahdollisuutta osallistua ja ver-

kostoitua kampuksilla. Yrittäjyysmahdollisuuksista tietoutta voisi linkittää esimerkiksi opis-

kelijoiden kotitehtäviin. Näin pystytään mahdollistamaan, että jokaisella opiskelijalla olisi 

näistä tietoa.  

” Jos ei ole oppitunneilla aikaa, et kuitenkin jotenkin voisiko niitä kotitehtäviä linkittää, et 

mekin on tehty paljon erilaisia tehtäviä yrittäjyydestä, miksi ei me olla voitu tutkia vaikka 

Xamkin yrittäjyystoimintaa, instead of jonkun ihan random keksityn.” 

 

Hän näki myös, että verkkoa voisi paremmin hyödyntää myös yhteisöllisyyden lisäämiseen 

sekä päivä- että monimuoto-opiskelijoille.  
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”Miksi ei tehtäisi aktiivisesti erilaisia webinaareja, joihin vois tulla kehitysyhtiöt tai alumnit 

puhumaan ja se voisi olla hybriditilaisuus siellä on osa paikalla, mutta se streamataan ja se 

tallennettaan, kaikki pääsee katsomaan.” 

 

6.6. ES opiskelijavetoiset Startup-yhteisöt 

Opiskelijavetoiset startup-yhteisöt eli ES: ien tavoitteena ja roolina on edistää yrittäjyyttä ja 

yrityskulttuurin vahvistumista alueellaan erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien ja koulutusten 

kautta. Usein ESt saavat rahoituksensa alueen korkeakouluilta ja opiskelijat saavat myös 

usein opintopisteitä ES: ien kiihdytysohjelmiin tai tilaisuuksiin osallistumisesta (Siivonen et 

al., 2019). Xamkin ES toiminta on nimetty PatteriES. 

 

Tutkimushaastatteluun osallistuneista yrittäjistä yksi oli osallistunut ES-toimintaan. Yrittäjä 

C oli ollut mukana PatteriES toiminnassa vuoden verran ja osallistui niissä ES-projekteihin. 

Hän koki, että ES-toiminta oli ainoa kosketuspinta opintojen aikana yrittäjyyteen. Muilla 

haastatelluilla ei ollut kokemusta tai useilla ei myöskään tietoa ES-toiminnasta. 

 

ES toiminnan vahvuutena Yrittäjä C näki verkostoitumisen muiden alueiden ES toimijoiden 

kanssa, joissa oli paljon opiskelijoita, joilla oli liikeideoita ja yrittäjyys aluillaan. PatteriES:n 

toiminnassa yrittäjäaikomuksia oli vähemmän. Yrittäjä C:llä oli oma liikeidea, mutta muut 

yhteisön jäsenet olivat hänen näkemyksensä mukaan enemmän kiinnostuneita järjestötoi-

minnasta. Heillä ei ollut varsinaisia yritysideoita, joita olisivat sillä hetkellä viemässä eteen-

päin. Toiminnan hän näki erittäin tärkeänä, mutta koki, että yrittäjyystoimenpiteet tulisi in-

tegroitua vahvemmin koulutukseen ja opetukseen eikä niinkään opiskelijoiden vapaaehtois-

toimintaan.   
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Vaikutus ja vaikuttavuus 

 

Tämän tutkimushaastattelun perusteella ES-toiminta tukee opiskelijoiden keskinäistä yhtei-

söllistä toimintaa ja verkostoitumista sekä yhteistoimintaa muiden ES-toimijoiden kanssa. 

Itse yrittäjyyden sparraukseen haasteltavan näkökulmasta tarvitaan formaalimpaa yhteisöä, 

koulutukseen ja opintoihin liittyvää toimintaa. 

 

6.7. Yrittäjyyden ahotointi ja yrittäjyys-hops 

Ahotoinnin eli aiemmin hankitun osaamisen ja opinnollistamisen keinoilla pyritään tuke-

maan korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyyttä mahdollistamalla opiskelijoille opintojen suo-

rittamista harjoittamalla omaa yritystoimintaa (mm Peura, 2020). Ahotointi ja yrittäjyys-

hopsia eli henkilökohtaisen opintosuunnitelmaa hyödynnetään opiskelijan yrittäjyyden 

eteenpäin viemisessä ja huomioimisessa. Tässä tutkimushaastattelussa kaksi opiskelijalla oli 

kokemusta yrittäjyyden ahotoinnista tosin toisistaan erilaisin lähtökohdin.  

 

Yrittäjä A, jonka yritysidean kehittäminen lähti opintojen aikana, on saanut hyvin vähän 

opintoja ahotoitua oman yrityksen kehittämiseen liittyen. Ahotointi-mahdollisuuksien puut-

tuminen on aiheuttanut sen, että yrittäjä A on joutunut pohtimaan käyttääkö aikansa yrityk-

sen tärkeisiin tehtäviin vai kurssitöiden tekemiseen. Yrittäjä koki, että vaikka hänellä olisi 

ollut paremmin kurssin sisältöä palveleva oppimisprojekti oman yrityksen kautta, hän ei ole 

voinut yhdistää yrityksen kehittämistyötä opintoihin ja vain yhden opettajan kanssa on ollut 

mahdollista yhdistää yrityksen kehittämistyö ja opintojen sisällöt. 

 

”Sit mä oon tuskaillut, et missä välissä mä teen raportit sun muut, koska sitten ne vie multa 

omia resursseja pois siitä yrityksen kehittämisestä, et jos ne ois saanut yhdistettyä paremmin 

niin siinä ois kaikki voittanut”.  
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Yrittäjä A kokemuksen mukaan yrittäjyyspolkuun osallistuminen on haasteellista, jos siihen 

ei lähde mukaan heti opintojen alussa. Hän näki asian myös haasteellisena, että hän ei ole 

saanut opetusta oman yrityksen keittämisistä.  

 

”On ollut sellainen kynnyskysymys välillä, että miten asioita viedään eteenpäin, et mie en 

oo käytännössä saanut mitään suoranaista opetusta tähän yrityksen kehittämiseen.” 

 

Yrittäjä E, jolla oli jo ennen korkeakouluopintoja pitkä yrittäjyysura takana hänelle ahotointi 

sujui erinomaisesti. Opiskelijavastaava ja opiskelija yhdessä suunnitteli opintojen sisältöjä 

niin, että opiskelijan tavoitteet ja aiemmin hankittu osaaminen huomioidaan. Yrittäjä E pys-

tyi muun muassa harjoittelun suorittamaan omassa yrityksessään. 

 

Ahotoinnin ja Yrittäjyys-hopsin vaikutus ja vaikuttavuus 

 

Näiden kahden haastattelun kokemusten perusteella ahotoinnin osalta on ääripäiden koke-

musta. Tavoitteena on, että opiskelijoita kannustetaan yrittäjyyteen ja kehittämään yrityside-

oita opintojen aikana. Yrittäjä A:n tapauksessa tätä osaamista ja kehittämistä ei hyväksi lu-

ettu liiketalouden opintoihin. Yrittäjä E:n pitkä kokemus huomioitiin ja hänelle räätälöitiin 

oma hopsi, jossa ahotointi toteutui kattavasti ja hyvin. Eroavuus oli sekä koulutuksen osalta 

mutta myös siinä missä vaiheessa ahotointi tuli esille Yrittäjä A:lla opintojen aikana ja Yrit-

täjä E:llä opintojen alussa. Yrittäjä A joutui valinnan eteen viekö yritystoimintaansa eteen-

päin vai tekeekö kurssitehtäviä. Yrittäjä E pystyi sekä opiskella ja kehittää osaamistaan, että 

toimimaan yrittäjänä.  
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Ahotoinnin ja Yrittäjyys-hopsin kehitystarpeet 

 

Yrittäjä A on kokenut haasteena joustamattomat opintosuunnitelmat ja vapaavalintaisten 

opintojen osuuden vähyyden. Paremman räätälöitävyyden hän näkee erityisen tärkeänä mo-

nimuoto-opinnoissa, jolloin voisi räätälöidä henkilökohtaiset opinnot vastaamaan oman työn 

tai yrittäjyyden tarpeita. Hän näkee, että tämän tyyppinen mahdollisuus parantaisi kokonais-

valtaista näkemystä sekä olisi kiinnostavampi myös koulutuksena. 

 

Yrittäjä C:n mielestä heti opintojen alussa tulisi olla mahdollisuus integroida yrittäjyys vah-

vasti opintoihin, jossa myös tehdään heti yrityksen perustamiseen liittyvät toimenpiteet, 

vaikka ei rekistöröisikään yritystä. Yrityksille luodaan muun muassa brändi ja opiskelija ke-

hittää yritystään koko opintojen ajan. Ja kun opiskelija valmistuu hän rekisteröi yrityksensä, 

johon kaikki pohjatyöt on jo tehty osana opintoja. Tai toisena vaihtoehtona opiskelija rekis-

teröi yrityksensä jo ensimmäisenä vuotena ja saa tätä kautta sivutuloja opintojen ajan. Kun 

yrittäjäopiskelija valmistuu hänellä, on toimiva yritys, jolla on brändi, mainetta ja asiakas-

kuntaa. Tätä kautta myös näyttöä ammatillisesta osaamisesta omalta alaltaan oli koulutusala 

sitten mikä tahansa.   

 

”Siemen kylvetään siinä alussa, jolloin jokainen opiskelija alkaa raksuttamaan et mitä mä 

haluun tehdä, mikä se mun palvelu tai tuote vois olla, miltä se vois näyttää, miltä haistaa, 

maistaa, mitä tahansa. Ja ne kolmen vuoden aikana kehittää sitä ulkonäköä ja brändiä sille, 

ja ne, jotka saa aikaisemmin sitä brändiä esille ne rekisteröivätkin sen aikaisemmin, ne, 

jotka saa sen myöhemmin, mahdollisesti tekee sen myöhemmin. Mutta, jos sitä siementä ei 

kylvä, niin sitä ajatustyötä ei tapahdu, muuta kuin heillä, jotka ovat valmiina sillä asen-

teella.” 
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6.8. Yhteisöllisyys ja yrittäjyystilat 

Korkeakoulut tarjoavat usein joko itsenäisesti tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa yritys-

hautomo- ja yrityskiihdyttämötoimintaa, yhteisötiloja ja laboratorioita opiskelijoille, henki-

lökunnalle ja yrittäjille. Yrittäjäekosysteemimallit rakentuvat usein korkeakoulujen ja yli-

opistojen läheisyyteen. Yrittäjäekosysteemit luovat edellytyksiä kasvuhakuiselle yrittäjyy-

delle ja uusien startup-yritysten syntymiselle (Mikkelä &Salminen, 2016). 

 

Tilojen ja kohtaamispaikkojen puuttuminen nähtiin suurena haasteena. Yrittäjähenkisillä 

opiskelijoilla tulisi olla paikka missä voi kokoontua yhteen ja tavata toisia saman henkisiä 

opiskelijoita. Tätä kautta pääsee verkostoitumaan ja on mahdollista saada kanssaopiskeli-

joita sparrausapua omille yritysideoilleen. Myös esimerkiksi monimuoto-opiskelijoille yrit-

täjyysyhteisöt jäivät vieraiksi, koska niitä ei näkynyt kampuksilla.  

 

Yrittäjä C kokemuksensa mukaan ainut paikka tavata muita saman henkisiä oli PatteriES 

yhteisö, jossa kuitenkaan henkilöt eivät olleet niin kiinnostuneita yrittäjyydestä vaan kiin-

nostuneita enemmän oheistoiminnoista, järjestötoiminnoista tai yrittäjyyden muista ympä-

rillä olevista hallinnollisista asioista.  

 

PatteriES ”ei toiminut silleen et minusta tulee yrittäjä tai minä perustan yrityksen tai olen 

seuraava brändin kehittäjä tai muuta vaikka sielläkin oli eri koulutusaloilta ihmisiä, nii ei 

tullut sellaista et olisi päässyt verkostoitumaan eri alan ihmisten kanssa.” 

 

”Se vähän jäi harmittamaan, kun semmoinen foorumi kokonaan puuttuu, et missä voinut 

vaikka nostaa kättä et mä tarvitsin 5 insinööriä ja kolme sairaanhoitajaa, ketkä ois kiinnos-

tunut yrittämään, semmoinen foorumi puuttuu käytännössä kokonaan.”  
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”Ois ollut rikkaus, jos oisit pystynyt siellä koululla verkostoitumaan, kun siellä on kuitenkin 

näitä luovien alojen opiskelijoita nii olisi varmaan ollut brändikehittäjiä, ja muita ja paljon 

yrittäjiäkin muotoilun puolelta ja muualta.” 

 

Yhteisöllisyys ja yritystilojen vaikutus ja vaikuttavuus 

 

Tilojen ja kohtaamisen puute vaikutti niin, että alumniyrittäjät eivät opiskeluaikana tavannut 

ja verkostoitunut muiden samanhenkisten yrittäjyydestä kiinnostuneiden kanssa. Myös mo-

nialainen yhteistyö ja yhteiskehittäminen jäi uupumaan.  

 

Kehitystarpeet 

 

Yhteisöllisten tilojen ja kohtaamispaikkojen puuttuminen nousi myös keskeiseksi kehittä-

miskohteeksi haastatteluissa. 

 

 

6.9. Tieto yrittäjyysmahdollisuuksista opinnoissa 

Muun muassa Huusko et al. (2018) raportissa nousi esiin, että yrittäjyysopinnoista kiinnos-

tuneita opiskelijoita ei tavoitettu ja saatu kohdistettua tietoa mahdollisuuksista yrittäjyydestä 

kiinnostuneille opiskelijoille. Myös yrittäjyysopintojen mahtuminen tutkintoon oli haasteel-

lista (Huusko et al., 2018 s. 80–98). Pihkala (2008 s.90) näkikin, että on erityisen tärkeää 

tunnistaa nämä opiskelijat jo opintojen alkuvaiheessa ja tukea heidän yritystoimintaansa. 

 

Tämä tutkimushaastattelun perusteella tieto yrittäjyyttä tukevista mahdollisuuksista oli 

Xamkissa heikosti saatavilla ja niistä ei yleisesti kerrottu opiskelijoille. Tiedon löydettävyys 

oli haasteellista, vaikka opiskelija itse aktiivisesti etsi tietoa verkkosivuilta ja muita väylien 

kautta. Iältään nuori opiskelija näki myös, että ei osannut tai halunnut itse aktiivisesti etsiä 
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tietoa. Monimuoto-opinnoissa haaste nousi vielä suuremmaksi, koska opinnot olivat tiiviitä 

ja kampuksilla ei vietetty kuin muutamia opintopäiviä kuukaudessa.  

 

Heikkoutena nähtiin myös se, että jos yrittäjyyspolkuun ei heti opintojen alussa sen räätä-

löinti opintojen aikana on haasteellista. Myös opintovastaavien vaihtuminen ja suuren eron 

riippuen opintovastaavasta, miten heidän avullaan pystyy vaikuttamaan ja suunnittelemaan 

henkilökohtaista opintokokonaisuutta.  

 

” Järjestelmässä lukee et mun pitää tollai ja tollai kurssi saada, nii se on hirvee homma 

saada jollain muulla aiheella hyväksluettua ne kurssit tai muutettua niitä ja mullakin on 

esim. neljää Ovaa, niissäkin on hirvee ero, että miten niitä pystytään sumplimaan ja yhdis-

tämään niitä asioita.” 

 

Opettajien merkitys nousi tiedon tuojana ja mahdollisuuksien avaajana keskeiseen asemaan. 

Tärkeänä nähtiin myös se, miten he kannustivat ja innostivat opiskelijoita suuntaamaan yrit-

täjyyspolulle ja yrittäjyysopintoihin.  

 

”Ennen kuin juttelin opettajan kanssa näistä asioista niin ei ollut yrittäjyyden tukemisen 

mahdollisuuksista tietoa. Käytiin Kirsin kanssa keskustelua, ja hän löysi intohimon asiaa 

kohtaan ja sitä kautta Kirsi osasi alkaa kertoa asioista. Kun oma idea konkretisoitui ja alet-

tiin kehittää alustavaa yritysideaa niin Kirsin kautta sain niitä eri vaihtoehtoja, josta voisin 

saada tukea siihen mun tekemiseen.” 

 

Yrittäjä F havaitsi, että YAMK:in opinnoissa oli vain yksi yrittäjyyteen liittyvä kurssi tar-

jonnassa. Myöskään ei markkinoitu tai millään tavalla kerrottu selkeästi, että olisi ollut jotain 

yrittäjyyteen liittyviä startup mahdollisuuksia tai muita. 

  



67 
 

Tieto yrittäjyysmahdollisuuksista vaikutus ja vaikuttavuus 

 

Tieto yrittäjyyspolusta, -opinnoista ja - tapahtumista tulisi olla opiskelijoilla tiedossa jo heti 

opintojen alussa. Kaikki opiskelijat eivät osaa etsiä tietoa tai tunnista mahdollisuuksia ilman 

ohjausta. Opintovastaavilla ja opettajilla on tässä keskeinen rooli. Korkeakoulun tulisi tun-

nistaa ne opiskelijat, joilla on kiinnostus yrittäjyyteen ja lähteä rakentamaan yrittäjäpolkuja 

tukemalla sekä opintojen että yrittäjyyden etenemistä.  

 

6.10. Korkeakouluopintojen vaikutus yrittäjäuraan 

Davidssonin (1995) taloudellispsykologinenmalli esittää tekijöitä, jotka vaikuttavat yksilöi-

den aikomuksiin suuntautua yrittäjyyteen. Tämän mallin mukaan yrittäjyysaikeiden ensisi-

jainen määrittävä tekijä on henkilön uskomus siitä, että yrittäjyys ja yrityksen johtaminen on 

hänelle itselleen sopiva vaihtoehto. Tämä olettamus perustuu tiettyihin yleisiin asenteisiin, 

jotka viittaavat psykologisiin taipumuksiin sekä toimialan asenteisiin, jotka koskevat erityi-

sesti alan yrittäjyyttä. Asenteiden nähdään toimivan välittäjinä henkilökohtaisten taustateki-

jöiden vaikutuksille. Henkilökohtaiset taustamuuttujat (Personal background) välille on 

muodostettu johdonmukaiset vaikutukset yrittäjäkäyttäytyminen osalta, jota mallissa testat-

tiin ja osoittautui, että suhteellisen suuri selitysvoima 35 prosenttia saatiin uskomuksesta, 

että yrittäjyys on hänelle sopiva vaihtoehto ja 50 prosenttia aikomuksista (Davidsson, 1995). 

 

Korkeakoulun tavoitteena on tuoda yrittäjyys houkuttelevana ura vaihtoehtona opiskeli-

joille. Stenlundin (2017) mukaan yrittäjyyttä tuotetaan yhdistämällä dynaamisia kyvykkyyk-

siä yhteisöllisellä vuorovaikutuksella oppimisen prosessisessa, jossa kilpailun kautta tavoi-

tellaan parhaita ratkaisuja. Ongelmaperustaisuus ja ratkaisukeskeisyys sekä oman itsensä 

vastuullisuus ja itsenäisyys korostuu oppimisprosesseissa, joissa osaamisen hankintaan pe-

rustuva oppiminen sisältää itsensä johtamisen, yhteisön hyödyntämisen, tuottamalla oppimi-

sen ja kontekstin hallinnan taidot (Stenlund, 2017 s. 157–158). 
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Kahden haastattelun alumniyrittäjän osalta yrittäjyys on käynnistynyt opintojen aikana 

(Yrittäjä A ja Yrittäjä B). Molemmat olivat liiketalouden opiskelijoita ja kokivat, että opin-

not on tuottanut osaamista mitä he tarvitsevat yritystoiminnassaan. Yrittäjä A:lla oli yrittä-

jyys tavoitteena jo ennen opintoja. Yrittäjä B kertoi, että opintojen alussa hänellä ei ollut 

urasuunnitelmaa eikä tietoa mihin haluaa suuntautua työelämässä. Vasta työelämäprojektien 

myötä yrittäjä verkostoitui ja löysi alansa. 

 

”Mut et se kutsumus ja se minkä parissa mä haluun yrittää niin se on 100 % löytynyt silloin 

opintojen aikana.” 

 

Koulutusohjelman Yrittäjä A valitsi kiinnostuksesta liiketalouteen, liiketoimintaan ja yrittä-

miseen. Hän koki myynnin osaamisen olevan hänelle haasteellisinta, joihin myyntiaiheiset 

kurssit on antanut oppia ja näkemystä siitä, miten tärkeä yrityksen menestymistekijä on 

myynti. Tämä osaaminen on myös kasvattanut yrittäjyysosaamista. Hän koki, että hänellä 

on riittävää osaamista yrityksen johtamisesta ja yritystoiminnasta. 

 

Yrittäjä B alkoi opintojen aikana tekemään sosiaalisenmedian toimeksiantoja omalla henki-

löbrändillään ja aluksi työ oli niin pienimuotoista, että ei tarvittu yrittäjästatusta. Tekeminen 

laajeni, kun hän kirjoitti opinnäytetyötään vaikuttajamarkkinointiaiheesta. Yrittäjä B koki, 

että opinnäytetyön tekemisellä oli merkittävä vaikutus hänen yrittäjäuraansa. 

 

”Mikä olisikaan parempi tapa tutkia sitä vaikuttajamarkkinointia, kun olla siinä genressä 

ja scenessä itse sisällä. Silloin mä aloin panostaa omaan someen ja aloin tekee sitä vaikut-

tajamarkkinointia itse”.  
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Yrittäjä B koki saaneensa opinnoista monipuolista osaamista liiketoiminnasta, digimarkki-

noinnista ja työelämäprojektien kautta myös tapahtuma-alasta. Hän kuitenkin näki, että hä-

nen oma osaamisensa ei vielä ole riittävää siirtyä kokonaan yrittäjäksi. Yritystoiminnan li-

säksi hän tekee edelleen palkkatöitä. Yrittäjä B:llä oli yrityskurssin kautta negatiivisesti yrit-

täjyysintentioon vaikuttanut kokemus, josta on jäänyt vahva muistikuva ja pelko muun mu-

assa mainehaitasta. 

 

”Mä oon saanut opintojen aikana kosketuspintaa niin digimarkkinointiin kuin tapahtuma-

alaan työelämäprojektin kautta, niin en mä tietyllä tavalla en siis olis tässä jos mä en olis 

lähteny korkeakouluttautumaan”.  

 

Yrittäjä C koki, että hyvinvointialalla ei ollut tai oli hyvin vähän yrittäjyyteen kannustavaa 

opetusta ja oppimisen paikkoja. Yrittäjä C näkee kuitenkin, että koska koulu ei pystynyt 

auttamaan häntä eikä myöskään ollut halukas tai kyvykäs auttamaan hän itse aktivoitui tie-

don etsinnässä ja verkostoista. Hän korostaa oman aktiivisuuden merkitystä opintojen ai-

kana, jolloin on mahdollista päästä opiskelijastatuksen kautta moniin mahdollisuuksiin, joi-

hin ei valmistumisen jälkeen ole.  

 

”Eli mahdollisuuksia on todella paljon, kun on vaan itse aktiivinen, ja vaikka oppilaitos ei 

siinä auttaisi nii sitä ei kannata jättää kokeilematta, et itse sinne voi päästä, et se oli parasta 

mitä opin koko kolmen vuoden prosessissa.” 

 

Yrittäjä D näki suurempana merkityksenä korkeakoulu opiskelussa sen, että oppii katsomaan 

asioita laajemmin. Yksittäisenä osaamisena hän mainitsi erilaisten esitelmien pitoa ja niiden 

harjoittelemista. Niiden kautta kasvaa luontainen esiintymiskyky, joka on ensiarvoisen tär-

keää työelämässä ja yrityskentässä yleensäkin. Opetuksen tasoa hän piti kuitenkin pääosin 

hyvänä, joskaan se ei ollut riittävän työelämäläheistä ja ajantasaista.  
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Yrittäjä E koki merkityksellisempänä itsetunnon kohotuksen, että on oppinut jotain ja koke-

nut jotain uutta. Hänen motivaationansa ja tavoitteessa oli päivittää 2012 vuoden ar-

tenomitutkintoa muun muassa tietokoneohjelmien oppimisen. Näiden taitojen lisäksi opis-

kelu nostatti omaa osaamista ja itseluottamusta laajemminkin. 

 

Yrittäjä F opinnot on vahvistanut ja auttanut oman osaamisen tunnistamiseen ja oman yrit-

täjyyden hahmottamiseen. Opiskelu on auttanut löytämään omia vahvuuksia ja näin hahmot-

tanut oman yrityksen toimintaa. Opinnot selkeyttivät ja vahvistivat sitä mitä alkaa tekemään 

sekä Yrittäjä F:n omaa itseluottamusta tekemistä kohtaan. Parasta opinnoissa oli vapaat dia-

logit eri taustaisten opiskelijoiden kanssa. Tämä mahdollisuus oli ennen kaikkea vapaasti 

välittävissä opinnoissa, joissa oli eri alojen opiskelijoita.  

 

”Ryhmässä saattoi olla sairaanhoitajia ja insinöörejä, ja kun oli joku ongelman ratkaisu ja 

sitten itse ajattelin näin ja sitten joku insinööri sanoi jotain toista tai joku insinööriopiskelija 

tai liiketalouden puolelta, niin aina tuli, että siis vau mä en olisi ikinä osannut ajatella tätä 

noin. Niin kuin semmoinen ahaa- elämys, sellaisen ymmärtäminen ja jotenkin sen oman 

maailmankuvan laajentuminen”. 

 

Yrittäjä F nosti esille myös itsetunnon vahvistamisen mitä opinnot hänelle toivat. Onnistu-

misen kautta, kuva omasta huonosta koulumenestyksestä ja oppimisesta muuttui positiivi-

seen suuntaan. Myös joistain opintokursseista jäi osaamista mitä on voinut hyödyntää omalla 

yrittäjyysuralla muun muassa johtamisen ja digitaalisuuden kokonaisuudet.  

 

Opintojen vaikutus ja vaikuttavuus 

 

Opiskelu vaikutti lähes kaikkien opiskelijoiden osaamista kasvattavaksi ja viisi kuudesta 

mainitsi suoria vaikutuksia myös yrittäjyyttä tukevaan osaamiseen. Laaja-alaisen näkökul-

man kehittymisen ilmaisi kaksi haastateltua ja yksi maininta myös monialaisuuden ymmär-

ryksen lisääntymisen. Keskeisempänä vaikuttavana asiana oli oman itsetunnon kasvaminen, 
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luottamus omiin kykyihinsä yrittäjänä (neljä mainintaa). Tunne siitä, että on kykenevä toi-

miaan yrittäjänä, jonka muun muassa Davidsson (1995) esitti yrittäjyysaikeiden ensisi-

jaiseksi määrittäväksi tekijäksi. Stenlund (2017) nosti työelämäläheiset oppimisympäristöt 

ja ongelman ratkaisun keskeiseksi pedagogiseksi menetelmäksi yrittäjyyteen kannustami-

sessa tämä tuli vahvasti esille tämän tutkimuksen alumniyrittäjiltä.   

 

 

6.11. Osallistuminen yrittäjyystoimenpiteisiin  

Alumniyrittäjien taustat ja opintoalat vaihtelivat (Taulukko 2), jo tätä kautta voidaan nähdä 

eroja korkeakoulun yrittäjyystoimenpiteiden vaikutuksesta yrittäjäuraan. Monimuoto- opin-

noissa haasteena alumnit näkivät intensiiviset opinnot yhdistettynä työssäkäyntiin, joten mi-

hinkään vapaaehtoisiin kokonaisuuksiin ei jäänyt aikaa tai mahdollisuuksia ei edes etsitty.  

Heille nousi erityisen tärkeäksi opintoihin integroidut työelämäläheiset kokonaisuudet, joita 

kautta he pystyivät tunnistamaan yrittäjyysmahdollisuuksia.  

 

Neljä haastateltua koki, että yrittäjyysmahdollisuuksista ei saanut tai löytänyt tietoa. Tämä 

voi olla osa syynä siihen, että vain harva oli osallistunut enemmän kuin yhteen yrittäjyyttä 

tukevaan vapaaehtoisiin toimenpiteisiin. Yhteisölliset tilat ja mahdollisuus monialaiseen 

keskusteluun näkyi selkeänä puutteena myös puolella vastanneista. Työelämäyhteistyön 

kaikki mainitsi tärkeänä kokonaisuutena, joka oli myös edes auttanut yrittäjyyden syntyä. 

Hyvin positiivisena asiana nousi, että kaikki vastaajat kokivat opintojen tuoneen osaamista, 

jota on pystynyt hyödyntämään yrittäjäuralla (Taulukko 2). 
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Taulukko 2. Alumniyrittäjien osallistuminen yrittäjyysopintoihin ja yrittäjyysosaamisen 

kasvu 
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6.12. Yrittäjäalumnien näkemyksiä kehittämistarpeista 

Salmijärvi et al. tutkimuksessa esittää, että korkeakouluille on tärkeää tunnistaa ja määritellä 

miten yrittäjyys jäsennetään ja mikä on yrittäjyystoiminnan tavoite korkeakoulutuksessa 

(Salmijärvi et al., 2020). Yrittäjyyttä tukevan johtajuuden merkitys on keskeistä yrittä-

jämyönteisen organisaatiokulttuurin luomisessa, yrittäjäkasvatuksen pedagogisissa ratkai-

suissa, käyttöönotossa ja kehittämisessä (Hämäläinen et al., 2018). Lahikaisen (2021) tutki-

muksessa tunnistettiin kolme erillistä motiivia, jotka ohjaavat eurooppalaista yrityskoulu-

tuksen politiikkaa: a) yrittäjyyskoulutuksella pyritään vaikuttamaan yrityskulttuuriin b) yrit-

täjyyskasvatuksella vastataan kilpailukykyongelmiin ja työttömyyteen c) yrittäjyyskasva-

tuksella tuotetaan osaamista ja tätä kautta lisäarvoa yhteiskuntaan. 

 

Yrittäjäalumnit esittivät, että Xamkin yrittäjyystoimenpiteille tulisi olla pitkäjänteistä kehit-

tämistä laajemmassa mittakaavassa, jos halutaan tukea yrittäjyyttä ja viedä yrittäjätietoutta 

eteenpäin. Heidän näkemyksensä mukaan toiminta ei voi olla yksittäisiä kursseja ja pieniä 

hankkeita siellä täällä vaan yrittäjyys tulisi olla vahvasti esillä kokonaisvaltaisena tekemi-

senä. Tärkeänä Yrittäjä A näkee erityisesti muun muassa kulttuurialan ja siellä yrittäjyys-

mahdollisuuden sisällyttämisen vahvasti ja vaikuttavasti opintoihin. 

 

Myös Yrittäjä C korostaa, että korkeakoulun tulisi miettiä mitä yrittäjyys tarkoittaa oppilai-

tokselle ja miten se nähdään. ”Onko yrittäjyys geneeristä, halutaanko tuottaa keskiverto sab-

luuna vai onko tarkoitus syventää yrittäjyyden eteenpäin viemistä.” Hän näki, että startup-

toiminta ja yrittäjyys yleensä on muotisanoja. Yrittäjyys on Yrittäjä C:n mukaan sitä, että 

oikeasti tehdään ja toteutetaan sekä ollaan myönteisiä ja positiivisia asioita kohtaan. Hän 

näki, että tärkeintä on tuoda laajasti opiskelijoille yrityksiltä tulleita projekteja. 
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Yrittäjä C:n näkemyksen mukaan tulisi rohkaista opiskelijoita vahvemmin yrittäjyyteen heti 

opintojen alussa. Yrittäjyys tulisi nähdä myönteisempänä, jokainen yrittäjä mahdollisesti 

pystyy myös työllistämään toisia ihmisiä. Hänen oman kokemuksensa mukaan hän yrittäjä-

opiskeijana oli joutunut kyseenalaistamisen kohteeksi opintojen aikana viemällä omaa yri-

tystä eteenpäin.  

 

”Mä oon joutunut paljon kyseenalaistamisen kohteeksi, ja on mun mielestä tosi hälyttävä 

ilmiö. koska uusia työpaikkoja ei synny, jos meillä ei oo yrittäjiä.” 

 

Myös Yrittäjä D mielestä yrittäjyys tulisi tuoda kokonaisuutena vahvasti esiin positiivisuu-

den kautta. Yrittäjyys tulisi tuoda esille kertomalla mitä se on parhaimmillaan ja miten se 

tuo vakautta ja vaurautta verrattuna perustyöntekemiseen. Hän korostaa myös sitä, että yrit-

täjänä voi itse päättää minne haluaa yrityksen viedä. Kehitettävänä hän näkee myös erityisen 

tärkeänä insinööripuolella työelämäläheisyyden lisäämisen ja muun muassa harjoittelujak-

sojen lisäksi tulisi opetuksessa olla paljon työelämäprojekteja. 

 

Yrittäjä F näkemyksen mukaan korkeakoulun tulisi tunnistaa ja tunnustaa, että kaikista ei 

voi olla ja tulla startup yrittäjiä ja sen, että se yrittäjyys voi olla jotain paljon helpompaakin 

esimerkiksi perustaa toiminimi ja tätä kautta laskuttaa työstä, vaikka lastenhoitajana. Hän 

näkee myös ongelmalliseksi sen, että on paljon hanketta ja hankerahaa yritysten kansainvä-

listymiseen ja startuppeihin, mutta ei tunnisteta sitä, että Etelä-Savossakin on 85 % jollei 

jopa enemmän yrityksistä, jotka ovat yksi yrittäjiä ja sellaisia, joilla ei ole mitään toiveita 

kasvaa vaan ne on onnellisia siihen, että ne pystyvät elättämään itsensä.  

 

”Se startup pöhinä on ehdottomasti tarpeellista ja se voi innostaa yrittäjyyteen, mutta toi-

saalta se voi tehdä yrittäjyydelle myös aikamoisen esteen. Ei ehkä uskalla, kun kokee että ei 

ole startup yrittäjäksi tai siihen toimintaan. Unohdetaan, että yrittäjä voi olla aika monella 

tapaa, että se ei hämäsi sitä faktaa.” 
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7. YRITTÄJYYSINTENTION KEHITTYMINEN 

Tässä kappaleessa esitellään haastateltujen yrittäjäalumnien yrittäjyysintention kehittymistä 

peilaten intentioteorioihin. Lopuksi tarkastellaan korkeakoulun toimenpiteiden vaikutusta 

yrittäjyysasenteeseen, subjektiiviseen normiin ja koettuun käyttäytymisen hallintaan. 

 

7.1. Yrittäjyyteen liittyvä asenne 

 

Ajzen & Fishbei (2005) kuvaa asennetta toimintaa kohtaan joko positiivisena, neutraalina 

tai negatiivisena. Haastatelluista Xamkin alumniyrittäjistä viisi kuudesta koki yleisen yhteis-

kunnallisen asenteen yrittäjyyttä kohtaan positiivisena. Haastatteluissa nousi esille, että 

asenneilmasto on muuttunut positiivisimmaksi ja yrittäjyydestä on tullut enemmän näkyvää 

yhteiskunnassa. Yrittäjyys on nostettu viestintävälineissä esille myönteisenä, jonka myös 

haastateltavat kokivat voimavarana ja yrittäjyyttä vahvistavana. 

 

Yrittäjä A ”Suomeen liittyen pienyritykset ovat voimavara, jos mietitään koko meidän yh-

teiskuntaamme, ja tavallaan koko Suomea niin kuin valtiona, niin mä tavallaa nään yrittäjät 

todella tärkeässä roolissa meidän mittakaavassamme.” 

 

Yksi haastatteluista koki kuitenkin, että yhteiskunta ei arvosta riittävästi yrittäjyyttä ja yrit-

täjistä ja yrittämisestä puhutaan jopa kielteiseen sävyyn.  

 

Yrittäjä D ”Koko ajan tuntuu et kaikki on nii yrittäjävastaista, ja kaikki yrittäjät on riistäjiä 

ja muuta. Näkemys on nii vääristynyt ihmisillä jo etukäteen, et koulu ei pysty sitä kääntä-

mään.”. 
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Asenteet voivat olla joko välineellisiä tai kokemuksellisia. Myönteinen tai epäsuotuisa arvio 

käyttäytymisestä eli asenne käyttäytymistä kohtaan. Tämä kuvaa henkilökohtaista funktiota, 

yksilön positiiviseen tai negatiiviseen mielikuvaan kyseisestä käyttäytymisestä (Ajzen, 

1991, Ajzen, 2005 s.117). Haastattelut kaikki ilmaisivat asenteet yrittäjyyttä kohtaan posi-

tiivisena, sitä kuvattiin ihailuna, kunnioituksena, intohimona ja arvostuksena yrittäjyyttä 

kohtaan. Esiin nousi sekä välineellistä että kokemuksellista asennetta. Asenteet yrittäjyyttä 

kohtaan oli haastatteluilla muodostunut pitkälti, jo ennen opintoja. Opintojen vaikutus asen-

teisiin toteutui vahvistavana, innostavien opettajien kautta ja päinvastaisesti myös lannista-

vana kannustamattomassa ilmapiirissä. 

 

Yrittäjä A ”Mä oon tietyllä tavalla aina ihaillut yrittäjiä ehkä vähän. En tiennyt mistä se on 

tullut mutta, mutta tavallaan se on ollut itselleen jollain tavalla tärkeä rooli ja kunnioittava 

tavallaan asenne niitä yrittäjiä kohtaa” 

 

Yrittäjä B: ”Yrittäjyydestä on tullut mulle tosi rakasta, ja se on mahdollistanut sen et mä 

pystyn tosi paljon tekemään itse valintoja, ja esim. ottamaan vastaan sellaisia keikkoja ja 

projekteja, jotka mua aidosti kiinnostaa” 

 

Yrittäjä C ”Yrittäminen on sitä, että pitää rohkeasti ryhtyä tekemään ja sulla pitää olla sem-

moinen muutoshalu, vanhan toistaminen, semmoiset luonteet, jotka haluavat tehdä vanhaa 

ja turvallista ne ei ehkä hae yrittäjäksi. Yrittäjät on sellaisia enemmän muutoshaluisia ihmi-

siä.” 

 

Yrittäjä D ”Siihen tuli hyvä mahdollisuus, ja sitten pääsin tosi halvalla tämän kokoiseen 

tuottavaan yritykseen mukaan. Sinänsä suht pienellä satsauksella. Pitäähän se päämäärä 

olla selvillä tosi tarkkaan ja muuta, et mitä aikoo tehdä ja näin poispäin. Pääsin sinänsä 

helpolla tähän mukaan, se oli yks suurimpia tekijöitä, ja velipojan suositteleminen, et kan-

nattaa lähtee, nii kyl se sitten päätettiin lähteä.” 
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Yrittäjä E ”Mun oli pakko perustaa tämä toiminimi, että mä voin pyörittää sitä hommaa. 

Olen yrittäjä vaan sen takia, että voin tehdä työtä erilaisille tahoille, se on ollut mun perus-

telu.” 

 

Yrittäjä F ”Siitä ajatuksesta se sitten jotenkin lähti, että mä rupean itse määräämään että 

milloin mä oon töissä ja miten mä oon töissä.” 

 

7.2. Sosiaalisen normin vaikutus yrittäjyysaikomukseen 

 

Subjektiivinen normi (Subjecive Norm) kuvaa yksilön kokemaa sosiaalista painetta käyttäy-

tyä tai olla käyttäytymättä tietyllä tavalla tietyssä tilanteessa. Sosiaalinen ympäristö kuten 

perhe ja ystävät muokkaa ihmisten aikomuksia ja tekoja. Jos henkilö kokee, että hänellä ei 

ole tukea yrittäjyyteen lähimmiltä ihmisiltä sillä on kielteinen vaikutus heidän yrittäjyysai-

keisiinsa (Ajzen & Fishbei, 2005). 

 

Neljällä haastatelluilla yrittäjä alumneilla oli perheessä tai lähisuvussa yrittäjiä, jotka esi-

merkillään ovat tukeneet alumnin yrittäjyysaikomuksen vahvistumista. Yksi haastatelluista 

kertoi, että koko perhe ja suku ovat olleet ja ovat yrittäjiä, jolloin yrittäjyys tätäkin kautta 

luonnollinen ja arvostettava valinta hänelle itselleenkin. Kuitenkin läheltä seurattu yrittäjyys 

vaikutti niin, että henkilö itse koki ajoittain, että yrittäjyys ei hänelle ole vaihtoehtona. Kaksi 

haastatelluista kertoivat, että heillä ei lähipiirissä ole yrittäjiä. Toisella perheessä oli ollut 

yrittäjyyteen liittyviä kokeiluja ilman menestystä, mutta tätä kautta oli kuitenkin nousut tuki 

ja ymmärrys yrittäjyyttä kohtaan. Yhdellä haastatellulla tuki ja käyttäytymismalli tuli pitkälti 

asiakkailta, joista suurin osa oli kulttuurialan yrittäjiä.  

 

Yrittäjä F ”Koska on kasvanut yrittäjä perheessä ja suvussa, niin jossain vaiheessa aika 

voimakkaasti silleen niin kuin oli ajatus. että minusta ei ikinä tule yrittäjää, mutta siis van-

nomatta paras.” 
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Haastatelluilta ei tullut esille, että esimerkiksi opiskelijakollegoilla olisi ollut merkitystä hei-

dän yrittäjäuransa tukemiseen. Tämä näkyi ennen kaikkea monimuoto-opiskelijoilla (Yrittä-

jät A ja B). Sen sijaan opettajien rooli mallinnäyttäjinä ja mielipidevaikuttajina nousi vah-

vasti esille sekä positiivisesti että myös negatiivisesti yrittäjyyttä kohtaan. Myös yrittäjävie-

railuilla ja niissä alumnien osallistuminen mainittiin vahvistavana ja myönteisenä esimerk-

kinä yrittäjyyttä kohtaa.  

 

Yrittäjä A ”Mun opiskelu on ollut sellaista itsenäistä puurtamista, eikä mulle oo muodostu-

nut opiskelija yhteisöä mun ympärille, että mä oon niinku käynyt jotain yksittäisiä kurssia, 

ja niissä on ollu ryhmiä, mut ei oo tullu sellasta opiskelijayhteisöä” 

 

Yrittäjä A Yrittäjä isovanhempien kautta oli suuri vaikutus yrittäjäuraan ”on nähnyt sitä 

realistista yrittämistä, ja joku sinä on kiehtonut, ja sen on tehnyt sellaisia valintoja, ottanut 

riskejä ja tehnyt erilaisia valintoja, kaikkea ei ole tehty helpomman kautta.” 

 

Yrittäjä B ”Mä oon kirjoittanut 8. luokkalaisena, että musta tulee isona yrittäjä. Mut mulla 

ei oo siihen maailman aikaan mitään hajuakaan, et minkä alan yrittäjä musta tulee, mä oon 

vaan tiennyt et mäki haluun olla niin kuin Marko, tietyllä tavalla vastuussa kaikesta.” 

 

Yrittäjä B ”Meillä kävi alumneja vieraana silleen et opettaja oli järkännyt alumnin puhu-

maan, ja nehän olivat tosi inspiroivia juttuja, jotka on jäänyt lämmöllä mieleen.” 

 

Yrittäjä C ” Lähipiirissä on yrittäjä, ketä olen nuoresta, saakaa ihaillut ja katsonut vierestä, 

että hän tekee omaa juttuunsa ja hän ja hänen perheensä menestyy omaehtoisesti et pystyy 

tekemään semmoista asiaa. Et on ollut semmoinen vaikuttava perhe siinä matkassa mukana, 

mitä on pysytyn seuraamaan, ja kattomaan onpa hienoa et hän tekee sitä omaa juttuansa ja 

hän ja hänen perheensä voi hyvin.” 
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Yrittäjä D ”olihan tässä se, et velipojalla on oma yritys, ja se sano et kannattaa miettiä 

sitäkin vaihtoehtoa” 

 

Yrittäjä E ”periaatteessa kaikki mun asiakkaat on jonkinlaisia yrittäjiä, siellä on sellasia 

esikuvia, kyl mä esim. Apulannan toimintaa pidän sellaisena hauskana, kivana yrittämisen 

asiana ja he ovat taloudellisesti jopa menestyneet älyttömän hyvin näistä” 

 

Yrittäjä F ”Meillä on suvussa lähes kaikki yrittäjiä, ja mä oon kasvanut perheessä missä 

lähes kaikki on yrittäjiä, se on mulla vähän tullut sellainen rintamaidossa roolimalli työn 

tekemiseen ja yrittäjyyteen.” 

 

Yrittäjä F ”Mut et varmaan niinku se suurin motivaattori ehkä sitten kuitenkin oli tavallaan 

se et mua jotenkin ärsytti olla muilla töissä.” 

 

7.3. Koettu käyttäytymisen hallinta 

Havaittu käyttäytymisen helppous tai vaikeus eli koettu käyttäytymisen hallinta (Perceived 

Behavioral Control, PBC) viittaa yksilön tunteeseen siitä, kuinka paljon hän kokee henkilö-

kohtaisesti voivansa vaikuttaa toimintaansa ja sen lopputulokseen (Ajzen, 1991, Ajzen 2005 

s.117). Haastateltavien joukosta tapa tehdä työtä yrittäjämäisesti ja yrittäjänä nousi useam-

malla haastatellulla käyttäytymisen helppoudeksi. Yrittäjämäinen työote esiintyi neljällä 

haastatellulla, yrittäjyys tapana tehdä työtä, jopa ainoana mahdollisuutena yhdellä haastatel-

luista. Intohimo ja rakkaus yrittäjyyttä kohtaan neljällä henkilöllä, joka vei yrittäjyyttä eteen-

päin. Opinnoilla viisi kuudesta näki vaikutusta yrittäjäosaamisen hallintaan, vain yksi haas-

tetuista koki, että niillä ei ollut vaikutusta tai vaikutus oli hyvin vähäinen. 

 

Yrittäjä A. ” olen sellainen henkilö, joka on aina ollut kova tekemään sitä duunia ja taval-

laan nähnyt et mä oon hyvä työntekijä … ja mä oon tehnyt yrittäjämäisesti sitä työtä” 
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Yrittäjä A ”. Mun yrityksessä on hyvin pitkälti intohimoa, mutta siinä yhdistyy tällä hetkellä 

aikaisempi kouluttautuminen ja osaaminen, ja nykyiset liiketalouden opinnot ja kiinnostus 

siihen yrittämistä kohtaan, kolme asia löytyy tässä yhdessä idean raakileessa.” 

 

Yrittäjä B ”Mä oon saanut opintojen aikana kosketuspintaa niin digimarkkinointiin kuin 

tapahtuma-alaan työelämäprojektin kautta, niin en mä tietyllä tavalla en siis olisi tässä, jos 

mä en olisi lähtenyt korkeakouluttautumaan” 

 

Yrittäjä C ” Mä perustin ensimmäisen vuoden aika sen oman yritykseni, ja tein kolme vuotta 

sitä opiskelun aikana. Harjoittelin, miten yritystä käsitellään ja mitä asioita pitää huomi-

oida. Päämääränä kun olen valmistunut minulla, on jo vähän nimeä sille yritykselle ja olen 

työelämässä vahvasti kiinni vähintään yrittäjänä ellen palkallisena. Oppimistyö on tehty 

oma-aloitteisesti opiskelun aikana” 

 

Yrittäjä D ”Tässä tarvitsee ihan helvetillistä paineensietokykyä ja semmoisista, et ei pikku-

asioista ei saa hirvesti hätkähtää. Koko ajan tässä tule vastoinkäymisiä, jos tulee onnistu-

misia. Tää on tappelua ja taistelua päivästä toiseen mutta, että ei se mulle mikään ongelma 

ole.” 

 

Yrittäjä F ”Opiskelu edesauttoi yrittäjyyttä, että just ehkä sai vahvistettua sitä omaa osaa-

mista, ja sai ehkä myös toisaalta myös niitten opintojen kautta, vahvistui se näkemys siitä, 

että mitä rupeaa tekemään, ja tavallaan sai sille ehkä sellaista vahvistusta," 

 

Koetun käyttäytymisen hallinnalla on teoriassa kaksi roolia, PBC selittää aikomuksen, mutta 

voi myös suoraan ennustaa käyttäytymistä, jos se on realistista (Ajzen 1991, Ajzen, 2005, s. 

119). Haastattelujen perusteella voidaan esittää, että kahden haastateltavan Yrittäjä D:n ja 

Yrittäjä E:n kohdalla PBC ennusti suoraan yrittäjyyttä. Heillä ei ollut yrittäjyys aikomuksena 

aiemmin vaan syntyi havaitun käyttäytymisen kautta heille tulleina mahdollisuuksina ja ti-

lanteina.  
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Yrittäjä D ”siihen tuli hyvä mahdollisuus ja pääsin mukaan suht pienellä satsauksella.” 

 

Yrittäjä E ”Tutustuin Voutilaisen Lauraan ja tein hänelle hääpuvun ja siinä oli selkeästi 

sellaista ilmassa, että sitä työtä tulisi lisää muutenkin” 

 

7.4. Intention kehittyminen  

Kuvatessa haastettujen alumniyrittäjien yrittäjyysintention kehittymistä suunnitellun käyt-

täytymisen teoriamallin mukaisesti tapauksissa löytyi yhtenäisyyksiä mutta myös eroja ta-

pausten kesken. Kahdella yrittäjällä koettu käyttäytymisen helppous johti suoraan yrittäjyy-

teen. Heidän asenteensa yrittäjyyttä kohtaan oli neutraali tai jopa hiukan negatiivinen. Mui-

den neljän osalla asenne, subjektiivinen normi ja koettu käyttäytymisen helppous vahvisti jo 

olemassa olevaa yrittäjyysintention. Neljällä yrittäjällä oli vahva tuki ja yrittäjyydestä rooli-

malli perhetaustasta.  

 

Yrittäjä A on ihailut yrittäjiä jo nuoresta asti. Vaikka ydinperheessä ei ollut yrittäjiä niin 

isovanhemmat ja appivanhempien esimerkki on ohjannut kohti yrittäjyyttä ja antanut rooli-

malleja yrittäjyydestä. Ennen varsinaista kokopäiväiseksi yrittäjäksi ryhtymistä Yrittäjä A 

on palkkatyön ohessa tehnyt omia projektejaan kevytyrittäjänä. Vahvistus osaamiseen sekä 

yritysidea syntyi opintojen aikana. Yrittäjä A sai tukea yritysideaan korkeakoulusta opetta-

jilta ja TKI- hankkeen kautta. Tämän lisäksi opiskelu toi ja vahvisti tarvittavia verkostoja. 

Intentio on ollut olemassa yrittäjyyttä kohtaan ennen opintoja ja opintojen aikana koettu 

käyttäytymisen helppous vahvisti yrittäjyyden. 
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Kuvio 4. mukailtu suunnitellun käyttäytymisen teoriamallia (Ajzen, 2005, s. 118) 

 

Korkeakoulun vaikutus Yrittäjä A:n yrittäjyysintention kehittymiseen (Kuvio 4): 

Asenne 

Positiivinen asenne yrittäjyyttä kohtaan oli vahva jo ennen korkeakouluopintoja. Yrittäjä A 

ei osallistunut startuptoimintaan tai muihin yrittäjyystapahtumiin. Asenteen vahvistumiseen 

vaikutti innostava opettaja, joka herätti alumniyrittäjän intohimon yrittäjyyteen. Yrittäjä A 

näki, että tämän yhden opettajan oma asenne ja intohimo tarttui ja oli merkittävä tekijä yrit-

täjyyden syntyyn.  

 

Subjektiivinen normi 

Korkeakoulu opinnot eivät suoranaisesti kasvattanut Yrittäjä A:n yrittäjäopiskelijaverkos-

toa. Tähän verkostoitumiseen ei ollut paikkaa eikä myöskään aikaa opintojen yhteydessä.  
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Koettu käyttäytymisen hallinta (PBC) 

Yritysidea syntyi opintojaksolla työelämätoimeksiannon yhteydessä. Yritysidea sai spar-

raustukea opettajalta ja TKI-hankkeesta. Yrittäjä A:n liiketalousosaaminen kasvoi opin-

noissa. Vahvempaa yritystoimintaa tukevaa opetusta hän jäi kuitenkin kaipaamaan ja hän 

koki opintojen tähtäävän enemmän opinnäytetyön tekoon kuin vahvistamaan työelämä- ja 

yrittäjyysosaamista.  

 

Yrittäjyysintention kehitys opintojen aikana 

Asenteen ja koetun käyttäytymisen helppouden vahvistuminen opintojen aikana voidaan 

katsoa vaikuttaneen Yrittäjä A:n intention vahvistumiseen ja tätä kautta myös yrittäjäuraan.  

 

Yrittäjä B kokee yrittäjyyden arvostettavana elämäntapana. Hänellä on isäpuolen kautta lä-

hipiirissä menestyvä yrittäjä, jota hän on seurannut varhaisnuoruudesta asti. Hän osallistui 

opintojen aikana työelämä- ja tapahtumaprojekteihin, jotka kasvattivat hänen osaamistaan, 

luottamusta omiin kykyihin sekä verkostoaan. Intentio yrittäjyyteen oli syntynyt jo lapsuu-

dessa, joka vahvistui korkeakouluopintojen aikana. Opinnäytetyö täydensi osaamista ja luot-

tamusta yrittäjyysmahdollisuuksiin. 

 

 

Kuvio 5. mukailtu suunnitellun käyttäytymisen teoriamallia (Ajzen, 2005, s. 118) 
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Korkeakoulun vaikutus Yrittäjä B:n yrittäjyysintention kehittymiseen (Kuvio 5): 

Asenne 

Positiivinen asenne ja arvostus yrittäjyyttä kohtaan oli ennen korkeakouluopintoja. Asenne 

muuttui ensimmäisen opintovuoden aikana pakollisten yrittäjyysopintojen tuoman epävar-

muuden kautta negatiiviseksi. Yrittäjyysoppimisympäristöt ja osallistuminen tapahtumatuo-

tantoon ja myöhemmät yrittäjyysopinnot, muuttivat yrittäjyysasennetta takaisin positiivi-

sempaan suuntaan.  

 

Subjektiivinen normi 

Korkeakoulu ei tuonut opiskelijayrittäjyysverkostoja. Yrittäjä B olisi toivonut verkostoja sa-

man ikäisten yrittäjäopiskelijoiden kanssa.  

 

Koettu käyttäytymisen hallinta (PBC) 

Opinnot toivat ammattiosaamisen niin digitaalisen liiketoiminnan kuin tapahtumatuotannon 

osalta. Työelämäyhteistyö ja tapahtumatuotanto-opintoihin osallistuminen vahvisti luotta-

musta omaan osaamiseensa. Opinnäytetyön kasvatti osaamista yrittäjän omaan alaansa. Kor-

keakouluopinnot johtivat intention kasvuun ja edelleen yrittäjyyteen.  

 

Yrittäjyysintention kehitys opintojen aikana 

Yrittäjä B:n kohdalla merkittävin vaikutus opinnoilla oli koetun käyttäytymisen hallintaan 

liittyvä vahvistus oman osaamisen kasvamiseen ja luottamus omiin kykyihin. PBC: n vaiku-

tus johti intention kasvuun ja tätä kautta edelleen yrittäjyyteen. 
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Yrittäjä C näkee yrittäjyyden muutoshalukuutena ja uuden etsimisenä. Lähipiirissä oli 

yrittäjäkokeiluja, jotka eivät kuitenkaan menestyneet, mutta toi yrittäjämäisen tavan toimia. 

Tuttavaperheen menestys yrittäjänä toimi esikuvana taloudelliseen menestymiseen ja hy-

vinvointiin yrittäjyyden kautta. Yrittäjähenkisyys ja rohkeus yrittämiseen kasvoi jo nuo-

rena. Hän näki riskien oton välttämättömänä ja tarkoituksen mukaisena. Aikomus menes-

tyä syntyi jo lapsena ja vahvistui nuorena kohti yrittäjyyttä. 

 

 

Kuvio 6. mukailtu suunnitellun käyttäytymisen teoriamallia (Ajzen, 2005, s. 118) 

 

Korkeakoulun vaikutus Yrittäjä C:n yrittäjyysintention kehittymiseen (Kuvio 6): 

Asenne 

Positiivinen asenne yrittäjyyttä kohtaan oli ennen korkeakouluopintoja. Korkeakouluopin-

noilla ei ollut vaikutusta asteenteen muutokseen. Yrittäjä C osallistui startup-toimintaan ja 

ES toimintaan aktiivisesti ja koki nämä tarpeellisina, mutta ei suoranaisesti yrittäjyyttä tu-

kevana. 
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Subjektiivinen normi 

Korkeakouluopinnoissa ainut rajapinta yrittäjyyteen tuli ES-toiminnan kautta verkostoina, 

joissa opiskelijayrittäjyys verkosto kasvoi muiden, kun oman korkeakoulun ES-toimijoiden 

kautta. PatteriES-yhteisössä ei yrittäjyysaktiviteettejä ollut muilla opiskelijoilla. 

 

Koettu käyttäytymisen hallinta 

Korkeakoulun vaikutus Yrittäjä C:n koetun käyttäytymisen hallintaan tuli omaehtoisesta 

yrittäjyyden harjoittamisesta koko opintojen ajan. Hän kuitenkin koki, ettei saanut korkea-

koulusta tähän tukea, vaikka aktiivisesti sitä etsi. 

 

Yrittäjyysintention kehitys opintojen aikana  

Yrittäjä C:llä opinnot vaikuttivat intentioon vai hiukan subjektiivisen normin vahvistumi-

sella sekä koetun käyttäytymisen hallintaan oma ehtoisen tiedon etsimisen kautta sekä opin-

tojen aikana oman yritystoiminnan harjoittamisen avulla. Korkeakoulun rooli yritysintention 

kehittymiseen jäi vähäiseksi.  

 

Yrittäjä D koki, että yrittäjyyttä yhteiskunnassa ei arvosteta. Oma yrittäjyys lähti, kun hyvä 

mahdollisuus siihen ilmeni oman työpaikan kautta sukupolven vaihdoksen yhteydessä. Hän 

pääsi kiinni jo tuttuun yritykseen melko vaivattomasti. Lähipiirissä veli oli yrittäjä, joka kan-

nusti kokeilemaan ja tarttumaan yrittäjyysmahdollisuuteen. Yrittäjä näki siirtymän helpoksi 

lähtökohdasta, koska yritys oli tuttu ja oli selkeä kuva mihin oli sitoutumassa. Intentiota ja 

suoraan itse toimintaa vahvisti lähipiiristä tullut tuki ja houkutteleva mahdollisuus. 
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Kuvio 7. mukailtu suunnitellun käyttäytymisen teoriamallia (Ajzen, 2005, s. 118) 

 

Korkeakoulun vaikutus Yrittäjä D:n yrittäjyysintention kehittymiseen (Kuvio 7): 

Asenne 

Yrittäjä D:llä ei opintojen aikana ollut urasuunnitelmia eikä yrittäjyys kiinnostanut häntä. 

Asenne yrittäjyyttä kohtaan oli neutraali tai hiukan negatiivinen. Korkeakouluopiskelu ei 

vaikuttanut asenteeseen.  

 

Subjektiivinen normi 

Korkeakouluopiskelu ei tuonut verkostoja tai roolimalleja yrittäjyyteen. Yrittäjyys ei tullut 

vahvasti esille opiskelun aikana.  

 

Koettu käyttäytymisen hallinta 

Korkeakouluopintojen Yrittäjä D näki tuovan vain vähän työelämä- ja yrittäjyysosaamista. 

Hän koki, että opinnoissa on liian vähän työelämäyhteyttä ja vastaavuutta työelämässä tar-

vittavaan osaamiseen. Yrittäjyysosaamisen näkökulmasta hän sai vahvistusta esiintymistai-

toon.  
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Yrittäjyysintention kehitys opintojen aikana 

Havaittu käyttäytymisen helppous vei kohti yrittäjyyttä. Korkeakoulu opinnoilla ei näkyvää 

merkitystä intentioon ja yrittäjyydenkin voi nähdä syntyneen PBC n vahvistuttua houkutte-

levan mahdollisuuden kautta Tämä nähdään niin, että yksilöt tekevät lisäponnisteluja lisään-

tyneen kontrollin tunteen vuoksi ja toiminta ei riipu ainoastaan aikomuksista vaan myös ei -

motivoivista tekijöistä, kuten mahdollisuuksien ja resurssien saatavuudesta. 

 

Yrittäjä E:n yrittäjyyden käynnisti yksittäinen toimeksianto, joka toi hänelle tunnettuutta 

sekä uusia tilauksia. Hänellä ei ollut mitään suunnitelmaan kohti yrittäjyyttä aiemmin. Lähi-

piirissä ei ollut yrittäjiä, mutta asiakaskunta muodostui kulttuurialan yrittäjistä. Valmis asia-

kaskunta ja syntynyt maine toi helppouden kohti yrittäjyyttä ja mahdollisti ammatin harjoit-

tamisen, johon ei muita tunnistettuja mahdollisia toimintamalleja. 

 

 

Kuvio 8. mukailtu suunnitellun käyttäytymisen teoriamallia (Ajzen, 2005, s. 118) 
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Korkeakoulun vaikutus Yrittäjä E:n yrittäjyysintention kehittymiseen (Kuvio 8): 

Asenne 

Yrittäjä E:llä oli neutraali asenne yrittäjyyttä kohtaan. Hän itse oli lähtenyt yrittäjäksi, kun 

tarjoutui hyvä tilaisuus ja muutoin ei olisi voinut harjoittaa oman alansa työtä. Korkeakou-

luopiskelu ei tuonut muutosta asenteeseen. 

 

Subjektiivinen normi 

Kansainväliset kilpailut ja yhteistyö vahvisti verkostoa. Kuitenkaan ei havaittua vahvaa 

muutosta opintojen aikana. 

 

Koettu käyttäytymisen hallinta 

Korkeakoulu toi uutta osaamista ja onnistumisen kokemusta, jotka vahvistivat PBC:tä. Mer-

kityksellisiä oli osallistumisen kansainvälisiin kilpailuihin sekä projekteihin.  

 

Yrittäjyysintention kehitys opintojen aikana 

Koettu käyttäytymisen hallinta (PBC) vahvistui opintojen aikana, joka toi uutta osaamista ja 

luottamusta yritystoimintaa kohtaa. Asenteisiin ei havaittua muutosta. Verkosto kasvoi eten-

kin kansainvälisyyden kautta. Koska Yrittäjä E oli jo opintojen aikana yrittäjä varsinaista 

intention muutoksella ei vaikutusta. Vaikuttavaa oli suoraan käyttäytymiseen liittyvänä koe-

tun käyttäytymisen hallinnan vahvistuminen, jossa toiminta riippuu enemmän mahdolli-

suuksien ja resurssien saatavuudesta. 
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Yrittäjä F arvostaa yrittäjämäistä tapaa tehdä työtä. Hän koki haasteelliseksi työntekijä 

asemassa työn tekemisen mittaamisen ajassa. Kun tilaisuus yrittäjyyteen tuli hän tarttui sii-

hen ja jätti palkkatyönsä. Taustaa ja tukea on tullut yrittäjäperheeltä ja sitä kautta oppi 

työntekemisen mallista. Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnot lisäsivät itseluottamusta 

ja osaamista. Yrittäjyyteen häntä vei tapa tehdä työtä ja mahdollisuudet. 

 

 

Kuvio 9. mukailtu suunnitellun käyttäytymisen teoriamallia (Ajzen, 2005, s. 118) 

 

Korkeakoulun vaikutus Yrittäjä F:n yrittäjyysintention kehittymiseen (Kuvio 9): 

Asenne 

Ei suuria muutoksia opintojen aikana. Vahva positiivinen asenne yrittäjyyttä kohtaan jo en-

nen opintoja. 

 

Subjektiivinen normi 

Ei muutoksia opintojen aikana. Verkostoituminen muiden yrittäjähenkisten ja muiden alojen 

opiskelijoiden kanssa jäi vähäiseksi. 
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Koettu käyttäytymisen hallinta 

Koetun käyttäytymisen helppous vahvistui opiskeluaikana sekä oman osaamisen kasvun 

kautta että luottamuksen omiin kykyihinsä, jossa merkityksellistä oli opinnoista saatu posi-

tiivinen palaute.  

 

Yrittäjyysintention kehitys opintojen aikana 

Yrittäjyysintention vahvistui koetun käyttäytymisen hallinnan (PBC) vahvistumisen kautta. 

Opinnot toivat uutta osaamista ja luottamusta omiin kykyihin myös yrittäjänä. Asenteisiin ja 

subjektiivisen normin muutoksiin ei havaittua muutosta. 

 

 

7.5. Opintojen vaikutus yrittäjäintention kehittymiseen 

Korkeakoulun yrittäjyyskurssit ja yrittäjyystoimenpiteet voivat vaikuttaa opiskelijoiden yrit-

täjyysasenteeseen positiivisella tavalla tai myös päin vastaisesti. Vaikka asenne syntyykin jo 

usein ennen opintojen alkua perheen ja lähipiirin vaikutuksesta, jonka esimerkiksi Pihkala 

(2008) nosti esiin tutkimuksessaan, on yrittäjyyskursseilla ja -toimenpiteillä merkitystä yrit-

täjyysasenteisiin, joko välittömästi tai pidemmällä aikavälillä.   

 

Taulukossa 3 on kuvattu eri yrittäjyystoimintoja Xamkissa ja niiden vaikutus asenteisiin, 

subjektiiviseen normiin, PBC:hen ja yrittäjyysintention kehittymiseen sekä haastattelututki-

muksessa esille tulleisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. 
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Taulukko 3. Yrittäjyystoimenpiteiden vaikutus 
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Eri toimenpiteillä vaikutetaan eri yrittäjyysintentiota vahvistaviin tekijöihin (Taulukko 3). 

Joidenkin yrittäjyystoimenpiteiden vaikutus on pitkälti asenteita vahvistava, kuten erilaiset 

yrittäjyyteen innostavat tapahtumat ja yhteisöt. Kannustavat esimerkit ja vertaisryhmät vah-

vistavat sosiaalista normia. Koulutuksen sisällöllä on suurin merkitys koettuun käyttäytymi-

sen hallintaa, jos henkilö kokee sen osaamista vahvistavaksi. 
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8. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tähän luvussa esitellään tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä peilaten Kakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulun yrittäjyystavoitteisiin. Esitetään toimenpide- ja jatkotutkimusehdo-

tuksia.  

 

8.1. Yhteenveto 

Korkeakouluilla on keskeinen asema uuden yrittäjyyden luomisessa ja yrittäjyyskoulutuk-

sessa. Korkeakouluille yrittäjäkasvatustehtävä tulee aluekehitystehtävän ja koulutusvastuun 

kautta.  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluissa yrittäjyys on määritelty strategisiin ta-

voitteisiin. Yrittäjäuralle suuntautuneiden alumnien määrä on yksi korkeakoulun rahoituk-

sen mittari. Yrittäjyys pyritään tuomaan opiskelijoille esille positiivisessa valossa ja niin, 

että se nähdään hyvänä vaihtoehtona työllistymiseen.  

 

Korkeakouluissa yrittäjyyttä edistetään yrittäjyyskursseilla ja -koulutuksilla sekä muilla tu-

kevilla toimenpiteillä kuten erilaisilla opiskelijayrittäjyysyhteisöillä, yritysyhteistyöllä, yrit-

täjyyskilpailuilla- ja tapahtumilla. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden yrittäjyysinten-

tiota sekä valmiuksia yrittäjyyteen ja tätä kautta mahdollisesti toimimaan yrittäjinä joko uu-

sia yrityksiä synnyttämällä tai jatkaja yrittäjinä.  

 

Tämän diplomityön tavoitteena on selittää miten Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun 

yrittäjyystoimenpiteen ovat vaikuttaneet opiskelijoiden yrittäjyysuraan. Miten opiskelijan 

yrittäjyysintentio kehittyi koulutuksen aikana ja mitkä tekijät vaikuttivat siihen? Tutkimuk-

sella pyrittiin selittämään intentioiden kehittymistä korkeakoulun yrittäjyystoimenpiteiden 

vaikutuksesta sekä koulutuksen vaikutusta opiskelijoiden yrittäjyysuraan. Tyypillisesti laa-

dullisen tutkimuksen tapaan tutkimuskysymykseen haettiin vastausta melko pieneltä jou-

kolta kuudelta alumniyrittäjältä.  
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Taustoiltaan yhdistävänä tekijänä oli Xamkin ammattikorkeakoulutausta ja yrittäjyys. Ikäero 

haastateltavilla oli 24–49-vuotiaita, joista osalla oli ennen opintoja pitkä työura takana.  

 

Aiemmat tutkimukset sekä haastaa että tukee väitettä, että yrittäjyystoimenpiteillä on mer-

kitystä opiskelijan yrittäjyysintention vahvistumiseen. Useissa tutkimuksissa on näkökul-

mana yrittäjyyskasvatuksen positiivinen korrelaatio opiskelijoiden yrittäjyysaikomuksiin ja 

myös niin, että tulokset ovat päinvastaiset.  

 

Yrittäjyyskurssien antina oli konkreettinen yrittäjyysosaamisen kasvaminen, mutta myös 

motivaation ja innostuksen lisääntyminen. Haasteena nähtiin alakohtaiset erot ja myös sen, 

että pakollisia yrittäjyyskursseja ei ollut kaikilla aloilla. Opintojen aikana yrittäjyys voi olla 

vähemmän kiinnostava varsinkin nuorilla päiväopiskelijoilla, mutta valmistumisen jälkeen 

osaamiselle nousi tarvetta. 

 

Kokonaisuutena yrityssparrauksen mahdollisuuksista oli haastatelluilla opintojen aikana 

heikosti tietoa ja alakohtaisesti oli suuria eroja. Myös opiskelijoiden keskinäiseen varsinkin 

monialaiseen sparraukseen ei löytynyt tilaa, aikaa ja paikkaa. Yhtenä huomiona nousi esille, 

että yrittäjäopiskelijoiden TKI- yhteistyössä tulisi huomioida ensisijaisesti opiskelijan tar-

peet eikä niinkään hankelähtöiset indikaattorit tai muut vastaavat. TKI-ympäristö ja osaami-

nen tulisi suunnitelmallisemmin suunnitella osaksi yrittäjyyspolkua, jolloin mahdollisesti 

myös alkuvaiheen yritysideoille löytyy tukea ja sparrausta. 

 

Työelämäyhteistyö nähtiin tärkeänä kasvattamaan osaamista ja myös kannustimena kohti 

yrittäjyyttä. Yrittäjyydenopetusta esitettiin toteutettavan työelämäyhteistyökontekstissa. 

Opettajan rooli nousi keskeiseksi arvioimalla vaativuustason ja oikeat henkilöt toteuttamaan 

yhteistyöprojekteja. Tätä kautta mahdollistetaan onnistumisen kokemuksia ja rohkaistaan 

opiskelijoita osaamisen kasvattamiseen.  
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Alakohtaiset erot näkyivät tutkimustuloksissa selvästi, jossa sekä insinööripuoli että hyvin-

vointialalla tarjonta oli vähäisempää kuin liiketalouden ja kulttuurin koulutuksissa. Alum-

niyrittäjät roolimalleina nousi tärkeäksi tavaksi toteuttaa työelämäyhteistyötä luennoin ja 

esimerkein. 

 

Tilojen ja kohtaamisen puute vaikutti niin, että alumniyrittäjät eivät opiskeluaikana tavannut 

ja verkostoitunut muiden samanhenkisten yrittäjyydestä kiinnostuneiden kanssa. Myös mo-

nialainen yhteistyö ja yhteiskehittäminen jäi uupumaan. 

 

Tieto yrittäjyyspolusta, - opinnoista ja – tapahtumista tulisi olla opiskelijoilla tiedossa, jo 

heti opintojen alussa. Kaikki opiskelijat eivät osaa etsiä tietoa tai tunnista mahdollisuuksia 

ilman ohjausta. Opintovastaavilla ja opettajilla on tässä keskeinen rooli. Korkeakoulun tulisi 

tunnistaa ne opiskelijat, joilla on kiinnostus yrittäjyyteen ja lähteä rakentamaan yrittäjyys-

polkuja tukemalla heitä sekä opintojen että yrittäjyyden etenemisessä. 

 

Opiskelu vaikutti lähes kaikkien opiskelijoiden osaamista kasvattavaksi ja viisi kuudesta 

mainitsi suoria vaikutuksia myös yrittäjyyttä tukevaan osaamiseen. Laaja-alaisen näkökul-

man kehittymisen ilmaisi kaksi haastateltua ja yksi maininta myös monialaisuuden ymmär-

ryksen lisääntymisen. Keskeisempänä vaikuttavana asiana oli oman itsetunnon kasvaminen. 

luottamus omiin kykyihinsä yrittäjänä neljällä haastattelulla. 

 

Suunnittelun käyttäytymisen teorian mukaan käyttäytymistä selittävät aikomukset eli inten-

tio toteuttaa tiettyä käyttäytymistä. Intentioiden taustalla nähdään olevat yrittäjyyteen vetä-

vät tekijät, jotka ovat aseteet käyttäytymistä kohtaan, omakohtainen normi ja pystyvyysus-

komus. Haastatelluista Xamkin alumniyrittäjistä viisi kuudesta koki yleisen yhteiskunnalli-

sen asenteen yrittäjyyttä kohtaan positiivisena. Haastatteluissa nousi esille, että asenneil-

masto on muuttunut positiivisimmaksi ja yrittäjyydestä on tullut enemmän näkyvää yhteis-

kunnassa. Yrittäjyys on nostettu viestintävälineissä esille myönteisenä, jonka myös haasta-

teltavat kokivat voimavarana ja yrittäjyyttä vahvistavana.  
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Haastattelut kaikki ilmaisivat henkilökohtaisen asenteet yrittäjyyttä kohtaan positiivisena. 

Sitä kuvattiin ihailuna, kunnioituksena ja arvostuksena yrittäjyyttä kohtaan, jotka on muo-

dostunut useammalla jo lapsuudessa tai nuoruudessa. Esiin nousi sekä välineellistä että ko-

kemuksellista asennetta. 

 

Subjektiivinen normi (Subjecive Norm) kuvaa yksilön kokemaa sosiaalista painetta käyttäy-

tyä tai olla käyttäytymättä tietyllä tavalla tietyssä tilanteessa. Neljällä haastatelluilla yrittäjä 

alumneilla oli perheessä tai lähisuvussa yrittäjiä, jotka esimerkillään ovat tukeneet alumnin 

yrittäjyysaikomuksen vahvistumista. Yksi haastatelluista kertoi, että koko perhe ja suku ovat 

olleet ja ovat yrittäjiä, jolloin yrittäjyys on tätäkin kautta luonnollinen ja arvostettava valinta 

hänelle itselleenkin. Kaksi haastatelluista kertoivat, että heillä ei lähipiirissä ole yrittäjiä. 

Toisella perheessä oli ollut yrittäjyyteen liittyviä kokeiluja ilman menestystä, mutta tätä 

kautta oli kuitenkin nousut tuki ja ymmärrys yrittäjyyttä kohtaan. Yhdellä haastatellulla tuki 

ja käyttäytymismalli tuli pitkälti asiakkailta, joista suurin osa oli kulttuurialan yrittäjiä. 

 

Haastateltavien joukosta tapa tehdä työtä yrittäjämäisesti ja yrittäjänä nousi useammalla 

haastatellulla käyttäytymisen helppoudeksi. Yrittäjämäinen työote esiintyi neljällä haastatel-

lulla, yrittäjyys tapana tehdä työtä, jopa ainoana mahdollisuutena yhdellä haastatelluista. In-

tohimo ja rakkaus yrittäjyyttä kohtaan oli neljällä henkilöllä tekijä, joka vei yrittäjyyttä 

eteenpäin. Opinnoilla viisi kuudesta näki vaikutusta yrittäjäosaamisen hallintaan, vain yksi 

haastetuista koki, että niillä ei ollut vaikutusta tai vaikutus oli hyvin vähäinen. Haastattelujen 

perusteella voidaan esittää, että kahden haastateltavan kohdalla PBC ennusti suoraan yrittä-

jyyttä. Heillä ei ollut yrittäjyys aikomuksena vaan syntyi havaitun käyttäytymisen kautta 

heille tulleina mahdollisuuksina ja tilanteina. 

 

Korkeakoulun yrittäjyyskurssit ja yrittäjyystoimenpiteet voivat vaikuttaa opiskelijoiden yrit-

täjyysasenteeseen positiivisella tavalla tai myös päin vastaisesti. Vaikka asenne syntyykin jo 

usein ennen opintojen alkua perheen ja lähipiirin vaikutuksesta, jonka esimerkiksi Pihkala 

(2008) nosti esiin tutkimuksessaan, on yrittäjyyskursseilla ja -toimenpiteillä merkitystä yrit-

täjyysasenteisiin, joko välittömästi tai pidemmällä aikavälillä.   
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Yrittäjyystoimilla on erilaisia vaikutuksia yrittäjyyden vetotekijöihin, jotkut tuovat innos-

tusta, jotkut verkostoja ja esikuvia ja etenkin työelämäläheinen opetus käyttäytymisen hal-

lintaa. Näillä kaikilla on vaikutusta yrittäjyysintention kehittymiseen ja parhaassa tapauk-

sessa toimintaan, eli yrittäjyyteen. 

 

8.2. Johtopäätökset 

Tämän tutkimus vahvistaa, että korkeakoulun yrittäjyyskurssit ja yrittäjyystoimenpiteet voi-

vat vaikuttaa opiskelijoiden yrittäjyysasenteeseen positiivisella tavalla, mutta myös päin vas-

taisesti. Suunnittelun käyttäytymisen teorian mukaan käyttäytymistä selittävät aikomukset 

eli intentio toteuttaa tiettyä käyttäytymistä. Intentioiden taustalla olevina yrittäjyyteen vetä-

vinä tekijöinä asenteiden lisäksi nähdään olevan omakohtainen normi ja koettu käyttäytymi-

sen hallinta. 

 

Opiskelijoiden erilaiset taustat ja tavoitteet vaikuttivat miten yrittäjyystoimenpiteet vahvis-

tavat yrittäjyyden vetotekijöitä asennetta, subjektiivista normia ja koettua käyttäytymisen 

hallintaa ja tätä kautta intentiota ja toimintaan. Olemassa oleva positiivinen asenne voi muut-

tua yrittäjyysopetuksen kautta, jos yrittäjyys tuodaan haasteellisena riskialttiina toimintana 

esille erityisesti niille, jotka taustoiltaan on nuoria ja joilla on vähäisempi kokemus. Toisaalta 

taas innostava, kannustava asenne ilman sisällöllistäkään antia nostattaa yrittäjyysasennetta 

ja intention. Yrittäjyyskursseissa, - opetuksessa ja -sparrauksessa opettajan ja sparraajan 

rooli on keskiössä yrittäjyysintohimon herättäjänä tai huonommassa tapauksessa sen latista-

jana.  

Subjektiivinen normi kasvaa ja kehittyy yrittäjämyönteiseksi joko välineellisesti tai koke-

muksellisesti. Tähän korkeakoulu voi vaikuttaa tuomalla yrittäjiä, alumneja ja työelämän 

edustajia vahvasti mukaan esimerkkeinä, sisältöinä ja oppimisprojektien toimeksiantajina 

opetukseen ja muuhun yrittäjyystoimintaan. Opiskelijoiden keskinäiseen verkostoitumiseen 

tulee olla fyysisiä, virtuaalisia, teknologisia-tiloja, aikaa sekä mahdollisuuksia kohtaamiselle 

ja keskinäisille dialogeille. Alueelliset yrittäjyysekosysteemit ovat keskiössä, mutta myös 

korkeakoulun omat tilat ja yhteisöt tuovat yrittäjyyden näkyväksi ja osaksi korkeakouluyh-

teisöä. 
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Kannustava, laadukas työelämäläheinen opetus ja oppimisympäristöt vaikuttaa osaamisen 

kasvuun ja tätä kautta koettuun käyttäytymisen hallintaan. Monipuoliset oppimisympäristöt 

kuten työelämäyhteistyö, tapahtumat ja kilpailut ovat erinomaisia oppimisympäristöjä yrit-

täjyyttä vahvistavaan oppimiseen. Kilpailuihin sekä työelämäyhteistyöhön osallistuminen 

asettaa opiskelijan tarkasteluun ja tarkkailuasemaan eri tavalla kuin muissa tilanteissa ja tuo 

onnistumisen kautta itseluottamusta. Havaittu käyttäytymisen hallinta voi suunnatta kohti 

yrittäjyyttä ilman motivaatiotekijöitä, ilmenevien mahdollisuuksien kautta. Tämä yksinkin 

vahvistaa sen, että yrittäjyysopetus tulisi olla kaikille aloille ja opintoihin sisällytettävää, 

myös niille opiskelijoille, joilla ei ole yrittäjyysaikomusta.  

 

Tämän päivän korkeakouluopiskelijat ovat enimmässä määrin eri ikäisiä, eri taustaisia ja 

erilaisen työelämäkokemuksen omaavia opiskelijoita. Myös opiskelumuodot ovat moninai-

sia kuten kokonaan verkko-opintoja, monimuoto-opintoja tai päiväopintoja. Perinteiset tavat 

tavoittaa ja innostaa yrittäjyyteen eivät välttämättä saavuta opiskelijoita, jotka eivät vietä 

aikaa kampuksilla ja verkostoidu yhteisössä. Yrittäjyysopetus ja – yrittäjyystoimenpiteet tu-

lisi räätälöidä niin, että huomioidaan erilaiset tarpeet ja mahdollisuudet.  

 

Esitän yrittäjyystoimenpiteiden jaottelun yrittäjyyteen a) innostaviin, b) yrittäjyyteen panos-

taviin ja c) yrittäjyyttä vahvistaviin kokonaisuuksiin: 
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Yrittäjyyteen innostaviin kokonaisuuksiin voidaan luokitella erityyppiset yrittäjyystapahtu-

mat, yritys- ja yrittäjävierailut, kilpailut sekä yrittäjyyskurssit. Näissä opinnoissa vaikutetaan 

asenteeseen yrittäjyyttä kohtaan hyvillä ja kannustavilla esimerkeillä. Lisätään opiskelijoi-

den verkostoja ja vertaisoppimista, jotka vaikuttavat subjektiiviseen normiin. Havaittuun 

käyttäytymisen vaikutetaan yrittäjyyskurssien opeilla.  

  

Kuvio 10. Yrittäjyyteen innostavat opinnot – mukailtu suunnittelun käyttäytymisen mallia 

(Ajzen, 2005, s. 118). 

 

Yrittäjyyteen innostavat yrittäjyystoimenpiteet (kuvio 10) vaikuttavat kaikkiin intention ve-

totekijöihin. Nämä yrittäjyyttä tukevat kokonaisuudet tulisi suunnata niille opiskelijoille, 

joilla ei ole vielä yritysideaa tai ajatusta yrittäjyydestä. Tätä kautta pyritään tukemaan inten-

tion syntyä ja mahdollista kiinnostusta kohti yrittäjyyttä.  
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Yrittäjyyteen panostavia sisältöjä ovat autenttiset työelämäoppimisympäristöt, alakohtaiset 

yrittäjyyskurssit ja monialaiset oppimisympäristöt, joissa kannustetaan yhteiskehittämiseen 

ja keskinäiseen dialogiin. Näissä yrittäjyystoimenpiteissä keskitytään tukemaan opiskelijan 

yritysidean kehittämistä ja synnyttämään vertaisopiskelijatiimejä ja yhteiskehittämissä. Yrit-

täjyystoimenpiteet vahvistavat subjektiivista normia yrittäjyydestä kiinnostuneiden opiske-

lijoiden verkostoa sekä yrittäjäverkostoa. Autenttiset työelämäoppimisympäristöt ja alakoh-

taiset yrittäjyysopinnot vahvistavat opiskelijan yrittäjyysosaamista ja tätä kautta havaittua 

käyttäytymisen helppoutta (PBC). 

 

Kuvio 11. Yrittäjyyteen panostavat opinnot – mukailtu suunnittelun käyttäytymisen mallia 

(Ajzen, 2005, s. 118). 

Yrittäjyyteen panostavat yrittäjyystoimenpiteiden (kuvio 11) tavoitteena ei ole vaikuttaa 

opiskelijan asenteisiin, vaan enemmän subjektiiviseen normiin ja havaittuun käyttäytymi-

seen. Nämä yrittäjyyttä tukevat kokonaisuudet tulisi suunnata niille opiskelijoille, joilla on 

jo ajatus yritysideasta tai tavoite sen löytämiseen. Tätä kautta pyritään tukemaan yrittäjyyttä 

tukevan sosiaalisen verkoston kehittymistä sekä taitoja, tietoja ja osaamista sekä luottamusta 

opiskelijoiden yrittäjyyskyvykkyyteen.  
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Yrittäjyyttä vahvistaviin kokonaisuuksiin sisältyy sparraus, ahotointi, yrittäjyys-hops, TKI-

ympäristöt sekä laboratorio ja muut kehittämisympäristöt. Tämä tarjonta tulisi suunnata 

niille, joilla on jo yritys tai valmius aloittaa yritystoiminta.  

 

 

Kuvio 12 Yrittäjyyteen vahvistavat opinnot – mukailtu suunnittelun käyttäytymisen mallia 

(Ajzen, 2005, s. 118). 

 

Kuvio 12. kuvaa vaihetta, jolloin yrittäjyyttä tuetaan osaamispääomaa kasvattamalla. Tässä 

vaiheessa on tärkeintä mahdollistaa opiskelijalla paras mahdollinen osaaminen ja kehitystyö 

vahvistamaan sekä itse yrityksen toimintaa että yrittäjäopiskelijan omaa osaamispääomaa ja 

luottamusta omiin kykyihinsä. Korkeakoulun laboratorioilla ja tutkimus- ja kehitysyksi-

köillä on tässä vaiheessa keskeinen rooli. 

 

Kannustan korkeakouluja sisällyttämään yrittäjyysopetusta kaikille aloille ja kaikille opis-

kelijoille. Yrittäjyys ei aina synny vetotekijöiden kautta (Kuvio 13) vaan myös suoraan ha-

vaitun käyttäytymisen helppouden, houkuttelevan mahdollisuuden ilmentyessä. Jos yrittä-

jyyskurssit ovat vain niille vapaehtoisena mahdollisuutena, joilla on jo opiskeluaikana kiin-

nostus tai innostus yrittäjyyttä kohtaan suuri joukko jää ilman yrittäjyyskursseja.  
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Kuvio 13. Yrittäjyyden opetus – mukailtu suunnittelun käyttäytymisen mallia (Ajzen, 2005, 

s. 118). 

Tässä tutkimuksessa kaksi kuudesta ei etsinyt yrittäjyysmahdollisuutta ja eivät kokeneet ol-

leensa innostuneita yrittäjyydestä ennen kuin havaittu käyttäytymisen helppous vahvisti toi-

minnan (kuvio 13). Vaikka yrittäjyys opetus ei kiinnostunutkaan opiskeluaikana jälkikätten 

tuli tarve yrittäjyysosaamiselle. 

 

Korkeakoululla tulisi olla valmius ja osaamista tarjota opiskelijalle yrittäjyysopintopolun 

hänen lähtökohtiensa, tavoitteidensa ja päämääriensä mukaan. Oppilaitoksen tulee avustaa 

opiskelijan löytämään oma yrittäjyydenväylä ja tukea sitä koko opintojen ajan. Opettajilla ja 

opiskelijavastaavilla on tässä keskeinen rooli tunnistaa, innostaa ja tukea opiskelijaa löytä-

mään ja etsimään itselleen kannustavan väylän opinnoissa – yrittäjyys tulisi olla tarjolla kai-

kille, mutta sama tarjonta ei tule olla jo yrittäjänä toimivalle, yritysidean kehittäjälle ja niille, 

joilla ei vielä ole varmuutta omasta urastaan yrittäjänä tai työntekijänä.  

 

Jotta korkeakoulu onnistuu tehtävässään, ensisijaista on määritellä korkeakoulun oma ase-

mointi yrittäjyydessä. Korkeakoulun strategiset tavoitteet määrittelevät suunnan, se että ha-

lutaan olla huippuja, siihen tarvitaan koko organisaation tuen ylimmästä johdosta jokaiseen 

työntekijään ja koko korkeakouluyhteisöön.  

 

”Intohimo yrittäjyyteen syntyy niin, että oikeasti tehdään asioita” 
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8.3. Jatkotutkimusehdotukset  

Tässä tutkimuksessa vastaukset tutkimuskysymykseen haettiin yhden korkeakoulun kon-

tekstissa ja laadullisella menetelmällä. Ensimmäisenä jatkotutkimusehdotuksena esitän tut-

kimusta, miten korkeakoulut eroavat toisistaan yrittäjyysopetuksen ja yrittäjyyteen tähtää-

vien toimenpiteiden osalta. Miten eroavuudet vaikuttavat opiskelijoiden yrittäjyysintentioon 

ja valmistuneiden yrittäjyysurien osalta. 

 

Toisena kiinnostus herää selvittää, kuinka vahvana tekijänä on motivaatiotekijät verrattuna 

havaitun käyttäytymisen helppouteen niin, että esille tullut mahdollisuus työntää kohti yrit-

täjyyttä ilman varsinaisia intentioon vetäviä motivaatiotekijöitä. Syntyykö yrittäjyys ylei-

semmin havaituista mahdollisuuksista vai intohimosta yrittäjyyteen? 

 

Kolmantena yksittäisen korkeakoulujen yrittäjyysaktiviteetin vaikutus ja vaikuttavuus uu-

sien yritysten syntyyn ja opiskelijoiden yrittäjyysuraan. Vahvistaako startup- toimina enem-

män uusia yrityksin syntyä kuin esimerkiksi yrittäjyysoppimisympäristöt? Mikä vaikutus ja 

vaikuttavuus eri toimenpiteillä on heti valmistumisen jälkeen ja pitkällä tähtäimellä? 

 

Neljäntenä: tämän diplomityön tutkimushaastatteluun osallistuneista alumneista neljä kuu-

desta toimi yrittäjinä muualla kuin varsinaisissa korkeakoulun omissa kampuskaupungeissa. 

Korkeakoulujen opetustarjonnasta on siirtynyt huomattava osa verkko- ja monimuoto-ope-

tukseen, jolloin opiskelijalla voi olla varsin löyhä side tai ei sidettä ollenkaan kampuskau-

punkeihin. Toisaalla yrittäjyystoimenpiteillä pyritään vaikuttamaan korkeakoulun oman alu-

een elinvoimisuuteen uusia yrityksiä synnyttämällä, aluekehitys on korkeakoulun yksi teh-

tävistä. Muuttuuko korkeakoulun roolin painopiste opiskelijayrittäjyyttä tukevasta enemmän 

alueen yrittäjyyttä tukevaksi vai onko aluekehitysrooli yrittäjyyden tukemisessa vähempiar-

voisena tekijänä?  Miten monimuoto- ja verkkokoulutus vaikuttaa alueiden kehittymiseen? 
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Liite 1. Teemahaastattelurunko 

Taustatiedot: ikä, sukupuoli, koulutusala, valmistumisvuosi, yrityksen perustamisvuosi 

Yrittäjyys 

• Milloin ajatus yrittäjyydestä syntyi 

• Miten se eteni  

• Mitkä tekijät vaikuttivat yrittäjäksi ryhtymiseen 

• onko perheessä/lähipiirissä yrittäjiä  

Korkeakoulun yrittäjyystoimenpiteiden vaikutus  

• millaisiin yrittäjyyden kursseihin / toimenpiteisiin osallistuit 

• miten ne tuki yrittäjäaikomustasi 

Koulutuksen hyödyt omaan yrittäjyyteen 

• miten korkeakouluopinnot tukivat yrittäjyyttäsi 

• mistä koulutuksen osista kursseista tms. olet hyötynyt yritystoiminnassasi 

Miten kehittäisit korkeakoulun yrittäjyyskoulutusta 

• miten kehittäisit yrittäjyysopintoja 

• miten korkeakoulun tulisi muutoin tukea yrittäjyyttä 
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